
المسبقة،  التساؤالت  ببعض  انطلقت  دعم  مع  تجربتي  بداية 
خصوصا وانا أعرف ان المنظمة مهتمة بالشأن الليبي ولكن من 

ليبين...  ليسوا  بها  يعملون 
قمت بالسؤال عن تفاصيل الرحلة ومكان االقامة وبعض االسئلة 
التنظيمية وكانت االجابة سريعة وملمة بكل  التفاصيل من طرف 
االستاذة ايمان مسؤولة االتصال في المنظمة وكانت تلك بداية 
جيدة خصوصا ان االستاذ محمد عمران المدير التنفيذي للمنظمة 

قد قام بارسال طلب صداقة على موقع التواصل االجتماعي 
ففهمت أن فريق المركز لديه قدرة عالية على التواصل و هو ما 
اعتبرته مؤشرا ايجابيا فمن  خالل مواقع التواصل االجتماعي 
يمكنك التعرف على افكار االخرين من  خالل كتاباتهم وكسر الجليد 

 من خالل التعليقات  والنقاشات. تفاءلت خيرا واقول لقد تمنيت 
وكذالك لقيت خيرا.

من االفكار المميزة التي جلبت انتباهي، فكرة الذهاب الى مكان 
المخيم عبر الحافلة حيث كسر عامل الوقت الصمت بين 

المشاركين الليبين  والمشاركين من تونس كما لعب  عضوي 
المنظمة سالم وطارق دورا بارعا في ذلك منذ البداية.

بدأت الجلسة األولى من اليوم االول من المخيم بكلمة افتتاحية 
ألقاها االستاذ محمد عمران وكانت مليئة بالجدية والروح المرحة 
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التعارف تم  ثم  ومن  لدىالمصرين،  معروفة  كانت  التي 
االستاذ  المدربين  على  والتعرف  بينهم  فيما  المشاركين  بين 
انهم  عرفنا  وقد  جاوحدو,  قريش  واالستاذ  مصطفى  يسري 
االفضل في مجالهم ليس قوال بل فعال بدليل ما تعلمنا منهم

 الحقا، كما تحدث  السيد محمد عن سبب اختيار مكان  المخيم خارج 
العاصمة ليبعدنا عن اي مؤثرات خارجية وبناء فريق متماسك. 
من ثم بدأت الندوة بكلمة االستاذ قريش جاوحدو الخبير في 
االتصال والتنمية وصاحب الروح الجميلة فتحدث عن الديمقراطية 
المرتكزة على حقوق االنسان والحمالت التحسيسية في العالم  
فاعطى تعريفا بسيطا عنها وعن كيفية  العمل والتنسيق والوصول 

للهدف بابسط االشياء المتاحة خصوصا مع التطور في عالم 
االتصاالت وسرعة انتشار المعلومة وكيف استغاللها في الحمالت 

التحسيسية.
ثم تم  التعرف على االستاذ والكاتب والحقوقي يسري مصطفى من

 مصر والحديث عن اإلنسان واالقتصاد والسياسة واالجتماع 
والديمقراطية وحقوق اإلنسان، وزاد من أهمية النقاش فيلم قصير
عن حقوق اإلنسان وتعريف حقوق اإلنسان من قبل األمم المتحدة 
وزادت النقاشات على إثره. تواصلت المحاضرة بحديث االستاذ
يسري عن المواطنة وحقوق اإلنسان فكان النقاش أكثر من رائع 
خصوصا أن األستاذ يسري بسط  المعلومة باكبر قدر ممكن وقام 
الحديث  النظر ومن ثم تم   واحترم جميع وجهات  بتلخيصها 
صدق  بكل  الذي  والديقراطية  االجتماعي  والنوع  الثقافة  عن 

زاد من معارفي عن الديمقراطية وحقوق اإلنسان.
في اليوم الثاني قمنا بعرض عمل المجموعات حول تأسيس حمالت 
تحسيسية يمكن العمل عليها مع المنظمة ووقد تم طرح بعض 
الحمالت واختيار األفضل والعمل عليها وعمل خارطة توضح لماذا 
تم اختيار هذه الحملة أو رفض تلك, ومن ثم طرح كل حملة 

على المشاركين إلعطاء رأيهم وبعدها يأتي دور األستاذ يسري 
ليشرح وضع كل حملة مع الوقت وتماشيها مع حقوق اإلنسان 
والديمقراطية ومن ثم األستاذ جاوحدو للحديث عن كيفية عمل 

الحملة للوصول إلى الهدف وترتيبها بمدة معينة. 
مخيم  في  لي  بالنسبة  اضافة  قدمت  التي  الفقرات  أهم  من 
دعم فقرة السيد ناجي سعيدي الرئيس السابق لبلدية توزر الذي 
تحدث عن توزر والصعوبات التي تواجه المدينة من عدم وجود 
في  المدينة  تساعد  قد  حلول  عن  وتحدث  تسييرية  ميزانية 
الخروج من مازقها ومن ثم تساءل عن كيفية الحفاظ على المدينة 
يتقبل  الذي   المجتمع  عن  تحدث  كما  هويتها  على  والحفاظ 

. ثقافاتهم  باختالف  اآلخرين 

 

على مستوى الحمالت تم العمل على اختيار الحمالت وعمل 
استراتيجية متبعة للحملة منذ البداية. وتم الحديث عن الحمالت 

األفضل وتحدث قريش عن االختيار األنسب للحملة وكيفية  العمل 
على الحملة منذ البداية  وبناء إستراتيجية لمواجهة جميع الظروف 
وتقديم أكثر من خطة وتقسيم الحملة والعمل على استقطاب 

شركائها.
كما تم التحاور اكثر حول الحمالت والديمقراطية المرتكزة على
 حقوق اإلنسان وزيادة مداركنا واالنخراط أكثر في أي حملة 
تحسيسيه من القاعدة اي من البداية حتى بلوغ الهدف. فعال كل 
دقيقة قضيتها مع االستاذ جاوحدو هي زيادة معرفية في العمل 

المستقبل. على اي حملة في 
الى جانب البرنامج التدريبي مثلت الفقرات الثقافية جانبا مهما 
في برنامج المخيم مثل زيارة المدينة القديمة لتوزر والحديث 

مع احد المنظمات المختصة في صيانة المدينة القديمة.
كما صادف وجودنا في مدينة توزر في ذلك اليوم وجود الفيلسوف 
وعالم انتربولوجيا القرآن الدكتور يوسف الصديق الذي تحدث عن 

الهوية االسالمية والهوية العالمية والمواطنة والسياسة 
والماركسية واالحزاب والمجتمع والربيع العربي والنهضة

 االسالمية...
الحفل الختامي وتوزيع الشهادات كانوا فقرة مميزة حيث تم اخذ 
الصور التذكارية وتعبئة نماذج للتقيم.. وإلقاء الكلمات التي بكل 
صدق ولو عبرت عن سعادتي وامتناني لفريق المخيم ما أوفيتهم

حقهم من مدير المنظمة  والقائمين عليها إلى  المدربين 
والمشاركين من الجانب التونسي والجانب الليبي وخصوصا 

االستفادة الكبرى من المخيم علىمستوى الحديث عن الديمقراطية 
وحقوق االنسان والمواطنة والهوية والعمل على حمالت وكيفية  
اعداداها جيدا ومتابعتها للوصول للهدف. فكان هذا المخيم األول 
بالنسبة لي تجربة ال يمكن نسيانها ال سيما فيما يخص التجربة 
التونسية في العمل الحزبي والمدني والتعمق في ما يحدث لتونس 

من الناحية االقتصادية والسياسية. 
في هذه  للمشاركة  الفرصة  اتاحة  على  األصدقاء  اشكر جميع 
التجربة وكذلك المدربين على سعة صدرهم وترحابهم خصوصا 

المناقشات التي كان فيها اختالف في الرأي. خالل 
شكرا دعم. 
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مقالة يسرى الشابي/ تونس

لم  دعم  لمركز  األول  التدريبي  المعسكر  غمار  خوض  إن 
يكن مجرد تربص عابر حيني الوقع، بل إنه كان محطة ذات 
بعد عميق تظافرت فيه كل مكونات تجربة  حياتية  غاية في 

. ثير لتأ ا
أن  إال  يسعني  فال  التجربة  هذه  عنونة  من  بد  ال  كان  وإن 

قال  حين    Chauvot de Beauchêne كلمات  أستعير 
يمكنها  ألنها  جيد  تعليم  إتقان  من  وحدها  التجربة  "تمكن 
تعلمه...". أن  الكتب  يمكن ألفضل  ال  ما  تعطي  أن  منفردة 
على  للمتربصين  مضافة  قيمة  يوفر  أن  له  أريد  مخيم  هو 

األصعدة.  جميع 
المعسكر  يحط  أن  دعم  مركز  خير  التنظيمية,  الناحية  فمن 
500 كم تقريبا عن  رحاله في مدينة توزر التي تقع على بعد 
اإلطار  المتربصين من  إخراج  إلى  العاصمة وهو خيار  هدف 

نسق  عن  واستبعادهم  له  يستكينون  الذي  المكاني 
السريع  والتأقلم  والعمل  للتعلم  ودفعهم  المعتاد  حياتهم 

بيئة  في 
يألفونها. التي  غير 

وقد وفق مركز دعم في خياره هذا حيث أننا كمتربصين تفرغنا 
بالتزاماتنا  تركيزنا  يتشتت  ان  دون  المخيم  لنشاطات  كليا 
ينتقص   لم  العاصمة  عن  المدينة  بعد  أن  ناهيك  الشخصية 

 

شيئا من روعة إطارها وهدوئها  الذي وفر جوا مالئما للتكوين.
انتظمت فعاليات المخيم على مدار ستة أيام كان خاللها العمل 
الدءوب هو سيد الموقف. وكان ال بد لنا كمتربصين أن نتعامل 
مع برنامج ثري جدا تطلب حضورا ذهنيا عاليا و متواصال وثابتا. 
ارتأت إدارة المركز أن تنتقي متربصين من آفاق علمية  وقد 
غاية في انتماءات جمعياتية وخلفيات سياسية  مختلفة وذوي 
في التنوع. ولم يقف معطى التنوع عند هذا الحد, اذ أنه طال 
جنسيات المشاركين الذين كانوا من تونس ومن ليبيا. ولم 
يغفل مركز دعم على إيالء أهمية قصوى للتوازن الجندري بين 

التنوع كان حاسما  خيار  أن  وأعتقد شخصيا  المشاركين. 
بالحكمة.  ومتسما 

حيث أن الهدف من المعسكر لم ينحصر في توفير مادة 
تكوينية صرفة أو منهجية تطبيقية بحتة بل إن المغزى الحقيقي 
واألعمق كان دفع المشاركين في المخيم على اختالف آفاقهم 

وحساسياتهم السياسية إلى التعايش والعمل المشترك. 
إن رهان مركز دعم على جمع متربصين ذوي مشارب ايديولوجية 

بامتياز. ناجحا  متباينة كان 
حيث أن منهجية العمل كان أساسها المجهود الجماعي المشترك 
التوصل ثمة  ومن  ومناقشتها  األفكار  تبادل  على  والمبني 

إلى نقاط التقاء تكون مناط مشاريع حمالت مستقبلية مشتركة. 
وقد تطلب هذا التمشي إضافة إلى المجهود الجماعي, مجهودا 
ايجاد  امكانية  فيه  يستبطن  متربص  كل  قبل  من  فرديا 
مساحات توافق مع أفراد ذوي أفكار مغايرة. ولم يقف األمر عند 
حدود اإلقتناع أو اإلستبطان فحسب, إذ أن العمل وفق هذا المبدأ 
قواعد حمالت قد  إرساء  إلى  التوصل  المنطقية  نتيجته  كانت 

بدأ العمل عليها فعليا بالتشارك مع جميع المتربصين. 
قد  التي  الحزبية  التجاذب  نزعة  أن  على  برهان  خير  وهو 
لم  النتيجة,  هذه  تحقيق  دون  حائل  أنها  للذهن  يتبادر 
بمبادئ  التصاقا  وأكثر  أكثر عمقا  أهداف  أمام  تعد ذات وزن 

كونية.  إنسانية 
وقد تكون أجواء بداية المعسكر مشوبة بنوع من الحذر والتوجس 
الذي مرده اإلختالف السياسي بين مرجعيات جل المشاركين، 
بيد أن نهايته رافقت تولد قناعة مفادها أن المحاذير الحزبية 
الدفاع  إرادة حقيقية وصادقة في  أمام  واإليديولوجية تتفتت 
عن قيم ديمقراطية وإنسانية ثابتة. وأن اإلختالف في وجهة 
النظر وفي المقاربة ال يمكن بأي حال من األحوال أن يقوض 

دعائم مبدأ  كوني راسخ. 
يتجاوز  تأثير  لها  أن هكذا تجربة  وال يمكن تجاهل معطى 

الظرف الحيني لها ليلج  إلى تغيير نمط الرؤى الشخصية ويدفع 
بنا كأفراد لمراجعة ما طوعنا أنفسنا على العمل به في مسبق 
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محمد ورغي/ تونس

تجاربنا وعلى مساءلة قناعات داخلنا حسبناها مسلمة ومطلقة 
وغير قابلة للدحض. 

فتكون بذلك تجربة المعسكر التدريبي قد وضعتنا كمشاركين  أمام 
تحديات عديدة األوجه واستوجبت منا العمل على عدة جبهات: 
عمل جماعي وعمل فردي ليعقبه مردود خارجي ملموس ومردود 

داخلي فردي ونفسي. 
و هو أمر تطلب منا كمتربصين مجهودا ذهنيا كبير القدر.

أما ما هون علينا هذا الضغط هو الفريق التنظيمي لمركز دعم
والذي لم يدخر جهدا في القيام على أمورنا بحرص كبير وحرفية 

عالية على الرغم من حداثة التجربة.
و قد التزم جميع أعضاء الفريق دون استثناء بالعمل على إنجاح 
المعسكر في ظروف طيبة. وكانت روح الفريق تضامنية متعاونة 
ومنفتحة. إذ لم يرتض فريق مركز دعم لهذه التجربة الرائدة 

بديال عن النجاح والمضي قدما في تجارب مماثلة.
أما في ما يتعلق باإلطار التكويني الذي صاحب هذه الدورة، فإن 
أدنى ما يمكن قوله في هذا الخضم هو أن مركز دعم قد اصطفى 
خيرة من المكونين من ذوي الصيت في اختصاصاتهم. وقد اتسمت 
مقاربتهم بالترابط والتكامل بين جانب نظري معرفي تكفل به 
الدكتور يسري مصطفى وجانب تطبيقي عملي أثثه الدكتور قريش 
جاوحدو. وكالهما قامتان ذواتي حنكة في ميدانهما.وما كان قد 

أضفى تفاعال ذكيا بين ما قدمه كالمهما هو اختالف الطريقة 
البيداغوجية والمقاربة التكوينية بينهما. حيث أن الدكتور يسري 

مصطفى يعتمد أساسا على تقنية تدرج فكري سلس ونقدي إلعداد 
المتلقي لتقبل المعلومة, بينما الدكتور قريش جاوحدو يراهن 
لضمان  "اإلستفزازية"احيانا  والتقنية  التحفيزية  الطريقة  على 
وصول المشاركين للنتيجة المرجوة. وقد شكلت هذه المراوحة

بين كلتا الطريقتين فرصة إضافية للمشاركين إلختبار وتعزيز  
قدراتهم على التكيف والتفاعل مع معطياتمختلفة وأحيانا متقابل.
وحري بالذكر في هذا الصدد أن الفصل بين المنهجين كان سلس

الفارقة في تعامل المدربين مع المشاركين  النقطة  وقد كانت 
هي استعدادهما الالمشروط لمناقشة األفكار المطروحة وتقبل 

النقد.
وما كان قد أضفى مصداقية كبيرة على أهداف مركز دعم من 
خالل هذا المعسكر التدريبي األول هو أننا كمتربصين كانت لنا 

الحرية التامة في اختيار حمالتنا  وفي تحديد محطاتها التقنية   
المرحلة  فأكثر من خالل  أكثر  األمر  تبلور هذا  وقد  والزمنية  

المعسكر. تلت  التي  التطبيقية 
حيث أن فريق مركز دعم والىاليوم يرافق جميع مراحل تطبيق 
الحمالت سابقة الذكر دونما كلل وحسب ما يرتئيه فريق الحملة 

من متطلبات. 
 
 
.

 وهو أمر قد مدنا كمتربصين بشحنة دفع معنوية كبيرة وعزز 
فينا إحساسا بالمسؤولية تجاه حمالت كنا قد اخترناها ودافعنا 

جوهرها. عن 
ختاما ال يمكنني إال أن أثمن دور مركز دعم  في المراهنة على 
الشباب ودعم الديمقراطية والسعي نحو ترسيخ منظومة حقوقية 
شاملة ومتوازنة من خالل  برنامج متكامل األبعاد  جامع بين 
فاعلين  متنوعين. برنامج يحرص خاصة على الحفاظ على معطى 
الديمومة الزمنية وعلى تقديم تجربة رائدة حري بها أن تكون 

وتعميمه. به  االقتداء  لجيد  ا  من  تجريبيا  مثاال 

لئن مثل مصطلح الحقوق بمعناه الشامل والواسع حجر الزاوية 
وركيزة أي نظام يدعي قيامه على مبادئ الديمقراطية وحقوق 
اإلنسان، إال أن المعضلة األساسية في هذا الموضوع تكمن في 
والحقوق  الديمقراطية  لمفاهيم  وجلي  واضح  تحديد  صعوبة 
وصعوبة إيجاد التقاطعات والنقاط المشتركة التي تثبت تالزم 

المصطلحين من الناحية النظرية والعملية. وتطابق هذين 
إن كانت الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم األغلبية 
وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعالن حقوق اإلنسان هو الطرف 
اآلخر في معادلة التساوي بين المواطنين والحفاظ على كرامتهم
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 والدفاع عن حقوق األقليات التي لن تشارك في الحكم. ميثـاق 
حقوق اإلنسان يضع حدودا لسيطـرة األغلبية التي قد تنجح إلى 
الدستورية. حقوق  األغلبية  باسم شرعية  واالستبداد  التسلط 
االبعض. لبعضهم  والديمقراطية متالزمان ومتممان  اإلنسان 

الذي نظمه  األول  التدريبي  المخيم  يندرج  السياق  ضمن هذا 
لشباب  اإلنسان"  وحقوق  الديمقراطي  التحول  "دعم  مركز 
من  كل  في  المدني  المجتمع  ومنظمات  السياسية  األحزاب 
االدبيات  توفير  وهو  أال  أساسي  هدف  لتحقيق  وليبيا  تونس 
يساعد  بشكل  االنسان  وحقوق  الديمقراطي  بالتحول  المتعلقة 
هذا  مثل  كما  الملف  هذا  في  كبيرة  معرفية  فجوة  سد  في 
اآلراء  وتبادل  للتباحث  المشارك  للشباب  ثرية  فرصة  اللقاء 
المتعلقة  والمسائل  القضايا  عديد  حول  النظر  ووجهات 
الخصوصية  مفهوم  أثار  كما  اإلنسان  وحقوق  بالديمقراطية 
والكونية الكثير من الجدل نظرا لثراء الموضوع وتشعبه واختالف 

آخر. إلى  بلد  من  والسياقات  األطر 
شكلت  عملية  وتطبيقات  ملموسة  بنتائج  الخروج  ولغاية 

والجهة  والمدربين  المشاركين  بين  وبالتشاور  عمل،  ورشات 
تكتسي مواضيع  في  حمالت  تنظيم  تقرر  للمخيم  المنظمة 

ليبيا وتونس حيث تناول الموضوع  أهمية خاصة في كل من 
األول البحث في مسألة تمكين الشباب من خالل فسح المجال

أمامهم للتعبير عن أنفسهم، وتوظيف قدراتهم في المجاالت 
تفعيل  إلى  باإلضافة  التغيير،  في  إرادتهم  واحترام  المختلفة، 
مشاركتهم الُمجتمعية والسياسية، ودفعهم نحو اإلنتاج، وفتح

طموحاتهم  لتحقيق  الريادية  األفكار  أمام  الواسعة  اآلفاق 
مجتمعهم  بخدمة  لديهم  الرغبة  تنمية  وبالتالي  الشخصية 

والنهوض به نحو أفضل المستويات، 
خالل  من  الشباب  تمكين  مفهوم  تطبيق  أهمية  وتكمن 
دعم تمثيليتهم داخل المجالس البلدية المنتخبة ويكتسي هذا 
لتزامنه  بالذات  الوقت  هذا  في  قصوى  أهمية  الموضوع 

وليبيا. تونس  من  كل  في  ومحلية  بلدية  انتخابات  مع 
الشباب  حضور  وتعزيز  دعم  في  الحملة  هذه  فكرة  تتمثل 
يعنى وإحداث هيكل خاص  المنتخبة  البلدية  المجالس  داخل 
بهذه الفئة صلب هذه المجالس (لجنة الشباب) بهدف تنمية 
ال  ولما  والرقابية  التمثيلية  بأدوارهم  القيام  على  قدراتهم 
عن  وتدافع  حضورهم  تدعم  قوانين  باقتراح  التشريعية 

وحقوقهم. مكتسباتهم 
ولتكريس هذه الفكرة تقرر انطالق الحملة فور تركيز المجالس

لمهامهم. واستالمهم  الجديدة  البلدية   

  

الديمقراطية  مسألة  في  البحث  تناولت  فقد  الثانية  الورشة  أما 
التشاركية داخل الفضاء المدرسي لإلسهام في خلق مناخ ديمقراطي 
اإلنســـان  حقوق  لمعايير  ومالئم  للديمقراطية  داعم  وتشاركي 
آلية  تطبيق  عبر  القرار  أخذ  في  الناشئة  مشاركة  خالل  من 
دعـــم  إلى  باألساس  الحملة  هذه  وتهدف  التشاركية  الميزانية 
قيم  من  قيمة  أهم  على  وتربيتهم  الناشئة  قدرات  وتنمية 
ومتابعة  القرار  أخذ  في  والمشاركة  التعبير  وهي  أال  المواطنة 
بنـــاء  نضمن  وبالتالي  الواقع  أرض  على  وتنفيذه  تجسيده 
والتعددية  المشاركة  مبادئ  على  قائما  ديمقراطي  جيل 

اآلخر. وقبول  واالختالف 
الحقوق  على  المرتكزة  للديمقراطية  دعم  مخيم  مثل  لقد 

تجربة ثرية لي على المستوى الذاتي من خالل تنمية مهاراتي 
وحقوق  الديمقراطية  مجال  في  والمعرفية  الذاتية  وقدراتي 

خالل  من  والسياسي  األكاديمي  المستوى  وعلى  اإلنسان 
بالمواضيع  الصلة  ذات  المعرفة  وإتاحة  إنتاج  في  اإلسهام 

. حة و لمطر ا
المخيم من  هذا  إنجاح  في  لكل من ساهم  الشكر  أجدد  كما 
مشاركين ومدربين ومركز دعم على منحهم لي هذه الفرصة.  
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