
حسن كدنو/ ليبيا

بدأت  قصتي مع مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
في ديسمبر 2017 وذلك من خالل مشاركتي في اعمال مخيم 
دعم الشتوي االول في مدينة توزر الجميلة في جنوب التونسي، 

الحقوق)   على  المرتكزة  (الديمقراطية  اسم  تحت  كان  المخيم 
في اول مراسلة لمركز دعم وصلتني على ايميلي اكثر شيء لفت 

الحقوق  على  المرتكزة  الديمقراطية  المخيم  اسم  هو  انتباهي 
فهذا االسم يحمل في طياته العديد من المعاني، الن الديمقراطية 
ال تعني شيئا اذا كانت غير مبنية على اساس احترام حقوق االنسان، 
ادمية االنسان وكرامته التي تكفلها المواثيق والعهود  واحترام 

والمحلية واالقليمية. الدولية  والصكوك 
حسب  رأيي الشخصي ارى ان الديمقراطية اذا غاب عنها احترام 
حقوق االنسان االساسية واعتبرت تكميلية فال يصبح لها اي معنى.
قبل بدء اعمال ورشة العمل كان لدي العديد من المخاوف منها 

عدم قدرة على االنسجام مع المشاركين من القطر التونسي من 
التونسية االحزاب  وممثلي  التونسية  المدنية  المؤسسات 

المختلفة، ولكن تالشت هذه المخاوف في اول يوم من اعمال 

فيما  االفكار  وتبادل  عليهم  التعرف  بعد  وذلك  العمل،  ورشة 
من  كوننا  من  اكثر  كاللخوة  فعشناها  االيام  باقي  اما  بييننا، 
توجهات سياسية ومدنية مختلفة، واستنفدنا من بعضنا البعض 
في العديد من االمور من خالل العمل معا كمجموعات عمل.  

العمل  امكانية  وهي  جديدة  بإضافة  الورشة  هذه  من  خرجت 
ثقافة  تكريس  على  المدني  المجتمع  ومؤسسات  االحزاب  بين 

االنسان بمختلف جوانبها. التي تحترم  حقوق  الديمقراطية 
بعد عودتي من ورشة العمل، وأثناء تواجدي في تونس العاصمة 

تلقيت دعوة كريمة من رئيس مركز دعم السيد / محمد عمران  
المركز  امكانية عمل  لمناقشة  المركز وذلك  الى مقر  للحضور 
ناشئة، ومركز  لكونها منظمة  اليها  انتمي  التي  المنظمة  مع 

الناشئة. والمؤسسات  المنظمات  اهدافه دعم  دعم من ضمن 
امكانية  حول  االفكار  تبادلنا  دعم  مركز  فريق  مع  اللقاء  عند 
دعم المركز  للمنظمات المدنية الليبية وخاصة في الجنوب الليبي 

المؤسسات  قبل  من  االهتمام  دائرة  خارج  الجنوب  لكون 
المنظمة التي انتمي اليها وتقديم بعض المساعدات لتحسين 
قدرات اعضاء المنظمة من اجل تحسين اداء المنظمة، خاصة 
وان مركز دعم يعمل على نطاق ثالثة دول وهم تونس وليبيا 

االمور. من  على جملة  واتفاقنا  ومصر 
تلقيت من السيد عمران على هامش اللقاء عرضا للعمل مع 

الليبي  القطر  يخص  فيما  المساعدة  تقديم  وامكانية  المركز 
بصفة  المركز  مع  العمل  من خالل  وذلك  بالتحديد،  وجنوبه 

متعاون.
عمران،  محمد  السيد  طرف  من  جدا  كريما  عرضا  هذا  وكان 
ولكني  طلبت مهلة للرد على طلبه  وكان ردي بعد مدة بالموافقة 

عمران. السيد  مقترح  على 
ممتازة  اضافة  لي  يحقق  دعم  مركز  مع  العمل  الحال  بطبيعة 

االنسان.  في  مجال عملي كم دافع عن حقوق 
العمل مع  المركز ولم اشعر بغربة من خالل  العمل مع  بدأت 

المحبة  يسوده  الذي  العائلي  بالجو  شعرت  بل  العمل  فريق 
المتبادل بين فريق العمل ومن خالل العمل معهم  واالحترام 
اكتسب كل يوم اضافة جديدة كانت غائبة عني وتعلمت من 
كل عضو في فريق دعم اضافة جديدة في مسيرتي فلهم كل

والتقدير. الحب   
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