
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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