
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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