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ــداع لإلب ــاروت تان ــع تجم ــل قب ــن م ــيحي ترش ــم ت
التدريبي المخيــم في للمشــاركة فيه عضــوة بصفتــي الليبــي
الديمقراطــي للتحــول دعــم مركــز أقامــه الــذي الثانــي
علــى المرتكــزة الديمقراطيــة بعنــوان اإلنســان وحقــوق
ــي ــسف تون شــمال ــة طبرق ــة مدين ــي ف ــام والمق ــوق، الحق
بــدء قبــل حتــى التعلــم رحلــة بــدأت وقــد ابريــل. شــهر
ــق طري ــي ف ــن المتدربي ــى عل ــرف التع ــالل خ ــن م ــب التدري

عنهـا تبعـد التـي طبرقــة إلـى العاصمــة تونــس مـن السـفر
إلنشــاء الفرصة لنــا أتــاح ممــا بالحافلــة كيلومتــر 175 حوالــي
سـرعة فــي تأكيـد بـكل سـاعد والـذي بيننــا الــود مــن نـوع
ــزة. الممي ــة والتجرب ــب التدري مشــوار ــة بداي ــد عن ــا اندماجن
كانــوا الذيــن والمدربيــن المتدربيــن خلطــة مــن تخوفــي بعــد
ومختلـف وتونـسومصــر ليبيــا مختلفــة جنسـيات ثـالث مـن
هــذا أن األول اليــوم فــي اكتشــفت والتوجهــات، األيدولوجيــات

ميسون صالح 
)ليبيا(
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الشــباب نحــن نختلــط أن للتجربــة. إثــراء األجــزاء ــر أكث هــو
التــي التحديــات اختــالف مــع التونســي بالشــباب الليبــي
ــي والحزب ــي المدن ــخ التاري ــالف اخت ــن. البلدي ــا ــرضله تتع
والتحــول الثــورة فتــرة عــن نتــج ومــا الظــروف واختــالف
مفهــوم لتعزيـز الـذكاء غايــة فـي فكـرة لكلينـا الديمقراطــي
إلــى والنظــر الثقافــات اختــالف علــى أساســا المعتمــد الحقــوق
كانــت ــى األول ــة المرحل شــي. كل قبــل إنســان ــه كون اآلخــر
التواصــل خبيــر )قريــشجاوحــدو( التونســي المــدرب مــع
هــو ــه مع ــب التدري ــة نتيج ــت وكان االســتراتيجي ــب والتدري
ــي ف ــا م ــة حمل لمناصــرة ــزي تلف حــوار إجــراء ــة كيفي ــم تعل
هــذه اســتخدام وكيفيــة والمواطنــة اإلنســان حقـوق مجــال
ضغــط كوســيلة واألفــكار الــرأي عــن للتعبيــر المداخــالت
ــي ل بالنســبة ــى األول المــرة ــت وكان ــة، المعني الجهــات ــى عل
أن هــو شــخصيا تعلمتــه مــا هــذا، عــن مباشــر كتدريــب
مــن المعلومــات بــكل مــا حــق عــن المدافــع االنســان يتحصــن
لــكل معرفيــا يســتعد وان وإحصائيــات، ودراســات قوانيــن

والمناظــرات. التحديــات

مجموعة اقترحــتكل مجموعات إلي المتدربيــن تقســيم تــم
ركــزت ومجموعتــي الحقـوق، مواضيــع مـن معينـا موضوعــا
التــي والتشــريعات القوانيــن تحديــدا المــرأة حقــوق علــى
ووعــي درايــة علــى هــي وهــل الليبــي، القانــون فــي تخصهــا

.. بوجودهــا

ــري يس ــدرب الم ــع م ــت كان ــب التدري ــن م ــة الثاني ــة المرحل
– ــان اإلنس ــوق وحق ــة الثقاف ــا قضاي ــي ف ــث )باح ــى مصطف

مصــر(.

واألهــداف وتحليلهــا المشــكلة اكتشــاف كيفيــة علـى تدربنـا
الواجبـة اإلجـراءات و المشــكلة هــذه حــل مـن نرجوهـا التـي
العصــف وطريقــة الفريــق مــع التعــاون خــالل مــن لذلــك
وفريــق المدربيــن مــع واالستشــارة والمناقشــات الذهنــي
بطريقــة المعلومــة إنتــاج مــن نحــن تمكنــا وكيــف دعــم.
األخيـرة المرحلـة للمشـكلة. حـل اتجــاه فـي التفكيــر توجيـه
على واحــدة مناصرة وحملــة واحــدة مشــكلة على العمــل هــي
والتــي مــا إشــكالية ــا به و جــدال تشــكل ــي الت الحقــوق احــد
ــل عم ــق كفري واالشــتغال ــات، المجموع ــع جمي ــا فيه ــق تتف

مــن بجانــب مختصــة وحــدة كل وحــدات إلــى مقســم متكامــل
انتهاك مشــكلة اختيــار علــى المتدربــون اتفــق القضيــة. هــذه
اختــالف مـع البلديـن فــي عامــة مشـكلة كونهـا الخصوصيـة
ســميت ــط.. والمحي ــكان الم ــب حس ــى عل ــا وأنواعه ــا حدته
علــى ونقاشــنا بحثنــا خـالل مــن تعرفنــا )شــدخك(، الحملـة
ــات التحدي ــن م ــر الكثي ــى عل وينطــوي ــم مه ــق الح ــذا ه أن
دســاتير فــي ستســن التــي ــن.. القواني مــن ــر للكثي ــاج ويحت
الحقــوق علــى المرتكــزة الجديــدة الديمقراطيــات ولوائــح
تعلمتـه مـا العربــي. الوطــن فـي جميعــا إليهــا نســعى التــي
ــدة م ــف المكث ــي التدريب ــم المخي هــذا مــن ــه ب خرجــت ــا وم

. ــدة عدي مســتويات ــى ال تقســيمه يمكــن ــام أي خمــس

المستوى المعرفي والعلمي:  •
ــة بالديمقراطي ــا وعالقته ــة عام ــرة فك ــوق الحق أن -
ــا كم ــد. التعقي ــن م ــو تخل ال ــي فه ــة واضح ــدو تب ــت كان وان
وجـود مـع الديمقراطـي التحـول مســار فـي علينـا يجــب انـه
كل وقبــل أوال نقــدم ان واالختالفــات التحديــات هــذه كل

العامــة. المصلحــة شــي

تونس فــي السياســية بعــضاألحــزاب علــى التعــرف -
واســتراتيجياتها سياســاتها ومعرفــة أخــرى مدنيــة ومنظمــات

ــي. الوطن ــروعها مش ــي ف

على المستوى المدني:  •
ــال مج ــي ف مناصــرة ــالت حم ــادة وقي إنشــاء ــم تعل -
القـرار صنـع فــي والمســاهمة اإلنســان حقــوق مجــاالت مــن

والضغــط.

ربمـا تدريبيـة ومخيمــات ورشعمــل إنشــاء كيفيــة -
منظمتــي فــي إجراءاتــه بــكل النمــوذج هــذا مــن اســتفيد قــد

ــدة. جدي ــرة خب ــة وإضاف ــا ليبي ــي ف

ــات مكون مــن مجموعــه مــع االندمــاج طــرق ــم تعل -
السياســي والتوجــه والتفكيــر الجنســية فــي مختلفــة

االهتمامــات. وأيضــا واأليدلوجيــا
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حــول دعــم مخيــم ضمــن مشــاركتي كانــت
ــدا ج ــدة جي ــة تجرب ــوق الحق ــى عل ــزة المرتك ــة الديمقراطي

كبيــرة. بنســبة وناجحــة وثريــة

حــول التــدرب فــي االولــى تجربتــي تلــك كانــت الحقيقــة فــي
باعتبــار االفــادة وحصلــت االنســان وحقــوق الديمقراطيــة

على المستوى الشخصي:   •
التــي االجتماعيــة العالقــات مــن شــبكة تكويــن -

صداقــة. لتصبــح التدريــب تعــدت

الليبــي الشــعبين اقتــراب رغــم مميــز ثقافــي تبــادل -
تبيــن انــه اال الحكايــات و العــادات مــن الكثيــر فــي والتونســي
يمنــع ال هــذا لكــن , نعرفــه ممــا بكثيــر أكثــر نجهلــه مــا ان لنــا

ــرب. األق ــا هم الشــعبين ان

ــم دع ــق فري ــا أم ــدا، ج ــازة ممت ــت كان ــن بالمدربي ــا عالقتن
لــي النفســية الناحيــة مــن والراحــة التفاعــل فــي غايــة فــكان
الشـخصي المســتوى علــى اغلبهـم علــى تعرفــت كمتدربــة
ــروة م _ عاطــف - غــالب ســالم – ــران عم ــد محم األســتاذ (
ــي ف ــاعد وس ــوه( كدن ــن _وحس ــراق _اش ــان ايم – ــم بلقاس

أسامة الــزواوي
)تونس(

ــة معرف مــدى وخاصــة ــا عليه ــا تدربن ــي الت المحــاور ــة نوعي
فالديمقراطيــة يقدمونهــا التــي المــادة بتلــك المدربيــن
تدريــب يقــدم ان كان الي يمكــن وال جــدا شاســع مفهــوم
ال معنــا الرابــط خلــق كيفيــة ذلــك الــى باإلضافــة حولهــا
مــن احضــر قــد كان يســري الدكتــور ان ابــدا انســى ان يمكــن

ببرنامــج المرفقــة والزيــارات الجماعيــة الرحــالت ذلــك
مدينــة معالــم لمشــاهدة ورحلــة بحريــة رحلــة منهــا التدريــب

ــة. ترفيهي ــة وحفل ــينمائية س ــة وليل ــة طبرق

الغنـى وهــذا إنسـانيا جـدا غنيــة كانـت التجربــة الختـام فـي
ــاء بن ــة ألهمي ــافنا اكتش ــى عل ــاعد سيس ــا م ــو ه ــاني اإلنس

ــة. المواطن و اإلنســان ــوق حق ــى عل ــز ترتك ــة ديمقراطي

الشكر. كل




