ميسون صالح
(ليبيا)

تــم ترشــيحي مــن قبــل تجمــع تانــاروت لإلبــداع

السـفر مـن تونــس العاصمــة إلـى طبرقــة التـي تبعـد عنهـا

الليبــي بصفتــي عضــوة فيه للمشــاركة في المخيــم التدريبي

حوالــي  175كيلومتــر بالحافلــة ممــا أتــاح لنــا الفرصة إلنشــاء

الثانــي الــذي أقامــه مركــز دعــم للتحــول الديمقراطــي

نـوع مــن الــود بيننــا والـذي سـاعد بـكل تأكيـد فــي سـرعة

وحقــوق اإلنســان بعنــوان الديمقراطيــة المرتكــزة علــى

اندماجنــا عنــد بدايــة مشــوار التدريــب والتجربــة المميــزة.

الحقــوق ،والمقــام فــي مدينــة طبرقــة شــمال تونــس فــي

بعــد تخوفــي مــن خلطــة المتدربيــن والمدربيــن الذيــن كانــوا

شــهر ابريــل .وقــد بــدأت رحلــة التعلــم حتــى قبــل بــدء

مـن ثـاث جنسـيات مختلفــة ليبيــا وتونـس ومصــر ومختلـف

التدريــب مــن خــال التعــرف علــى المتدربيــن فــي طريــق

األيدولوجيــات والتوجهــات ،اكتشــفت فــي اليــوم األول أن هــذا
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هــو أكثــر األجــزاء إثــراء للتجربــة .أن نختلــط نحــن الشــباب

متكامــل مقســم إلــى وحــدات كل وحــدة مختصــة بجانــب مــن

الليبــي بالشــباب التونســي مــع اختــاف التحديــات التــي

هــذه القضيــة .اتفــق المتدربــون علــى اختيــار مشــكلة انتهاك

تتعــرض لهــا البلديــن .اختــاف التاريــخ المدنــي والحزبــي

الخصوصيـة كونهـا مشـكلة عامــة فــي البلديـن مـع اختــاف

واختــاف الظــروف ومــا نتــج عــن فتــرة الثــورة والتحــول

حدتهــا وأنواعهــا علــى حســب المــكان والمحيــط ..ســميت

الديمقراطــي لكلينـا فكـرة فـي غايــة الـذكاء لتعزيـز مفهــوم

الحملـة (شــدخك) ،تعرفنــا مــن خـال بحثنــا ونقاشــنا علــى

الحقــوق المعتمــد أساســا علــى اختــاف الثقافــات والنظــر إلــى

أن هــذا الحــق مهــم وينطــوي علــى الكثيــر مــن التحديــات

اآلخــر كونــه إنســان قبــل كل شــي .المرحلــة األولــى كانــت

ويحتــاج للكثيــر مــن القوانيــن ..التــي ستســن فــي دســاتير

مــع المــدرب التونســي (قريــش جاوحــدو) خبيــر التواصــل

ولوائــح الديمقراطيــات الجديــدة المرتكــزة علــى الحقــوق

والتدريــب االســتراتيجي وكانــت نتيجــة التدريــب معــه هــو

التــي نســعى إليهــا جميعــا فـي الوطــن العربــي .مـا تعلمتـه

تعلــم كيفيــة إجــراء حــوار تلفــزي لمناصــرة حملــة مــا فــي

ومــا خرجــت بــه مــن هــذا المخيــم التدريبــي المكثــف مــدة

مجــال حقـوق اإلنســان والمواطنــة وكيفيــة اســتخدام هــذه

خمــس أيــام يمكــن تقســيمه الــى مســتويات عديــدة .

المداخــات للتعبيــر عــن الــرأي واألفــكار كوســيلة ضغــط
علــى الجهــات المعنيــة ،وكانــت المــرة األولــى بالنســبة لــي

•

المستوى المعرفي والعلمي:

يتحصــن االنســان المدافــع عــن حــق مــا بــكل المعلومــات مــن

-

أن الحقــوق فكــرة عامــة وعالقتهــا بالديمقراطيــة

قوانيــن ودراســات وإحصائيــات ،وان يســتعد معرفيــا لــكل

وان كانــت تبــدو واضحــة فهــي ال تخلــو مــن التعقيــد .كمــا

التحديــات والمناظــرات.

انـه يجــب علينـا فـي مســار التحـول الديمقراطـي مـع وجـود

كتدريــب مباشــر عــن هــذا ،مــا تعلمتــه شــخصيا هــو أن

تــم تقســيم المتدربيــن إلي مجموعات اقترحــت كل مجموعة
موضوعــا معينـا مـن مواضيــع الحقـوق ،ومجموعتــي ركــزت

كل هــذه التحديــات واالختالفــات ان نقــدم أوال وقبــل كل
شــي المصلحــة العامــة.
التعــرف علــى بعــض األحــزاب السياســية فــي تونس

علــى حقــوق المــرأة تحديــدا القوانيــن والتشــريعات التــي

-

تخصهــا فــي القانــون الليبــي ،وهــل هــي علــى درايــة ووعــي

ومنظمــات مدنيــة أخــرى ومعرفــة سياســاتها واســتراتيجياتها

بوجودهــا ..

فــي مشــروعها الوطنــي.

المرحلــة الثانيــة مــن التدريــب كانــت مــع المــدرب يســري
مصطفــى (باحــث فــي قضايــا الثقافــة وحقــوق اإلنســان –
مصــر).
تدربنـا علـى كيفيــة اكتشــاف المشــكلة وتحليلهــا واألهــداف
التـي نرجوهـا مـن حــل هــذه المشــكلة و اإلجـراءات الواجبـة
لذلــك مــن خــال التعــاون مــع الفريــق وطريقــة العصــف
الذهنــي والمناقشــات واالستشــارة مــع المدربيــن وفريــق
دعــم .وكيــف تمكنــا نحــن مــن إنتــاج المعلومــة بطريقــة
توجيـه التفكيــر فـي اتجــاه حـل للمشـكلة .المرحلـة األخيـرة
هــي العمــل على مشــكلة واحــدة وحملــة مناصرة واحــدة على
احــد الحقــوق التــي تشــكل جــدال و بهــا إشــكالية مــا والتــي
تتفــق فيهــا جميــع المجموعــات ،واالشــتغال كفريــق عمــل
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•

على المستوى المدني:

-

تعلــم إنشــاء وقيــادة حمــات مناصــرة فــي مجــال

مــن مجــاالت حقــوق اإلنســان والمســاهمة فــي صنـع القـرار
والضغــط.
-

كيفيــة إنشــاء ورش عمــل ومخيمــات تدريبيـة ربمـا

قــد اســتفيد مــن هــذا النمــوذج بــكل إجراءاتــه فــي منظمتــي
فــي ليبيــا وإضافــة خبــرة جديــدة.
-

تعلــم طــرق االندمــاج مــع مجموعــه مــن مكونــات

مختلفــة فــي الجنســية والتفكيــر والتوجــه السياســي
واأليدلوجيــا وأيضــا االهتمامــات.

•

على المستوى الشخصي:

-

تكويــن شــبكة مــن العالقــات االجتماعيــة التــي

تعــدت التدريــب لتصبــح صداقــة.
-

تبــادل ثقافــي مميــز رغــم اقتــراب الشــعبين الليبــي

والتونســي فــي الكثيــر مــن العــادات و الحكايــات اال انــه تبيــن
لنــا ان مــا نجهلــه أكثــر بكثيــر ممــا نعرفــه  ,لكــن هــذا ال يمنــع
ان الشــعبين همــا األقــرب.
عالقتنــا بالمدربيــن كانــت ممتــازة جــدا ،أمــا فريــق دعــم
فــكان غايــة فــي التفاعــل والراحــة مــن الناحيــة النفســية لــي

ذلــك الرحــات الجماعيــة والزيــارات المرفقــة ببرنامــج
التدريــب منهــا رحلــة بحريــة ورحلــة لمشــاهدة معالــم مدينــة
طبرقــة وليلــة ســينمائية وحفلــة ترفيهيــة.
فـي الختـام التجربــة كانـت غنيــة جـدا إنسـانيا وهــذا الغنـى
اإلنســاني هــو مــا سيســاعد علــى اكتشــافنا ألهميــة بنــاء
ديمقراطيــة ترتكــز علــى حقــوق اإلنســان و المواطنــة.
كل الشكر.

كمتدربــة تعرفــت علــى اغلبهـم علــى المســتوى الشـخصي
( األســتاذ محمــد عمــران – ســالم غــاب  -عاطــف _ مــروة
بلقاســم – ايمــان _اشــراق _وحســن كدنــوه) وســاعد فــي

أسامة الــزواوي
(تونس)

كانــت مشــاركتي ضمــن مخيــم دعــم حــول
الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق تجربــة جيــدة جــدا

نوعيــة المحــاور التــي تدربنــا عليهــا وخاصــة مــدى معرفــة
المدربيــن بتلــك المــادة التــي يقدمونهــا فالديمقراطيــة

وثريــة وناجحــة بنســبة كبيــرة.

مفهــوم شاســع جــدا وال يمكــن الي كان ان يقــدم تدريــب

فــي الحقيقــة كانــت تلــك تجربتــي االولــى فــي التــدرب حــول

حولهــا باإلضافــة الــى ذلــك كيفيــة خلــق الرابــط معنــا ال

الديمقراطيــة وحقــوق االنســان وحصلــت االفــادة باعتبــار

يمكــن ان انســى ابــدا ان الدكتــور يســري كان قــد احضــر مــن
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