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»شدخلك؟«
مــن القصدالتقليــل ليــس الكريــم، قارئنــا عــذرًا
شــباب مــن ثلــة جمــع عمــل ثمــرة هــي »شــدخلك« احترامنــا،
التدريبــي دعــم مخيــم إطــار فــي أســبوع لمــدة تونــسوليبيــا

ــوق. الحق ــى عل ــزة المرتك ــة للديمقراطي ــي الثان

دعم مركــز رصيد فــي نوعــه مــن الثانــي يعتبــر المخيــم هــذا
الديمقراطيــة مشــروع اطــار فــي المخيمــات لنشــاط خاتمــة و
التحــول دعــم مركــز أطلقــه ــذي ال الحقــوق ــى عل المرتكــزة
نحــو الدفــع الــى يهــدف والــذي االنســان وحقــوق الديمقراطــي
لخطط تصــورات لوضــع الالزمــة بالمعرفــة تتمتــع مجتمعــات
الديمقراطــي التحــول لعمليــة داعمــة ديمقراطيــة وحلــول
شــموليتها فــي االنســان حقــوق مبــادئ علــى المرتكــز
بالتحــول المتعلقــة االدبيــات توفيــر خــالل مــن وكونيتهــا
فجوة ســد في يســاعد بشــكل االنســان وحقــوق الديمقراطــي
التوصيــات مــن عــدد وتوفيــر الملــف هــذا فــي كبيــرة معرفيــة
التشــاركي المنهــج علــى القائمــة البديلــة والحلــول والخطــط
واالحزاب الحكومــات بيــن التعــاون مســتوى وتعزيــز والتوافــق

المتعلقــة يخـصالقضايــا فيمـا المدنــي المجتمـع ومنظمـات
توفيــر الــى اضافــة الديمقراطـي والتحـول االنسـان بحقــوق
والحقوقييــن السياســيين للنشــطاء للنقــاش آمــن منبــر
الحقوقييــن للنشــطاء المعرفيــة القــدرات وتحســين
المشــاركين االختصــاص وذوي واالكاديميــن والسياســين
الديمقراطــي بالتحــول المتعلقــة القضايــا يخــص فيمــا

ــا. وليبي تونــس مــن كل فــي االنســان وحقــوق

يمكــن دعــم مركــز فــي المخيمــات تجربــة الواقــع، فــي
عمــل فــي - اضافــي لنقــل -أو جديــد لتوجــه فاتحــة اعتبارهــا
المركــز ــاح انفت مــن ــد مزي نحــو توجــه ــة بداي هــي المركــز.
ــز المرك ــب لع ــة تجرب وهــي ــه في ــن والفاعلي محيطــه ــى عل

ــاد. األبع ــدد متع دورا ــا فيه

المخيمــات تجربــة فــي المركــز دور فــي األول البعــد
حــول التثقيفــي التعليمــي، التدريبــي، البعــد فــي يتمثــل
النظــري، جانبيهــا فــي االنســان حقــوق وعناصــر ثقافــة

الواقعــي. والتطبيقــي االبســتيمولوجي

المخيمين خــالل المركــز اختــار التدريبــي، الــدور هــذا لتأميــن
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المعــارف بســعة منهمــا كل يتميــز بمدربيــن االســتعانة
ــواد الم ــن بي ــل التكام ــى ال ــة اضاف ــه، مجال ــي ف ــارات المه و
الــذي التــوازن هــذا تحقيــق قصــد كليهمــا مــن المقدمــة
)المفاهيــم النظــري المعطــى بيــن المركــز عليــه راهــن
المواطنــة، الثقافـة، االنســان، حقــوق ثقافــة فــي المركزيــة
بمختلـف العملـي والتطبيـق الكونيــة...( الخصوصيـة، الحـق،
حســب خطــة وضــع واقعــي- نمــوذج مــن )االنطــالق عناصــره
الجانـب علـى التركيـز المهـارات- تطبيــق المختـار- النمـوذج

ــي...(. االتصال

التأطيرية الوظيفــة فــي تمثــل المركــز دور فــي الثانــي البعــد
ــوع وتن ــراء ث ــالل خ ــن م ــتي اللوجس ــتوى المس ــى عل ــواء س
أفضل في تطبيقــه تأميــن والحــرصعلــى المقتــرح البرنامــج
الــدور لهــذا بأكملــه المركــز فريــق تجنــد حيــث الظــروف
المســتوى علــى أو والفاعليــة: التفاعــل بيــن مــزج بشــكل
ــن بي ــات والنقاش ــوارات الح ــيط تنش ــالل خ ــن م ــي المهارات
أول مســتوى فــي هــدف بشــكل والمشــاركين المشــاركات
ان الـى هـدف ثانـي مسـتوى وفــي بينهـم الجليـد اذابـة الـى

ــال. متجانــسوفع عمــل ــق فري منهــم ــق يخل

الــدور فــي تمثــل دعــم مركــز دور فــي الثالــث البعــد
ينتــج أن علـى التركيـز خـالل مــن للتظاهـرة »االســتثماري«
ــس كوالي ــز المرك يحتضــن ــي فعل مشــروع ــم مخي كل ــن ع
هــذا المخيــم. انتهــاء بعــد حتــى عليــه العمــل وخطــوات
العملــي الجانــب الواقــع لفــي يمـث المركـز عمـل فــي البعــد
كذلــك ويعمــق جهــة، مــن والمشــروع النشــاط لمخرجــات
متكامــل مشــروع إطــار فــي العمــل فكــرة الشــباب لــدى
ــي ف ــي تدريب ــاط نش ــرد مج ــى عل ــار االقتص ــط ــسفق ولي
ــة فرص ــا أيض ــاريع المش ــرة فك ــت مثل ــا كم ــي. األول ــاه معن
االتصــال وتواصــل المشــاركين ــدى ل ــر أكب مســاحة ــر لتوفي

ــم. المخي ــاء انته ــد بع ــى حت ــم بينه ــادل والتب

ــم دع ــز لمرك ــا أيض ــت مثل ــات المخيم ــة تجرب ــع، الواق ــي ف
مــن بجملــة والخــروج ــياء األش مــن العديــد لتعلــم ــة فرص
ــه خطط ــى عل ــتؤثر وس ــرت أث ــي الت ــراءات والق ــات المالحظ

ــا. إيجابي ــدو يب ــرا تأثي ــه عمل ــة وطريق

فــي دعــم لمركــز ــا حقيقي ــارا اختب ــت مثل المخيمــات ــة تجرب

مــن لشــباب المركــز مقــر خــارج مطــول تدريــب تنظيــم
السياســي للحقــل ينتمــون بعضهــم مختلفيــن، بلديــن

والمدنــي. الجمعياتــي للحقــل واخــرون

ــم ث ــى األول ــة المرحل ــي ف ــاركين المش ــار اختي ــع، الواق ــي ف
واثــارة بينهــم للتواصــل قنــوات وخلــق بينهــم التنســيق
الســقوط دون ــات المجموع ــل داخ ــكار األف ــادل وتب ــاش النق
اليســير، باألمــر يكــن لــم والخالفــات المشــاحنات فــي
ــع وم ــز المرك ــق فري ــل داخ ــا وتدارس ــا تخطيط ــب تطل ــل ب
المركز فريــق فــي فــرد لــكل اختبــارا بذلــك فمثــل المدربيــن،
كفيــال كان االختبــار هــذا كمجموعــة. للفريــق وكذلــك
ــل مث ــع م ــل التعام ــى عل ــه قدرت ــي ف ــز المرك ــة ثق ــز بتعزي
بأنشــطة ــا وتعزيزه ــا تطويره ــد ومزي ــل ب األنشــطة ــذه ه

ــا. تنوع ــر وأكث ــر أكب

معارفه دائــرة توســيع مــن المركــز التجربــة هــذه مكنــت كمــا
معروفــا المركــز أصبــح حيــث واســع بشــكل وعالقاتــه
ــدى ل ســواء ــا، ليبي ــي ف خاصــة الشــابة، ــوادر الك ــدى ل ــر أكث
ــس نف ــي ف ــة المحافظ ــع م ــة، والحزبي ــة المدني ــات المنظم
دعــم. مركــز لقيــم والوفــاء والمصداقيــة الحيــاد علــى الوقــت

دعــم، لمركــز حقيقيــا اختبـارا المخيمـات تجربـة مثلـت اذن،
المشــاركين وإزاء الممولــة المؤسســة وإزاء نفســه إزاء اختبــارا
بخبرتــه عليهـم يبخــل فلــم ووقتهـم ثقتهــم منحــوه الذيـن

وجهـده.




