«شدخلك؟»

عــذرًا

قارئنــا الكريــم ،ليــس القصدالتقليــل مــن
احترامنــا« ،شــدخلك» هــي ثمــرة عمــل جمــع ثلــة مــن شــباب
تونــس وليبيــا لمــدة أســبوع فــي إطــار مخيــم دعــم التدريبــي
الثانــي للديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق.
هــذا المخيــم يعتبــر الثانــي مــن نوعــه فــي رصيد مركــز دعم
و خاتمــة لنشــاط المخيمــات فــي اطــار مشــروع الديمقراطيــة
المرتكــزة علــى الحقــوق الــذي أطلقــه مركــز دعــم التحــول
الديمقراطــي وحقــوق االنســان والــذي يهــدف الــى الدفــع نحــو
مجتمعــات تتمتــع بالمعرفــة الالزمــة لوضــع تصــورات لخطط
وحلــول ديمقراطيــة داعمــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي
المرتكــز علــى مبــادئ حقــوق االنســان فــي شــموليتها
وكونيتهــا مــن خــال توفيــر االدبيــات المتعلقــة بالتحــول
الديمقراطــي وحقــوق االنســان بشــكل يســاعد في ســد فجوة
معرفيــة كبيــرة فــي هــذا الملــف وتوفيــر عــدد مــن التوصيــات
والخطــط والحلــول البديلــة القائمــة علــى المنهــج التشــاركي
والتوافــق وتعزيــز مســتوى التعــاون بيــن الحكومــات واالحزاب
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ومنظمـات المجتمـع المدنــي فيمـا يخـص القضايــا المتعلقــة
بحقــوق االنسـان والتحـول الديمقراطـي اضافــة الــى توفيــر
منبــر آمــن للنقــاش للنشــطاء السياســيين والحقوقييــن
وتحســين القــدرات المعرفيــة للنشــطاء الحقوقييــن
والسياســين واالكاديميــن وذوي االختصــاص المشــاركين
فيمــا يخــص القضايــا المتعلقــة بالتحــول الديمقراطــي
وحقــوق االنســان فــي كل مــن تونــس وليبيــا.
فــي الواقــع ،تجربــة المخيمــات فــي مركــز دعــم يمكــن
اعتبارهــا فاتحــة لتوجــه جديــد -أو لنقــل اضافــي  -فــي عمــل
المركــز .هــي بدايــة توجــه نحــو مزيــد مــن انفتــاح المركــز
علــى محيطــه والفاعليــن فيــه وهــي تجربــة لعــب المركــز
فيهــا دورا متعــدد األبعــاد.
البعــد األول فــي دور المركــز فــي تجربــة المخيمــات
يتمثــل فــي البعــد التدريبــي ،التعليمــي ،التثقيفــي حــول
ثقافــة وعناصــر حقــوق االنســان فــي جانبيهــا النظــري،
االبســتيمولوجي والتطبيقــي الواقعــي.
لتأميــن هــذا الــدور التدريبــي ،اختــار المركــز خــال المخيمين

االســتعانة بمدربيــن يتميــز كل منهمــا بســعة المعــارف
و المهــارات فــي مجالــه ،اضافــة الــى التكامــل بيــن المــواد
المقدمــة مــن كليهمــا قصــد تحقيــق هــذا التــوازن الــذي
راهــن عليــه المركــز بيــن المعطــى النظــري (المفاهيــم
المركزيــة فــي ثقافــة حقــوق االنســان ،الثقافـة ،المواطنــة،
الحـق ،الخصوصيـة ،الكونيــة )...والتطبيـق العملـي بمختلـف
عناصــره (االنطــاق مــن نمــوذج واقعــي -وضــع خطــة حســب
النمـوذج المختـار -تطبيــق المهـارات -التركيـز علـى الجانـب
االتصالــي.)...
البعــد الثانــي فــي دور المركــز تمثــل فــي الوظيفــة التأطيرية
ســواء علــى المســتوى اللوجســتي مــن خــال ثــراء وتنــوع
البرنامــج المقتــرح والحــرص علــى تأميــن تطبيقــه في أفضل
الظــروف حيــث تجنــد فريــق المركــز بأكملــه لهــذا الــدور
بشــكل مــزج بيــن التفاعــل والفاعليــة :أو علــى المســتوى
المهاراتــي مــن خــال تنشــيط الحــوارات والنقاشــات بيــن
المشــاركات والمشــاركين بشــكل هــدف فــي مســتوى أول
الـى اذابـة الجليـد بينهـم وفــي مسـتوى ثانـي هـدف الـى ان
يخلــق منهــم فريــق عمــل متجانــس وفعــال.
البعــد الثالــث فــي دور مركــز دعــم تمثــل فــي الــدور
«االســتثماري» للتظاهـرة مــن خـال التركيـز علـى أن ينتــج
عــن كل مخيــم مشــروع فعلــي يحتضــن المركــز كواليــس
وخطــوات العمــل عليــه حتــى بعــد انتهــاء المخيــم .هــذا
البعــد فــي عمـل المركـز يمـث لفــي الواقــع الجانــب العملــي
لمخرجــات النشــاط والمشــروع مــن جهــة ،ويعمــق كذلــك
لــدى الشــباب فكــرة العمــل فــي إطــار مشــروع متكامــل
وليــس فقــط االقتصــار علــى مجــرد نشــاط تدريبــي فــي
معنــاه األولــي .كمــا مثلــت فكــرة المشــاريع أيضــا فرصــة
لتوفيــر مســاحة أكبــر لــدى المشــاركين وتواصــل االتصــال
والتبــادل بينهــم حتــى بعــد انتهــاء المخيــم.

تنظيــم تدريــب مطــول خــارج مقــر المركــز لشــباب مــن
بلديــن مختلفيــن ،بعضهــم ينتمــون للحقــل السياســي
واخــرون للحقــل الجمعياتــي والمدنــي.
فــي الواقــع ،اختيــار المشــاركين فــي المرحلــة األولــى ثــم
التنســيق بينهــم وخلــق قنــوات للتواصــل بينهــم واثــارة
النقــاش وتبــادل األفــكار داخــل المجموعــات دون الســقوط
فــي المشــاحنات والخالفــات لــم يكــن باألمــر اليســير،
بــل تطلــب تخطيطــا وتدارســا داخــل فريــق المركــز ومــع
المدربيــن ،فمثــل بذلــك اختبــارا لــكل فــرد فــي فريــق المركز
وكذلــك للفريــق كمجموعــة .هــذا االختبــار كان كفيــا 
بتعزيــز ثقــة المركــز فــي قدرتــه علــى التعامــل مــع مثــل
هــذه األنشــطة بــل ومزيــد تطويرهــا وتعزيزهــا بأنشــطة
أكبــر وأكثــر تنوعــا.
كمــا مكنــت هــذه التجربــة المركــز مــن توســيع دائــرة معارفه
وعالقاتــه بشــكل واســع حيــث أصبــح المركــز معروفــا
أكثــر لــدى الكــوادر الشــابة ،خاصــة فــي ليبيــا ،ســواء لــدى
المنظمــات المدنيــة والحزبيــة ،مــع المحافظــة فــي نفــس
الوقــت علــى الحيــاد والمصداقيــة والوفــاء لقيــم مركــز دعــم.
اذن ،مثلـت تجربـة المخيمـات اختبـارا حقيقيــا لمركــز دعــم،
اختبــارا إزاء نفســه وإزاء المؤسســة الممولــة وإزاء المشــاركين
الذيـن منحــوه ثقتهــم ووقتهـم فلــم يبخــل عليهـم بخبرتــه
وجهـده.

فــي الواقــع ،تجربــة المخيمــات مثلــت أيضــا لمركــز دعــم
فرصــة لتعلــم العديــد مــن األشــياء والخــروج بجملــة مــن
المالحظــات والقــراءات التــي أثــرت وســتؤثر علــى خططــه
وطريقــة عملــه تأثيــرا يبــدو إيجابيــا.
تجربــة المخيمــات مثلــت اختبــارا حقيقيــا لمركــز دعــم فــي
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