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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
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جــدا. ــة جميل لمســة فــي ــة التقليدي ــات بعــضالحلوي مصــر

تقســيم و مجموعــة الــى المشــاركين تقســيم كيفيــة ان كمــا
الســابقة تجاربــي خــالل مــن الحقيقــة فــي و ــاز ممت الوقــت
ناحيــة مــن الوقــت و المحتــوى حيــث مــن مشــاركة ابــرز تلــك
التأقلم و االندمــاج يســهل و رائــع للمخيــم العــام الجــو اخــرى
ان و خاصــة ــات الثقاف ــالف اخت ــم رغ المشــاركين ــة بقي ــع م
والتفاهم التأقلــم ان اال ليبيــا تونــسو مــن مشــاركين هنــاك
خاصــة و بهــا خرجــت التــي المالحظــات ابــرز مــن كان
ان باعتبــار البلديــن مــن مشــارك لــكل السياســية الخلفيــات
إال ــات جمعي او ــية سياس ــزاب اح ــون يمثل ــوا كان ــاركين المش
فاألشــخاصالمشــاركين التدخــالت اثــرى االختــالف هــذا ان
رغــم االخـر الـرأي تقبـل خاصـة و باالنفتــاح يتميــزون كانـوا
ــود لل ــد تفس ــم ل ــا انه اال ــة مختلف ــية سياس ــات خلفي ــود وج
يبرز كان الــرأي فــي االختالف هــذا العكــستمامــا بــل قضيــة
الورشــات اثنــاء التجانــس و التفاهــم خــالل مــن اخــر جانــب
جعلنــي مــا هــذا و الديمقراطيــة مفهــوم كــرس حقــا و
للجميـع يتســع المـكان ان إال التنــوع هــذا رغــم انــه اكتشـف
ــة الديمقراطي ــم يدع ــذي ال ــز المرك ــرة فك ــم يدع ــا م ــو ه و
يمكـن الديمقراطيــة ان المخيــم هـذا خــالل مـن لنــا واثبـت
ــع تجم ان ــن يمك ــا انه ــا كم ــد الواح ــع المجتم ــي ف ــد توج ان
الغــد قــادة ســيكونون اليــوم مشــاركين ان عرفنــا اذا شــعبين
لعــل و العــام المشــهد فــي كبيــر تأثيــر لــه ســيكون مــا هــو و
و اكتســبتها ــي الت ــدة الجدي ــات العالق ــك تل هــو حــدث اهــم
حقـا هـو و ليبيـا و تونــسمصـر دول ثـالث مـن المـرة هـذه
علـى اتعـرف و عالقاتـي شـبكة اوسـع جعلنـي عظيـم شــرف
الدكتــور كلمــات اذكرهــا الزلــت جملــة أهــم و جديــدة ثقافــات
ان يجــب لكــن و الجميــع نحــب ان يجــب »ال مصطفــى يســري

شــخص» اي نحتــرم

اثنــاء توصلنــا قــد كنــا المخيــم مخرجــات الــى بالنظــر و
مــن و الخصوصيــة دعــم فكــرة الــى الورشــات و التدريــب
ــن بلدي ــع يجم ــكل لمش ــل التوص ــة طريق و ــر التفكي ــالل خ
الطريقة ان حيــث انجــاز ذاتــه حــد فــي الشــعبين كلــى ويقلــق
داخــل المشــاكل عــن نبحــث كنــا البدايــة فـي فعالــة كانــت
ان الــى توصــل واحــد فريــق ثمــة مـن و كفــرق مجتمــع كل

التــيسنشــتغل هــي التطفــل نبــذ و الخصوصيــة دعــم فكــرة
دفعنـا مـا هــو و للجميـع مقلـق شـيء بالفعــل هــي و عليهـا
التــي االســتراتيجية فــي التفكيــر الــى ثانيــة مرحلــة فــي
مـدى بــرز هنــا و الخصوصيـة مفهـوم دعــم فـي ستسـاعدنا
اليــوم ــا من فمــن المجتمــع مشــاكل الــى المشــاركين تعــرف
ــا ارادتن دون ــا حياتن ــى ال ــخاص االش ــام اقتح ــن م ــر يتذم ال
العربيــة مجتمعاتنــا مــن خـارج و واقعيـا حقـا كان فالمشـكل
مــا هــذا و اليــه ــا توصلن مــا حســب ليبيــا و تونــس خاصـة و

ــول. بالحل ــة بجدي ــر التفكي فــي ســاعدنا

ــي ف ــار اإلط ــالف اخت ــم رغ ــام المه ــيم تقس ــة كيفي وايضــا
أســهل تكــون االمــور جعلــت المشــاركين خبــرة ان اال البلديــن
ــى عل ــل العم ــاء اثن ــه الي ــا توصلن ــا بم ــور فخ ــد ج ــا ان ــا وحق
تقلــق حقــا وهــي وليبيــا تونــس فــي تتواجــد التــي المشــاكل

األشــخاص. راحــة

ــاء اثن المشــاركين ــن بي ــدة جي عالقــة تكــون ــى ال باإلضافــة
الورشــات وتأثيــر االفــراد تحابــب مــدى يبــرز مــا وهــو المخيــم

االشــخاص. وتقـرب الفريــق روح بنــاء ونجـاح

المشــاركين فــكل المخيــم نهايــة إثــر تترجــم مــا وهــذا
خــالل مــن تتجســد وهــي ــرام احت ــة عالق تجمعهــم ــت مازل
ومــدى التجربــة نهايــة بعــد حتــى والتواصــل المكالمــات

أخــرى. لقــاءات لتنظيــم اســتعدادنا

اال المدينــة ابــن أنــى رغــم جميــال كان للمــكان بالنســبة
ــي وجعلن ــا ناجح كان ــم المخي ــان الحتض ــة طبرق ــار اختي ان
ــاء االصدق ــة رفق ــوال والتج ــا به ــف للتعري ــعيدا س ــخصيا ش
روح بنــاء فــي ســاهمت رائعـة حقـا كانـت البحريـة والرحلــة

المشــاركين. وتقريــب الفريــق

لحظات مــن لنا قدمتــه لمــا ثريــة التجربــة تعتبــر النهايــة فــي
المعرفــي الــزاد الــى باإلضافــة صادقــة وعالقــات جميلــة

والتدريــب. المخيــم خــالل مـن الحاصـل الهــام والعلمــي




