مالك بن شبة
(تونس)

كانـت تجربــة مركـز دعـم محـاكاة للتنــوع الثقافـي

وقبــول كافــة أنــواع األســئلة و االســتفزازات و كيفيــة التعامل

و الثــراء الموجــود بالمجتمــع التونســي و الليبــي حيــث اجتمــع

معهــا و خصوصــا التعويــل علــى الحجــج و االثباتــات و األمثلــة

شــباب مــن مختلــف االلــوان السياســية و مكونــات المجتمــع

و كيفيــة اســتعمالها و حســن ادارة الوقــت الممنــوح مــن قبــل

المدنــي فــي خضــم المعســكر التدريبــي الثانــي حــول

الصحفــي.

الديمقراطيــة المرتكــزة علــى الحقــوق.

العمــل صلـب مجموعــة ممكــن و لكـن ان تكــون المجموعــة

كانــت النقاشــات متوتــرة فــي بعــض االحيــان و مرحــة

مختلفــة فكريــا و ذات تصــورات قــد تكــون متباعــدة فــي

وذات طابــع فكاهــي احيانــا اخــرى و هــو مــا يعكــس صـورة

بعـض األحيـان يفــرض علينــا تحديـد األهـداف التـي سـيتم

البرلمــان التونسـي و المجتمـع عمومـا فــي مختلــف القضايــا

العمــل عليهــا .

و خاصــة الحقوقيــة منهــا التــي تعــد مــن أكبــر المكاســب بعــد
الثــورة التونســية حيــث شــهدنا قبــوال و رفضــا لمجموعــة مــن
االفــكار المتعلقــة اساســا بالخصوصيــة و انتهاكهــا و اختلــف
فــي تعريفهــا الحضــور بالمجموعــة التـي شـاركت فيهــا الــى
ان احتكمنــا لآلليــة الديمقراطيــة و التصويــت فــي بعــض
المصطلحــات و هــو مــن المبــادئ التــي يقــوم عليهــا التيــار
الديمقراطــي.
عنــد الحديــث عــن الحقــوق يســتوجب األمــر االطــاع علــى
الميثــاق العالمـي لحقـوق اإلنســان حيـث ان هــذه الحقـوق ال
تتجــزأ و يتــم قبولهــا كاملــة او التخلــي عنهــا كاملـة

تواجــد المجموعــة مــع بعضهــا البعــض و النقاشــات المطولــة
التـي تمتـد فـي بعـض األحيـان لوقـت متأخـر و تكـون حـادة
فــي بعــض المواقــف خاصــة الخالفيــة منهــا لــم تــأزم الوضــع
بــل زادت مــن الســاعات المحــددة للتدريــب حيــث يتــم اللجــوء
بطريقــة مباشــرة و بــدون أدنــى تفكيــر لكافــة مــا تــم
اكتســابه فــي حصــص المعســكر .
تطلعــات المجتمــع المدنــي بالنســبة لــي كممثــل لحــزب
التيــار الديمقراطــي تعنــي لــي الكثيــر فالمواضيــع الحارقــة
المطروحــة علــى الســاحة الوطنيــة واإلقليميــة التــي
تســتوجب التركيــز و التدقيــق و التثبــت قــد تشــغلنا عــن

اتــاح لــي المعســكر الخضــوع للضغــط و التدريــب علــى

مواضيــع اخــرى ،و هنــا يكمــن دور المجتمــع المدنــي فــي

الحضــور فــي وســيلة إعالميــة إذاعيــة كانــت او تلفزيــة

دعـم المجتمـع السياسـي و تذكيـره و العمـل مـع بعــض ان
اســتوجب االمــر.
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الحــوارات مــع االصدقــاء مــن ليبيــا اتاحــت لنــا الفــرص

كانــت تجربــة ناجحــة مكللــة بحملــة اختلــف الحضــور فــي

للتعـرف علـى الوضـع بصـورة ادق مــن خـال تفســير دقيــق

تســميتها كمــا تــدرب الجميــع علــى اســاليب االقنــاع و الدفــاع

و معطيــات مــن خضــم الواقــع و استفســارات حتــى و ان

عـن االفـكار باحتــرام اآلخـر دون المــس منــه ،الـى ان كانـت

كانــت بســيطة لكنهــا نابعــة مــن احتــرام كبيــر و دعــم لكافــة

النتيجــة فــي االخيــر «#شــدخلك» مراعــاة لكافــة العراقيــل

التجــارب التــي تدعــم التحــول الديمقراطــي

اللغويــة و احترامــا لخصوصيــة المناطــق.

عياض بن صالح
(تونس)

إيمانــا منــا بأهميــة دور المجتمــع المدنــي فــي

التونسـي والليبـي وهــذا مــا فسـر اهتمـام المنظمــة بإيجـاد

المســار الديمقراطــي الوطنــي وخصوصــا الجمعيــات المهتمــة

جســر تواصــل بيــن الفاعليــن المدنييــن والفرقــاء السياســيين

بالجانــب الحقوقــي واالنتقــال الديمقراطــي يســرني أوال

ومحاولــة تجميعهــم حــول مواقــف إنســانية وقضايــا حقوقيــة

أن أتوجــه بالشــكر لمنظمــة دعــم التحــول الديمقراطــي

وتذويــب الجليــد لفتــح مســاحة للتحــاور وتالقــح األفــكار.

وحقــوق اإلنســان علـى مـا تقدمـه مـن جهـود فـي المشـاريع
والمبــادرات التــي تقــوم بهــا فــي إطــار مجــال اهتمامهــا
وأخــص بالذكــر المخيــم التدريبــي الثانــي الــذي كنــت أحــد
المشــاركين فيــه ممثــا  لحــزب حركــة النهضــة
وسأتحدث هنا باقتضاب عن تجربتي قي هذا اإلطار .
شــد انتباهــي الكثيــر مــن األمــور مــن حيــث الشــكل وموضوع
المخيــم التدريبــي ،فمــن حيث الشــكل أعجبت كثيــرا بطريقة
اختيــار المشــاركين حيــث كانــوا ممثليــن عــن أحــزاب مختلفــة
وعــن منظمــات مجتمــع مدنــي مختلفــة كذلــك مــن القطريــن
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أمــا مــن حيــث المضمــون فقــد اتجهــت فلســفة المنظمــة فــي
تقديـري إلـى التركيـز علـى جانبيــن مهميـن أولهمـا إكسـاب
المشــاركين خبــرات وتقنيــات جديــدة وكان ذلــك مــن خــال
الــدورات التكوينيــة التــي قــام بهــا الخبيــر قريــش جاوحــدو
فــي تقنيــات التواصــل والحضــور اإلعالمــي أمــا الجانــب
الثانـي فيتمثــل فــي ورشــات عمـل جماعــي ونقاشــات حــول
موضــوع الثقافــة وكذلــك مواضيــع ذات حساســية ومحــل
جــدل باإلضافــة إلــى عــرض فلــم ’’ المــاء’’ وهــو فيلــم هنــدي
يحاكــي بعــض األزمــات الحقوقيــة وكان ذلــك مــع الخبيــر
المصــري يســري مصطفــى لفتــح المجــال للنقــاش والتفاعــل

