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حسن كركي

معــارف شــخصيا اكتســبت والتفاعــالت والنقاشــات التكويــن فبيــن مختلفــة. فكريــة لمشــارب ينتمــون الذيــن المشــاركين بيــن
ــة مدين ــارة وزي والمهمــة ــدة الجدي العالقــات شــبكة ــي إل باإلضافــة هــذا ــاء والبن الراقــي والحــوار بالتفاعــل واســتمتعت ــدة جدي

المنظمــة. نشــاط علــى الســاهرين ــكل ل مجــددا فشــكرا ، ومعمارهــا طبيعتهــا بجمــال الســاحرة طبرقــة

ــت حصل ــي الت ــة الرائع ــداث األح ــم اه ــن م ــدة واح
مركـز قبـل مـن تدريبـي مخيـم لحضـور دعوتـي هـي معـي
ــة العاصم ــس تون ــي ف ــره ومق ــي الديمقراط ــول للتح ــم دع
لمناهضــة امــان منظمــة فــي وناشــطا عضــوا بصفتــي
عمــل ورشــة علــى خاللهــا وتحصلــت العنصــري التمييــز
.. لتونــس الغربــي الشــمال فــي طبرقــة مدينــة فــي وتدريــب

كانــت ايضــا واالقامــة ممتــازا االســتقبال كان اليــوم منــذ
كانــت المركــز علــى القائميـن قبــل مــن والمعاملــة ــازة ممت
اســتفدت ..وقد العالية الحرفيــة و واالحتــرام اللباقة قمــة فــي
كان ــوى والمحت ــم والمخي ــة الورش ــن م ــدا ج ــرة كبي ــة بدرج
ومحترفيــن سلســين ــوا كان والمدربيــن دســامته كامــل فــي
كيفيــة علــى وتعلمينــا تدريبنــا فــي جهــدا يدخــروا ولــم
ــا بالدن ــي ف ــدة الولي ــة الديمقراطي ــوالت التح ــع م ــي التعاط
التحول بحيــث واجتماعيــة امنيــة جمــة تحديــات تجابــه والتــى
مجتمـع فـي بسـهولة هضمهـا اليمكـن عمليـة الديمقراطــي

االنســان. وحقــوق ــة الديمقراطي يعهــد ــم ل

مــن عــال مســتوى علــى التدريبــي المخيــم كان المجمــل فــي
ــا نهم ــت وكن ــل بالمل ــط ق ــه في ــعر اش ــم ل ــث بحي ــة المهني
والحـق المعرفـي والتمكيــن التدريـب مـن المزيــد تلقـي فـي
يســاعدني مالــم الورشــة هــذه مــن ألســتفيد ماكنــت يقــال
ذلــك كل مــن ..واألهــم المركــز علـى والقائمــون المدربــون
جـو فـي المتدربيـن باقـي مـع اندمـج ان اسـتطعت انـي هـو
مسـتمرا الورشــة تأثيــر واليـزال المتبــادل األحتـرام يســوده
مــن عــدد اكبــر افيــد ان واســتطعت اللحظــة حتــى معــي
فكريــة ومســاندة دعـم مـن ماتلقيتــه خـالل األشــخاصمــن
الشــكر جزيــل منــي ولهــم المركــز قبــل مــن وتدريبيــة
مــن الزمــالء باقــي ومــع معــي مابذلــوه علــى والعرفــان

ــة. واقام تنقــالت مــن ــة معامل وحســن ــب تدري




