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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.
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القيــام وبعــد القــدرات بنــاء برنامــج إطــار فــي 	
مركــز يواصــل المشــاريع صياغــة حــول تدريبيــة بورشــة
ــات منظم ــن م ــابة الش ــة المجموع ــس نف ــع م ــل العم ــم دع
مناطــق كامــل علــى جغرافيــا ومتوزعــة مختلفــة ليبيــة
التخطيــط حــول ــة تدريبي ورشــة المركــز نظــم حيــث ــا ليبي
 11 مــن المنظمــات لهــذه الحقوقــي المنهــج ــى عل المســتند

تونــس. الماجســتيك بنــزل 2018 جويليــة 13 إلــى

حــول داخليًــا تدريبًــا دعــم مركــز فريــق شــهد 	
اشــراف تحــت اإلعاقــة، لألشــخاصذوي الحقوقيــة المقاربــة
والكاتــب االعاقــة ومفاهيــم الحقوقيــة المقاربــة فــي المكــون
حقــوق عــن للدفــاع التونســية للمنظمــة المســاعد العــام
تــراوح شــويخ. عربــي األســتاذ اإلعاقــة، ذوي األشــخاص
والنظري العملــي بيــن يوميــن لمــدة يتواصــل الــذي التدريــب

المتدربيــن. بيــن تفاعليــة منهجيــة مــع

تدريبــــات
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حــول داخليًــا تدريبًــا دعــم مركــز فريــق شــهد 	
اشـراف تحـت اإلعاقــة، لألشـخاصذوي الحقوقيـة المقاربــة
والكاتــب االعاقــة ومفاهيــم الحقوقيــة المقاربــة فــي المكــون
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والنظري العملــي بيــن يوميــن لمــدة يتواصــل الــذي التدريــب

المتدربيــن. بيــن تفاعليــة منهجيــة مــع

الفرديـة والحريـات للمسـاواة تونــس مؤتمـر انعقـد 	
بتونــس، الثقافــة مدينــة فــي ، 2018 يوليــو 24 الثالثــاء يــوم
ــة ودولي ــة وطني ــات ومنظم ــات جمعي ــه تنظيم ــي ف وشــارك
الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز بينهــا مــن مختلفــة

»دعــم«. اإلنســان وحقــوق
والتشــريعي الدســتوري المرصــد مشــروع إطــار فــي 	
اإلعــداد إطــار وفـي مصــر و ليبيـا و تونــس فــي والسياسـات
الديمقراطــي التحـول دعـم مركــز بهـا يقــوم التـي للدراســة
كأليــة للمعلومــة النفــاذ »حــول »دعــم االنســان وحقــوق
مركــز نظــم ومصــر, ــا وليبي تونــس فــي الفســاد« ــة لمحارب
 2018 ســبتمبر 29 الســبت يــوم مســتديرة مائــدة دعــم
للدراســة األوليــة المســودة تونــسلمناقشــة البلفيديــر بنــزل
ــب نائ ــرازي الح ــواد الج ــد عب ــتاذ األس الجلســة ــح افتت ــد ,وق
ترحيبيــة، بكلمــة دعــم لمركــز اإلدارة مجلــس رئيــس

ملتقيــــات
البحــث ــق فري بوهــالل ــيماء ش الرئيســية ــة الباحث بحضــور
ســمير ســامح ــسو تون ــن م ــالب غ وســالم بلقاســم ــروة م
تونــس مـن للمعلومــة النفــاذ مجــال فـي وخبــراء مصــر مـن

ومصــر. ــا وليبي
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منتديــــات
علــى وأثرهــا الفســاد مكافحــة بعنــوان منتــدى 	

 2018 ســبتمبر 28 يــوم الديمقراطــي التحــول عمليــة
ــوق الحق ــى عل ــزة المرتك ــة الديمقراطي ــروع مش ــار إط ــي ف
ــدادا امت و ــة للديمقراطي ــة األوروبي ــة المؤسس ــن م ــم وبدع
التحــول تهــم التــي القضايــا حــول )دعــم( منتديــات لسلســلة
ــز مرك نظــم ــة المنطق ــي ف اإلنســان ــوق وحق الديمقراطــي
ــوم ي »دعــم« االنســان وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم
حلقــة تونــس أفريــكا بنــزل 2018 ســبتمبر 28 الجمعــة
وتأثيــره الفســاد »مكافحــة حــول دعــم منتديــات مــن جديــدة
الكبيــر الحقوقــي افتتــح حيــث الديمقراطــي« التحــول علــى
الجلســة الطريفــي مختــار األســتاذ دعــم مركــز ورئيــس
شــوقي للعميــد ومطولــة قيمــة بكلمــة الجلســة لتنطلــق
الفســاد واقــع حـول الفسـاد مكافحــة رئيــسهيئــة الطبيــب

لــه. التصــدي وتحديــات
ــن م ــى عل ــد خال ــتاذ االس ــن م كل ــات ــرضالكلم ع ــا بعده
األســتاذ تونـس، مــن القليــل الديـن شــرف واالســتاذ مصـر،

واالســتاذ ليبيا، مــن زيو خالــد األســتاذ عنــه الطشــاني مــروان
جازيــة الدكتــورة سـكايب وعبــر تونـس، مــن بوعــالق كثيــر
والتـي الموضــوع حـول البحثيــة أوراقهـم ليبيـا، مـن شـعيتر
»دعــم«. دوريــة مــن القــادم العــدد فــي نشــرها ســيتم
توزيــع تــم فــوزي أحمــد األســتاذ ســيرها التــي النــدوة وخــالل
والشــباب المــرأة موقــع حــول دعــم دوريــة مــن الثانــي العــدد

وليبيــا. تونــس فــي الديمقراطيــة العمليــة داخــل
وحقوق الديمقراطي التحول دعــم مركــز نظــم 	
تنــاروت و مدافــع مركــز مــع مشــترك بتنظيــم )دعم( االنسان
»منتــدى قمــرت المــرادي بنــزل ديســمبر2018 8 يــوم
ــة نظامي ــر الغي ــرة الهج »إشــكاليات ــوان بعن ــي« الدول ــم دع
مصــر، والحقوقي«المشــاركين: القضائــي المســتوى علــى
السـودان، المغـرب، الجزائـر، اليمـن، سـوريا، ليبيــا، تونـس،
مشــروع ــار إط ــي ف ــدى المنت ــال أعم ــي تأت ــا روماني ــا، مالط
المؤسســة مــن بدعــم الحقــوق علــى المرتكــزة الديمقراطيــة

للديمقراطيــة. األوروبيــة
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تظاهرات ثقافية
بتنظيــم وتاناروت مدافــع مركــز مــع باالشــتراك بتنظيــم )دعم( االنسان وحقوق الديمقراطي التحول دعم مركز قــام 	
إيقاعــي، وعــرضموســيقي تشــكيلية معــرضلوحــات يتخلله الــذي الغــراب« »خبــز بعنــوان والموسيقي الفنــي عرضتاناروت

ثقافية. زاوية من نظامية الغيــر الهجرة حول عام ونقاش بحثيــة لورقــة عرض كذلــك
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بنــاء أجــل مــن مجهوداتهمــا دعــم إطــار فــي 	
علــى والعمــل االنســان حقــوق علــى ترتكــز ديمقراطيــة
ذوي االشــخاص فيهــم بمــن الفئــات كل لــدى تعزيزهــا
حقــوق عــن للدفــاع التونســية المنظمــة أبرمــت االعاقــة،
الديمقراطــي التحــول دعــم ومركــز اإلعاقــة، األشــخاصذوي
تبــادل الــى تهـدف تفاهـم مذكــرة )دعــم( االنسـان وحقــوق
الديمقراطي التحــول عمليــة فــي المشــترك والعمــل الخبــرات
حقــوق ــا منه ــب القل وفــي اإلنســان حقــوق ــادي مب ــرام واحت

االعاقــة. ذوي االشــخاص
بمقــر إيجابيــة أجــواء وســط االتفاقيــة التوقيــع تــم وقــد
اإلعاقــة االشــخاصذوي عــن للدفــاع التونســية المنظمــة
ــة المنظم ــس رئي ــي المزات يســري الســيد ــن م كل بحضــور

عمـران محمـد السـيد وبحضـور التنفيــذي، المكتـب وأعضــاء
وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم لمركــز التنفيــذي المديــر

»دعــم« االنســان
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وحقـوق الديمقراطـي التحــول دعــم مركــز تشـرف 	
االول الســكريتير انــي« »ميهاي الســيد بزيــارة دعــم االنســان
مركــز رؤيــة خاللهــا قدمنــا بتونــسحيــث الرومانيــة للســفارة
بيــن التعــاون ــر تطوي مزيــد ســبل وناقشــنا وبرامجــه دعــم
االنسـان حقـوق حالـة مناقشـة جانـب الـى والسـفارة المركـز

ــس. تون فــي الديمقراطــي والتحــول

بفنــدق 2018 ســبتمبر 30 األحــد يــوم انعقــدت 	
دعــم لمركــز العاديــة العامــة الجلســة تونــس البلفيديــر
تــم حيــث دعــم االنســان وحقــوق الديمقراطــي التحــول
االستشــارية والهيئــة المديــرة الهيئــة مــن أعضــاء وبحضــور
التقريريــن عــرض دعـم اصدقــاء و واعضــاء العمــل وفريــق
جلســة ذلــك تلــت عليهمــا. والمصادقــة والمالــي األدبــي
بوهــالل شــيماء االســتاذة ســيرتها اســتراتيجي تخطيــط
وفريــق واالعضــاء المديــرة الهيئــة أعضــاء فيهــا وشــارك
ــتراتيجيات اس ــد لتحدي ــارية االستش ــة الهيئ ــراء وخب ــل العم
المتوســط المــدى علــى المركــز وأنشــطة عمــل ومحــاور

والقريــب.
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مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
القانــون فــي زيو..ماجســتير محمــد خالــد االســتاذ ليبيــا
وأســتاذ الليبيــة العليــا المحكمــة أمــام الجنائي..محامــي
وطنــي مجلــس أول عضــو و بنغــازي.. بجامعــة متعــاون
فــرع ورئيــس ــا ليبي فــي اإلنســان وحقــوق العامــة ــات للحري

بنغــازي.

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
ليســانس علــى شــعيتير...حاصلة جازيــة الدكتــورة ليبيــا
حاصلــة و قاريونــس جامعــة القانــون كليــة مــن قانــون
الحقــوق كليــة مــن الجنائــي القانــون فــي دكتــوراه علــى
علــى حاصلــة و جــدا جيــد بتقديــر شــمس عيــن جامعــة
الدراســات مركــز مــن الشــرعي الطــب فــي تدريبيــة شــهادة
ــام للع شــمس ــن عي ــوق حق ــة بكلي ــة واالقتصادي ــة القانوني

2011م. الجامعــي

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
يقــظ« »أنـا رئيــسمنظمـة عــوادي أشــرف األســتاذ تونــس
تخصّص تونــسفــي جامعــة مــن الماجســتير علــى متحصــل
ثقافات عبــر دراســات حول بحثه بعــد وذلــك اإلنجليــزي األدب
أخـرى ماجسـتير درجـة علــى حصــل تونــسكمـا فـي اللغـة
فــي برمنغهــام جامعــة مــن الدولــي السياســي االقتصــاد فــي
الدولــي السياســي االقتصــاد درسكذلـك المتحــدة. المملكــة
ــة باألكاديمي ــق التح و ــس تون ــي ف ــرف ش ــن اب ــد معه ــي ف
ــراط االنخ ــل قب 2011 ــام ع ــي ف الفســاد ــة لمكافح ــة الدولي

الفســاد. ــة محارب فــي

مــن دعــم لمركــز االستشــارية ــة الهيئ ــى ال انضــم 	
ــات الحري ــدة وح ــر مدي ــن الرحم ــد عب ــرو عم ــور الدكت مصــر
عضــو الشــخصية، للحقــوق المصريــة بالمبــادرة المدنيــة
بالجامعة والمجتمــع القانــون أبحــاث بوحــدة البحــوث ومنســق
مــن واســعا طيفــا البحثيــة اهتماماتــه تغطــي األمريكيــة.
والشــرق فــيمصــر الدينيــة الحريــات أوضــاع منهــا المواضيــع
. القانــون وحكــم القضائــي اإلصــالح وإشــكاليات األوســط
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المركز انشطة لتغطي المجلة وتاتي ،2019 يناير 18 الجمعة دعم« »مجلة من األول العدد بإطالق دعم مركز قام 	
لغاية مصر وكذلك وليبيا تونس في والمدنيين السياسيين الفاعلين مع باالشتراك ينظمها التي والمنتديات الفعاليات ومختلف

االنسان1 . حقوق مبادئ على القائم الديمقراطي البناء عملية في المشاركة

 http://daamdth.org/archives/439  : 1       اطلع عىل املجلة كاملة عىل موقع مركز دعم
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 2018 أغســطس 31 بتاريــخ )دعــم( مركــز قــام 	
وجــوه لالعتقــال الدولــة: »أمـن بعنــوا بحثيـة ورقــة بإصـدار
مصــر فــي ــا العلي ــة الدول أمــن ــة نياب إســتخدام عــن ــرة كثي
الســمعة ســيئة لقوانيــن شــرعية إبنــة هــي قمــع كأداة
ــان الزم ــن م ــرن ق ــن ع ــد يزي ــا لم ــتمرت إس ــة أمني ــزة وأجه
وأوضحــت للمواطنيــن، والحريــات الحقــوق إنتهــاك فــي
أن منــذ السياســي األمنــي الجهــاز تطــور البحثيــة الورقــة
بمســمي وإنتهــاًء المخصــوص« »قســم عليــه يطلــق كان
بيـن الفـرق أوضحــت كمـا ينايـر، ثـورة بعــد الوطنــي األمـن
اإلنتهـاكات مــن وصـور اإلعتقــال وأوامــر اإلحتياطـي الحبــس
ــل لتحوي األن ــة الدول ــن أم ــة نياب ــها تمارس ــي الت ــددة المتع
علــي أمٌــر وجعلــه ذاتــه حــد فــي لعقوبــة الحبــساإلحتياطــي
عقــود فــي تصـدر كانـت التـي األعتقـال أوامــر مــن ضحايـاه

ــر. يناي ــورة ث ــل قب ــا م
ــة مجموع ــة البحثي ــة الورق ــي ف أورد ــد ق ــم دع ــز مرك وكان
الوقــت فــي نشطاءسياســين بهــا المتهــم القضايــا مــن
اليـوم دعــم مركـز ويقــوم الدولـة، أمـن نيابـة أمــام الحالـي
مركــز باحثــو قــام أن بعــد الورقــة علــى تعديــل بنشــر
بحـث علــي بنــاء القضايــاة لتلــك حصر_رقمــي بعمــل دعــم
فــي الموكلــون المحاميــن األســاتذة مــع وإتصــاالت ميدانــي
ــتحالة إلس ــة نهائي ــر غي ــورة المذك ــام واألرق ــا، القضاي ــك تل
نيابـة_ مــن كاملـة معلومـة أي أو الحقيقــي للرقــم الوصـول
المجهــودات علــي بحثنــا فــي نعتمــد وإنمــا أمن_الدولــة

.  2 الشــخصية

http://daamdth.org/archives/3333  :2     املزيد عىل الرابط التاىل
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»دوريــة مــن األول العــدد دعــم مركــز اصــدر 	
ــة مختلف ــات مقارب ــم لتقدي ــة منظم ــاحة مس ــي وه ــم« دع
ــدد الع ــالل وخ ــددة. المتع ــه وملفات ــة الديمقراطي لموضــوع
منطقيــة مقاربــات لتقديــم مجــال لخلــق يهــدف الــذي األول
أكاديمــي بشــكل ــي الثقاف ــوع والتن ــة الديمقراطي لموضــوع
ــن م ــان اإلنس ــوق حق ــة ثقاف ــع م ــالءم يت ــى بمنح و ــي علم
إلــى المقاربــات هـذه تترجــم المقــاالت مـن مجموعـة خـالل
بارزيــن ومفكــر مفكــرة مــع حــوارات وإخــراج تنظيــم جانــب

  . 3 العــدد موضــوع حــول

http://daamdth.org/archives/2788 3    لالطالع عىل الدورية

ــز المتمي ــي المعرف ــاج اإلنت ــع م ــد جدي ــد موع ــي ف 	
اإلنســان ــوق وحق الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز أصــدر
ــن م ــي الثان ــدد الع ــي ف ــل المتمث ــد الجدي ــري الفك ــه منتوج
فــي والشــباب المــرأة موقــع موضــوع حــول دعــم دوريــة
ــل أفض ــأن ب ــادة كالع ــه من ــا اقتناع ــة. الديمقراطي ــة العملي
العــدد هــذا يؤثـث أصحابهــا هــم القضايــا عــن يتحـدث مــن
النســاء ــن م ــاب والكت ــات الكاتب ــن م ــة ثل ــم دع ــة دوري ــن م
فــي أو الحزبــي المجــال فــي ســواء ينشــطون الذيــن والشــباب

البحثــي 4. المجــال فــي أو المدنــي العمــل مجــال

   http://daamdth.org/archives/3973 : 4    رابط الدورية
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قــراءة بعنــوان بحثيــة ورقــة دعــم مركــز نشــر 	
مكافحــة و والمصالــح بالمكاســب التصريــح قانــون فــي
أيـن »مــن قانـون المصالــح وتضـارب المشـروع غيـر اإلثـراء
المشــرع يواصــل » ... ــاز واإلعج ــاز اإلنج ــن بي « هــذا.. ــك ل
مؤسســات تكريــس متثاقلــة بخطــوات ولــو التونســي
 2014 جانفــي دســتور بهــا جــاء التــي الثانيــة الجمهوريــة
تمظهــرت مسـتمرة سياســية بصراعــات تتســم ظــروف فــي
مســتوى علــى كبيــرة تغييــرات حصــول بالخصــوصفــي
لكتـل اندثـار وشـبه جديــدة كتــل بظهــور البرلمانيـة الكتـل
الحزبية. بالســياحة تســميته على اصطلح مــا وتواصــل أخــرى
الحاكــم االئتــالف حافــظ ــك ذل مــن الرغــم ــى وعل ــه أن ــر غي
تونــسعلــى ونــداء النهضــة حركتـي مــن ــا أساسً المتكــون
جعلـه ممــا البرلمانـي المشـهد فــي المتحكمــة الطولـى اليـد
ويصـرف يشـاء مـا منهــا فيقـدم التشـريعية يفــرضأجندتـه
ــل المقاب ــي ف . ــوم معل ــر غي مســتقبل ــى إل يشــاء ــا م ــا منه
الفســاد لمكافحــة الوطنيــة للهيئــة المتواصــل الضغـط فــإن
إلى أدى اإلعــالم، أقــل وبدرجــة المدنــي المجتمــع ولمنظمــات
القانونية الترســانة تعزيــز إطــار فــي مهمــة بخطــوات التقــدم
إلــى النفــاذ قانــون علــى المصادقــة فتمــت الفســاد، لمكافحــة
ــي والمال االقتصــادي القضائــي القطــب ــون وقان ، المعلومــة
تــم كمــا ، المبلغيــن وحمايــة الفســاد عــن اإلبــالغ وقانـون ،
الدســتورية الهيئــة بتنظيــم المتعلــق النــص ســن أيضــا
هــذه وجميــع ، الفســاد ومكافحــة الرشــيدة للحوكمــة الدائمــة
الســليم الطريــق فــي ســيرًا ــر تعتب عّلتهــا ــى النصــوصعل

 »5 ــتبداد.. االس ــة منظوم ــع م ــا وقطعً

http://daamdth.org/archives/2995 5      لالطالع عىل الورقة كاملة

مصــر بعنــوان بحثيــة ورقــة دعــم مركــز اصــدر 	
ــى إل ــودة الع ــاري... إجب المســار 2018 الرئاســية ــات االنتخاب
الفتــاح عبــد الرئيــس تولــى أن »منــذ .. المبايعــة زمــن
ــي والت ، 2014 ــو ماي ــات انتخاب ــد بع ــالد الب ــم حك السيســي
تلــك فــي ونافســه العســكري منصبــه عــن فيهــا تخلــى
فريــق عــن ــاًل ممث صباحــي، حمديــن / الســيد ــات #االنتخاب
الطريــق خارطــة فــي الشــريكة ــة #الديمقراطي القــوى مــن
. اإلنقــاذ جبهــة فــي بــارز عضــو بصفتــه يوليـو( 3 بعـد )مـا
الدخــول دون ــا نتائجه خرجــت ــي الت ــات االنتخاب ــك تل وهــي
باكتســاح نزاهتهــا معاييــر علــى الحكــم أو تفاصيــل فــي
المشــهد تغييــر إلــى أدى مــا وهــو لالنتخابــات، السيســي
ــه وأجهزت ــلطته س ــت فأحكم ــل، بالكام المصــري ــي السياس
وأجهزتــه الرئيــس وســار الســلطة علــى قبضتهــا األمنيــة

ــالد .  الب ــي ف ــره بأم ــم الحاك

شــريكة ــة الديمقراطي القــوى كافــة اســتبعاد تــم ثــم ومــن
االنتخابــات_ فــي التمثيــل مــن يوليــو 3 فــي الطريــق خارطــة
انتخابــي تشــريع ســن خــالل مــن وذلــك ،2015 التشــريعية
البرلمــان، عمــل فــي الســلطة_التنفذية أجهــزة بتدخــل ســمح
اســية ســي تشــريعات إصــدار ــي ف ــا مهمً دورًا ــب لع ــذي ال
لتأبيــد الطريـق تمهيـد علــى أثـرت واقتصاديــة، واجتماعيــة
اإلعــالم مصــادرة تمــت كمــا الجمهوريــة، رئيــس ســلطة
اإلعالمييــن مــن كبيــر عــدد ومُنــع والخــاص .  الحكومــي
وتــم الخاصــة، الشاشــات علــى الظهــور مــن المســتقلين
السيســي، لســلطة المؤيديــن حتــى منهــم عــدد عقــاب
ــي ف ــل بالتدخ ــة التنفيذي ــلطة الس ــزة أجه ــن م ــدد ع ــام وق
عــدد انتهــج كمــا الخــاص. اإلعــالم وســائل لشــراء صفقــات
تنتهــج التــي #لإلسالم_السياسـي، المســلحة الفصائـل مــن
أزهقـت التــي المسـلحة العمليـات مــن كبيـرًا عـددًا العنـف،
ودمــرت المســيحيين، المصرييــن المواطنيــن مــن عــدد أرواح
فـي المسـلحة القـوات وضبـاط جنـود وعلـى ، عبادتهـم دور
الســلطات اســتخدام إلــى ذلــك أدى وقــد ســيناء، جزيــرة شــبه
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تلــك ظــل فـي . المســلحة الفصائـل تلــك تصرفــات نتيجــة شـعبية، بمباركــة واالســتبداد القمــع إجـراءات مـن لمزيـد األمنيـة
علــى 2018 انتخابــات مــع السيســي، ســلطة تؤيــد تقليديــة وقــوى بــل الديمقراطيــة، بعــضالقــوى تعاملــت الســابقة المعطيــات

 2018 انتخابــات تحليــل الورقــة تلــك تحــاول واألمنــي، والسياســي االقتصــادي التدهــور حالــة مـن للخــروج أخيــرة فرصــة أنهــا
 »6  .2011 ــر يناي ــد بع مصــر فــي مبشــرة ــت كان انتقال_ديمقراطــي ــة عملي ــاذ إلنق التدهــور ــة حال مــن للخــروج كفرصــة

 http://daamdth.org/archives/2884 لالطالع عىل الورقة كاملة  6
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مقالـة مـن اقتباســات منشــوراتنا مــن لكــم اخترنــا
تقريـر فـي قــراءة الثقافـات متعـددة الديمقراطيــة »رهانـات
عالمنــا فــي الثقافيــة الحريــة 2004 البشــرية التنميــة
المصــري الباحــث مصطفــى يســري للدكتــور 7 المتنــوع«
المقالــة تمثــل والتــي االنسـان وحقــوق الثقافـة شــؤون فــي
حــول األول عددهــا فــي دعــم دوريــة ملــف فــي األولــى

لالقليــات. الكلمــة الثقافــي... والتنــوع الديمقراطيــة
والمصطلحــات المفاهيــم لتشــعب نظــرًا الواقــع فــي
ســيما وال الثقافــي التعــدد موضــوع ــك فل فــي تســبح ــي الت
عنــد التوقــف بدايــة إرتأينــا بالديمقراطيــة، عالقتــه فــي
المصــري ــر المفك ــا خالله ــن م ــا لن ــدم ق ــية قاموس ــة محط
فــي الجوهريــة بعــضالمفاهيـم مصطفــى يسـري الدكتــور

الموضــوع.

http://daamdth.org/archives/2788 7    لالطالع عىل املقالة كاملة
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»الحرية الثقافية في عالمنا المتنوع«

كبيــرا جــدال الثقافيــة والتعدديــة الهويــة قضايــا عرفــت
أنهــا إذ اآلن إلــى العشــرين القــرن منتصــف منــذ حولهــا
ألســباب الواقــع فرضهـا لمتطلبــات انعكاســا تمثـل أصبحـت
ضــرورة تعنــي البشــر وهجــرة الهجــرة موجــات أهمهــا عديــدة

ــات. الثقاف ــرة هج

ــة أنظم لتأســيس ــة ملح ــة الحاج ــرت ظه الســياق ــذا ه ــي ف
والهويــات الثقافــات كل تحتــوي أن الممكــن مــن تعدديــة

أحيانــا. والمتباينــة المتنوعــة

التنـــــوع الثقافي

عــن ناتجــة وهــى الحديثــة، بالمجتمعــات تتعلــق ظاهــرة هــو
فى حريتهــم وكذلــك االعتقــاد، فــى األفــراد بحريــة االعتــراف
تيــارات المجتمـع فــى تتشـكل وهكـذا أرائهــم. عـن التعبيــر
وتيــارات واالشــتراكية، الليبراليــة بيــن تتنــوع سياســية
هــذه وتضــم . والروحيــة الماديــة بيــن تتــراوح فكريــة
وطبقاتــه، المجتمــع فئــات كل مــن أفـرادا بداخلهــا التيــارات

ــراء. وفق ــاًء أغني ونســاًء، رجــااًل

مصــدر التنــوع هــذا أن التاريخيــة التجــارب بينــت ولقــد
يواجــه فكــرى رصيــد بمثابــة يكــون ألنــه للمجتمــع قــوة
موضوعيــة، ظــروف تســببها التــي األزمــات المجتمــع بــه
التنــوع ــز تمي ســمة وأهــم أحــد. مــن ــار اختي دون وتفرضهــا

ــراد. األف ــن م ــر ح ــار اختي ــن ع ــج نات ــه أن ــو ه ــي الثقاف

ســمة الثقافــي والتنــوع ومتنــوع، األلــوان متعــدد لعالــم
للحضارة حافــزا كونــه عن فضــال اإلنســاني، للمجتمــع مميــزة
والنظـم والثقافـة التاريـخ احتـرام الضــروري ومـن والتقـدم.
بتنـوع واالعتــراف بلـد كل فـي التنميـة ونمـوذج االجتماعيـة

العالــم.

المتكافئـة غيـر الثقافيـة التقاليـد علــى الحفـاظ ينبغـي كمـا
لشــعوب ويمكــن البلــدان، لمختلــف االجتماعــي والهيــكل
أن والمقارنــة المنافســة عمليــة فــي المختلفــة البلــدان
ليــس الثقافــي التنــوع ان البعــض. بعضهــا مــن تســتفيد
أنمــاط فــي التنــوع هــذا ان بــل فحســب. عرقــي تنــوع مجــرد

مــن الثقافيــة واالتجاهــات الثقافيــة والتوجهــات الحيــاة،
ــوازي المت ــود الوج ــي ف ــون تتك ال ــة الثقافي ــة التعددي ــث حي
كال ــي يعن ــا مم ــا، تفاعله ــي ف ولكــن المســتقلة، ــات” “للهوي

ــادل. المتب ــول والتح ــادل المتب ــراق االخت ــن م

سياســــات الهويـــة

األفــراد مــن مجموعــة عــن للتعبيــر المصطلــح يســتخدم
أو سياسـية أو دينيــة تكـون قـد مــا هويـة إلـى تنتمــي التــي

ــة. اجتماعي ــة خلفي ــن م أو ــة جندري أو ــة إثني

الـذات؛ تبجيـل حـول مبنـيّ للهويّــة الحديـث المفهـوم »إّن
يُبخَّــسقدرها خفيّة ذواتــًا لدينــا بــأّن الفكــرة تلــك علــى أي
واالمتعــاض الغضــب شــعور ــب يجل ــا م ــن، اآلخري ــل قب مــن

. اآلخريـن(«8 )عـن واالحتجـاب

كتشــابكات الهويــات إلـى النظــر فــان اآلراء مـن عـدد ووفــق
يجعلنـا واالنتمـاءات التكوينــات مـن العديــد بيـن وتقاطعـات

مسـتقرة. هويـة وجـود فــي نشـكك

الحقيقيــة الحريــة تأميــن يســتطيع ال الــذي المجتمــع إّن
الحيــاة فــي ومســاهمين مســئولين كمواطنيــن لألفــراد،
مــن هــشٍّ شــكٍل ســوى للجماعــات يقــدّم لــن العامــة،
ــب للتالع أداة ــح يصب ــا م ــا وغالبً ــا، بخصوصياته ــراف االعت
والســلطة. الحكــم أهــل مصالــح تالقــي وفــق بهــا، السياســي
ــات للحري ــارًا معي ــة الثقافي ــة التعددي ــح تصب ــى المعن ــذا به
الكثيــرون. يظــن مــا خــالف علــى والعكــسصحيــح، الفرديــة،
ــة الحري أن ــا كم ــة، للحري ــة األرضالخصب يشــكل ــوّع فالتن

أشــكاله. ــف بمختل ــوّع للتن ــع منب هــي

سياسات االعتراف ورهانـــات الديمقراطية

عندمــا الهويــات أزمــة لحــل المفتــاح »االعتــراف« كلمــة تمثــل
المطالبــة وأصبحــت واإلقصــاء لإلنــكار المقابــل تكــون
الديمقراطيــة بقيــم ربطـه تــم لقــد بــل مقبولــة باالعتــراف

ــة. الثقافي ــة والتعددي

ــة الديمقراطي ــى عل ــون يراهن ــة الثقافي ــة التعددي أنصــار إن
8  حوار مع فوكوياما هل ميكن للدميقراطيات الليربالية أن تنجو من سياسات الهوية
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سياســات بمنظومــة اســتكمالها بشــرط كإطــار الليبراليــة
ينبغــي ال ولكـن الثقافـات متعــددة ديمقراطيــة تصبـح لكــي
الكيانــات علــى الدولــة اعتمــاد مســالة عــن نتغافــل ان
ينصــف لــم الــذي ديمقراطيــة الغيــر األنظمــة فــي الجماعيــة
ــا بعضه ــة هيمن ــى إل ــؤدي ي ــو ه ــب الغال ــي ف ــل ب ــات الهوي

ــرى. األخ وخضــوع

سياســـات المشاركة السياسية

االعتــراف علــى عرفــي كمفهــوم المشــاركة تتأســس
شــؤونهم إدارة فــي واألفــراد للجماعــات المتســاوية بالحقــوق
واعتبــاره باآلخــر القبــول وعلــى , بمصائرهــم والتحكــم
الجنــس عــن النظــر بصــرف واإلنســانية األهليــة كامــل
المشــاركة مفهــوم ويشــمل اللــون… أو العــرق أو الديــن أو
علــى التأثيــر إلـى تهـدف التـي النشــاطات مجمــل السياسـية
والتنفيذيــة التشــريعية كالســلطة ( السياســي القــرار صانعــي
ــذه ه ــي ف السياســية المشــاركة ــة أهمي ــي وتأت ) ــزاب واألح
التأثيـر ومواقـع القـرار صنــع مواقـع فـي المختلفـة األشـكال
حقوقهــم علــى الحصــول مــن النــاس تمكــن كونهــا فــي
فــي يعطيهــم الــذي ،األمــر عنهــا الدفــاع أو ومصالحهــم
فــي والمســاهمة حياتهــم بأمــور للتحكــم قــدرة النهايــة

. ــام ع ــكل بش ــع المجتم ــاة حي ــه توجي

سياســـات خاصة بالدين واألعراف الدينية

تواجــه التــي اإلشــكاليات أكثــر الدينيــة الهويــات تمثــل
هــو مــا كل ــى عل ــة المبني ــات الهوي الن ــة الثقافي ــة التعددي
األحــوال مــن حــال بــأي يمكــن وال بالحساســية مقــدستتســم
اضطهـاد فيـه يقـع منـاخ فــي ثقافيــة تعدديــة عـن الحديـث

ــا. ديني ــف المختل األخــر

وال مقدســة تكــون أن يجــب واالعتقــاد الضميــر حريــة إن
عــن ــاد االبتع ــع م ــة الحديث ــات المجتمع ــي ف ــا تغافله ــوز يج
التناقــض يكمــن وهنــا والهويــات للديــن السياســي التوظيــف

ــة. الجماعي ــوق والحق ــة الفردي ــوق الحق ــن بي

سياســات خاصــة بقانــون األعـراف وبالتعدديــة 
القانونيــة

ــدأ بمب السياســات ــن م النمــط يمــسهــذا أن ــن الممك ــن م
قبـول يسـاهم أن الممكـن مـن ولكـن القانـون أمـا المسـاواة
األصلييــن الســكان حقــوق حمايــة فــي األعــراف قانــون
ــا م ــو وه ــون للقان ــا إنصاف ــر أكث ــق تطبي ــان ضم ــي وبالتال
فــي االندمــاج فــي والثقافــات ــات الهوي ــف مختل يســاعد قــد
مــن األعــراف قانــون عــن ينتــج أن يمكــن مــا رغــم المجتمــع

ــة. القانوني ــة للمنظوم ــد تهدي
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ــداع لإلب ــاروت تان ــع تجم ــل قب ــن م ــيحي ترش ــم ت
التدريبي المخيــم في للمشــاركة فيه عضــوة بصفتــي الليبــي
الديمقراطــي للتحــول دعــم مركــز أقامــه الــذي الثانــي
علــى المرتكــزة الديمقراطيــة بعنــوان اإلنســان وحقــوق
ــي ــسف تون شــمال ــة طبرق ــة مدين ــي ف ــام والمق ــوق، الحق
بــدء قبــل حتــى التعلــم رحلــة بــدأت وقــد ابريــل. شــهر
ــق طري ــي ف ــن المتدربي ــى عل ــرف التع ــالل خ ــن م ــب التدري

عنهـا تبعـد التـي طبرقــة إلـى العاصمــة تونــس مـن السـفر
إلنشــاء الفرصة لنــا أتــاح ممــا بالحافلــة كيلومتــر 175 حوالــي
سـرعة فــي تأكيـد بـكل سـاعد والـذي بيننــا الــود مــن نـوع
ــزة. الممي ــة والتجرب ــب التدري مشــوار ــة بداي ــد عن ــا اندماجن
كانــوا الذيــن والمدربيــن المتدربيــن خلطــة مــن تخوفــي بعــد
ومختلـف وتونـسومصــر ليبيــا مختلفــة جنسـيات ثـالث مـن
هــذا أن األول اليــوم فــي اكتشــفت والتوجهــات، األيدولوجيــات

ميسون صالح 
)ليبيا(
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الشــباب نحــن نختلــط أن للتجربــة. إثــراء األجــزاء ــر أكث هــو
التــي التحديــات اختــالف مــع التونســي بالشــباب الليبــي
ــي والحزب ــي المدن ــخ التاري ــالف اخت ــن. البلدي ــا ــرضله تتع
والتحــول الثــورة فتــرة عــن نتــج ومــا الظــروف واختــالف
مفهــوم لتعزيـز الـذكاء غايــة فـي فكـرة لكلينـا الديمقراطــي
إلــى والنظــر الثقافــات اختــالف علــى أساســا المعتمــد الحقــوق
كانــت ــى األول ــة المرحل شــي. كل قبــل إنســان ــه كون اآلخــر
التواصــل خبيــر )قريــشجاوحــدو( التونســي المــدرب مــع
هــو ــه مع ــب التدري ــة نتيج ــت وكان االســتراتيجي ــب والتدري
ــي ف ــا م ــة حمل لمناصــرة ــزي تلف حــوار إجــراء ــة كيفي ــم تعل
هــذه اســتخدام وكيفيــة والمواطنــة اإلنســان حقـوق مجــال
ضغــط كوســيلة واألفــكار الــرأي عــن للتعبيــر المداخــالت
ــي ل بالنســبة ــى األول المــرة ــت وكان ــة، المعني الجهــات ــى عل
أن هــو شــخصيا تعلمتــه مــا هــذا، عــن مباشــر كتدريــب
مــن المعلومــات بــكل مــا حــق عــن المدافــع االنســان يتحصــن
لــكل معرفيــا يســتعد وان وإحصائيــات، ودراســات قوانيــن

والمناظــرات. التحديــات

مجموعة اقترحــتكل مجموعات إلي المتدربيــن تقســيم تــم
ركــزت ومجموعتــي الحقـوق، مواضيــع مـن معينـا موضوعــا
التــي والتشــريعات القوانيــن تحديــدا المــرأة حقــوق علــى
ووعــي درايــة علــى هــي وهــل الليبــي، القانــون فــي تخصهــا

.. بوجودهــا

ــري يس ــدرب الم ــع م ــت كان ــب التدري ــن م ــة الثاني ــة المرحل
– ــان اإلنس ــوق وحق ــة الثقاف ــا قضاي ــي ف ــث )باح ــى مصطف

مصــر(.

واألهــداف وتحليلهــا المشــكلة اكتشــاف كيفيــة علـى تدربنـا
الواجبـة اإلجـراءات و المشــكلة هــذه حــل مـن نرجوهـا التـي
العصــف وطريقــة الفريــق مــع التعــاون خــالل مــن لذلــك
وفريــق المدربيــن مــع واالستشــارة والمناقشــات الذهنــي
بطريقــة المعلومــة إنتــاج مــن نحــن تمكنــا وكيــف دعــم.
األخيـرة المرحلـة للمشـكلة. حـل اتجــاه فـي التفكيــر توجيـه
على واحــدة مناصرة وحملــة واحــدة مشــكلة على العمــل هــي
والتــي مــا إشــكالية ــا به و جــدال تشــكل ــي الت الحقــوق احــد
ــل عم ــق كفري واالشــتغال ــات، المجموع ــع جمي ــا فيه ــق تتف

مــن بجانــب مختصــة وحــدة كل وحــدات إلــى مقســم متكامــل
انتهاك مشــكلة اختيــار علــى المتدربــون اتفــق القضيــة. هــذه
اختــالف مـع البلديـن فــي عامــة مشـكلة كونهـا الخصوصيـة
ســميت ــط.. والمحي ــكان الم ــب حس ــى عل ــا وأنواعه ــا حدته
علــى ونقاشــنا بحثنــا خـالل مــن تعرفنــا )شــدخك(، الحملـة
ــات التحدي ــن م ــر الكثي ــى عل وينطــوي ــم مه ــق الح ــذا ه أن
دســاتير فــي ستســن التــي ــن.. القواني مــن ــر للكثي ــاج ويحت
الحقــوق علــى المرتكــزة الجديــدة الديمقراطيــات ولوائــح
تعلمتـه مـا العربــي. الوطــن فـي جميعــا إليهــا نســعى التــي
ــدة م ــف المكث ــي التدريب ــم المخي هــذا مــن ــه ب خرجــت ــا وم

. ــدة عدي مســتويات ــى ال تقســيمه يمكــن ــام أي خمــس

المستوى المعرفي والعلمي:  •
ــة بالديمقراطي ــا وعالقته ــة عام ــرة فك ــوق الحق أن -
ــا كم ــد. التعقي ــن م ــو تخل ال ــي فه ــة واضح ــدو تب ــت كان وان
وجـود مـع الديمقراطـي التحـول مســار فـي علينـا يجــب انـه
كل وقبــل أوال نقــدم ان واالختالفــات التحديــات هــذه كل

العامــة. المصلحــة شــي

تونس فــي السياســية بعــضاألحــزاب علــى التعــرف -
واســتراتيجياتها سياســاتها ومعرفــة أخــرى مدنيــة ومنظمــات

ــي. الوطن ــروعها مش ــي ف

على المستوى المدني:  •
ــال مج ــي ف مناصــرة ــالت حم ــادة وقي إنشــاء ــم تعل -
القـرار صنـع فــي والمســاهمة اإلنســان حقــوق مجــاالت مــن

والضغــط.

ربمـا تدريبيـة ومخيمــات ورشعمــل إنشــاء كيفيــة -
منظمتــي فــي إجراءاتــه بــكل النمــوذج هــذا مــن اســتفيد قــد

ــدة. جدي ــرة خب ــة وإضاف ــا ليبي ــي ف

ــات مكون مــن مجموعــه مــع االندمــاج طــرق ــم تعل -
السياســي والتوجــه والتفكيــر الجنســية فــي مختلفــة

االهتمامــات. وأيضــا واأليدلوجيــا
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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
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وحقــوق الديمقراطــي التحــول دعــم مركــز يعــد
مســتقلة حكوميــة غيــر إقليميــة شــبه مؤسســة اإلنســان
الديمقراطــي بالبنـاء للتقــدم مالئـم منــاخ خلــق إلـى تهــدف
تكاملهــا فــي اإلنســان حقــوق مبــادئ إلــى المســتند
ــس تون ــي ف ــي الجغراف ــاق نط ــي ف ــل ويعم ، ــموليتها وش
بجمهوريــة الرســمي ومقرهــا لهــا انتمــى التــي وليبيــا ومصــر

. تونــس

كمتدرب دعــم مركــز مع خضتهــا التــي تجربتــي عــن أتحــدث
للمنظمــات القــدرات بنــاء فــي التدريبيــة البرامــج ضمــن مــن
فــي والفاعلـة بهـا المرتبطــة والمؤسسـات المدنـي المجتمــع
ــوق حق و ــة الديمقراطي ــز تعزي ــى عل ــل تعم ــي الت ــع المجتم

. االنســان

القــدرات اء بنـ المتعلقــة البرامــج مــن العديــد شــاركت لقــد
مخيــم فـي دعـم مركـز مــع األولــى تجربتـي كانـت ولكـن
ــى عل المرتكــزة ــة الديمقراطي حــول الثانــي التدريبــي دعــم
التونســية الجمهوريــة فــي تنظيمــه تــم الــذي الحقــوق
أبريــل شـهر مــن 24 الــى 20 الفتــرة مـن طبرقــة بمدينـة
ــطاء نش ــن م ــددا ع ــم يض ــدا ج ــا رائع ــا مخيم وكان ، 2018
مــن نشــطاء ايضــا و الليبيــة المدنــي المجتمــع منظمــات
الديمقراطيــة تعزيــز بمجــال المهتمــة التونســية المنظمــات

عبد السالم بن سعود
)ليبيا(

األحــزاب المشــاركين ضمــن مــن كان كمــا و اإلنســان وحقــوق
ــام األي جعــل ممــا ــا ليبي و تونــس الدولتيــن مــن السياســية
ــترك المش ــوار الح و ــاش النق ــي ف ــة فاعلي ــر أكث ــة التدريبي
المتعلقــة القضايــا فـي السياسـية واألحــزاب المنظمــات بيـن
وكان ــا اوطانن ــي ف ــة الديمقراطي ــز وتعزي ــان اإلنس ــوق بحق
قريــشجاوحــدو الســيد محترفيــن، مدربيــن بصحبــة مخيمــا
االيــام خــالل نتحــدث كنــا و مصطفــى يســري الســيد و
وأيضـا اإلنسـان وحقـوق المواطنـة الثقافـة، حـول التدريبيـة
والتمييـز العنصريــة فـي تتمثـل ثقافيــة قضايـا و إشـكاليات
تدريـب علــى تحصلنــا وايضـا والكراهيـة التعصــب والوصـم
اإلعالميــة اللقــاءات تحليــل و االعالميــة المهــارات مجــال فــي
وتصميم وصياغــة اســتراتيجية وخطــة قاعــدة بوضــع وقمنــا
وحقــوق الديمقراطيــة بمجــال للتوعيــة تهــدف مبــادرات
المبــادرات بتصميــم وقمنــا تونــس و ليبيــا فــي اإلنســان
ــعة توس ــاح أت ــا مم ــق عمي بشــكل ــا فيه ــاش للنق ــا وعرضه
الشــباب بيــن المهــارات و الخبــرات تبــادل و الفكريــة المــدارك
الشــعبين بيــن العالقــة توطيــد وزيــادة والتونســيين الليبييــن

. ــا بينن ــا فيم المشــترك العمــل و الشــقيقين

تزويـدي فــي التدريبــي المخيــم مـن االســتفادة كانــت ولقـد
ايضـا و التدريبيــة األيــام خــالل والمعـارف ببعـضالمهــارات
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الجوهريــة القضايــا حــول الحــوار فــي الفاعلــة المشــاركة
المــدارك توســيع فــي ســاهم ممــا اإلنســان بحقــوق المتعلقــة
توطيــد فــي المخيــم ســاهم كمــا بــي الخاصــة الفكريــة
التونســي الشــباب مــن أعــزاء أصدقــاء تكويــن و العالقــة
الليبيـة المنظمـات بيــن مشــترك عمـل وآليـات خطـة ووضـع
التونســية األحــزاب مــن الشــابة بعــضالقيــادات و والتونســية

. ــة والليبي

المنظمــات مــن المشــاركين جميــع بيــن االتفــاق تــم لقــد و
توعية حمــالت علــى العمــل و مبــادرة علــىصياغــة واالحــزاب
المــرأة و الشــباب تســتهدف الحقوقــي المنهــج ــق منطل مــن
بعــضالمناطــق فــي الخاصّــة االحتياجـات ذوي و واألقليــات

. مشــترك بشــكل عليهـا العمــل و والتونسـية الليبيـة

فيديــو إخـراج خـالل مـن إعالميــة حملـة بانشـاء قمنـا كمـا و
وكان ــج النتائ ــد أح ــر ويعتب ــم المخي ــن م ــه ب ــا خرجن ــذي ال
العــام شــكلها فــي اإلنســان حقــوق لدعــم #شــدخلك بعنــوان
خــاصونشــره بشــكل الشــخصية ــة الخصوصي ــي ف والحــق
ــة الليبي االجتماعــي التواصــل مواقــع وســائل صفحــات عبــر

. التونســية و

بجولـة قمنــا كمــا رائعــا و جـدا جميــال المخيــم اختتـام وكان
ــة طبرق ــة مدين شــواطئ و ــم معال ــول ح ــة ترفيهي ســياحية
نشــر ممــا ــر الجزائ و تونــس حــدود ــن بي تقــع ــي الت ــة جميل
العالقـات وتوطيــد المشـاركين جميـع بيــن والسـرور البهجـة

. بينهــم

النشــطاء و المتدربيــن مـن مجموعـة أختيــار تـم ثــم ومـن
األحــزاب مــن الشــابة القيــادات و الليبيــة بالمنظمــات
المتعلقـة بالمهــارات وتزويدهـم وتدريبهـم أيضـا السياسـية
الحقوقــي المنهــج ــق منطل مــن المشــروع ــرح مقت بصياغــة
البرنامــج هــذا فــي المتدربيــن ضمــن مــن كنــت وقــد
مــع الثانيــة تجربتــي فكانــت بالتالــي المخيــم عــن المنفصــل
 27 ــى ال 26 ــرة الفت ــن م ــا فيه ــاركت ش ــي الت ــم دع ــز مرك
بقيـادة عمـل ورشــة كانـت و 2018 العــام نفــس مــن أبريـل
محمــد الســيد دعــم لمركــز التنفيــذي المديــر و المــدرب
ــكل بش ــادرات مب ــة لصياغ ــزة مرك ــة ورش ــت كان و ــران عم

ــوار الح لنشــر ــدف ته ــة الداعم ــات للجه ــا تقديمه و ــرف محت
اإلنســان ــوق حق ــرام واحت ــة الديمقراطي ــز وتعزي المجتمعــي

. ــة الليبي ــق ــضالمناط بع ــي ف

ــادل والتب ــرة والخب ــارات المه ــادة زي ــي ف ــتفادة االس ــت وكان
ــة المختلف ــة الليبي المناطــق مــن ــن المتدربي ــن بي المعرفــي
تشــبيك و والغربيــة الجنوبيــة و الشــرقية المنطقــة مــن
ــات المقترح ــج نتائ ــق تطبي و ــا بينن ــا فيم المشــترك ــل العم
المجتمــع فــي ملمــوس عملــى بشــكل الواقــع أرض علــى

. ــي الليب

ــن م ــج البرام هــذه ــل مث ــن م ــد المزي ــى نتمن ــة النهاي ــي ف
العالقــة توطــد التــي والدوليــة المحليــة المنظمــات قبــل
ــل العم ــة أرضي ــاد إيج ــالل خ ــن م ــة المختلف ــعوب الش ــن بي
فــي اإلنســان وحقــوق الديمقراطيــة تعزيــز و المشــترك
مــن العمـل مـن الكثيـر تحتـاج التـى خاصـة الناميــة الــدول
المرتبطــة والمؤسسـات المدنــي المجتمــع المنظمــات خــالل

ــراكات. ش ــاء بن
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الثقافـي للتنــوع محـاكاة دعـم مركـز تجربــة كانـت
اجتمــع حيــث الليبــي و التونســي بالمجتمــع الموجــود الثــراء و
المجتمــع ــات مكون و السياســية ــوان االل ــف مختل مــن شــباب
حــول الثانــي التدريبــي المعســكر خضــم فــي المدنــي

الحقــوق. علــى المرتكــزة الديمقراطيــة

مرحــة و االحيــان بعــض فــي متوتــرة النقاشــات كانــت
يعكــسصـورة مــا هــو و اخــرى ــا احيان فكاهــي طابــع وذات
القضايــا مختلــف فــي عمومـا المجتمـع و التونسـي البرلمــان
بعــد المكاســب أكبــر مــن تعــد التــي منهــا الحقوقيــة خاصــة و
مــن لمجموعــة رفضــا و قبــوال شــهدنا حيــث التونســية الثــورة
اختلــف و انتهاكهــا و بالخصوصيــة اساســا المتعلقــة االفــكار
الــى فيهــا شـاركت التـي بالمجموعــة الحضــور تعريفهــا فــي
بعــض فــي التصويــت و الديمقراطيــة لآلليــة احتكمنــا ان
ــار التي ــا عليه يقــوم ــي الت ــادئ المب مــن هــو و المصطلحــات

ــي. الديمقراط

ــى عل االطــالع األمــر يســتوجب الحقــوق عــن ــث الحدي ــد عن
ال الحقـوق هــذه ان حيـث اإلنســان لحقـوق العالمـي الميثــاق

كاملـة عنهــا التخلــي او كاملــة قبولهــا يتــم و تتجــزأ

علــى التدريــب و للضغــط الخضــوع المعســكر لــي اتــاح
تلفزيــة او كانــت إذاعيــة إعالميــة وســيلة فــي الحضــور

مالك بن شبة
)تونس(

التعامل كيفيــة و االســتفزازات و األســئلة أنــواع كافــة وقبــول
األمثلــة و االثباتــات و الحجــج علــى التعويــل خصوصــا و معهــا
قبــل مــن الممنــوح الوقــت ادارة حســن و اســتعمالها كيفيــة و

ــي. الصحف

المجموعــة تكــون ان لكـن و ممكــن مجموعــة صلـب العمــل
فــي متباعــدة تكــون قــد تصــورات ذات و فكريــا مختلفــة
سـيتم التـي األهـداف تحديـد يفــرضعلينــا بعـضاألحيـان

. عليهــا العمــل

المطولــة النقاشــات البعــضو بعضهــا مــع المجموعــة تواجــد
حـادة تكـون و متأخـر لوقـت بعـضاألحيـان فـي تمتـد التـي
الوضــع تــأزم لــم منهــا الخالفيــة خاصــة بعــضالمواقــف فــي
اللجــوء يتــم حيــث للتدريــب المحــددة الســاعات مــن زادت بــل
تــم مــا لكافــة تفكيــر أدنــى بــدون و مباشــرة بطريقــة

. حصــصالمعســكر فــي اكتســابه

لحــزب كممثــل لــي بالنســبة المدنــي المجتمــع تطلعــات
الحارقــة ــع فالمواضي ــر الكثي ــي ل ــي تعن الديمقراطــي ــار التي
التــي واإلقليميــة الوطنيــة الســاحة علــى المطروحــة
عــن تشــغلنا قــد التثبــت و التدقيــق و التركيــز تســتوجب
فــي المدنــي المجتمــع دور يكمــن هنــا و اخــرى، مواضيــع
بعــضان مـع العمـل و تذكيـره و السياسـي المجتمـع دعـم

االمــر. اســتوجب
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الفــرص لنــا اتاحــت ليبيــا مــن االصدقــاء مــع الحــوارات
دقيــق تفســير خـالل مــن ادق بصـورة الوضـع علـى للتعـرف
ان و حتــى استفســارات و الواقــع خضــم مــن معطيــات و
لكافــة دعــم و كبيــر احتــرام مــن نابعــة لكنهــا بســيطة كانــت

ــي الديمقراط ــول التح ــم تدع ــي الت ــارب التج

ــي ف الحضــور ــف اختل ــة بحمل ــة مكلل ــة ناجح ــة تجرب ــت كان
الدفــاع و االقنــاع اســاليب علــى الجميــع تــدرب كمــا تســميتها
كانـت ان الـى المــسمنــه، دون اآلخـر باحتــرام االفـكار عـن
العراقيــل لكافــة مراعــاة »#شــدخلك« االخيــر فــي النتيجــة

المناطــق. ــة لخصوصي احترامــا و اللغويــة

فــي المدنــي المجتمــع دور بأهميــة منــا إيمانــا
المهتمــة الجمعيــات وخصوصــا الوطنــي الديمقراطــي المســار
أوال يســرني الديمقراطــي واالنتقــال الحقوقــي بالجانــب
الديمقراطــي التحــول دعــم لمنظمــة بالشــكر أتوجــه أن
المشـاريع فـي جهـود مـن تقدمـه مـا علـى اإلنســان وحقــوق
اهتمامهــا مجــال إطــار فــي بهــا تقــوم التــي والمبــادرات
أحــد ــت كن ــذي ال ــي الثان ــي التدريب ــم المخي وأخــصبالذكــر

النهضــة حركــة لحــزب ممثــال فيــه المشــاركين

. اإلطار هذا قي تجربتي عن باقتضاب هنا وسأتحدث

وموضوع الشــكل حيــث مــن األمــور مــن الكثيــر انتباهــي شــد
بطريقة كثيــرا أعجبت الشــكل حيث فمــن التدريبــي، المخيــم
مختلفــة أحــزاب عــن ممثليــن كانــوا حيــث المشــاركين اختيــار
القطريــن مــن كذلــك مختلفــة مدنــي مجتمــع منظمــات وعــن

عياض بن صالح
  )تونس(

بإيجـاد المنظمــة اهتمـام فسـر مــا وهــذا والليبـي التونسـي
السياســيين والفرقــاء المدنييــن الفاعليــن بيــن تواصــل جســر
حقوقيــة وقضايــا إنســانية مواقــف حــول تجميعهــم ومحاولــة

األفــكار. وتالقــح للتحــاور مســاحة لفتــح الجليــد وتذويــب

فــي المنظمــة فلســفة اتجهــت فقــد المضمــون حيــث مــن أمــا
إكسـاب أولهمـا مهميـن جانبيــن علـى التركيـز إلـى تقديـري
خــالل مــن ذلــك وكان جديــدة وتقنيــات خبــرات المشــاركين
قريــشجاوحــدو الخبيــر بهــا قــام التــي ــة التكويني ــدورات ال
الجانــب أمــا اإلعالمــي والحضــور التواصــل تقنيــات فــي
حــول ونقاشــات جماعــي عمـل ورشــات فــي فيتمثــل الثانـي
ومحــل حساســية ذات مواضيــع وكذلــك الثقافــة موضــوع
هنــدي فيلــم وهــو المــاء’’ ’’ عــرضفلــم إلــى باإلضافــة جــدل
ــر الخبي ــع م ــك ذل وكان ــة الحقوقي ــات ــضاألزم بع ــي يحاك
والتفاعــل للنقــاش المجــال لفتــح مصطفــى يســري المصــري
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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
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