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 لتأسيس أألول االجتماع التأسيسي

 "كفى" شبكة نشطاء مدنيون ضد التطرف العنيف

 

********** 

 

االجتماع التأسيسي لشبكة " نشطاء مدنيون ضد التطرف  7102أكتوبر  72انعقد يوم الخميس 

وذلك بمبادرة من منتدى العلوم االجتماعية التطبيقية و عدد من   CAFA "كفى" العنيف" 

المنظمات المدنية بحضور نشطاء من المجتمع المدني و ممثلين عن بعض الوزارات المعنية بدءا 

 كومة من خالل ممثل للوزير المكلف بالعالقة مع المجتمع المدني وحقوق االنسان .برئاسة الح

 

  

 االفتتاح

 

 

 

افتتاح هذا االجتماع من خالل تقديم  العلوم االجتماعية التطبيقية السيد عبد الوهاب بن حفيظ رئيس منتدى تولى

مشروع تأسيس الشبكة و التعرض ألهمية الموضوع الذي يعكس فهم المجتمع المدني لقضية التطرف العنيف و 

ل أهمية توحيد االمكانيات لفتح باب التعامل مع مؤسسات المجتمع المدني و القوى المدنية و الرأي العام و عم

المؤسسة ضد هذه الظاهرة التي اثرت بشكل مباشر على تراجع تونس في مؤشر االستقرار وتراجع إمكانيات 

 االستثمار.
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ممثل الوزير المكلف عن العالقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع (السيد توفيق بوعون  اما من جانبه فقد بين

من  2من خالل كلمته: ان المجتمع المدني اصبح شريكا في الحكم انطالقا من الفصل   )المدني و حقوق االنسان

حق دستوري. كما أشار الى عدم وجود جمعيات قادرة على القيام بعمليات  لسياسات الدستور و ان المشاركة في ا

تدقيق للكشف عن التهديدات و عن األطراف المستهدفة من عمليات اإلرهاب مما يجعل تحديد الصورة النمطية 

من ضعف الدولة ناتج عن عدم   % 01 للهدف من عملية االستقطاب و معايير التنظيم غير كاملة و هو ما يجعل

. كما أشار الى غياب  لالستقطاب  الكشف على األنماط المختلفة   من بجملة المعطيات لتمكين الباحثين  االلمام 

 و تقسيم األدوار. الفاعلين في هذا المجال و بتقسيم المهام و رسم المعاني  اتفاقيات بين الحكومة ومختلف 

 

 

  

 الجلسة األولى

 

 

  

 : سيد زياد كريشان )رئيس تحرير صحيفة المغرب(ال تولى

 

س الجلسة الصباحية األولى المخصصة لمحور: لماذا التشبيك والعمل الوقائي المدني في مواجهة التطرف أتر

 العنيف؟ :

  "من حيث أنه يفترض  تساءل خالل كلمته فيما اذا كنا امام المفهوم األمثل لتعريف " التطرف العنيف

كما أضاف ، اننا أمام ظاهرة مخصوصة  و الفصل بين التطرف و الدين.  العنف  والفصل بين التطرف 

و يجب استعمال مصطلحات أربعة : اإلرهاب، السلطة، الجهادية والعولمة. كما تساءل خاصة عن كيفية 
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االقتراب من الشباب من طرف المجتمع المدني و كيف يمكن الذهاب الى هذه التخوم االجتماعية و 

الثقافية. و عليه ،اقترح تأسيس مجتمع مدني للتخوم و ليس مجتمع مدني في المركز و ذو تأثير  الذهنية و

 محدود.

 

 

 مركز بدائل تونسية( :السيد رضا صفر ) كلمة

  مركز تونس البدائل الذي يعنى بالسياسات العامة و ينشط في القطاع  قام السيد رضا صفر بتقديم

و الدفاع مؤكدا ان على المجتمع المدني ان يضع تصورات لم توضع من قبل و ذلك في اطار  األمني 

ناهج التعامل و االبتعاد عن االنغالق في نمط عمودي و الغاء جسور و م  التعاون بينه وبين المؤسسات

 مع المؤسسات ؟ بين المجتمع المدني و المؤسسات الحكومية. متسائال: كيف باإلمكان ربط الجسور

  بين المحاضر كيف انه مرتبط بالعوامل التالية: و في تعليقه عن ظاهرة العنف 

 الذي يؤثر مباشرة في تغلغل هذا الفكر من خالل التواجد قرب " القطر  استراتيجي لتونس -الموقع الجيو

 والجمعيات ... اإلنترنت  خاصة مع حالة االنفالت في المساجد و   الليبي" إضافة الى الوضع الداخلي

  ر الى ممارسة عنيفة ليتحول بسرعة من فك اإلرهاب الذي يمس شريحة من الشباب الهش و يؤثر عليه

مالحظا باننا بصدد محاربة فكر و ليس ظاهرة. الن اإلرهاب هدفه تقويض اركان الدولة مستعمال الشباب 

 او الشريحة الشبابية. و أكد في ختام كلمته على ضرورة التشبيك.

  

 

 ):الدراسات الديمقراطية المغاربية رئيس مركز(السيد عبد اللطيف الحناشي  كلمة

ما أسباب و عوامل التطرف و التحديات المطروحة حول العائدين من بؤر التوتر. ك  عرض المحاضر عينة عن

أشار الى تاريخية الظاهرة و ارتباطها بمستوى المنظمات الدينية و التي اخذت منحى اخر و هو ممارسة العنف. 

على قابلية المجتمعات للتطرف والعنف مالحظا بان المجتمع التونسي هو مجتمع محافظ أي له قابلية  وشدد المتدخل

ن التهميش االجتماعي هو عامل محدود وال يمكن القياس كما ا العنف يسري في الحياة اليومية  للتطرف ذلك أن 

 عليه.
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 ):ني للشبابرئيس المرصد الوط(السيد دمحم الجويلي  كلمة

والتي قال فيها بأن التحدي األساسي بالتوازي مع التحدي االمني هو التحدي المعرفي مالحظا بانه يجب الحرص 

المجتمع المدني . كما أشار الى الضعف في  التشبيك المعرفي قبل الشروع في تشبيك العالقة بين منظمات على 

في حدّ   اد عالقة سببية، دون التوغل في اإلرهابضرورة إيج  إنتاج المعرفة حول الظاهرة مؤكدا على

 الخروج على المقاربة النسبية . و ذاته

 

 

 

 

  

 الجلسة الثانية

 

 

 

تواصل االجتماع من خالل الدخول في المحور الثاني و المتعلق بماهية األفكار الموجهة للوقاية من التطرف 

، حيث اشارت الى أن )قاضية مكلفة بمهمة لدى وزارة المرأة(السيدة سامية دولة  العنيف، و قد ترأست الجلسة

تمت بممارسات وزارة الداخلية وبالمحاكمة منظمات المجتمع المدني ذات منحى حقوقي لم تهتم بالظاهرة ولكن اه

 العادلة حيث كان المجتمع المدني في قطيعة ثانية مع مضمون التحوالت التي

 يشهدها الشباب التونسي.
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 ):ئة العليا لالتصال السمعي البصريرئيس الهي(السيد النوري اللجمي كلمة 

 

 ءوقد تحدث فيها عن:

 ذو  اعتماد الوقاية أساسا على البحوث والدراسات حول دور المؤّسسات اإلعالمية والذي سيكون سالحا

 احل العاج"(.س -حدّين )مثال "روندا

  إحداث مركز بحوث ودراسات يهتم بتعاطي اإلعالم السمعي البصري مع القضايا الراهنة واالهتمام

 بطريقة المراجعة اإلعالمية .

 و أشار الى  التشجيع على "البحث المواطني" و دمج السياسيين في مسارات البحث حول ظاهرة اإلرهاب

و إصدار وثيقة توجيهية للتغطية اإلعالمية للعمليات تعاطي اإلعالم مع خطاب الكراهية والعنف 

 اإلرهابية.

  إيجاد مراكز بحوث متخصصة في كل هيكل له عالقة بالشأن العام و اصدار وثيقة توجيهية لكيفية

 التعاطي مع اإلرهاب و إيجاد آليات لإلشعار و االنفتاح على باقي الهياكل.

 

 

 ): لحقوق االنسان والحريات األساسيةرئيس الهيئة العليا  ( السيد توفيق بو دربالةكلمة 

 وقد تحدث فيها عن:

   نيف من بردّ صريح على التطرف الع تجربة المجلس العربي للهيئات العربية لحقوق اإلنسان والذي تقدم

 خالل انشطته.

 .على الوقاية أن تهتم بنشر مبادئ حقوق اإلنسان و مسؤولية المجتمع المدني لتثقيف الناشئة 

 .يجب التنسيق مع مراكز األبحاث التي قامت بدراسات في نفس اإلطار لعدم تكرار العمل 
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 ):دراسات األمن الشامل رئيس جمعية(السيد العميد مختار بن نصر  كلمة

اجتماعية واقتصادية. كما أشار الى أن االطراف  وقد أشار الى أن المسألة ليست معرفية محضة بل تحتاج ألطراف

كما  لشباب تقوم بذلك باستعمال مصطلحات ومفاهيم يمكن تعريفها على أنها عدائية.التي هي بصدد استقطاب ا

على صياغة العقل  طالب المحاضر بضرورة معالجة المناهج التعليمية التي مازالت تقوم على التلقين وليس 

 اإلنساني والعقل النقدي.

 

 

 

 ):خبير لدى األمم المتحدة (خالد الوحيشي السيد  كلمة

ان الدول العربية هي أكثر المناطق المعنية بمسالة التطرف العنيف. فقلة الدراسات  حيث ابرز المتدخل كيف

والبحوث حول مسالة التضخم الشبابي هي على عالقة قوية جدا بالتطرف الراديكالي والعنف والتطرف العنيف. 

حاضر االنتباه الي الم وتتوقع عديد الدراسات تواصل ظاهرة العنف المرتبطة بظاهرة التضخم الشبابي. كما لفت

هناك دراسة جارية حول تصورات الشباب لنفسه وحول درئ السقوط في حبال االستقطاب اإلرهابي. كما انه تم  أن

 …اصدار مجلة حول الشباب ومجال العنف واإلرهاب

 

 ):تدى العلوم االجتماعية التطبيقيةرئيس من (قيب األستاذ عبد الوهاب بن حفيظتع

  أشار السيد عبد الوهاب بن حفيظ الى العالقة بين البروفايل السوسيولوجي وظاهرة التطرف العنيف. كما

وبين التطرف والتطرف   بين ان هناك عالقة بين العنف اليومي واللفظي والعنف المادي ضد المرأة

ية ال يمكن أن ننسى العنيف . و أضاف بأن التطرف العنيف ليس حتمية تاريخية للمنطقة، وأنه في النها

قبل أن تعرف لدى اإلرهابيين   بأن الهجومات االنتحارية قد بدأت بها "نمور التاميل" في الثمانينيات
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كما هو شأن جيش الرب في أوغندا الذي خلف   العرب، وأن التطرف الديني هو ايضا ظاهرة معولمة

فان التطرف   أعيننا اليوم ، يحدث امامهذا أنه حتى وان انتهى داعش، وهذا ما  الف قتيل . ويعني 011

الديني يمكن أن يتلون من جديد من خالل بروزه في شكل جيل رابع . وهذا ما يبرر التفكير في البحث عن 

 صيغ وقائية للمستقبل.

  

 النقاش

  

: حيث ركز على السيد ماهر قدور، رئيس خلية حقوق اإلنسان بديوان وزير الداخليةاستهلت فترة النقاش بمداخلة 

استراتيجية األمم المتحدة لمكافحة اإلرهاب في معالجة األمور المؤدية لإلرهاب ومكافحة اإلرهاب في سياق احترام 

كما بين بأن اهم ركيزة من ركائز محاربة التطرف العنيف هي احترام حقوق االنسان والمعالجة حقوق االنسان. 

 البنيوية لهذه الظاهرة )في مراكز االحتفاظ(.

  

 

)رئاسة  عضو اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهابنائلة الفقي :قاضية و السيدة من ناحيتها ابرزت

استراتيجية وطنية لمكافحة االرهاب تقوم باألساس على الوقاية والحماية والتتبع  انه سيتم وضع  كيف  الحكومة(

 والرد. كما الحظت بانه ال بد من تشريك الشباب في صياغة الحلول وسد القطيعة بينهم وبين الدولة.
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خبير في اإلصالح األمني عن مؤسسة البحث عن أرضية (بوراوي العوني  السيد  ومن ناحيته ، الحظ

 ي إطار يفوق اإلطار القطاعي والوزارات.اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب ان تعمل ف كيف أنه على  )مشتركة

 

 

فالحظ بأن : المسارات الفردية ليست مفصولة عن  السيد صالح الدين الجورشي )صحيفة العربي الجديد( أما

 التحول الى التطرف. فهناك عوامل تتصل بالمسارات تمهد الى التحول نحو اإلرهاب.

 

 

 الجلسة الثالثة

  

 إلجرائية لتأسيس الشبكة وقد شملت التدخالت التالية :خصصت الجلسة الثالثة لنقاش الجوانب ا

 

 
 

  :)في الجنوب الشرقي PASCمنسق برنامج "باسك" (السيد فيصل دشيشة تدخل 

حيث بين بأنه يجب القيام بخريطة تبين جميع المبادرات التي سبق القيام بها في نفس هذا اإلطار على الصعيد 



9 
 

بها في بعض المناطق. كما الحظ بأنه يجب  الوطني والمحلي. والبناء على االشغال والمبادرات التي تم العمل

االنفتاح على المؤسسات الرسمية وعدم إهمال العمل الميداني واالحتكاك باألطراف المحلية التي لها أن تعكس 

 الصورة الحقيقية لإلشكالية المقترحة.

 

حظت بأنه وبالنسبة ، حيث الالقاضية نائلة الفقي : نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة اإلرهاب هنا تدخلت

لمشروع إنشاء الشبكة فان السؤال يتمحور حول آلية التعامل بين الجمعيات فيما بينها وكيفية تعامل هذا االئتالف مع 

المؤسسات الرسمية؟ واضافت بانه يجب تشريك مختلف الجمعيات بمختلف اختصاصاتها لتعدد زوايا الطرح 

تخصصة في مكافحة اإلرهاب أو جمعيات الدفاع عن حقوق االنسان ، اذ بالجمعيات الم والتدخل فال يجب االكتقاء 

 باإلمكان تشريك الجمعيات الثقافية التربوية والرياضية منها.

 

 
  

 : )ناشط بالمجتمع المدني(السيد وحيد العبيدي تدخل

قطاعاته حول  وقلة التنسيق مع الجانب الحكومي بمختلف والذي الحظ بأن غياب النظام في العمل المدني 

استراتيجية مقاومة التطرف العنيف يشكل تحديا يفسر اليوم غياب نتائج ملموسة في سياق الوقاية من التطرف 

العنيف. وفي هذا الصدد الحظ المتحدث بأنه على الشبكة ان تكون شبكة تمكن من تقسيم المهام بين الجمعيات 

وصول إلى نتيجة ملموسة على أرض الواقع. هناك بعض األنشطة الميدانية التي تعجز الدولة وتوحيد الجهود لل

المحلية نظرا  بجميع مؤسساتها على القيام بها، في المقابل من الممكن لبعض مؤسسات المجتمع المدني

 الختصاصاتها واحتكاكها المباشر بالمواطن القيام بها .

 

 

 
 

 ، )د سابق لكلية العلوم االقتصادية بتونسعمي(السيد منجي بوغزالة  تدخل

 

 : وقد الحظ بأنه

   على كل مؤسسات المجتمع المدني المشاركة أن تكون مساهمتها من باب اختصاصها وميدان عملها

 إلنجاح المبادرة.

 لشبكة "كفى" في شكل جمعية ذات دور تنسيقي بدرجة أولى، كما يجب  يجب ان يكون هناك اطار قانوني
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من االستقاللية في عيون الشركاء المدنيين والرسميين. اضافة الى  تنويع الموارد لضمان أكثر قدر ممكن

 يمكن للشبكة دعم جمعيات محلية صغرى. انه 

 

 

 ،)المنظمة التونسية للتماسك االجتماعي (السيد سامي بالحاجتدخل 

 

والحظ فيه بأنه يجب إدماج مصطلح " التماسك االجتماعي" و "ديناميكيات التوتر" في مسودة ورقة المشروع. كما 

دة ستة أشهر أو سنة يتم على إثرها تقييم تنسيقية غير رسمية لم اقترح و حسب تجارب سابقة االنطالق في تجربة 

أو شبكة جمعيات. و أضاف بأنه يجب استهداف نقاط ذات أولوية في خطة   العمل ثم التنظم في إطار جمعية

الطريق مع أهمية إشراك المجتمع المحلي في المبادرة و التوجه نحو هؤالء الشركاء للتمكن من فهم خصوصيات و 

 ة و عدم االعتماد على القوالب الجاهزة التي فشلت في تشخيص الظاهرة.مسارات انتاج هذه الظاهر

 

 

 

 

 

 

 

  

 الجلسة الختامية

 حول وضع اليات عملية لبعث الشبكة

  

 في الختام ، تدخل السيد عبد الوهاب بن حفيظ ملخصا أفكارا تواردت في الفترة الصباحية ومنها:

 
 في تجربة انتقالية.ح االنطالق اقترا 

 أشهر. 2قية بشكل اختباري لمدة مل في اطار تنسيالبدء بالع 

 لية خالل االجتماعين الجهويين.تشريك أكبر عدد ممكن من األطراف المح 

 :ان يتكون االئتالف من ثالثة مكونات أساسية لضمان فاعلية المبادرة ونجاحها وهي 

  مجموعة بحثية(Une composante de recherche ) 

  مجموعة من الشركاء المهنيين(des Praticiens) 

  مجموعة من الفاعلين المؤثرين(des Acteurs d’influences) 
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كما تواردت خالل الجلسة ) ذكرا ال حصرا السادة : وليد عمران ،فيصل دشيشة، بوراوي العوني، سامي بالحاج، 

 افكار منها: فتحية شعبان، ..الخ(

 . ضرورة االستفادة من دروس الماضي 

 .يجب فهم الظاهرة على انها ظاهرة معقدة 

 .هناك مبادرات ووالدة لبعض الشبكات ولكن سرعان ما تندثر 

 .كيف بمكن جعل هذه الشبكة شبكة فاعلة وكيف يمكن قياس فاعليتها 

 لوحدها.  ال يمكن ان تترك سياسات مكافحة اإلرهاب للمؤسسات الحكومية 

 ذا االئتالف ان يكون حقال للتبادل وتوفير اليات للتبادل.يجب له 

 .يجب االرتكاز على شريك رسمي لضمان الفاعلية 

  "في جمعيات. استيعاب أكثر ما يمكن من النشطاء المدنيين الناشطين  يجب على شبكة " كفى 

 .االنطالق من االطار القانوني وتحويل الشبكة الى منظمة 

 ول شبكة "كفى" وتركيبتها وظروف العمل.مواصلة وتعميق الحوار ح 

 .يجب االرتكاز على شريك رسمي 

  بإنشاء اللوبيات وخوض المحاورات. من المهم توظيف خبراء لهم دراية 

 .تكون قيمة الشبكة في األطراف التي سوف تنتمي لها 

 .التشبيك هو بهدف استثمار مجال اختصاص كل جمعية 

  

 


