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 اجتماع واليات الوسط والشمال

 5102فيفري  52و  24 تونس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4102فيفري  42الحصة المسائية االولى: يوم 

 

اجتماع يومي وقد اعتبر فيها بأن  السيد عبد الوهاب بن حفيظتقدم بها فتتاحية كلمة ااستهل اللقاء من خالل 

هي محطةة مةن  فيفري 42و 42

أسيسةةةةةية محطةةةةةار المرحلةةةةةة الت

 سةةةةبقتهابعةةةةد ان كةةةةان للشةةةةب ة 

. كمةةةةةا قةةةةةام بتقةةةةةدي  اجتمةةةةةاعين

التةةةةي سةةةةاهم  فةةةةي  األطةةةةرا 

كما الحظ  إنجاح تأسيس الشب ة:

العنةوان  المتحدث بأنه مةن وااء

" تطةةةةوير لالجتمةةةةاع  األساسةةةةي

اليةةةةار الوقايةةةةة مةةةةن التطةةةةر  

هنالةةة   وجةةةدت "العنيةةةل للشةةةب ة

 :وهياخرى  فرعية عناوين

ع ييييييييييي   تييييييييييي »اطيييييييييييلق ءاتييييييييييياب ارا يييييييييييلفا  ار  ء تييييييييييي ب   يييييييييييل ق    ييييييييييي   ييييييييييي  ب     ييييييييييي   فييييييييييي 

ب يييييييييييييي     4102ف  يييييييييييييي    42و  42الاج مييييييييييييييلح ا ا ييييييييييييييل   رام  اييييييييييييييب ار  ء تيييييييييييييي ب  يييييييييييييي    

وال ييييييييييييييييل  ار ءيييييييييييييييي   بحضيييييييييييييييي ق  منايييييييييييييييي   عيييييييييييييييي  جم  ييييييييييييييييل   يييييييييييييييي    ار لصييييييييييييييييمب   و  ريييييييييييييييي 

 وارشملل.

 

ار يييييييييييي ي  ول و وق يييييييييييي     لج مييييييييييييلح اةيييييييييييي  وق ييييييييييييب  تييييييييييييل  ب  يييييييييييي و قيييييييييييي  تيييييييييييي  ح عميييييييييييي  الا 

  ار لة :وفق ار  ض ص ل      و أ  ى  تل  ب   ل ار  ي ارنل    
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  سةةةمن لنةةةا ييجعلنةةةا نفهةةة  طريقةةةة تطةةةر  الفةةةر  ووهةةةو مةةةا الظةةةاهر : فهةةة  وتطةةةوير المعرفةةةة

 اختباا الظاهر  ضمن الواقع المعيشي

 بديل وتوجهار تنموية واجتماعية بديلة  إنتاج خطابو تطوير آليار الوقاية 

  :تطةةةوير السياسةةةار فةةةي بممةةةا يسةةةمن  وجمةةةع البيانةةةاريتعلةةةا بالتعةةةاطي الجيةةةد  وهةةةو مةةةاالمتابعةةةة

 هذا المجال

 

م لةةةل بمأموايةةةةة لةةةدى وتيةةةر العالقةةةةار مةةةع الهي ةةةار الدسةةةةتواية )بصةةةفته  :بوعييييو توف ييي   السييي   

حاليةةةا فةةةي مرحلةةةة القطةةةع مةةةع ، تعةةةي  تةةةونس، وقةةةد الحةةةظ بةةةأن  (والمجتمةةةع المةةةدني وحقةةةو  االنسةةةان

عقليةةةة السةةة ور فةةةي مجةةةال الحةةةديو حةةةول االسةةةتقطاب واالنتةةةداب والبعةةةو إلةةة  جبهةةةار القتةةةال و عةةةو   

تةةةري  فةةةي هةةةو  علةةة  ان المجتمةةةع المةةةدني  كمةةةا اكةةةد المتحةةةدث هةةةا مةةةن إتةةة اليار. المقةةةاتلين و مةةةا تبع

 الح   حسب النموذج المتطوا للحوكمة في الدستوا التونسي.

م ةةن ان ت ةةون سةةبب مةةن اسةةباب التطةةر  العنيةةل وخلةةا يأن المقاابةةة األمنيةةة بةة كمةةا الحةةظ المتحةةدث 

ة العفةةةو الدوليةةةة والةةةذي تطةةةر  إلةةة  تقريةةةر منظمةةة مةةةذكرا بمةةةا جةةةاء فةةةي  بعةةةل الحةةةاالر  فةةةيالتطةةةر  

 . عديد من مسببار التطر  العنيل )االقصاء، التهمي ، األسباب النفسية إلخ( 

مةةةةن جانةةةةب اخةةةةر ، تحةةةةدث  المتةةةةدخل عةةةةن عالقةةةةة المجةةةةال االفتراضةةةةي باالسةةةةتقطاب ، مالحظةةةةا بةةةةأن 

السةةةتقطاب تبحةةةو فةةةي مرحلةةةة ا فقةةة  ، بةةةل هةةةي م افحةةةة التطةةةر  العنيةةةل ال تتعلةةةا باألف ةةةاا الدينيةةةة 

 السةةةيبرنطيقية و الوسةةة  الشةةةب ي الةةةذي يمطةةةل ملعةةةب اسةةةتقطاب  نتةةةاج خطةةةاب بةةةديلعلةةة  المنصةةةار 

المنصةةةة الح وميةةةة لللطةةةاب البةةةديل تعلةةةن تةةةراكتها الرسةةةمية واختةةةت  المتحةةةدث بةةةالقول بةةةأن :   . اليةةةوم 

 لهذه الظاهر  . عل  التصدي مع تب ة كف  للتم ن من خلا اليار قا ا  

 

: حيةةةو ائةةيس الهي ةةة العليةةا للةةةدفاع عةةن حقةةو  االنسةةان والحريةةار األساسةةية -بودرباليي السيي   توف يي  

  الحظ 

مةةن خاللهةةا كمجتمةةع مةةدني لتطةةةوير اليةةار الوقايةةة ، هةةي مقاابةةةة المقاابةةة التةةي يجةةب ان نتوجةةةه فبةةان 

التعامةةةةل مةةةةع هةةةةذه الظةةةةاهر  بهةةةةد  محاابةةةةة  بةةةةين المتةةةةدخلين اوال ، مةةةةن خةةةةالل  الحةةةةواا تقةةةةوم علةةةة  

 ائمةةةا  وا ايةةةا ي  وال تةةة ال  مطلةةة  تةةةونس، حيةةةو مةةةن حيةةةو المبةةةدا و منةةةه التطةةةر  العنيةةةل  العنةةةل

فةةةةي نفةةةةس الوقةةةة  تةةةةد  المتحةةةةدث علةةةة   (.انقةةةةالب ون  منتلبةةةةة)الحةةةةواا الةةةةوطني و خةةةةروج ح ومةةةةة 

طةةةرح مسةةةألة  مقاانةةةة التطةةةر  العنيةةةل مةةةن منظةةةوا حقةةةو  االنسةةةان و طةةةرح ف ةةةر  علويةةةة اهميةةةة 

 مسألة.القانون في التطر  لهذه ال

 

 :نائبة ائيس اللجنة الوطنية لم افحة ا اهاب - الس  ة نايل  فكي

مةةةةن  جموعةةةةة مةةةةن األف ةةةةاا حةةةةول تطةةةةوير العمةةةةل الوقةةةةائي ، انطالقةةةةا مطةةةةرح وقةةةةد قامةةةة  المتحد ةةةةة ب

 القانونية وبالتحديد قانون م افحة ا اهاب ومنع غسيل الموال" القانون األساسي عد   ال اوية
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" المنسةةةةةج  مةةةةةع المعةةةةةايير الدوليةةةةةة والمسةةةةةتله  مةةةةةن 4102اور عةةةةةد   7اخ المةةةةة  4102لسةةةةةنة  42

 بعين االعتباا الواقع التونسي. ذاألخ عالممااسار الفضل  لحقو  االنسان والمعايير الدولية م

يعتمةةةد القةةةانون مقاابةةةار عةةةد  و يمطةةةل تطةةةوا فةةةي الةةةنه  المعتمةةةد مةةةن قبةةةل المشةةةرع كمةةةا الحظةةة  بانةةةه 

"المقاابةةةةة ساسةةةةية فيةةةةه فةةةةي تتمطةةةةل المقاابةةةةة األ. وظةةةةاهر  ا اهابيةةةةة التونسةةةةي فةةةةي التعةةةةاطي مةةةةع ال

 ال جرية " من خالل تتبع مرت بي جريمة ا اهاب و محاكمته  مع ضمان محاكمة عا لة. 

تطةةوا فةةي تعامةةل المشةةرع  مةةع الجريمةةة ا اهابيةةة ولةةذل  اعتمةةد كةةذل  القةةانون  كمةةا الحظةة  وجةةو  

شةةةةليظ الظةةةةاهر  ا اهابيةةةةة و  ااسةةةةتها و تحليلهةةةةا  لفهةةةة  مقاابةةةةة اجتماعيةةةةة وقائيةةةةة تعتمةةةةد علةةةة  ت

األسةةةباب و السةةةياقار و العوامةةةل الم  يةةةة لهةةةا بهةةةد  اتلةةةاذ ا جةةةراءار ال فيلةةةة بمعالجتهةةةا و تالفةةةةي 

اسةةةةةتفحالها و التةةةةةوقي منهةةةةةا مةةةةةن خةةةةةالل الحيلولةةةةةة  ون انةةةةة ال  األتةةةةةلا  فةةةةةي تةةةةةبا  التنظيمةةةةةار 

 ا اهابية.

اعتمةةةا ا علةةة   ، جةةةاء إنشةةةاء اللجنةةةة الوطنيةةةة لم افحةةةة ا اهةةةاب فةةةي هةةةدا السةةةيا  ، تقةةةول المتحد ةةةة 

 اال واا التالية:

 وا اسةةةةتراتيجي: مةةةةن خةةةةالل ا ةةةةداا المبةةةةا ب التوجيهيةةةةة ال فيلةةةةة بةةةةالتوقي مةةةةن ا اهةةةةاب  -

تحديةةةةد األولويةةةةار و لسياسةةةةار التةةةةي تهةةةةد  إلةةةة  منةةةةع الظةةةةاهر لوضةةةةع بةةةةرام  ووم افحتةةةةه  

 . هاات  ااسة وطنية لفهممن خالل انج معها الوطنية للتعاطي مع 

الةةةةدوا الطةةةةاني للجنةةةةة هةةةةو  وا اتصةةةةالي تعمةةةةل مةةةةن خاللةةةةه علةةةة  نشةةةةر الةةةةوعي االجتمةةةةاعي  -

 بملاطر ا اهاب ) حمالر تحسيسية حمالر تربوية...(

  وا استشااي حول مشاايع القوانين ذار الصلة با اهاب  -

ليةةةة ومنظمةةةار التنسةةةيقي بةةةين ملتلةةةل المتةةةداخلين مةةةن جهةةةار ح وميةةةة ومنظمةةةار  و االةةةدو -

 المجتمع المدني.

 :المركز الثقافي األمريكي  بتونس -ريوسب  م اخل  ستايسي

 ا اهةةةاب لةةةيس بمشةةة لة تونسةةةية او إقليميةةةة بعةةةد تقيةةةي  إيجةةةابي للمبةةةا ا ، الحظةةة  السةةةيدو بةةةاايو  بةةةأن 

 مشةة لة إنسةةانية تشةةمل كةةلل و انع ةةا  التطةةر  العنيةةل لةةيس بمشةة لة عربيةةة او إقليميةةة بةةل هةةكمةةا ان 

 بعل.مع  ظاهر لم افحة هذه ال المجتمعار وهوما يطرح مس ولية مشتركة

اليةةوم نشةةأ  ةةراع جديةةد وهةةو  ةةراع ضةةد التطةةر  العنيةةل يةةت  إتةةرا  كمةةا الحظةة  المتحد ةةة بأنةةه 

المجتمةةةع المةةةدني فيةةةه، وكةةةل الح ومةةةار تعةةةر  ان مقاومةةةة التطةةةر  العنيةةةل ال يقتصةةةر علةةة  مهمةةةة 

مةةةن هةةةذا المنطلةةةا، الحظةةة  المتحد ةةةة بةةةأن مبةةةا ا   مةةةواطنين.الدولةةةة فةةةي ذلةةة  بةةةل يتطلةةةب إتةةةرا  ال

تةةةن  علةةة  وعةةةي المجتمةةةع المةةةدني التونسةةةي بلطةةةوا  هةةةذه الظةةةاهر  واولويةةةة اللةةةو  فيهةةةا "كفةةة " 

فةةي م افحةةةة  م ةةن ان تنفةةةعياف ةةاا هةةذه المبةةةا ا   . كمةةةا اضةةاف  بةةةأن  بالتعامةةل مةةع الح ومةةةة التونسةةية 

 .مجتمعار اخرى ايضا  التطر  العنيل في 
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قاضية مكلفة -الحصة المسائية الثانية: برئاسة السيدة دولة 

 بمهمة لدى وزارة المرأة

 

 

خصصةةة  الفقةةةر  االفتتاحيةةةة لهةةةده الجلسةةةة لالسةةةتماع الةةة  الشةةةها ار الحيةةةة لمجموعةةةة مةةةن الشةةةباب 

  خول افاقه  في تجربة التطر  العنيل، وكان  هده الشها ار كالتالي: االذين عايشو

 

  قل ب   : – الجمع   المتوسط   للفنو  والطب ع -بن رجب  مروا  :0الشهادة 

 

تقةةدم بهةةا تةةاب  )بصةةفته عضةةو فاعةةل فةةي المجتمةةع تةةها   واقعيةةة تةة  افتتةةاح الجلسةةة الطانيةةة مةةن خةةالل 

المةةةدني ( وهةةةو المهنةةةد  مةةةروان بةةةن اجةةةب . ) قليبيةةةة ( . وقةةةد تةةةمل  هةةةده الشةةةها   ، عرضةةةا حيةةةا  

 . نحو التطر  العنيلانحدااه   فناني "الراب" و احدمساا ل مو قا بالصوا  ،

 

 زغوا : -الجمع   التونس   للترب   على االتصال: ممثل 5الشهادة 

 

وسةةةةائل فةةةةي وتنةةةةوع  مةةةةنالسةةةاحة ا عالميةةةةة واالجتماعيةةةةة  هتةةةةهدتاتةةةاار المتحد ةةةةة الةةةة  اهميةةةةة مةةةةا 

ي اسةةتقطاب الشةةةباب واال ةةر الةةذي كةةان لتلةة  الوسةةائل مةةن خةةالل امصةةلة حيةةة فةة التوا ةةل االجتمةةاعي

و فعهةةة  الةةة  الرحيةةةل نحةةةو بةةة ا التةةةوتر. مةةةن هةةةدا المنطلةةةا جةةةاء مفهةةةوم " التربيةةةة علةةة  االتصةةةال " 

 الذي تعمل الجمعية عل  تطويره منذ فتر  .

 

  :معه  دراسات االمن الشامل -الس   مختار بن نصر 

اول خطةةةو  فةةةي ان يشةةةير المتحةةةدث الةةة  تنةةةداج المداخلةةةة ضةةةمن ا طةةةاا العةةةام للعمةةةل الوقةةةائي حيةةةو 

 تتضمن المداخلة عد  عنا ر اخرى وهي: هذا التمشي ت من في فه  الظاهر .  كما

 .اسباب تفشي الرا ي الية والتطر  -

 .م افحة التطر  ومساااته المعقد  -

 التدابير التي يم ن اتلاذها في المواجهة. -

فية والسياسةةةية، كأسةةةلوب تةةةول  خةةةالل مداخلتةةةه تعريةةةل الرا ي اليةةةة مةةةن الناحيةةةة الل ويةةةة والفلسةةةوقةةةد 

م لةةا للتف يةةر يتسةة  بعةةدم القةةدا  عةةن تقبةةل اي معتقةةدار تلتلةةل علةة  معتقةةدار الشةةلظ. وهةةي غيةةر 

مرتبطةةةة بةةةأي  يةةةن او اي توجةةةه سياسةةةي وهةةةو احةةةد اوسةةةع األبةةةواب الم  يةةةة إلةةة  العنةةةل وقةةةدم اقةةة  

 من حاالر ا اهاب والجريمة المنظمة هي ناتجة عل  التطر .  52%

 سلوب بنضر  إل  المعتقد تقوم عل  ما يلي:يتس  هذا األ

 المعتقد  ا    دقا مطلقا وابديا ويصلن ل ل تمان وم ان -

 إ انة كل من يلالل هذا المعتقد -

 فر  المعتقد عل  اآلخرين ولو بالقو   -
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فةةةي اغلةةةب الحةةةاالر ومنهةةةا فةةةي بال نةةةا التونسةةةية يعتبةةةر التطةةةر  حصةةةانة لشةةةرعنة ف ريةةةة و فلسةةةفية 

لعنةةل. ويتجسةةد فةةي تقةةاطع مسةةاا نفسةةي ومنطةةا إيةةديولوجي وهةةو كةةذل  قطةةع مةةع ف ةةر  للمةةروا إلةة  ا

 العقد الجمهواي والديمقراطية والدولة والسلطة والمجتمع. 

كمةةا طةةرح ف ةةر  االبعةةا  التةةي يم ةةن االات ةةات عليهةةا فةةي مسةةاا الحةةد مةةن  ةةاهر  التطةةر  وهةةي  ال ةةة 

 ابعا  متواتية:

 إعدا  خطاب بديل  يني و قافي  -0

 والعائلية لتو يا الرواب  العائلية. مرافقة النفسية ل ل تلظ والمتابعة االجتماعيةال  -4

 تنمية ا حسا  باالنتماء إل  الوطن   -3

العميةةد ملتةةاا بةةن نصةةر إلةة  العوامةةل اللااجيةةة التةةي  عةةا وفةةي إجابةةة عةةن األسةة لة التةةي وجهةة  إليةةه 

سوسةةيولوجية تهةةت  بالشةةعوا  ا ةةرر بشةة ل بةةالا فةةي  ةةاهر  التطةةر  العنيةةل حيةةو اجةةع علةة   ااسةةة

العةةةةام لشةةةةعوب العةةةةال  وسةةةةجل  تةةةةعوا الشةةةةعوب العربيةةةةة ا سةةةةالمية التةةةةي يسةةةةيطر عليهةةةةا الشةةةةعوا 

الحضةةةاا  والحدا ةةةة ، العمةةةل  ،با هانةةةة.وبالتالي توجةةةد احةةةالم عاتةةةها جةةةل الشةةةباب التونسةةةي )المسةةةتقبل

 22مقابةةةل االحةةةالم )  اروالجمهوايةةةة ....( فمنةةةذ االسةةةتقالل جةةةاءر مةةةع هةةةذه االحةةةالم عديةةةد الجراحةةة

( و  ةةة  جةةةاءر الطةةةوا  مةةةع مفااقةةةة  تلتهةةةا او سةةةبقتها انقةةةالب عسةةة ري فةةةي الةةةدول العربيةةةة و حةةةروب

 المطالبة بالحرية و انتشاا مظاهر العنل في آن واحد .

 

 : مشترك  أرض   عن البحث مؤسس  -العوني  بوراوي الس   كلم 

وهةةةي ة التطةةةر  يجةةةب ان تلتةةة م ببعةةةد اساسةةةي يةةةرى السةةةيد بةةةوااوي العةةةوني فةةةي مداخلتةةةه ان م افحةةة

فةةةي م افحةةةة التطةةةر  ان تلضةةةع  التةةةوقي، ويجةةةب علةةة  المجموعةةةار المسةةةتهدفة او الفةةةاعلين مسةةةألة

 إل  تروط معينة من اهمها:

 التناغ  المعنوي والم اني -

 الفه  المشتر  للظواهر وللمصالن   -

 يطريقةةة التوجةةه او فةةفةةي ركون كمةةا تطةةر  إلةة  مسةةألة خلةةا مجةةاالر وبي ةةار تت ةةون مةةن فةةاعلين يشةةت

مقاابةةة موحةةد  فةةي م افحةةة ا اهةةاب وذلةة  بهةةد  اتلةةاذ تةةدابير تلةة م جميةةع األطةةرا  المشةةااكة فةةي 

 هذه المجموعار.

 وهي : ومن اه  مجاالر التدخل بالنسبة إل  مسألة التوقي

المجةةةةةال اللةةةةةا  بالةةةةةدينامي يار الشةةةةةبابية بطةةةةةوا  عامةةةةةة فةةةةةي عالقةةةةةة بمفااقةةةةةة االنتظةةةةةااار  -

 الحباطاروا

 الهوام  الحضااية في عالقة بمسألة المدنية المنقو ة او المواطنة المشوهة  -

 المسألة التربوية و العائلية وانفصام الرواب  -
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المسةةألة الدينيةةة عمومةةا فةةي عالقةةة بفهةة  معةةين للةةدين والممااسةةار الدينيةةة و مةةا يم ةةن تسةةميته  -

 بدكتاتواية الفه  و التأويل.

 

 

دينامي يار التناتعيةةةةة السياسةةةةية وهةةةةو مجةةةةال انتةةةةاج تةةةة ل معةةةةين مةةةةن المجةةةةال اللةةةةا  بالةةةة -

 العنل.التطر  او ال لو الف ري الذي يفتن باب ممااسة 

مجةةال االعةةةالم  الةةةذي مم ةةةن ان ين لةةا فةةةي التمييةةةع او الفهةةة  ال بةةي فةةةي تنةةةاول مسةةةائل حساسةةةة  -

 مطل التطر  و ا اهاب .

 

 

 

ا  اا ، النقابةةةةةار، المالعةةةةةب، العمةةةةةال، الةةةةةدينامي يار التناتعيةةةةةة األخةةةةةرى بصةةةةةفة عامةةةةةة )  -

 الصراع الطبقي و المظلومية الجهوية... 

المنظومةةة السةةجنية التةةي تمطةةل م ةةان اسةةتقطاب ل ةةن يم ةةن كةةذل  ان تصةةبن مجةةاالر لم افحةةة  -

 التطر .

ر الدسةةةةتواية كمةةةةا اكةةةةد علةةةة  اهميةةةةة ابةةةة  مجةةةةاالر التةةةةدخل ونشةةةةاطار تةةةةب ة كفةةةة  مةةةةع الهي ةةةةا

 المستقلة الموجو  . 

 

 مجل  العربي الج ي :-صالح ال ين الجورشي  س  ال

تعةةةةر  فةةةةي مداخلتةةةةه إلةةةة  التطةةةةر  كمنحةةةة  او تعبيةةةةر سةةةةلوكي الةةةةذي يعتبةةةةر بةةةةدواه ترجمةةةةة 

للتحةةةوالر علةةة  المسةةةتوى الف ةةةري والتصةةةواي. وبالتةةةالي فةةةنحن نتحةةةدث عةةةن تطةةةر  يبةةةدا ف ريةةةا 

    يتحول ليصبن سلو  ومنه  في التعامل مع المجتمع والمحي .

الةةذي يعتبةةر نقطةةة بدايةةة التحةةول النةةوعي  اخةةل حركةةار ا سةةالم  "الف ةةر القطبةةي"  إلةة  كمةةا تطةةر

. " اعةةة "فقهيةةةة مةةةع تنظةةةي  القاعةةةد   ةةة  مةةةع  بأبعةةةا السياسةةةي فةةةي السةةةبعينار  ةةة  تةةة  تأ ةةةيله مةةةع 

هةةةذا الف ةةةر القطبةةةي ليفسةةةره بأنةةةه يرت ةةة  علةةة  خمةةةس مراحةةةل مهمةةةة جةةةدا فةةةي  المتحةةةدث وحلةةةل 

 عملية االنتقال. 

االقنةةةاع بةةةأن المجتمةةةع الةةةذي تعةةةي  فيةةةه قةةةد خةةةرج علةةة   ائةةةر  ا سةةةالم )عةةةدم  األوليييى: المرحلييي 

 الح   بالشريعة و ما ان ل هللا( .

الع لةةةة الشةةعواية وهةةةو الحةةةر  بعةةدم االتصةةةال بةةةالمحي  المجتمعةةي الةةةذي انةةة   المرحليي  الثان ييي :

 تعي  فيه  ون م ا اته بالضروا .

لتشةةةةريعية الموجةةةةو   بةةةةالمجتمع اي بصةةةةي ة اخةةةةرى، التمةةةةر  عةةةةن المنظومةةةةة ا المرحليييي  الثالثيييي :

الفصةةةل بةةةين القةةةانون الةةةذي يعتبةةةر وضةةةعي والشةةةريعة اي ان تحةةةاول ان تلتةةة م باألح ةةةام الشةةةرعية 

علةة  المسةةتوى الفةةر ي  ةة  علةة  مسةةتوى المجموعةةة التةةي تنتمةةي اليهةةا إلةة  ان تصةةل إلةة  مجتمةةةع 

 يتبن  ويلت م باألح ام الشرعية. 
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مةةان بةةأن الجماعةةة التةةي تنتمةةي اليهةةا ت يةةر مجةةرى عالقتةة  بةةالمجتمع ك لةةه، االي المرحليي  الرابعيي :

وبالتةةةالي تحصةةةل القطيعةةةة العضةةةوية وهةةةي تتجةةةاوت القطيعةةةة الشةةةعواية المةةةذكوا  فةةةي المرحلةةةةة 

 الطانية، ويت  استبدال المجتمع األ لي بمجتمع ناتئ بديل الفر  هو المساه  في تأسيسه. 

 

 

روا  الجهةةا  النفسةةي  ةة  الحركةةي  ةة  العنفةةي مةةن اجةةل المسةةاهمة االعتقةةا  بضةة المرحليي  الخامسيي :

 في بناء الدولة التي يجب ان تتحول بدواها عل  خالفة. 

فةةي الفتةةر  الحاليةةة اخةةذر هةةذه األف ةةاا م يةةد مةةن الت ل ةةل وانتقلنةةا مةةن التنظةةي  الحركةةي الةةذي يقةةوم 

خةةةالل هةةةذه المعركةةةة ووتنظةةةي   اعةةة . علةةة  البعةةةد القطةةةري علةةة  بعةةةد  ولةةةي مطةةةل تنظةةةي  القاعةةةد  

ضةةةد التطةةةر  العنيةةةل يجةةةب ان ننتبةةةه إلةةة  ان احةةةد العنا ةةةر فةةةي المواجهةةةة الشةةةاملة هةةةو بنةةةاء 

خطةةةاب بةةةديل ال يجةةةب اخت الةةةه فقةةة  فةةةي الجانةةةب الةةةديني، ل ةةةن هةةةذا الجانةةةب مهةةة  فةةةي بنةةةاء هةةةذا 

 اللطاب. وبالتالي يجب ا قراا بوجو  مش ل في الطقافة الدينية ويجب معالجته.

 

إلةةة   وا منظمةةةار المجتمةةةع المةةةدني الةةةذي يعتبةةةر تعةةةد ي بالضةةةروا  مةةةن  المتحةةةدثكمةةةا تطةةةر  

اهتمامةةةةار  لخةةةةالل المواقةةةةع واالختصا ةةةةار واالهتمامةةةةار الةةةةذي يجةةةةب ان يوحةةةةد جهةةةةو ه حةةةةو

محوايةةةة وقضةةةايا وطنيةةةة. وبالتةةةالي يجةةةب ان ي ةةةون للمجتمةةةع المةةةدني موقةةةع اسةةةتراتيجي فةةةي انتةةةاج 

ب.  وتعتبةةةةةر تةةةةةب ة كفةةةةة  فر ةةةةةة لتةةةةةوفير الطاقةةةةةار االسةةةةةتراتيجية الوطنيةةةةةة لم افحةةةةةة ا اهةةةةةا

والتجةةةةااب التةةةةي يلوضةةةةها المجتمةةةةع المةةةةدني فةةةةي تةةةةونس لتصةةةةب فةةةةي اتجةةةةاه واحةةةةد ليلعةةةةب  وا 

 . ايا ي وقيا ي لمواجهة الظاهر  بش ل  قيا وبش ل عميا

 

 مؤسس  تونس الب ائل:-دمحم االسع  دربز  الس  

ل باعتبةةةااه مركةةة   ااسةةةار مت ةةةون مةةةن تةةةونس البةةةدائ بمركةةة  بةةةالتعريلبةةةدا المتحةةةدث مداخلتةةةه 

مجموعةةةةة مةةةةن األقطةةةةاب المهتمةةةةة بالمسةةةةائل او القطاعةةةةار الحااقةةةةة التةةةةي ترت ةةةة  عليهةةةةا مصةةةةالن 

 ةةةاهر  التطةةةر  العنيةةةل ال تقتصةةةر علةةة  المنحةةة  الةةةديني، فهةةةي تشةةةمل كمةةةا الحةةةظ بةةةأن الدولةةةة. 

سةةةةةي فةةةةةي مجتمعنةةةةةا التونسةةةةةي ومنةةةةةه التعصةةةةةب الف ةةةةةري والرياضةةةةةي والسيا تمظهةةةةةرار عنفيةةةةةة 

 والجهوي الذي من المم ن ان يأخذ منح  عنفي في العديد من األحيان.

عديةةةةد التةةةةدخل فةةةي علةةة   ، يةةةةرى المتحةةةدث بأنةةةةه علينةةةا ان نعمةةةةل  مسةةةتوى العمةةةةل الوقةةةائيعلةةة  

 المستويار:

بوجةةةو   هةةة يجةةةب ان تتةةةدخل الشةةةب ة علةةة  المسةةةتوى المجتمعةةةي، مةةةع ا المسيييتول المجتمعيييي: -

هةةذا الجانةةب وبتجميةةع هةةذا المجهةةو  مةةن المم ةةن ان ت ةةون عديةةد الجمعيةةار التةةي تشةةت ل علةة  

 فعالة خا ة في ا د إم انية التطر  عند االفرا  عل  مستوى االسر والعائالر.
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يجةةةةب ان تقةةةةوم بةةةةه جميةةةةع الهياكةةةةل الرسةةةةمية وإعةةةةا   تفعيةةةةل األجهةةةة    المسييييتول الرسييييمي: -

راجعةةةةةةة مهامهةةةةةةا األمنيةةةةةةفي  واهةةةةةةا االسةةةةةتعالمي واالسةةةةةةتلبااي مةةةةةع إعةةةةةةا   تشةةةةة يلها وم

ومشةةةموالتها لت ةةةون فةةةي انسةةةجام تةةةام مةةةع مةةةا عرفتةةةه الةةةبال  مةةةن مسةةةاا  يمقراطةةةي غيةةةر قابةةةل 

األخةةذ بعةةين االعتبةةاا مبةةا ب حقةةو  االنسةةان والحريةةار العامةةة والفر يةةة.  .هةةدا مةةع لالنت ةةا  

وبالتةةةالي هنةةةةا  مسةةةة ولية مشةةةتركة بةةةةين هةةةةذه األجهةةةة   وم سسةةةار المجتمةةةةع المةةةةدني  ل ةةةةاء 

 نمطية لهذه األجه  . الصوا  ال

 

 :جامع  تونس -توف   بن عامر  الس  

تطةةةر  السةةةيد توفيةةةا بةةةن عةةةامر علةةة  ضةةةروا  مراجعةةةة منةةةوال التنشةةة ة انطالقةةةا مةةةن ايةةةا  األطفةةةال 

و ةةةةوال إلةةةة  التعلةةةةي  العةةةةالي مةةةةرواا بجميةةةةع مراحةةةةل التنشةةةة ة مةةةةن بةةةةين ذلةةةة  الم سسةةةةار التربويةةةةة 

ل التنميةةة الةةذي يةةدفع الشةةاب إلةة  التن ةةر إلةة  مجتمعةةه واالسةةر . كمةةا تطةةر  إلةة  اوجةةه الللةةل فةةي منةةوا

 وذاته. 

بالنسةةةبة إلةةة   وا الشةةةب ة فعليهةةةا ان تتوسةةةع لتشةةةمل اكبةةةر عةةةد  مم ةةةن مةةةن الجمعيةةةار فةةةي الجانةةةب و

المحلةةةةي لتعطةةةةي اكطةةةةر انتشةةةةاا وامتةةةةدا  ج رافةةةةي  اخةةةةل تةةةةراب الجمهوايةةةةة وبالتةةةةالي اكطةةةةر تةةةةأ ير 

ا  سةةةلطة المجتمةةةع المةةةدني فةةةي التةةةأ ير علةةة  القةةةراا. وفاعليةةةة. وبالتةةةالي تصةةةبن جهةةةة مسةةةموعة وتمةةةا

 ةةة  تصةةةبن جهةةةة ملولةةةة  عةةةالن بيانةةةار علةةة  السةةةاحة الوطنيةةةة. وهةةةذا مةةةا ينب ةةةي ان تعمةةةل مةةةن اجلةةةه 

 تب ة كف .

 

 

  : متحف وذرفاحباء جمع    -الس  ة رب ع  بوعب ة 

اسةةةتقطاب  يجةةةب اتلةةةاذ مةةةنه  بحةةةو فةةةي المجتمعةةةار المحليةةةة  يجةةةا  نمةةةوذج ا بةةة  انةةةه عصةةةي علةةة 

الظةةاهر  ا اهابيةةة. والبحةةةو عةةن  ااسةةةار لتحديةةد القةةةري والمةةدن التونسةةةية التةةي لةةة  تصةةدا اي تةةةاب 

فةةي اتجةةاه بةة ا التوتر.وبالتةةالي  هاتةةه المجتمعةةار المحليةةة التةةي ا بتةة  قةةداتها علةة  حمايةةة تةةبابها مةةن 

يةةةةت   ااسةةةةته  ةةةةاهر  االسةةةةتقطاب و ان افا هةةةةا كةةةةان لةةةةديه  الةةةةوعي ال ةةةةافي يجةةةةب اتلاذهةةةةا كةةةةأنموذج 

لضةةةةب  اسةةةةتراتيجية تةةةةدخل علةةةة  المجةةةةال الةةةةوطني و المحلةةةةي فةةةةي المنةةةةاطا األخةةةةرى و بالتةةةةالي يةةةةت  

ع ةةةس منهجيةةةة عمةةةل الشةةةب ة فعةةةو  التوجةةةه نحةةةو تشةةةليظ األسةةةباب و المسةةةببار و المسةةةااار التةةةي 

ا ر إلةةةةة  توجةةةةةه االفةةةةةرا  نحةةةةةو التطةةةةةر  العنيةةةةةل علينةةةةةا  ااسةةةةةة النمةةةةةوذج االيجةةةةةابي و اللةةةةةروج 

 ية عمل وطنية و محلية. باستراتيج

 

 :المرص  المتوسطي للشباب - الس   خال  الوح شي

بدايةةةة يجةةةب تحديةةةد المصةةةطلحار وهةةةي فةةةي غايةةةة األهميةةةة خا ةةةة حةةةين نةةةرى ان اسةةةتلدام مصةةةطلن 

الةةدول يم ةةن ان ت ةةون مضةةر  لةةبعل األطةةرا . فمةةطال بالنسةةبة إلةة  المشةةهد  لالتطةةر  مةةن قبةةل بعةة

 «extrêmedroite»  بالنسبة للفاعلين السياسيين السياسي توجد  ائما مصطلن التطر
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 «extrêmegauche » خةةةةروج  و بالتةةةةالي يصةةةةبن اسةةةةتعمال مصةةةةطلن التطةةةةر  عةةةةو  الرا ي اليةةةةة

عةةن السةةيا  وقةةد ت ةةون احةةدى واجبةةار كفةة  وهةةو تقةةدي  مقترحةةار فةةي المصةةطلحار المسةةتعملة لةةدى 

 الجهار الرسمية.

التونسةةي للحقةةو  االقتصةةا ية واالجتماعيةةة وتةةمل  الةةل  انيةةا هةةو انةةه حسةةب  ااسةةة قةةام بهةةا المنتةةدى 

حالةةةة مةةةن التونسةةةيين الةةةذين التحقةةةوا ببةةة ا التةةةوتر تظهةةةر ان نسةةةبة العةةةاطلين عةةةن العمةةةل و كةةةذل  نسةةةبة 

ة االفةةةرا  ذوي مسةةةتوى تعلةةةي  متةةةدني هةةةي نسةةةبة محةةةدو   و بالتةةةالي يجةةةب اللةةةروج مةةةن الف ةةةر  المسةةةلم

 ان االفرا  الملتحقين بب ا التوتر ه  من ف ار هشة علميا و اجتماعيا و اقتصا يا.

 

 

 الطةةا اتةةرنا خةةالل المةةداخالر إلةة  العوامةةل الداخليةةة المسةةاهمة فةةي تفةةاق  الظةةاهر  ل ةةن غيبنةةا العوامةةل 

 اللااجيةةةة المسةةةاهمة فةةةي ذلةةة  وهةةةو ان المنطقةةةة تةةةهدر تلةةة اال واعبةةةا جيوسياسةةةيا ، ال مطيةةةل لةةةه فةةةي

العةةةال ، و كانةةة  لةةةه تةةةداعيار قويةةةة جةةةدا منهةةةا التةةةدخالر الماليةةةة و العسةةة رية ممةةةا ا ى إلةةة  ضةةةر  

 خا  تدا و ااتباط  اهر  نمو ا اهاب في تونس تعو  إل  هذه الظرفية اللااجية .

 

   :منت ل الجاحظ -الس   عب  الرزاق الع اري 

مسةةةألة العةةةالج وذلةةة  لسةةةبب بسةةةي  ان  إلةةة  انةةةه غيةةةر مقتنةةةع انةةةه يم ةةةن االنتقةةةال إلةةة  المتحةةةدث تطةةةر  

المرحلةةةة األولةةة  لةةة  يةةةت  الحسةةة  فيهةةةا بعةةةد وهةةةي مسةةةألة فهةةة  الظةةةاهر ، والةةةدليل علةةة  ذلةةة  ان كةةةل 

 المقاابار تفسر الظاهر  بطريقة ملتلفة عل  األول . 

ف ةةر  عةةدم اقتناعةةه بةةأن الف ةةر  هةةي التةةي تنةةت  السةةلو  العنيةةل بةةل ان السةةلو  العنيةةل بكمةةا ذكةةر كةةذل  

حةةةول المراحةةةل اللمةةةس فةةةي كتةةةاب السةةةيد  المطةةةال جةةةئ إلةةة  الف ةةةر  ليبةةةرا بهةةةا الفعةةةل. وانطالقةةةا مةةةن يلت

يم ةةةن تفسةةير وضةةةع هةةةذه الوسةةائل اللمةةةس ل ةةةي  ، يةةةرى المتحةةدث بأنةةةه قطةةب الةةةذي كتةةةب فةةي السةةةجن 

اسةةةتدعاء الف ةةةر  كةةةان الحقةةةا  يبةةةدو لةةةذل .يبةةةرا بهةةةا خطةةةاب العنةةةل والمواجهةةةة مةةةع السةةةلطة السياسةةةية 

عنصةةةر اسةةةتجابة. وبالتةةةالي يجةةةب ان نفهةةة  ان الشةةةاب الةةةذي يتحةةةول مةةةن حةةةب الحيةةةا  الةةة  الن هنةةةا  

حةةب المةةور، ال يتفاعةةل مةةع تةةيخ فةةي م سسةةة اسةةمية وبالتةةالي فهةةو يبحةةو عةةن ف ةةر  تسةةتجيب مةةع مةةا 

يحملةةةه مةةةن ف ةةةر عنيةةةل. وبالتةةةالي المشةةة لة ليسةةة   ينيةةةة، وبالتةةةالي علينةةةا ان نعمةةةا البحةةةو فةةةي هةةةذه 

  حيحا. المسألة لفهمها فهما
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القطيييب  -السييي   عبييي  الومييياب الماضيييي 

  :الم ني بم ن ن

 

طالةةةةب المتحةةةةدث بةةةةأن يعمةةةةل االئةةةةتال  

مراجعةةةةةةةةة انتةةةةةةةةاج المنظومةةةةةةةةة علةةةةةةةة  

التربويةةةةة التةةةةي تهمةةةة  مةةةةا تي التربيةةةةة 

المدنيةةةةةة وا سةةةةةالمية وتةةةةةاايخ الحركةةةةةة 

الوطنيةةةة وتلتةةة ل الةةةوطن فةةةي الشةةةلظ 

الواحةةةةةةد والةةةةةةرئيس الواحةةةةةةد وبالتةةةةةةالي 

ف ةةةةةر  القطيعةةةةةة مةةةةةع مبةةةةةا ب كرسةةةةة  

والفهةةةةة  المعتةةةةةدل والمواطنةةةةةة االنتمةةةةةاء 

امةةةةةا النقطةةةةةة الطانيةةةةةة موضةةةةةوع  .للةةةةةدين

اعةةةةةالم التةةةةةدخل فتتصةةةةةل بمةةةةةا اسةةةةةماه "

 . "اللو 

اللطةةةاب الةةةديني الةةةذي التةةة م بةةةنفس المضةةةمون والشةةة ل واألخيةةةر  تتصةةةل فةةةي اايةةةه بالنقطةةةة الطالطةةةة 

الشةةباب نحةةةو مصةةةا ا اخةةر تقةةةدم مةةةا   ملتلفةةةة الموجةةو  منةةةذ عشةةةااار السةةنين وبالتةةةالي نالحةةةظ توجةةةه 

 وبالتالي يصبن عرضة لتبني اف اا  ينية ملتلفة مم ن ان ت  ي به إل  الرا ي الية والتطر . 

 

  :جمع   ق ماء معه  ال فاع الوطني -الس   مختار الحشايشي 

السةةةتقطاب  وا المجتمةةةع المةةةدني هةةةو تعب ةةةة النةةةا  لتجفيةةةل المنةةةابع ومقاومةةةة االحةةةظ المتحةةةدث بةةةأن 

 ويبق   وا الم سسة الدفاعية واألمنية هي المواجهة المسلحة.

 

 : +ADO-الس  ة ضحى الجورشي 

 ؟ ااى انةةه مةةا هةةو االخةةتال  بةةين تةةب ة كفةة  و الشةةب ار األخةةرى بةةا ار المتحد ةةة بالسةة ال التةةالي : 

ح النقةةةال علةةة  يجةةةب تفعيةةةل الشةةةب ة للجانةةةب االكةةةا يمي و البحطةةةي. كةةةذل  مةةةن المهةةة  التف يةةةر فةةةي انفتةةةا

الف ةةةةار الموجةةةةو   خةةةةااج األطةةةةر الجمعياتيةةةةة الموجةةةةو   ) النسةةةةاء و الشةةةةباب و اليةةةةافعين و اليافعةةةةار( 

كةةذل  وجةةوب تشةةري  الفنةةانين و المطقفةةين الةةذين لةةديه  قةةدا  علةة  التةةأ ير. فيجةةب التف يةةر فةةي المرحلةةة 

   خةةااج األطةةر الجمعياتيةةةالقا مةةة علةة  الجنةةب الميةةداني الةةذي لةةه تةةأ ير مباتةةر علةة  الف ةةار الموجةةو 

 و التي مم ن ان تفرت نتائ  ملموسة. 
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الرابطيييييي  - بقاييييييي  السيييييي   حسيييييي ن كييييييري  

  المنست ر: – التونس   للمواطن 

ال يم ةةةةةن اعتبةةةةةاا ان الموضةةةةةع المطةةةةةروح 

مرتبةةةةةةة  الةةةةةة  مةةةةةةن قبةةةةةةل الشةةةةةةب ة يرتقةةةةةةي

الظةةةةةةاهر  مةةةةةةن الناحيةةةةةةة السوسةةةةةةيولوجية. 

وبالتةةةةةةةالي يم ةةةةةةةن االسةةةةةةةتنتاج منهجيةةةةةةةا ان 

مسةةةألة التطةةةر  ال تةةةرتب  بالموضةةةوع بةةةل 

بالطريقةةةة فهةةةي طريقةةةة فةةةي التف يةةةر وهةةةي 

طرقةةةة فةةةي النشةةةأ . وبالتةةةالي يجةةةب  ااسةةةة 

التحةةةوالر السةةةلوكية وطريقةةةة االنتقةةةال مةةةن 

االنفعةةةةةةةةال وا   الفعةةةةةةةةل علةةةةةةةة  العنةةةةةةةةل 

واالعتةةةةداء علةةةة  اآلخةةةةر. وبالتةةةةالي اقتةةةةرح 

ان ضةةةةةةةروا  العمةةةةةةةل علةةةةةةة  التشةةةةةةةليظ 

 ي موضوع العمل وي  ي عل  نجاعة معالجتها.كمرحلة من مراحل البحو ف

 صفاقس: -جمع   الكرام  للسج ن الس اسي-كلم  الس   حس ن بوش ب  

اعتقةةةد ان الظةةةاهر  الم  يةةةة للعنةةةل هةةةي  ةةةاهر  خطيةةةر  جةةةدا وبةةةاألحرى هةةةي مسةةةاا وليسةةة  حلقةةةة 

إلةةة   واحةةةد  تةةة  ي علةةة  التطةةةر  العنيةةةل. هةةةذا المسةةةاا يبةةةدا مةةةن الصةةة ر مةةةن العائلةةةة إلةةة  المداسةةةة

الشةةةااع و الطقافةةةة و االهةةةالم و غيرهةةةا و بالتةةةالي ال توجةةةد إجابةةةة واحةةةد  لهةةةذا السةةة ال و لةةةيس المنةةةوال 

التنمةةةوي او الطقةةةافي او المجتمعةةةي هةةةو السةةةبب الرئيسةةةي لةةةذل . فالمسةةةألة المهمةةةة هةةةي ا   فعةةةل الشةةةباب 

ة كفةةة  علةةة  ال بةةةد ان تشةةةت ل تةةةب  التونسةةةي الةةةذي يعةةةي  فتةةةرار فةةةراه كبيةةةر  فةةةي حياتةةةه اليوميةةةة. 

 مسةةةةألة العالقةةةةة بالدولةةةةة فةةةةال يم ةةةةن لماهةةةةاب ان ينشةةةةأ فةةةةي مجتمةةةةع ي لةةةةي فيةةةةه القةةةةانون والعدالةةةةة

كةةةذل  يجةةةب االهتمةةةام بالجانةةةب الةةةديني الةةةذي يمةةة  الحيةةةا  اليوميةةةة  االجتماعيةةةة و الحوكمةةةة الرتةةةيد . 

للمةةةةةواطن التونسةةةةةي واالتةةةةةت ال علةةةةة  المصةةةةةطلحار التةةةةةي يسةةةةةتعملها الطةةةةةر  المسةةةةةتقطب لةةةةةدحل 

كمةةةةا يجةةةب علةةة  الشةةةةب ة ان تقةةةوم بالتنسةةةيا مةةةةع  يةةةة الدينيةةةة التةةةةي يرت ةةة ون عليهةةةا. لمقاابةةةة التأويلا

المنظمةةةةار ا قليميةةةةة والدوليةةةةة لالسةةةةتفا   مةةةةن جملةةةةة التجةةةةااب  يجةةةةا  اسةةةةتراتيجية فعليةةةةة لم افحةةةةة 

 الظاهر .

 

 بنزرت : – جمع   شباب ومهارات -الس   مراد الحاجي 

جمعيتةةةه التةةةي تعاملةةة  مةةةع الظةةةاهر  فةةةي إطةةةاا برنةةةام  التةةةوقي مةةةن  مةةةن منطلةةةا عمةةةلتحةةدث المتةةةدخل 

التطةةةر  العنيةةةل عبةةةر حلقةةةار نقةةةال بمقاابةةةار ملتلفةةةة )التربويةةةة، المنيةةةة و السوسةةةيو قافية إضةةةافة 

الةةة  المقاابةةةة الدينيةةةة(. ومةةةن اهةةة  ملرجةةةار هةةةذه الحلقةةةار ان هةةةذه الظةةةاهر  هةةةي وليةةةد  جملةةةة مةةةن 

رهةةةةا واخةةةةتالالر فةةةةي تلبيةةةةة مسةةةةتحقار فةةةةي كةةةةل الحقةةةةول االخةةةةتالالر فةةةةي القطاعةةةةار التةةةةي تةةةة  ذك

 االجتماعية. 
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  الساحل ن: – شباب الثقاف  والحوار جمع   -الس   نصر القربي 

قامةةة  الجمعيةةةة بتجربةةةة فةةةي مدينةةةة السةةةاحلين القةةة  تجةةةاوب كبيةةةر مةةةن متسةةةاكني المدينةةةة والجمعيةةةار 

لعنيةةل واات  نةةا فةةي العمةةل علةة  األخةةرى فةةي المنطقةةة وهةةي عبةةاا  عةةن حملةةة التةةوقي مةةن التطةةر  ا

 ةةةةالث محةةةةاوا كبةةةةرى وهةةةةي حملةةةةة تهةةةةت  بالجانةةةةب التربةةةةوي واألمنةةةةي والةةةةديني. ويجةةةةب تعمةةةةي  هةةةةذه 

 التجربة عل  المدن األخرى. ومنه يم ن تدعي  االستراتيجية الوطنية لم افحة ا اهاب. 
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 (5102 فيفري 52)اليوم الثاني من االجتماع 

برئاسة السيد العميد مختار بن نصر عن  االولى الصباحيةة الحص

 المركز التونسي لدراسات االمن الشامل

 

 : المنت ل المتوسطي للشباب-الس   خال  الوح شي 

علةةةة  الصةةةةعيد الةةةةدولي هنةةةةا  تع يةةةة  االهتمةةةةام لةةةةدع  كافةةةةة الجهةةةةو  الرميةةةةة الح وميةةةةة و المنظمةةةةار 

ل بدايةةةةة بةةةةةقراا خطةةةةة األمةةةة  المتحةةةةد  فةةةةي مواجهةةةةة المجتمةةةةع المةةةةدني فةةةةي مواجهةةةةة التطةةةةر  العنيةةةة

 4421ا اهةةةةاب و التةةةةي اقةةةةرر حةةةةديطا فةةةةي الجلسةةةةة العموميةةةةة فةةةةي األمةةةة  المتحةةةةد  و كةةةةذل  قةةةةراا 

الصةةا ا عةةةن المجلةةةس االمةةةن ل مةة  المتحةةةد  و الةةةذي يةةةدع  بقةةو  و يشةةةجع مشةةةااكة الشةةةباب و الشةةةابار 

فةةةي  ابتةةةدادا فةةةي ضةةةوئه برنةةةام  واسةةةع فةةةي م افحةةةة ا اهةةةاب و إحةةةالل السةةةل  و االمةةةن. و الةةةذي  ةةة

المنطقةةة العربيةةةة . حتةةة  الجامعةةةة العربيةةةة بعةةةد الركةةةو  و بعةةةد السةةةلبية اتلةةةذر بعةةةل القةةةرااار لتفعيةةةل 

 الجهو  في المنطقة بهذا اللصو  كذل  االتحا  االفريقي و المنظمة ا سالمية. 

مةةةن المتوقةةةع  عةةة  الم سسةةةار وبالتةةةالي كةةةل هةةةذه التمش ةةةيار تةةةوفر بي ةةةة اكطةةةر مالئمةةةة لعمةةةل الشةةةب ة و

الدوليةةةةة. كمةةةةا يجةةةةب ذكةةةةر ان عديةةةةد البةةةةرام  التةةةةي اعتمةةةةدر مةةةةن جانةةةةب االتحةةةةا  األواوبةةةةي لةةةةدع  

 المشاايع المهتمة بمسألة مقاومة التطر  العنيل. 
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إضةةةافة إلةةة  الجانةةةب الةةةوطني هنةةةا  م تةةةر علةةة  العةةةو   علةةة  المشةةةااكة السياسةةةية و التةةةي تةةةوفر بي ةةةة 

جتمةةع المةةدني مةةن الناحيةةة الميدانيةةة فالمشةةااكة السياسةةية تمةةنن اكطةةر للشةةباب و اكطةةر مالءمةةة لعمةةل الم

الف ةةةار المهمشةةةة فةةةي المشةةةااكة فةةةي  ةةةناعة القةةةراا و امتةةةدا ا لةةةذل  يجةةةب النظةةةر فةةةي إم انيةةةة تحفيةةة  

جميةةةع الف ةةةار فةةةي المشةةةااكة فةةةي االنتلابةةةار البلديةةةة و هةةةذا النشةةةاط ينةةةداج ضةةةمن عمةةةل الشةةةب ة اي 

 ا و سلوكا. م افحة التطر  ف ر

فةةةةي نفةةةةس ا طةةةةاا نشةةةةاهد نقةةةةظ فةةةةي البةةةةرام  علةةةة  السةةةةاحة الوطنيةةةةة وفةةةةي اآلليةةةةار التةةةةي تسةةةةير 

الفضةةاءار ال بةةةرى التةةةي تسةةةه  وتقحةةة  هةةةذه الفضةةةاءار فةةةي م افحةةةة الظةةةاهر . فةةةي نفةةةس ا طةةةاا ف ةةةر  

 ا اهاب الرقمي وعدم وجو  استراتيجية وآليار مواجهة ا اهاب الرقمي. 

لةةد الوحيشةةي علةة  تةةداعيار الوضةةعية األمنيةةة فةةي ليبيةةا علةة  الوضةةع التونسةةي تطةةر  كةةذل  السةةيد خا

 وبالتالي ف ر  إم انية النظر في تعاون بين جمعيار تونسية ومنظمار المجتمع المدني في ليبيا. 

 

  : جامع  صفاقس -الس   حافظ عب  الرح   

التنسةةةةيا مةةةةع المجتمةةةةع يتسةةةةاءل السةةةةيد حةةةةافظ حةةةةول  وا الجامعةةةةة فةةةةي مواجهةةةةة ا اهةةةةاب الرقمةةةةي و 

مةةن خةةالل المبةةا الر التةةي تصةةير بةةين الشةةباب و األطةةرا  التةةي  للظةةاهر المةةدني فةةي الر ةةد المب ةةر 

تشةةةةت ل علةةةة  عمليةةةةة االسةةةةتقطاب و ذكةةةةر تجربةةةةة المركةةةة  الةةةةوطني للبحةةةةوث الرقميةةةةة الموجةةةةو  فةةةةي 

تحليلهةةا  جامعةةة  ةةفاقس الةةذي يعمةةل فةةي هةةذا االتجةةاه وهةةو يشةةت ل حاليةةا علةة  اسةةتلراج مراسةةالر و

 ليصل إل  بدايار تش ل الشلصية ا اهابية و الف ر المتطر  عل  المستوى الرقمي. 

كمةةةا تطةةةر  السةةةيد حةةةافظ عبةةةد الةةةرحي  إلةةة  تجربةةةة فةةةي إطةةةاا المعهةةةد العةةةالي للفنةةةون والحةةةر  بقةةةابس. 

وقةةةد تةةة  التنسةةةيا مةةةع اسةةةتاذ  اختصةةةا  االنتةةةاج السةةةمعي البصةةةري  نتةةةاج افةةةالم مةةةن ملتلةةةل األنةةةواع 

محةةةوا ا اهةةةاب. مةةةن بةةةين الطلبةةةة المشةةةااكين كةةةان يوجةةةد طةةةالبيتين منقبتةةةين تةةةااكتا فةةةي هةةةذا  حةةةول

العمةةةةل  ةةةة  قامتةةةةا بةةةةالتللي علةةةة  النقةةةةاب. ومنةةةةه يم ةةةةن اسةةةةت الل البي ةةةةة الجامعيةةةةة السةةةةتقطاب الطلبةةةةة 

وتةةةةوجيهه  وتةةةةأطيره  لمواجهةةةةة الظةةةةاهر  ومةةةةن المم ةةةةن تحقيةةةةا نتةةةةائ  مهمةةةةة جةةةةدا علةةةة   ةةةةعيد 

 الجامعة. 

 

 فرنسا: – جمع   تشاور  -سام   الزياني الس  ة

ذكةةةرر السةةةيد  سةةةامية ال يةةةاني ان  ةةةاهر  التطةةةر  موجةةةو   عبةةةر التةةةاايخ ل ةةةن بةةةاختال  الحقبةةةار 

 التاايلية كان  هنا  عوامل تجع  عل  اتعاع هذه الظاهر . ومن اه  هذه العوامل هي عملية 

وجةةةوب البحةةةو علةةة   الةةة رقةةة  كةةةذل  تطكمةةةا الشةةةباب للةةةذهاب إلةةة  بةةة ا التةةةوتر.  االسةةةتقطاب وتعب ةةةة

مجةةةةاالر التعةةةةاون مةةةةع منظمةةةةار المجتمةةةةع المةةةةدني بأواوبةةةةا التةةةةي لةةةةديها خبةةةةر  فةةةةي بةةةةرام  مقاومةةةةة 

 الظاهر .
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وجةةةوب التطةةةر  علةةة  مسةةةألة السةةةيباانطقية التةةةي يةةةول  لهةةةا اهتمةةةام كبيةةةر فةةةي الةةةدول  كمةةا اتةةةاار الةةة 

اا سياسةةةار الجةةةواا لالتحةةةا  األواوبيةةةة علةةة  ع ةةةس تةةةونس كمةةةا تطرقةةة  إلةةة  وجةةةو  مشةةةروع فةةةي إطةةة

األواوبةةي ومةةن بةةين محةةاوا العمةةل المحةةوا األمنةةي وموعةةد االجتمةةاع فةةي تةةونس سةةو  ي ةةون يةةومي 

 كما ذكرر إم انية تب ة كف  للمشااكة في هذا االجتماع.  4107افريل 42و  42

 

 :) تونس(  مركز ال يمقراط   المحل   -ول   بن عمرا  السيد

  تف يةةة  الرا ي اليةةةة بفرنسةةةا  و الةةةذي اعتبةةةره فاتةةةال  حسةةةب اايةةةه فةةةي مركةةة انطلةةةا مةةةن الحةةةديو عةةةن 

إيجةةةا  حلةةةول للظةةةاهر  و للتعامةةةل مةةةع الشةةةباب .واتةةةاا  الةةة  ضةةةعل اللطةةةاب الةةةديني و غيةةةاب اال ةةةاا  

فةةةي خطةةةاب االئمةةةة خا ةةةة  مةةةع اتجةةةاه الشةةةباب فةةةي هةةةذه المرحلةةةة العمريةةةة الةةة  كةةةل مةةةا فيةةةه ا ةةةاا  مةةةن 

اضةةةا  انةةةه و اغةةة   كمةةةا التةةةوا  االجتمةةةاعي و اليوتةةةوب.... مطةةةل اللطةةةاب المةةةروج علةةة  تةةةب ار 

وال  وجةةو  بعةةل االئمةةة الةةذين يتمتعةةون بالقةةدا  علةة  التةةأ ير فةةان هةةذا التةةأ ير  يبقةة  محةةدو ا و محليةةا

يم ةةةن تعميمةةةه  مرجعةةةا ذلةةة  الةةة   االفتقةةةاا للت ةةةوين الةةةذي مةةةن تةةةأنه ان ينةةةافس اللطةةةاب التحفيةةة ي و 

. و عليةةةه اقتةةةرح ايجةةةا  خطةةةاب منهجةةةي قةةةوي و معتةةةدل يفةةةو  و الم ةةةري لةةةبعل األطةةةرا  المتطرفةةةة 

 ينافس اللطاب الذي تنتجه الجماعار ا اهابية لقناع و استقطاب الشباب. 

فقةةد اتةةاار الةة   وا التجةةااب المحليةةة الرائةةد  فةةي  :جمع يي  الطفييل و المواطنيي  –ح يياة شييعورالسةةيد  

  تجربةةةة ملحمةةةة اهةةةالي بةةةن قةةةر ان و نشةةةر  قافةةةة نبةةةد العنةةةل و الوقةةةو  ضةةةد التطةةةر  معطيةةةة مطةةةاال

الت ةةاتل الةةذي حصةةل  مةةع قةةوار االمةةن فةةي 

 مواجهة العنا ر ا اهابية . 

السييييييي   عل ييييييي  اتةةةةةةةاا  وفةةةةةةةي مداخلتةةةةةةةه ، 

: الةةة  الملةةةل  كل ييي االداب بمنوبييي  -العالنيييي

ت ةةوين الةةديني و ضةةروا  العمةةل اكطةةر علةة  

و فةةةي ا ه اتةةةاا االئمةةةة و اللطةةةاب الةةةديني . 

:الةةةة  ان مسةةةةألة  نصييييرالعم يييي  مختييييار بيييين 

العمةةل علةة  فةة  التطةةر  هةةي مسةةألة موغلةةة 

فةةةةي النظريةةةةة  مقةةةةدما تجةةةةااب عةةةةن بعةةةةل 

فةةةةي فرنسةةةةا و  مراكةةةة  اال مةةةةاج االجتمةةةةاعي

السيييي   خاليييي  تةةةةد   كمةةةةا كنةةةةدا و بلجي يةةةةا ... 

علةةةة  ضةةةةروا  االنطةةةةال  مةةةةن الوح شييييي:

قةةةةراء  نقديةةةةة ل عمةةةةال السةةةةابقة فةةةةي مجةةةةال 

 م افحة التطر  

نا ةةةر التةةةي اب المحليةةةة او العالميةةةة و البنةةةاء علةةة  عنا ةةةر نجاحهةةةا و تالفةةةي العالعنيةةةل سةةةواء التجةةةا

 سبب  فشل البعل منها .
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 -الحصة الصباحية الثانية:  برئاسة السيد بوراوي العوني

 مؤسسة البحث عن أرضية مشتركة :

 

تقةةةدي  لم سسةةةة :الةةةذي قةةةام ب( الكشييياف  التونسييي  )-دمحم معيييز السيييرايرياسةةةتهل  الجلسةةةة بمداخلةةةة السةةةيد 

ال شةةةافة التونسةةةية و نشةةةأتها  و  واهةةةافي نشةةةر  قافةةةة التسةةةامن و مقاومةةةة التطةةةر  العنيةةةل و التصةةةدي 

لظةةةةاهر  ا اهةةةةاب  و تحةةةةدث عةةةةن المقاابةةةةة التربويةةةةة للمنظمةةةةة ال شةةةةفية مةةةةن خةةةةالل تفسةةةةيره لعالقةةةةة 

ة ال شةةةفية و الت امةةةل بةةةين االسةةةر  و المنظمةةةة و الحيةةةاه ضةةةمن المجموعةةةة و الطةةةابع الشةةةمولي للتربيةةة

المقاابةةةةة كمةةةةا ابةةةةرت ان   ةةةةر التسةةةةامن و نبةةةةذ التطةةةةر  العنيةةةةل.مشةةةةروع ال شةةةةافة التونسةةةةية لنشةةةةر ف

التربويةةةة للمنظمةةةة ال شةةةفية فةةةي محاابةةةة التطةةةر  مةةةن خةةةالل العمةةةل علةةة  تحصةةةين الطفةةةل و الشةةةاب و 

العمةةةةل علةةةة  التنميةةةةة الشلصةةةةية للشةةةةاب مةةةةن خةةةةالل السةةةةعي الةةةة  غةةةةر  اوح المسةةةة ولية و تنميةةةةة 

ااار القيا يةةةة و المشةةةااكة المجتمعيةةةة  ون اغفةةةال جانةةةب المهةةةااار و االبت ةةةاا. و العمةةةل علةةة  المهةةة

جانةةةةب العالقةةةةار مةةةةن خةةةةالل العمةةةةل علةةةة  تنميةةةةة الةةةةرواب  الوطنيةةةةة و الصةةةةداقار ال شةةةةفية العربيةةةةة و 

 العالمية .... 

 

المسةةةةألة تعريةةةةل  انطلةةةةا مةةةةنالمركييييز التونسييييي لل يمقراط يييي  المحل يييي :   -السيييي   ول يييي  بيييين عمييييرا  

و عجةةة   المحليةةةة و المرك يةةةة و البنةةةد السةةةابع مةةةن الدسةةةتوا فةةةي خلةةةا المناعةةةة مةةةن التطةةةر  العنيةةةل 

كمةةةةا  انتشةةةةاا العولمةةةةة. االجتمةةةةاعي خا ةةةةة مةةةةعالنمةةةةوذج المركةةةة ي سةةةةواء فةةةةي المجةةةةال التنمةةةةوي او 

ت ةةوين النلةةب  . و تحةةدث كةةذل  عةةنعةةر  بةةدوا الهويةةار المحليةةة فةةي الصةةد األول لمسةةألة التطةةر  

" فةةي المجةةةال المحلةةي و التةةي تلعةةةب  واا  االنمةةوذجمحليةةة الجديةةد  التةةي قةةةد ت ةةون حسةةب تعبيةةةره  " ال

 هاما  في الصد عن التطر  و المشااكة في تنمية ا حسا  المواطني. 

كمةةةةا عبةةةةر عةةةةن ان المجتمةةةةع المةةةةدني  ال يعبةةةةر عةةةةن المحليةةةةار بةةةةل عةةةةن المركةةةة  معطيةةةةا مطةةةةاال عةةةةن 

و التةةةي تبةةةرت   boule de neigeلتةةةي ا ةةةبن لهةةةا تةةةأ يركر  الةةةطل   المبةةةا اار االيجابيةةةة المحليةةةة ا

و ختامةةةا تةةةد  علةةة    وا المبةةةا ا  الفر يةةةة بعيةةةدا عةةةن ا اا   السياسةةةية فةةةي احةةةداث الت ييةةةر ا يجةةةابي.

اهميةةة البةةاب السةةابع مةةن الدسةةتوا و ت ةةوين النلةةةب المحليةةة الجديةةد  علةة  المسةةتوى المحلةةي و  واهةةةا 

حةةل المشةةاكل فةةي المجةةال المحلةةي الةةذي يهةة  الجهةةة فقةة  و العمةةل علةة   فةةي خلةةا جمعيةةار تعمةةل علةة 

 اللصو ية .

 

كانةةة   وا ةةةر تعقيةةةب السةةةيد بةةةوااوي العةةةوني ائةةةيس الجلسةةةة علةةة  المةةةداخالر تةةة  فةةةتن بةةةاب النقةةةال ، 

 المداخالر كالتالي: 
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مةةةل المجتمةةةع المةةةدني وضةةةروا  الةةةوعي تعةةةد  مجةةةاالر  عالةةة   الةةةذي اتةةةاامختيييار بييين نصييير  السةةةيد 

بعةةةدم التةةة ام كةةةل الفةةةاعلين بالعمةةةل علةةة  مصةةةلحة الةةةوطن ،بةةةل بةةةين ان  هنةةةا  اطرافةةةا تعمةةةل فةةةي اتجةةةاه 

اؤيةةةةة اخةةةةرى و انمةةةةوذج مجتمعةةةةي اخةةةةر يلتلةةةةل عةةةةن اؤيةةةةة المجموعةةةةة .كمةةةةا ابةةةةرت ان  التجاذبةةةةار 

يةةةة هةةةذا العمةةةل علةةة  السياسةةةية و عمةةةل بعةةةل الجمعيةةةار التابعةةةة الحةةة اب سياسةةةية لةةةه  وا فةةةي تنم

المصةةةلحة الضةةةيقة. مةةةذكرا ان هةةةذا التنةةةوع هةةةو مةةةا يبةةةرا تفتةةة  المجتمعةةةار و الهويةةةار وهةةةو مةةةا يجعةةةل 

مةةةن الضةةةرواي  التةةةوقي فةةةي التعامةةةل مةةةع القضةةةايا المحليةةةة حتةةة  ال يةةةت  تو يةةةل ذلةةة  فةةةي ضةةةرب 

 اجه   الدولة و تعقيد المشاكل المحلية . 

 

طمن  وا الجمعيةةار التنمويةةة فةة:  الكب ييرة القلعيي  يي  الثقاف يي  التنم –سييف ا  الفق يي  بيين فيير  السةةيد امةةا 

فةةةي معاضةةةد  جهةةةو  الدولةةةة مةةةذكرا ان  وا المجتمةةةع المةةةدني هةةةو  وا مسةةةاعد لجهةةةو  الدولةةةة و لةةةيس 

بةةديال عنها.كمةةا لفةة  النظةةر الةة  ضةةروا  السةةعي الةة  القضةةاء علةة  الفسةةا  باعتبةةااه مةةن اهةة  اسةةباب 

مطالبةةةا فةةةي االن ذاتةةةه بةيجةةةا  إاا   سياسةةةية سةةةاعية و جةةةا   انتشةةةاا التطةةةر  علةةة  اخةةةتال  اتةةة اله  

 في التعامل مع ملل الفسا  .

 

اعتبةةةةرر ان االسةةةةر  و  :)قفصيييي (  مركييييز االعالم يييي  الموجهيييي  للطفييييل  -السيييي  ة مباركيييي  صيييي يقي

التونسةةةية تعةةةاني عديةةةد الفرغةةةار و  االنتمةةةاء المهةةة وت و غيةةةاب االب  و ان غيةةةاب االنتمةةةاء الواضةةةن 

سةةةر  بةةةين االنتمةةةاء الةةةوطني و العمةةةل علةةة  الذاتيةةةة و تحقيةةةا النجاحةةةار الفر يةةةة قةةةد ينةةةت  و تقلةةةب اال

 قطيعة تجعل الطفل و الشاب عرضة سهلة لالستقطاب و االنسيا  للتطر  العنيل. 

 

اتةةةةاا الةةةة  اهميةةةةة اللدمةةةةة العسةةةة رية و تراجةةةةع االقبةةةةال علةةةة  االنضةةةةمام  مختييييار الحشايشييييي السيييي  

اها تقريبةةةا علةةة  الف ةةةار الفقيةةةر  و الف ةةةار االجتماعيةةةة محةةةدو   الةةةدخل ، للم سسةةةة العسةةة رية و اقتصةةةا

 كما اتا  بجدية الشباب التونسي ووالئه للم سسة العس رية ... 
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قةةةدم بعةةةل االحصةةةائيار عةةةن جنةةةوح األطفةةةال و :  المرصييي  اليييوطني للطفولييي  -رييييال الصيييافيالسييي   

الدولةةةة فةةةي إعةةةا   ا مةةةاج األطفةةةال،و التهديةةةدار التةةةي يتعةةةر  لهةةةا الطفةةةل مةةةن طةةةر  االسةةةر  و فشةةةل 

اقةةر بةةان التربيةةة االسةةةرية فةةي عديةةد األوسةةاط هةةةي تربيةةة قائمةةة علةة  العنةةةل. و اغةة  تطمنينةةه للجانةةةب 

الوقةةةةائي فةةةةي العمةةةةل اال انةةةةه تةةةةد  علةةةة  الجانةةةةب العالجةةةةي ل طفةةةةال المعنفةةةةين نظةةةةرا الاتفةةةةاع عةةةةد  

 العنل .  األطفال الذين تم   م جته  و تو يفه  و استقطابه  لممااسة

 

 المسائية: برئاسة  السيد شكري الفيضةالجلسة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تةةةوتع جةةةدول العمةةةل علةةة  حصةةةتين: حصةةةة  شيييكري الف :ييي  : برئاسةةةة السةةةيدخةةةالل الحصةةةة المسةةةائية 

 واتار : 3لمناقشة ميطا  الشر  و حصة  انية لصياغة مشاايع العمل  ضمن 

 البحطي  واتة الفه  -

 واتة الوقاية  -

  والر دعة واتة المتاب -
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