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المدير 
سامي الطاهري

المدير المسؤول 
نورالدين الطبوبي

التونيس  العام  لالتحاد  األخري  املؤمتر  أكّد 
الذي  والنقايب  الوطني  املنجز  أهميّة  للشغل 
حيث  األخرية،  السنوات  خالل  تحقيقه  تّم 
كانت املنظمة الشغيلة الضامن للسلم املدين 
واالجتامعي من خالل مرشوع الحوار الوطني 
ووضع  الثانية  للجمهورية  فعليا  أسس  الذي 
أمكن  كام  مؤسساتها.  لبناء  األساس  حجر 
تحقيق املطالب العاملية األكرث إلحاحا بتوقيع 
اتفاقيات مع الطرف الحكومي وأرباب العمل 
من  به  جاءت  ملا  تاريخية  تعترب  الخواص 

مكتسبات. 

املّدة  ملكتسبات  اإليجايب  التقييم  ومع 
النيابية السابقة من قبل نواب املؤمتر، فإنّهم 
رسموا خططا للسنوات القادمة سيقع العمل 
والعمل  تحّقق  ما  تحصني  عىل  خاللها  من 

عىل حامية املقدرات الوطنيّة والتشجيع عىل 
االجتامعية  السلم  وضامن  واإلنتاج  العمل 
واملساهمة يف تطوير املؤسسات. وكان ممثلو/

املرحلة  بتحديات  وعي  عىل  الشغيلة  ات 
من  االقتصادي  الوضع  يعرفه  ملا  القادمة 
صعوبات واستمرار هشاشة الوضع السيايس. 

لقد تأكّدت اليوم قدرة االتحاد عىل طرح 
إرادة  من  تنبع  التي  الربامج  وتقديم  البدائل 
وطنيّة وتستجيب للتطلعات الشعبية بعقالنية 
ومنهج علمّي وعيا بقدرات مؤسسات الدولة 
ما  كّل  رافضا  للمرحلة،  املوضوعية  والظروف 
يلقي  أو  منظوريه  حقوق  ينتهك  أن  ميكن 

عليهم مسؤوليّة أخطاء جهات أخرى.

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  ونعترب 
تستوجب  وأنّها  بدايتها  يف  البناء  مرحلة  أّن 

الفساد  مع  تقطع  سياسية  إرادة  بالرضورة 
واالرتجال يف وضع الربامج والتبعيّة التي يجب 
الرضوري  من  وأنّه  رشاكة.  بخطط  استبدالها 
املحافظة عىل القطاع العام وإصالح املنظومة 
التي  للدولة  التوزيعي  الدور  لتأكيد  الجبائية 
لكل  الرضوريّة  الخدمات  توفّر  أن  عليها 

مواطنيها.

ونؤكد أنّنا بإمياننا الكامل باملسألة املدنيّة 
املدخل  هو  الحوار  يكون  أن  عىل  سندافع 
وتقريب  الخالفات  كل  لتجاوز  األوىل  واآللية 
وجهات النظر والوصول إىل التوافقات يف كل 
والحقوق  الحريات  عىل  سندافع  وأنّنا  ملف. 
التونسيات  بني  والتفرقة  التناحر  دونها  التي 

والتونسيني.
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فريق العمل
سمير أحمد، عبد اللطيف حداد، ضياء تقتق، 

األمجد الجملي، محمد كريم السعدي

في ذكرى يوم األرض،
الشعوب وإرادة التحرر

journal.civic@gmail.com : البريد االلكتروني

ملف  العدد القادم

بقلم محمد جويلي
أستاذ علم االجتماع، جامعة تونس

مدير عام المرصد الوطني للشباب

مثلت حركة ماي 1968 بداية تشكل الحركات الشبابية كفاعل 
املواجهة آنذاك بني فاعل ومنظومة،  التغيري املجتمعي. كانت  يف 
التحرر  يف  وبرغبة  جديدة  بطموحات  جديد  نوع  من  فاعل 
فاعل منتفض عىل منظومة متكلسة وتقليدية  واالستقاللية وهو 
من  الجديد  الشكل  هذا  بروز  مع  وتزامنا  تقويض.  إىل  يف حاجة 
الحركات االجتامعية ظهر مفهوم الفردانية التضامنية وهي ليست 
فردانية ليربالية موغلة يف االنغالق عىل الذات وإمنا هي فردانبة 
تتفاعل داخلها نوازع الفرد  نحو التحّرر ووعيه برضورة التضامن 

مع اآلخرين.

فتحت هذه الفردانية التضامنية آفاقا جديدة لتطلع الحركات 
املجاالت  إىل  الحركات  هذه  إتجهت  لقد  نحوالتغيري.  الشبابية 
البيئية والنسوية و املناطقية مثال. وارتبطت باملجتمع املدين أكرث 
أن  الالفت  ولكن  بالنقابات.  أو  السياسية  باألحزاب  إرتباطها  من 
منظور هذه الحركات االجتامعية الشبابية للتغيري مل يبق هو نفسه 
كام كان مطروحا قبل ظهور هذا الصنف من الحركات. وإنتقلنا من 
مرشوع للتغيري املجتمعي الشامل إىل إمكانية التغيري الجزيئ الذي 
قد يقترص عىل قضية بعينها تخص فردا أو مجموعة من األفراد 
أخذهم حرصهم عىل تغيري سلوك معني أو دفعهم إحساسهم إىل 
التضامن مع فئة دون غريها. نتجه إذا نحو صنف من التغيري هو 
يف الغالب أفقي، متنوع املجاالت، محدد يف الزمان و يف املكان وال 
ينتج بالرضورة خطابا سياسيا يعطيه رشعية ما. الرشعية يصنعها 
تصنعها مشاعر  واإلنجاز،  بالفعل  تقوم  املجموعة وهي  أو  الفرد 
الرضا عن الذات وعالقات القرب التي ينشؤها الفاعل مع محيطه. 

ال يقود الفاعل السيايس التغيري املجتمعي دون غريه، الناشط 
املدين الذي يتحول يف الكثري من األحيان إىل خبري هو أيضا قائد من 
نوع جديد يبحث عن إحداث التأثري عرب برامج ذات أهداف قد 
ال يساهم فيها بالرضورة من هم معنيون بها. ولكن هذا الناشط 
املدين يسعى أيضا إىل إحداث التغيري الذايت عرب تطوير القدرات 

الذاتية وكسب املهارات الجديدة وصقلها ولهذا هو فرداين التوجه 
والغاية ولكنه تضامني من حيث أنه يضع خربته و نضاليته املدنية 

خدمة لألخرين،  وألنه من دعاة التغيري وإحداث األثر.

خارج  الفعل  عىل  بقدرتها  الجديدة  الشبابية  الحركات  تتسم 
لشكل  كبري  إدراك  مع  اإلنجاز  نحو  تتجه  التقليدية،  السياجات 
الفعل وأثره يف الناس. ما يهم يف غالب األحيان ما تركه اإلنجاز من 
الفردانية  التواصل االجتامعي وهذا شكل آخر من  أثر يف مواقع 
التضامنية. ليس الشكل وحده هو الذي يرتك أثرا، املضمون كذلك. 
ولكن عن أي مضمون يجري الحديث هنا؟ هل هو املضمون الذي 
تتشكل به املنظومات القدمية ؟ يف غالب األحيان يتغري املضمون 
وحتى وإن حافظ عىل نفس الرغبة يف التغيري فإن هذه الرغبة يتّم 
العاطفي من  الحيّز  إىل  منها  أقرب  التعبري عنها مبقوالت جديدة 

أّي حيّز آخر. 

القرن  يف  الشبابية  الحركات  أغلب  أن  بالتذكري  الجدير  من 
املايض هي إما حركات تحّرر وطني أو حركات عاملية. تغري املشهد 
منذ نهاية القرن ولكن شهدنا بروز حركات شبابية ساهمت بشكل 
املرصي  أو  التونيس  النموذج  أخذنا  لو  التغيري.  إحداث  واضح يف 
لوقفنا عند مساهامت واضحة لحركة املدّونني وحركات موسيقى 
الرّاب واملجموعات الشبابية »األولرتاس« .هذه كلها مؤرشات عىل 
أن تجربة التغيري لدى الشباب هي باألساس تجربة فردية تضامنية.

يف  ترغب  التي  الشبابية  الحركات  هذه  من  مهام  جزءا  إن 
التواصل  مواقع  دوائر  داخل  تفعل  حركات  هي  التغيري  إحداث 
االجتامعي، إنها تريد تشكيل رأي عام من خالل إحداث تغيري يف 
تصورات املتابعني حول مشغلة ما. يحصل األثر عرب لغة جديدة 
أية  والعواطف واألحاسيس من  املشاعر  لغة  إىل  منها  أقرب  هي 
اآلن  يكفي  ال  ومفهمتها.  األشياء  تأصيل  عىل  ترتكز  أخرى  لغة 

الوعي باألشياء، اإلحساس باألشياء أهّم إلحداث التغيري. 

الحركات الشبابية و التغيير
نحو فردانية تضامنية

األمم  داخل  السلمي  التعايش  مبادئ  من  أسايس  مبدأ  االجتامعية  العدالة 
وفيام بينها الذي يتحقق يف ظله االزدهار. ومن ثم فعندما نعمل عىل تحقيق 
يكون  واملهاجرين  األصلية  الشعوب  حقوق  تعزيز  أو  الجنسني  بني  املساواة 
ذلك إعالًء منا ملبادئ العدالة االجتامعية. وعندما نزيل الحواجز التي تواجهها 
الشعوب بسبب نوع الجنس أو السن أو العرق أو االنتامء اإلثني، أو الدين أو 
الثقافة أو العجز نكون قد قطعنا شوطا بعيدا يف النهوض بالعدالة االجتامعية.

وبالنسبة لألمم املتحدة، يشكل السعي إىل كفالة العدالة االجتامعية للجميع 
وما  اإلنسان.  كرامة  وصون  التنمية  تحقيق  وهي  أال  العاملية  رسالتنا  جوهر 
إىل  بالوصول  الخاص  لإلعالن  املايض  العام  يف  الدولية  العمل  منظمة  اعتامد 
التزام  عىل  واحد  مثال  إال  االجتامعية  العدالة  خالل  من  املنصفة  العوملة 
فاإلعالن  االجتامعية.  العدالة  تحقيق  عىل  بالعمل  املتحدة  األمم  منظومة 

يركز عىل ضامن حصول الجميع عىل حصة عادلة من مثار العوملة مام يتأىت 
بتوفري فرص العمل والحامية االجتامعية ومن خالل الحوار االجتامعي وإعامل 

املبادئ والحقوق األساسية.

للعدالة  العاملي  اليوم  بوصفه  فيفري   20 بيوم  سنويا  االحتفال  إعالن  تقرر 
االجتامعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستني للجمعية العامة؛ تدعو جميع 
ملموسة، عىل  أنشطة  لتعزيز  الخاص  اليوم  هذا  تكريس  إىل  األعضاء  الدول 
الصعيد الوطني، وفقا ألهداف وغايات مؤمتر القمة العاملي للتنمية االجتامعية 
ودورة الجمعية العامة االستثنائية الرابعة والعرشين. تسلم بالحاجة إىل زيادة 
العاملة  وتعزيز  الفقر  عىل  القضاء  مجال  يف  الدويل  املجتمع  جهود  تدعيم 
االجتامعي  الرفاه  وتحقيق  الجنسني  بني  واملساواة  الالئق  والعمل  الكاملة 

والعدالة االجتامعية للجميع.

لماذا نحتفل بهذا اليوم الدولي؟ عين على ..

اليوم العالمي
للعدالة االجتماعية

20 فيفري

االفتتاحية فهرس 

ما بعد المؤتمر األخير
حماية المكتسبات وبناء المستقبل

الجـريـدة 

املدنية

الحركات الشبابية و التغيير: 
نحو فردانية تضامنية

بقلم محمد جويلي                                                

الشباب واالنتقال المزدوج 
االنتقال من التبعية الي 

الديمقراطية
بقلم صابر اللوحيشي                                          

الحركات الشبابية منذ 14 جانفي
َمشاهُد شبابية .. 

َبة  على المرايا الُمَحدَّ
بقلم عبد اللطيف حداد                                        

الحركات الشبابية بين المقاومة 
والتغيير السياسي

    بقلم وسام الصغير                                            

التنظيمات االرهابية وسياسات 
التغيير إلى الخلف

نحو  شطب المعادلة ونحت 
راهنّية البديل

 بقلم حاتم التليلي                                                

الشباب والتغيير في سياقات 
الدوله.... الوجود، المشاركه 

والفعالية
بقلم سهر عمر                                                           

دور التنظيمات والحركات الشبابية 
في التغيير

التجربة العراقية نموذجا
بقلم : زياد خالد علي                                             

الشباب السوري هواجس الثورة 
والحرب

بقلم حمادة سلمان                                               

الجمعيات المسرحية
خمير الحركة الوطنية

بقلم محمد أحمد الكشو                                     

أحياء شعبية : 
من االحتياج..  إلى االجتياح

بقلم سيف الدين الجالصي                                  

الشباب السوداني:
حرب الكل ضد الكل

  بقلم   وائل طه محي الدين   

االرتباك وضعف االستشراف صفة 
مالزمة للتنظيمات الشبابية

بقلم سامي بن غازي                                           

التمييز ضد النساء،
مصطلحات ومعارف أساسية

بقلم نادرة أبو دبي سعدي                               

بالتعاون  معبدعم من 

http://jamaity.org/agenda 

تتسم الحركات 
الشبابية 

الجديدة بقدرتها 
على الفعل 

خارج السياجات 
التقليدية، تتجه 

نحو اإلنجاز مع 
إدراك كبير 

لشكل الفعل 
وأثره في الناس.
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ال وصّي على إرادة 
القوى الشبابية 
وسيبقى االتحاد 

داعما لها
»الشباب روح التغيري«، هذه العبارة وشبيهاتها مل 
يغفل علها أي مسؤول لحكومات ما بعد »الربيع 
واملتمسكني  املخلوعني  القادة  يهملها  ومل  العريب«، 
يف منطقتنا. لكّنهم باملقابل مهملني لقضايا الشباب 

معادين لحراكهم وغري مستجيبني ملطالبهم.
يف  خاصة  الشبابية،  الحركات  مّثلت  تونس  ويف 
املشاريع  إلنتاج  قّوة  االستقالل  ومنذ  الجامعة، 
واألفكار ولإلبداع الحقيقي متحّدية السلط األبوية 
تصورات  بفرض  تغيريا  أحدثت  ومؤسسة ملسارات 

ورؤى جديدة للدولة واملجتمع.
املدنّية«  »الجريدة  من  السادس  العدد  ملّف  إّن 
الشباب  بأقالم  امللف  يبدأ بحثا يف هذا  يحاول أن 
ما  ننرش  مفتوحا  جعله  عىل  وسنعمل  أنفسهم، 
يصلنا من نصوص تعمل عىل التقييم وتقّدم البدائل 

وتطرح املشاريع نقدا وتأسيسا.
تولوا  شباب  أسسها  نقابّية  منظمة  يف  ونحن 
ضّد  املواجهات  خالل  فيها  الكربى  املسؤوليات 
دولة  مؤسسات  أّسس  من  منهم  وكان  املستعمر 
االستقالل. لهذا نحرص دامئا عىل أن يتوّل الشباب 
مسؤوليات يف كل الهياكل القيادية وتنظّم أنشطة 

خاصة بهم للتدريب والتكوين.
يكتفي  ومل  االجتامعّية  الحركة  روح  الشباب  إّن 
االتحاد بدعمهم داخل هياكلهم فقط بل إنّه يساند 
املعطلني وطالبي الشغل الذين خّصهم بنقابة منذ 
التي  املستقلة  هياكلهم  يؤسسوا  أن  قبل  تأسيسه 
تفتح لها مقرات االتحاد بل إّن بعضها جعلت من 

مقرات االتحاد عنوانا لها.
الشباب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يساند  كام 
ويدافع  السلمية  االجتامعية  للتحركات  املنظم 
الشبابية  الحركات  ويشّجع  ويسندهم،  عنهم 
اإلبداعية إميانا منه بأّن الفنون واإلبداع أداة للتغيري 

وللنهوض بالشعوب.
االجتامعّية  الشبابية  التعبريات  مختلف  تواجه 
بداعي  ترويضها  أو  إقصاءها  تريد  قوى  والثقافّية 
وايجاد  التشبيك  عىل  تعمل  أن  ويجب  مختلفة 
حتى  املجالت  جميع  يف  تشاركية  عمل  آليات 
التونسيني  تكون أقدر عىل االستجابة إل تطلعات 
والتونسيات وتساهم كقّوة اقرتاح وطاقة حراك يف 
التأسيس الحقيقي للجمهورية املدنية الدميقراطية 
يهّدد  منيعا  سّدا  تكون  وحتى  االجتامعية، 
والتونسيني  التونسيات  حققتها  التي  املكتسبات 
أجل  استشهد من  وبفضل من  نضاالتهن/م  بفضل 

الحرية والعدالة والكرامة.

واملنطقة،  تونس  يف  للحكومات  الكربى  املؤرقات  أحد  الشباب  ميثل 
وغالبا ما يتم التعامل مع هذا امللف، ملف الشباب، كمصدر »تهديد« 
أو »مشكل« ال بد من البحث له عن حل ومعالجته قبل أن »يستفحل«. 
إن أكرب مشكل يف ملف الشباب هو هذه »النظرة اإلشكالية« وأكرب 
خطر عىل الشباب هو هذه املقاربة القامئة عىل فهم الشباب كظاهرة 

»خطرة«.
فإنه  تفسريه  ميكن  الشباب  مللف  »االشكايل«  التصور  هذا  كان  وان 
تعتمدها  التي  املقاربة  هذه  أسباب  فهم  فيمكن  تربيره،  ميكن  ال 
الشباب مبسألة االختالف أساسا  تناولها مللف  السلط والحكومات يف 
وبالتحديد االختالف الجييل  générationnel فدامئا ما نسمع عبارات 
اجتامعية يطلقها »الكبار« يف وصفهم للواقع كـ »الدنيا تبدلت برشا« 
وهي  زمان«  أيام  عىل  حرسة  »يا  و  خري«  الدينا  كانت  وقتنا  »يف  و 
عبارات تحلينا ايل هذا االختالف بني األجيال وتحيلنا ايل تلك النظرة 
التفاضلية التي يرسمها الكبار لزمانهم وتبعا لذلك لذواتهم يف مقارنة 
بـ »زمن الشباب« و«هذا الوقت« الذي تغري ومل يعد جميال كام كان.

إن هذه اإلشارات االجتامعية تحمل يف طياتها دالالت التغيري املجتمعي 
الحاصل، طبيعيا، بني كل األجيال، فكل جيل يختلف عن سابقيه وعن 
الحقيه يف آن واحد ويرى يف من سبقه حاجزا أمام التغيري الذي يريد 
التي  والهوية  املكتسبات  يلحقه خطرا عىل  من  ويرى يف  يعيشه  أن 

شكلها.
الشباب  قضية  جوهر  هي  األجيال  بني  التنازعية  العالقة  هذه  إن 
واالنتقال، فالتغيري أحد املميزات الكربى ملرحلة الشباب التي تتميز، 
شؤونه،  يف  واملختصني  الدارسني  بني  الحاصل  االختالف  من  بالرغم 

بالرغبة يف التغيري والبحث عن االستقاللية.
السوسيو- البعد  يف  الفرد  اإلنسان  وتطور  نشأة  ملراحل  بالرجوع 

اجتامعي، نالحظ أن مرحلة الطفولة متثل مرحلة التبعية والتقليد التام 
تامة  سيطرة  للكبار  يكون  االخرين حيث  مع  التامهي  عن  والبحث 

عىل األطفال ويحاول الطفل يف هذه املرحلة تقليدهم يف كل املسائل 
االكسسوارات  إيل محاولة وضع  االم  أو  االب  ارتداء حذاء  بداية من 
والنظارات التي يلبسها الكبار أو الحديث أو الغضب أو تقليدهم يف 
سلوكيات رد الفعل واالهتاممات األساسية كالتفاعل مع مباريات كرة 

القدم من خالل التشنج أو الصياح وتعبريات االنتصار.
الثورة  انها  الطفولة،  ملرحلة  النقيضة  املرحلة  املراهقة  مرحلة  متثل 
بداية  انها  اللعبة،  قواعد  وتغيري  املوروث  بتحطيم  والحاملة  الجامحة 
اإلحساس بأننا أصحبنا كبارا وأن لنا الحرية. ان الحاجة للحرية وانتزاع 
االعرتاف االجتامعي بهذا الكيان الذي يكتشف نفسه هي الحاجيات 
األساسية التي تدفع املراهق للقيام بثورته الفردية ضد نفسه أوال ثم 
ضد أرسته ثانيا وصوال إىل املجتمع والسائد ثالثا وهي مرحلة قصرية 
يدخل بعدها االنسان مرحلة الشباب التي تتميز »باالنتقال« من عامل 
التبعية والثورة عىل هذا العامل ايل عامل إعادة االندماج يف املجتمع، انها 
مرحلة البحث عن التوازنات الكربى من خالل البحث عن االستقاللية 
التي تعطي للمجتمع مساحته التي تكفيه فينا وتعطينا مساحتنا من 

الحرية. 
إن ما مييز مرحلة الشباب، عىل اختالف الخصائص التي متيز الشباب 
الحالة  التعليمي، هي هذه  واملستوى  االقتصادية  والطبقة  كاملنطقة 
الكربى  الثورة  وبعد  فالشاب،  االستقاللية  ايل  التبعية  من  االنتقالية 
التي يعيشها يف املراهقة، يحاول استعادة التوازن النفيس واالجتامعي 
من خالل السعي إيل االندماج يف املجتمع لكن عرب »التفاوض« عىل 
االجتامعية  البيئة  عىل  سيفرضها  التي  واالختالف  التغيري  مساحة 
السائدة ومساحة التامهي والتقاطع مع املجتمع فمن الطبيعي أن ال 
يقبل ذلك الثائر الصغري بأن تكون األمور كلها كام يريدها الكبار بل 
سيفاوضهم عىل مجاله الخاص ومساحة التغيري التي يريد أن يؤسسها 

والقواعد الجديدة التي يريد أن يسطرها. 
الحياة  متعلقات  كل  الشباب  عنها  يبحث  التي  االستقاللية  تشمل 

الشباب واالنتقال المزدوج 
االنتقال من التبعية الى الديمقراطية

إن حالة االنتقال المزدوج الذي يعيشه 
الشباب إما أن تصل بنا إلي حالة الفوز 

بقلم صابر اللوحيشيالمشترك أو الخسارة الجماعية

إن الشباب، بصفة 
عامة، حالة انتقالية 

وحراك مستمر 
للتغيير، والشباب 
التونسي، بصفة 
خاصة، من خالل 

حالة االنتقال 
الديمقراطي التي 

تعيشها البالد، 
يعيش حالة انتقال 

مزدوج يبحث 
خاللها عن فرض 
استقالليته ذاتيا 
مقابل المجتمع 
كفرد وجماعيا 
ككيان سياسي

مقدمة 
بداية باالستقاللية يف اتخاذ القرار و«تقرير املصري« 
اختيار  أو  املهني  املستقبل  أو  العلمي  كالتخصص 
والفني  املوسيقي  بالذوق  مرورا  الزوجة  أو  الزوج 
والخيارات الثقافية وأماكن وطرق الرتفيه واألكالت 
املفضلة والقدرة عىل توفري املال وصوال ايل املالبس 
الخصائص  من  وغريها  الغرفة  وألوان  املفضلة 

واملميزات الجيلية.
البحث  عرب  أقصاها  يف  االستقاللية  هذه  تتجىل 
تكوين  خالل  من  العائلة  عن  مستقل  مجال  عن 
فيها  له  يكون  عنها  مستقل  وفضاء  جديدة  أرسة 
روابط  عىل  املحافظة  مع  العليا  والسلطة  السيادة 
من  واملجتمع  االرسة  فضاء  مع  جديدة  عالقة 
أيضا مساحات حرية  تقاطعات عديدة لكن  خالل 

واختالف متعددة.
خالصة القول، أن الشباب أوال وقبل كل يشء هي 
مرحلة االنتقال من عامل »الصغار« إيل عامل »الكبار« 
إنها مرحلة التغيري من أجل تأسيس نظام مجتمعي 
السائد ويركز  النظام املجتمعي  جديد يختلف عن 

ألوانا جديدة وقواعد جديدة ونظرة جديدة.
وكام هو الحال يف كل إنتقال، تعرف مرحلة االنتقال 
الشبايب عديدة املخاطر لذلك غالبا ما يتم التعامل 
معها كمرحلة خطرة تنترش فيها السلوكيات املحفوفة 
املقاربة  هذه  كانت  ولنئ  والتهديدات.  باملخاطر 
صحيحة يف جوانب إال أنها تبقى منقوصة من جهة 
والتهديد دون  الخطر  تركز فقط عىل جوانب  أنها 
التغيري والتجديد واإلبداع واالبتكار  النظر إيل روح 
التي يقوم بها الشباب وهو أمر ميكن أن يفهم من 
جهة أن التعامل مع هذه املرحلة وقراءتها العلمية 
القامئني  الكبار  من  الغالب  يف  يكون  السياسية  أو 
عىل الفضاء العلمي والسيايس والذين ميثل الشباب 
بالنسبة لهم مصدر »خطر« عىل منط الحياة وقواعد 

العيش املعتادة.
باإلضافة إيل هذه الحالة االنتقالية الداخلية/الذاتية 
التونيس  الشباب  يعيش  الشباب  مرحلة  متيز  التي 
التي تعرفها  انتقال ثانية وهي حالة االنتقال  حالة 
والثقايف  واالجتامعي  السيايس  املستوى  عىل  البالد 

واالقتصادي...
وإن كان االنتقال يحمل يف طياته، كام متت اإلشارة 
له، مخاطر فإن الشباب التونيس يعيش اليوم خطرا 
من  الداخيل/الذايت  االنتقال  مخاطر  انها  مضاعفا 

مرحلة التبعية ايل االستقاللية، من مرحلة الطفولة 
إيل عامل الكبار من جهة ومخاطر االنتقال الخارجي 

من مرحلة الديكتاتورية إيل الدميقراطية.
الطفولة  اإلنساين من  التطور  املتأمل يف مراحل  إن 
ومراحل  االنسان  بني  التشابه  يالحظ  الكبار  إيل 
الدميقراطية.  إيل  الدكتاتورية  من  السيايس  التطور 
إيل  أقرب  والتامهي  التبعية  يعيش  الذي  فالطفل 
فضاء  يف  الناس  يف  يعيش  التي  الديكتاتورية  نظام 
يشبه  الكل  واالستقاللية  والتنوع  االختالف  مينع 
الكل والكل يخضع لرأس السلطة كام يخضع الطفل 
لرأس األرسة وهذه التبعية هي التي تخلق ضغطا 
نفسيا واجتامعيا يولد ثورة تسعى إيل تغيري جذري 
وعميق تكون قاسية وعنيفة وأحيانا مدمرة مطعمة 
بالتضحية وهو ما تأتيه الجامهري عند خروجها عن 
السلطة طلبا للحرية من أجل االستقاللية والكرامة 
يف  املراهق  يأتيه  ما  أيضا  وهو  االحرتام  أجل  من 

مواجهة أرسته بحثا عن الحرية والكرامة.
ثم تأيت مرحلة التغيري والبناء يف عملية انتقال من 
الحالة الثورية التي قامت ضد التبعية والدكتاتورية 
ايل حالة االستقاللية من خالل بناء فضاءات جديدة 
الدميقراطية  إنها االنتقال إيل  وقواعد عمل جديدة 
كفضاء تعددي ومتنوع قائم عىل التداول السلمي 
لألفكار والسلطة مختلف عن ذلك الفضاء »القديم« 
املراهقة  ثورية  حالة  من  انتقال  الشباب  وكذلك 
الفضاءات  بناء  إيل  للكبار  الطفولة  تبعية  ضد 
الخاصة والخيارات الخاصة وقواعد الحياة الخاصة 
منط  وعن  التقليدي  األرسة  فضاء  عن  باستقاللية 

الكبار »القديم«.

فرصة  متثل  ما  بقدر  الدميقراطي  االنتقال  حالة  إن 
للتنوع  محفز  ومدمج  تشاريك  جديد  فضاء  إلرساء 
واالنحرافات  لالنزالقات  خطرا  أيضا  متثل  واالبداع، 
نحو انهيار الدولة وفشلها أو نحو عودة الدكتاتورية 
وكذلك الشباب أيضا فرصة للتغري والتطوير واالبداع 
الكربى  الثورة  خطر  الحالة  هذه  تحمل  أيضا  لكن 
املنظومة والسعي إيل تدمري كل يشء  والتمرد ضد 

أو الرجوع عىل الذات والتدمري الذايت.
الدميقراطي  االنتقال  لحالة  العامة  القراءة  هذه 
وصفا  تكون  أن  تتعدى  ال  الشبايب  واالنتقال 
الفرص  تتضمن داخليا مقدارا من  لحالة  موضوعيا 

معادال ملقدار املخاطر لكن من املهم اإلشارة يف هذا 
السياق إيل أن أثر الفرص يف هذه الحالة مضاعف 

وأن أثر الخطر كذلك.
إن مترد الشباب الناتج عن عدم القدرة عىل االندماج 
التالؤم بني رؤيته وطرقه  املنظومة بسبب عدم  يف 
وبني رؤية وطرق »الحاكمني يف الفضاء العمومي« 
يتالقيان يف  لكن  إيل مساران مختلفان  يؤدي حتام 
النتيجة، مسار التدمري الذايت من خالل الهروب من 
و«الحرقة«  والجرمية  املخدرات  عامل  نحو  الواقع 
السلوكيات  خالل  من  الخارجي  التدمري  مسار  أو 
العنيفة يف فضاءات كرة القدم أو التطرف العنيف 

يف جامعات القتال داخليا وخارجيا.
الشبايب  االنتقال  بعالقة  االهتامم  يزيد  ما  إن 
التي  الدميغرافية  الفرصة  الدميقراطي  باالنتقال 
تعيشها تونس )واغلب الدول العربية( وهي الحالة 
للمجتمع  الدميغرافية  التشكيلة  فيها  تكون  التي 
متحركا  يشكل جسام  ما  وهو  شبابية  اغلبية  ذات 
ومتحفزا للتغري يصعب تطويعه والسيطرة عليه من 
التقليدية  العمل  بوسائل  السائدة  املنظومة  طرف 
وذلك ملا يشكله من ثقل دميغرايف وحراك احتجاجي 
من  البد  وشامل  عميق  مجتمعي  لتغيري  محفز 
فتح  من خالل  البناء  نحو  ودفعها  طاقته  استغالل 
والتغيري.وهنا  واالبداع  واملشاركة  التعبري  فضاءات 
حقيقة  فرصة  تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  ميثل 
وطريقة  العمومي  الفضاء  تصميم  تغيري  جهة  من 
يف  وترشيكه  الشباب  ادماج  يف  يساهم  مام  ادارته 

إدارة السلطة وإنتاج االبداع.

انتقالية  حالة  عامة،  بصفة  الشباب،  إن  ختاما، 
بصفة  التونيس،  والشباب  للتغيري،  مستمر  وحراك 
التي  الدميقراطي  االنتقال  حالة  خالل  من  خاصة، 
يبحث  مزدوج  انتقال  حالة  يعيش  البالد،  تعيشها 
املجتمع  مقابل  ذاتيا  استقالليته  فرض  عن  خاللها 
املنظومة  مقابل  يف  سيايس  ككيان  وجامعيا  كفرد 
القدمية من أجل وفتح مجاالت لإلبداع والتجديد يف 
اطار التقاسم واملشاركة وكل ما دون ذلك مسارات 

للتدمري الذايت والجامعي. 

إن حالة االنتقال املزدوج الذي يعيشه الشباب اما أن 
تصل بنا ايل حالة الفوز املشرتك أو الخسارةالجامعية

التي  اإلنتقالية  للعدالة  التونسية  الشبكة  عقدت 
السبت  اليوم  عشية   ،  2012 جانفي  يف  تاسست 
التي كان  الثالثة  العامة  ، جلستها  18 فيفري 2017 
داخلية  مسائل  وناقشت  انتخابية  تكون  أن  يفرتض 
العملية اإلنتخابية إىل موعد  ونشاطها، لكنها أجلت 
يعقد بعد شهر لتمكني الجمعيات العضوة يف الشبكة 

من اإلستعداد لإلنتخابات.
واملايل  األديب  التقريرين  العامة  الجلسة  وناقشت 
انتخابات  تأجيل  عىل  باألغلبية  عليهام  وصادقت 
تكون  أن  ملدة شهر عىل  الجديد  التتنفيذي  املكتب 

عىل  املصادقة  من  لتمكن  استثنائية  العامة  الجلسة 
وهي  ومواردها،  الشبكة  عمل  يدعم  داخيل  نظام 
عمل  انتهاء  بعد  ما  إىل  العمل  »مواصلة  إىل  تتطلع 
هيئة الحقيقة والكرامة«، حسب ما جاء عىل لسان 

رئيسها كامل الغريب.
الفرتة  خالل  الشبكة  نشاط  مسألة  واستحوذت 
املاضية واملستقبلية وعالقات الشبكة بهيئة الحقيقة 
والكرامة عىل قسم هام من الحصة املخصصة ملناقشة 
املتدخلني  عديد  العام. وعرب  والنقاش  األديب  التقرير 
العالقات وجمودها مع  ارتياحهم النقطاع  عن عدم 

هيئة الحقيقة والكرامة » يف ما عدى بعض املسائل 
الفنية التي تم االتفاق عىل التعاون فيها ».

وبلغت ميزانية الشبكة خالل سنة 2016 حوايل 43 
من  مرشوع  متويل  دينار  ألف   40 منها  دينار  ألف 
بحقوق  الخاص  اإلمنايئ  املتحدة  األمم  صندوق  قبل 

اإلنسان والبقية متأتية من اإلنخراطات والتربعات.
مع  العالقات  تحسني  أهمية  املتدخلون  وأكد 
بقية  ومع  معها  والتعاون  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
والدفاع  اإلنتقالية  العدالة  مسار  النجاح  الجمعيات 

عن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان.

جلستها  تعقد  االنتقالية  للعدالة  التونسية  الشبكة 
العامة وتؤجل انتخاب مكتب تنفيذي جديد

 18 السبت  يوم  الفلسطينية  بيتونيا  وبلدية  عروس  بن  بلدية   أمضت 
اتفاقية توأمة ورشاكة تتضمن تعزيز  فيفري مبقر بلدية بن عروس عىل 

افاق التعاون والرشاكة بني البلديتني يف عديد املجاالت.
وستشكل هذه االتفاقية وفق ما ذكره رئيس بلدية بيتونيا ربحي وجيه 
مستوى  عىل  العمل  اليات  تطوير  يف  حقيقية  ملشاركة  صلبة  نواة  دولة 
الشأن املحيل يف البلديتني من خالل اليات لتنفيذ رشاكات حقيقية عىل 
األرض يف قطاعات مختلفة وستدخل يف شبكة من الرشاكات املمضاة مع 
العمل عىل االحتياجات  لتطوير  العامل  انحاء  بلديات أخرى من مختلف 

الحقيقية ملتساكني هذه املناطق ومن جانبه قال رئيس بلدية بن عروس 
سيف الله الرشيف، إن مضمون االتفاقية يتضمن تعزيز أطر التبادل بني 
املجموعات الشبابية يف البلديتني من خالل زيارات تعاون وتدريب وإيجاد 
اليات للرشاكة وإنجاز املشاريع وتبادل الخربات يف مجاالت التنظيم وإدارة 
الخدمات العامة والصحة والبيئة وإدارة املشاريع وتنظيم املدن وتعزيز 

اليات التعاون بني مختلف مكونات املجتمع املدين بالبلديتني.
االحتالل  التهم   ، القدس  مدينة  تقع شامل غرب  بيتونيا  بلدية  أن  يذكر 
اإلرسائييل قرابة 80 باملائة من اجاميل مساحتها بعد تشييده جدار الفصل 

تحتوي  انها  ما مييزها  أهم  الفلسطينية ومن  األرايض  العنرصي ملحارصة 
عىل نسيج صناعي متنوع يرتكز عىل املؤسسات الصغرى واملتوسط. 

وحرض عىل توقيعها اىل جانب أعضاء املجلس البلدي للمدينتني وايل بن 
عروس عبد اللطيف امليساوي وسفري دولة فلسطني بتونس هايل الفاهوم 
واألمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل محمد عيل البوغديري 
وبعض نواب الجهة عن والية بن عروس يف مجلس نواب الشعب وممثلني 

عن مكونات املجتمع املدين 

اإلمضاء على اتفاقية  توأمة  وتعاون  بين  بلديتي
بن عروس  وبيتونيا  الفلسطينية
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 بقلم عبد اللطيف حداد 

المشهد )1( عاَلٌم ُموَصُد األبواب 
صبيحة يوم من أيام العام 2013، بينام كنُت يف طريق الوصول 
 َ إل َمَقّر مؤسسة من مؤسسات املجتمع املدين بالعاصمة، تََبنينَّ
يل عىل ُسورِها األماميِّ ڤرافيتي ُمبِهٌج وشديُد الجاذبّية مبا كان 
فيه من الرسوم واألشكال والخطوط املختلطة املتشابكة. كانت 
وتَخرُِق  الباِذَخ  األبيَض  تََتحّدى طالَءه  والصاخبُة  الحاّرُة  ألوانُه 
َوَقاَر الِبنايَِة والنظاَم العامنَّ الذي تَجري عليه ُمجرياُت حياتِها. 
وِر هي ِمن ُصنعِ أنامل مجموعة شبابية  رُت أّن أيقونَة السُّ َقدنَّ
متويل  يف  توّسطت  أو  معها  تعاملت  قد  املؤسسُة  كانت  رمبا 
األمر  حقيقة  كانت  وتلك  الخالّقة.  الفنية  مرشوعاتِها  بعض 

عندما استجليُته.
وخالفاً ملا توّقعُت له من األثَر والَوْقعِ، فوجئُت بأّن الڤرافيتي 

مل يَِجْد َهًوى يف نُُفوس البعض مّمن كانوا هناك وخاّصة رئيس 
وما  وأسلوبَهم  الفاعلني  وهاَجم  منه  اِمتعَض  الذي  املؤسسة 
الجمهوِر  من  بها  املعنّيني  إل  َهة  املَُوجنَّ رسالتهم  أنه  يزعمون 
لها.  املُحاذَي  الطريق  يَعرُبون  الذين  وحتى  الداَر  تلَك  املُرتاِد 
ِة هذه الطريقة  حاولُت وبعض َمن كان يرى رأيي، أْن نُقِنَعه بِجدنَّ
األستيطيقّية  القوالِب  َهْدِم  إل  أصحاِبها  وَقصديِّة  التعبريية 
بأخرى صادمة  واملستهلَكَة  املَكرورة  الجاملية  اللغة  واستبداِل 
شباُب  إنه  السائدة.  والتمثالت  واملُسلاّمت  للثوابت  وُمرِبكة 
املُسَتِبدِّ  عىل  بها  اِنَتَصَ  التي  أدواتُه  وتلك   - له  ُقلنا   - الثورة 
وأعوانِه األمنيني واإليديولوجيني مبن فيهم الفنانون املعتاشون 
اِنَتَصوا  هم  بل  الشعب!  ساحات  من  املنسحُبون  الَقْصِ  من 
تَكَّدس  وما  الَهجينة  أخالِطنا  اِنَتَصوا عىل  بالذات.  نحن  علينا 
ٍظ وتعالٍُم وعْجٍز وتوزيعٍ متخاِذٍل للفضاء واألدوار.  فينا من تَحفُّ

اِنتَصوا عىل زُهِدنا يف الدهشة والبهجة والّناِر. 
يَأخذ  مل  لذلك  الصباح.  ذاك  انتظارِنا  يف  أعامٌل  هناك  كانت 
يف  والتنازل  التبادل  ومساحات  الوقت  من  يَكفيه  ما  النقاُش 
أْن  ِبوسِعه  كان  ما  طاَل،  ولو  نقاَشنا  أّن  ظّني  ولكّن  بيننا.  ما 
وتعبرياتِها  وجنونِها  والشبيبة  الڤرافيتي  من  املواِقَف  َل  يَُبدِّ
وَمشهديّاتِها املُنَفِصلَِة متاماً عن عالٍَم أْوَصَد أبوابَه دونَها .. أو 

هكذا بََدا يل األمُر وآلََمني.

المشهد )2( الهارلم شايــــك
يف تلك الفرتة من سنة 2013، اِكتسحت رقصُة »الهارمل شايك« 
املدارس اإلعدادية واملعاهد الثانوية والفضاءات العاّمة، رقصٌة 
وأغاظْته  األول  الرتويكا  عهد  يف  الرتبية  وزير  صدُر  بها  ضاَق 
إل حدِّ أنه أعلَن عن فتح تحقيٍق حول َمشهد احتفايلٍّ راِقٍص 
منتديات  عىل  راَج  األول  باملنزه  مسلم  اإلمام  معهد  لتالميذ 
َح مبُعاقبِة ُمديرة املعهد ُمعترِباً ما َحَدَث  التواصل االجتامعي ولَونَّ
»خيانة للرسالة الرتبوية يَدخل يف باِب التسيُِّب الذي ال نَقبلُه 

وال نرضاه« هكذا! 
كم كان ذلك املوقُف ُمفارِقاً وُمثرياً للسخرية! فالوزيُر األسبُق مل 
يَكن مبوِقِفه يَطمح إل أكرث من َحْجِز مكانه يف ُحكومة الرتويكا 
الثانية التي كانت بصدد التشكيل بعد حادثة االغتيال، غامزاً 
للمشيخة املانِحة بكونِه حاِرساً ُمثابرِاً ملرشوِعها بالتصّدي لكّل 
تسيُِّب مع غضِّ الطرِْف طبعا عن الخيام الدعويّة والنقاب ورفع 
املَظاِهِر  من  وغريها  الوطنية  الراية  عن  بديالً  السوداء  الراية 
التي كانت ماضيًة يف االنتشار والتفاُقم باسم »الحّق يف التعبري« 

و«الحريات العامة والفردية« إذ تتحّول إل َمسخرة وطنية.
كان السؤاُل البديهيُّ الذي َقَفَز آنذاك إل األذهان ونُجّدُد طرَحه 
كُرْثٌ  اللطيف عبيد وأمثالُه  السيد عبد  يَكن لدى  اآلن: ملاذا مل 
تساؤٍل  أو  يف  تفكريٍ  ألّي  استعداٌد  والفئات،  األوساط  كل  يف 
عن هذه الطفرة التعبريية الفنية التي تنتِهك الفضاَء الرسمينَّ 

وتُهّدُد ما للسلطة مبختلف ِبناها ِمن سيادٍة عليه؟
طالئِعها  ِمن  والطاليّبُّ  التلمذيُّ  والشباُب   - الجموُع  كانت 
الحّرينََّة  َمَنَحْتها  ثورٍة  ِمن  للّتّو  خرجت  قد  املُتنَِّقدة-  وجذواتِها 
ًة  وَمكنَّنْتها ِمن بَْسِط ُسلطِتها الرمزية الجديدة التي ما تزال َغضنَّ
بكّل  شايك  الهارمل  ورقصُة  الفضاءات.  ُمختلِِف  عىل  وطِرينًَّة 
اِندفاعاتِها الجسدية وإيحاءاتِها التي قال البعض إنها جنسية، 
تَْثبيتاً  ملمنوعٍ، بل كانت  لُشحَنٍة وترشيعاً  إفراغاً  تَكن فقط  مل 
عىل  النهايّئ  االنتصار  عن  وإعالناً  والجامعية  الفردية  للحرية 
»النظام« وإرغاِمه عىل االنسحاب من كّل جوالت الصاعِ عىل 
ال  حّتى  والوظائف  واإلنتاج  والتعليم  والرتبية  واألفكاِر  الِقَيِم 
تكون له أيُّ مساحٍة يف املُشرتكات والِبنياِت الجديدِة التي كان 

يَِتمُّ َصوُغها بحامٍس وروحٍ تفاؤلّيٍة ُمبِدَعٍة. 
وملّا كان النظاُم -مبعنى العبارة الواسع- َماِكراً وُمحاِرباً قدمياً له 
خربٌة باألرض -أرِضه- ببيئاتِها وِقالِعها وتِالِعها وُحزونِها وُحصونِها 
وحيث يكون املَكَْمُن وِمن أين يكون املَْنَفُذ، وُمتَمرٌِّس بالُخصوِم 
والُحولَة كام  بالحيلة  وَخبريٌ  والعقاباِت،  والحساباِت  واألحالِف 
إالّ  يَنسِحْب  فإنّه مل  العالء،  أبو هدرش يف »غفران« أيب  يقول 
بأخرى  واإلخضاع  للتخويف  القدميَة  أدواتِه  ُمستبِدالً  لَيعوَد 

للتيئيس واإلفراغ.
وما  املتمرَّدة  الرقصة  هذه  يف  منهم،  وأنا  كثريون  رأى  لذلك 

والڤرافيتي  الراب  أغاين  من  إليها  منها  وامتّد  معها  تقاطََع 
وشوارع الفّن والفرجة املفتوحة والرسوم التي نفخت ِمن روِحها 
يف ما َجَمَد ِمن إسفلِت األعمدة والجسور وحديد املُحوِّالِت، رأوا 
فيها اِحتجاجاً صاِرخاً عىل أحالٍم شبابية طريّة تهّشمت وُقلوٍب 
ترُقُب  وهي  وانطفأت  تشظّت  ُمتنَِّقدٍة  وعقوٍل  تكّست  غّضٍة 
َمسارَها الثورينَّ يَنتهي يف االنهياراِت واالغتياالت .. ينتهي ضّداً 

لكّل اآلمال واملُنَتظَرات.

َقنا ما ِسواه المشهد )3( َجمَعَنا الفضاُء .. وَفرَّ
عىل َمدى أياِم الثورِة واألسابيعِ التي تَلَْتها، جَمعْتني الساحاُت 
بالشباِب الثائِر. يف مدينة بعيدٍة وصغريٍة مثل غمراسن َقَصَمت 
يف  املُشاركون  كُرْثاً  يَكن  مل  السكايّن،  الفقري  َعُموَدها  الهجرُة 
مختلِِف املُظاهرات والفعاليات االحتجاجية. وعىل ِقلنَِّة الفاعلني 
وزُهِدِهم يف الِفعِل، كنُت ألحُظ أّن الفضاَء َوْحَده كان يَجمُعنا 
الذين كانوا  القليلون  أنا واملُدّرسون  يُفرُّقنا.  وكلنَّ ما سواه كان 
معي، ننتِسُب إل جيٍل تَربنَّ يف النقابة من االتحاد العام لطلبة 
تونس إل االتحاد العام التونيس للشغل، جيٍل مل يَكن يََرى ِمن 
سبيٍل إل ِخياراتِه السياسيِة ورؤاه التقدميِة إالّ اإليديولوجيا. مل 
يَكن الكفاُح عىل طوِل ُعهوِده وتأّخِر ِثاره وحّتى الُعقُم والبواُر 
كلُّه  ذلك  يَكن  مل  وحقلِه،  أرِضه  من  بعضاً  مُيّيزان  كانا  اللذان 

لُِيْتِعَبنا أو ينال من طاقِتنا وِصّحة عزِْمنا.
ِمن  الشباُب  كان  فيام  تالها  وما  الثورة  زمِن  حّتى  كُّنا  كذلك 
يَُشكُّ  بانتصارِه،  وزَهِوه  زِه  وتَُحفُّ ُعنُفوانِه  أشدِّ  يف  وهو  حولِنا، 
وتكتيكاتِنا  وُرؤانا  وتنظيِمنا  مبرَجِعنا  يَُشكُّ  َمالِمِحنا.  كّل  يف 
السيايس  التغيري  يف  الطويلة  وآمالِنا  نََفِسنا  وطوِل  واستداَمِتنا 
َوْحَدكم  أنكم  ونَعرُِف  أستاذ..  ُركُم  نَُقدِّ  « املنشود.  واالجتامعي 
َمن عارض النظاَم سنني طويلة.. وساَر بأنفاٍر َمعدودٍة ضّده يف 
كّل املَحطّاِت... ولكننا نَكره النقابة! أستاذ ملاذا ال تتخلّون عن 

النقابة ونخدمو مع بعضنا؟!« 
بعد نقاٍش طويٍل رشحُت فيه لتلميذ األمس ما كان يف وسعي أْن 
أفعل عن التنظيِم النقايب والنضال االجتامعي وعن ُخصوصياِت 
الحركة النقابية التونسية وطبيعِتها اإلدماجّية واألدوار الوطنية 
وَصَقلْتها  َهْتها  َوجنَّ كيف  ذواتِنا  وعن  لَِعَبْتها  التي  التاريخية 
خاللِه  ِمن  أُْفلِْح  مل  الذي  الطويل  النقاش  ذلك  بعد  وَصَنَعْتها، 
يف إقناعِ ُمحاِوِري، »طََويُْت العشاَء وعرْفُت َقْصدي« كام يقول 
وأقرانِه،  الشابِّ  لهذا  أّن  واِضحاً  كان  فقد  بُخالئه.  يف  الجاحظ 
السياسية  َمجازاتِنا  خارَج  أنشؤوها  التي  الخاّصَة  ُصَوَرُهم 
ولهم  شفراتِنا.  غريِ  بشفراٍت  املتمّيزة  لُغُتهم  ولهم  والثقافية. 
فرضّياٌت وُمحاّجاٌت وأسئلٌة وإجاباٌت ُمنَفِصلٌَة متاما عن َمنِطِقنا 
الباردة  وأجوبَِتها  واملُهرتِئة  املُتعاِوَدة  وأسئلَِتنا  القدمية  ومَتثُّالتِنا 

ِدئة.  والصنَّ

المشهد )4( تونس األخــــرى 
الحركاُت الشبابّيُة منذ 14 جانفي ُحرنًَّة وخالَّقًة  بَقْدر ما كانت 
القَيم  لنظام  املُسائلة  التعبريية  بالتوليفاِت  وُمزَدِحَمًة  وعارمًة 
واألفكار والفضاء واألدوار، وبَقْدر ما كان َجّذاباً وُمبِهراً َمسََحُته 
كلنَّ يشٍء وَمْحُوُه الُحدوَد بني الفّن ونََسِقه والفّن وفضائِه والفّن 
وجمهورِه، وبَقْدر ما ما كان حالِامً وواِعداً ذلك الفعُل الشبايبُّ 
العالية  اإلسمنتّية  الُجُدران  يف  وكثريٍة  كبريٍة  كًُوى  من  َفَتَحه  ملا 
ومبُجرّد  إنّك  إذ  كذلك.  دامئا  تَكن  مل  حقيقَته  فإّن  والسميكة، 
الكادر،  خارج  بَِقَي  ما  باتجاه  الكامريا  وتحريك  الزاوية  تغيري 
يَتبنّيُ لك أّن تلك الحركاِت الشبابّيَة نَْهٌب لتناقضاٍت واِنفصامّياٍت 
ُمساءالت  موضوَع  كانت  طاملا  كثريٍة  إكراهاٍت  وضحّيُة  شّتى 
الحقل  باحثنَي يف  ُمختلِفٍة  ِمن مشارَب  واآلتنَي  السوسيولوجيني 

الشبايبِّ املُتوثِّب والخصيِب.
يف ُمتابََعتي للحركاِت الشبابيِة الفنيِة الثائرِة منذ 2011، كان من 
الالِفِت ُحضورُها القويُّ يف الحواِضِ واملراكز املعروَفة باسِتقطاِبها 
للفعل الثقايفّ مبختلِف أنواِعه وأجيالِه ُمقابَل غياِبها يف ما سواها 

من تونس الَقِصّيِة واملَنِسّيِة. 
بائٍد،  سائٍد  كّل  مع  املُعلََنة  وقطيعِتها  الثوريّة  طبيعِتها  فرغم 

والساحات طريَقها  امليادين  وَمشهديّاُت  الشارع  فنوُن  تَِجْد  مل 
مشاريع  كّل  من  الهاِمِش  عىل  ظلّت  التي  األعامق  تونس  إل 
اإلمناء والتحديث. وال أعني بالطريق أْن يُؤَت إل ُمُدنِها البعيدة 
وُقراها وَمدارِشِها مبناسبة مهرجاناٍت أو ُملَتَقياٍت أو تَظاُهراٍت 
وتَنُبَت  أرحاِمها  من  املُتمرَّدُة  الفنوُن  تلك  تنشأَ  أْن  أعني  بل 
عىل تُربِتها اليابسِة وتََتحّدى ظُلَمَتها الداجيَة .. هناك حيث مل 
.. ومل  يا غافل«  الفّن  يَكْن يوما »فّني رغام عّني« و«ال يجيك 
»شّدونا«  وال  الكهف«  »أهل  وال  الراقصون«  »املواطنون  يَكن 
وال  للحارة«  »مسح  وال  للمسح«  »قطار  وال  »ْزواولة«  وال 
وال  اإلرهاب«  ضّد  »شباب  وال  الحياة«  أجل  من  »ُمبدعون 
هوب  هيب  وال  ريڤي  وال  راب  ال  يَكن  ومل   .. سالح«  »الفّن 
وال أندرغراوند .. هناك حيث مل يَكن الشارُع يوما ُركْحاً واملاّرُة 

جمهوراً .. ومل تَعرف املُُدُن بهجًة وُذهوالً.
وإنه لََوَجٌع عىل الَوَجعِ. ففي كّل َمناحي الحياة التونسية املادية 
والرمزية ويف كّل نواحيها الرسمية والبديلة، كانت هناك ودامئاً 

كام يقول الشاعُر الراحُل أوالد أحمد: 
» تونس األخرى

يا أخي .. رماٌد ُمبَتكٌَر »       

الحركات الشبابية منذ 14 جانفي

َمشاهُد شبابية .. 
َبة على المرايا الُمَحدَّ

يُحاوُل هذا النصُّ أِن يَلَتِقَط بعَض املَشاهِد لشباب 14 جانفي وحركاته، واضعاً 

َوِر بزوايا  بَة تَبدو األنسَب لها باعتبار ُقدرتِها عىل َعكس الصُّ إيّاها عىل َمرايا ُمحدنَّ

ُمنفرَِجٍة تُتيُح للناظِر أكرَبَ زاوية ُممكنٍة لرؤيِة َمشَهٍد عارٍم وُمزدِحٍم لشباٍب ُمتنَِّقٍد 

ثائٍر كان وسيظلُّ هو القوة األكفأ واألقدر عىل إحداِث التغيرياِت الكُربى وإعادِة 

ملخَتلِِف  الحديُث  التاريُخ  يقولُه  ما  هو  ذاك  أليس  والعالقاِت.  القَيِم  صياغِة 

شعوب املعمورة رشقاً وغرباً وشامالً وجنوباً؟
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منذ بداية التسعينات كان للحركات الشبابية يف تونس تاريخا طويال 
مبثابة  كانت  كونها  الحركات  ميزة هذه  أن  القدم، حيث  ضاربا يف 
الفاعل الرئييس واملؤثر النوعي يف مجريات األحداث السياسية التي 
عاشتها تونس املعارصة، فمن حركة الشباب التونيس التي تأسست 
سنة 1907 بقيادة شبابية عىل رأسها عيل باش حامبة وبشري صفر 
الوطني  التحّرر  مطلب  عاتقها  أخذت عىل  الثعالبي،  العزيز  وعبد 
الرتاموي(،  أحداث  الجالز،  )أحداث  الفرنيس  املستعمر  ومقاومة 
كام طرحت نفسها بديال سياسيا لنظام حكم البايات باملساهمة يف 

تاريخ  يف  سيايس   أول حزب  تأسيس 
الدستوري  الحر  »الحزب  تونس وهو 
التونيس« برئاسة عبد العزيز الثعالبي 

يف 1920 . 
تاريخ  يف  الريادية  املبادرات  هذه 
العريب  العامل  يف  الشبابية  الحركات 
وتطوير  لتعزيز  أخرى  مبادرات  تلتها 
املشهد السيايس والفكري التونيس عرب 
تأسيس حركات أو مجموعات شبابية 
ذات توجهات سياسية وفكرية يسارية 
يف  الفضل  لها  كان  وإسالمية  وقومية 
والسياسية  الفكرية  التعددية  فرض 
الحزب  حتمية  من  تونس  وإخراج 
الواحد والزعيم الواحد، ال يزال وقعها 
التضحية  من  بكثري  ولو  لليوم،  مؤثرا 
الستينات  بداية  منذ  وذلك  والعطاء، 
االشرتايك  والعمل  الدراسات  )تجمع 
التونيس )حركة آفاق(، منظمة العامل 
مجموعة  الشعلة،  منظمة  التونيس، 
حقيقة، البعثيون،  الحركة اليوسفية/ 

النارصيون، الجامعة اإلسالمية/ االتجاه اإلسالمي(.
هذا الرتاكم الفكري والسيايس للحركات الشبابية التونسية يف مرحلة 
العام  )االتحاد  نقايب  زخم  من  رافقها  وما  الحديثة  الدولة  تأسيس 
املراكمة  يف  ساهم  تونس(  لطلبة  العام  واالتحاد  للشغل  التونيس 
اسقاط  من  ومتكن  عيل  بن  لحكم  مدنية  سياسية  مقاومة  بخلق 
 14  –  2010 ديسمرب   17 بني  والشبابية  الشعبية  الهبة  اثر  نظامه 
بالثورة  يلقبونها  واملحللني  املتابعني  جعل  ما  وهو   ،2014 جانفي 

الشبابية. 

الحركات الشبابية في تونس بعد الثورة
هذا التاريخ الحافل بالتأسيس واملراكمة رافقته هبة شبابية منقطعة 
 14 اثر  السيايس  للتغيري  وأدت  الساحات  باحتالل  قامت  النظري 
جانفي 2011، لتلقب بثورة الشباب ، لكن ويف املقابل ويف مرحلة 
البناء الدميقراطي مل يكن للشباب موقعا متقدما، وهو ما تسبب يف 
حالة العزوف السيايس من قبل هذه الرشيحة اثر انتخابات املجلس 
الوطني التأسيس يف 2011 لتصل أدناها اثر االنتخابات الترشيعية 

سنة 2014 ) أقل من %7 نسبة املشاركة الشبابية(.
التنظّم  أشكال  تغيري  يف  يفكر  الفاعل  الشباب  جعل  االحباط  هذا 
القدمية، فربزت لجان وحركات وحمالت واتخذت أشكال  السيايس 
امللهم  الواحد  »الزعيم«  ثقافة  مع  أفقية جديدة قطعت  تنظيمية 
للبنى  املناهض  السيايس  للفعل  تشاركية  ثقافة  خلق  يف  ونجحت 

التنظيمية السائدة.
هذا الحراك الشبايب الذي كان طالئعيا طيلة أحداث الثورة بإسقاط 
نظام حكم بن عيل شهد تراجعا يف مرحلة البناء الدميقراطي، وسخر 
السياسية  واملجموعات  الحركات  خالف  عىل  للتغيري،  طاقاته  كل 
السائدة التي انحرص اهتاممها يف تحقيق نجاحات انتخابية مبارشة 
الحركات  مع  األهداف  االختالف يف  وهنا حصل  بالسلطة،  مرتبطة 
الشبابية التي كان عطاؤها مرتبطا 
سائد،  هو  ملا  الجذرية  باملناهضة 
التصادم  وحتى  التضاد  فحصل 
مجال  وانحرص  األحيان،  بعض  يف 
الشبابية  الحركات  هذه  تدخل 
ومبارشة   خصوصية  مواضيع   يف 
يكون  أن  دون  معينة  لعناوين 
املجاالت  ملختلف  شامال  فعلها 
السقف  أن  خاصة  السياسية، 
بدى  الشبابية  للحركات  السيايس 
القامئة،  البنى  من  بكثري  أعىل 
عضويا  مرتبط  األول  لكون  وذلك 
مربر  تجد  عالقات  مبنظومة 
الوضع  باستمرار  الراهن  وجودها 
بتنويع  إنتاجه  وإعادة  القائم 
القامئة،  بالتوازنات  املس  يتجّنب 
تربط  الشبابية  الحركات  بينام 
التغيري  يف  مسعاها  عرب  وجودها 
باملواصلة  القائم  للوضع  الجذري 

يف املسار الثوري. 
يهدف  ال  للحكم  بديال  تقدم منوذجا  أن  الحركات  استطاعت هذه 
للوصول  تسعى  فلم  السياسية،  املواقع  أو  املناصب  وراء  للسعي 
إىل السلطة بقدر شعورها بالتعبري عن حالة من عدم الرضا وعدم 
أدى الختيار عناوين  ما  السياسية، وهو  الرشعية  اإلحساس بوجود 
مبارشة،  مكاسب  تحقيق  يف  بعضها  فنجح  أخرى.  دون  للفعل 
كالتصدي ملرشوع قانون املصالحة مع رموز الفساد، والتشهري ببعض 
املامرسات التي تعمل عىل قمع حرية التعبري وحتى بعض املبادرات 
الرامية  ملراجعة املنوال االقتصادي واالجتامعي السائد أو الحمالت 

الهادفة لتغيري بعض الفصول القانونية »املحافظة«.

أساليب التغيير التي تعتمدها الحركات الشبابية:
الحركات  تعتمدها  التي  التغيري  أساليب  عن  الحديث  ميكن  ال 
ميّز  فام  والتجديد،  االبتكار  عن  الحديث  دون  للفعل  الشبابية 
الحركات الشبابية الحديثة يف تونس والعامل هو القدرة عىل ابتكار 
أفكار جديدة للحشد والتعبئة الجامهريية، وهو ما ساهم يف بداية 
مل  التي  الكالسيكية  واآلليات  الوسائل  تتجاوز  سياسية  ثقافة  بروز 
تعد جذابة، فالرسوم الكاريكاتورية والفالش موب واألغاين الساخرة 
االلكرتوين  واإلعالم  الجدران  عىل  والكتابة  املرسحية  والعروض 
واملدونات وغريها أصبحت من بني الوسائل الرئيسية لحشد وتعبئة 
حركة  من  وتحوله  السيايس  الذوق  بتطور  يبرش  ما  وهو  الشارع، 
غاضبة أو ثائرة عىل الواقع إىل مرشوع ثقايف وإبداعي جذاب، ملهم 

ومؤثر.
هذا التجديد والتطوير لعب دورا كبريا يف إشعاع الحركات الشبابية 
البنى  برغم سيطرة  السيايس  املشهد  موقع يف  افتكاك  ونجاحها يف 
املشهد  هذا  وأن  خاصة  واإلعالمي،  السيايس  املشهد  عىل  القدمية 
والسياسة،  واإلعالم  املال  املتالزم،  الثاليث  بني  كبريا  ارتباطا  يعيش 
وهو ما يجعل إمكانية اخرتاقه باعتامد الوسائل التقليدية من خارج 

منظومة »االنضباط« مسألة صعبة. 

حدود الحركات الشبابية
تنوع  حيث  من  والتطوير  التجديد  يف  الحركات  هذه  نجاح  بقدر 
أشكال التنظّم أو من حيث أساليب ووسائل الحشد والتعبئة، فان 
سيايس  لفعل  النجاح  هذا  تحويل  عىل  عجزت  الشبابية  الحركات 
الجمعي  االحساس  تعّزز  ومتينة  صلبة  تنظيمية  بنى  صلب  مؤثر 
بوحدة الهدف ومتاسك الرؤية االسرتاتيجية وفاعلية األدوات مبا يحد 
املتاحة  البنيوية  الفرصة  توفر  بالرغم من  وثباتها،  استمراريتها  من 
البنى  تركته  الذي  والتنظيمي  السيايس  الفراغ  يف  واملتمثلة  أمامها 
القامئة جراء عدم قدرتها عىل الوصول لجمهور عريض من الشباب 
التونيس، إضافة إىل تعدد عناوين هذه الحركات مبا يجعلها حراكات، 
تسجيل  عىل  الشبابية  الحركات  قدرة  دون  يحول  عنرص  وهو 
تشتت  واقع  عن  واملختلف  املتاميز  والتنظيمي  السيايس  حضورها 

البنى القامئة. 
املبادرة،  زمام  امتالك  من  اآلن  الحركات حتى  تتمكن هذه  مل  كام 
تشعب  ظل  يف  خاصة  االحتجاجي،  الفعل  رّد  يف  دورها  وانحرص 
وتنوع املهامت واختالط األولويات، وذلك عائد لطبيعتها التنظيمية 

الرّخوة، إن مل تكن املفككة وغياب وحدة االهداف االسرتاتيجية.
ال أحد يستطيع انكار دور الحركات الشبابية يف التأثري السيايس وما 
متتلكه من قوة ميدانية للضغط والرقابة، حيث أصبحت شيئا فشيئا 
السياسية، واستطاعت أن تضطلع مبهمة  مكونا أساسيا يف املعادلة 

الضمري املعدل لخيارات الفاعلني الرسميني. 
لقوة  تحوله  يك  الدور  هذا  أهمية  تدرك  أن  الحركات  هذه  عىل 
دافعة للتغيري والبناء، ويك ال يقترص دورها عىل الرقابة ولنا يف تجربة 

»بودميوس« باسبانية خري مثال لذلك .

إزاء هذا األمر، سيكون مقالنا معنيّا بتلك 
والظالمية،  والرجعية  األصولية  التنظيامت 
وجهة  تعطيل  يف  دورها  زاوية  من  وذلك 
ال  هنا  التغيري  أّن  حتّى  الثوريّة،  املسارات 
يتخذ مفهوما تقدميّا رصفا، وإمنا ينحو إىل 
وظيفة ثانية، رجعية باألساس، فمن سامت 
وسريورات  مسارات  تشهد  أنها  الثورة 
حتى تكتمل مهاّمها، مبا يحّقق لها كينونة 
واضحة منبعها تلك األهداف التي رسمتها 
الجموع أّول حراكها الغضبّي واالجتامعي، 
مبختلف  تنظيامتها  لها  تجد  ومثلام 
مرجعياتها ومجاالتها، فإنّها ولألسف، وهذا 
أخرى  تنظيامت  اعرتضتها  فعال:  حدث  ما 
تّم استنباتها مثل ورم خطري وفريوسات تّم 
التشويش عىل  بغية  تخصيبها يف جسدها 
اكتامل مسارها وطمس جوهرها الحقيقّي.

لقد متكنت التنظيامت اإلرهابية، بشكل ال 
غبار عليه من تغيري الثورات التي حدثت 
يف  العربية  البلدان  من  عديدة  مناطق  يف 
السنوات األخرية، ففي مرص أفىض وجودها 
التصادم  لها غري  إىل مولد معادلة ال قوام 
والنزاعات، ما جعل الثورة يف نهاية املطاف 
باتت  أنّها  حتى  الجيش،  يد  يف  تستقر 
املرحلة  بتعلّة  األوىل  أهدافها  عن  تتنازل 
فضاعت  الدموّي،  الوحش  من  والخوف 
وعاد  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
تحّولت  فقد  ليبيا  يف  أّما  السيايّس،  القمع 
الثورة إىل ما يشبه حاّمم الدّم، ما ولّد عرصا 
والدمار  الظالم  من  قليل  بغري  مشفوعا 
نجاعة  تكمن  وهنا  والكوارث،  والخراب 
الثورات  مسار  تغيري  يف  التنظيامت  هذه 
وذلك عرب سحق مساراتها واالرتداد بها إىل 
الدّم والنزاعات.  الخلف، حيث ال مثّة غري 
وقع  ننىس  أن  ميكننا  ال  ذلك،  إىل  وإضافة 
أّن هذه  الجنون يف سوريا، حتى  هسترييا 
من  بأقدام  تتحرّك  باتت  التي  األطراف 
يف  مبا  التقدميني  أكرث  من  جعلت  فوالذ 

ذلك طائفة يساريّة كثرية العدد، يرتّد عن 
السوري  الشعب  عىل  ويستكرث  موقفه 
األسد  نظام  متجيدهم  خالل  من  ثورته 
املنطقة،  تلك  يف  معه  التحالفات  ومحور 
الدفاع  أو  الّرأي  هذا  لتقويض  هنا  ولسنا 
إىل  االشارة  باب  من  نرسده  ولكّننا  عنه، 
ونجاعتها  االرهابية  التنظيامت  هذه  قّوة 
يف التنكيل بالثورة السورية وتغيري مسارها 
الفعيل، وهي عىل غرار أنّها أخصت الفعل 
الثوري وغرّيته، أو باألحرى طمسته، زّجت 
سجناء  فرصنا  الخاّصة،  معادلتها  يف  بنا 
داخل دائرة محّددة: أال وهي تصادمها مع 
األنظمة القامئة، سواء تلك التي صعدت يف 
وجود  ال  وكأنّه  قبلها،  أو  الثورات  بعد  ما 
من  امللعب  هذا  خارجة  ثالثة  لزاوية 

الرصاع.
املجلس  انتخابات  ومنذ  تونس،  يف  أّما 
التأسييس األوىل، فقد تنبّهنا جميعا إىل أّن 
تشهد  باتت  الرتويكا  حكومة  مع  الثورة 
منعرجا خطريا، سيام مع ظاهرة االغتياالت 
وخروج املارد الظالمّي من كهفه إىل الشوارع 
وإىل صالونات الجمعيات واملنظامت، حتّى 
عىل  املطروحة  املهاّم  استكامل  عوض  أنّه 
كالتنمية واملواطنة والتشغيل...إلخ،  ثورتنا 
رصنا نرتّد إىل معادلة ثانية قوامها املواجهة 
والرصاع كحالة تفرض رضورة شطب هذا 
وقد  برّمته،  السيايّس  الوجود  من  ذاك  أو 
امليادين  كافة  يف  كبريا  صدى  لها  وجد 
كان ذلك من  بعد، سواء  ما  واملجاالت يف 
خالل املواجهات التي حصلت يف الشوارع، 
أو الخصومات التي حدثت يف الربملان من 

حيث دسرتة القوانني وغريها.
يف  التغيري   أّن  نتأكّد  اآلن  يجعلنا  ما  مثّة 
الثورات،  حقول  داخل  استنباته  سياق 
شهد مسارين، األّول تقدمي رصف، ينادي 
وتحقيقها،  الثوريّة  املهاّم  إرساء  برضورة 
تتخذ  أطراف  تحرّكه  فرجعّي  الثاين  أّما 

من العنف وسيلتها، وال هّم لها إال تعكري 
الثورات والتشويش عىل مساراتها، أي أنّه 
منعرجا  يشهد  األّول  التغيري  من  يجعل 
ثانية،  مهاّم  إىل  به  االنعطاف  عرب  خطريا 
وهنا تنشأ معادلة جّد مقلقة ومفزعة، إذ 
تتحّول مهّمة التنظيامت التقدمية والثوريّة 
من وظيفة البناء، أي نحت كينونة الثورة 
تصادميّة،  وظيفة  إىل  مطالبها  وتحقيق 
ساحات  يف  تقف  أن  مرّة  كّل  يف  تحاول 

الرّفض يك تلجم االرهاب وتتصدى له.
الذي  املكر  هذا  إىل  ننتبه  أن  إذن  علينا 
إذ  منه،  ونحّذر  التغيري،  مفهوم  يحمله 
تحذيرنا  وما  يتحرّك يف فخاخ عديدة،  هو 
التي  التنظيامت  بعض  استنقاص من  هذا 
تخرج عن معادلة  أن  مرّة  كّل  حاولت يف 
لتغيري  لها طريقا يؤّسس  التصادم يك تجد 
والدميقراطية  الحوار  قوامه  وجاّد  فعيّل 
حيث  من  املواطنّي  الكيان  نحت  وهدفه 
به  نادت  التي  الثورية  للروح  الوفاء 
االحتجاجات الشعبيّة، إذ ال ننكر مثال أنّه 
مهّمة  جّد  تنظيمية  تجارب  تونس  يف  لنا 
رغم هّناتها، وقد نجحت يف فرض جملة من 
واالقتصادية  القانونية  منها  سيّام  املطالب 
والسياسيّة، ولكن علينا فعال التفكري بنضج 
كبري املستوى حول امكانية أن تكون لهذه 
التنظيامت نجاعة فعليّة من حيث التغيري 
عرب سياسات البناء ال من حيث التغيري عرب 
من  بد  ال  نعم  والهدم:  التصادم  سياسات 
اخرتاق املعادلة املفروضة علينا، يك تتسّنى 
الروح  يغّمس  ثالث  خّط  استنبات  عمليّة 
الثورية خارج دائرة املعارك املكبّلة للحراك 
االجتامعّي، ويخلق الحدث ال يركض وراءه 
أو يتصادم مع من ينتجه، كام يغرّي ما تّم 
طمسه من قضايا حقيقيّة بإعادة االشتغال 
واملعارك  الهوامش  عىل  االشتغال  ال  عليها 
بغاية  استنباتها  تّم  التي  واملستنقعات 

تركيع الثورات.

التنظيمات االرهابية وسياسات التغيير إلى الخلف

نحو  شطب المعادلة 
ونحت راهنّية البديل

  بقلم حاتم التليلي

قد تفصح القراءة عن دور التنظيامت والحركات الشبابّية يف التغيري عن إشكاليات عديدة، مرتبطة متام 
ثورة  أو أي حركة  تقوده إل احداث  تنظيم  التي يحملها كل  الفكرية واإليديولوجية  بالخلفية  االرتباط 
ما أو تغيري يف صلب الراهن السيايس واالجتامعي أو حتى الثقايفّ، فثّمة مئات، وعليه فإّن إشكالية من 
أيضا  الضوء  تسليط  فرصة  تتيح   فهي  التقدمي،  الفكر  زاوية  من  دراستها  لنا  تسمح  مثلام  القبيل،  هذا 
عىل تنظيامت أخرى رجعّية ساهمت بدورها يف إحداث تغيري ما، ولكن يا لوطأة هذه املأساة: فهي ال 
تغرّي من واقعنا إال من زاوية الركض إل الخلف، أو عرب بناء املستقبل من بوابة املايض. وما من شّك فإنّه 

لها، وإمنا من  الدعاية  الضوء عليها ال من باب  من الرضوري اآلن تسليط 
باب محاولة تفكيكها وتقويضها بتقويض مهاّمها الرجعية التي عطّلت مسار 
الحراك الثوري، بحكم أنها ساهمت يف طمسه، وتغيري وظيفته من ضورة 

بناء وطن تتوفر فيه رشوط املواطنة إل غابة من دم محض.

الحركات الشبابية بين المقاومة 
والتغيير السياسي

أن      بقلم وسام الصغير )ناشط سياسي(                                           للحضارة  ميكن  »ال  كيلر  هيلني  األمريكية  والناشطة  األديبة  تقول 
ترتاجع بينام يوجد شباب يف العامل، قد يكون الشباب عنيدا لكنه سيتقدم 

بها«.
مقرتنا  يكون  بغالبه  التغيري  أن  نالحظ  التغيري  فعل  صريورة  مبراجعة 
اقتصادي،  )نفيس،  تأثرا  األكرث  هي  الفئة  هذه  أن  باعتبار  بالشباب، 
اجتامعي، ثقايف...( بالواقع وتداعياته سواء كان التأثر ايجابيا أو سلبيا .

 وبالتايل فقد لعبت الحركات أو »الحراكات« الشبابية يف السنوات األخرية 
العامل، وأصبحت  الثورات واالنتفاضات يف  بارزا يف اطالق رشارات  دورا 
التغيري بشكل مبارش وغري مبارش، حيث عملت  فاعال رئيسيا يف عملية 
عىل التثقيف والتوعية وعملت كذلك عىل الحشد والتعبئة  تنديدا مبا 
واالجتامعي(.  واالقتصادي  )السيايس  بالتغيري  للمطالبة  سائد  واقع  هو 
كان  التونيس  الواقع  أن  لنقل  بل  التونيس،  الواقع  ينطبق عىل  ما  وهو 

مبثابة الرشارة التي ألهمت العامل بأجمعه.

األجندة المدنية 
»كيف تصوغ فكرة مشروعك«؟

نادي  نظم  الصورة  شهر  لفعاليات  مواصلة 

سويقة،  بباب  املخزن  بفضاء  بتونس  الصورة 

الثانية  العمل  ورشة   ،2017 جانفي   21 يوم 

تحت عنوان  : »كيف تصوغ فكرة مرشوعك« 

وشارك فيه السيد محمد أمني العبايس والسيد 

خليل عطا الله.

البرنامج  حول  إخبارية  جلسة   •
التدريبي 

باملدرسة  العاملية  الفتية  الغرفة  نظمت 

جانفي   21 يوم  بقابس،  للمهندسني  الوطنية 

عن  فيها  أعلنت  إخبارية   جلسة   ،2016

العريب   الشباب  صوت  مع  تعاونها  برنامج  

خالل  من  الشباب  مهارات  تحسني  أجل  من 

يف  تدريبية  دورات  يتضمن   متكامل  برنامج 

فن الخطابة.

العلوم  كلية  راديو  نادي  إطالق   :•
بالمنستير 

 25 يف  باملنستري  العلوم  كلية  طلبة   أطلق 

جانفي 2016،  نادي راديو الكلية و استضافوا 

املجال  يف  الفاعلني  من  العديد  الحدث  لهذا 

الجامعي واإلعالمي.

• »لنفكر«
جانفي  يوم26  بتونس،  الفرنيس  املعهد  نظم 

2017،  ملتقى لييل دام من الساعة 20 حتى 

بتونس:  األفكار  ليلة  بعنوان  الليل  منتصف 

`لنفكر`.

من  العديد  األول  النسخة  هذه  وحرض 

من  والتونسية  الفرنسية  الشخصيات 

يف  وفاعلني  فنانني،  فالسفة،  كتاب،  مفكرين، 

املجتمع املدين  وأرشف بعض الصحفيني عىل 

الفنية  العروض  تخللته  الذي  النقاش  تسيري 

والتنشيطية.

»األب  كيوساكي  روبرت  كتاب   :•
الغني  األب الفقير«

التابع   األمرييك  بالركن  الكتاب  نادي  نظم 

ألمديست حلقة نقاش يف 26 جانفي 2017، 

كيوسايك  روبرت  كتاب  مناقشة  خاللها  تم 

‘األب الغني  األب الفقري`

/http://jamaity.org 

ال أحد يستطيع انكار دور 
الحركات الشبابية في التأثير 

السياسي وما تمتلكه من قوة 
ميدانية للضغط والرقابة، حيث 

أصبحت شيئا فشيئا مكونا 
أساسيا في المعادلة السياسية، 
واستطاعت أن تضطلع بمهمة 

الضمير المعدل لخيارات 
الفاعلين الرسميين. 

على هذه الحركات أن تدرك 
أهمية هذا الدور كي تحوله 

لقوة دافعة للتغيير والبناء، وكي 
ال يقتصر دورها على الرقابة 

ولنا في تجربة »بوديموس« 
باسبانية خير مثال لذلك .

http://jamaity.org/agenda
http://jamaity.org/agenda
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أنها  املفرتض  من  الشبابية(  الحركات  التغيريية)  الشبابية  القوى 
الفاعلة واألداة اإلحتجاجية والقوة اإلجتامعية واإلقتصادية  القوى 
والسياسية املنطلقة من فكرة اإلصالح هي ذاتها وليدة بيئة اإلخضاع 
ملختلف  مواطنيها  تخضع  شمولية  دولة  نظام  إطار  ضمن  ولدت 
أشكال اإلفقار والتبعية عىل أيدي نخب سياسية واقتصادية ونهج 
الدور  بالسلطة، مع حرصها عىل تغييب  سيايس متسارع لإلسئثار 
الحقيقي للفعل التغيريي التعبوي الفاعل باتجاه إعادة بناء مفهوم 
العريب والذي  الدولة وبناء أسس حقيقية ملفهوم مواطنة املواطن 
الوصول  إل  الهادفه  الشبابيه،  »التغيرييه«  الحركات  كافة  تتبناه 
لسياسات وتحوالت وإصالحات جذرية  تنموية سياسية إقتصادية 

حقيقية قادرة عىل بناء دولة ومأسسة قيم سياسية دميقراطية.

للشباب  واإلصالحي  التغيريي  الفعل  يف  الفجوة  إشكاليه  وحول 
العريب ما بني الواقع وما بني املأمول منه، ومن منطلق التجارب التي 
مر بها العامل العريب خالل السنوات األخرية يظهر جليا ان الحركات 
الشبابية نرى ان عمليات التغري التي قام بها الشباب كانت عشوائية 
التغري  لديهم  الفكرة  فكانت  االهداف  واضحة  او  مدروسة  وغري 
التمرد  الهدف  كان  بل  للواقع  بديل  عن  البحث  او  االصالح  دون 
ألجندات  ووسيلة  أداة  الشباب  شكل  وبالتايل،  ذاته،  الواقع  عىل 
السياسية واالقتصادية  النظم  وأطر حزبية جعلتها ضحية مجموع 
والحزبية واملجتمعية والتي شكلت مجتمعة قوى استطاعت الحد 

من فعالية التغيري وإضعاف الحركات الشبابية قصدا أو عفوا.
وتنامي  العريب  للعامل  الهش  اإلقتصاد  يخلق  ان  املفرتض  من  فعليا 

الفقر ومعدالت البطالة وانخفاض مستوى املعيشة وانخفاض دخل 
الفرد، الدافعية للبحث عن التغيري واإلصالح الحقيقي، لكن مقابل 
ذلك فإن األسباب السابقه الذكر قد أسهمت بتعميق فجوة مشاركة 
الشباب يف الحراك التغيريي عىل اعتبارات أن الوضعية اإلقتصادية 
أولويايت  كفرد   « بالفرد  الخاصة  األولويات  بتحديد  اسهمت  قد 
ينبغي  هنا  من  والخيارات،  الفرص  زاوية  من  تنطلق  أصبحت 
التساؤل » كفرد« كيف أرى أبعاد دوري كمواطن يف واقع نخبوي 
تشويشا  خلق  ما  وهذا  التنمويه؟؟   اإلقتصادية  العملية  وتسيس 
وتشوها عاما يف فهم األدوار الخاصة بالفرد،املسؤوليات واألولويات. 
ولرضورة خلق وإيجاد قوة مجتمعية قادرة عىل التغيري من املهم 
النظر لكيفية حل هذا التناقض فحرمان الحقوق اإلقتصاديه بحكم 
الهشة  اإلقتصادية  الهياكل  عىل  ثورة  يخلق  أن  ينبغي  املنطق 
والقمعية، لكنه وعىل العكس يف عاملنا العريب  قد حدد  أولوياته 
وخياراته يف البحث عن سبل الحياة الكرميه وهذا ما أدى إل تعميق 

الحس الفردي مقابل الحس الجامعي العام .
خلق  يف  السياسية  األحزاب  دور  حول  للحديث  تطرقنا  ما  وإذا 
فإن  األرض  عىل  حقيقي  وحراك  تغيري  بناء  يف  حقيقية  إخفاقات 
املختلفه  وأيدلوجياته  بتوجهاته  العريب  بعاملنا  السيايس  الحزب 
الحاكمة  النظم  إطر  ضمن  والخارجية  الداخلية  أجنداته  وضياع 
الحقيقي  والتغيري  الحشد  الحقيقيه عىل  وقدرته  أفقده هيبته  من قد  هم  العربية  الدول  سكان   من   30% أن  من   وبالرغم 

حسب  سنة    19  –  15 بني  أعامرهم  ترتاوح  الذين  اليافعني 

إحصائيات تقرير التنمية البرشية لعام 2011 مل تجد مسألة 

باقي  املتفاقمة يف سورية ويف  الشباب وحل مشاكلهم  تنمية 

الدول العربية  طريقها إل جدول أعامل الحكومات بل إنها مل 

تضعها يف سلم أولوياتها وخصوصا أن املواطنني العرب بشكل 

املشاركة  عن  بعيدا  كان  خاص  بشكل  العريب  والشباب  عام 

املنطقة  السيع يف  السكاين  النمو  أن   العامة. كام  الحياة  يف 

العربية شكل ضغطا هائال عىل البنية التحتية فوصلت البطالة 

التقرير  %29حسب   ( مستوياتها  أعىل  إل  العريب  العامل  يف 

كبرية  اجتامعية  مشكلة  ذلك   عن  نتج   ) البرشية  التنمية 

ترجمت توترا وغضبا لدى قطاع الشباب الواسع. 

صحوة شبابية
لذلك مل يكن غريبا أن يكون الشباب الفاعل األكرب عند اندالع 

الشباب  نزول  يكن  مل  إذ   .2011 عام  يف  السلمي  االحتجاج 

فالبعض  مفاجأة،  وال  مصادفة  العريب  الربيع  يف  الشوارع  إل 

منهم  مل ير الشارع بعدها أبدا، لقد كانت صحوة شبابية تعرب 

يف  كانت رصخة  لقد  والتهميش،  القهر  من  طويلة  عن سنني 

وجه االستبداد والظلم وسيال عارما حطم السد الذي عمدت 

األنظمة عىل مدى سنني طويلة تدعيمه وتقويته ليكون مانعا 

ألي انهيار ولكنه انهار بدماء شباب آثر املوت عىل أن يبقى 

خانعا مذلوال مهمشا.

إن حركة االحتجاج التي انطلقت يف دول الربيع العريب ومنها 

سوريا  كانت تعبريا عن حالة من اإلحباط واالغرتاب التي  كان 

يعيشها جيل كامل من الشباب وجد نفسه يف مواجهة مستمرة 

بل متزايدة مع واقع يرفض االعرتاف بوجوده ككائن له الحق 

يف التعبري عن نفسه واملشاركة يف رسم معامل مستقبله.

و حيث أن الحراك يف سوريا يف بدايته كان سلميا مدنيا وكانت 

وسيلته الوحيدة هي  املظاهرات واالعتصامات كان الشباب 

والساحات  صارخا  الشوارع  إل  فيها فخرج   أول من شارك 

والدميقراطية  الحرية  نحو  بالتغيري  مطالبا  معرتضا  غاضبا 

واملساواة وحكم القانون دون أية أفكار إيديولوجية متجاوزا 

كل األحزاب والقوى التقليدية األخرى  متسلحني فقط بالعلم 

واملعرفة ومجتمعني عىل أفكار تصب جميعا نحو توقهم للتغري 

العارمة يف املشاركة يف رسم معامل مستقبل بلدهم  ورغبتهم 

متأثرين بتجارب الدول املتقدمة واملتحرضة. 

التنسيقيات ابتكار سوري شبابي
نشأت التنسيقيات التي اعتربت عمال إبداعا متيز به الشباب 

السوري دون سواه. وهي تنظيامت شبابية  مرنة غري تقليدية 

ال تشبه أي منظمة أو حزب تتألف من مجموعة من الشباب 

هدفها توجيه حركة الشارع وتنظيمه وتغطيته إعالميا وتقديم 

املساعدة له يف اختيار شعاراته وأماكن انطالقه وكافة األشياء 

يف  كثريا  التنظيامت  هذه  نجحت  وقد  األخرى  اللوجستية 

والبقاء عىل أهدافه  السلمي  االحتجاج  املحافظة عىل مبادئ 

فرتة من الزمن ليست بالقليلة إل أن تطورت األحداث بشكل 

تعرض  عندها  املدمرة  الشعواء  الحرب  نحو  دراماتييك رسيع 

الشباب لرضبة قاسية فكانت ضحية الصاع األول ومن قبل 

كال الطرفني، ففي نظرة واحدة للفئة العمرية للقتىل والشهداء 

املاضية ميكن مالحظة أن70 % منهم  الست  السنوات  خالل 

من فئة الشباب.

تفاوت موقف الشباب يف سورية من انتقال الصاع إل شكله 

املسلح، فمنهم من انخرط فيه ومنهم من تحفظ عليه ورشع 

يف أعامل إغاثية وإعالمية من خالل مساعدة منكويب الحرب 

واملحافظة عىل ما بقي من أهداف الثورة السلمية فانترشت 

رسيعا يف الداخل السوري ويف البلدان املجاورة التي فر إليها 

الشباب هربا من الحرب تنظيامت شبابية مدنية تعمل عىل 

وسائل  أبسط  تقديم  يف  وخارجيا  داخليا  الالجئني  مساعدة 

تهدف  مستمرة  عمل  بورشات  القيام  عىل  وعكفت  املعيشة 

إل زيادة مهارات الشباب يف العمل املدين والسيايس وأخذت 

يف  قبل  من  معروفة  تكن  مل  مواضيع  عىل  أعضاءها  تدرب 

وحقوق  املواطنة  منها  جديدة  وتعترب  بل  السوري  املجتمع 

املواضيع  من  وغريها  االنتقالية  والعدالة  والجندر  اإلنسان 

السياسية كالدميقراطية والعلامنية.

فالشاب  السوري  الشباب  أوساط  يف  حقيقية  انتكاسة  هناك 

يحمل  الذي  الشاب  هو  للسلطة  بالنسبة  املثايل  السوري 

بندقية، وبالنسبة للمعارضة هو الشاب املتدين الذي يحمل 

يف  نجحت  التي  الثالثة  الفئة  السلطة.  ضد  البندقية  بدوره 

الفرار أو أجربت عىل املغادرة وبدأت للتو معاناتها الجديدة يف 

دول االغرتاب وقلة قليلة فقط منها ال تزال تفكر بالعودة إل 

الوطن.. لألسف لقد خست سوريا شبابها ويك تعوض خسارتها 

تحتاج إل عقد أو عقدين من الزمن.

الشباب السوري 
هواجس الثورة والحرب

الشباب والتغيير في سياقات الدولة....
الوجود، المشاركه والفعالية

 سهر عمر – فلسطين 

ضمن املتغريات التي شهدتها وباتت تشهدها الساحة العربية ومع اتساع اتجاهات االنهيار واالنكسار واالضطراب يف العامل  العريب،  أصبحت تستدعي 

الرضورة املنطقية إيجاد وبناء إسرتاتيجيات وتكتيكات ضمن أطر التغيري املبني عىل الشباب باعتبارهم املحرك األسايس والرئييس ضمن عملية التغيري 

املفرتضة واملرتقبة، باعتبار أن الشباب هم املحرك اإلحتجاجي والداعم إلي عملية تغيري حقيقية يكون منطلقها واقع املجتمعات وما تعيشه، ففي 

ظل حالة القمعية والسلطوية وتشبث النخب الحاكمه بتحييد وتحويل مسار عملية التغيري الحقيقي للمواطن العريب وبناء نوع من العالقة السياسية 

واإلقتصادية والتنموية املبنية وفق رؤية تعميق حالة التبعية، ومع التعمق الواضح يف تكريس التبعية السياسية وضيق وانحسار مفهوم املواطنة 

الحقيقية يف العامل العريب يتضح معنى حقيقة التصاعد املتنامي لإلختالل الدميقراطي يف حياة الشعوب العربية وما تعانيه من عالقات غري توافقية 

يف مفهوم الدولة ودور الدولة مقابل حالة املواطنه، وما يقابلها من الرتاجع الخاص بالفعل الشعبي وضيق أفق التوجهات واإلسرتتيجيات والحركات 

التغيريية عىل أرض الواقع، يبقي السؤال عىل الرغم من أن  70 % من قوى التغيري هم من الشباب، ما هو دورهم يف املسارات التغيريية املفرتضة؟؟ 

ويف حال صعود الشباب للواجهه يف عدد من التجارب التغيريية ما هو مدى الفعل والفاعليه واإلستيعاب لدورهم وعملهم؟؟ 

حمادة سلمان – سوريا

يف  السورية  الشعبية  االحتجاجات  اندالع  قبيل  الشبايب  النشاط  يكن  مل 

غري  الشبابية  النشاطات  جميع  وكانت  مستقال،  2011نشاطا  عام  مارس 

منظامت  كان  حني  يف  سياسية،  غري  بالرضورة  السلطة  قبل  من  املوجهة 

الدولة كاالتحاد الوطني لطلبة سورية واتحاد شبيبة الثورة هي املنظامت 

التي تقوم مبهمة ترويض الشباب وتأطري نشاطهم ضمن فعاليات رسمية 

وحزبية موجهة سياسيا لصالح النظام الحاكم يف ظل غياب قانون لألحزاب 

والقوانني األخرى التي تسمح بالعمل املدين خارج السلطة. لذلك سيكون 

الشبابية  الحركات  متثالن  كانتا  املنظمتني  هاتني  إن  القول  املجحف  من 

باملعنى الحقيقي فقد أسستا كرديف لحزب البعث العريب االشرتايك والذي 

كان حسب املادة الثامنة من الدستور املعمول به قبل عام 2012 القائد 

السلطة  رشعية  تدعيم  املنظمتني  هدف  وكان  وبالتايل  واملجتمع  للدولة 

واستمرارها. كام إن قيادات تلك املنظامت مل تكن  من الشباب بل كانت 

أعامرهم تفوق هذه الفئة العمرية، وكان الوالء هو املقياس األول للشباب 

يف  ودميقراطية  حقيقية  مشاركة  هناك  يكن  ومل  جناحها  تحت  املنضوين 

أن  ذلك. كام  تتول  التي   السلطة هي  كانت  فقد  القيادات  تلك  اختيار 

فقد  أفضل حاال  يكن  به مل  كان معموال  الذي  األهلية  الجمعيات  قانون 

كان يعطي الحق املطلق للسلطة لتوجيه عمل املنظامت وتأطري أهدافها 

واختيار أعضائها و التدخل يف أي نشاط قد تقوم به .

     ما فتأت توجهات بنو البرش تالمس األحالم برتك الواقع املرير 
واالنتقال إل واقع أفضل، عرب منظومتني أو منهجني رئيسيني، األول 
حامل بالتغيري الجذري الذي يرضب جذور قضية ما، واألخر منطقي 
بأسلوب تدريجي محسوب، وخط البعض منهجا وسطا شأنهم يف 
التنظري  عىل  تعتمد  التي  النظرية  املعارف  جوانب  كل  شأن  ذلك 
والتطبيق معا، وتعتمد هذه التوجهات والرؤى، عىل األفكار التي 
يكون  إل عوامل عدة  باإلضافة  اإلنسان وتؤثر يف خياراته،  تخالج 
أو  دينيا  أو حتى  سياسيا،  أو  اجتامعيا،  أو  اقتصاديا،  منها  البعض 
لتصفات  ال  محددة  تكون  واملؤثرات  العوامل  هذه  كل  عقائديا، 
بأمناط  لخياراته، وتجعله مقولبا  بل حتى محددة  اإلنسان حسب 
معينة يعد فيها الخروج عنها خروجا عن املألوف، وإذا كان هذا 
العربية،  املنطقة  إقليم  الوضع يكون شبه عموم منترش يف عموم 
نجد لها تكريسا خاصا يف جمهورية العراق، فبعد حرب 2003 والتي 
يختلف العراقيون/ات ذاتهم/هن يف تسميتها - التحرير، االحتالل، 
غائبة  كانت  عديدة  أفكار  السطح  عىل  طفت  التغيري-  السقوط، 
توجهاتها  متارس  كانت  أفكار  وانتعشت  الواحد،  الحزب  حقبة  يف 
يف الخفاء، وكانت هذه األفكار إما بشكل منظم أو بأشكال فردية 
تشابكت فيام بينها فكونت حركات منظمة، ويف هذه املرحلة أعني 
بها 2003 - 2005 مل تك الفكرة ناضجة بعد بفهم معنى التحول 
نهجا  متارس  التيارات  فنحت  السياسية،  والتعددية  الدميقراطي 
يكاد يكون دكتاتوريا استبداديا يف ظل منظومة دميقراطية مقنعة، 

والسؤال الذي يطرح هنا أين الشباب من هذه الحركات؟

حركة  يف  االنخراط  من  خيفة  متوجسني  كانوا  الشباب  غالبية    
سياسية للمساهمة بالتغيري، فيلمس الباحث يف هذه الحقبة شبه 
املنفى  العائدة من  املعارضة  الشباب واالعتامد عىل  لدور  تغييب 
وهي طبقة شارفت عىل بلوغ الكهولة، باإلضافة إل وجوه اجتامعية 
برزت عقب التغيري لتتصدى ملواقع القرار، وجرت انتخابات برملانية 
ومل يك حظ الشباب فيها وافرا، ثم كتب دستور جمهورية العراق 
وحوت   2006 عام  يف  نافذا  فأصبح  عليه  التصويت  وتم   2005
دور  ألهمية  كرست  مادة  عىل  واالتباع  االحرتام  واجبه  نصوصه 
 ، طموحاتهم/هن  خاللها  من  ميارسون  فسحة  ومنحهم  الشباب 
التعصب املذهبي  املبنية عىل أساس  الحرب األهلية  أتون  بيد أن 
الشباب  جثث  فأضحت  آخر،  منحى  إل  الشباب  جرت  والطائفي 
متأل شوارع بغداد، بدال من مينحوا دورا باتخاذ القرار، تعالت بعد 
الشبابية من خالل مدونني/ات ومنظرين/ األصوات  املرحلة  هذه 

ات وناشطني/ات، لنبذ االقتتال والتعصب، فانتهت الحرب الطائفية 
صوته،  ويعلوا  ينتعش  الشبايب  الفكر  وبدأ  املايض،  من  وأصبحت 
ويشارك يف تأسيس الحركات عامة والشبابية خاصة، وبدأ هنا حراك 
الشباب،  دور  تفعيل  برضورة  ينادي   ،2008 عام  نهاية  مع  مدين 
حتى بلغت هذه الحركات التطوعية والتي تكاد تكون غري منظمة 
ينكر وجود توجهات وفرق  العريب، وال  الربيع  انطالق  ذروتها مع 
شبابية نادت بالتغيري قبل هذه الفرتة إال أن أصواتها غالبا ما كانت 
أو  سياسية  تكون  ما  تارة  متعددة  وأنظمة  تيارات  بفعل  تقمع 
الشباب  متزمته، حتى عىل صوت  قبلية  اجتامعية  أو حتى  دينية 

يف ثورات الربيع العريب مع تحفظ البعض أيضا عىل هذه التسمية 
الذكر، ويف عام 2012  العراق  سالفة  التغيري يف  شأنها شأن حرب 
الحركات  ونزلت  الفاسدة،  األنظمة  تغيري  ضورة  عن  الكالم  بدأ 
الشبابية إل الشوارع مبظاهرات حاشدة للمطالبة بالتغيري، قمعت 
االنتهاكات،  من  عديد  إل  ات  النشطاء/  وتعرض  الحركات  هذه 
القتل،  حد  وصل  حتى  السمعة،  وتشويه  والرضب،  كالتهديد، 
إل هجامت رشسه جراء  واالعالميون/ات  الصحفيون/ات  وتعرض 
أخرى يف  مرة  العراق  ودخل  التوجهات،  الضوء عىل هذه  تسليط 
غياهب تكميم األفواه، ومصادرة حرية الرأي بالتعبري، عىل الرغم 
من نفاذ الدستور الذي ينص عىل مبدأ احرتام حرية الرأي والتعبري، 
إضافة إل وجوب احرتام الحريات األساسية،  باإلضافة إل محاولة 
تقويض  أو  تارة،  إليه  ونسبتها  الشبابية  الجهود  مصادرة  البعض 
عدة  وبوسائل  أخرى،  تارة  بالتغيري  املناداة  عىل  القائم  املرشوع 
بغية إضعافه، ووأده، ثم تطور الحراك حتى صار اعتصاما، ثم دخل 
العراق يف حقبة جديدة يف جوان 2014 حيث تم احتالل أجزاء منه 
برضورة  األصوات  فتعالت  اإلرهابية،  التنظيامت  لسطوة  خضعت 
حرب  بغري  التنفيذية  الدولة  أجهزة  إشغال  لعدم  االعتصام  فض 

يف  للتحول  نظرا  السيايس  بالحزب  الثقة  فقد  العريب  فالشاب 
الفكر  بني  ما  التناقض  وحالة  السياسيه  األحزاب  أجندات 
خاصة  كأداة  الشباب  واستخدام  الحزب  داخل  واملامرسة 
تستخدم يف غالب األحيان للمصالح الداخليه للحزب، من هنا 
حتى  أو  األحزاب  عن  للشباب  واضحا  عزوفا  نلمس  أصبحنا 

اإلميان بفكرة قيمية الحزب ودوره يف عملية التغيري. 
بالقمع  الشبابيه  التغيريية  العديد من هذه الحركات  جوبهت 
عىل يد املؤسسات األمنية يف الدولة وهناك العديد من األمثلة 
جوبهت  التي  الشبابيه  التغيريية  الحركات  من  لعدد  الواقعية 

بقوة األمن وقوضت قواها املادية والبرشية.
إن الفعل التغيريي للحركات الشبابية يف العامل العريب يستدعي 
الباحثه عن  أهمية إيجاد إطار جامع لكافة القوى املجتمعية 
التغيري لإلميان بفكرة اإلصالح والتغيري وتبنيها عىل مستوى كافة 
وهذا  وتعبئتها،  املجتمعية  الطاقات  وحشد  الشبابية  الفئات 
العربية تحقيقه. فإطار  الشبابية  فعليا ما مل تستطع الحركات 
مسألة  تتجاوز  مل  العريب  بالعامل  التغيريية  الشبابية  الحركات 
العفوية لإلصالح ومل تتبنى رؤية حقيقية وفق أهداف محددة 
مبنية عىل اسرتاتيجيات وسياسات بنيوية قابله للتحقيق سواء 
عىل املدى القريب أو البعيد بل عىل العكس خلت من التنظيم 
إن  مشتته،  رؤياها  وبقيت  التغيريي  الهدف  بإيجاد  الكفيل 
حالة  متثل  تجاربها  ضمن  العريب  العامل  يف  الشبابية  الحركات 
نضالية تحتاج إلمكانيات أكرب من فكرة الرغبة بالتغيري خصوصا 
اإلصالح  بفكرة  العربية  التجارب  بعض  به  مرت  ما  ظل  يف 
بتوجهات  واستغاللها  األمور،  إليه  آلت  وما  العريب«  »الربيع 
محددة ضمن أطر قمعية يرتاجع فيها دور الشباب والحركات 
الشبابية لصالح معاودة نظم دولة جديدة وبحلتها التقليدية 
السابقة سواء كانت نظم دولة عسكرية أو دينية أو أمنية أو 

سياسية أو اقتصادية. 

التحرير، وانخرط الشباب يف عمليات التحرير العسكرية ليكونوا وقودا 
لحرب مل يقرتفوا فيها خطأ، ومل يكونوا سببا يف اندالعها، إضافة إل هجرة 
البعض األخر من الشباب إل أوربا أو األمريكيتني بحثا عن مالذ آمن 
حيث جرت مناقشة ذلك من تجمعات شبابية بغية الوصول إل أسباب 
الهجرة، والبعض اآلخر كان مؤيدا،  الهجرة، والبعض رفض هذه  هذه 
تجعل  األوضاع  هذه  مثل  رشعية،  غري  بصفة  هجرتهم/ن  كانت  وإن 
التغيري يتخبط  الشبابية يف  التنظيامت والحركات  الباحث يف دور  من 
يف  الشاب  أن  فيجد  بياناته،  بعد  فيام  وتتضارب  معلوماته،  جمع  يف 
العراق سياسيا وعامال وطالبا ومعيال لألرسة ومقاتال ورجل دين ومزارعا 
ومعلام ورجل أعامل ويكاد يكون كل ما تقدم يف شخص واحد و يف أن 
واحد. السؤال األهم الذي يطرح هل كانت الحركات الشبابية فاعلة يف 
التغيري؟ ال اعتقد أن يختلف اثنان عىل ذلك نعم هي فاعلة، لكن لطاملا 
نحتاجه وبشدة،  الذي  فان  لذا  بشكل غري صحيح،  استغلت ووجهت 
هو بناء قدرات الشباب بالشكل األمثل من خالل برامج حكومية وغري 
حكومية، تساعده يف االختيار، ويف متييز األمور ولو بالصورة البسيطة، 
بعد  نشطت  التي  الشبابية  الحركات  مع  التاميش  ضورة  إل  إضافة 
2015 والتي ما فتأت تعقد االجتامعات والندوات واملؤمترات للتوعية 
والتثقيف برضورة تفعيل دور الشباب يف صنع القرار، إضافة إل متكني 

الشباب من إدارة عجلة التعايش السلمي وبث روح املصالحة.
 إن التجربة العراقية يف التغيري السلمي املبني عىل حراك الشباب املدين 
قائم  منوذج  معمقة،  بحلقات  البحث  واجب  منوذجا  يكون  أن  يصح 
عىل روحية املواطنة الحقيقية التي ترفض كل أشكال الفساد والتعصب 
والعنصية املبنية عىل نهج غري إنساين، لتكون الكلمة األخرية مستندة 
عىل أسس من مبادئ الدميقراطية والحريات التي تبعد التقييد عن أي 
إنسان، نعم إن هذا هو دور التجمعات الشبابية يف العراق، وصوال إل 

التغيري املنشود يف دولة مدنية كاملة.

دور التنظيمات والحركات الشبابية في التغيير
بقلم : زياد خالد علي – جمعية األمل العراقية                  التجربة العراقية نموذجا 
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العمل  شكل  الصادقية  قدماء  وجمعية  الخلدونية  غرار  وعىل 
الجمعيايت فضاء لبلورة مقوالت وطنية واحتلت الجمعيات املرسحية 
والقاعدة  املثقفة  النخبة  بني  املبارش  لالتصال  ثقافية  فنية  واجهة 

الجامهريية العريضة. 
تكونت حركة الشباب التونيس يف وسطني مختلفني وضمنت رؤاها يف 

أوىل الفرق املرسحية املؤسسة.
سياسيا  الجمهورية  لشعارات  العليا  املثل  التونيس  حلقة  فتبنت 
أمثال  ليربايل حر  اقتصاد  االجتامعية يف ظل  العدالة  بإرساء  ونادت 
"عيل باش حانبة والبشري صفر وعبد الجليل الزاوش وعيل بوشوشة 
قبل  الشهامة  لجمعية  االول  العرض  واكبوا  اللذين    1"... وغريهم 
الفرنسية عن رغبة عيل  الرقابة  وأعلنت سلطات  الرسمي  تأسيسها 

باش حانبة "غرس الفن املرسحى بني األهايل"2
عبد  حول  التوتة  ومقهى  غرناطة  نادي  كتلة  عنارص  التفت  بينام 
الفريق  هذا  بني  وكان  اإلسالمي  اإلصالحي  والتيار  الثعالبي  العزيز 
ستشكل  التي  الجعايبي  ومحمد  الفوريت  والبشري  األكودي  إبراهيم 
عبد  العام  وكاتبها  القاليت  حسن  ويرتأسها  املرسحية3  اآلداب  فرقة 

العزيز الثعالبي.
التونيس املرسح ودفعوا إىل تأسيسه فكيف  الشباب  هكذا احتضن 

أثرت هذه الجمعيات وتأثرت بالحركية السياسية؟
تأسست أهم الجمعيات والصحف واألحزاب الوطنية مبدينة تونس 
واختارت املدينة العتيقة حاضنة لها فركزت مقرات جمعياتها يف هذا 
الفعل املرسحي أداة لهذا  الحيز املحصن بتونسييه وأسواره وشكل 
االخرتاق فركزت مناطق بيع التذاكر يف املدينة العتيقة ومتت العروض 

1  - املنصف رشف الدين، تاريخ املرسح التونيس، ص58

2  - محمد مسعود إدريس، دراسات يف املرسح التونيس، ص 47

3  - احمد بن ميالد ومحمد مسعود ادريس، الشيخ عبد العزيز الثعالبي، ص 104 

111 –

يف املدينة األوروبية لساعات متأخرة من الليل ليصبح املرسح جرسا 
الكتساح هذا الفضاء الذي سعت فرنسا لتكريس تقويته.

وتكاثرت الجمعيات املرسحية يف العاصمة فتكونت جمعية الشهامة 
االتحاد" وظهرت جمعية  "جوق  االرناؤوط  الهادي  واآلداب وأسس 
املدين  توفيق  أحمد  وأسس  الرباعة"  و"جمعية  التهذيب"  "حديقة 

"جمعية السعادة".
لعل تأسيس الجمعيات نبع من توالد الرصاعات مع االستعامر فـقد 
وكان  السيايس.  الوعي  بدرجة  وثيق  ارتباط  املرسحية  للحركة  كان 
بروز  عىل  البالغ  التأثري  معينة  فرتات  يف  السياسية  الحركة  المتداد 

الجمعيات املرسحية"4
التوتر  بؤر  حول  األويل  الجمعيات  نشأة  يفرس  ان  ميكن  ما  وهو 
األساسية تونس ثّم صفاقس ثم سوسة فقّدم تالميذ املدرسة الفرنسية 
وتأسست جمعية  الدين"  "صالح  العربية مبدينة صفاقس مرسحية 

"التهذيب" وتكون جوق النجار بسوسة.
ومتركزت الدائرة الثالثة للرصاع حول األرايض الزراعية الخصبة التي 
العقارية واستالب  للهيمنة  رمزا  املعمرين وأصبحت  عليها  استحوذ 
للمدن  معربا  القريوان  باجة"ومثلت  فتأسست"جمعية  الفالحني 
أول  شويشة  محمد  فأنشأ  الصحراوية  بالتجارة  املرتبطة  الداخلية 

فرقة مرسحية بها.
توظيفه  عىل  وعملت  الجمعيايت  بالعمل  الشباب"  "حركة  بدأت 

4  - محمد مسعود ادريس، دراسات فياملرسح التونيس، ص 62

نشأتها  عن  تعلن  مل  كام  ترخيصا  تطلب  ومل  هامة  نضالية  كوسيلة 
قضايا  املرسحية  وأعاملها  املرسحية  الجمعيات  خالل  من  فضمنت 
وطنية تثري حامس الجمهور وتذكره بأمجاده وتاريخه فـ"اثارت حامس 
الجمهور لهذه الجوانب السياسية املعروضة يف هذه املرسحيات..."5 
فسعت  الوطنية  الهوية  طمس  املستعمر  محاوالت  وتحسست 
التاريخي فارتابت السلطات  التونيس وتأكيد تفوقه  لرفع معنويات 
االستعامرية من املواضيع التي يتطرق لها املرسحيني يف أعاملهم يف 
االجتامعي  الحراك  يف  املرسحيني  مشاركة  ونرصد  تقاريرهااألمنية6 
السيايس من خالل الرسائل املتعددة التي بعث بها أفراد "اآلداب" 
إىل الزعيم "الثعالبي" إلخباره بنتائج مقاطعة الرتامواي7 التي انخرط 
يف أحداثها "الشباب التونيس" والتجأ الفرنسيون إىل االعتقاالت ونفي 
بعض القياديني فصدر أمر8 بنفي حسن القاليت رئيس جمعية اآلداب 
عضو  الزمريل  الصادق  وبإبعاد  العام  كاتبها  الثعالبي  العزيز  وعبد 

ناشط بها اىل أقىص الجنوب.
تشديد  رغم  التامرين  غطاء  تحت  املرسحيني  اجتامعات  وتتواصل 
الحظر واملضايقات التي وصلت حد التجسس عىل الجمعيات.ويطلع 
بقية أعضاء الجمعية الشيخ الثعالبي بتطورات االعتصاب يف منفاه 

فهو"الزال مستمرا...والزال يقلق الحكومة والرشكة"9.
كانت السلط االستعامرية تخىش تعدد الجمعيات املرسحية ألنها ال 
تكتفي بدورها الفني بل تعمل عىل التوجيه السيايس بلمها لشتات 
فيه  تخمرت  وعاء  لتشكل  عامة.  التونسيني  لجمهور  بل  الشباب10 
األفكار اإلصالحية وساهمت يف النهوض بالتونسيني ملقارعة املستعمر 

فتأطرت فيه الحركة الوطنية التونسية الوليدة.

5 - محمد مسعود إدريس، دراسات ...، مرجع مذكور، ص 37

6  ـ محمد مسعود إدريس، يف تاريخ املرسح التونيس نصوص ووثائق، مرجع مذكور، 

ص64

7 - أطلقت حادثة مقتل طفل تونيس بعربة ترام واي احتجاجات واسعة بني األهايل

8 - الرائد الرسمي عدد مؤرخ يف 13-3-1912

9  ـ محمد مسعود إدريس، يف تاريخ املرسح التونيس نصوص...، مرجع مذكور، ص67

10  - عامر التونيس، مجلة املرسح العدد األّول السنة األوىل

قد يحق لنا القول أن النسبة األكرب من املجهود املبذول يف سبيل االرتقاء باملجال 

الثقايف يف تونس ليست سوى مخططات وأماين ال تتجاوز كونها حربا عىل ورق .

وقد ال ميكن أن نشّك أن السياسات الثقافية للبالد مل تشهد تطورا بارزا أو انتقاال 

فعاال منذ أكرث من 50 سنة.

للبالد عامة ولكل منطقة  الثقايف  التسيري  التخمني يف مفهوم  نعيد  يجعلنا  ما  هذا 

واحتياجاتها وصعوباتها بشكل خاص.

كبرية  واليات   04 إىل  تنقسم  بها هي  أقطن  التي  املنطقة  فإن  األساس  وعىل هذا 

وهي: تونس / بن عروس / منوبة / أريانة وهذه الواليات بدورها تنقسم إىل عدد 

املعيشية  الظروف  من  تعاين  التي  الشعبية  واألحياء  العشوائية  املناطق  من  هائل 

الفنون والثقافة وإن حاولنا بصفة  الصعبة و خاصة منها الحرمان من كل أشكال 

مبسطة دراسة أهم االحتياجات املتعلقة بحق هذه املجتمعات يف الفن والثقافة ال 

ميكن أن نتغافل عىل أن الخدمات التي تتمتع بها املناطق التي أعيش فيها تنطوي 

تتجاوز  ال  الخدمات  تلك  أن  مبا  الثقايف  واالستهالك  للفعل  البديهية  النظرة  تحت 

حدود املؤسسات املوجودة يف العاصمة، كمهرجانات وفعاليات، ومسارح وقاعات 

كلم مربع من إجامل  متنوعة يف حوايل 30  و  تقام بصفة دورية  سينام ومعارض 

2000 كلم مربع من املنطقة !

والفنانني  املشهورين  بني  الوطيدة  والقرابة  والصالحيات  النفوذ  لذوي  وهذا طبعا 

املعروفني من جهة، وبني أصحاب القرار والقرابة العائلية من جهات أخرى، حيث أن 

الشاب وكام تعودنا ليس سوى وسيلة للزج به يف الصفوف األوىل يف املهامت الصعبة 

من تخطيط و تنفيذ ومتابعة وتقييم ليثمر بها ‘’ملوك’’ الثقافة و يتباهون بها  يف 

املحافل واللقاءات الوطنية والدولية ..

شبابه  عىل  يسيطر  اليأس  ثقايف جعل  تصحر  من  الشعبية  املناطق  تشهده  ما  إن 

وأطفاله، شباب موهوب وطموح مل يجد الفرصة الكتشاف ذاته، ثقة بالنفس تكاد 

تكون منعدمة وطموح بسيط ال مجال لبناء قدرات فيه وال لتعزيز مشاركة لها.

 إن حي التضامن أو الوردية أو حي السيدة ورادس وبرج السدرية وغريها يحتاجون 

فقط إىل لفت النظر إليهم ، وإىل منحهم فرص مشاهدة فلم أو رسم صورة أو حتى 

القاء شعر، هي فئات ال تطلب مستحيال غري إقامة ورشات تفاعلية وتكوين ورعاية 

وتدريب، هم يطلبون فرصة ليقولوا بصوت واحد : نحن هنا .. عىل هذه األرض، 

نستحق الحياة والغناء، ال العناء ...

و إن حاولنا يف النهاية ترتيب احتياجات هذه املناطق فإننا قد نحتاج خرباء دارسني 

جيدا طبيعة هذه املجتمعات ومنط عيشها واحتياجاتها ولكن مام ال شك فيه أن 

تلك املجتمعات تفتقر إىل : 

إتاحة الفرص وخاصة للعنرص الشبايب والنسوي

تأطري األجيال الصاعدة ومنحهم أبسط فرص الرتفيه 

إنشاء مساحات تعبريية حرة 

االعتناء بلفت نظر وسائل اإلعالم

دورات تكوينية مكثفة حول ثقافة التطوع والقيادة واإلدارة

أنشطة فنية متنوعة ودورية تشارك يف تنظيمها املجتمعات املحلية

منح الفئات املستهدفة فرصة عرض أعاملهم داخل الجمهورية و خارجها 

...

أحياء شعبية : 
من االحتياج.. 

إلى االجتياح 

الجمعيات المسرحية
خمير الحركة الوطنية

بقلم سيف الدين الجالصي                   
رئيس الجمعية فني رغما عني                                                               

بقلم محمد أحمد الكشو                    الهوة بني  التونسية فإنها أجمعت عىل أن  للنخبة  الفكرية  رغم اختالف املشارب 
التخلف  تكمن يف  إمنا  املتطور  والغرب  االستعامر  الّرازحة تحت  املغلوبة  البلدان 
والتقهقر الحضاري بسبب انغالقه ورفض نخبه مواكبة أسباب التطور االقتصادي 
والتقني والفكري والفني فاشتدت الهوة الحضارية وأصبح التفوق أمرا واقعا وبات 

النهوض الثقايف أمرا ال غنى عنه يف سبيل تحرير الفكر والوطن.

البالد  شهدتها  التي  السيايس  التغيري  عملية  افتقدت 
التونسية إىل قيادة مركزية وهيئة أركان قيادية عامة، 
فالعفوية كانت غالبة عىل التخطيط، ألن التشكيالت 
الدور الطالئعي  السياسية املعارضة مل تستطع لعب 
القيادي بالطريقة الكافية نتيجة عديد األسباب لعل 
النظام  مارسها  التي  الدائم  اإلنهاك  عملية  أهمها 
الزمت  التي  الذاتية  األسباب  لبعض  إضافة  ضدها 
الحركة السياسية التونسية من أهم سامتها التشتت 
وعدم االستعداد ملثل تلك اللحظة التاريخية. وحتى 
بعد 14 جانفي فإن التنظيامت الكالسيكية مل تستطع 
الواقع  طرحها  التي  اإلشكاالت  جملة  عن  اإلجابة 

لها،  االسترشاف صفة مالزمة  االرتباك وضعف  فكان 
ففوتت عىل نفسها فرصا عديدة لقلب موازين القوى 
وقع  قد  منها  هاما  جزءا  أن  كام  لصالحها،  البالد  يف 
العملية  داخل  وتطويعه  السلطة  لحضرية  استجالبه 
فإن  الفراغ،  تأىب  الطبيعة  وألن  الرسمية.  السياسية 
والتنظيامت  األحزاب  بعهدة  مناطا  كان  الذي  الدور 
إىل  آل  به  القيام  تستطع  ومل  الكالسيكية  السياسية 
الحركة  رحم  من  ولدت  جديدة  سياسية  أجسام 
االجتامعية االحتجاجية الصبغة الشبابية طاغية عليها 
عملها،  أسلوب  يف  بقوة  حارضة  اإلبداعية  والقدرة 
هذه  أبرز  التونسية.  للثورة  األبرز  املفاجئة  فكانت 

لها  التي كان  "مانيش_مسامح"  الحركات هي حملة 
املصالحة  قانون  مرشوع  تعطيل  يف  الكبري  الفضل 
الوطنية املعروض من قبل مؤسسة رئاسة الجمهورية 
مسار  إعدام  لعملية  القانوين  السند  ميثل  والذي 
واالنتشار  املحدود  الدور  رغم  االنتقالية.  العدالة 
املتواضع لهذه الحركات الشبابية واالجتامعية، والذي 
يجب أن تدرس أسبابه ويقع تجاوزه، فإن الدور الذي 
يجب أن تلعبه هذه القوى الناشئة يف الفرتة القادمة 
هام جدا ألن القضايا االجتامعية الجذرية تبحث عن 
الدغامئية  بعيدا عن  بدائل حقيقية وطرحا متجددا 

والربامج الشعبوية.

االرتباك وضعف االستشراف صفة 
مالزمة للتنظيمات الشبابية

بقلم سامي بن غازي  

إن الدور الذي يجب أن تلعبه 
هذه القوى الناشئة في الفترة 
القادمة هام جدا ألن القضايا 
االجتماعية الجذرية تبحث عن 

بدائل حقيقية وطرحا متجددا 
بعيدا عن الدغمائية والبرامج 

الشعبوية.

صاحبة  االجتامعية،  القوى  تلعب  لطبيعتها،  وفقاً 
التغيري  شأن  يف  أساسية  أدواراً  التغيري،  يف  املصلحة 
وفقاً  مواقفها،  وتتباين  والسيايس،  االجتامعي 
القوى ثالث رشائح اجتامعية:  ملصالحها. وتضم هذه 
عليا، ووسطى، ودنياً، غالباً تُصنَّف عىل أسس مختلفة، 
كالتصنيف أساس الجنس، كاملرأة، والتقسيم العمري، 
كالشباب، إىل جانب تقسيامت عىل أسس جغرافية، 
القوى  مع  التعامل  فإن  عليه،  وغريها.  وإقليمية 
االجتامعية، عىل أساس تصنيف محدد، عمري كان أم 

جنيس، دون النظر لإلطار العام، أمر مضلل.

الشباب  رشيحة  تدفع  املخل،  التصنيف  هذا  رغم 
إىل  وبالنظر  االجتامعي.  التغيري  ميدان  نحو  بطاقتها 
الشباب  منظامت  لعبت  فقد  السوداين،  الواقع  حالة 
السيايس،  االجتامعي-  التغيري  شأن  يف  مهمة  أدواراً 
العاملية،  اليسارية  بالحركة  تأثرها  إطار  يف  خاصة 
اإلضعاف  ملوجات  ونتيجة  أخص.  بوجه  واملحلية 
الحزب  وعامده  السوداين،  اليسار  حركة  رضب  الذي 
الشبابية،  املنظامت  هذه  تأثري  تراجع  الشيوعي، 
حركات  الفراغ  لتمأل  السوداين،  الشباب  كإتحاد 
أهم سامتها:  بني وقت آلخر،  تظهر  وليدة  اجتامعية 
ضعف األثر، ذاتية الطابع، وهشاشة البنية، إىل جانب 
ُعليا يف  مصلحة  كقوى صاحبة  فيها  موثوق  غري  أنها 

التغيري اإليجايب، بل مستطيعه إليه.

الكمي  الوجود  أضعفت  مختلفة  أسباب  هناك 
األهلية  الحرب  بينه  السوداين، من  للشباب  والكيفي 
الشباب  من  مقدره  أعداداً  وتحصد  حصدت  التي 
املؤيِّد، أو املُجرب عىل، أو الداعم للنظام الحاكم، ويف 
مامثلة  نسب  كذلك  الحرب  تحصد  األخرى،  الضفة 
النظام. إىل جانب ذلك، دفعت، وتدفع  من معاريض 
خارج  الهجرة،  نحو  بالشباب  االقتصادية  الظروف 
والعاملني  الخليج  نحو  وبخاصة  السودانية،  الجغرافيا 
الثاين والثالث. يف مجموعها، نجدها نسبة بارزة، لكن، 
أمر  تقديرها  يجعل  فيها،  املوثوق  اإلحصاءات  غياب 

غري مؤكد، لكنه ُمالحظ.

جعلت  االجتامعي،  التغيري  أفرزها  التي  األمل  خيبة 
من بعض الشباب، طاقات خاملة، مستكينة لإلحباط 
املشاركة  أنواع  من  ألّي  رافضة  املفهوم،  االجتامعي 
بل  السيايس،  االجتامعي-  التغيري  عملية  اإليجابية يف 
من  الخروج  نحو  أو  العزلة،  نحو  متجهة  جعلها-   –
العزلة االجتامعية، صوب تأثري عوامل أخرى، كالتطرف 
تبني  عرب  أو  التكفري،  أيديولوجية  باعتناق  الديني، 
أفكار راديكالية أخرى - ليست بالرضورة دينية- أثنية 

كانت، أو يسارية طفولية.

السودانية،  السياسية  القوى  ساهمت  بدورها 
الرئيسية، يف تعميق األزمة، والتأثر بها يف ذات الوقت. 
فغياب الدميقراطية، أخرج عدد كبري من الشباب من 
التقليدية.  السياسية  القوى  أُطروحات   مع  التفاعل 
البعض  منه  توقع  الذي   - اإلسالمي  املرشوع  وفشل 
املُنفصل جنة  الشامل وجنوبه  أن يجعل من سودان 
اإلسالم  شباب  أحبط   - السامء  مع  وِصلة  األرض  يف 
حالة  يف  إما  وجعلهم  مرشوعهم،  قلب  يف  السيايس 
الرتايب،  عرّابهم  مجموعة  االنطالق،  منصة  إىل  رجوع 
قبل أن يحبطوا ثانية، أو يف حالة مترتُس رشس داخل 
يف  مفرِّغني  الرسمية،  الحكومية  السياسة  املؤسسات 
بعقود  وقبله  الغنويش  راشد  معارضيهم فشل منوذج 

حسن البنا.

 كام هو مالحظ، فإن حالة الشباب اإلسالمي، ودفاعهم 
معرفتهم  تُفرّسها  الحاكم،  النظام  عن  الهستريي 
وجودهم  نهاية  هي  النظام،  نهاية  أن  املسبقة، 
عليه،  والسيايس.  واالجتامعي،  االقتصادي،  ونفوذهم 
تجدهم ُمتّخذين من شعار )فلرتق كل الدماء( حالة 
وما  الكل(،   الكل ضد  )حرب  بشعار  وُمخلَّة  َمرَِضيَّة 
أبعد بني املرشوعني، لكن ما أقرب بني نتائجهام، نتائج 

الحربني، الكل ضد الكل، وإراقة كل الدماء.

الحساسية  الغد،  يف  الثقة  عدم  القادم،  من  الخوف 
القديم،  بالدفاع عن  النفس  الدفاع عن  الجديد،  من 
واالعتقاد بأن الدفاع عن جسد الكيان، يعني التمسك 
مبا هو باٍل ، أدى كل ذلك إلضعاف الثقة يف مقدرات 
ما يُصنَّف عمرياً دون الخمسني، مام أضعف طاقات 
وبددها،  بل  السوداين،  اليسار  أحزاب  داخل  الشباب 
موثوق  غري  فئة  الشباب،  أي  أنها،  تفسريه  ميكن  مبا 
اتخاذ  الفعلية يف  ُمعوَّل عىل مشاركتها  بل غري  فيها، 
القرار املؤسيس داخل أحزاب اليسار، واليمني عىل حد 

سواء.

إن بروز حركات اجتامعية جديدة، تجد الدعم النظري 
والفعيل من التيار الليربايل الجديد، هي أزمة إضافية، 
ال تصب يف مصلحة السعي نحو العدالة االجتامعية. 
لها،  قدم  الجديدة عن موطئ  الحركات  تبحث هذه 
قوامة الوقوف عىل أنقاض القديم، وفض االرتباط بني 
التغيري االجتامعي والعدالة االجتامعية، ذلك عرب قطع 
الطريق الرابط بني اليسار والعدالة االجتامعية، وهو 
ورمبا  كامٍل،  بوعٍي  العاملي  الرأسامل  إليه  يسعى  ما 
يجد دعامً غري مبارش من بعض رموز اليسار الطفويل.

الشباب السوداني:
حرب الكل ضد الكل



االربعاء  23 جانفي  2017 -  العدد 6االربعاء  23 جانفي  2017 -  العدد 6

الجريدة املدنيةالجريدة املدنية 1415

أو  أو استبعاد  : أي تفرقة  املرأة  التمييز ضد  يعني مصطلح 
أغراضه  أو  آثاره  من  ويكون  الجنس  أساس  عىل  يتم  متييز 
املس بحقوق املرأة والحريات األساسية يف امليادين السياسية 

االقتصادية واالجتامعية والثقافية واملدنية وأي ميدان آخر.
تدابري  فهي  االتفاقية  من   4 املادة  وفق  االيجايب  التمييز  أما 
التعجيل  تستهدف  األطراف  الدول  بها  تقوم  ومؤقته  خاصة 
باملساواة الفعلية بني الرجل واملرأة. إن تدابري التمييز اإليجايب 
ليس متييزا بالتعريف املتعارف للتمييز وذلك ألنها أوال تدابري 
مؤقتة ويجب أن ينتهي العمل بها فور زوال سبب وجودها 
اال وهو تحقيق مبدأ  اإلنسان  الدولية لحقوق  الرشعة  وفق 
العدالة واملساواة يف النتيجة وليس فقط يف الفرص وحيث أن 
مجتمعنا مجتمع ذكوري ناتج عن إرث بطرياريك متجذر البد 
من إجراءات تسهم يف زوال هذا املفهوم  وإرساء ثقافة الجندر 
املبنية عىل العدل واملساواة الحقيقية بني الرجل واملرأة. مم 
يؤكد أن مجابهة الفكر والثقافة البطرياركية الذكورية ال تتم 

إال مبوجب إجراءات وتدابري حكومية. وهذا ال ميكن أن يعد 
متييزا بل إحقاقا للعدالة واإلنصاف. 

تعاين النساء يف مجتامعاتنا عموما من التمييز باشكال منوعة 
:التمييز املبارش والتمييز غري املبارش والتمييز املركب املامرس 

ضد النساء.
أقوال  أو  أفعال  خالل  من  ميارس  الذي  هو  املبارش  التمييز 
وتتعرض له املرأة بشكل مبارش وبسبب جنسها أي باعتبارها 
أنثى  وهو أكرث األنواع املنترشة يف مجتمعاتنا وأوضح مثال 
عليه هو العنف املامرس عليها من قبل الرجل وهذا العنف 
سواء   وواضح  مبارش  بشكل  ويظهر  إمرة  ألنها  فقط  ميارس 
املنظومة  تساهم  العربية  مجتمعاتنا  ويف  الفعل  أو  بالقول 
من  العنف  هذا  بتعزيز  واالقتصادية  واالجتامعية  القانونية 

خالل انعدام  أبسط وسائل الحامية.
التمييز غري املبارش هو عدم توفري اإلجراءات واآلليات الخاصة 
املؤقته التي يجب إتباعها ملراعاة وضع املرأة يف املجتمع أي 

عدم اللجوء إىل التمييز اإليجايب.
التمييز املركب ويحدث عندما ميارس عىل اإلنسان متييز ألكرث 
من سبب ومثال ذلك كالتمييز الذي ميارس عىل املرأة املنتمية 
إىل فئة ذوي االحتياجات الخاصة  فهنا ميارس عليها متييزان 
األول كونها امرأة والثاين كونها من ذوي االحتياجات الخاصة 

وهذا ما نسميه التمييز املركب وهو أقىس أنواع التمييز.

الدولية  الدولية املستقرة يف اإلعالنات واملواثيق  من املبادئ 
مأمن  يف  تكون  أن  يف  كانسان  املرأة  حق  قرن،  نصف  قبل 
الالنسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  املعاملة  أو  التعذيب  من 
أو املهيمنة والحق يف الحرية واألمن الشخيص، لذلك يشكل 
غري  قوى  لعالقات  مظهرا  أشكالة  بجميع  املرأة  ضد  العنف 
متكافئة بني الرجل واملرأة عرب التاريخ أدت إيل هيمنة الرجل 
عىل املرأة ومامرسته التمييز ضدها والحيلولة دون نهوضها 

الكامل.
ملتابعة وضامن عدم التمييز بأي شكل من األشكال ضد املرأة 
أنشأت االمم املتحدة فريقا ملتابعة أوضاع النساء وقد حدد 
القرار مدة واليته بثالث سنوات يتألف من خمس خرباء راعى 
بالتمييز ضد  املتوازن ويعنى  الجغرايف  التوزيع  يف اختيارهم 

املرأة يف القانون واملامرسة. من املهام املنوطة به :
املتخصصة  املتحدة   األمم  وكيانات  الدول  مع  القيام   -
لحقوق  الوطنية  واملؤسسات  املدين  املجتمع  ومنظامت 
اإلنسان وخرباء متخصصون بالقانون من أجل إلغاء القوانني 
بهذا  املامرسات  بأفضل  املرأة وإعداد خالصة  التمييزية ضد 

الصدد.
- القيام مع الدول وكيانات األمم املتحدة واملؤسسات الوطنية 
تتضمن  دراسة  بإعداد  املجتمع  ومنظامت  اإلنسان  لحقوق 
أفضل السبل التي يجب أن يتبعها الفريق من أجل التعاون 
مع الدول لإليفاء بالتزامها بالقضاء عىل التمييز ضد املرأة يف 

القانون واملامرسة.
وتحقيق  الترشيعات  تحسني  أجل  من  التوصيات  تقديم   -

التنمية األلفية وال سيام بشأن تعزيز املساواة بني الجنسني.
- التنسيق الوثيق  مع كل كيانات األمم املتحدة ذات الصلة، 
مبا فيها لجنة وضع املرأة وجهاز األمم املتحدة املعني بشؤون 
من  املرأة  ضد  التمييز  عىل  بالقضاء  املعنية  واللجنة  املرأة، 

أجل تفادي االزدواجية التي ال لزوم لها.
املؤسسات  مثل  اآلخرين  املصلحة  أصحاب  آراء  مراعاة   -
اإلقليمية  اإلنسان  حقوق  وآليات  اإلنسان  لحقوق  الوطنية 

ذات الصلة ومنظامت املجتمع املدين.
- تقديم تقرير سنوي للمجلس تبني حالة التمييز ضد املرأة 
يف القانون واملامرسة واملامرسات الجيدة للقضاء عىل التمييز 

باالستناد إىل آليات األمم املتحدة.
يف الختام ، أمتنى ان تشكل التوعية وتبادل املعرفة باالضافة 
الوكاالت  وتفعيل  والدولة  املحلية  املختلفة  القوانني  لتفعيل 
النساء  بواقع  للنهوض  الدولية،  واملنظامت  املتخصصة 
الدول  بناء  وتعزيز  بأشكاله  التمييز  من  والحد  وتقدمهن، 
عىل أساس الحق والقانون والعدالة. وتطوير فاعلية املشاركة 
السيادة  تدعيم  يف  التكاميل  الهام  دورها  وأخذ  النسائية 
الوطنية وتوطيد االستقرار واألمن والسالم، بناء الدميقراطية، 

ودعم واستدامة التنمية.

التمييز ضد النساء،
مصطلحات ومعارف أساسية

سيتناول هذا املقال موضوع التمييز كام عرَفته اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال 
التمييز ضد املرأة. فام املقصود بالتمييز اإليجايب، وهل يعترب ذلك متييز وملاذا؟ كام 
سأوضح معنى التمييز املبارش والغري مبارش واملركب وأخريا سأحول تعديد مظاهر 
التمييز عىل أساس الجنس مبينة أكرث املظاهر انتشارا وانعكاساتها وأخريا سنعرف 
بنطاق عمل الفريق املعني مبسألة التمييز ضد املرأة يف القانون واملامرسة املنشأ 

بقرار مجلس حقوق اإلنسان .

بقلم نادرة أبو دبي سعدي
مختصة في دراسات النوع الجتماعي )الجندر(  فلسطين

تحت شعار«فايقين 
لبيئتنا«.. اطالق شبكة 

وطنية للجمعيات البيئية
تم األحد 19 فيفري 2017  مبنتزه برئ بلحسن  بأريانة، 
أكرث  تضم  البيئية  للجمعيات  وطنية  شبكة  إطالق 
البيئي  املجال  يف  ناشطة  ومنظمة  جمعية   360 من 
القانوين  اإلطار  بإرساء  لبيئتنا«  »فايقني  شعار  تحت 
والترشيعي للشبكة وذلك يف محاولة ملعاضدة مجهود 
وتحقيق  للبالد  البيئي  بالوضع  النهوض  يف  الدولة 

التنمية املستدامة.

على خلفية أزمة غلق 
»السياب« وتعطل 

المشاريع التنموية،  
تنسيقية البيئة والتنمية 

في صفاقس تنظم 
سلسلة من التحركات 

االحتجاجية.
سلسلة  صفاقس  يف  والتنمية  البيئة  تنسيقية  قررت 
من التحركات االحتجاجية بداية من 22 فيفري 2017 
املشاريع  وتعطل  ›السياب‹  غلق  أزمة  خلفية  عىل 

التنموية. 
والتنمية حافظ  البيئة  لتنسيقية  العام  املنسق  ولوح 
السبت 18 فيفري  الهنتايت خالل مؤمتر صحفي يوم 
2017 بالتصعيد مشريا إىل إمكانية الدخول يف إرضاب 
املعنية  السلط  استجابة  عدم  حالة  يف  بالجهة  عام 

ملطالبهم.

المجتمع المدني 
في قابس يعبر عن 
غضبه لعدم تفعيل 

القرارات بشأن موقعي 
المستشفى الجامعي 

ومحطة النقل البري
أصدرت مجموعة من مكونات املجتمع املدين بقابس 
 2017 فيفري   16 يوم  جمعية،   20 من  اكرث  ضمت 
تفعيل  لعدم  الشديد  عن  غضبها  فيه  عربت  بيانا، 
قرارات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي يف قابس 
املتعلقة بتحديد موقعي املستشفى الجامعي بقابس 
االختيار  عليهام  وقع  الذين  الربي  النقل  ومحطة 
بقابس  الحزامية  بالطريق  والكائنني  باالجامع  سابقا 
النقل  وزير  و  الصحة  وزيرة  محملني  الجنوبية، 

بحكومة الوحدة الوطنية تبعات هذا املوقف 
عىل  البيان  هذا  عىل  املمضية  االطراف  وعربت 
متّسكها بحق الدفاع عن مطالب الجهة بكل الوسائل 
حد  اىل  تصعيدية  خطوات  يف  ودخولها  املرشوعة 
للجهات  املسؤولية  وتحميل  القرارات  هذه  تفعيل 

املعنية فيام ستؤول اليه االوضاع.

عقدت لجنة الحقوق و الحريات والعالقات 
 2017 فيفري   16 الخميس  اليوم  الخارجية 
االتحاد  رئيسة  إىل كل من  استامع  جلستي 
عن  وممثالت  التونسية  للمرأة  الوطني 
الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية 
حول مرشوع القانون عدد 60 لسنة 2016 
املرأة . ضد  العنف  عىل  بالقضاء   املتعلق 

للمرأة  الوطني  االتحاد  رئيسة  أكدت   وقد 
الذي  لهذا مرشوع  املنظمة  تبني  التونسية 
املسلط  العنف  مناهضة  سياق  يف  جاء 
كام  وأشكاله.  مفهومه  وحّدد  املرأة،  عىل 
إطار  يف  يأيت  القانون  هذا  أن  إىل  أشارت 
احرتام مقتضيات الدستور الذي أكد رضورة 
ومحاربة  املرأة  و  الرجل  بني  املساواة 
النساء. ضد  والعنف  التمييز  أشكال   كل 

املرشوع  به  جاء  ما  أهمية  إىل  وأشارت 
بخصوص إدماج املفاحشة كجرمية، واعتبار 
اغتصاب  جرمية  مبثابة  القارص  مفاحشة 
مرتكبها  ينال  القارصات،  حق  يف  مرتكبة 
عىل  التنصيص  مثنت  كام  العقوبة.  نفس 
تجريم زنا املحارم الذي مل تتعرض له املجلة 

جاء  التي  اآلليات  أهمية  وأكدت  الجزائية. 
مرصد  بعث  بينها  ومن  املرشوع  هذا  بها 

ملناهضة العنف ضد النساء. 

وأشارت من جهة أخرى إىل  رضورة تاليف بعض 
النقائص كعدم التنصيص عىل دعم مجهود 
 املجتمع املدين يف مناهضة العنف ضد النساء.

أن  عىل رضورة  اللجنة  اعضاء  بعض   واكد 
اسرتاتجية  املدين  املجتمع  منظامت  تضبط 

محددة للتعريف مبقتضيات هذا القانون. 

 واستمعت اللجنة اثر ذلك إىل ممثالت عن 
الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية 
يأيت  الذي  القانون  هذا  أهمية  أكّدن  الاليت 
نصت  وما  اإلنسان  حقوق  احرتام  إطار  يف 
مبناهضة  املتعلقة  الدولية  املواثيق  عليه 
أن  إىل  النساء. وأرشن  والعنف ضد  التمييز 
مرشوع القانون ال ينص عىل رضورة ترشيك 
منظامت املجتمع املدين يف القضاء عىل هذه 
املجال. هذا  يف  سبّاقة  أنها  رغم   الظاهرة 

مرشوع  ان  الجمعية  ممثالت  أكّدت   كام 
القانون تضّمن بعض النقائص عىل غرار عدم 
التنصيص عىل تجريم االغتصاب بني الزوجني 

الذي أقره فقه القضاء يف عديد املناسبات، 
وكذلك عدم تنصيصه عىل إحداث صندوق 
أن  شأنه  من  الذي  العنف  ضحايا  للنساء 
يساعدهن عىل تجاوز ما قد يتعرضن له من 
عنف خاصة وان املحاكم ال تقر تعويضات 
العنف . قضايا  يف  للنساء  هامة   مالية 

أشارت  الجنيس  بالتحرش  يتعلق  ما   ويف 
التنصيص  رضورة  إىل  الجمعية  ممثالت 
عبء  يكون  أن  عىل  القانون  هذا  صلب 
وأكّدن  عليه،  املدعى  عىل  محموال  اإلثبات 
القانون  هذا  صدور  ان  أخرى  جهة  من 
العنف  ظاهرة  من  يحد  أن  شأنه  من 
كبري. بشكل  األرسة  داخل   املتفشية 

 وقد مثّن بعض أعضاء اللجنة املجهود الذي 
العنف  إطار مكافحة  الجمعية يف  به  تقوم 
هذا  إعداد  يف  دورها  وخاصة  النساء،  ضد 
يتصل  قانون  إصدار  أن  وأكدوا  مرشوع 
بالعنف ضد النساء ال يكفي لوحده للقضاء 
يكون  أن  يجب  بل  الظاهرة  هذه  عىل 
مدّعام بتنظيم ملتقيات وندوات تحسيسية 

وتوعوية من قبل مكّونات املجتمع املدين.

االجتامعية  للعدالة  العاملي  اليوم  مبناسبة 
لنكن  برنامج  افتتح   ،2017 فيفري   20
بسيدي  الجديد  مكتبه  فاعالت   / فاعلني 
الربنامج  هذا  ان  االشارة  وتجدر  بوزيد. 
تشاريك متعدد الفاعلني وهو برنامج لدعم 
التونيس  املدين  املجتمع  منظامت  قدرات 
الفوارق  لتقليص  يهدف  والذي  والفرنيس 
املرتبطة بالحقوق . يضم الربنامج حوايل 60 

منظمة منها جمعيات ونقابات وتعاونيات 
ضفتي  من  وحكومات،  محلية  وجامعات 

البحر األبيض املتوسط.
محاور  ثالثة  عىل  الربنامج  يعمل  كام 
رئيسية لتقليص الفوارق : التعليم، االدماج 
االجتامعي  واالقتصاد  واملهني  االجتامعي 

والتضامني والدميقراطية التشاركية.
اختار  مركزية،  الال  تكريس  اجل  ومن 

انشاء  فاعالت   / فاعلني  لنكن  برنامج 
ايضا  وذلك  بوزيد  بسيدي  مكتبه 
من  بالقرب  بالجهات  انشطته  لتوسيع 
التونيس. بالوسط  الوجودين   الرشكاء 

فاعالت   / فاعلني  لنكن  برنامج  يدعم  كام 
من  منسق  مرشوع   200 هذا  يومنا  اىل 

اعضائه.

لجنة الحقوق و الحريات تعقد جلستي 
استماع حول مشروع القانون األساسي 
المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

برنامج لنكن فاعلين / فاعالت في سيدي بوزيد
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1/ فئة البيئة 
جمعية تونس للرسكلة:

املنزيل«.  والفرز  التحسيس   « بعنوان  مرشوعا  الجمعية  هذه  أنجزت   
ويهدف هذا املرشوع إل وضع الخطوات األول ملامرسة فرز الفضالت 
املنزلية فأطلقت يف البداية حملة نظافة قامت عىل شعار« الحد وإعادة 
االستعامل والرسكلة« و تزامنت مع حملة توعوية تحسيسية شملت 18 
مدرسة.  وأنشأت الجمعية، فيام بعد، منصة إلكرتونية متكن كل مشرتك 
من االنخراط يف  الربنامج ويف مرحلة ثالثة  أصبحت شاحنة الفضالت التي 
خصصتها الجمعية قادرة عىل تحديد املنازل التي يقوم أصحابها بالفرز 
واملرور بهم لجمع األكياس  ثم بالتعاون مع رشكات الرسكلة ترسل هذه 
توصلت  اليوم  إل  املرشوع  انطالق  منذ  تحويلها.  إعادة  لتتم  الفضالت 
املنتظم  بالفرز  تقوم  عائلة   1400 عىل  الحصول  إل  املبذولة   الجهود 

ورسكلة 6 أطنان من الفضالت شهريا. 
 جمعية حماية البيئة بحمام الغزاز

تحت عنوان » املركز األخرض للتدريب« أطلقت هذه الجمعية  مرشوعها 
والنساء  الفتيات  تكوين  إل  يهدف  مرشوع  وهو   2014 سنة   منذ 

الريفيات يف تقنيات الخياطة باستعامل فضالت األقمشة. تعود الفكرة 
إل خصوصية املنطقة حيث ترتفع نسبة  النساء العاطالت عن العمل كام 
توجد بكرثة معامل النسيج مام دفع الجمعية إل إبرام عقود رشاكة مع 

خمس مصانع و إطالق  املرشوع. 
بحرية  يف  فضالتها  إلقاء  عن  باملنطقة  املوجودة   املصانع  اليوم  وكّفت 
يتم  و  يُجمع  الفضالت  من  كغ  ال500  يعادل  ما  وأصبح  الغزاز  حامم 
للنساء  شغل  موطن   20 أّمن  املرشوع  أن  ال  إضافة  شهريا.  تحويله 

املنطقة و تكوين 76 امرأة أخرى.
 جمعية حماية واحات شنني 

هذا  الواد.  راس  منطقة  تهيئة  إعادة  يف  الجمعية  هذه  يتمثل مرشوع 
املوقع كام يدل اسمه هو عبارة عن ملتقى للعديد من  األودية واملجاري 
املائية )221 منبع ( التي أمنت رّي واحات قابس عىل امتداد التاريخ. 
فنظرا للتصحر الناجم عن األنشطة االقتصادية باملنطقة اختفت املصادر 
املائية مام تسبب يف القضاء عىل التنوع البيئي و اتالف األرايض الفالحية 

الخصبة.
وانطالقا من هذه الوضعية الكارثية تكونت ديناميكية للتعبئة وتوعية 

السكان و تم عىل إثرها  إطالق مرشوع التهيئة. 
نجحت الجمعية يف تجنيد األهايل والقيام بحمالت توعية داخل املدارس 
وحمالت  نظافة يف املنطقة  وحفر بعض املجاري املائية. وقد أصبح اليوم  
املكان مهيأ بالكامل و يستقبل سنويا 12 ألف سائح كام أن رأس الواد 
أصبح أرضا خصبة تنبت فيها األشجار املثمرة والنباتات الطبية. ويتمتع 

بعائدات االستثامري يف املنطقة ما يزيد عن 137 فالحا.

2/ فئة الثقافة
جمعية جربة أنسوليت

أن  منطلق  الجمعية من  أنجزته  الذي  فكرة  مرشوع »صنعتي«  بدأت 
نشاط الحرف التقليدية تراجع وعدد الحرفيني قد قل وأن جل الحرف 
متارس من قبل كبار السن. ومتثلت الفكرة الرئيسية يف غرس ثقافة ريادة 
األعامل الحرة لدى الشباب وتدريبهم عىل هذه  املهن من خالل جلب 
مدرب محرتف من منطقة جربة لتعليمهم »صنعة اليدين« املتوارثة عن 

األجداد.
وبعدما رشع  الشبان )18 شاباً(  يف صنع منتوجهم الخاص، تم تنظيم 

عديد اللقاءات معهم للتعريف بهم وإرشاكهم يف عديد املعارض.

الجامعة التونسية لنوادي السينما
الفيلم  مهرجان  من  الرابعة  النسخة  إنجاز   عىل  الجمعية  قام مرشوع 
القصري بقابس و كان الهدف األسايس من املرشوع  دعم  نادي السينام 
املنطقة  عىل  حركية  يضفي  سيناميئ  مهرجان  إنشاء  أجل  من  بقابس 
وتعزيز قيمة الفيلم  التونيس القصري عىل الصعيدين الوطني والدويل، 
ساهم  أخرى   ناحية  من  املناطق.  كل  يف  السينام  إل  النفاذ  تسهيل  و 
الفريق   مكن  مام  الذاتية  االستقاللية  قابس  نادي  إكساب  يف  املهرجاًن 
من التفكري يف  العمل عىل  النسخة القادمة بصفة مستقلة أيضا. وقد 
لقي املهرجان نجاحا كبريا. اذ متت دعوة  58 سينامئيا مقابل 12 يف العام 
السابق و تطور أيضا عدد املشاركني ليبلغ بني 100-70 بينام كان 50 يف 
السنة املاضية. من ناحية أخرى، شهدت هذه الدورة أيضا حضوراً إعالميا 
مكثفا و ارتفع عدد املنخرطني يف نادي السينام بقابس ليبلغ 3 أضعاف  

ما كان عليه قبل املهرجان.
جمعية نحن نحب سوسة

من خالل  مرشوعها، بعد الهجوم اإلرهايب الوحيش الذي شهدته مدينة 
سوسة،  أرادت الجمعية الرد عىل هذه املامرسة بالفعل الثقايف وأرست 
دعائم مرشوع  »بوابة البحر« و هو عبارة عن مهرجان متعدد العروض 
يف جميع أنحاء املدينة مع مجانية النفاذ لكامل األنشطة. تم يف األثناء 
 : الجنسيات  تجمع شبابا من مختلف  ثقافية حوارية  تنظيم  جلسات 
والتطرف  »الثقافة  موضوع  حول  بريطانية  وأخرى  وتونسية  مصية 
أفالم  وعروض  ومعارض،  مسحية،  أنشطة  مع  العامة«  الفضاءات  يف 

وحفالت موسيقية.
يف العموم، حرض ما بني 3000 و 5000  متفرج ملشاهدة  فيلم«ب100 
للجميع  املفتوحة  املوسيقية  والفرق  راجل« وعرض »طاحت ولقيناها« 
ببحر بوجعفر. يف النهاية، كانت األنشطة ناجحة للغاية، وجمعية  نحن 

نحب سوسة تتطلع إل إعادة التجربة من جديد كل سنة.
3/ فئة  الحوكمة المحلية

ترشحت لجائزة الحوكمة المحلية الجمعيات التالية :  
 جمعية أرسالن 

وتتمثل  نفسك«  حّرر  »شباب!  بعنوان  مرشوعا  الجمعية  هذه  قادت 
الحياة  يف  املشاركة  برضورة  وتحسيسه  الشباب  توعية  يف  تفاصيله 
السياسية واالنتخابات. وتّم تنظيم 12 يوما مفتوحا شارك فيه  أعضاء 
من مختلف األحزاب والشبان ساهموا جميعا  يف طرح رآهم ومعارفهم.  

يف املحّصلة تم تحسيس 5 آالف شاب حول مسألة املشاركة واإلدماج يف 
الحياة السياسية و تم تكوين  380 شابا منهم 150 رجال و 230 امرأة  

حول مالمح التنمية املحلية وطرق املشاركة والقيادة و الدعاية. 
جمعية  مراحل 

العمومي«  االستثامر  لربامج ومشاريع  الجامعية  »املتابعة  تحت عنوان 
أطلقت الجمعية هذا املرشوع.

 إذ أن أزمة الثقة التي ما انفكت تتعاظم بني السلطة والشعب خاصة 
االستجابة النتظارات  الدولة يف  نتيجة فشل جهاز  الداخلية  املناطق  يف 
املواطنني  يف التنمية املحلية والعدالة االجتامعية دفعت الجمعية للبحث 
 .»  swip.tn  « تشاركية   إلكرتونية  منصة  إنشاء  خالل  من  حلول  عن 
املشاريع  تفاصيل  متابعة  عىل  قادرين  الجهة  مواطنو  أصبح  بذلك  و 
تطور  ومراحل  املرصودة  امليزانية  غرار  عىل  العمومية  االستثامرية 

املرشوع والرشكاء...

جمعية قابس اكسيون  
يهدف مرشوع الجمعية إل دعم دور املجتمع املدين يف املجالس املحلية 
والجهوية بقابس. فمن منطلق أن الحوكمة املحلية القامئة عىل  الترشيك 
املحاور  أحد  اليوم  تعترب  أصبحت  وللشباب   املدين  للمجتمع  الفاعل 
الهامة يف تنمية تونس الجديدة فكرت هذه الجمعية يف إرساء دعائم 
تحضريا  الواقع  أرض  عىل  ميكانيزماته  وضع  و  ومبادئه  املفهوم  هذا 
لالنتخابات البلدية. وتّم للغرض تنظيم العديد من امللتقيات والورشات 
التي مكنت الجمعيات والسلط املحلية من االلتقاء وتحديد ميثاق عمل 
يدعم حضور الشباب و املرأة و املجتمع املدين يف املجالس الجهوية و 
املحلية .قامت الجمعية بإصدار مدونة الجمعيات املتواجدة بوالية قابس 

و دراسة عن املشاريع العمومية ملخطط سنة 2016.
 

4/  فئة اإلدماج االقتصادي وخلق فرص العمل 
جمعية صوت الطفل بالمنستير

الظروف  لتحسني  يهدف  الذي  املرشوع  صاحبة  هي  الجمعية  هذه   
املعيشية لألرس ذات العائل الوحيد و التي تعيش حالة من عدم االستقرار 
خاصة عندما يتعلق األمر باألمهات  العازبات أو الشابات  اللوايت غادرن  

السجن و معاناة  نبذ العائلة واملجتمع لهن
باإلضافة إل غياب برامج الرعاية الفعالة من قبل  السلطات العامة.  

رعاية  إل  الجمعية  تسعى  املختلفة،  أنشطتها  وعرب  املنطلق   هذا  من 
الزواج مسرتشدًة يف ذلك برشكائها  الوالدة خارج إطار  األطفال حديثي 
فردية  مرافقة  توفري  يف  تتمثل  املرشوع  هذا  وتفاصيل  االجتامعيني. 
نفسية-اجتامعية، مع الدعم الصحي واملهني لهؤالء النسوة وترشيكهن 
باملنستري  الطفل  إذن أن جمعية صوت  القول  يف حلقات تدريب.ميكن 

تنقذ األرواح من خالل اإلدماج االقتصادي

لمقاومة  التونسية  الجمعية 
األمراض المنقولة جنسيا والسيدا

يهدف مرشوع الجمعية  إل إعادة إدماج 
متعاطي املخدرات اجتامعيا ومهنيا فتم 
من  الدعم  )مراكز  رعاية  مراكز   4 فتح 
اإلدمان  للحد من مخاطر  الوقاية(  أجل 
والقصين.  وقفصة  ونابل  املالسني  يف 
حيث ينظم فريق املراكز أنشطة متنوعة
حامية  منهج  عىل  املرشوع  ويرتكز 
صحية  مرافقة  مع  شاملة  اجتامعية 
واجتامعية وقانونية ونفسية واقتصادية، 

شملت أيضا أرس املستفيدين.
 جمعية »حقنا« بمدنين

موروثنا  »لنحمي  مبرشوع  قامت   
الحريف« الذي هدف إل تعزيز القدرات 
املنارصة  ووسائل  والتقنية  التنظيمية 
يف  الفاعلني  لدى  االجتامعية  واملساءلة 
املجتمع املدين من الذين ترتكز أنشطتهم 

يف واليات سيدي بوزيد، قفصة ومدنني طبعا من أجل مساندة التنمية 
االقتصادية املحلية. وهذا املرشوع يسعى أيضا إل تعزيز قيمة املوروث 
من خالل منهج اقتصادي واجتامعي يعيد إل »القصور« بهجتها. فالقصور 
اليوم تعاين اإلهامل رغم جودة اإلنتاج الحريف اليدوي.. وللحد من هذه 
الظاهرة ورد االعتبار للمنتجات املحلية، تم إنشاء سوق أسبوعية تضم  
45 امرأة حرفية مساهامً بذلك يف توفري مورد رزٍق لهن ومنع تهميش 

الحرف اليدوية التقليدية. 

5/  فئة التعبئة االجتماعية 
جمعية  المرأة والمواطنة بالكاف  

يسمى املرشوع الذي أرشفت عليه هذه الجمعية ‘املواطنون الفاعلون«. 
الحياة  يف  يشارك  ال  باعتباره  الكاف  يف  الشباب  واقع  من  انطالقا  إذ 
السياسية  إضافة ال كونه يحس باإلقصاء بعد تخليه عن الدراسة وعدم 
شباب  خاللها  من  تدمج  حلول  عن  الجمعية  بحثت  قار  شغل  إيجاد 
األحياء املعدومة يف مسار اتخاذ القرار املحيل وتحاول مساعدة البعض 
منهم ليصبحوا قادة التغيري الفعيل يف املدينة. وقد تم إنجاز الكثري من 
األنشطة بدءا من مجلة محلية بعنوان »سيكا ماغ« تهدف إل تسليط 
الضوء عىل املبادرات التي يقوم بها األهايل. وبالتوازي مع ذلك  قامت 
تفكري حول  ورشة  للمشاركة يف  شعبية  أحياء  باختيار خمسة  الجمعية 

كيفية استغالل الفضاء العام.
  II Debate جمعية

يسمى مرشوع هذه الجمعية »كايف تولك- مقهى األحاديث« و قد تم 

إطالقه يف فيفري 2016 يف 16 جهة مختلفة. والهدف من هذا املرشوع 
هو خلق إطار مالئم للشباب ميكّنهم من التحاور وتبادل األفكار من أجل 

اقرتاح حلول ملشاكل املجموعة املحلية. 
تّم تنفيذ سلسلة املحاورات من خالل تنظيم نقاشات مفتوحة يف املقاهي 
ومتابعة  العمومية  املؤسسات  يف  العنف  نسبة  من  الحد  يف  تساهم 
الشبان ذوي اآلراء الراديكالية من قبل مختصني.  إجامال تم تنظيم 174 
كايف تولك وتجنيد 1700 شاب منهم 40 باملائة التحقوا باملجتمع املدين.

جمعية  ابتسامة للجميع :
»Ecol‘eau يسّمى املرشوع الذي عملت عليه هذه الجمعية« عربة

ساعات  يقضون  بنزرت  سجنان  منطقة  تالمذة  من  كبريا  عددا  أن  إذ 
بأكملها لقطع مسافة الوصول إل املدرسة اضافة ال ما يتعرضون اليه 
الذي  الطويل  الطريق  هذا  الجوية.  األحوال  تسوء  عندما  مخاطر  من 
يقطعه الصغار محملني مبحفظاتهم  الثقيلة يؤثر عىل صحتهم الجسدية 
وعىل نتائجهم املدرسية مام رفع نسبة االنقطاع املدريس. من جهة أخرى،  
الصالح  املاء  الحصول عىل  املنطقة من صعوبة  يعاين جّل  سكان هذه 
نقل  تؤمن  عربة  الجمعية  هذه  وفرت  املشاكل  هذه  وأمام  للرشاب. 
الوسيلة  قد مكنت هذه  و  باملاء.  وتزويد ارسهم  املدارس  إل  التالميذ 
نتائجهم  الدراسة و تحسنت  ال مقاعد  العودة  املنقطعني من  التالميذ 
ايضا كام ان العائالت املنتفعة عربت ايضا عن استحسانها للفكرة وأصبح 
األهايل يساهمون يف االعتناء بصحة و طعام الحيوان الذي يجّر العربة. 

اضافة ال ذلك طالب املتساكنون يف قرى معزولة اخرى بعربة مامثلة .

عىل  اواردز”،  جمعيتي  جوائز”  توزيع  حفل  بعد  مبارشة  جمعيتي،  فريق  عكف 
التي  املسابقة  هذه  يف  فازت  متت  التي  والجمعيات  املشاريع  مبختلف  التعريف 
خمس  يف  اختيارها  تم  التي  املشاريع  ألفضل  دينار  آالف  خمسة  منحتها  كانت 
مجاالت هي :  البيئة والتعبئة  االجتامعية  واإلدماج االقتصادي وخلق فرص العمل 

والثقافة والحوكمة املحلية. 
فبعد أن ترشح لهذه الجائزة أكرث من تسعني مرشوعا، قام الفريق- استنادا إل شبكة 
اختيار داخيل- بعملية فرز أويل تم عىل إثرها تسمية خمسة عرش جمعية وزيارتها 
وإرسال تقارير إل لجنة تحكيم مستقلة تتكون من خرباء يف املجتمع املدين. هذا و 

قد تم اإلعالن عن الخمس جمعيات الفائزة يوم الحفل وهي: 
- جمعية  »صوت الطفل باملنستري«عن  فئة اإلدماج االقتصادي وخلق فرص العمل،

- جمعية  قابس الفاعلة، عن فئة الحوكمة املحلية.
- جمعية صيانة واحة شنني، تحصلت عىل جائزة البيئة.
- جمعية جربة أنسوليت، تحصلت عىل جائزة الثقافة. 

- جمعية املرأة واملواطنة بالكاف، تحصلت عىل جائزة  التعبئة االجتامعية. 
ونستعرض يف ما ييل الخمسة عرش جمعية التي تم ترشيحها حسب فئة النشاط. 

جمعيتي اواردز 
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يوم 26 جانفي  إىل  األسود«  »الخميس  أحداث  أطوار  وتعود 
استغلها  التي  بالبالد  العام  االرضاب  إعالن  تم  حيث   1978
النظام للتخلص من خصومه النقابيني ما أدى إىل سقوط 52 
وتدخل  آنذاك.  النظام  إعرتافات  حسب  جريحا  و365  قتيال 
بالطريق  التجوال  ومنع  الطوارئ  الحالة  إعالن  وتم  الجيش 

العام.
وجاء يف تقديم الهيئة للسياق العام ألحداث يوم 26 جانفي 
»مثل  اليوم  هذا  أن  األسود«  »بالخميس  الذي وصف   1978
التونيس للشغل  العام  البعض طالقا دمويا« بني االتحاد  لدى 
والحزب االشرتايك الدستوري )الحزب الحاكم آنذاك( وعرضت 
الهيئة 6 شهادات لضحايا منهم من حرض الجلسة ومنهم من 
غاب عنها بسبب وفاته أثناء تلك األحداث أو ألسباب صحية.

خري الدين الصالحي أول الضحايا الذين تولوا تقديم شهادتهم 
السابق  القيادي   1978 جانفي   26 يوم  أحداث  بخصوص 
الدولة  امن  محكمة  وقضت  للشغل.  التونيس  العام  باالتحاد 
الصالحي ب8 سنوات  الدين  بعقاب خري  أكتوبر   9 تاريخ  يف 

أشغال شاقة.
متت  بشهادته  أدىل  الذي  الثانية  الضحية  شقرون  محمد  أما 
الجزائية  املجلة  من   72 الفصل  أحكام  معنى  عىل  مقاضاته 
بعقابه ب5 سنوات  يقيض  الصالحي وصدر حكم  شأنه شأن 

أشغال شاقة إال أنه أفرج عنه بعد سنتني وثالثة أشهر.
سعيد  الضحية  ابنة  قاقي  سعاد  قدمت  الثالثة،  الشهادة  يف 
قاقي، الذي تويف يف 9 جانفي 1979 بعد معاناة من رسطان 
الرئة شهادتها  حول تدهور الحالة الصحية لسعيد قاقي وعدم 
استجابة طبيب السجن املدين بتونس لطلبه الخضوع للفحص 
 22 يف  كتبها  يده  بخط  رسالة  يف  معاناته  الفقيد  لخص  وقد 
سبتمرب 1978 ووجهها إىل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان.
من   72 الفصل  أحكام  معنى  قاقي عىل  سعيد  مقاضاة  متت 
املجلة الجزائية وقضت محكمة أمن الدولة بعقابه بستة أشهر 

مع اإلسعاف بتأجيل التنفيذ.
الحالة الرابعة تعلقت بالتعذيب وااليقاف التعسفي للضحية 
شهادته  لتقديم  الحضور  من  يتمكن  مل  الذي  بلخريية  زهري 
ألسباب صحية فاكتفت الهيئة بعرض تسجيل مصور لشهادته 
الواقعة  زمن  تكليفه  تم  الخاص  لحسابه  يعمل  مصور  وهو 
وتوثيق  بسوسة  لإلتحاد  الجهوي  املكتب  أنشطة  بتغطية 

االرضاب املقرر يوم 26 جانفي 1978. 
الضحية زهري بلخريية تعرض يف شهادته املصورة إىل حالة أكرث 
مأساوية من حالته باعتبارها تعلقت بحالة تعذيب أدى إىل 

وفاة الضحية النقايب حسني الكويك.
 يف الحالة السادسة املتعلقة بالتعذيب واملحاكمة غري العادلة 
تحدث الضحية النقايب محمد شعبان عن أطوار ايقافه غداة 

االرضاب العام صحبة املرحوم التيجاين البوكادي .
االنتهاكات  لضحايا  العلنية  الجلسة  أن  يذكر   
الجسيمة لحقوق االنسان التي عقدتها هيئة الحقيقة والكرامة 
خصصت بأكملها لضحايا أحداث 26 جانفي 1978 تزامنت مع 

فعاليات مؤمتر الثالث والعرشين للمنظمة الشغيلة

إحداث 26 جانفي 1978 محور جلسة االستماع 
العلنية السادسة لهيئة الحقيقة والكرامة

جمعية قابس اكسيون : 
الحكم المحلي مفتاح التنمية الجهوية 

بجائزة  الجمعية  هذه  فازت 
تاريخ  ويعود  املحلية.  الحوكمة 
بها  تقدم  مبادرة  إىل  تأسيسها 
اصييل  الشبان  من  مجموعة 
قابس ممن يقطنون داخل حدود 
الوطن أو يف فرنسا وكان يؤرقهم 

هاجس التنمية يف الجهة.
إنشاء  وراء  من  الهدف  كان 
مقومات  إرساء  إذا  الجمعية 
وحقوق  واملواطنة  التنمية 

اإلنسان و الحكم املحيل بالوالية ويف الجمهورية عموما.ومنذ إنشائها انطلقت 
املشاريع  من  العديد  من خالل  الواقع  ارض  عىل  الفعيل  العمل  يف  الجمعية 
التحسيسية والرتبوية والثقافية من مرسح وسينام.فيام بعد اتجه املنحى العام 
الفاعلني يف  بني  والتحاور  املدين  املجتمع  للرتكيز عىل مشاريع دعم  للجمعية 

مختلف األطر ) الحوكمة املحلية - الشباب - التطرف …( 
الجمعية فهو ينضوي تحت هدف  به  الذي شاركت  اما فيام يخص املرشوع 
دعم دور املجتمع املدين يف املجالس املحلية والجهوية بقابس وذلك متاشيا مع 
االتجاه العام للدولة الذي يعترب الحوكمة املحلية من أهم ركائز تنمية الجهات 
خاصة بعد تدعيم هذا املحور يف الدستور التونيس وتحضريا لالنتخابات البلدية 

القادمة.
 ومواصلة إلرساء دعائم هذا املفهوم ومبادئه عىل أرض الواقع نظمت الجمعية 
العديد من امللتقيات والورشات التي مكنت باقي الجمعيات والسلط املحلية 
من االلتقاء وتحديد ميثاق عمل يدعم حضور الشباب و املرأة واملجتمع املدين 
يف املجالس الجهوية كام. قامت الجمعية بإصدار مدونة تحتوي عىل معطيات 
العمومية  املشاريع  عن  ودراسة  قابس  بوالية  املتواجدة  الجمعيات  حول 

ملخطط سنة 2016.

جمعية جربة انسوليت : 
معا من أجل حفظ الذاكرة والتراث في جربة 

هدف  كان  انطالقتها  ومنذ  الثقافة.  جائزة  انسوليت  جربة  جمعية  أحرزت 
نظمت  لذلك  مدينة جربة.  تراث  وتسويق  تثمني  اهتاممها  ومحور  الجمعية 
العديد من الفعاليات العامة عىل غرار املهرجانات التي تضمنت عروضا وصورا 
فيها  تطرق  حوارية  ندوات  عقد  اىل  اضافة  املدينة  تراث  عن  وثائقية  وافالم 
البيئي مام دفعهم  بالهاجس  أيضا  الثقافية وارتباطها  املواضيع  إىل  املشاركون 
اىل القيام بحمالت تحسيسية و حمالت نظافة دعام للسياحة يف هذه الجزيرة. 
عنوانه  فكان  املسابقة  الجمعية يف  به  الذي شاركت  املرشوع  فيام يخص  اما 

'صنعتي' 
وتعود الفكرة اساسا اىل الحالة املتدهورة التي وصل اليها مجال الحرف اليدوية 
املشهد  تدريجيا من  بالتاليش  بدأوا  التقليدية والحرفيني قد  الحرف  أن  حيث 
الجريب كام جل الحرف متارس من قبل كبار السن مقابل عزوف كبري للشباب.

لذلك سعى أعضاء املرشوع إىل غرس ثقافة التجديد يف األعامل الحرة وبعث 
مدرب  قبل  من  املهن  هذه  عىل  تدريبهم  خالل  من  الشباب  لدى  املشاريع 
مشاريعهم  وأطلقوا  الفكرة  هذه  من  شاباً   18 استفاد  اجامال  إذن  محرتف. 
تنظيم  املشاريع من خالل  الجمعية يف كامل مراحل هذه  الخاصة ورافقتهم 
ابدى  املعارض. كام  بهم وإرشاكهم يف عديد  للتعريف  اللقاءات معهم  عديد 
هؤالء الشبان حرفية كبرية ورشعوا يف نقل معارفهم للمنخرطني الجدد يف هذا 

التمّش.

جمعية المرأة والمواطنة بالكاف :
أهالي الكاف في صلب عملية أخذ القرار المحلي 

املرأة  جمعية  متكنت 
من  بالكاف  واملواطنة 
التعبئة  بجائزة  الفوز 
وهذه  االجتامعية 
أهم  من  تعترب  الجمعية 
عن  املدافعني  الفاعلني 
وحريتها  املرأة  حقوق 
ايضا  لتقرر  وكرامتها 
حقوق  عن  الدفاع 
عامة  بصفة  املواطنني 

الشبابية فنظمت يف  والفئات  املرأة  فمنذ 2011 تشتغل عىل تطوير وضعية 
تعبئة  عىل  تقوم  فعلية  عمل  خطّة  ووضعت  الورشات  من  العديد  الغرض 

وحشد الطاقات الشابة.
وفيام يخص املرأة فتحت الجمعية مركز استامع لضحايا العنف كام حرصت 
الشكاية  النساء والتكفل بهّن يف كافة مراحل رفع  عىل متابعة حاالت هؤالء 

وتكوين لجنة دفاع ومحام … إىل حدود الرعاية االجتامعية أيضا. 
أما املرشوع الذي أرشفت عليه هذه الجمعية وشاركت به يف املسابقة فعنوانه 
'املواطنون الفاعلون'. إذ انطالقا من واقع الشباب يف الكاف باعتباره ال يشارك 
الدراسة  عن  تخليه  بعد  باالقصاء  يحس  كونه  اىل  اضافة  السياسية  الحياة  يف 
شباب  خاللها  من  تدمج  حلول  عن  الجمعية  بحثت  قار  شغل  إيجاد  وعدم 
األحياء املعدومة يف مسار اتخاذ القرار املحيل وتحاول مساعدة البعض منهم 
ليصبحوا قادة التغيري الفعيل يف املدينة. وقد تم إنجاز الكثري من األنشطة بدءا 
باملجلة املحلية بعنوان 'سيكا ماغ' و هي مجلة بعثها ويرشف عليها من حيث 
املحتوى والدعاية شباب من والية الكاف وتهدف أساسا إىل تسليط الضوء عىل 
املشاكل  لكشف  فضاء  متثل  انها  اىل  اضافة  األهايل.  بها  يقوم  التي  املبادرات 
التي تعيشها املنطقة. وبالتوازي مع ذلك قامت الجمعية باختيار خمسة أحياء 
شعبية للمشاركة يف ورشة تفكري حول كيفية استغالل الفضاء العام ليخرج كّل 
حي بفكرة مرشوع .. وظرا لجودة املشاريع وكثافتها تم االحتكام للبلدية من 
اجل اختيار مرشوع فائز تّم يف ما بعد متويله والتخطيط لتحقيقه عىل أرض 

الواقع.

جمعية صيانة واحة شنٍني 
 'رأس الواد تتنفس من جديد '

'جمعية  فازت  لقد 
شنٍني'  واحة  صيانة 
مسابقة  يف  البيئة  بجائزة 
جمعيتي أووردز. وجاءت 
املرشوع  هذا  فكرة 
املجمع  لتنصيب  كنتيجة 
الذي  بقابس  الكيميايئ 
اإليكولوجي  النظام  يهدد 

باملنطقة. من هذا املنطلق، وأخذاً بعني االعتبار ملساحة الواحات املقدرة ب 
التي متثل  الجمعية  165.000 هكتار، قرر مجموعة من سكان شنني تكوين 

نشاطها األول يف تنظيم ندوة إلدراج واحة املنطقة يف املوروث العاملي.
وتعمل الجمعية عىل صيانة الواحات عامة وعىل ترشيد استهالك املياه خاصة 
مع  العرصية،  الري  أساليب  وتفعيل  عليه،  الحفاظ  تقنيات  خالل  من  وذلك 
واالقتصادية  السياحية  قيمتها  عىل  واملحافظة  الواحة  إىل  النفاذ  تسهيل 

واالجتامعية.
وقد ساهمت الجمعية يف تعزيز الخربات يف هذا املجال العبًة بذلك دوراً فعاالً 
املغرب  اإلقليمي وتحديدا  الصعيد  وإمنا عىل  املحيل  الصعيد  ليس فقط عىل 

العريب. 
وتختص الجمعية يف معالجة عديد القضايا البيئية األخرى مثل إعادة رسكلة 
نفايات واحة النخيل، وتعزيز االدماج االقتصادي يف مجال العمل بالواحات، مع 
تنمية قدرات الفالحني لتطوير اإلنتاج، وتقوية الطبقة املائية لألرض تزامناً مع 

الطبيعية  باملوارد  املتعلقة  الرشيدة  والحوكمة  املهددة  الواحات  تأهيل  إعادة 
بالجنوب  جمعياتية  شبكة  إنشاء  يف  الجمعية  ساهمت  الغذايئ.كام  واألمن 
 151 قدرات  تنمية  عىل  ساعدت  إذ  بها،  والنهوض  الواحات  لصيانة  التونيس 

جمعية ومكنتهم بذلك من تبادل الخربات. 
تأهيل منطقة رأس  إعادة   ' فكان  املسابقة  به يف  تقدمت  الذي  املرشوع  أما 
الوادي ‘. هذه املنطقة كام يشري اسمها كانت تعترب مصدر أغلب الينابيع املائية 

بشنٍني إذ تحتوي عىل 221 عني ماء أمنت سقاية الواحات عىل مر العصور.
ونظرا إىل التصحر الذي شهدته املنطقة بسبب األنشطة املصنعية يف قابس، فإن 
هذه املصادر املائية قد اختفت مخلفة أرضارا فادحة عىل الصعيد البيولوجي 

ودمرت األرايض الزراعية .
من هنا كانت اإلشارات إىل الخطر القائم و تم حشد السكان املحليني ومن ثم 
إطالق املرشوع، وتجدر اإلشارة إىل أن الجمعية قد نجحت يف تجنيد األهايل من 

أجل أعامل التنظيف وتنصيب قنوات الراي وحتى توعية األطفال باملدارس. 
و ال يخفى عىل املّار من راس الواد اليوم أن يالحظ النقلة النوعية التي حصلت 
فهذه املنطقة أصبحت تعترب منطقة سياحية بامتياز و تستقبل 12000 سائح 
سنويا ليتمتعوا بخصوبتها ونعومة هواء أشجارها الصحية و يكتشف أن رأس 
الوادي قد تنفست من جديد باعثة الفرح يف قلوب 137 فالحا يعيشون من 

عائداتها حاليا.

جمعية صوت الطفل بالمنستير : 
تنقذ األرواح و تفتح آفاقا جديدة 

فازت هذه الجمعية بجائزة 
وخلق  االقتصادي  'اإلدماج 
مسابقة  يف  العمل'  فرص 

جمعيتي اواردز.
وصوت الطفل باملنستري هي 
اجتامعي  بعد  ذات  جمعية 
األطفال  تدعم  وإنساين 
يف  هم  والذين  املحتاجني 

وضعيات صعبة. 
تتمثل نشاطاتها الرئيسية يف 

االعتناء باألطفال املتخىل عنهم، وتوفري وسائل الرتفيه لألطفال يف املستشفيات، 
إجراء دروس يف  إىل  إضافة  املستشفيات،  املقيمني يف  لألطفال  السكن  وتوفري 

املواطنة يف املؤسسات التعليمية.
لألرس  املعيشية  الظروف  تحسني  إىل  فيهدف  به  شاركت  الذي  مرشوعها  أما 
ذات العائل الوحيد و التي تعيش حالة من عدم االستقرار خاصة عندما يتعلق 
األمر باألمهات العازبات أو الشابات اللوايت غادرن السجن و معاناة نبذ العائلة 

واملجتمع لهن
باإلضافة إىل غياب برامج الرعاية الفعالة من قبل السلطات العامة. 

وليست  متكاملة  وغري  جزئية  خدمات  سوى  تقدم  ال  العمومية  فاملؤسسات 
قادرة عىل احتواء مثل هذه الحاالت خاصة يف ظل تفاقم الوضع االقتصادي 

واالجتامعي املتدهور إبان الثورة.
إن الحديث عن أمهات عازبات أو السجينات السابقات والنساء املستقيالت 
التي تخلف  القاسية  النظرة االجتامعية  تلك  يزال يطرح  الدعارة ال  من مهن 
عندهن شعورا باالحباط واالنهيار وغياب مصدر رزق مام يجعلهن يبحنث عن 
تسعى  إذ  املختلفة،  أنشطتها  عرب  الجمعية  لعبته  الذي  الدور  وهو  حاضنة, 
لرعاية األطفال حديثي الوالدة خارج إطار الزواج و توفري مرافقة فردية نفسية-

حلقات  يف  وترشيكهن  النسوة  لهؤالء  واملهني  الصحي  الدعم  مع  اجتامعية، 
تدريب ليتمكن من تعلّم حرفة و االنطالق يف كسب قوتهن.

وفتحت لهذا الغرض مركز إحاطة وتكوين يحتوي عىل 7 ورشات تدريبية )صنع 
السن -  الخياطة - مساعدة كبار   - البستنة   - التنظيف والغسيل  الحلويات- 
التطريز ..( استقبلت فيه 270 امرأة وكونت 55 منهن من انتصنب لحسابهن 

الخاص فيام بعد.
التي  النفسية  التغيريات  إىل عمق  األرقام  تتجاوز  الجمعية  انجازات هذه  ان 
أحدثتها فقد خلقت حياة جديدة لهؤالء النسوة وأعادت اليهن الثقة يف النفس. 

تقديم وإضاءات حول المشاريع 
والجمعيات الفائزة 

انعقدت يومي 26 و 27 جانفي 2017 جلستي استامع علنيتني لهيئة 
صندوق  مبركّب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات  لضحايا  والكرامة  الحقيقة 
الحيطة والتقاعد للمحامني باملركز العمراين الشاميل بالعاصمة ألحداث 
»الخميس األسود« نظرا لتزامنها مع الذكرى 39 لهذه األحداث األليمة.

 2017 فيفري   17 الجمعة  يوم  بنزرت  مدينة  احتضنت 
عن  ممثلني  مبشاركة  للمعلومة  النفاذ  حول  اقليمية  ورشة 
وسليانة،  والكاف  وجندوبة  وباجة  بنزرت  وبلديات  واليات 
العمومية  الوظيفة  بوزارة  االلكرتونية  االدارة  وحدة  نظمتها 
الدويل. والتعاون  التنمية  منظمة  مع  بالتعاون   والحوكمة 

التى  للورشة  افتتاحه  خالل  قويدر  محمد  بنزرت  وايل  وابرز 
التلييل  الدويل امرية  التنمية والتعاون  حرضتها ممثلة منظمة 
» تطور عدد الدول يف العامل التي تكرس حق النفاذ للمعلومة 
كان عدد  ان  بعد  اىل 94 دولة  ليصل  االخرية  العرشية  خالل 
الدول خالل سنة 1990 ال يتجاوز ال13 دولة «، مشددا عىل 
يهدف  للمعلومة  النفاذ  لحق  االسايس  القانون  » جوهر  ان 

اساسا اىل تعزيز مبدا الشفافية واملساءلة فيام يتعلق بالترصف 
مشاركة  ودعم  خدماته  جودة  وتحسني  العام  املرفق  يف 
العمومية،  للسياسات  والتقييم  والتنفيذ  املتابعة  يف  العموم 
الغرض.»  املعلومة يف  اىل  النفاذ  دور هيئة   باالضافة الهمية 
الغرض  يف  عمل  ورشات  خالل  من  الحارضون  وتطرق 
النفاذ  لحق  والعاملية  الدولية  املعايري  ابرز  اىل  باالساس 
الدستورية  القوانني  مختلف  وخصوصيات  للمعلومة 
لسنة   22 عدد  االسايس  القانون  والسيام  املجال  يف  الوطنية 
االطر  بقية  جانب  اىل   ،2016 مارس   24 يف  املؤرخ   2016
والفعيل  العميل  التطبيق  واشكاليات  والترشيعية  القانونية 
اللوجستية  واالدوات  العمل  وسائل  حيث  من  السيام 

املستقبلية. العمل  خطة  يف  الخوض  قبل  توفرها   الواجب 
تضمن  التي  الحقوق  للمعلومة من  النفاذ  ان حق  بينوا  كام 
العام  الشان  ادارة  وبالتايل حسن  والنزاهة  الشفافية  تكريس 
الفساد وتعزيز  الرشيدة ومن مثة مكافحة  الحوكمة  وتحقيق 
التشاركية واحرتام القانون والرتاتيب، من خالل الرتكيز خاصة 
عىل رضورة تكريس ثقافة النفاذ للمعلومة والسيام يف االدارة 
دليل  اعداد  املجال، ورضورة  يف  املوظفني  وتكوين  التونسية، 
تيرس  مفتوحة  مادية  وسائل  اعداد  مع  للغرض،  اجراءات 
الواب  صفحات  اعداد  غرار  عىل  املعلومة  عىل  الحصول 

التفاعلية والوظيفية املختصة وغريها

ورشة اقليمية ببنزرت حول اهمية 
تكريس حق النفاذ للمعلومة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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األجندة المدنية 
Storytelling  حصة تكوينية

تكوينية  حصة  بتونس  الصورة  نادي  ينظم 

حول تقنية رسد الحكايا يؤمنها زياد بن رمضان 

يومي 18 و 19 فيفري يف فضاء املخزن.

اليومي  »صناع  نقاش  حلقة 
والمجاالت الجديدة« 

يوم  ونقاش  لقاء  الشارع  فن  جمعية  تنظم 

الخامسة  الساعة  عىل  فيفري   21 الثالثاء 

والنصف مساء حول موضوع » صناع اليومي 

الكاتب  اللقاء   »ويدير  الجديدة  واملجاالت 

واإلعالمي والثقايف حاتم بوريال. 

 تتنزل هذه املقابلة يف إطار سلسلة » التضامن 

فيفري  من  متتد  التي   « واملجال  امليثولوجيا 

حتى ماي 2017.

صالون بعث المؤسسات 
يلتقي  ليومني  متتد  فرصة  هو  الصالون  هذا 

فيها باعثو املشاريع و الشبان أصحاب أفكار 

املشاريع و كل من هم بحاجة للمرافقة من 

وهذه  االستثامر   يف  أحالمهم  تحقيق  أجل 

الصالون سيحتضنها فضاء  األول من  النسخة 

 22 يوم  وذلك   ،UTICA األعراف  منظمة 

فيفري 2017. 

اليوم الوطني للمساواة في الراتب
بالتعاون    L‘IACE و   )GIZ Tunisie  (   

مع بعض ينظامن ندوة صحفية مبناسبة عقد 

الدورة األول ليوم املساواة يف الراتب يف تونس 

الرابعة  الساعة  من  فيفري   22 يوم  ذلك  و 

املؤسسة.   دار  يف  مساء  السابعة  الساعة  إل 

الفاعلني  توعية  إل  الحدث  هذا  ويهدف 

االقتصاديني للفجوة املوجودة يف الرواتب بني 

الجنسني و هضم حق النساء يف العمل

ورشة فنية بعنوان مستقبل العربية 
النادي  مع  بالتعاون   ‘ اسامينا   ‘ مجموعة 

اسبوع  نهاية  ينظامن  حداد  الطاهر  الثقايف 

حول  فيفري   19 و   18 يومي  بتونس  فنية 

موضوع »العربية يف املستقبل«.  

الورشة عموما يف مجموعة  ويتمثل محتوى  

الجامعي  والتناول  التطبيقية  التامرين  من 

بني  للتعارف  مناسبة  يخلق  مبا  للمسألة 

املشاركني و تطوير مجموعة ثقافية و فنية.

/http://jamaity.org 

األجندة المدنية 
الجماعي العمل  في  • دورة 

وكوزي  األعامل  ريادة  تونس  شبكة  نظمت 

اإلعالن، يوم 27 جانفي 2017، دورة تدريبية 

  »  Business Model Canvas  « بعنوان 

ملدة  بإشرتاك  الفوز  من  العديد  بعدها  متكن 

الجامعي،  للعمل  سنة كاملة يف مقهى كوزي 

العالقات  من  متنوعة  باقة  مع  هذا  كل 

الفريدة .

للعمل  كوزي  فضاء  يف  انعقد  اللقاء  هذا 

الجامعي بحومة السوق.

لالقتصاد  الجهوي  الملتقى   •
االجتماعي والتضامني

نظم Canal Presse  بقص املؤمترات بتونس 

النسخة   ،2017 جانفي   27 يوم  العاصمة، 

تحت  الصغرى  التمويالت  معرض  من  األول 

الصغري  للتمويل  الجهوي  امللتقى  عنوان  

بتونس  والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد 

 .MICROFINANCE-EXPO

عرض فيلم »مرحبا«
يف إطار ورشة عرض و نقاش سينام الالجئني 

الذي يتناول مسألة الهجرة و اللجوء، تدعوكم 

فيلم  عرض  لحضور  الالجئني  حقوق  دار 

 17 يوم  ليوراي  فيليب  إخراج  من  »مرحبا« 

فيفري 2017 وذلك مبقرها : 17 نهج خالد بن 

الوليد - ميتيال فيل.

    

التأثير  لجائزة  الفعلي  اإلطالق 
االجتماعي 

 17 الجمعة  يوم  تونس-  -انباكت  تنظم     

فيفري بفضاء ستارت اب هاوس بتونس حفل 

إطالق مسابقة جديدة لألفكار االجتامعية 

ذات  األفكار  أصحاب  الطلبة  فيها  ويشارك 

والتي يسعون  امللموس  االنعكاس االجتامعي 

للمشاكل  حلول  إيجاد  إل  خاللها  من 

املجتمعية و البيئية.  

ألطفال مسرح  فصول  •  إطالق 
بدار  مفتوحا  يوما  جانفي   28 السبت  كان 

الفن من أجل بدء فصول مسح ألطفال تحت 

إرشاف املمثلة »سوسن معالج«.

/http://jamaity.org 

الحوكمة  إرساء  يف  املدين  املجتمع  »دور  مثل 
يوم  محور  الفساد«  من  والتوقي  الرشيدة 
تحسييس نظمه اليوم السبت 18 فيفري 2017 
والهيئة  باملنستري  للمحامني  الجهوي  الفرع 

الوطنية ملكافحة الفساد باملنستري.
وأكد العميد عامر املحرزي عميد املحامني عىل 
دور املحاماة التونسية منذ بناء تونس الحديثة 
املحامني  صوت  أن  مبينا  الفساد،  مقاومة  يف 
كان مرتفعا جّدا يف مقاومة االستبداد والفساد. 
وأبرز رضورة أن يتواصل هذا الدور، داعيا يف 
املعامل  واضحة  آليات  الحداث  الخصوص  هذا 
ملقاومة الفساد. وأبرز دور املواطن يف مكافحة 
الفساد باعتباره املترضر األول من تفش هذه 

اآلفة يف البالد.

من جهته أكد ذاكر العلوي عن الهيئة الوطنية 
»دور  بعنوان  مداخلة  يف  الفساد،  ملكافحة 
من  أّن  الفساد«،  من  للتوقي  املدين  املجتمع 
واجب املجتمع املدين العمل عىل التوقي من 
منظومات  عىل  الرتكيز  إىل  إياه  داعيا  الفساد، 

الفساد وليس عىل املفسدين.
الوطنية  الهيئة  عن  بلغيث  مفيدة  وأشارت 
»اإلطار  بعنوان  مداخلة  يف  الفساد،  ملكافحة 
يف  الفساد  ملكافحة  واملؤسسايت  الترشيعي 
تونس«، إىل وجود اسرتاتيجية ملكافحة الفساد 
قال  التي  االسرتاتيجية،  لتفعيل  وطنية  وخطة 
إنها تتطلب مشاركة الجميع لتكون الخطوات 
ثابتة وطبقا السرتاتيجية الهيئة، التي اعترب أنها 
وبيّنت  بذلك.  القيام  عىل  مبفردها  قادرة  غري 

كافة  مع  وتفاعيل  تشاريك  أهمية وجود عمل 
واملواطنني، معتربة  املدين  املجتمع  الفاعلني يف 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  للهيئة  ميكن  ال  أنّه 
املواطن  يكون  حال  يف  إال  خطوات  تحقيق 
مجال  يف  الفاعلني  من  ولغريها  لها  رشيكا 

مكافحة الفساد.
أنّه  البالد  يف  الفساد  حالة  تشخيص  وكشف 
الفساد،  من  خال  قطاع  هناك  ليس  تقريبا 
العمل عىل تكريس ثقافة  وهو ما يدفع نحو 
بلغيث،  والحوكمة، حسب  والنزاهة  الشفافية 
التي ذكرت أن تونس حققت سنة 2016 تقدما 

يف ترتيبها يف مجال مكافحة الفساد.

تحت عنوان »معا للتصدي لظاهرة العنف 
انطلقت  واملجتمع«  االرسة  يف  املراة  ضد 
اليوم السبت 18 فيفري 2017 بجزيرة جربة  
فعاليات ملتقى جهوي ارشفت عىل تنظيمه 
مبدنني،  باملراة  للنهوض  »تالقي«  جمعية 
والدميقراطية،  للمراة  الوطني  واملنتدى 
نسالك .» حقي  »من  شبكة  مع   بالرشاكة 

مرشوع  لتقديم  مناسبة  امللتقى  ومثل 
حول  املراة  وزارة  قدمته  الذي  القانون 
عىل  املسلط  العنف  اشكال  كل  مناهضة 
اما  مقرتحات  او  بتوصيات  للخروج  املراة، 

لالثراء او للتعديل.

جمعية  رئيسة  املرايحي  زينب  واوضحت 
املنتدى الذي تاسس يف مارس 2016 من اجل 
بالخصوص  السياسية  بحقوقها  املراة  توعية 
ان  القرار،  مراكز  يف  تكون  الن  ودفعها 
املناسب  التوقيت  القانون جاء يف  »مرشوع 
عنف،  من  املراة  له  تتعرض  ما  اىل  بالنظر 
الديوان  اجراه  الذي  مسح  بعد  وخاصة 
والذي  البرشي  والعمران  لالرسة  الوطني 
كشف ان امراة عىل اثنني تتعرض لالعتداء.» 
شمولية  من  به  يتميز  ما  ابرز  مستعرضة 
»كعدم  مستويات  عدة  يف  تجديد  ومن 
االجرام  دائرة  وتوسيع  العقاب  من  االفالت 

ومن مقاربة وقائية وحامئية وجزائية«.
صبغته  يف  القانون  »مرشوع  ان  واوضحت 
بعض  سوى  يستوجب  وال  هام  الحالية 
لجنة  اىل  سرتفع  التى  البسيطة  املراجعات 
 الحقوق والحريات ليصبح يف صيغة جيدة.»

الضوء  لتسليط  فرصة  امللتقى  شكل  كام 
املراة من  املسلط عىل  العنف  عىل ظاهرة 
والقانونية،  االجتامعية  منها  مقاربات  عدة 
من  املراة  لوقاية  بتوصيات  الخروج  بهدف 
من  املراة  لحامية  خطة  وبلورة  العنف 
هذه الظاهر، وفق رئيسة جمعية »تالقي« 

منجية دمدوم.

تنظيم ملتقى جهوي حول العنف المسلط ضد المراة بجزيرة جربة

دور المجتمع المدني في إرساء 
الحوكمة الرشيدة والتوقي من الفساد« 

محور يوم تحسيسي بالمنستير

االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى   دعا 
بها  توجه  مفتوحة  رسالة  يف  واالجتامعية 
االربعاء 15 فيفري 2017  إىل رئيس الحكومة،  
التظاهر  يف  الدستورية  الحقوق  احرتام  إىل 
النجاز  عاجلة  اجراءات  واتخاذ  واالحتجاج 
املشاريع املعطلة يف الجهات فضال عن اإلعالن 
التهرب  ملقاومة  جادة  وطنية  خطة  عن 

الرضيبي والحيف الجبايئ والفساد.
باالعالن  الترسيع  املنتدى عىل رضورة  وشدد 
الرضيبي  التهرب  ملقاومة  وطنية  خطة  عن 
مبا  واملحسوبية  الجبايئ  والحيف  والفساد 
الخسائر  من  املزيد  الوطني  اإلقتصاد  يجنب 
وعىل  اإلقتصاد  منو  عىل  بالفائدة  ويعود 
للدولة  العامة  والخزينة  املحلية  الجباية 
وتنفيذ  تخطيط  منهج  مراجعة  إىل  باالضافة 
التنمية  ومنوال  املتبعة  العمومية  السياسات 
من  املزيد  نحو  التامدي  لتجنب  الحايل 
واملعيشية. اإلجتامعية  األوضاع   تدهور 

الدستورية  الحقوق  احرتام  رضورة  أبرز  كام 

والتحقيق  التعبري  و  اإلحتجاج  و  التظاهر  يف 
املوقوفني  طالت  التي  اإلنتهاكات  كل  يف 
سياسة  عن  والتخيل  تكرارها  بعدم  واألمر 
الجامعية  والعقوبات  املنهجية  املقاضاة 
فشلها. أثبتت  التي  اإلنتهاكات   ومجمل 

عاجلة  إجراءات  باتخاذ  بالترسيع  ونادى 
لتنفيذ املشاريع املعطلة يف الجهات، وهو ما 
كفاءات  تعيني  الرسالة،  نص  حسب  يفرتض، 
نزيهة قادرة عىل أداء دورها ال موالية حزبيا 
ورفع كل العقبات التي تحول دون ذلك وبناء 
الداخلية  الجهات  مواطني  مع  حوار  جسور 
العاجلة ملطالبهم  لترشيكهم وتقديم الحلول 
 امللحة والبدائل الجدية إلنتظاراتهم التنموية.

عن  الرسالة  هذه  خاللها  من  املنتدى  وعرب 
وقمع  »تجاهل  سياسة  إلستمرار  إنشغاله 
منذ  املنتهجة  االجتامعي  االحتجاج  موجات 
الذي  الخطري  للمنعرج  منبها  سنوات«،  ست 
تتجه نحوه »حكومة الوحدة الوطنية«، محمال 
»مسؤولية  الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس 

للوعود  تنكرها  بعد  الحكومة  وأداء  قرارت 
البيان. أطلقتها عىل نفسها«، وفق نص   التي 

وأبرز أهمية اتخاذ اجراءات عملية »ملنع إتجاه 
األوضاع نحو األسوأ وفق ما توحي به مؤرشات 
عديدة يرتجمها خاصة إنتهاج سياسة تقشف 
غري معلنة تعكسها ميزانية 2017 وغياب رؤية 
تنموية للجهات الداخلية وقدرة عىل تنزيلها 
عىل أرض الواقع فضال عن إرتفاع األسعار التي 
الخانقة،  اإلجتامعية  األزمة  حدة  يف  زادت 
وااليقافات  منها،  املترضرين  دائرة  واتساع 
 التي شملت مئات الشباب يف عدة جهات.»

األخرية  التعيينات  أن  املنتدى  والحظ 
املحاصصة  عقلية  »غلبة  تعكس  للمعتمدين 
االئتالف  يف  الفاعلة  األطراف  لدى  الحزبية 
عىل  ومركزية  حزبية  هيمنة  وإرادة  الحاكم 
دستور  روح  مع  تتعارض  املحلية  السلطة 
األولوية  تعطي  وال  الثانية  الجمهورية 

للكفاءة»

الدولية،  العفو  منظمة  اعتربت  لها  تقرير  يف 
ان طريق تونس إىل اإلصالح مهدد من جراء 
األساليب  عىل  التونسية  األمن  قوات  اعتامد 
مبا  املايض،  يف  معهودًة  كانت  التي  القمعية 
بصورة  واالحتجاز  التعذيب،والقبض  ذلك  يف 
فيهم،  املشتبه  سفر  عىل  والقيود  تعسفية، 

فضالً عن مضايقة أفراد أرسهم.
بعنوان:  الصادر  املنظمة،  ويعرض تقرير 
حقوق  انتهاكات  للخوف:  نهاية  »نريد 
تونس«،  يف  الطوارئ  حالة  سياق  يف  اإلنسان 
بشكل تفصييل كيف فرضت قوات األمن تلك 
اإلجراءات عىل نحو تعسفي وقمعي ويتسم 
بإهدار  االنتهاكات  هذه  وتهدد  بالتمييز. 
السنوات  مدار  عىل  تحققت  التي  املكاسب 
الست املاضية، والتي شهدت متتع التونسيني 
بقدر أكرب من حرية التعبري والتجمع وتكوين 
يف  املكفولة  الحقوق  وهي  الجمعيات، 

الدستور الصادر عام 2014.
أثر  عن  تفاصيل  املنظمة  تقرير  ويعرض 
إجراءات الطوارئ عىل الحياة اليومية ألولئك 
الذين طُبقت عليهم، ويرسد حاالت ألشخاص 
تعرضوا للتعذيب، وللقبض واالحتجاز بصورة 
تعسفية، ولتفتيش منازلهم بدون إذن قضايئ، 

وألوامر تعسفية باإلقامة الجربية، ولقيود عىل 
السفر. 

فُرضت  اإلجراءات  هذه  أن  التقرير  ويبني 
بالتمييز،  يتسم  نحو  عىل  الحاالت  بعض  يف 
أو  األشخاص  أولئك  مظهر  إىل  استناداً 
عليهم  الحكم  سابقة  أو  الدينية،  معتقداتهم 
لإلجراءات  مراعاة  ودون  جنائية،  قضايا  يف 

القانونية الواجبة.
ويرسد التقرير 23 حالة من حاالت التعذيب 
وغريه من رضوب املعاملة السيئة عىل أيدي 
وأفواج  الوطني  والحرس  الرشطة،  قوات 
مجابهة اإلرهاب، منذ جانفي 2015، كام يبني 
وترهيب  مضايقة  من  الضحايا  له  تعرض  ما 

عقب اإلفراج عنهم..
من  اثنتني  عىل  الضوء  التقرير  يسلِّط  كام 
حاالت العنف الجنيس، مبا يف ذلك االغتصاب، 
وقعت أوالهام يف مركز الرشطة يف مدينة بن 
يف  األخرى  ووقعت   ،2016 مارس  يف  قردان، 

سجن املرناقية، يف جانفي 2015.
 وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية ما ال يقل 
عن 19 حالة قبض تعسفي.  كام تعرض بعض 
أفراد األرس للرتهيب أو للقبض عليهم بصورة 
رضوب  من  وغريه  للتعذيب  أو  تعسفية 

إلجبارهم  احتجازهم  أثناء  السيئة  املعاملة 
عىل اإلدالء مبعلومات عن أقارب لهم يُشتبه 

يف ضلوعهم يف هجامت مسلحة.
الصدمات  عىل  الضوء  التقرير  يلقي  كام 
النفسية واآلثار املعنوية ملثل هذه املداهامت 

املتكررة.
وباإلضافة إىل ذلك فرضت السلطات التونسية 
عىل ما ال يقل عن خمسة آالف شخص أوامر 
بحظر السفر داخل تونس وإىل خارجها، كام 
وضعت ما ال يقل عن 138 شخصاً رهن أوامر 
تنقالتهم  عىل  قيوداً  تفرض  الجربية  باإلقامة 

وتحددها يف مناطق معينة.
قانوناً   2015 عام  يف  السلطات  أصدرت  كام 
يزيد  حيث  اإلرهاب،  ملكافحة  معيباً  جديداً 
من صالحيات املراقبة املمنوحة لقوات األمن، 
ويفرض عقوبة اإلعدام عىل عدد من الجرائم، 
مام  لإلرهاب،  فضفاضاً  تعريفاً  ويتضمن 
جانفي  االستخدام. ويف  يجعله عرضًة إلساءة 
 1647 هناك  أن  العدل  وزارة  أعلنت   ،2017
باإلرهاب  تتعلق  بتهم  االحتجاز  رهن  شخصاً 

وغسيل األموال.

في رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة :
 المنتدى يطالب باحترام الحقوق الدستورية في التظاهر واالحتجاج 

ودفع عجلة التنمية في الجهات  ومقاومة التهرب الضريبي

تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان »نريد نهاية للخوف«: 

انتهاكات حقوق اإلنسان في سياق 
حالة الطوارئ في تونس
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الشباب بين »القصرين« 
و»المؤسسات المالية المانحة« 

بقلم : ضياء تقتق                              

التنمية  أطروحات  جميع  انبنت 

نساء  لشباب  والثقافية  االقتصادية 

ورجاال وغالبا ما كانت بعيدة كل البعد 

عن تطلعاتهم وأحالمهم ... امل تكن سنة 

2010 سنة الشباب ؟

أرادها النظام الحاكم تعبرية تسويقية  فجاءت احتجاجية قاتلة!!

اتذكر تلك األيام  والتي كانت شبابية بامتياز ملا فيها من حيوية 

نفيس  خلت  حتى  املسائل  كل  يف  القيود  كل  تحطيم  اتجاه  يف  ودفع 

متخليا عن فكرة استخدام الفئات الشبابية كوقود!!

أو  الطاقات  تلك  استنزفت  تونس  يف  االوضاع  تفاقم  لكن 

.... انتخابويا  محورا  الشباب  وكان  حزبية  لربامج  خدمة   استقطبتها 

املشهد الشبايب الحايل ينقسم ال 3 اقسام :

شباب مقاوم يفتك مطالبه ويدافع عن حلمه وما اقل هذه الفئة،

اختار  الفتاة  بعض  قياداته طمعا يف  فلك  يدور يف  شباب مدجن 

الحل االسهل ليشق طريقه... وما اكرث هؤالء!

العزف  اختار  سبقه  من  لغة  يفهم  ال  الربوة  عىل  واقف  شباب 

بأي  يومه  قوت  كسب  او  الهجرة  الوحيد  همه  واقعه  ورفض  املنفرد 

شكل من األشكال!!

امام أفق مسدود يقف كل أولئك الشباب لريسموا مشهدا متنوعة 

ألوانه يفتقر ال برنامج ثقايف وطني يؤسس لجيل من املمكن أن يحقق 

»اإلقالع«  بعد أصبح قاب قوسني أو أدىن من تحقيق اإلقالع املزاجي 

بعدم تجريم استهالك القنب الهندي!

التابعة  الشبابية  التنظيامت  ترسانة  اآلن  تقدمه  عام  اتساءل 

مؤمترين  ملنظوريها يف ظل  الشبابية  والجمعيات  واملنظامت  لألحزاب 

للشباب  التونيس... االول تحت مظلة قصي قرطاج والقصبة... واآلخر 

تحت مظلة املؤسسات املالية املانحة!!

متى تسرتجع الجامعة عافيتها ويصبح الطلبة فيها  يجمعهم هيكل 

اخر  لواقع  تؤسس   واسعة  تعبرية جامهريية  ويشكل  عليه  يتوحدون 

ممكن!

   نوافذ    

2223

التعريف
وطنية  نقابية  منظمة  العمل  عن  املعطلني  الشهادات  أصحاب  إتحاد 

، تقدمية ، جامهرية ،ومستقلة تضم يف صلبها كل تونسية و  دميقراطية  

تونيس متحصل عىل شهادة علمية أو مهنية أو حرفية ،محروم من حقه يف 

العمل أو بصدد عمل مؤقت أو مطرود من عمله ويتحمل اإلتحاد مسؤولية 

الدفاع عنه أمام السلط و املؤسسات املعنية كام يسعى إىل طرح البدائل 

أزمة  يخص  فيام  التخطيط  و  الربمجة  يف  باملشاركة  ينادي  و  املقرتحات  و 

التشغيل بتونس.

التأسيس
تأسست املنظمة بعد نقاشات جديّة منذ أواخر 2005 من طرف ثلة من 

العام  االتحاد  صلب  يف  هاّمة  تجربة  خاضوا  الذين  واملناضلني  املناضالت 

خريجي  توحيد  رضورة  حول  أساسا  تتمحور  الفكرة  وكانت  تونس  لطلبة 

اللجان  وتوحيد  الشغل  يف  الحق  عن  للدفاع  منظم  إطار  يف  الجامعات 

الجهوية للمعطّلني عن العمل التي تأّسست يف بعض الجهات، ذكرا ال حرصا  

اللجنة الجهوية للمعطلني عن العمل بكّل من القريوان وقفصة، تحت إطار 

جامع . 

بالدفاع  تعنى  تأسيس منظمة وطنية  باإلعالن عن  النقاشات  تّوجت هذه 

أصحاب  إتحاد   « اِسم  تحت  العمل  عن  املعطّلني  الجامعات  خّريجي  عن 

كرامة  حرية  شغل   « املركزي  وشعارها  العمل«  عن  املعطّلني  الشهادات 

وطنية« وذلك يف 25 ماي 2006.

باِعتبار طبيعة السلطة  تعّد هذه املرحلة األكرث صعوبة يف تاريخ املنظمة 

املّعطلني عن  نضاالت  ويوّحد  ينظم  تأسيس هيكل  رأت يف  التي  الحاكمة 

العمل خطرا كبريا يهّدد مصالحها وخياراتها عىل جميع املستويات خاصة 

وأد  إىل  ومؤسساتها  أجهزتها  بكافّة  سارعت  واالجتامعية  االقتصادية  منها 

اِستعامل  إىل  للمنظمة  القانونية  التأشرية  منح  برفض  بدءا  التجربة  هذه 

كافّة أساليب القمع من اِعتداءات واِيقافات وسجون ومراقبة أمنية يومية 

لتحركات ونشاطات مناضالت ومناضيل املنظمة.

هذا وقد كان الفشل الذريع هو العنوان البارز لكافّة األساليب القمعية التي 

انتهجتها السلطة لرضب املنظمة وشّق صفوف مناضالتها ومناضليها الذين 

أثبتوا نضجا ووعيا كبريا بأهمية ورضورة مواصلة النضال اليومي دفاعا عن 

الحّق يف الّشغل،وهو ما ترتجم يف التحركات االحتجاجية واإلعتصامات التي 

تكاد تكون يومية أمام العديد من الوزارات.

بذلك  لتتطّور  الجهوية  التنسيقيات  من  العديد  الفرتة  تلك  يف  تأسست 

االحتجاجات وتتسع رقعتها الجغرافية وهو ما دفع السلطة إىل التصعيد يف 

أساليبها القمعية  يف مواجهة  هذه التحركات.

ساهم هذا التطور داخل املنظمة يف مزيد تجذير النضال االجتامعي ورّص 

الصفوف بني مختلف مكونات املجتمع املدين والسيايس املناضل،كانت أحد 

مالمحه اِنتفاضة الحوض املنجمي سنة 2008 التي كان فيها للمعطلني عن 

العمل دورا هاّما يف مواجهة اآللة القمعية للسلطة.

لعبت املنظمة دورا بارزا خالل ثورة 17 ديسمرب 14 جانفي 2011 سواء من 

خالل النضال امليداين اليومي أو من خالل تجذير املطالب ورفع شعاراتها 

املركزية خالل املسريات »شغل حرية كرامة وطنية« التشغيل اِستحقاق يا 

عصابة الرّساق« لتتوّجه يف األخري للمطالبة بإسقاط النظام.

أنشطة المنظمة منذ الحصول على الـتأشيرة
 2011 جوان   18 يف  القانونية  التأشرية  عىل  حصولها  منذ  املنظمة  قامت 

بالرتكيز عىل بعث تنسيقيات محلية وجهوية يف كافّة الواليات ليصبح لديها 

24 مكتب جهوي وحوايل 160 مكتب محيل خالل سنة 2011 وهو ما ساهم 

يف تطوير أداء املنظمة وتنوع أنشطتها عىل املستويني الوطني والدويل.

أيام 19-18-17 أوت 2011 لدراسة مشكل  امللتقى الوطني األول بسوسة 

البطالة والحلول املمكنة لتجاوزها تحت شعار » وفينا القدير ومّنا الجدير«.

امللتقى اإلقليمي باملنستري أيام 22-21 جانفي 2012 للنقاش حول البطالة 

بعد عام من الثورة تحت شعار »عام مىض والتشغيل متى«.

امللتقى الوطني الثاين مبدينة سوسة أيام 9 12-11-10- أوت 2012 للنقاش 

حول جملة من املقرتحات وأفكار مشاريع  تحت شعار » االتحاد قوة اقرتاح 

أيضا » .

 14-15-16 أيام  باملغرب  العمل  عن  للمعطلني  األول  الدويل  امللتقى 

سبتمرب 2012 تحت شعار لرنفع راية النضال األممي ضد البطالة واإلقصاء 

االجتامعي.

امللتقى املغاريب األول للمعطلني عن العمل بالجزائر أيام 21-20-19 فيفري 

2013 من أجل تأسيس إتحاد مغاريب للمعطلني عن العمل.

باملنظمة وربط عالقات  للتعريف  والدولية  العربية  امللتقيات  املشاركة يف 

،مرص،أملانيا،إسبانيا،ايط )لبنان  الدولية  والجمعيات  املنظامت  مع مختلف 

اليا،فرنسا (

املشاركة يف املنتدى االجتامعي العاملي بتونس مارس 2013 والتحضري له من 

املهدية  ،املنستري،  والجهوية )سوسة  اإلقليمية  امللتقيات  العديد من  خالل 

،الكاف، باجة ،جندوبة ،سليانة ...(

الدراسات باملنظمة لكراس يحتوي عىل جملة من املقرتحات  إصدار مركز 

حول ملف التشغيل يف املجاالت الثالث القطاع العام والخاص واالنتصاب 

للحساب الخاص تحت عنوان »املبادرة الوطنية حول التشغيل«.

دورة تكوينية حول األسباب الرئيسية للبطالة والحلول املطروحة ملعالجتها 

. 2014

ملتقى وطني بسليانة ماي 2014 حول بعث املشاريع الصغرى »االشكاليات 

والحلول«.

االنتخاب  إىل  التسجيل  من  االنتخابية  العملية  أهمية  حول  وطنية  حملة 

تحت شعار » اِنتخب وما تبيعش صوتك«

املشاركة يف املنتدى االجتامعي العاملي بتونس مارس 2015.

إمضاء إتفاقية العمل املشرتك مع وزارة شؤون الشباب والرياضة 2016.

تأسيس الشبكة الدولية ملقاومة البطالة والتشغيل الهش التي تضم كل من 

الجزائر،املغرب،تونس،اسبانيا، السينغال،فرنسا.

التطرف  من  الوقاية  حول  املتوسط  الحوض  دول  تضم  ندوة  يف  املشاركة 

العنيف التي اِنتظمت بربشلونة أيام 30-29-28  جانفي 2017.

المقترحات لحّل معضلة البطالة
  إن البطالة يف تونس معضلة ال ميكن حلّها ما مل تتّحد كل األطراف املكّونة 

واإلسرتاتيجية  الجّدية  والبدائل  أسبابها  تقييم  يف  واملدين  السيايس  للطيف 

لحلّها، وهو ما يجعل من كل حزب أو منظمة أو جمعية - إذا ما أرادت 

ذراعيه  بفتح  مطالب   – الدميقراطية  الوطنية  الدولة  بناء  يف  تساهم  أن 

لكل مبادرة ترمي لتوحيد هذا الجهد. ويف هذا اإلطار دعا »إتحاد أصحاب 

الشهادات املعطلني عن العمل« إىل »حوار وطني حول التشغيل« يف الرسالة 

 2011 ديسمرب   10 يوم  التأسييس  املجلس  ألعضاء  وجهها  التي  املفتوحة 

مبناسبة اليوم العاملي لحقوق اإلنسان. إال أن املجلس رأى أن ينظم »حوارا 

من  يصنف  التشغيل  أن  قناعة  لنا  ترك  ما  وهو  الّنقاب«؟؟؟  حول  وطنيا 

ضمن آخر اهتامماته. و يف املقابل، وأمام ضيق األفق املتواصل يف حّل هذه 

املعضلة حتى بعد ما يزيد عن سّت سنوات من الثورة، التي كان املعطّل عن 

العمل وقودها الدافع، مل تستطع الحكومات املتعاقبة تقديم ما ميكن أن 

يطمنئ جيش املعطلني عن العمل. بل إن الترسيح الجامعي للعامل يف بعض 

القطاعات الخاصة ونتائج املناظرات واالنتدابات يف الوظيفة العمومية قد 

أتت بعكس ما يرجى منها - وهو إمتصاص اإلحتقان الشعبي وإبراز السعي 

نحو اإلصالح- حيث عاودت املحسوبية وغياب الشفافية الربوز جليا. مام 

أّدى إىل عودة اإلعتصامات واإلحتجاجات املرشوعة .

وبقدر إرصارنا نحن داخل »إتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل« 

األمر  استلزم  كلاّم  عنه(  تنازل  ال  حق  )بصفتها  تحركاتنا  مواصلة  عىل 

لإلحتجاج عىل تواصل سياسة الفساد من جهة وسياسة التسويف والالمباالة 

من جهة أخرى، بقدر ما نعترب أنفسنا قّوة إقرتاح وتفكري قادرة عىل تقديم 

البدائل والحلول.

أسباب البطالة في تونس
حوايل   يساوي  تونس  يف  العمل   عن  املعطلني  عدد  املعطيات،  كل  وفق 

خمس السكان النشطني و هو ما حول البطالة من ظاهرة اىل معضلة،فهي 

بالتايل ليست بالصدفة بل هي نتاج مبارش :

ملنوال تنموي ال وطني و ال شعبي

و منظومة ادارية بريوقراطية فاسدة

و سياسة تعليمية خاوية من املضامني التعليمية املنتجة للطاقات

و ترسانة قانونية تؤسس لقانون الغاب و السمرسة يف مجال سوق الشغل

1 - منوال تنموي ال وطني و ال شعبي: البطالة هي تعبري صادق عن الوضع 

االقتصادي و منوال التنمية و طرق توزيع الرثوة ببلد ما.  

والخدمات  اإلنتاج  قطاعات  خاصة  و  العمومية  القطاعات  يف  التفويت 

االسرتاتيجية.     

املالية،والجبائية  الحوافز  ل  ومنحها  األجنبية  االستثامرات  أمام  البالد  فتح 

والخدماتية  الرتكيبية  القطاعات  إىل  االستثامر  توجه هذا  مع  واالجتامعية، 

غري  و  املتخصصة  غري  التشغيلية  والطاقة  املتدنية  املضافة  القيمة  ذات 

املتعلمة. 

حرص االستثامر املحيل يف مجال املؤسسات الصغرى واملتوسطة ذات إنتاج 

الرشكات  أمام  تذكر  ال  تنافسية  قدرة  و  أضعف  وتشغيلية  للثورة  ضعيف 

املتعددة الجنسيات. 

أثر  مام  الجمركية  الرسوم  وإلغاء  األجنبية  والسلع  للبضائع  الحدود  فتح 

بشكل كبري عىل املنتوج املحيل الذي مل يكن قادرا عىل املنافسة والصمود، 

فكان من النتائج املبارشة لذلك: 

غلق العديد من املصانع و مؤسسات اإلنتاج الوطنية.

ترسيح اآلالف من العامل ليتحولوا إىل عاطلني عن العمل.

كرامة  ضامن  يف  دورها  عىل  لذلك  تبعا  تخليها  و  الدولة  مداخيل  تراجع 

مواطنيها و خاصة التشغيل.

و  نظريا،  تشغيلية  األكرث  القطاع  هو  و  الفالحي،  القطاع  تهميش  مواصلة 

تأبيد ملشاكله املزمنة.

تركيز منظومة جبائية غري عادلة و خادمة لرأس املال و مشجعة عىل التهرب 

الرضيبي. 

-2 منظومة إدارية بريوقراطية

فساد  اإلجراءات،  تعقد  و  املكتب،طول  سلطة  عىل  املنظومة  هذه  ترتكز 

اإلدارة وبالتايل تصبح اإلدارة محضنة الفساد املايل للنظام القائم و داعمة له 

و لخياراته الالوطنية والالشعبية.  

-3 منظومة تربوية خاوية

ترتكز هذه املنظومة عىل : 

قطيعة بني مضمون التعليم و متطلبات سوق الشغل. 

تهميش منظومة التكوين املهني .

تخريب ممنهج للتعليم بكل مستوياته لتشويه خرجيه ودفعهم للضياع.

عدم مواكبة التحوالت العميقة ملجالت اإلنتاج وتكنولوجيا اإلعامل.

 

-4 منظومة قانونية تؤسس لقانون الغاب:

تحّول االنتداب من قاعدة إىل استثناء.

رضب مفهوم العمل القار من خالل نظام العقود املحددة املدة ) 

الفصل 4-6 من مجلة الشغل(. 

لقانون 1993  العاملة طبقا  باليد  السمرسة  الهش و  الشغل  تقنني 

املنظم للمناولة يف القطاع العام و الخاص.

اإلطار  التي مثلت  و   SIVP املهنية للحياة  اإلعداد  تربصات  تقنني 

الطاقات  الستغالل  الخاصة  املؤسسة  و  للدولة  األمثل  الترشيعي 

الشابة باملجان. 

الحلول الممكنة لمعالجة معضلة البطالة

عىل املستوى االسرتاتيجي :

إعادة النظر يف منوال التنمية بشكل جذري عرب :

والتطهري  واملاء  كالكهرباء  الخدماتية  القطاعات  التفويت يف  عدم  

القدرة  و  املرتفعة  املضافة  القيمة  ذات  االتصاالت  قطاع  و خاصة 

التشغيلية العالية. 

إحداث تحوالت عميقة يف النسيج االقتصادي من مؤسسات صغر 

و متوسطة  غري قادرة عىل حامية نفسها يف فضاء دويل رشس، إىل 

اقتصاد يقوم عىل الصناعات الثقيلة و املشاريع الكربى ذات القيمة 

املضافة الكبرية  و طاقة تشغيلية ضخمة.

دفع الرأس املال الوطني لالستثامر يف القطاعات الحيوية التي تنتج 

ثورة فعلية و ليس ربحا سهال و رسيع بدون قيمة مضافة حقيقية.

و  املائية  و  العقارية  املستويات  كل  عىل  الفالحي  القطاع  هيكلة 

االنتاجية حتى يتمكن من استعادة دوره كأكرب قطاع مشغل لليد 

العاملة. 

إعادة االعتبار للدور املحوري للدولة من خالل إرشافها املبارشة عىل 

الترصف يف الرثوات االسرتاتيجية للشعب من مناجم و نفط و غاز 

و غريها. 

للتنمية  فعلية  قاطرة  و  حقيقية  استجابة  التحتية  البنى  جعل 

بالجهات الداخلية       و ليست مجرد أشغال و حضائر بناء. 

-2 إعادة النظر بشكل كامل يف املنظومة اإلدارية عرب : 

مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية .

إيجاد منظومة إدارية جديدة تقوم عىل الالمركزية.

تقليص االجراءات االدارية و التسلسل االداري لرضب البريوقراطية 

واالدارة التقليدية القامئة  عىل سلطة املكتب.

تركيز ادارة قامئة عىل املصداقية و الشفافية يف املعاملة و االجراءات 

البسيطة.

اعادة النظر يف منظومة  الرتبية و التعليم و التكوين املهني بكل 

مراحلها و حلقاتها و املتدخلني فيها من أولياء و تالميذ و طلبة و 

إطار تدريس و املجتمع املدين املتخصص و املؤسسة االقتصادية, كل 

ذلك بهدف صياغة :

لإلنسان  الكونية  بالحقوق  و  املدنية  بالدولة  يؤمن  مواطن  انسان 

وبالتعايش مع اآلخر املختلف

انسان منتج و قادر عىل البحث و االبداع و متحفز لتطوير مهاراته. 

كل ذلك يف إطار منظومة متكاملة تقوم عىل التطابق بني التعليم 

والتكوين املهني واالحتياجات الحقيقية لسوق الشغل.  

4 – إعادة صياغة منظومة قانونية تتمحور حول:

دسرتة حق الشغل

االنتداب قاعدة للتشغيل

كل  و  العاملة  باليد  السمرسة  و  الهش  الشغل  اشكال  كل  رضب 

اآلليات التي تكرس قانون الصخرة و االستغالل    و العبودية 

مطابقة  تصبح  حتى  الشغل  مجلة  بشكل جذري ف  النظر  اعادة 

التغطية  و  الالئق  و  القار  الشغل  ضامن  يف  الدولية  للمعايري 

االجتامعية و الصحية و تجرم التصاريح املغشوشة يف االجور 

عىل املستوى العاجل:

هل سينتظر املعطل و املعطلة عن العمل حتى  ينتخب هذا الشعب 

االجراءات  كل  تنفيذ  يف  الرشوع  مسؤولية  تتحمل  ثورية  حكومة 

5 سنوات؟لذلك  تقل عن  ال  زمنية  مدة  تتطلب  التي  االسرتاتيجية 

واملعطل  املعطلة  العاجلة متكن  االجراءات  اقرار جملة من  وجب 

عن العمل من حفظ كرامته و متكينه من الحد االدىن من الدخل 

الشهري الذي يضمن له العيش الكريم امكانية التحرك للبحث عن 

شغل، و من اهم هذه االجراءات العاجلة:

إقرار منحة بطالة ال تقل عن ثلثي االجر االدىن الصناعي املضمون 

املمثل  االتحاد  مع  بالتنسيق  تحدد  معايري  و  رشوط  وفق  وتسند 

للمعطلني ، و تعبئة املوارد الالزمة للمنحة وفق آليات معروفة دوليا 

من خالل الصناديق االجتامعية و عرب مداخيل يقع تحديد مصادرها 

يف قانون املالية للدولة.

تنفيذ برنامج عاجل و رسيع للتكوين املهني يتمحور حول الحاجيات 

الحقيقية لسوق الشغل و املقدرة حاليا بحوايل 120 الف من اليد 

العاملة املختصة يف قطاعات البناء و امليكانيك و االشغال الصحية 

اصحاب  الربنامج  هذا  من  يستفيد  ان  ميكن  و   ... اإللكرتونية  و 

الشهائد املعطلني عن العمل و كذلك ذوي مستوى التعليم الثانوي 

و املعطلني ألسباب فنية.

انجاز مواطن شغل حقيقية و منتجة للرثوة بدل الصدقات و مواطن 

الشغل الوهمية.

(و دراسة  االسبوع  ) نظام 40 س يف  العمل  نظام  النظر يف  اعادة 

من  آالف  توفري  من  سيمكن  الذي  س   35 نظام  اعتامد  امكانية 

مواطن الشغل خاصة يف القطاعات االنتاجية و الخدماتية.

وتحديد  العمومية  للمؤسسات  التشغيلية  القدرة  يف  النظر  اعادة 

دقيق للشغورات. 

الحلول  امواله النجاز  الديون ملدة معينة الستغالل  تعليق تسديد 

املذكورة سابقا.

 هذه الحلول ال تتطلب سوى حكومة ثورية وطنية تعمل من اجل 

الشعب و بالشعب بعيدا عن الشعبوية و التوظيف الرخيص ملعاناة 

الناس.  

إتحاد أصحاب الشهادات 
المعطلين عن العمل
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الجريدة املدنية

»ألهاكم التكاثر« على المبدعين 
وأنتم في الحّق قّلة

ال جوع الفقراء أزعجهم وال النهب أقلقهم ومل يرفعوا ال 

يف وجه السامرسة. لقد جلس »املدبيّة« إىل موائد الوالئم 

وحمدوا  حقود  وتكبري  منافقة  بسملة  بعد  »الرشعيّة« 

أولياء نعمهم دون الله.. 

تفتي  ومل  حق  لدعم  بيانا  تصدر  مل  املدبيّه«  »مافيا 

بالعدالة ومل تنترص ملظلوم. وباسم الله )ادعاء( اختّصت 

بالتكفري والتهديد. 

الدولة،  متطاولة عىل  القانون  »مافيا« خارجة عن  إنّها 

»ُمرهبة« الناس إن هُم فكروا، وإن هُم أبدعوا وإن قالوا 

جسدا وصورا وغناء وخطابا وأصوات وحياة.

***

يجب أن ننتبه إىل أّن حادثة إجبار املرسح الوطني عىل 

باألمر  ليس  التهديد  التخيل عىل عنوان مرسحية تحت 

املعزول عن توّجه تقوده قوى الردة وتحميه قوى نفوذ 

يف السلطة وترعاه دوائر عّدة يف الداخل والخارج. وأّن 

املبدعني يف أكرث من مناسبة منذ  التي هاجمت  القوى 

14 جانفي ال زالت ترتّصد الفرص كّل مرّة ملحاولة فرض 

سلطان أخالقوّي عىل الثقافة واإلبداع.

األوىل  حملتها  شّنت  قد  سلفيّة  جامعات  كانت  وإن 

تشّن  املدنيّة  سلفية/مدعية  جامعة  فإّن  أعوام  قبل 

الحملة الجديدة، ذلك أنّها تنتمي إىل ما أسمته »نقابة« 

وأعضاؤها يتبعون أو يوالون حزبا إسالميا حاكام يُعلن 

»املدنيّة« ويستبطن الرجعيّة.

***

الحزب  عليه  راهن  جواٌد  الحملة  قائد  »الجّوادي« 

»هيئة  لقيادة  مناسبة  من  أكرث  يف  مدين  االسالمو- 

امليدان من جديد رشسا  إىل  يدفعه  املسجدية«،  أركانه 

سياق  باملقّدس يف  املّس  بداعي  فنّي  مهاجمة عمل  يف 

التونيس بدأت يف الكويت  هجمة عىل املرسح الوطني 

لها  تبحث  التي  اإلسالمية  األمميّة  وأعلنتها  األردن  ويف 

عن امتداد شعبّي جديد باختالق عدّو تدعي أنّه ينتهك 

املقّدسات.

هم يعلمون جيّدا أّن مثّة من سيتبعهم يف ظّل »الجهل 

والذي  الدكتاتوريّة  األنظمة  كرّسته  الذي  العمومي« 

يستثمرونه ويستفيدون منه.

لفتح  الطريق  أّن ربح معركة واحدة سيمّهد  ويعلمون 

حرب عىل اإلبداع واملبدعني ُمصدرين الفتاوى ومجيشني 

انتخابيّا  ورصيدا  عنف  رصيد  سيكون  متعّصبا  جمهورا 

يحكمها  وبلديات  محليّة  مجالس  يف  فيه  ينترصون 

»املدبيّه« ومتارس املنع والقمع والتكميم.

***

ليس  الكربى.  لألمر يف صورته  ساديت  سيّدايت  انتبهن/وا 

تلقايّئ  فعل  رّدة  هو  وال  معزول  وال  بعادّي  الحدث 

لجامعة »محافظة« إنّهم ميدون اليد والساق ويريدون 

»ركوب« البالد والعباد. 

من  الدخول  فبإمكانهم  الشبيهة.  الحكايات  تذكرن/وا 

خرم إبرة وشارع باريس أوسع من ذلك بكثري، وفضاءات 

أخرى قد احتووها و«قامو فيها الذان« ال عبادة وتقربا 

وفرضا  العمومي  الفضاء  عىل  سطوا  ولكن  الله  من 

لخطاب واحد ولون واحد وفرض سلطة »الداعية«.

البالد »إقطاعا«، ويريدونها »إمارة«. ولو كانوا  يريدون 

دون  والرفض  بالتعبري  تكتفي  محافظ  ميني  قّوة  فقط 

الضمري  وحرية  باالختالف  إميانا  األمر  لتفهمنا  االعتداء 

والتفكري واالعتقاد.

مواطنني  توّجه  املوقف  كان  لو  التفّهم  بإمكاننا  كان 

يحملون وجهة نظر مختلفة عن غريهم، لكّن األمر جزء 

الرأي،  وفرض  املجتمع  أسلمة  عىل  تعمل  أجندة  من 

وتستعمل الوعيد والتهديد خطابا والعنف أسلوبا.

***

الذي  اإلرهاب  رغم  قانونا  تحرّك  ال  الدولة،  وهذه 

الحرب عىل  إعالن  أّن  الساسة  السادة  يع  أمل  يتهّددها. 

الدولة بدأته هذه »الجحافل« املهووسة برفض اإلبداع 

واملعادية للحريّة وأّن األكرث دموية تدربوا وتتلمذوا عند 

هؤالء الذين يدعون »مدنيّة«؟!

لعلّني أجيب حني السؤال بأّن دروسا مل تقع االستفادة 

فكرا  يفّرخ  زال  ال  اإلرهابيني  يحمي  كان  من  وأّن  منها 

وجندا وأزمات.

املدنيّة  القوى  بأّن  أكون  يقني  شبه  السؤال، عىل  وبعد 

الفعل  يف  الناس  حّق  حامية  أجل  من  الكثري  تفعل  مل 

املدنية  املقاومة  آلية  أّن  يقني  عىل  وأكون  اإلبداعي. 

املواطنيّة السلمية لحامية حرية التعبري والضمري مل يقع 

إرساؤها.

وأكون متيّقنا أّن مؤسسات العدالة ال تتحرّك من تلقاء 

السياسيّة  املوازين  املعادالت، وأّن  النظر يف  قانون قبل 

تؤثر فيها.

***

»ألهاكم التكاثر« عىل املبدعني وأنتم يف الحّق قلّة. 

»ألهاكم التكاثر« تدافعون عىل الله فظلمتم الله وعيال 

الله.

»ألهاكم التكاثر« والتكالب عىل السلطة وستأتيكم من 

الشعب الغلبة.

الموقف

بقلم سمير أحمد

24

برشلونة 
نحو نموذج جديد :

الوقاية من التطرف العنيف

انعقدت أيام 28 - 29 - 30 جانفي 2017 بربشلونة ندوة دولية مبشاركة 

لها  دعت  واملغاربية  والعربية  األوروبية  والجمعيات  املنظامت  عديد 

»نوفاكت« املعهد الدويل للعمل الالعنفي والتنسيقية املغاربية ملنظامت 

حقوق االنسان ومرشوع خطوة ومن بني املشاركني من تونس اتحاد اصحاب 

التونيس  العام  باالتحاد  العامل  والشباب  العمل  عن  املعطلني  الشهادات 

للشغل ومؤسسة شكري بلعيد ملناهضة العنف والجمعية التونسية للنساء 

الدميقراطيات.

قصد  عمل  لخطة  تشاركية  بلورة  الدولية  الندوة  هذه  أهداف  تتلخص 

دعم أنشطة املجتمع املدين يف املنطقة األورومتوسطية من أجل املساهمة 

البناءة يف الوقاية من التطرف العنيف عىل خلفية الدروس املستفادة من 

العقود املاضية وتحسبا للتحديات التي يعيشها العامل اآلن.

عملت هذه الندوة عىل وضع قراءة ملخطط االمم املتحدة من خالل زاوية 

نظر املجتمع املدين االورومتوسطي والعمل من أجل: تعزيز دور املجتمع 

املدين املهيكل وتقوية التزامه من أجل املساهمة النشيطة يف:

-  الوقاية من التطرف العنيف

- تحدي التعريف املهيمن الحايل للتطرف العنيف وذلك إلدراج كل أشكال 

التطرف العنيف.

- تعميق الفهم لسياسات مكافحة اإلرهاب وأثرها عىل الحريات األساسية 

وحقوق االنسان.

- وضع أرضية إسرتاتيجية ملنظامت املجتمع املدين من اجل دعم الحوار 

مع السلطات وتعزيز دور املجتمع املدين يف الوقاية من التطرف العنيف.

التّونسيّة للّدفاع  الرّابطة  كام انعقدت يوم االثنني 20 فيفري 2017 مبقّر 

)نوفاكت(،  الاّلعنفي  للفعل  الدويل  املعهد  اإلنسان ومبشاركة  عن حقوق 

التّنسيقيّة املغاربية ملنظاّمت حقوق اإلنسان، الرّابطة التّونسيّة للّدفاع عن 

حقوق اإلنسان، االتّحاد العاّم التّونيس للّشغل، جمعيّة الّنساء الّدميقراطيّات، 

اتّحاد أصحاب الّشهادات املَُعطًّلون عن العمل، جمعيّة رؤية حرّة، جمعية 

انرتناشيونال  التّونسيّني،  القضاة  االقتصادية واالجتامعية، جمعيّة  البحوث 

تقييم ندوة برشلونة وكيفيّة مالمئة  أبرز أهدافها  ألرت، جلسة عمل من 

خطّة عمل املجتمع املدين األورومتوّسطي للوقاية من التّطرّف العنيف مع 

الّسياق التّونيّس، والحديث عن اليوم الّدرايس املزمع عقده يوم األربعاء 22 

فيفري 2017 يف نزل الهناء الدويل يف تونس العاصمة املتعلق بتدارس خطّة 

عمل املجتمع املدين األورومتوّسطي للوقاية من التّطرّف العنيف وتقديم 

خطّة عمل »نادي مدريد« يف هذا الشأن والنقاش مع مكّونات املجتمع 

املدين يف تونس.

ضياء تقتق


