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كلمة تقديمّية
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إىل القرّاء األعزاء   
تحيّة طيّبة وبعد،  

يسعدنا أن نضع ب� أيديكم التقرير السنوي لسنة 2017 وهو عبارة  
عن كتيب يشمل مختلف األنشطة التي قام بها املركز طيلة الّسنة املاضية. 

شملت أنشطة املركز خالل سنة 2017 التدريب والتكوين باإلضافة  
إىل اإلتيان عىل العديد من القضايا الوطنيّة مع تسليط الّضوء عىل العالقة اإليجابيّة 

التي تربط املفاهيم اإلسالميّة والقيم الكونيّة املعارصة. حاولنا يف هذا التقرير 
الّسنوي توزيع األنشطة حسب مجاالت االهت°م وعرض كّل محور حسب ترتيبها 

الزّمني، عىل النحو التايل:
• الّشأن الّديني ومكافحة التطرّف  
• االصالحات االقتصاديّة والتنمية  

• قضايا الّشباب  
• االنتخابات املحلية  

• آليات مكافحة الفساد  
• الّشأن الرتبوي والتعليمي  

ك° أنّنا نثّمن جهود كامل الفريق العامل باملركز ملا اشتملت عليه من إنتاج   
تكويني وتربوي وعلمي، نحن يف أشد الحاجة إليه كسياسي� ونشطاء يف املجتمع 
املدÆ وفاعل� ديني�. تقديرنا لهذه الجهود يرجع أيضا ملا عربْت عنه من استجابة 

موفقة الحتياجات ومقتضيات مرحلة جديدة تستدعي منا مزيد االعتناء بكّل 
املجاالت وخاصة بالّشأن الّديني تكوينا وتجويدا. 



ك� أنّنا نثّمن جهود الفريق الّصحفي العامل �وقع شبيبة. � آن وعىل   
رأسهم اإلعالمي صالح الّدين الجوريش ملا بذلوه من عمل ل� تكون شبيبة. � آن 

منّصة إعالميّة شبابيّة مستقلّة تستجيب لطموحات الشباب ومقرتحاته وتهتّم 
بقضاياهم من خالل التفاعل والتعاون مع عدد من الخرباء واملختّص¨ يف املجاالت 

الرّئيسيّة املتعلّقة بعا´ الشباب، من مثّقف¨ وعل�ء اجت�ع وعل�ء نفس ومختّص¨ 
يف الّدراسات الّدينيّة.

من الجدير باإلشارة أّن مركز دراسة اإلسالم والّد·قراطيّة حّقق منذ سنة   
2011 آثارا إيجابيّة ومؤرشات نجاح نتيجة حركيّته وتجربته الرّائدة يف مجال تدريب 
الفاعل¨ الّديني¨. لذلك نثمن جهود املركز يف تدريب األÁّة عىل املواطنة والتواصل 

وفّض الّنزاعات لرتسيخ القيم اإلسالميّة من تسامح واعتدال وتعزيز املنظومة الّدينيّة 
يف التصّدي لظاهرة التطرف العنيف الّذي يهّدد األمن الوطني والدويل ويخّل 

بت�سك املجتمعات. 

ك� نتوّجه بكّل عبارات الشكر لوزارة الشؤون الّدينيّة الّرشيك الوطني   
ملرشوع اليد يف اليد ملقاومة التطرّف واإلرهاب، عىل دعمها املتواصل للمركز تعاونها 

الّدائم. هذا ما يحدو بنا يف مركز دراسة اإلسالم والّد·قراطيّة إىل دعوة كافة 
املؤسسات الحكومية وعنارص املجتمع املدÑ لتكثيف ُسبل التّعاون تعزيزا ملكانة 

الفاعل¨ الّدينيّ¨، خاّصة األÁّة، ومزيد فاعليتهم من أجل العمل عىل ترسيخ جهود 
مختلف املؤّسسات القاÁة عىل الّشأن الّديني يف بالدنا تطويرا وتأهيال. 

ننتظر دعمكم لرتسيخ د·قراطيّة تونسيّة تتّسع للجميع.  

رئيس املركز

2017   



نظَّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية مائدة   
مستديرة حول «تأخ� االنتخابات املحلية وقراءة 

العوائق وسبل تجاوزها» من وجهات نظر متعَددة 
للمجتمع املد� واألحزاب السياسية والجهات 

الرسمية. وقد أثث هذا الحوار كل من السيدة كلثوم 
بدر الدين رئيسة لجنة النظام الداخيل والحصانة 

والقوان� الربملانية والقوان� االنتخابية، السيدة 
جميلة دبش كسيكيس عضو ¬جلس نواب الشعب عن حركة النهضة، السيدة حسناء بن سلي¦ن قاضية ومستشارة لدى 

املحكمة االداريّة، أنور بن حسن عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومجموعة من ممثّيل املجتمع املد�. 
اتّفق الجميع عىل أّن الوضعية املتدهورة يف غالب البلديات أَدت إىل تفاقم الشعور باالستياء لدى املواطن�، وبالتايل  

تعَد االنتخابات رضورة ملَحة غÆ أَن هناك بعض العوائق التي Âنع الترسيع يف الخطى، تشمل مخاوف النخبة السياسية املنارصة 
ملفهوم مركزية الدولة واملخاوف لدى األحزاب الكربى يف االئتالف الحاكم من إمكانية فقدان البعض من امتيازاتها

ومواقعها املتقدمة.

حوار مغلق
حول تأخ االنتخابات الـمحلية، إُّـ متى؟

قراءة َّـ العوائق وسبل تجاوزها

2017   
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نظرا ألهّمية االنتخابات يف إنجاح املسار 
الّد قراطي، نظّم مركز دراسة اإلسالم 
والد قراطيّة ندوة حول «االنتخابات 

البلديّة القادمة وسبل إنجاحها» وذلك 
يوم األربعاء 5 أفريل 2017 �قّر مداد 

�ونبليزير تونس العاصمة.
شارك يف الّندوة الّسيد أنور بن حسن 

والسيّد نبيل بافون عضوا الهيئة العليا 
املستقلّة لالنتخابات، السيد الحبيب 
خرض عضو اللّجنة االنتخابية �جلس 

نّواب الّشعب، السيّد رفيق الحلوا´ املنّسق العام لشبكة مراقبون والسيّد صالح الّرياحي رئيس مرصد شاهد للتّحّوالت 
الّد قراطيّة. 

دعا السيّد أنور بن حسن الجميع إىل احرتام اآلجال في¸ يتعلّق بتحديد الّنيابات الخصوصيّة ونرش خارطة مركز   
االقرتاع من اآلن ليتعرّف الّناخب عىل الّدائرة التّي ينتمي إليها واملتطابقة مع عنوانه ببطاقة التّعريف الوطنيّة. ك¸ أكّد السيد 

الحبيب خرض عىل رضورة االنتشار القضاÆ الّالزم وتفعيل املجلس األعىل للقضاء من أجل الّسهر عىل احرتام مواصفات 
العمليّة االنتخابية.

وأشار السيد نبيل عىل Îيّز هذه االنتخابات البلديّة عن غÊها وذلك برتكيز التّناصف األفقي والعمودي يف القاÈات   
االنتخابية أي مشاركة الّنساء بنسبة 50 % باإلضافة إىل ترشيك يف القاÈة صاحب إعاقة حتى تتمّكن القاÈة من التّمتّع باملنحة 

العموميّة من قبل الّدولة. أّما السيّد رفيق الحلوا´ فقد تعرّض إىل اإلطار القانو´ الّذي اعتربه غÊ مناسب للمرحلة الّتي 
يطمح إليها التّونسيّون يف حال تّم اعت¸د قانون 1975 الذي يكرّس املزيد من املركزيّة حيث تبقى البلديّة املنتخبة بكافّة 

أعضائها تحت سلطة الوايل.

ندوة حول
االنتخابات البلدّية القادمة

وسبل إنجاحها

2017   
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المخرجات والتوصيات:  
• يعترب املجتمع املد� أّن تعطيل إجراء االنتخابات البلديّة ليس   
االنتقال  أمام  عقبات  سيضع  وإّ�ا  التونيس  املجتمع  مصلحة  من 

الّد�قراطي ويكون عىل حساب املصلحة الوطنية.

أفضت الحوارات إلى الّنقاط التالية:  
والّتصّدي  البلديّة  االنتخابات  إلنجاح  الجهود  تظافر  رضورة   •  
لتأخ©ها بأّي شكل من األشكال ملا له من تداعيات عىل الحياة العاّمة 

وعىل معنويات املواطن».

الرّسمي  بالّرائد  وتسجيله  االنتخابات  موعد  تحديد  رضورة   •  
محطّاتها،  بعض  يف  حّتي  االنتخابية  الّروزنامة  احرتام  الّتونسّية،  للبالد 
االنتشار القضاµ الّالزم وتفعيل املجلس األعىل للقضاء، الّسهر عىل احرتام 
الّدقيق  والّتحديد  الّدستور  قّررها  ك¹  االنتخابية  العملّية  مواصفات 

للّدوائر االنتخابية.

األفقي  الّتناصف  برتكيز  القادمة  البلديّة  االنتخابات  ¾ّيز   •  
والعمودي يف القا¿ات االنتخابية وترشيك يف القا¿ة أصحاب اإلعاقات 

حتى تتمكّن القا¿ة من الّتمّتع باملنحة العمومّية من قبل الّدولة.
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نظمت شبكة الد�قراطي� يف   
العا� العر� �شاركة املركز جلسة 

عصف ذهني بعنوان «ست سنوات من 
الثورة التونسية -حال الد�قراطية يف 
العا� العر  ب� الفرص والتحديات» 

والتي أقيمت يف مقر الشبكة 
األورومتوسطية بتونس العاصمة. وشارك 

يف هذا الحوار كل من السيد سم� 
جراح املدير التنفيذي للشبكة، السيد 
رضوان املصمودي رئيس مجلس إدارة 
الشبكة، السيد صالح الدين الجوريش 
منسق سابق للشبكة والسيد جمعة 

بوعش� عضو املكتب التنفيذي. استهّل 
السيد سم� الجراح الجلسة مستعرضا محاور اهت®م الشبكة من نرش لثقافة الد�قراطية، وتوعية املجتمعات واالهت®م 

باقتصاد البلدان العربية.  ك® اعترب السيد رضوان املصمودي أن االختالف يتطلب إدارة واعية ¶كن من تأسيس وتركيز لثقافة 
جديدة تيرس الطريق للد�قراطية، ل¾ ال يتحول األمر إىل فتنة وحروب وترشذم مجتمعات. وقد أشار السيد جمعة بوعش� 
إىل أن  شبكة الد�قراطي� تهدف إىل � شمل كل التيارات الد�قراطية يف العا� العر�، مؤكّدا عىل أنّه �كن مجابهة شيطنة 
الد�قراطية نتيجة ما يحدث يف ليبيا و سوريا و مرص، بالنجاح الذي يحصل يف تونس. و يف نفس السياق، اعترب السيد صالح 
الدين الجوريش أن تونس هي أمل باقي الدول العربية كمثال لنظام د�قراطي فتي واصفا إياها "بالشمعة املتبقية "، مش�ا 

إىل أنه ليس من مصلحة الدول العربية أن تتبخر الد�قراطية يف تونس و تندثر. 

الّديمقراطّية َّـ العالم العربي:
شبكة الديمقراطي َّـ العالم العربي

حوار حول حال الديمقراطية َّـ العالم العربي
ب الفرص والتحديات

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة بعنوان   
«أية عالقة للد�قراطية باإلسالم» أثثها كل من السيد خالد 

شوكات الوزير الّسابق والقيادي بحركة نداء تونس والسيد محمد 
الشتيوي أستاذ جامعي بجامعة الزيتونة والسيد صالح الّدين 

الجوريش اإلعالمي ورئيس تحرير موقع شبيبة.� آن. أكّد السيد 
شوكات عىل أّن الد�قراطية ليست تراثا غربيا بل إنسانيا 

ساهمت فيه التجربة اإلسالمية يف فرتة التأسيس. يف ح§ نّوه 
السيد الشتيوي بأّن العربة باملقاصد ال باأللفاظ. فمن يتشبث 

باملصطلح وليس باملدلول ينكر الد�قراطية ومن يرى باملدلول 
واملقصد ال يعتربها تعارض االسالم. أّما السيد الجوريش فقد 
تحدث عن السياق التونيس وقال إّن هذه املسألة حسمها 

الدستور وتم التوافق عىل طبيعة الدولة وأكرب فصيل إسالمي 
املمثل يف حركة النهضة مؤمن بالد�قراطية هو رشيك يف الحكم 

واألوساط الدينية القريبة.

 ندوة حول
أية عالقة للديمقراطية باإلسالم

المخرجات والتوصيات:
عىل  الّضوء  املركز  سلّط  املحور  هذا  إطار  يف   •  
هذا  وعالقة  العر�  العا�  يف  الّد�قراطي  االنتقال  تجربة 

املفهوم باإلسالم.

وأهّم ما جاء في التوصيات:  
بناء مؤسسات  الد�قراطية من دون  تنجح  • ال   
تكون الضامن الحقيقي لتأم¢ خصائص املشهد الد�قراطي 

يف املجتمعات العربّية.
• االختالف والخالف جوهر الّد�قراطّية  

دين  أنّه  من  الّشمولية  بطبيعته  اإلسالم  ¬ّيز   •  
الد�قراطية  مع  يتقارب  مؤّسسات  من  فيه  ±ا  ودولة 

بوصفها شكال من إشكال عالقة الدولة باملجتمع.

2017   
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يف إطار سعيه لنرش ثقافة السالم، نظّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية محارضة حول «أهمية الفكر الغاندي يف   
القرن الواحد والعرشين» يوم اإلثن� 30 جانفي 2017، وذلك بالتعاون مع سفارة الهند.

وقد قدم املحارضة الدكتور دارويش قوبال، أستاذ محارض للعلوم السياسية يف الجامعة الهندية ورئيس مركز غاندي   
ودراسات السالم، الذي أكّد عىل أَن مهمة اإلنسانية اليوم هي مواصلة درب غاندي ونرش مبادئه ليكون مثاال يُحتذى به

من قبل املالي�. ويف ظل العنف املنترش واإلرهاب املتفاقم، تزداد حاجة اإلنسانية إىل الفكر الغاندي ملواجهة هذا النسق
املتصاعد من العنف من خالل آليات إلحياء السالم وكيفية بنائه.

الّشأن الّتربوي والتعليمي:

محاضرة حول أهمية الفكر الغاندي
َّـ القرن الواحد والعشرين

2017   
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إ�انا منه بأَن   
املسألة الرتبوية هي مسألة 

وطنية تهَم كَل مكّونات 
املجتمع، وتقديرا منه برضورة 

إصالح املنظومة الرتبويّة 
الحاليّة، وحرصا منه عىل 

الرشاكة يف هذا الشأن، نظَم 
مركز دراسة اإلسالم 

والد�قراطية بالتشارك مع 
االئتالف املد� إلصالح 

املنظومة الرتبوية، ندوة حول 
«قراءة تقييمية ملرشوع القانون الرتبوي الجديد» يوم الثالثاء 31 جانفي 2017 بنزل أفريكا بتونس العاصمة. وتوزعت 

املداخالت ب« الدكتور محمد بن فاطمة الخب· الدويل يف تقييم النظم الرتبوية ورئيس الهيئة العلمية لالئتالف املد�، 
والدكتور مصدق الجليدي الخب· الدويل يف الرتبية واملنسق العام لالئتالف، والدكتور فتحي جرَاي الوزير السابق للرتبية، 

واألستاذ بلقاسم حسن املتفقد العام املتقاعد للرتبية. أكَد السيد مصَدق الجليدي عىل أَن اإلصالح الرتبوي هو هَم وطني 
اسرتاتيجي حيوي مشرتك من مسؤوليات وزارة الرتبية واملجتمع املد� واالتحاد العام التونيس للشغل واألولياء واألحزاب 

والربملان وكَل الفاعل« يف املجال الرتبوي. أشار الدكتور فتحي جرَاي إىل أَن الرّهان األساّيس لتطبيق هذا املرشوع هو تغي· 
املنهجية من أجل ضÍن د�ومته. كÍ أنَه من الرضوري تكوين املجلس األعىل للرتبية والتكوين املهني Ðبادرة رشعية وضÍن 
استقالليته ليرشف عىل تشخيص اسرتاتيجي لكل املنظÍت الرتبوية. الحظ الّدكتور محمد بن فاطمة أّن املرشوع يحتوي عىل 
مضام« غامضة و غ· صحيحة يف املفاهيم املفتاحية املستخدمة كمفهوم املقاربة والكفاية. كÍ ال يقَدم املرشوع إطاللة عىل 

املستقبل يف مجال الرتبية والتعليم. أكد األستاذ بلقاسم بن حسن عىل أَن املصادقة عىل املرشوع الرتبوي الجديد، مسألة 
وطنية ال عالقة لها باملزايدات وال بالحسابات السياسية وإَ×ا االتفاق عليها يصَب يف مصلحة املجموعة الوطنيَة. كÍ أشار إىل 

أَن الخلل يف مرشوع القانون ناتج عن خلل يف املسار السيايس واإلداري برَمته.

ندوة حول
قراءة تقييمّية لـمشروع القانون البوي الجديد
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نظمت الرابطة العربية للرتبوي� التنويري�، بالتعاون مع 
منتدى الجاحظ، مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية 

وجمعية تونسيات ندوة حول «التنوير ب� الدواعي 
الفكرية ومتطلبات املجتمع». وقد شارك يف هذه الندوة 

كل من السيد عبيدة فرج الله املدير التنفيذي للرابطة 
العربية للرتبوي� التنويري�، السيد محرز الدرييس رئيس 

مجلس اإلدارة، السيد عبد الفتاح مورو نائب رئيس 
مجلس نواب الشعب، السيد مصدق الجليدي خب© دويل 

يف الرتبية، السيد محسن التومي أستاذ مساعد باملعهد 
العايل للغات بقابس والسيدة بثينة الجاليص أستاذة 

بجامعة الزيتونة.  استهل السيد عبيدة فرج الله الجلسة 
بالرتحيب بالجمهور الكريم، مؤكدا عىل أن تونس تعد 

منطلق التنوير ومنشأ التنويري� بدءا من العالمة الطاهر 
بن عاشور والفاضل بن عاشور. واعترب أن مصطلح 

التنوير من املصطلحات التي تث© إشكاليات فكرية ملا 
يحمله من ثقل معريف غرÃ ورشقي. أكد السيد محرز 

الدرييس عىل أن مسألة التنوير ليست نخبوية، بل هي 
مسألة تهم كل مكونات املجتمع، يف مرحلة تضخم فيها العمل السيايس عىل حساب الجانب الثقايف والتنويري. وحاول السيد مصدق 

الجليدي الربط ب� مفهوم التنوير ومفهوم التنوير الديني. مؤكّدا عىل رضورة رفع الجهل املقدس وبناء تعليم ديني تنويري يقوم عىل 
أسس علمية متينة بدال عن سياسة تجفيف املنابع وتعميق الثقافة الدينية ليكون الضÍنة الحقيقية لالتحاد االجتÍعي. أّما السيدة بثينة 
الجاليص فقد عرضت الفكر التنويري يف برامج الزيتوني� اإلصالحية للطاهر الحداد معتربة إياها رؤية تجديدية تقوم عىل ثالثة مسارات. 

نقد األسباب التي دفعت الطاهر الحداد إىل اإلصالح التعليمي الزيتوÔ وعرض البدائل اإلصالحية وأبعاده الحضارية وأخ©ا خصوصية 
الفكر التنويري للطاهر الحداد. تحدث السيد محسن التومي عن الحداثات التطبيقية واملعطالت الثقافية التي اعتربها وجها من وجوه 

التمثالت االجتÍعية ولكن غفلت عن الجانب الوجداÔ التي تعد املعطالت األشد تأث©ا من الجوانب العقلية. أكد السيد عبد الفتاح مورو 
أنه من الرضوري العناية بالفكر التنويري واالبتعاد عن الجهلة الذين جمعوا اإلسالم بالتقليد والقصور العقيل، لنكون يف مقدمة التغي©. 

التنويري بويالرابطة العربية لل
ندوة حول التنوير ب الدواعي الفكرية

ومتطلبات الـمجتمع
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إّن الشعور برضورة إصالح التعليم العايل   
الذي  ثل الرهان األساس لتطوير اإلبداع والرقي 

باملستوى الفكري للشعب التونيس، دفع مركز دراسة 
اإلسالم والد قراطية إىل تنظيم ندوة بعنوان «إصالح 

التعليم العايل بتونس». وقد أثثت هذه الندوة 
كوكبة من الخرباء والقا¨§ عىل الّشأن التعليمي. 

عّدد السيّد وحيد قدورة مالمح أزمة التعليم العايل 
ومن بينها تد´ مستوى التعليم، بطالة خريجي 

الجامعات وانتشار العنف لدى الشباب الجامعي 
نتيجة غياب الفكر النقدي ووسائل الحوار. أشار 

السيد عز الدين بوعصيدة إىل أن استقاللية 
الجامعات  كن أن تؤدي إىل تفعيل الحوكمة 

الرشيدة التي سينتج عنها رفع مردودية القطاع، ربط التعليم Âتطلبات التنمية وتقليص عدد املعطل§ حاميل الشهائد. ك¿ 
أكّد السيد الطاهر الخÇ عىل أّن مشكل تشغيل طلبة التعليم العايل يعود باألساس إىل غياب معادلة توفيقية ب§ سوق الشغل 

وعدد الطلبة امللتحق§ وغياب مشاريع وطنية كربى قادرة عىل استيعاب وامتصاص العدد الرتاكمي لخريجي التعليم العايل. 
ك¿ أشار السيد مراد اليعقوÎ إىل رضورة الخروج بالتّعليم العايل الخاّص من مرشوع استث¿ري ربحي ال يراعي الجانب 

األكاد ي إىل قطاع يراعي املصلحة العامة تكون غايته الجودة يف التكوين والبحث واإلبداع. 

ندوة بعنوان

إصالح التعليم العالي بتونس

2017   
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ندوة بعنوان:

نحو برامج تعليمّية تبني اِّـواطنة
وتدحض التطّرف

ويف إطار جهوده للتّصّدي للتّطرّف وحرصا منه عىل رضورة 
اإلصالح الّرتبوي، نظّم مركز دراسة اإلسالم والّد�قراطيّة 

بالتّعاون مع شبكة الّرتبية والتّكوين والبحث العلمي ندوة 
علميّة بعنوان «نحو برامج تعليمّية تبني املواطنة وتدحض 

التطرّف»، وذلك يوم السبت 03 جوان 2017، بنزل نوفوتال – 
تونس. وقّد أثّث هاته الّندوة كّل من الّدكتور محّمد بالرّاشد، 

أستاذ علم االجت·ع باملعهد العايل لإلنسانيّات، الّدكتورة فضيلة 
الّسنويس، أستاذ تعليم ثانوي متحّصلة عىل الّدكتوراه يف 

اإلرشاد الّرتبوي، الّدكتور أحمد األبيض، طبيب وباحث يف املسائل الّنفسيّة واإلجت·عيّة والدكتور حّ·دي الربواقي رئيس الهيئة العلميّة 
للشبّكة. أشار الّدكتور محمد بالراشد إىل أّن اإلصالح الرتبوي يتطلّب رؤية تجديديّة للّنجاح والّرتكيز عىل تحديد املداخل للمسألة من 
خالل مقاربة إيبيستمولوجيّة. أّما الّدكتورة فضيلة الّسنويس فقد نّوهت برضورة تكوين فرد فاعل يف املجتمع قادر عىل اإلبداع باعتبار 
أّن بناء اإلنسان هو أساس بناء األوطان. ك· أكّد الّدكتور أحمد األبيض عىل رضورة توعية املتعلّم باالعتبار الّذي يحظى به اإلنسان يف 

القرآن والكون وذلك ألّن التطّور الفعيل يقتيض الحكمة ما قبل املعرفة. وأخÌا، دعا الّدكتور حّ·دي الربقاوي إىل الرّجوع إىل املدّونة 
العربية اإلسالميّة التّي تزخر بالنصوص الفلسفيّة مشÌا إىل رضورة التخّيل عن حرب الهويّة العقائديّة لواضعي الربامج املدرسيّة.

المخرجات والتوصيات:
والّتعليمي  الّرتبوي  الّشأن  بإصالح  يتعلّق  في�  الّنظر  وجهات  وتباين  والتعليمّية  الرتبويّة  املبادئ  أهّمية   •  
الوطني الّذي عّمق الخالفات ب¢ مختلف مكّونات املجتمع، دفع مركز دراسة اإلسالم والّد�قراطّية إىل تسليط الّضوء 

عليه بالتعاون مع عدد من املنظّ�ت املتخّصصة يف املجال.

أهّم التوصيات:  
• مهمة اإلنسانية اليوم هي مواصلة درب غاندي ونرش مبادئه من خالل آليات إلحياء السالم وكيفية بنائه.  

•  إصالح التعليم �ثل الرهان األساس لتطوير اإلبداع والرقي باملستوى الفكري للمجتمع.  
الهويّة  حرب  عن  والتخّيل  الفلسفّية  بالنصوص  تزخر  الّتي  اإلسالمّية  العربية  املدّونة  إىل  العودة  رضورة   •  

العقائديّة لواضعي الربامج املدرسّية.
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نظّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة 
حول «مكافحة الفساد، اإلفالت من العقاب - 

أسبابه ونتائجه». وقد حرض الندوة كل من 
السيد شوقي الطبيب رئيس الهيأة الوطنية 

ملكافحة الفساد، السيدة �ينة الزغالمي عضو 
�جلس الشعب عن حزب حركة النهضة،

السيد كريم الهاليل عضو مجلس الشعب عن 
حزب آفاق تونس والسيد عياض اللومي أم� 

رس املنظمة العربية للشفافية ومحاربة الفساد. 
اتّفق الجميع عىل أّن معركة الفساد قا¦ة، 
حيث أثبتت تقارير املنظ¬ت الّدوليّة أن 

الفساد تفىش برسعة بعد الثورة، لذلك من 
الرضوري التصدي له ومعرفة أسبابه ومعالجة نتائجه حفاظا عىل استقرار االستث¬ر، وهو ما يحتاج إىل: ثقافة شعبية

ترفض الفساد واالنخراط فيه، ترسانة من القوان� الزجرية والعقوبات الصارمة، منظومة قضائية وأمنية خاصة
�نظومة الفساد. وأخÊا إرادة سياسية قوية وراسخة لدى الحكومة واملجتمع املدÈ يجعل هذه القضية

مسألة وطنية ومركزية.

مكافحة الفساد:

مكافحة الفساد اإلفالت من العقاب:
أسبابه ونتائجه

2017   
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مساهمة منه يف التصّدي لظاهرة الفساد، نظّم مركز دراسة   
اإلسالم والّد�قراطيّة ندوة حول «منهج اإلسالم يف محاربة الفساد»، 
وذلك يوم االربعاء 21 جوان 2017 �قر مداد �ونبليزير بالعاصمة. 

وقد أثّث هاته الّندوة كّل من السيّد بنعيىس الّدمني أستاذ يف 
الفلسفة، السيد من§ رويس مدير املعهد العايل ألصول الّدين والسيّد 

ج®ل الّدين دراويل أستاذ جامعي متخّصص يف الحضارة الحديثة.
أكّد السيد ج®ل الّدين دراويل عىل أّن بوصلة الرّسالة اإلسالميّة تتّجه 

إىل جلب املصالح ودرء املفاسد، معتربا أّن مبدأ املراقبة واملحاسبة هو أصل من أصول العقيدة فضال عىل أنّه مبدأ أسايس يف 
املنظومة الّد�قراطيّة. أّما السيد من§ رويس فقد سلّط الّضوء مرّة أخرى عىل دور العقيدة يف تغي§ الشعوب والّدول. وبالّنسبة 

إىل السيد بنعيىس الّدمني فقد شّدد عىل رضورة الترسيع يف وضع اسرتاتيجيّة وطنية ال رّد فعليّة، يساهم فيها الجميع ضمن 
مرشوع مستقبيل يستند إىل تجديد الفكر، مع االبتعاد عىل الحلول الجاهزة. 

ندوة بعنوان:

منهج اإلسالم َّـ محاربة الفساد

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم   
والد�قراطيّة ندوة بعنوان: «محاربة 

الفساد: حملة انتقائيّة أو إرادة 
حقيقّية»، وذلك يوم األربعاء 12 

جويلية 2017 �دينة العلوم قاعة ابن 
خلدون بتونس العاصمة. وقد أثّث 
هاته الّندوة كّل من السيد شوقي 

الطبيب رئيس الهيئة الوطنيّة 
ملكافحة الفساد والسيد نور الّدين 

البح°ي عضو مجلس نواب الشعب 
عن حزب حركة النهضة والسيدة 

فضيلة القرقوري قاضية ورئيسة غرفة بدائرة املحاسبات.

أشار السيد شوقي الطبيب عىل أنّه من أجل التصّدي للفساد يجب املحافظة عىل هيبة مؤّسسات الّدولة والحفاظ   
عىل مصداقيّة نّواب الشعب باإلضافة إىل تعزيز دور دائرة املحاسبات يف تقّيص مكامن الخلل.

أّما السيد نور الّدين البح°ي فقد شّدد عىل تكوين ثقافة علويّة القانون للتمّكن من معاقبة الفاسدين
واملتورّطÁ معهم مش°ا إىل أّن الّنخب الفكريّة À تصل بعد بعد إىل درجة االرتقاء إىل مستوى اللحظة التاريخيّة.
ويف نهاية الّندوة دعت السيدة فضيلة القرقوري إىل أّن الحملة عىل الفساد ال �كن أن تكون انتقائية ومحدودة

يف الزّمن بل يجب أن تكون مستمرّة وغ° مقترصة عىل هيآت معيّنة، فضال عىل رضورة القيام بحمالت تحسيسيّة
وتوعويّة للمجتمع لتتحّدد كّل املسؤوليّات.

ندوة بعنوان:

محاربة الفساد;
حملة انتقائّية أو إرادة حقيقّية؟
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المخرجات والتوصيات:  
• ملّف الفساد يُعّد من ب	 املحاور الرّئيسّية التي اشتغل عليها   
الّدولة  مصالح  عىل  وتأثها  الظّاهرة  هذه  لتشّعب  نظرا  ًمطّوال  املركز 

وتقّدمها.

أهّم التوصيات اّلتي انبثقت عن مختلف الحوارات:  
• رضورة القيام بحمالت تحسيسّية وتوعويّة للمجتمع وتكوين   

ثقافة علويّة القانون لتتحّدد كّل املسؤولّيات. 
فعلّية،  رّد  ال  وطنية  اسرتاتيجّية  وضع  يف  الترسيع  رضورة   •  
الفكر،  يساهم فيها الجميع ضمن مرشوع مستقبيل يستند إىل تجديد 

مع االبتعاد عىل الحلول الجاهزة. 
انتقائية ومحدودة يف  • الحملة عىل الفساد ال µكن أن تكون   

الزّمن بل يجب أن تكون مستمرّة وغ مقترصة عىل هيآت معّينة.  

2017   
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مناهضة العنف ضّد اِّـرأة:

ندوة حول
مشروع قانون العنف ضد الـمرأة

يف سبيل تعزيز حقوق املرأة وح�يتها من 
العنف بكل أشكاله، نظّم مركز دراسة اإلسالم 

والد�قراطية ندوة حول «مرشوع قانون 
مناهضة العف ضد املرأة». شارك يف الندوة 
كل من السيد ع�د الخم�ي عضو �جلس 

نواب الشعب رئيس لجنة الحقوق والحريات، 
السيدة سامية دولة قاضية مكلّفة �أمورية 

بديوان وزارة املرأة، السيدة سناء حداد عضو 
هيئة مشايخ تونس، السيد سلي�ن الشوايش 

أستاذ سابق يف جامعة الزيتونة وعضو املجلس اإلسالمي األعىل والسيدة منية مزيد نائب رئيس جمعية تونسيات.  أشار السيّد 
ع�د الخم�ي إىل أّن مرشوع القانون آنف الذكر تقني وذو طبيعة مضمونية، ويتقاطع مع عديد املجالت القانونية كاملجلة 

الجزائية، مجلة الطفل، مجلة األحوال الشخصية، مجلة الشغل، ويحتاج إىل مقاربات قانونية، نفسية، اجت�عية، تاريخية 
وسلوكية. أكّدت السيدة سناء حداد أن مرشوع القانون يقّر إجراءات غريبة عن خصوصية املجتمع التونيس يجب التعّمق 

فيها قبل املصادقة عىل القانون. عرض السيد سلي�ن الشوايش الخلفية الفلسفية واالجت�عية ملصطلح النوع االجت�عي مش�ا 
إىل أن هذا النوع من االسقاطات القانونيّة ال �كن أن يتبنى بنية إيجابية باعتبار أن املجتمع التونيس يرفض تغي� Èطه.

المخرجات والتوصيات:  
الظّاهرة  لتشّعب هذه  نظرا  ًمطّوال  املركز  عليها  اشتغل  التي  الرّئيسّية  املحاور  ب�  يُعّد من  الفساد  ملّف   •  

وتأث�ها عىل مصالح الّدولة وتقّدمها.

أهّم التوصيات اّلتي انبثقت عن مختلف الحوارات:  
• أبرزت دراسة ميدانية قامت بها وزارة املرأة أّن 74,6 % من النساء ترتاوح أع§رهن ب� 18و64 سنة تعرضن   

إىل العنف. 
• اقرتاح التنصيص عىل العنف السيايس ضد املرأة والعنف املؤسساµ يف مرشوع القانون.  

• يجب عىل الدولة التدريب والتكوين ضد ظاهرة العنف من خالل وضع برامج تعليمية وتربوية تهدف إىل   
نبذ العنف ومكافحته وتكوين املرب� واملساهم� عىل املجال الرتبوي حول مساواة وعدم التمييز ب� الجنس�.

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية ندوة بعنوان 
«األزمة االقتصادية: الترشيعات املقّيدة وتأجيل 

اإلصالحات». وقد أثث هذا الحوار كل من السيد 
إلياس الفخفاخ، وزير املالية سابقا، السيد الحبيب 

زيتونة، أستاذ جامعي ومدير املعهد التونيس 
للمنافسة والدراسات الكمية والسيد عادل الضيف، 

أستاذ جامعي ورئيس مخرب االقتصاد والترصّف 
الصناعي باملدرسة التونسية للتقنيات، إىل جانب 

حضور ما ب³ 50 و60 خب® اقتصادي وسيايس.
أكّد السيد إلياس الفخفاخ أّن الرشكات العمومية والصناديق االجت¼عية وضعها حرج نتيجة ارتباطها بوضع هيكّيل عاّم ¶ تتّم 

معالجته بالشجاعة والنجاعة الكافية، باإلضافة إىل العجز الطّاقي وعجز منظومة الّدعم. أكّد السيد الحبيب زيتونة عىل أّن 
تراجع النمّو االقتصادي نتيجة تراجع اإلنتاجيّة أّدى إىل خلل تنموي ب³ الجهات الذي انعكس بدوره عىل عالقة املواطن 
بالسلطات املحلية مّ¼ Êّّى االحتجاجات واإلرضابات. أشار السيد عادل الّضيف إىل أّن النظام الرضيبي التونيس فشل يف 

تحقيق العدالة االجت¼عية وتنفيذ برامج التنمية االقتصادية واالجت¼عية وتطويرها حيث أفاد تقرير صندوق النقد الدويل
أّن تونس تعترب أعىل بلد ذي ضغوط جبائية عالية، وهو ما �نع االستث¼ر واملبادرة.

اإلصالحات االقتصادّية:

ندوة بعنوان األزمة االقتصادية :
التشريعات الـمقّيدة وتأجيل اإلصالحات

2017   
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تواصال مع سلسلة الحوارات 
االقتصاديّة التي رتّبها مركز 
دراسة اإلسالم والّد�قراطيّة 
والّتي جمع خاللها خرباء يف 

االقتصاد وأحزاب سياسيّة 
وأعضاء مجلس الّنواب 

لدراسة الوضع االقتصادي، 
نظّم املركز، للمرّة الّسابعة 

عىل التّوايل، ندوة مغلقة 
حول «آفاق ومقرتحات 

للخروج من األزمة املالّية 
واالقتصاديّة» أثثها كل من 

السادة: زه¬ القايض مستشار وزير املاليّة، اسكندر السّالمي رئيس املجمع املهني للمستشارين الجبائيّ¦، محمد صالح 
العيّاري مستشار جبا³ وأستاذ جامعي يف الجباية ، محمود سامي نا² أستاذ جامعي يف االقتصاد بجامعة قرطاج، رضا 

السعيدي وزير مستشار اقتصادي لدى رئيس الحكومة، رياض بالطّيّب وزير االستثµر والتّعاون الّدويل سابقا وسامي العوادي 
مستشار اقتصادي لالتّحاد العاّم التّونيس للّشغل والسيد محمد صادق جبنون استشاري يف اسرتاتيجيّة االستثµر، إىل جانب 

حضور ما ب¦ 50 و60 خب¬ اقتصادي وسيايس.
تعرض السيد زه¬ القايض إىل مختلف إشكاليّات املنظومة الجبائيّة. يف ح¦ شّدد السيد السالمي عىل رضورة البحث عن 
منوال اقتصادّي يتالءم مع الوضع الحايل للبالد واملسار االقتصادي الجديد. أّما السيد محمد صالح العياري فقد أشار إىل 

رضورة التّخفيض يف الّرضيبة عىل الّرشكات املتوسطة والصغرى قصد التشجيع عىل االستثµر. كµ أكّد بدوره السيد سامي 
النا² عىل رضورة البحث عن هيكل مختّص يف جذب املوارد عن طريق املؤّسسات الوقفيّة والجمعيّات الخ¬يّة لتحقيق 

الّرسعة يف اإلنجاز. أشار السيد رضا السعيدي إىل أهمية االنطالق من تشخيص الوضع االقتصادي ومحرّكات النمّو االقتصادي 
والضغوطات الكربى عىل املالية العموميّة وارتباطها بالوضع االقتصادي العاّم.

كµ ذكر السيد بالطيب رضورة تركيز ديناميكيّة حياتيّة يف الّنسيج االقتصادي وإعادة جدولة ديون املؤّسسات الّصغ¬ة 
واملتوّسطة. أشار السيد محمد صادق إىل تجّنب اإلجحاف الجبا³ الذي ال �ّكن من تحقيق األھداف عىل صعيد املداخيل. 
وأخ¬ا اعترب السيد العّوادي أّن األزمة االقتصاديّة التونسية ناتجة عن اختيارات غ¬ صائبة وأدوات غ¬ مالءمة وقيادة غ¬ 

مستقرّة نتيجة تتايل الحكومات.

ندوة مغلقة حول
آفاق ومقحات للخروج

من األزمة الـمالّية واالقتصادّية

2017   
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نظم مركز دراسة اإلسالم    
والد�قراطية بالتعاون مع شبكة 

غصن الزيتون للجمعيات التنموية 
بصفاقس ندوة تحت عنوان «أي 

الحلول لدعم االقتصاد الوطني؟». 
شارك يف الّندوة السيد سليم بسباس 
وزير املالية السابق، السيد رضا سعد 

الله أستاذ يف االقتصاد بالجامعة 
التونسية سابقا والسيد عياض 

اللومي الرئيس الرشيف لهيئة الخرباء 
املحاسب³، إىل جانب حضور ما ب³ 50 و60 خب® اقتصادي وسيايس. أكد السيد سليم بسباس عىل أن تونس أمام نقطة 

مص®ية وهي التحكم يف التوازنات املالية التي تشهد انخراطا يف مسار تصاعدي، مº يحد من قدرة الدولة عىل تعبئة املوارد. 
شّدد السيد رضا سعد الله عىل أّن ضعف نسبة النمو يؤثر عىل القدرة عىل التشغيل ويجعل الدولة عاجزة عىل الوفاء 

باستحقاقات الثورة مºّ يؤّدي إىل انفجار االحتجاجات وتعطيل االنتاج مº يتسبب يف تفاقم املشاكل االقتصادية. كº أفاد 
السيد عياض اللومي بأّن تغي® اإلطار املرجعي للدولة واعتºد املعاي® الدولية كآلية لرتشيد الترصف يف موارد الدولة يساهم 

يف الشفافية ويدعم أجهزة املراقبة.

ندوة بعنوان:

أي الحلول لدعم االقتصاد الوطني؟

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم   
والّد�قراطيّة ندوة بعنوان «مرشوع 

قانون املالّية لسنة 2018 ومدى 
تأث�ه عىل االقتصاد الوطني». أثّث 
الندوة السيد توفيق الرّاجحي وزير 
اإلصالحات االقتصاديّة، السيد إلياس 

فخفاخ وزير املالية سابقا، السيد 
توفيق العريبي رئيس لجنة الجباية 
باالتحاد التونيس للصناعة والتّجارة 

والّصناعات التّقليديّة والسيد أحمد بوزقندة رئيس املعهد العر¬ لرؤساء املؤّسسات، إىل جانب حضور ما ب¥ 50 و60 خب� 
اقتصادي وسيايس. ك¸ أدار الجلسة السيد منصف شيخ روحه األستاذ الجامعي يف املاليّة الّدوليّة يف باريس. ملّح السيّد توفيق 

الرّاجحي إىل أّن التوّجهات الكربى لسنة Â 2018 تكن بالوضوح الكايف إلقناع املجتمع التونيس باالختيارات الّرضوريّة 
ودواعيها، حيث ال �كن فهم مرشوع القانون إّال من خالل الّسياق¥ االقتصادي واالجت¸عي منذ سنة 2011.أّما السيّد إلياس 

ّ̧ ينتج عنه  فخفاخ، فقد أرجع الجدال الّسنوي القائم عىل مشاريع قوان¥ املاليّة إىل غياب سياسات عموميّة واضحة م
الّدخول يف جدال عاّم حول السياسات الرتقيعيّة املعتمدة يف وضع قانون املاليّة.أشار السيد العريبي إىل مبادئ العدل الثالثة 

وهي االنصاف والحياديّة والقبول الطّوعي للّرضيبة. باإلضافة إىل مبادئ الظّلم الثالثة وهي الّسخط عند التّوظيف، الُغÓ عند 
الّنزاع والقهر عند االستخالص. ودعا السيد أحمد بوزغندة إىل تشجيع وتحفيز املؤّسسات التي تقوم عىل التصدير الذي يعّد 

السبيل الوحيد إلنعاش االقتصاد، عىل مستوى االستث¸ر، الّديوانة، الجباية واالمتيازات.

ندوة مغلقة حول
مشروع قانون اِّـالّية لسنة 2018

ومدى تأثه على االقتصاد الوطني

2017   
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المخرجات والتوصيات:  
• بقي الّشأن االقتصادي الّشغل الشاغل للتونسي� وقّد مّر عىل   
سقوط الّنظام القديم ما يفوق الّسبع سنوات، وذلك القتناع كّل مكّونات 
املجتمع بأّن االنتقال الّد�قراطي سيتعّ� وسيتواصل الرتاجع يف مؤّرشات 

التنمية ما¤ يتّم الّنهوض بالوضع االقتصادي.

أهّم التوصيات اّلتي انبثقت عن مختلف الحوارات:  
إصالحات  خلق  من  أنجع  الّسارية  القوان�  وتطبيق  تفعيل   •  

جبائية جديدة. 

• محاولة التعديل يف بنود االتفاقيات الّدولية ملا لها من تأث³   
الدولة يف  تآكل موقع  إىل  أّدى  م¹ّ  املحلية  السوق  استقرار  سلبي عىل 

إدارة الشأن العاّم نتيجة تدهور اقتصادها.

التجارة  ملحاربة  كافية  فعالة  تداب³  اتّخاذ  الدولة  عىل   •  
الفوضوية واالقتصاد غ³ املنظم.
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نظّم مركز دراسة اإلسالم 
والّد�قراطيّة ندوة حول «آليات 

حّث الشباب عىل املشاركة يف 
الحياة السياسّية»، وذلك يوم 

الخميس 4 ماي 2017 �قّر مداد 
�ونبليزير. وقد أثّث الحوار كّل من 
السيد محسن حسن الوزير السابق 
والقيادي بحزب نداء تونس، السيد 

لطفي زيتون القيادي بحركة 
الّنهضة، السيد مولدي الّرياحي 
القيادي بحزب التكتّل من أجل 

العمل والحّريات، السيد مصعب 
بن عّ¬ر عضو املكتب السيايس 

لحزب البناء املغار· والناشط االجت¬عي الصغ³ شامخ.  أكّد السيد لطفي زيتون عىل عدم وجود أدبيّات يف املجال السيايس، 
مش³ا إىل أّن السياسة هي الرباغ¬تيّة والبحث عن مصالح الناس، حيث اعترب أّن التّحّدي الرّاهن لدى الشباب التونيس هو أن 
يكون عىل نفس درجة املعارف واالطالع والقدرة عىل اإلحاطة باملشاكل الوطنيّة، التي بلغها غ³ه من شباب بقية املجتمعات 

املتطّورة عل¬ وأّن الجانب اإليديولوجي Ç يعد يهيمن عىل الفكر الشبا·. أّما السيد مولدي الّرياحي فقد أشار إىل أنّه من غ³ 
املعقول نفي املعقوليّة عن الشباب التونيس، الّذي يجب أن يكون يف قلب الرّحى يف حارض البالد ومستقبلها. وبالّنسبة إىل  

السيّد مصعب بن عّ¬ر فقد أكّد عىل أّن الشباب الذي يعّد وقود الحركات االحتجاجية العاّمة الهت¬مه األكيد بشؤون بالده، 
ينتظر تفاعل الحكومة مع طلباته وعدم تجاهله من أجل استقرار الوضع الوطني. أّما السيّد الصغ³ الّشامخ فقد أكّد عىل 

رضورة التخيل عن التسميات املهينة للشباب التونيس ك¬ سبق أن بÒّ. ك¬ أكّد السيد صالح الّدين الجوريش عىل أّن الحياة 
السياسيّة أشمل من األحزاب، حيث أنّه عىل الّرغم من تعطّل األحزاب السياسيّة، فالحياة السياسيّة ال تتوقّف عن التقّدم 

والتنّوع يف إطار استمراريّة الّدولة. لذلك عىل الشباب عدم االنعزال وعدم اإل�ان بدوره مّ¬ يهّدد املجتمع ويقّسمه.

قضايا شبابّية:

ندوة حول آليات حّث الشباب على
الـمشاركة َّـ الحياة السياسّية

2017   
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يف سياق املرحلة االنتقالية التي   
تعيشها تونس، وبالنظر للدور 

الرئييس الذي يلعبه الشباب يف دفع 
بعملية البناء والتغي�، نظم مركز 

دراسة اإلسالم والد�قراطية بالتعاون 
مع جمعية تونس لينا حوارا شبابيا 

مفتوحا تحت عنوان «الشباب 
والشأن العام». أثثه اإلعالمي 

والصحفي صالح الدين الجوريش 
والسيد هادي هª© عضو الهيئة 

الفرعية لالنتخابات بصفاقس والّذي 
حرضه أك´ من ³ان² شابا وشابة. 

فقد اعترب السيد صالح الّدين أّن عدم مشاركة الشباب يف االنتخابات القادمة هو تخيل الشباب عن الد�قراطية كخيار 
اسرتاتيجي وبالتايل هذا يفتح الباب لعودة االستبداد. كª عرّف السيد هادي هª© فئة الشباب حسب الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات. كª قام بعرض جملة من االحصائيات املتعلقة Åشاركة الشباب يف انتخابات 2014. حيث أبدى السيد هادي 
هª© تخوفا من عدم ذهاب الشباب لالقرتاع يف االنتخابات القادمة لضعف نسبة املسجل².

لقاء شبابي
الّشباب والّشأن العاّم

2017   
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وعيا منه بأهّمية الشباب يف   
بناء األوطان، نظّم مركز دراسة اإلسالم 

والّد�قراطيّة ندوة بعنوان «أصوات 
الشباب "أسباب العزوف وفقدان 
األمل"». حرض يف الّندوة كّل من 

السيد معّز بن صالح مدير مرشوع 
�نظّمة البوصلة، السيّد نجم الّدين 
الفالحي األم� العاّم لالتّحاد العاّم 

التّونيس للطّلبة والسيّد ماهر 
الزغالمي الباحث يف علم االجت�ع. 

أشار السيد بن صالح إىل رضورة إعطاء مؤّسسات الّدولة مساحة أكرب للشباب ومزيد االست�ع إىل أفكارهم وتطلّعاتهم، 
وإقحامهم يف صلب أخذ القرار السيايس. نّوه السيد نجم الّدين الفالحي برتاجع دور الجامعة التونسية الّذي أّدى إىل تصدير 

شباب عازف عن الّشأن العاّم وجيل كامل من الشباب ال عالقة له بالسياسة. أشار السيد ماهر الزغالمي إىل أّن يف األحياء 
الشعبيّة، يعيش الشباب حالة من التقوقع مع وجود محاكاة ب� املناطق حول من له الزّعامة يف الخروج عن الّدوائر الرّسميّة. 

ندوة بعنوان: 

أصوات الّشباب
" أسباب العزوف وفقدان األمل"

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم 
والّد�قراطيّة بالتعاون مع موقع 
شبيبة. � آن ملتقي شبابيّا، �قر 

مداد، تناول املشاغل النفسية 
والجنسّية لدى الشباب. أثّثه 

الّدكتور فاروق بن منصور االخصا� 
يف الصّحة اإلنجابيّة ورئيس املوقع 

اإلعالمي صالح الّدين الجوريش 
باإلضافة ّإىل مجموعة من الشباب. 
أشار الّدكتور بن منصور إىل أهّمية 

الصّحة وعالقتها �دى استقرار 
الحالة الّنفسيّة.  ومن ب© املشاكل 

الشبابية، أجمع الحضور عىل حاجة الشاب التونيس إىل التوعية بأهّمية مخاطر اإلدمان عىل املخّدرات وسوء استغالل 
اإلنرتنت وحاجته املاّسة إىل التّأط½ في¼ يخّص اإلنجاب خارج إطار الزّواج. ودعا األولياء واملجتمع املد¸ والّسلط املهنيّة إىل 

أخذ جميع االحتياطات والعناية بهذه الفئة الّشبابيّة.

ندوة مغلقة حول
الّصحة الّنفسية والجنسّية لدى الّشباب

المخرجات والتوصيات:
• تُعّد حّل مشاغل الّشباب من ب� األهداف الرّئيسّية ملركز دراسة اإلسالم والّد قراطّية، وهو ما دفع املركز   

إىل تنظيم عديد الحوارات وترشيك عدد هاّم من الخرباء من أجل إشعاع أكرب عىل مختلف الفئات العمريّة.

أهّم التوصيات اّلتي انبثقت عن مختلف الحوارات:  
• رضورة تشبيب املشهد الّسيايس والتوّقف عن استبعاد الّشباب من الّشأن العاّم.  

• جعل التكوين املهني والعلمي مت¶شي� مع متطلبات سوق الشغل.  
• توف½ موارد مالية هامة للشباب الراغب يف بعث مشاريع خاصة.   

2017   



29

ظّل ملّف املقاتل� اإلرهابي� بالخارج 
قضية حارقة توّجبت تظافر الجهور 
لدراستها. ومساهمة منه يف القضايا 

الوطنية، نظَم مركز دراسة اإلسالم 
 �والد�قراطية ندوة بعنوان «أي مص
للعائدين من بؤر التوتر»، يوم السبت

7 جانفي 2017. وقد أثَث الحوار الّذي 
أداره املحامي نبيل البايس، كل من 
السيد لطفي النابيل مساعد رئيس 

مجلس النواب مكلَف بالترصَف العاَم، 
السيد سم³ ديلو عضو مجلس نواب 

الشعب عن حزب حركة الّنهضة، السيدة 
فاطمة املسَدي عضو مجلس نواب الشعب عن حزب نداء تونس واملحامي سيف الدين مخلوف. استهل السيد نبيل اللبايس 

الندوة برضورة إعادة النظر يف تقسيم املشهد السيايس وتباين املواقف حول عودة التونسي� من بؤر التوتَر وذلك بدراسة 
الجانب القانوÀ الوطني والدويل لهذه الوضعية الشائكة. أكَد السيد لطفي النابيل أنَه ال يوجد تضارب ب� القائل� بقبول عودة 

التونسي� والقائل� برفض عودتهم، ألَن املحاسبة القضائية لن تكون بصفة جÃعية بحيث يكون لكَل شخص ملف مع� يبَت 
فيه. أكَد السيد سم³ ديلو عىل أَن التعاطي مع القضايا األمنية الكربى ال يتَم بهذه الطريقة كتحزيبها وتسيسها مÃَ يضيع 
الجواب ىف خضم املزايدات مÃَ يؤَدي إىل مفعول عكيس يدخل يف إطار تضليل العدالة عىل حَد تعب³ه. لذلك يجب تحرير 

القضية وفهم عوامله. أَوال، يجب تحديد عدد العائدين من بؤر التوتر حسب األرقام الرسمية ألجهزة الدولة التي تعمل 
بأسلوب التقاطع مع األجهزة األجنبية الذي يبلغ 2929 شخصا. ثانيا، صَنف هؤالء اإلرهابي� حسب تقارير استخباراتية تونسية 

وأجنبية إىل قيادات عسكرية عليا وأخرى وسطى وقيادات إفتائية. ثالثا، إشكالية العائدين تحيلنا إىل قضية تهريب السالح 
املتوفرة يف تونس وقضية الخاليا الناØة بحيث تقَدر نسبة املحجوز بنصف املتواجد عىل الواقع. أّما السيدة فاطمة املسَدي فقد 

رفضت عودة اإلرهابي� وتدعو إىل سحب الجنسية منهم. وقد أشارت إىل أن تسمية اإلرهابي� بالعائدين يعَد استفزازا يف حَد 
ذاته، مؤكدة عىل أن هؤالء غادروا البالد التونسية وهم واعون بأفعالهم واختاروا االنضواء تحت راية أخرى واتباع قوان� 
مخالفة لحقوق اإلنسان. ورَد السيد سيف الدين مخلوف عىل الذين يرفضون عودة التونس� من بؤر التوتر مبينا رضورة 

التفريق ب� الحامل� لجوازات سفر تونسية الذين سلموا أنفسهم واآلخرين املتسلل� خفية من الحدود مش³ا إىل أَن الدواعش 
الدموي� ال يحبذون العودة ألنهم يفضلون املوت يف أماكن أكà خطرا من تونس إل�انهم بعقيدة املوت.

الّشأن الّديني: 

ندوة حول أي مص للعائدين
من بؤر التوتر
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نظم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية بالتعاون مع جمعية إ�اء قفصة، جمعية تيس وجمعية شباب بال حدود حلقة   
نقاش حول «آليات التوقي من التطرف العنيف» وذلك يوم الخميس 06 أفريل 2017 بدار الشباب 01 ام العرائس ادارها 

امليرس عادل الكيال¡. 
عرفت الحلقة مشاركة 36 شابا وشابة من نشطاء مجتمع مد¡ وسيايس ومستقل§ من معتمدية أم العرايس بقفصة.   

ك¼ تم العمل يف إطار ثالث ورشات خصصت األوىل لتحديد مظاهر العنف وآثاره يف الجهة، الورشة الثانية تحديد أسباب 
ظاهرة العنف والورشة الثالثة خصصت للبحث يف طرق التدخل للتوقي من العنف.

خالل الورشة األوىل، تحدث الحارضون عن عديد مظاهر العنف املنترشة يف الجهة والتي تشمل املظاهر التالية. أّوال،   
العنف اللفظي عرب صفحات التواصل االجت¼عي مّ¼ يساهم يف مزيد االنقسامات داخل الجهة ويهدد الت¼سك االجت¼عي. 

ثانيا، العنف السيايس الذي تشهده الجهة قبل كل عملية انتخابية حيث تلعب هذه الظاهرة دورا كبا يف تغذية ما يعّرب عنه 
"بالعروشية". ثالثا، تفّيش العنف املسلط عىل املرأة. رابعا، العنف يف الوسط املدريس.

وخالل الورشة الثّانية، عمل املشاركون عىل تحديد أسباب مظاهر العنف التي تم تحديدها يف الورشة األوىل.   
فبالّنسبة ألسباب العنف اللفظي عرب صفحات التواصل االجت¼عي، ذكر املشاركون ما ييل. أّوال، وجود أطراف سياسية تستعمل 

مواقع التواصل االجت¼عي لبث العنف والكراهية. ثانيا، نزوع بعض األشخاص لنرش ثقافة العنف وتصفية الحسابات الشخصية. 
ثالثا، عدم قبول اآلخر. ومن ب§ أسباب العنف السيايس، استغالل النفوذ والرغبة يف جني األموال وتحقيق املصالح الشخصية، 
عدم مصداقية الرقابة االنتخابية وغياب الشفافية والحياد، عدم احرتام القوان§ االنتخابية ورشاء االصوات (استغالل االموات، 

التزوير، الرشوة، حمالت مشبوهة) وغياب ثقة املواطن يف القاÝات االنتخابية.
أّما بالنسبة للعنف املسلط عىل املرأة، فتعود أسبابه إىل العوامل التالية. أوال، الفهم الخاطئ للدين (عدم املساواة ب§   

الرجل واملرأة). ثانيا، الخضوع لتقاليد العائلة القد�ة (القبيلة، االرسة..)، ثالثا، التمييز ب§ املرأة والرجل عىل اساس الجنس. 
رابعا، ثقافة املجتمع الذكوري.  وأخا، اتقف الحضور عىل أّن العنف يف الوسط املدريس يعود إىل تراجع التسي االداري وغياب 

تفعيل آليات ضبط التلميذ، عدم تفعيل آليات قاعات املراجعة وغها من النوادي وغياب الحوار داخل االرسة واملعاهد.
أّما الورشة الثالثة فتتعلّق بطرق التدخل للتوقي من العنف واالحتياجات. وتشمل الحمالت التوعوية داخل الفضاءات، وسائل 
التواصل االجت¼عي، وسائل االعالم، املؤسسات الرتبوية. باإلضافة إىل تعص االدارة وتطويرها لتتناسب مع احتياجات املؤسسة. 

أيضا دعم حقوق املرأة السياسية، االجت¼عية واالقتصادية وترشيكها يف الّشأن العاّم.

حلقة نقاش حول 
آليات التوّقي من التطرف العنيف

30
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وقد أثّث هذه الّندوة الّتي أدارها السيد صالح الّدين   
الجوريش، كّل من السيّد احميده الّنيفر رئيس رابطة تونس 

للثّقافة والتعّدد، األستاذ عبد املجيد الّنّجار رئيس املركز 
العاملي للبحوث واالستشارات العلميّة، األستاذ محمد الحاج 

سا� باحث يف األناسة الّدينيّة والسياسيّة واألستاذ سامي 
براهم باحث يف مركز البحوث والّدراسات االقتصاديّة 

واالجت£عيّة.
أكّد السيد عبد املجيد النجار عىل أّن الّذي ينفرد بالفهم 

الّصحيح للّدين هو متطرّف باألساس. ك£ أشار إىل أّن 
االنتقائية يف األحاديث واآليات هو نتيجة مبارشة لخلل 

منهجّي يف التّعامل مع املسائل الّدينيّة. أّما السيد احميده 
̧ا إىل أنّه إن � يتمّكن املسلمون من تكوين خطاب ديني  الّنيفر فقد نّوه برضورة تركيز مرجعيّة دينيّة بالبالد التّونسيّة مش
بديل فلن يكون لهم وجود يف القرون التالية. يف ح� اعترب السيد محمد الحاج سا� أّن التطرّف العنيف هو محرّك التاريخ 
وهو ظاهرة اجت¤عيّة طبيعيّة مؤكّدا عىل أّن لغة العرص هي الّتي تفرض اإليديولوجية العنيفة وأّن الثّقافة هي الّتي تُفّرخ 
الظّواهر املتطرّفة. أّما السيد سامي براهم فقد أفاد بأّن اإلمام غ» قادر عىل طرح الّنصوص الّتي تستدعي التأويل وهو ما 
اعتربه "نوعا من الغباء". ك¤ أكّد عىل أنّنا نفتقد إىل منهج الحّس الّنقدي يف الربامج التعليمية مّ¤ يجعل الشباب املسلم 

ُعرضة لالستقطاب من طرف الج¤عات اإلرهابيّة.

ندوة بعنوان:

التطّرف العنيف ومرتكزاته

مساهمة منه يف تقويض   
خــطاب التــطرّف الـعـنـيــف 

والتصّدي للمّد اإليديولوجي 
للّسلفيّة الجهاديّة، نظّم مركز 

دراسة اإلسالم والّدÃقراطيّة 
ندوة بعنوان «التطرّف 

العنيف ومرتكزاته»، وذلك 
يوم الخميس 8 جوان 2017 

Íقر مداد – مونبليزير.
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نظّم مركز دراسة اإلسالم   
والد�قراطية ملتقى كب�ا 

لتقديم مرشوع اليد يف اليد 
ملقاومة التطرف واإلرهاب. أثث 

هذا امللتقى كل من السيد 
طارق الحرا� رئيس ديوان وزير 
الشؤون الدينية، السيدة كارول 

ماكوين سف�ة كندا بتونس. 
استهّل الدكتور رضوان 

املصمودي امللتقى بتقديم 
املرشوع وشكر السفارة الكندية عىل منح ثقتها للمركز ك¨ شكر وزارة الشؤون الدينية عىل تعاونها ورعايتها للمرشوع. أشار 

السيد الحرا� إىل حيادية الوزارة من كل التجاذبات السياسية والعقائدية والفكرية مثمنا جهود املركز يف تكوين وتدريب 
اال¸ة قصد التصدي لظاهرة التطرف واإلرهاب. أشادت السيدة كارول ماكوين بعمل املركز عىل مستوى تنفيذ املرشوع معربة 

عن رضا السفارة Àا قدمه املركز من جهود مساهمة منه يف إصالح الشأن الديني. تال تقديم املرشوع ندوة بعنوان "إصالح 
الشأن الّديني ودور األ¸ة يف مكافحة التطرف". أثّث هاته الندوة كل من السادة احميده النيفر رئيس رابطة تونس للثقافة 

والتعّدد، صالح الّدين الجوريش رئيس تحرير موقع شبيبة.Æ آن، الهادي روشو مدير املعهد األعىل للرشيعة التّابع لوزارة 
الشؤون الّدينيّة وسامي براهم عن مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجت¨عية بتونس. نّوه السيد احميده النيفر 
برضورة تغي� نظرة اإلمام وتوجيه اهت¨مه إىل دوره الهاّم الّديني واالجت¨عي يف محيطه الّذي من خالله �كن التصّدي 

لظاهرة التطرف واإلرهاب. أّما السيد الهادي روشو فقد تعرّض إىل برنامج تكوين اإلطارات الديّنيّة باملعهد األعىل للرشيعة 
حيث تتمثل املهمة العامة التي يضطلع بها املعهد األعىل للرشيعة يف التكوين املستمر لإلطارات الدينية من أجل قيامها 

بعملها عىل أحسن وجه. أشار السيد صالح الّدين الجوريش إىل رضورة وعي الفاعلÑ الّدينيÑّ باملرحلة الّصعبة التي �ّر بها 
الّشأن الّديني بتونس ودعم األ¸ة ملسار االنتقال الد�قراطي. ودعا السيد سامي براهم إىل القيام بجملة من اإلصالحات 

الجوهرية املؤهلة للوصول إىل رؤية اسرتاتيجية جامعة.

ندوة حول:

«إصالح الشأن الّديني ودور األئمة
َّـ مكافحة التطرف»
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المخرجات والتوصيات:  
• حظي ملّف الّشأن الّديني باهت م املركز الذي يهدف إىل نرش فكر ديني مستن� ينبذ العنف والتطرّف، حيث   

تّم تنظيم حوارات شملت الفاعل£ الّديني£ وممثّلو وزارة الّشؤون الّدينّية من أجل تحقيق تفاعل وطني بّناء. 

أهّم التوصيات:  
• الحاجة إىل فهم جديد لإلسالم يت ىش مع مقتضيات العرص.  

• وضع اسرتاتيجيات وطنية إلعادة هيكلة الّشأن الّديني عىل املستوى الوطني.   
• تكوين األ·ة والقا·£ عىل املؤّسسات الّدينّية من أجل بناء مجتمع د¶قراطي  

    بعيد عن منطق العنف والتشّدد. 

2017   



استطاع مركز دراسة اإلسالم والّدقراطيّة تكوين خربة واسعة يف مجال تدريب الفاعل� الّدينيّ� منذ سنة 2011.   
حيث اشتملت دورات التدريب عىل الرتبية عىل املواطنة، عىل فّض النزاعات وإدارة االختالفات، عىل استع�ل أدوات 

التواصل االجت�عي وعىل التواصل والقيادة. 
خالل سنة 2017، نظّم املركز 16 دورة تدريبيّة عىل الرتبية عىل املواطنة شارك فيها 360 متدّربا، 8 دورات تدريبيّة   
عىل فّض النزاعات وإدارة االختالفات حرضها 138 متدّربا، 4 دورات تدريبيّة عىل استع�ل أدوات التواصل االجت�عي شارك 

فيها 62 متدّربا و4 دورات تدريبيّة عىل التواصل والقيادة شارك فيها 62 متدّربا.  ك� نظّم املركز دورة تدريب مدّرب�
يف الرتبية عىل املواطنة كّون من خاللها 12 مدرّب، دورة تدريب مدّرب� عىل فّض النزاعات وإدارة االختالفات شارك

فيها 13 مدرّب ودورة تدريب ميرسين  يف فّض النزاعات وإدارة االختالفات شارك فيها 16 ميّرس.

الّدورات التدريبّية:

المخرجات والتوصيات:
إىل جانب الرتبية عىل املواطنة والّد�قراطّية التي تُعّد من ب� األهداف االسرتاتيجية للمركز، تطلّب تكوين   
يتصّدى  مستن�  تكوين خطاب  أجل  من  االجت�عي  التواصل  أدوات  واستع�ل  الّنزاعات  فّض  عىل  التدريب  األ�ّة 

للخطاب الّديني املتشّدد.

أهّم األهداف التي تّم تحقيقها عبر مختلف األنشطة:  
• تنمية روح املواطنة عند املشارك� وحثّهم عىل املشاركة يف الحياة السياسّية خصوصا والّشأن العاّم عموما.  

النزاع من  الّتدريبّية إلدارة االختالفات إىل زيادة الوعي تجاه أهمية فهم وتحليل وفض  • تهدف الدورات   
منظور املجتمع املد¼ من خالل الحوار والنقاش الهادف والبناء وترسيخ مفاهيم بناء التوافق يف أذهان املشارك� وذلك 
من أجل تكوين جيل يؤمن بالتعايش السلمي والحوار كاسرتاتيجية للبناء الج�عي والوقاية من مختلف التهديدات.

• تهدف الّدورة الّتدريبّية عىل التواصل إىل التمكن النظري والتطبيقي من املهارات التواصلية والقيادية يف   
املجتمع من أجل مقاربة واقعية واستباقية وتفاعلية قوية وناجعة لفض إشكاليات التطرف.  

2017   
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نظّم مركز دراسة اإلسالم والد�قراطية جامعة صيفية شبابيّة حول التصّدي   
للعنف واإلرهاب أيام 15 و16 و17 و18 و19 و20 جويلية 2017 بنزل الاليكو 

بالح¡مات، يف إطار تنفيذ مرشوع "اليد يف اليد" ملقاومة التطرّف واإلرهاب ومرشوع 
شبيبة. ± آن. ضّم هذا امللتقى عددا هاّما من األ§ّة الخطباء والشباب الّناشط 

باملجتمع املد¸ الّذين بلغ عددهم 75 مشاركا، من 5 واليات وهي تونس الكربى، 
القÂوان، بنزرت، مدنÁ والقرصين. باإلضافة إىل حضور شخصيات وطنية من بينها 
وزير التكوين املهني والتشغيل السيد ع¡د الحّ¡مي ووزير املالية السابق السيد 

إلياس الفخفاخ وأساتذة جامعيÁ وخرباء يف علم النفس.
توزّعت أنشطة الجامعة الّصيفيّة ما بÁ الّدورات التدريبيّة واملحارضات الفكريّة. فمنذ 

اليوم الثا¸، تّم تقسيم املشاركÁ إىل أربع مجموعات حيث تلّقت كّل مجموعة 
تدريبا، عىل مدار أربعة أيّام حول املحاور التّالية: إدارة االختالفات وفّض الّنزاعات مع 

كّل من املدّربÁ سامي بلحاج وصابر الج¡عي، القيادة والتّواصل مع املّدرب رضا 
الكزدغيل وتقنيات استخدام مواقع التّواصل االجت¡عي مع املدرّب املرصي أ�ن صالح.

وبالنّسبة إىل املحارضات، انطلقت فّعاليات الّدورة بندوة فكريّة مسائيّة   
بعنوان الشباب مابÁ العزوف عىل السياسة واإلقبال عىل اإلرهاب، أدارها الدكتور 
رضوان املصمودي وأثّثها كّل من األستاذ واإلعالمي صالح الّدين الجوريش واألستاذ 

سامي براهم املتخّصص يف الج¡عات اإلرهابيّة والدكتور الّنفيس فتحي التّوزري. ك¡ 
تضّمن اليوم الثّا¸ ندوة فكريّة مسائيّة بعنوان الالعنف يف اإلسالم، أدارها الدكتور 

احميده النّيفر وأحياها أستاذ الفلسفة السيد بنعيىس الّدمني واإلمام الخطيب محمد 
الطّاهر كريستو واإلمام الشاب أحمد الخرّاط. ويف اليوم الثالث، التقى جميع 

املشاركÁ لحضور الّندوة الفكريّة التي حملت عنوان دفع االقتصاد نحو التّنمية 
والتّشغيل والّتي أدارها الدكتور رضوان املصمودي. حيث أثّث هاته الّندوة كّل من 

وزير التّكوين املهني والتّشغيل السيد ع¡د الحّ¡مي ووزير املاليّة الّسابق السيد 
 Âإلياس الفخفاخ. أّما الندوة الفكريّة الرّابعة فقد كانت بعنوان حّرية الرأي والّضم

وحقوق األقلّيات يف اإلسالم. حيث شارك يف هذه الّندوة كّل من الخبÂ مصّدق 
الجليدي، األستاذ الجامعي احميده الّنيفر واألستاذ الجامعي محمد الّشتيوي. وخالل 
الّندوة الفكريّة الخامسة واألخÂة، ألقت الدكتورة بثينة الجاليص محارضة عن حقوق 

املرأة يف اإلسالم قّدمت فيها قراءة تحليليّة æيزت بالدقة والوضوح لحقوق املرأة يف 
املدونة الرتاثية قرآنا وسنة.

الجامعة الّصيفّية:
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• حلقات نقاش:
نظّم مركز دراسة اإلسالم والّد�قراطيّة 5 حلقات نقاش حول املقّدمات الّسلوكيّة للتطرّف يف الواليات التالية: بنزرت، تونس، الق�وان، 

القرصين، مدن¤. أثّثها السيد احميده النيفر والسيد فتحي التوزري والسيد ماهر الزغالمي. باإلضافة إىل حضور عائالت ضحايا 
الهج¨ت اإلرهابيّة وعائالت املقاتل¤ اإلرهابي¤ بالخارج واألساتذة الجامعي¤ وعل¨ء اجت¨ع وعل¨ء نفس.

ك¨ نظّم مركز دراسة اإلسالم والّد�قراطيّة حلقتي نقاش حول العوائق االجت¨عية التي لها تأث� مبارش عىل س� االنتخابات البلدية 
بأم العرايس وذلك يوم 26و27 أفريل 2017 بدار الشباب أم العرايس. حرض خالل اليوم األّول، مجموعة من الناشط¤ يف املجتمع 
ل بالحضائر، إطار Çركب الطفولة ومدير املنطقة الحرفية بأم العرايس. دار الّنقاش حول  ّ̈ املدÊ، شباب يبحث عن فرص عمل، ع

نسبة الرضاء عن الوضع العام بأم العرايس، تحديات االنتخابات البلدية بأم العرايس، معوقات السلم األهيل بأم العرايس. وقد حاول 
املشاركون وضع حلول للتفكك االجت¨عي بأّم العرايس. ومن أهّم التوصيات التي رفعت من قبل املجموعات ما ييل. أّوال، عقلنة 

مسألة التشغيل بالتدريب املعمق حول فض النزاعات مع الخوض يف تجارب وساطة أو تيس� ميدانيّة. ثانيا، معالجة االنشقاقات يف 
صفوف املجتمع بتوعية املواطن¤. ثالثا، ادماج الشباب بالعمل املدÊ واملشاركة يف الشأن العام. 

يف سبيل تفكيك مرتكزات الخطاب العنيف وتكوين 
خطاب دينّي معتدل ومقنع ومعارص، نظّم مركز 
دراسة اإلسالم والّد�قراطيّة 10 أيّام دراسيّة حول 

العديد من املفاهيم األساسيّة اإلسالميّة. أثّث هذه 
الفّعاليّات عدد من الجامعيّ¤ والخرباء يف العلوم 

اإلسالميّة كالدكتور محمد الّشتيوي والّدكتور 
احميده الّنيفر واألستاذ بنعيىس الّدمني واألستاذ 

سامي براهم. دارت الحوارات حول حقوق األقليات 
يف اإلسالم، حقوق املرأة يف اإلسالم، الجهاد والالعنف، دور الرتبية والعليم يف دحض التطرف، الخطاب املسجدي ومشاغل األّمة، 

مرتكزات الخطاب العنيف، إدارة االختالفات يف اإلسالم، التمّدن اإلسالمي وحريّة الرأي والضم� يف اإلسالم.

الحوارات اِّـغلقة:
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رابعا، توقيع ميثاق عميل من طرف السلط املحلية. أّما بالنسبة لغياب الرقابة واملتابعة لهياكل الدولة املحلية بأم العرايس، 
فقد تّم اقرتاح النقاط التالية. أوال، تكوين لجان من املتساكن� ملتابعة املشاريع املوّجهة لهم. ثانيا، رقابة ارشاف عىل العمل 
اإلداري من املمكن أن تدعم بإتالف جمعيا¨ يقوم بدور الرقيب خاصة يف عالقة بالصفقات العمومية. وفي� يتعلّق بغياب 

الحوكمة الرشيدة ألصحاب القرار بأم العرايس، تّم رفع التوصيات التالية. أّوال، مساهمة املجتمع املد¯ بالتفاعل مع مخرجات 
الحوارات ب� مختلف األطراف بشكل يتناسب واحتياجات الجهة. ثانيا، توعية العون اإلداري يف مجال تقديم الخدمات 

الرسيعة وتكوينه حول حقوقه وواجباته بهدف تحس� مردودية العمل.  وبخصوص غياب الوعي عند املواطن عىل املستوى 
املحيل، اقرتح املشاركون القيام بحمالت توعوية وتحسيسية يف هذا الغرض وخلق آليات للتواصل مبارشة مع املواطن. 

وخالل اليوم الثا¯، دار الّنقاش حول مظاهر التفكك االجت�عي بأم العرايس، أسبابه ومآالته واملشاريع املدنية   
املقرتحة لتعزيز الت�سك االجت�عي بالجهة. ومن أهم األفكار واملشاغل املطروحة ما ييل. أّوال، تعترب العروشية من أهم 

مظاهر التفكك االجت�عي بأم العرايس هي يف حقيقة األمر لغة سياسية استعملت يف وقت ما ثم تنامت مع مرور الوقت. 
ثانيا، تعّد العروشية ظاهرة طبيعية تتواجد عندما تكون هناك مصلحة ك� هي ظاهرة وقتية يف الزمن تتالىش عند زوال 

املصلحة. ثالثا، استهالك املخدرات عامل من عوامل التفكك االجت�عي واألرسي. رابعا، غياب املرافق العمومية ومناطق الرتفيه 
كقاعات الرياضة مثال مع تواجد املقاهي بكÎة. 

ويف نهاية اللقاء، تم تقسيم الحضور اىل ثالثة مجموعات لوضع املشاريع املدنية املقرتحة لتعزيز الت�سك االجت�عي   
بالجهة.  تعمل املجموعة األوىل عىل آليات توعية املواطن عىل املستوى املحيل مع اعت�د شعار"يا ناس حبوا الناس". تعمل 

املجموعة الثانية عىل ادماج الشباب يف العمل املد¯ واالجت�عي والسيايس وتعزيز الحوار املجتمعي. تعمد املجموعة الثالثة 
عىل فض النزاعات ب� املواطن� وعقلنة مسألة التشغيل. 
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منذ انطالق موقع شبيبة. � آن  ورغم تواضع تجربته إّال أّن املتصّفح   
ملحتواه يالحظ تألّقه يف االستجابة لطموحات الشباب ومقرتحاته من خالل التفاعل 

والتعاون مع عدد من الخرباء واملختّص� يف املجاالت الرّئيسيّة املتعلّقة بعا� الشباب، 
من مثّقف� وعل¤ء اجت¤ع وعل¤ء نفس ومختّص� يف الّدراسات الّدينيّة. ك¤ يرتكز 

املوقع عىل عنرص الصورة، واملقاالت باإلضافة إىل منتدى حواري حول القضايا 
الحّساسة الّتي تُرهق الفئة الشبابيّة.

شملت العائلة التحريريّة اإلعالمي والكاتب السيد صالح الّدين الجوريش،   
الّدكتور ج¤ل بن دح¤ن والّدكتور محمد الجوييل واألستاذ سامي براهم

واألستاذ مالك الّصغÆي الّذين تعرّضوا لعديد املواضيع الهاّمة كالحرقة، اإلسالم 
الرّاديكايل واالنتقال الّدÊقراطي والقوى االجت¤عيّة.  أّما بالّنسبة إىل الفيديوهات

فقد Ìّت محاورة العديد من الشخصيات الوطنيّة كالسيد عبد الفتاح مورو، والخرباء
كالّدكتور منÆ التلييل  والّدكتور املهدي املربوك باإلضافة إىل العديد من الخرباء

من املغرب وليبيا كالّدكتور محبوب عبد السالم والّدكتور عيل زعكوك. 

موقع شبيبة. تي آن
www.chabiba.tn




