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 2102 نشاط تقرير

 

I. مقدمة 

ذات صبغة علمية تتبنى مبادئ اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  هي جمعية تونسية" مخبر الديمقراطية 

  :ستقل في إنشاء وترسيخ لديمقراطية مبتكرة وحيوية، وذلك من خاللبشكل م.وتهدف للمساهمة 

 البحث والتحليل والمناقشة. 

 ضع وتنفيذ اإلجراءات التجريبية الهادفةو. 

 تقديم مقترحات إلى السلط العمومية والمجتمع المدني والرأي العام 

 

 : أربعة برامج نشاطات ضمن مخبر الديمقراطية يدير

 والعدالة الديمقراطية واألمن 

 الديمقراطية والعدالة االجتماعية 

 الديمقراطية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 الديمقراطية والعالقات الدولية 

 

 : جديدة مشاريع ثالثة يةالديمقراط برمخ بدأ ، 3133 العام خالل

 " والعدالة واألمن الديمقراطية" برنامج إطار في الذاكرة مهرجان

 " الدولية العالقات و الديمقراطية"  برنامج إطار في نويالس الثنائي الحوار

 " واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا و الديمقراطية" برنامجإطار  في اإللكترونية الديمقراطيةمشروع 

 

 برنامج) السياسيالبوليس مشروع ب متعلقة أنشطة يةالديمقراط المخبر واصل ذلك، على وعالوة

 (."دالةوالع واألمن الديمقراطية"

 

 شبكة على موقعه كذلكو الفيسبوك صفحةتنشيط  الديمقراطية مخبر عزز ، موازية مشاريع في

 . ثالثية إخبارية وخلق االنترنت،
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II. األهداف و المشاريع 

 البوليس السياسي مشروع 

ة بعالق المصالح هذه إنشاء وكان. الدكتاتورية ظل في أساسية أداة االستخبارات أجهزة تكان تونس، في

 سياسي، بوليس كانت المصالح هذه بعض. والحزب الدولة بين التام الخلط و الواحد الحزب بنظام وثيقة

 . التسمية لديها هذه يكن لم لو حتى

بعد بضعة أشهر من سقوط الدكتاتورية استهل مخبر الديمقراطية مشروع البوليس السياسي في إطار 

ق العمل بالبحث والدعوة إلى ضرورة مراعاة أرشيف ويتعل. برنامج الديمقراطية واألمن والعدالة

من خالل  سيما وال، البوليس السياسي وبصورة أعم الحاجة إلصالح اإلطار القانوني لألجهزة المخابرات

 .تعزيز حق وصول األشخاص لبياناتهم الشخصية وحقهم في التصحيح

 

 : المشروع أهداف

 للمخابرات القانوني راإلطا إصالح أهميةب لمواطنينا وعي مستوى رفع -

 مجالال في األجنبية الخبرات المواطنين ةشاركم -

 الشرطة مؤسسة ذلك في بما نفسها، المؤسسات داخل أيضا ولكن المواطنين بين النقاش تشجيع -

 للمخابرات القانوني اإلطارالمشرع إلصالح  دفع -

 

  ذاكرةمهرجان  

السنة  عما شهدته عاما 01 بعد و ،3131 ديسمبر 31 يوم  التونسية الثورة اندالع من تقريبا عامين بعد

 الديمقراطيةمخبر  أطلق ،تونس عرفتهاالفرنسية التي  ستعماريةاال جرائمال أسوأمن  3593 الرهيبة

 .سنتين كل الذاكرة مهرجان

 لهانقثم ، وتقبلها تهاناقشبعد م. الجروح كلل مرساة كونت ما غالباو للجميع ما بلدل الجماعية الذاكرةتعود 

 . سليمة ديمقراطيةل الزاوية حجر صبحت ، المستقبل أجيال إلى

 حقوق و الديمقراطية مع وعالقتها الذاكرة قضايا معالجةل سنتين المقام مرة كل الذاكرة مهرجان وصمم

 افني فضاء ، الدولية الخبرات وتبادل ، مناقشاتال و لالجتماعات مساحة وهو أنشأ ليكون.  اإلنسان

 .أوسع نطاق على للجمهور امفتوح ،واإلعالم متعدد الوسائط للثقافة اضاءوف ، اوشعري

 وناقشHohenschönhausen ذاكرة برلين  مع شراكة في 3133 عام الذاكرة مهرجان تنظيم تم

 " ؟ تونسأي ذاكرة تحتاجها .  للنسيان ال: "  موضوع خالل من دكتاتورية،لل الحديثة الذاكرة
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 لدينالب بين السنوي الحوار 

 ما غالباالتي و نيمسيسال غير التونسيين المواطنين نسبة كبيرة من أفرزت  ، الدكتاتورية من عقود بعد

 قليل عدد بدأ الحالية، الساحة على.  الدولية ةيالسياس قضاياال ذلك في بما السياسية الرهانات من جهلت

 الساحة في تونس دورل التطرق الخصوص وجه على و القضايا هذه في التفكير تمشي في المنظمات من

 . واإلقليمية الدولية

 الثنائي الحوار خالل من النقاش في المساهمة في يرغبفهو  ألفكار،ل محفزا الديمقراطية وبوصف مخبر

 سيؤدي و البالد في مؤتمرات و دراسية جولة على الحوار هذا يستند وسوف.  أجنبية دولة مع السنوي

 .فيه خبرة لديه الذي البلد هذا في معين وعموض حول الخبرات تبادل إلى

 

 : للمشروع العام الوصف

 أجنبي بلد في سنوي منتدى عقد -

 وطلبة ، المدني المجتمع من وأعضاء لدولةموظفين با)  تونسيين تسعة إلى ستة من وفدال يتكون -

 (موضوع على اعتمادا الوفد يتم تشكيل و...  سياسية أحزاب وأعضاء ، صحفيينو ،

 وكذلك زيارته، تمت يالذ البلد و تونس بين بالعالقة المتعلقة القضايا على الضوء سليطت يتم -

 .البلدين بين الخبرات تبادل

 في الفاعلين األساسيين للقاء خالل إقامة تمتد لثالثة أو أربعة أيام من مقابلة يتمكن الوفد التونسي -

 .الذي تمت زيارته البالد

 

 :المشروع أهداف

 المضيف البلد من للمشاركين السماح و أجنبي بلد في همأفكار إلثراء التونسيين نم لوفد السماح -

 .فاعلين على الساحة التونسية تونسيين نظر جهةبإثراء معلوماتهم بو

 مقترحات و لتفكيرل محاور ستتولد عنها والتي النظر ووجهات الخبرات تبادلالسماح ب -

 زيارته تمت الذي البلد و تونس بين ثنائيةال العالقات حول التفكير تغذية في المشاركة -

 

 اإللكترونية الديمقراطية مشروع 

 واسع نطاق على ذلكوك ، تونس في الديمقراطي االنتقالعند الحديث عن  الرقمية الثورة تجاهل يمكننا ال

 مشاريع تطوير خاللمن  اإلنترنت دمج هذا ضروري عصرنا لذا نعتقد أنه في. العربي العالم في

 أداة تصبح أن لإلنترنت يمكن ذلك،ل اخالفو.  السياسية الديمقراطية لتوطيد اإللكترونية قراطيةالديم

 . الديمقراطي البناء وتقويض للتالعب
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 و الديمقراطي التحول بين للروابط أفضل فهم أجل من التأمالت الديمقراطية برمخ بدأ السياق، هذا في

 . الرقمية الثورة

 

 :المشروع أهداف

 والديمقراطية اإلنترنت بين العالقة في للتفكير حاورم بعث -

 اإللكترونية الديمقراطية في مجال الناجحة المشاريع من أمثلة خالل من التعلم -

 الديمقراطيةفي  مهيكلة مشاريع خالل من السياسي في المجال قدما لالنخراط المواطنين تشجيع -

 .اإللكترونية

 

III. أنشطة  

 الثالثية نشرةال و الفيسبوك صفحة ، لكترونياال الموقع:  الشاملة األنشطة 

لمخبر  اإللكتروني الموقع تحيين 3133 عام خاللتم :  الديمقراطيةلمخبر  االلكتروني الموقع -

 .واإلنجليزية العربية اللغة إلى وترجمتهبانتظام  الديمقراطية

cratique.wordpress.com/http://labodemo  

 

 بانتظام الفيسبوك صفحة تم تحديث:  الفيسبوك الصفحة -

https://www.facebook.com/labodemocratique  

 

خالل كل  مخبرال أنشطة عرضت فصلية إخبارية رسالة مخبر الديمقراطية أنشأ:  الثالثية النشرة -

 الموقع على ثالثية نشرة أول) القادم الربع أعمال جدول عن فضال المنشورات، من عدداو ثالثية

 (للمخبر ونياإللكتر

 

 السياسي البوليس مشروعب المتعلقة األنشطة 

 الموقع على العربيةو الفرنسية باللغتين 3133 نوفمبر 31 و 33 يوميتونس  منتدى تقرير نشر -

 .برللمخ اإللكتروني

 : للمخابرات القانوني اإلطار إصالح مسألة حول البحوث في سياق مقابالت و لقاءات -

 

http://labodemocratique.wordpress.com/
https://www.facebook.com/labodemocratique
http://myemail.constantcontact.com/Labo--D-mocratique---Lettre-trimestrielle---4e-trimestre-2012.html?soid=1111721923769&aid=g-0us_4xU2I
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2012/11/rap_conference_fr.pdf
http://projetpolicepolitique.files.wordpress.com/2012/11/rap_conference_arabe.pdf
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o Dan Metclafe السرية بشأن التعاون"  مشروعل التنفيذي المدير ، ميتكالف دان 
 (Washington DC) (واشنطن) األميركية ةالجامع"  الحكومية

o Floran Vadillo  في المخابرات جهزةأل القانوني إلطارا تقييم مهمة ) فلوران فاديلو 
 ( باريس( )  الفرنسية الوطنية الجمعية

 

 : المنشورات و التدخالت -

o " االنتقالية العدالةمرتكزات " 
  االنتقالية عدالةلل تونس مركز: المنظم

 3133 ديسمبر 31 و 5:  تاريخ

 مدينة العلوم تونس: المكان

 " االنتقالية العدالة سياق في السياسية الشرطة فأرشي: "حشاد فرحمداخلة 

 

o " المعلومات إلى الوصول في الحق: مستديرة مائدة " 
 الدولي البنك / توانسة : منظمال

 3133 سبتمبر 32: التاريخ
 تونس: المكان

 (التقرير اقرأ" ) والمستقبل الماضي في الشرطة لملفاتأي تقنين : "حشاد فرحمداخلة 
 

o " الثالثي التعلم نحو:  االنتقالية والعدالة القانون سيادة:  منتدى " 
 المشترك األوروبي والمركز (GIZ ) كل تنظيمه في انترناسيونال غزلشافت دويتشه:  منظم

 ( EIUC ) الدمقرطة و اإلنسان لحقوق الجامعات بين

 3133  نوفمبر 39إلى  33من : التاريخ

 اإلنسان حقوق قرية  -  EIUCالبندقية: الموقع

 " الذاكرة مسألة:  االنتقالية العدالة سياسات: "مداخلة سماح كريشان
 

o معرفةال في والحق األرشيف:  يوم تفكير " 
 التونسي الوطني األرشيف/  اليونسكو: المنظم

 3133 ديسمبر 31: التاريخ

 تونس: المكان

 "الدولة أسرار مسألة - المحفوظات إلى النفاذ بشأن تشريعال تحديات":  حشاد فرحمداخلة 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-les-archives-de-la-police-politique-dans-le-cadre-de-la-justice-transitionnelle-farah-hached-9dec20121.pdf
http://touensa.org/2012/10/04/rtkd-compte-rendu-session-ii-feuille-de-route/
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/labodemocratique-politique-de-justice-transitionnelle-samahkrichah-141112.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/intervention-la-question-du-secret-detat-farahhached-101212.pdf
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o حالة:  المخابرات أجهزة من ملفات إلى الوصول حق: الديمقراطية منشورات مخبر 
 (3133 ديسمبر 31)  العجيمي إيمان ،فرنسا في المباشر غير الوصول

 

o البولندية الحالة عرض:  السرية الشرطة أرشيف معالجة : الديمقراطية منشورات مخبر، 
 (3133 ديسمبر 31)  التليلي آمنة

 

 الذاكرة مهرجانب المتصلة األنشطة 

 ذاكرة أقترح ضمن ؟ ستون في الحديثة الديكتاتورية ذاكرة على التغلب يمكننا كيف:  المنتديات -

 قدمت تونس، و ألمانيا بين الخبرات تبادل خالل من المسألة هذه معالجة 3133 سنة المهرجان

 . للنقاش مفتوحةال المنتديات خالل

 و التونسية الديكتاتوريات لتجاوز والتحديات ، النظر ووجهات األفكار مناقشةوتعلقت األعمال ب

 المدني المجتمع أعضاء و واألكاديميين والمؤرخين بالدولة لينالمسؤو تدخل خالل من ، األلمانية

 . المختلفة السياسية االنتماءات من

 هذا اختيار تم. السابق الديمقراطي الدستوري التجمع حزبالمقر القديم ل في المهرجان وأقيم

 .التي يحملها والرمزية التاريخية ألهميةل نظرا المكان

 العدالة بقضايا المعنية لجمعياتل معرض تنظيم تم مهرجانال هامش وعلى: لجمعياتمعرض ا -

 الجمعيات المعرضب وحضرت.  المختلفة والسياسية األيديولوجية التوجهات ذات االنتقالية

 :التالية

o نساء تونسيات جمعية 
o وعدالة حرية 
o االنتقالية لعدالةتونس ل مركز  
o هتوانس 
o االنتقالية لعدالةل التونسية شبكةال  
o االعتبار و رد دالةالع جمعية  

o التعذيب لمناهضة التونسية الجمعية 
o الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين  

 

 : الثقافي المنحى -

o السابقين المعتقلين شهادات مع فيديوتسجيالت   تعرض 
o كالم الشارع مجموعة  مع شعرية قراءة 

o مشفوعة بنقاش عرض برامج وثائقية - (Colloquinte, Memory at risk 

Citoyen Havel)- 

http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-imenlajimi-projetpolicepolitique-france-lettre-4e-trim-2012.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-imenlajimi-projetpolicepolitique-france-lettre-4e-trim-2012.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/presentation-emnatlili-projetpolicepolitique-pologne-lettre-4e-trim-2012.pdf
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:  المؤتمر تقارير وبه تسجيالت الفيديو  سينشر الذي للمهرجان ويبال موقع -

festival.org-www.memory 

 

 البلدين بين السنوي الحوارب المتصلة األنشطة 

 طبيب ، المؤرخين) التونسيين راءالخب من وفدا الديمقراطية براصطحب مخ:  دراسية جولة -

. صحفيينو التونسية والتعليم التربية وزارة عن وممثال ، المدني المجتمع من وأعضاء ،( نفساني

 خاصة و اإلعالم ووسائل المدني والمجتمع السياسة من شخصيات مقابلة على قادرا الوفد وكان

 : االنتقالية العدالة لقضية هامة أماكن زيارة

o التذكارية Hohenschönhausen  ،االحتجاز مركز و سابق خاص سوفياتي مخيم 
 (ستاسي)  السابقة الشرقية ألمانيا من الدولة أمن لوزارة التابع

o التعذيب ضحايا دعم و عناية مركز ، bzfo 
o ستاسيرشيف لأل ةاالتحادي يةالمفوض ، 

 

 ، والمؤسسات ، معيينوجا المدني المجتمع)  المستهدفة مجموعات ربعاأل تعلق األمر بتوعية

 تبادل و ألمانيا مع الخبرات تبادل خالل من االنتقالية العدالة موضوعحول (  اإلعالم ووسائل

 . التونسي الديمقراطي االنتقال بشأن األفكار

 في ذاكرة" عرض وثائقي مع مستديرة مائدة ، التذكارية نظمنا بالعاون مع  لقد:  نقاش حلقة -

 . مناقشات تلتها ، برلين في" خطر

 

 اإللكترونية الديمقراطيةمتعلقة ب  أنشطة 

 مراجعة - الثورات و اإللكترونية الثورات"  الدولي المؤتمر في الثانية ليل جامعة مع الشراكة -

 و 31" ) التونسية التجربة من السياسية واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا الستخدامات نقدية

 (3133 ديسمبر 33

 سياسية استراتيجية بوصفها اإلنترنت:  حشاد فرح تدخل

 . قريبا  septentrion الجامعية في الصحافة األعمال نشر وسيتم

 32) ادريس بن خالد ، ( استونيا جمهورية" )أقرر اليوم" التجربة:  الديمقراطية برمخ منشورات -

 (3133 ديسمبر

 

 

http://www.memory-festival.org/
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/article-fh-edemocratie-colloquelille.pdf
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/article-khaledbd-edemocratie-estonie-lettre-4e-trim-20121.pdf
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IV. األنشطة تقييم 

 التواجد بوسائل اإلعالم 

 في وجودنا غير أن( 3 الملحق انظر) 3133 العام خالل اإلعالم وسائلب ا قويا جداوجود لدينا كان

 .لنكون أكثر تواجدا استراتيجية إلى بحاجة نحن، لذا فذلك من أقل كانت العربية اإلعالم وسائل

 

 الديمقراطية لمخبر الفيسبوك صفحة و ويب موقع 

لنشر   أفضل لاتصا سياسة اعتماد إلى بحاجة نحنو. ما حد إلى امرضي اإلنترنت موقعكان استعمال 

 .اإلنترنت شبكةب أوسع نطاق نا علىأفكار

 . بانتظام أكثرب للموقع واإلنجليزية العربية اإلصدارات تحديث يتم أن يجب ، ذلك إلى وباإلضافة

 . أفضل اتصال سياسة إلى أيضا بحاجة الفيسبوك صفحة

 . 3131 عام يف تعالج أن نأمل.  والمالية البشرية الموارد لنقص نتيجة هو الوضع هذاو

 

 الفصلية النشرة 

في حال تحصلنا  التحليل التعمق في مزيد هو الهدف فإن ، ذلك ومع.  جدا ناجحة الفصلية النشرة وكانت

 . سداسي شكل إلى االنتقال األنسب من يكون قد السياق، هذا في.  على الوسائل

 

 السياسي البوليس مشروع 

 . ثرية لسياسيا البوليس بمشروع المرتبطة األنشطة وكانت

 ابن معترف كونن أن و والدولية الوطنية المختصة األوساط في أنفسناب نعرف أن هذه األنشطة لنا تسمح

 . األمني القطاع في المعلومات على الحصولحق  في ةخبير مؤسسةك

 و البوليس السياسي مشروعب الصلة ذات منشورات بالموقع اإللكتروني 9 نشرنا ، المنشورات حيث من

 . العربية و الفرنسية باللغتين 3133 نوفمبر 31 و 33 يومي منتدى تقرير

اإلنجليزي  اللغة و العربية اللغة إلى المترجمة غير المنشورات جميع ترجمة في نشرع أن كما أننا نرجو

 . الموارد من المزيدعلى  لناوحال حص وقت أقرب وذلك في

 3131 سنة في بدأحتى ن أبحاثنا في كثيرا تقدمال من ، 3133 سنة خالل تمكنا ، ذلك على وعالوة

 القانوني اإلطار إصالح حول دراسة تقرير كتابة من ذلك ، السياسي البوليس مشروع من الثالثة المرحلة

 . التونسية المخابرات



11 
 

 الذاكرة مهرجان 

 مع بالمقارنة افضمنخ الرقم هذاولئن بدا .  شخصا ستين من أكثر تلقينا الذاكرة لمهرجان األول اليوم في

 من التحفيز يعيش فترة عدم التونسي الشعب ألن مفهوم فذلك ، 3133 مؤتمرنا في المشاركين عدد

 .من ناحية أخرى متنوعةال والمؤتمرات األحداث كثرة  و ناحية

 حقوق مهرجانمن ذلك  الذاكرة من مهرجانوحيث تم برمجة ما يقارب عشرة أحداث بالتوازي مع 

 .السياق في هذا نجاح هو مشاركا ستين أن نعتبر فإننا ،الجمهورية رئاسة نظمته امرمؤت و اإلنسان

من أن يكون  واأليديولوجية السياسية اختالفاتهم بسبب ا متباعدةومنظمات اأشخاص الذاكرة مهرجان مكن

 فاألطرا لجميع والممثل المكثف حضورال تجلى ذلك في .المشتركة لها نقطة تالقي ووعي بنضاالتهم

 ضحايا جمعيات ذلك في بما الموضوع، هذاب المهتمينالمؤسسات و لألشخاص اإليديولوجية أو السياسية

 . الديكتاتورية

 و ةاأللماني الشخصيات كما أن االنتقالية، العدالة جوانب جميعاختيارها  تم التي الموضوعات تناولت

 . ل في مجالهكانوا خبراء ك والمعارف الخبرات لتبادل جاءت التي ةالتونسي

 كان.  في المقر القديم للحزب الحاكم المنحل التجمع الدستوري الديمقراطي  ذكرىال مهرجان تنظيم تم

 الحزب أعضاء أنشطة:  قبل من كان كما الفضاء تصور وتمكن المشاركون من قوية عاطفية شحنةلذلك 

 المسرح إلى المدخل تحت قبو في مارسالم التعذيب حتى والمنظمة  مراسمال ،همممرات ، السابق الحاكم

وهو اللون  البنفسجيوالزال سقف إناء المسرح مطليا باللون . المقر بواب األماكن وجود تلك لنا أكدقد  و

 . الديمقراطي الدستوري التجمع ، حزبه و المخلوع للرئيسالمفضل 

 اتسرب وكان هناك نتباإلنتر وصل الو ضوء، ال كهربائية، بدون مفاتيح ،كان المكان سيء التجهيز

 .قيقياح تحديا كان الظروف هذه مثل في المهرجان تنظيم لذا فإن . الخ...  تدفئة وبدون ، لمياهل

 أدى وقد. لتونسيينل بالنسبة غامضة أو مجهولةإلى غاية اآلن  ظلت قضايا مناقشةب الذاكرة مهرجان سمح

 كانوا الذين لناسأول الجماعية للذاكرة بالنسبة سواءوهم أمر مهم  مؤلم، ماضب االعتراف إلى ذلك

 . هاضحايا

 

    : لـ  فرصة المهرجان كان الملموسة النتائج حيثفمن  ،ذلك على وعالوة

توثق  فيديو ومقاطع مكتوب تقريرإصدار  والواب  موقععلى  الوثائق من العديد ونشر إنتاج -

 .المعالجة المواضيع حول تبادالتلل

 يكن لم والتي ، االنتقالية العدالة مجال في المتخصصة الوكاالت و الجمعياتبين  عالقة خلق -

 . اإليديولوجية االختالفات بسبب للقاء فرصة دائما لديها

 . االنتقالية العدالة حول تدور التي المناقشات لنشر اإلعالم وسائل في كبير تواجد -
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 السنوي الثنائي الحوار 

 حساس موضوع لفهم للمشاركين فريدة فرصة برلين في ويالسن الثنائي الحوار من األولى الطبعة كانت

 . الثنائي تبادل خالل من - االنتقالية العدالة - جدا

 واألكاديميين اإلعالم ووسائل المؤسسات)  الوعي مستوى لرفع المستهدفة فئات من التونسي الوفد تألف

 حقوق و والعدل الداخلية:  يةالرئيس الوزارات عن ممثلين لغياب نأسف فإننا ذلك، ومع(. النشطاء و

 .الوفد في اجهمدرنا إانمكبإ كني ولم رحيلنا يوم ردهم ناتلقي تم ولكن فقد دعوناهم اإلنسان

 وتبادل حوار من خالل المستهدفة الفئات مختلف مواقف لفهم األلماني لجانبل سماحبال أيضا تعلق األمر

 . الخبرات

 قناة على برنامجا وصحفي مذيعوهو (  الوفد عضو)  الغربي إلياس السيد نظم ، الرحلة إثر نهاية هذه

 . السابق النظام أرشيف و والتعذيب االنتقالية العدالة قضية حول نسمة

 

 اإللكترونية الديمقراطية 

 . الموضوع هذا حول افكري اإنتاج أفرز هولكن بدايته في اإللكترونية الديمقراطية كان مشروع

 . ثقافةلل فرنسا راديو قبل من دعوة لنا وجهت ليل، عةجام في الدولي المؤتمر إثر

 دورات خالل من اعملي أكثر في انتهاج منحى أيضا والشروع وتعميقه مستقبال التفكير مواصلة نأمل

 . اإللكترونية الديمقراطية مشاريع دعم و تدريبية
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 الصحافة:  0 الملحق

 

 33 في ثقافةلل فرنسا راديو على العربية الثورات في االجتماعية الشبكات دور عن تتحدث حشاد فرح  -

 استمع. 3133 ديسمبر

 الفيديو مشاهدة. المهرجان خالل الشعرء إلقاو كالم الشارع ،اكرةذال مهرجان عن تقرير -

 3133 ديسمبر 31 ، حقائق ؟األرشيف حرب هل ستقوم -

 االنتقالية عدالةال لبناء الماضي انتهاكات وتوثيق الوطنية الذاكرة - جدل - 3133 ديسمبر 10-

 3133 ديسمبر 5 ، ةالتونسي البريس La Presse ، ذكريات دون من مستقبل ال -

 الفيديو مشاهدة.  3133 ديسمبر 7 ، (تونسنا ) الكافيين استوديو في سماح كريشان -

 3133 ديسمبر 0 ، الوقت LeTemps، نسيانممنوع ال 

 وآثارها الذاكرة مسائل فسرت خالله. القصبة مدون مع مقابلة في الذاكرة مهرجان عرض ،حشاد فرح -

 المقابلة قراءة.  تونس في السياسي الوضع على

 برنامج إلى االستماع. 3133 ديسمبر 19  كلمة إذاعة على سماح كريشان -

 المقابلة قراءة.  3133 ديسمبر 4 ، نواة ،الوسالتي ليليا صحفية مع ، مقابلةحشاد فرح -

 جدل - الماضي وتجاوزات انتهاكات توثيق - 3133 ديسمبر 9 الذاكرة، مهرجان-

  3133 نوفمبر Tiwinoo ، 28 ؟ تونس هاحتاجأي ذاكرة ت النسيان، ضد:  الذاكرة من مهرجان -

 3133 نوفمبر Tekiano ، 27 ، الذاكرة مهرجان من األولى الطبعة ،" النسيان ضد: "  تونس -

 الفيديو مشاهدة. 3133 نوفمبر  25 ، ( TV5 ) استوديو المغرب الشرق إكسبراس ،حشاد فرح -

 11 بوقرة بوست، و ، شيكاغو في وسترن نورث جامعة ،الديمقراطية مخبر رئيس حشاد، فرح  -

 3133 أفريل

 3133 سمار 2 ، برلين في ةالديمقراطي مخبر نظمها دراسية جولة عن االلماني زيونالتلف تقرير  -

http://www.franceculture.fr/emission-le-secret-des-sources-le-role-des-reseaux-sociaux-dans-les-revolutions-arabes-a-t-il-ete-fa
http://www.youtube.com/user/LaboDemocratique
http://jadal.tn/11834
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/la-presse-9-dc3a9c-2012-p7.jpg
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/la-presse-9-dc3a9c-2012-p7.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=EnmZvLquFxE&feature=share
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/le-temps-6-dec-2012-p5.jpg
http://labodemocratique.files.wordpress.com/2011/06/el-kasbah-interview.pdf
http://www.stream2.kalima-tunisie.info/radio/podcast/emission/klem_mawzoun-05_12_2012.mp3
http://nawaat.org/portail/2012/12/04/interview-avec-farah-hached-premier-festival-de-la-memoire-en-tunisie/
http://www.tekiano.com/ness/actu/6436-tunisie-lcontre-loublir-premiere-edition-du-festival-de-la-memoire-.html
http://www.tekiano.com/ness/actu/6436-tunisie-lcontre-loublir-premiere-edition-du-festival-de-la-memoire-.html
http://www.tekiano.com/ness/actu/6436-tunisie-lcontre-loublir-premiere-edition-du-festival-de-la-memoire-.html
http://www.tekiano.com/ness/actu/6436-tunisie-lcontre-loublir-premiere-edition-du-festival-de-la-memoire-.html
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Maghreb-Orient-Express/Episodes/p-23614-Tunisie-de-la-dictature-vers-la-democratie.htm
http://www.bouguerra.org/?p=1789
http://www.youtube.com/watch?v=oj8n9pCsUqk

