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Abstract/ص
ّ
 ملخ

 

 

ي جّل 
الواليات بعد الثورة، صارت االحتجاجات والحركات االحتجاجية أمرا واسع االنتشار فن

ن ديسمثر  ، شهدت بي  ي ي الشمال الغرئر
وديسمثر  2017التونسية. جندوبة، والية فالحية فن

حركة احتجاجية منظمة وممنهجة قام بها الفالحون بتأطث  االتحاد الجهوي  2018

للفالحة والصيد البحري بجندوبة. هذه االحتجاجات جلبت لنا آلية احتجاجية جديدة 

ي  ي تونس، حيث خرج الجرار من الحقل الزراعي إىل الحقل تنضاف للقاموس االحتجاجر
 فن

ي 
ي إىل قلب المدينة بما تمثله من رمز للسلطة والمركزية فن

ي ومن الوسط الريقن االحتجاجر

ي كيفية 
ي رمزية الجرار وفن

، فن ن ي مفهوم االنخراط لدى الفالحي 
الوالية. هذه الورقة بحث فن

هم للواقع.   تأطث 

 

After 2011, protests in Tunisia became a very common thing in all 

regions, Jendouba, an agricultural state in the north-west witnessed 

during the period between December 2017 and December 2018 a 

structured movement of peasants organized in a regional Agricultural 

Union, the movement brought to us a new mechanism of protesting, 

where we have witnessed the emergence of agricultural machines 

from the sawing field to the protesting field, and from the rural 

environment to the heart of the downtown of the city, this 

downtown that holds all the symbols of power and the institutes of 

state. 

This paper is a dive-in in this movement and an analysis of it’s 

symbolism. 
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نقصةنبالصورةن..نالصورةنمتحركةن..نلذلكنأحركها"ن  "أنانأحك 

ن نأمريك   
 هواردنهوكس،نمخرجنسينمات 

 

 

 مخرج األفالم الوثائقية عندما 
ّ
ا، يصنع بإن صفة يقوم بوضع مادته السينمائية أمام الكامث 

ه وجهة نظر تحليلية كاملة يتبناها المخرج نف سه تلقائية إطارا لما ينقله، إطارا يحدد عثر

 عّما يصوره . 

ي مفهوم اإلطار سينمائيا )
( ، فإن cadrageوإن كانت السينما قد غاصت منذ القديم فن

رت لنا 
ّ
ي وف

( أداة تحليلية Erving Goffmanعثر ارفينغ ڨوفمان ) سبعينات القرن الماضن

ن فيها ، إنها نظرية األطر والتحليل اإلطاري  344جديدة للظواهر االجتماعية والفاعلي 

(framing theory and frame analysis)  ي
ي حّولت ما يقوم به المخرج السينمائ 

الت 

ا إىل أداة تحليل سوسيولوجية تمكننا بطريقة فع الة من تحديد ما تحمله عثر الكامث 

ن فيه  ن تأطث  الفاعلي  ن أشكال االحتجاج وآلياته وبي  الحركات االجتماعية من أفكار وتربط بي 

 لواقعهم وتفاعالتهم معه. 

 

ي تونس بعد الثورة من دون مالحظة 
ال يمكن لنا أن نمر بتمظهرات الفعل الجماعي فن

ن أنفس ي الفاعلي 
ي أشكال هذا الفعل، فن

ة فن ات كبث  ي اإلطار الذي تقوم فيهتغث 
 هم وحت ّ فن

ي عدة مناسبات خالل شهر 
ي جندوبة فن

ن فن ها احتجاجات الفالحي 
ّ
هذه التحركات، ولعل أجد

ي لم تأخذ شكال "معهودا" و "مألوفا" ، بل توّصمت بشكل واضح 
ديسمثر الفارط، الت 

ي جندوبة جلبت لنا شكال جديدا من 
ن فن ن بها. احتجاجات الفالحي  االحتجاج: بطبع القائمي 

ة تجوب شوارع المدينة عىل أظهر الجرارات الزراعية .   مسث 

                                                             
344Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience , Erving Goffman 
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ا المخرج الموثق مادة سينمائية بامتياز ، فهي  345إن كانت الحادثة تمثل بالنسبة لكامث 

ي تونس بعد الثورة وأطره الجديدة من 
بالتأكيد تمثل فرصة لمزيد فهم الفعل الجماعي فن

ن أنفسهم وكيفية قراءتهم  أطر اجتماعية سياسية عامة إىل األطر الذهنية الخاصة بالفاعلي 

ن الجدد:  لواقعهم المعيش وتحركهم فيه، وبالطبع فرصة لتسليط الضوء عىل أحد الفاعلي 

 ، ن ي الفالحي 
وذلك باعتماد مقاربة سوسيولوجية كيفية، تقوم عىل مالحظة بالمشاركة فن

ة يوم األربعاء  ن   2018ديسمثر  19مسث  وعدد من المقابالت نصف الموجهة مع فالحي 

ي التحركات المذكورة ومنضوين تحت لواء الفرع الجهوي التحاد 
كانوا من الوجوه البارزة فن

ن بجندوبة .   الفالحي 

 

ي هذا الكّراس انطالقا من كون الفعل الذي قام به الفالحون تجد هذه 
الصفحات مكانها فن

ن بجراراتهم، هو شكل من أشكال  ي الشتاء الفارط، أي االحتجاج مصحوبي 
ي جندوبة فن

فن

ي الجديد وآليات االحتجاج الجديدة، ومن كون المنظمة الداعية لهذا  الفعل االحتجاجر

ي ثوبه-الفعل 
ن فن ي  -الجديد أي اتحاد الفالحي  ي الحقل االحتجاجر

ن "الجدد" فن  ، من الفاعلي 

 التونشي . 

 

:ن  مدخلنإشكاىل 

 

" ، يخّصص الهادي التيمومي  ن ونسّيون تونسّيي 
ّ
ي كتابه "كيف صار الت

فصال كامال  346فن

ن  ة الممتدة بي 
اهية 2014و  1864للحديث عن الفث 

ّ
اجر الد

ّ
، هذا الفصل كان بعنوان "الت

ح الثائر". وللتو 
ّ
ضيح، االستشهاد بالكتاب هنا ليس لداعي استعمال أي من والفال

، حيث سبق للكاتب نشر كتاب  ي
ح الثائر وكمرجع تاريخن

ّ
سيخ فكرة الفال محتوياته، بل هو لث 

                                                             
 الكاتب بصدد تصوير وثائقي حول هذه التحّركات 345
 الهادي التيمومي هو مؤرخ وأستاذ جامعي تونسي 346
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ي تاريــــخ تونس المعارص" وهو كتاب يتناول فيه المؤلف 
ن فن بعنوان "انتفاضات الفالحي 

ي التونشي سنة  ي الوسط الغرئر
ن فن  .  0619انتفاضة الفالحي 

 

ية شهر ديسمثر  ي نشر
ق المنتدى التونشي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  2018فن

ّ
، وث

ي والية جندوبة، منها  359عدد 
ي شهر ديسمثر الفارط،  30حركة احتجاجية اجتماعية فن

فن

ات المذكورة .   الشهر الذي حدثت فيه المسث 

بوية بجّل هذه االحتجاجات، حي ي قلب الحركية وفيما استأثرت المؤسسة الث 
ث كانت فن

ن النقابة والوزارة، لم تغب الحركات االحتجا ة نظرا للخالف بي  ي تلك الفث 
جية االحتجاجية فن

ن  ي يقف وراءها الفالحون عن المشهد ، حيث دعا الفرع الجهوي التحاد الفالحي 
الت 

، سماها "يوم غضب ات خالل شهر ديسمثر  . "بجندوبة إىل مسث 

ي 
ات كانت فن ات المذكورة،  2017ديسمثر  13 أوىل المسث  ، أي قبل سنة كاملة من المسث 

ة حاشدة، ولم يكن البيان  حيث أصدر االتحاد بيانا يدعو فيه منظوريه إىل تنظيم مسث 

ن أمام الوال  ن كانوا بالفعل معتصمي  ية الداعي لهذا االحتجاج مفاجئا نظرا ألن بعض الفالحي 

ما كان محتواه مفاجئا، حيث دعا االتحاد "كل تقريبا، بقدر  2017منذ أول شهر ديسمثر 

ن  ي يوم الغضب مصحوبي 
ن رجاال ونساًء من كافة المعتمديات إىل المشاركة فن الفالحي 

 بآالتهم وجراراتهم الفالحية". 

: الدعوة ليوم غضب  ن ا لعدة بيانات الحقة تتمحور كلها حول نقطتي 
ً
هذا البيان كان سابق

ات المدعّو لها .  وإحضار اآلالت الفالحية وأحيانا  ي للمسث 
 حت  المواسر

ن  
 
نبجندوبةنف نن9نقطتاننمننبياننصدرنعنناتحادنالفالحي    2017ديسمي 
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ت التواريــــخ والبيانات ، فإن ما يجب استخالصه من هذا المدخل اإلشكاىلي هو 
ّ
ن تعدد ولي 

ي جندوبة با
ن والفالحون عموما فن  من سنة ، قام اتحاد الفالحي 

ه عىل امتداد أكثر
ّ
الحتجاج أن

ات أّيام األربعاء بما يمثله هذا اليوم من  بطريقة منظمة وممنهجة ، حيث تواترت المسث 

ي جندوبة حيث أنه يوم سوقها األسبوعية، وتصبح هذه االحتجاجات تقريبا 
رمزية فن

 ( . 2018، ديسمثر  2017أسبوعّية خالل شهر ديسمثر )ديسمثر 

ن انطالقا مّما سبق ذكره ، فإن هذا المقال  ة موضوع احتجاج الفالحي  يتناول بصفة مباشر

ي ومن ما تم 
ي الميدائن

ت انطالقا من العمل البحتر
ّ
ي أربعة عنارص تجل

ي جندوبة فن
فن

ة  ي مسث 
ن والمالحظة بالمشاركة فن  2018ديسمثر  19استخالصه من المقابالت مع الفالحي 

 . 

ي نهدف منه لبناء إطار لهذه التحركا
ت، نرسم من خالله العنرص األّول هو عنرص تعريقن

ن .  ي تونس بعد الثورة بالنسبة التحاد الفالحي 
ات اإلطار االجتماعي والسياسي فن  تغث ّ

ي مسح شامل وعام لتاريــــخ المنظمة، أو فكرة نقابة 
العنرص سيكون موجزا لكن مكثفا فن

ن عىل األقل، ثم سنتناول بصفة خاصة تغث ّ مفهوم االنخراط لدى الفالح بعد  للفالحي 

 الثورة. 

، فهو عنرص يجيب عن سؤال "لماذا يحتج الفالحون؟" ي
 بالنسبة للعنرص الثائن

 

ن بصفة ممنهجة ومكثفة وبآليات مختلفة   امتداد هذه االحتجاجات عىل مدى سنتي 
ّ
إن

 ومتجددة 

ن فيها مرتبط  ة نظرا ألن مدى انخراط الفاعلي  ي عىل محّركاتها وأسبابها أهمية كبث 
يضقن

ك بمشاكل القطاع. أساسا بشعور موّحد بالخط  ر الجماعي ووعي مشث 

حون؟ كيف تم إيجاد 
ّ
أما العنرص الثالث فسنجيب فيه عن أسئلة كيفّية: كيف يحتج الفال

ي إجاباتهم بالفعل 
ن الذين يفرقون فن ة" تلك حسب إفادات الفالحي  ن ّ صيغة االحتجاج "الممث 



 
 

272 
 
 

" ؟ كيف يمكن رسم الخط الفاص ن ّ ن "احتجاج عادي" و "احتجاج ممث  ن هذين بي  ل بي 

؟ ن ن من االحتجاج انطالقا من المخيال الجماعي للفالحي   النوعي 

هذا العنرص يهدف لتوصيف هذه االحتجاجات وآلياتها ومزيد فهم حدوثها بتلك الكيفية 

 . ن ومخيالهم الجماعي  انطالقا من تحليل ألطر الفالحي 

، فهو عنرص فرضه الميدان، حيث تجدر اإلشارة إىل أن أحد  بالنسبة للعنرص األخث 

المقابالت مع أحد أعضاء االتحاد ، تمت قرب خيمة اعتصام ، وهو اعتصام دخلت فيه 

ي جندوبة منذ قرابة الشهر، تحت راية 
مات فن

ّ
ي والمنظ

العديد من مكّونات المجتمع المدئن

ات اتحاد  حملة سّميت بـ"جندوبة تريد تنمية حقيقية"، وتجدر اإلشارة أيضا إىل أن مسث 

ن  المنرصمة لم تخُل من مساندة منظمات أخرى بالجهة عىل غرار اتحاد أصحاب الفالحي 

ن عن العمل بجندوبة، هذا العنرص هو عنرص يجيب عن مدى انخراط  الشهادات المعطلي 

ي الحركات االحتجاجية األخرى بوالية جندوبة. 
ن فن  الفالحي 

 

:ن  مدخلنمنهج  

 

ي جند
ن فن  كاتب هذه السطور ليس بغريب عن الفالحي 

ّ
وبة وعن هياكل القطاع إن

 
ّ
ه أن توىل

ّ
ي الجهة وسبق لجد

ن فن ن الرئيسيي  ومنظماته، حيث يرجع أصله لعائلة من الفالحي 

  .منصب رئيس التعاضدية بجندوبة

ن باألمر وقيادات االتحاد الجهوي  ن المعنيي  ي سّهل الوصول للفالحي 
هذا الرأسمال العالئق 

ي 
ي نفسه، فإن التوثيق كان صعبا بجندوبة، وإن لم تطرح مشاكل وصعوبات فن

العمل الميدائن

ي 
)تسجيل، تصوير، تنقل( نظرا لتهّري المسالك الفالحية بالجهة وللقيام بالمقابالت فن

ن الحقل واالعتصام.  ن بالجهة بي  حي 
ّ
 ظروف فرضها النشاط اليومي للفال

ي موقع اال 
ي هذا المقال هي الوثائق المنشورة فن

تحاد الرسمي المصادر التاريخية المعتمدة فن

ن بالجهة ي 
ّ
ن المسن  .والكالم المنقول شفويا عن بعض الفالحي 
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ي "لماذا يحتج الفالحون؟" تمت دراسة الواقع الموضوعي الذي 
لإلجابة عن العنرص الثائن

ن لهذا الواقع  ن وطريقة استبطان الفالحي  يمكن من خالله تفسث  احتجاجات الفالحي 

ي وتعاملهم معه من خالل االحتجاج، هذا ا
لعنرص نجيب عنه من خالل دراسة البيانات الت 

ن لمشاكل الجهة والقطاع.   يصدرها االتحاد ومقاربة إثنوغرافية لمزيد فهم استبطان الفالحي 

حون؟" فقد تم اعتماد المالحظة بالمشاركة  
ّ
بالنسبة للعنرص الثالث "كيف يحتج الفال

 كطريقة لبناء مشهد االحتجاج ورسم أطره. 

ن منذ غرة أّما العنرص األ  ي بلورته عىل المالحظة والمتابعة للمعتصمي 
، فقد اعتمدت فن خث 

ي أمام الوالية عىل وسائل التواصل االجتماعي وعىل المقابالت معهم. 
 جانقن

 

 

  :عناضنسياقية

 

ي   .1
ها الفالحون كانت كلها فن

ّ
ي نفذ

ات واالعتصامات الت  ،وهو شارع النخيلالمسث 

ي جندوبة يحتوي عىل 
العديد من المرافق العمومية ومنشآت شارع رئيشي فن

طة، محكمة  ، إقليم الشر ي
السيادة مثل الوالية، القباضة، إقليم الحرس الوطتن

 .الناحية، المحكمة االبتدائية

 

ات تم القيام بها صباح يوم أربعاء،  .2 هو يوم السوق  يوم األربعاءكل المسث 

 .كوراألسبوعية بالوالية وهو أكثر يوم يزدحم فيه الشارع المذ 

 

ي شاركت فيها كانت  .3
ة الت  ي منتصفه، المسث 

ي بداية مارس وفن
المقابالت تم إجراؤها فن

ة 2018ديسمبر  19بتاريــــخ  أشهر تقريبا كان فيها  3، هذا العمل امتد عىل فبر

ي تحركات 
الفالحون ينظمون تحركات دورية ومنظمة، والبعض منهم كان مشاركا فن
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ي " ة حقيقيةجندوبة تريد تنمي"أخرى أبرزها حملة 
ي بدأت ف 

ي  1التر
 2019جانف 

 .ومازالت متواصلة لحد كتابة هذه السطور

 

I. نبعدنالثورة:نإعادةنهيكلةنكاملةن نواإلطارناالحتجاج  
اتحادنالفالحي  

 لالتحاد

 

 347لمحةنتاريخيةنموجزة .1

 

ي 
ي تونس يعود لقرابة المائة سنة، حيث تم فن

 وجود هيكل ينظم القطاع الفالجي فن
ّ
 1920إن

شكل من النقابة تحت مسم "الحجرة الشورية األهلية للمصالح الفالحية بشمال تكوين 

ي الشمال التونشي والمستعمر 
ن فن ن كبار الفالحي  المملكة التونسية " لعبت دور الوسيط بي 

، وقد ترأس هذه المنظمة الطاهر بن عمار.   الفرنشي

ال التونشي أساسا وبينما كانت أوىل المنظمات النقابية الفالحية تضم فالجي الشم

ي منتصف 
ي الجنوب والساحل فن

ي الظهور فن
)جندوبة، باجة، تونس( بدأت أوىل النقابات فن

ي سنة  1936الثالثينيات، حيث تأسست سنة 
ن بالجنوب" وفن ن التونسيي  "نقابة الفالحي 

ي تضم أغلب النقابات الفالحية بالساحل.  1937
" الت  ن ن التونسيي   "جمعية الفالحي 

ي ترأسها عىلي بلحاج وكانت  ، أعيد 1945سنة 
ن الت  ن التونسيي  تأسيس جمعية الفالحي 

ي نطاق توحيد العمل 
بمثابة هيكل قيادي أعىل لكل الجمعيات الفالحية بالبالد وذلك فن

 . ي الفالجي  النقائر

وشهدت السنوات الالحقة ميالد العديد من" المنظمات األخرى مثل "اتحاد القطر 

" و"الجامعة العامة للفالحة التونسية". التونشي للجامعة العامة للفالح ن  ي 

                                                             
 المصدر : الموقع الرسمي لالتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري  347
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ي عام 
:  1955فن ن ن إىل شقي  ي مما أدى إىل انقسام الفالحي  ي البورقيتر

تفاقم الرصاع اليوسقن

ي ويمثله  ي حافظ عىل تسمية االتحاد العام للفالحة التونسية وشق بورقيتر
شق يوسقن

 . ن ن التونسيي   االتحاد القومي للمزارعي 

ن ونظرا لصعود القوى البورقي بية للحكم تم اعتماد تسمية االتحاد القومي للمزارعي 

ن .  ن بشكل رسمي واعتباره المحاور الوحيد للسلطات العامة باسم الفالحي   التونسيي 

ي عديد المسميات مواكبة لتوجهات الحكومات  بعد االستقالل اتخذ هذا الهيكل النقائر

تحاد التونشي للفالحة حيث اتخذ تسميته الحالية وهي "اال  1992المتعاقبة حت  سنة 

 والصيد البحري". 

هذه النبذة الموجزة لتاريــــخ االتحاد ومدى قدرته عىل مسايرة توجهات الحكومات ال يدل 

ن للسلطة، ومدى تبعيته للحزب الحاكم قبل الثورة.   سوى عىل مدى ارتهان اتحاد الفالحي 

ي المقابالت نصف الموجهة ، عندما تم طرح سؤال مدى استقاللية ا
التحاد قبل الثورة، فن

أكد الفالحون أن االتحاد كان بالفعل خاضعا كليا للحزب الحاكم، منعدم التحركات 

ن الذين أجريت معهم المقابالت انخرطوا  واالنخراط فيه كان محدودا، وبالفعل كل الفالحي 

ي االتحاد بعد الثورة، وتجدر اإلشارة إىل أن أحدهم هو نائب رئيس الفرع الجهوي لالتح
اد فن

ي جندوبة. 
 فن

 

نمفهومناالنخراط .2 ّ نالجديد:نتغي  الثورةنواإلطارناالحتجاج  
 لدىنالفالحن348

 

 "االتحاد كان خاضعا لسياسة سابقة، كان االتحاد تابعا للحزب الحاكم وبالتاىلي االنخراط

فيه كان محدودا ومنعدم التحركات. بعد الثورة صارت العديد من التجاذبات ووضع 

ن وهو اآلن االتحاد نفسه عىل  سكة جديدة حيث صار له هيئة منتخبة بحق من الفالحي 

ي مسار صحيح وسياسة جديدة أقرب من الفالح ومصالحه
 ."فن

                                                             
 نتحدث هنا عن طريقة فهم الفالح النخراطه في إتحاد الفالحين و ما يمثله هذا اإلتحاد في مخيال الفالح. 348

 و أشكاله.هذه العالقة ستكون مدخال لفهم مدى انخراط الفالحين 
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ي إجابة عن 
ن بجندوبة، فن يحدثنا هنا فريد العبيدي، نائب رئيس االتحاد الجهوي للفالحي 

سل:  ، ويسث  ن ي اتحاد الفالحي 
ي الفالح وفن

ت الثورة فن ّ
 سؤال ماذا غث 

يث  الذي جاء مع الثورة جلب إطارا جديدا، إطارا يمكن فيه االحتجاج وفيه تصورات التغ"

، لم تكن موجودة قبل الثورة  ".جديدة وتوقعات أكثر

جاع المنظمات والنقابات  داد كرامة، حيث تم اسث  ة اسث  ة ما بعد الثورة كانت فث  فث 

لف الفالحون عن ركب والجمعيات من سطوة الحزب الحاكم وأذرعته العديدة، ولم يتخ

ي السابق 
ين اقتحموا هياكل منظمات كانت مغلقة أمامهم فن

ّ
ن الذ ن التونسيي  المواطني 

ن لحزب التجمع، لكن الذي تغث ّ بحق بعد الثورة هو مفهوم  وتحتكر عىل المنتسبي 

 االنخراط لدى الفالح نفسه. 

ي ا"
، أغلب من انخرطوا فن ي الكثث 

التحاد قاموا بذلك فقط قبل الثورة، االنخراط لم يكن يعتن

ي االعتناء 
ي تمنحها الدولة، االنخراط لم يكن يعتن

للتمتع بالعلف المدعم وبعض المواد الت 

ن   . "بمشاغل القطاع والفالحي 

ي االتحاد 
ه لم ينخرط فن

ّ
يقول م.ع، فالح شاب من جندوبة، موضحا منذ بداية المقابلة أن

 . "ثل كل المنظمات، تابع للسلطةسابقا نظرا للتوجه السياسي لالتحاد: "معروف، م

ي جّل 
ي هذا المفهوم بالنسبة لفالجي الجهة، حيث فن

ه تّم التماس تغث ّ واضح فن
ّ
 أن
ّ
والحق

ن  ن تقريبا متحمسي  المقابالت عند طرح أي سؤال يتعلق باالنخراط بدا أغلب الفالحي 

ل القطاع وتذود عن مصالحهم، وتجدر اإلشارة إىل
ّ
 هناك للدفاع عن فكرة نقابة تمث

ّ
 أن

ك بالتهميش واإلقصاء، شعور يجعل  ن فالجي الجهة والشعور المشث  نوعا من اللحمة بي 

ن يتحدثون عن اإلهمال العمد للنشاط الفالجي وعن عدم رعاية الدولة  أغلب الفالحي 

ي  ن تتجه سياساتها لفتح الباب أمام منتوجات فالجي االتحاد األوروئر ي حي 
لمصالح فالحيها فن

 والخارج. 

ي فإ
حو الوالية ليست بالجديدة بما هي مشاكل متجذرة فن

ّ
ي يواجهها فال

ن كانت المشاكل الت 

ن إىل   نزعة الفالحي 
ّ
القطاع الذي تم إهماله بحق منذ انتهاء التجربة التعاضدية، فإن

ي كل التحركات هو أمر طارئ وجديد. 
 التحرك الجماعي واالنخراط التام لهؤالء فن
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ي مفهوم االن
ن من الشأن العام وفتح باب إبداء الرأي هذا التغث ّ فن خراط، وتقريب المواطني 

والنقاش، جعل من الثورة مياه غيث ينتظرها الفالحون، حيث خلق الوضع بعد الثورة 

ن الذي أعاد هيكلة نفسه ورسم لنفسه أهدافا  ن والتحاد الفالحي  أرضية خصبة للفالحي 

 جديدة لمزيد التقرب من الفالح . 

ن الخمسة )نقال عن نائب رئ اوح بي 
ن يث  ي جندوبة، عدد المنخرطي 

( 5يس االتحاد الجهوي فن

ن ومتعاطي 6والستة ) ي للفالحي 
ل نسبة ضئيلة من العدد الحقيق 

ّ
( آالف، وهو ما يمث

ي رسمتها الهيئة الجديدة لالتحاد 
النشاط الفالجي بجهة فالحية بامتياز، ومن األهداف الت 

ن ورف يك الفالحي  ن بالوالية. العمل عىل مزيد تشر  ع عدد المنخرطي 

 20من أهداف الهيئة الجديدة العمل عىل رفع عدد المنضوين تحت لواء االتحاد حت  الـ"

ألف، وعىل مزيد تنظيم القطاع وهيكلته، وقمنا مؤخرا بإصدار بطاقات مهنية مثل هذه 

 ".)قام بسحب بطاقته من محفظته(، يمكنك تصويرها 

سقف االنتظارات بالنسبة للفالح الذي يجيب عن سؤال تجدر اإلضافة أن الثورة رفعت 

 ماذا تغث ّ بعد الثورة بـ

"بعد الثورة ومكسب الحرية والقدرة عىل التعبث  عن الرأي ، اعتقدنا أننا سنتحّرر وسنأخذ 

 ."حقوقنا، لكن العجيب أنه تم تهميشنا أكثر ! 

ق جعل من الف
ّ
الح ينتظر أكثر من الدولة حيث اإلطار العام بعد الثورة بما هو إطار خال

ن انخراطا شكليا يخلو  ي اتحاد الفالحي 
ومن نقابته نفسها، فإن كان انخراط الفالح سابقا فن

ي وال يعدو كونه طريقة للحصول عىل بعض االمتيازات  ي احتجاجر من أي عمل نقائر

البسيطة مثل العلف المدعم، فشكل االنخراط الذي نلمسه حاليا لدى فالجي جندوبة 

ن لمزيد من االلتفات للقطاع المن ن لالتحاد هو انخراط نابع من انتظارات الفالحي  تمي 

وتطويره وشكل من أشكال االلتفاف حول منظمة تسىع للدفاع عن مصالح منظوريــها 

 وقطاعها. 
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II.  حونن؟ننن
ّ
نالفال

ّ
 لماذانيحتج

 

الفالحة إىل  منذ االستقالل وانتهاء التجربة التعاضدية، توجهت سياسة الدولة من دعم"

ة القتصاد البالد.  ن  "دعم السياحة ومجاالت أخرى والتخىلي عن الفالحة وعدم اعتبارها ركث 

ي جندوبة عىل جّل 
ك بتهميش الدولة يطىعن هنا فن ، إن الشعور المشث  ن يقول أحد الفالحي 

ن من مختلف األعمار والتوجهات السياسية،  ن الفالحي  المحادثات الثنائية والجماعية بي 

ن صعوبات القطاع المتعددة، وتواطؤ الدولة وسياستها حيث ي ربط الفالح دائما بي 

ب قطاع الفالحة.   الممنهجة لرصن

ي 
ي يصدرها فالحو الجهة، سنكتقن

ي البيانات االحتجاجية الت 
نظرا لتعدد النقاط المطروحة فن

ي المقابالت نصف الموجهة. 
ي ساقها الفالحون فن

ي هذا العنرص بذكر أهم العنارص الت 
 فن

 

 

ن .1  دعمنموادناإلنتاجنالفالج 

 

ي المقابالت نصف 
ي االعتصامات وبشكل مفّصل فن

ات وفن ي المسث 
ن فن  كل الفالحي 

ّ
عثر

 الموجهة عن فشل سياسة دعم اإلنتاج الفالجي الذي تنتهجها الدولة. 

بالنسبة للفالح، المبالغ المخصصة للدعم ال تتجه للفالح بل تتجه ألطراف أخرى مثل 

 ب. مراكز تجميع الحلي

، حيث سبق لفالجي  ن وكان لمسألة علف األبقار المدعم نصيب األسد من تشكيات الفالحي 

ي 
االحتجاج بشكل خاص عىل مصاعب إنتاج الحليب بسكب بعض  2017والية جندوبة فن

 من إنتاجهم اليومي للحليب أمام الوالية. 

، هذا السعر ال مليم لمراكز تجميع الحليب 890الفالح يتعب عىل إنتاجه ثم يبيعه بسعر "

يغطي مصاريف اإلنتاج بالنسبة للفالح، والغريب أن الدعم ال يعط للفالح بل يعط 

 لمراكز التجميع" يقول فريد العبيدي. 
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ي إطار حملة "جندوبة تريد تنمية حقيقية
ن أمام الوالية فن ن المعتصمي  "، 349أما أحد الفالحي 

 فيضيف: 

ي الدعم، المشكل مثال أن "
المواد المدعمة نفسها مثل مادة "السداري" المشكل ليس فن

ن كلهم،  ي احتياجات الفالحي  )علف لألبقار( هي مواد غث  متوفرة بصفة كافية وال تلتر

اء هذه المادة المدعمة ال تكاد تكف ن كوسيط شر ي يوفرها لنا اتحاد الفالحي 
 ينا ،والكميات الت 

ي والية جندوبة، مثلما كنا هذا المشكل يرجع باألساس إىل غياب الصناعات التحويلية 
فن

ي االعتصام اليوم، والية جندوبة فيها 
ألف هكتار صالح للزراعة ورغم هذه  170نناقش فن

ي مناطق أخرى خاصة القمح 
، كل ما ينتج هنا يحّول فن المساحات الشاسعة واإلنتاج الوفث 

الحصة الصلب الذي تصنع منه مادة السداري، وعالوة عىل هذا كله ال تتوفر لجندوبة 

 ". الكافية من هذه المادة المدعمة

ي   األسعار محّررة من جهة المزود والفالح فقط، حيث يشث 
ّ
من مشاكل الدعم األخرى، أن

 الفالح األغراس والمشاتل والعلف والنباتات والبذور )مثال بطاطا، فلفل، طماطم( بأسعار 

ي 
ج السوق بعد أن يتّم اإلنتا  مختلفة يحددها المزودون عمال بمبدأ العرض والطلب، بينما فن

ي 
يجد الفالح نفسه مقيدا بأسعار تحددها الدولة دون مراعاة ألسعار ما قبل اإلنتاج الت 

 تكبدها لوحده. 

 

 بنيةنتحتيةنكارثية .2

 

ة صار مشكال عويصا حيث الّصابة  ي السنوات األخث 
االنقطاع المتواصل لمياه الري، فن

 صارت تتلف دائما جراء هذه االنقطاعات. 

 

                                                             
هو شعار حركة احتجاجية بدأت منذ جانفي الفارط في جندوبة، و هي حركة اجتماعية تجمع كافة أطياف المجتمع المدني في  349

 جندوبة والنقابات والمنظمات و الجمعيات في مطالبة بااللتفات لمشاكل الجهة والمسارعة في إيجاد حلول.
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ي البالد "
ي تتوفر فيها أكثر طبقة مائية فن

ي جندوبة الت 
رغم الكمية الهائلة من المياه فن

ة جبلية، طبقة مائية تمسح  40سدود،  5التونسية مثل ما يعرف الجميع،   703بحث 

ي جندوبة . 
 من الغريب أن تواجهنا هذه المشاكل فن

ّ
 "مليون مث  كّبة، فإن

ي تونس يعود تاريخ
ي تونس شبكة مياه الري فن

ها لبداية السبعينات، المناطق السقوية فن

ة من المياه قبل أن تصل  ي صارت تضيع نسبة كبث 
ي من تهري هذه الشبكة الت 

صارت تعتن

 للفالح، الفالح الذي يجد نفسه مطالبا بتسديد أثمان باهظة لقاء الماء

ن مقابل المياه، إذ أن أغل" بية الفواتث  هي ما يزيد المشاكل هو الفوترة وما ندفعه كفالحي 

ي ينقطع فيها الماء دائما ندفع نفس الكمية. 
ي سنوات الجفاف الت 

 "فواتث  تقديرية حت  فن

ن "م.ر"، ثم يستطرد محدثا عن بقية مشاكل البنية التحتية، من طرقات  يقول أحد الفالحي 

هم عىل بيع  ي تجثر
ي المناطق النائية الت 

ن فن غث  صالحة لالستعمال، لعزلة الفالحي 

 جاتهم للوسطاء وذلك لتجنب عناء التنقل لألسواق واستحالته أحيانا. منتو 

ة"  " ي أحيان كثث 
 الفالح ال يستطيع الوصول لألسواق بمفرده فن

 

III. كيفنيحتجنالفالحون؟ 

 

ات التقليدية واالعتصامات  ن رأينا أن المسث  ي اتحاد الفالحي 
" بالنسبة لالحتجاج، نحن فن

ن العادية صارت أمرا مألوفا  منذ الثورة، أمرا يمر عليه الجميع مرور الكرام، لذلك أردنا التمث 

؟ ن نا نحن كفالحي  ن  وإضفاء طابع جديد ،ما الذي يمث 

ن إىل الشارع واالحتجاج  نا كفالحي  ن إنها جراراتنا وأبقارنا، لذلك دعونا إىل جلب ما يمث 

ن ة الثانية أحرصن ي المسث 
ة األوىل كانت بالجرارات، فن ا جراراتنا وأبقارنا، وإذا بواسطته. المسث 

 
ّ
تواصل األمر هكذا فسنحرصن بقية مواشينا من أغنام وأشياء أخرى جديدة فاالحتجاج حق

وع"  مشر

ي توصيفه لطريقة االحتجاج لدى الفالح ولمدى 
يقول نائب رئيس االتحاد بجندوبة، فن

، آلية االحتجاج  ن المستعملة، ارتباط هذا األخث  بوسائل عيشه ومهنته، بالنسبة للفالحي 
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ي  
ن إىل إطار ذهتن ّ ، تتعدى مجّرد البحث عن التمث  ي

أي استعمال اآلالت الفالحية والمواسر

 كامل: كيف يتصّور الفالح االحتجاج؟

تم االحتجاج بتلك الطريقة؟"،  ن "لماذا اخث  عند طرح نفس السؤال عىل أغلب الفالحي 

كة ومن مخيال  جماعي بنته المهنة نجد شبه توافق أو إجماع مستق  من ذهنية مشث 

 االحتجاج البد 
ّ
ن عىل أن ي جندوبة، حيث أجمع كل الفالحي 

ن فن كة للفالحي 
والوضعية المشث 

ن به وعىل مشاكلهم  ا" ، أي أن يدّل هذا االحتجاج عىل هوية القائمي  ن أن يكون "متمث 

 بطريقتهم. 

ن  ّ ن احتجاج "عادي" واحتجاج "ممث  واعي أحيانا، بي 
ّ
، و الال ن الواعي " هو منطلق هذا التميث 

لمزيد فهم اإلطار الذي نبعت منه هذه اآلليات االحتجاجية، حيث ال نعتثر مثال إحضار 

ها آلية  ن بقدر ما نعتثر ن الجرارات مجّرد طريقة للتمث  ة عىل مي  ي مسث 
ي والخروج فن

المواسر

؟
ّ
 "احتجاج نابعة بصدق من تصّور الفالح لالحتجاج وإلجابته عىل سؤال "كيف أحتج

 

 

نرمن .1  
 
 زيةنالجّرارف

 

الجّرار بما هو آلة زراعية ضخمة الحجم، بصخبه وبملئه للشارع بطريقة نوعية قبل أن 

 بضع جّرارات أكثر من كافية لملء الشارع بينما قد يعجز مئات 
ّ
تكون كيفية، حيث أن

ن عىل القيام بذلك، هو وسيلة ضغط ووسيلة خلق.  جلي 
ن المث   الفالحي 

ة تضم هو وسيلة ضغط عىل السلطة، حي ث ال يمكن بأي حال من األحوال أن تمّر مسث 

ي 
ات من الجرارات الهادرة مرور الكرام من أمام الوالية بما تمثله من مركز سلطة فن عشر

مها باستعمال وسائل 
ّ
ة تتقدمها الجرارات ال يمكن وقف تقد  أن مسث 

جندوبة، واألكثر

 . ي
 بوليسية تقليدية كوضع حاجز أمتن
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ي جندوبة، بل تمكن وهو وسيلة خلق، حيث ل
ي ملء الفضاء العام فن

م ينجح الجرار فقط فن

ي المقاهي والجلسات الجماعية بما هو موضوع مطروح للنقاش 
من خلق رأي عام فن

ي جندوبة. 
ي أغلب الحاالت نظرا لرمزية الفالح ومهنته فن

 وللتعاطف فن

ي آليات االحتجاج
ل نقلة نوعية فن

ّ
ي مث  دخول الجرارات للحقل االحتجاجر

ّ
بالجهة ومدى  إن

ن بما هم منتجون،   عن هوية مهنية محددة، أي الفالحي 
ّ
فاعليته، الجّرار وسيلة إنتاج تعثر

ي ي مرحلة أوىل، ودخيل عىل الوسط الحرصن
ي فن  أساسا.  350هو دخيل عىل الحقل االحتجاجر

ون الجرار جزًءا من هويتهم االجتماعية، حيث  ن يعتثر بالعودة للمقابالت، نجد أن الفالحي 

دا إلطاره التحليىلي ولطريقة تصوره للحركية صار 
ّ
مكّونا لهوية الفالح وبالتاىلي محد

ن بطريقة بديهية عن 351االحتجاجية الدؤوبة ي إحدى المقابالت، يجيب أحد الفالحي 
، فن

ة بـ" ماذا تريدنا أن نستعمل؟ نحن  تم استعمال الجرارات؟" مباشر سؤال "لماذا اخث 

 ."فالحون

ن  ي التميث 
ي ربط االحتجاج  هذه البداهة فن

" أوال وفن ن ن احتجاج "عادي" واحتجاج "ممث  بي 

ن بالجرار بما هو مكون هوية اجتماعية مهنية ثانيا، هو مدخل لمزيد فهم األطر ال ّ ي الممث 
ت 

ينقلنا رمز خلقت هذه الحركية االحتجاجية وطريقة قولبتها عىل تلك الطريقة، الجرار هنا 

ي إىل تحليل من مشاهد احتجاج ذات آليات جديدة وف ي الحقل االحتجاجر
ن جدد فن اعلي 

كة  ن بما هم مجموعة ذات صفات مشث  ي رمزية هذا الجرار لدى الفالحي 
إطاري يغوص فن

كة.   وتحمل هّما ومشاكل مشث 

 

ّ ن .2  احتجاجنعادي،ناحتجاجنممي 

 

، آالف  8 ات، مئات من حاالت االحتجاج الجماعي ات من المسث  سنوات من الثورة، عشر

حتجاج الفردي، عىل امتداد هاته السنوات كانت الحركات االحتجاجية تمأل من حاالت اال 

                                                             
 المسيرات تمت في وسط مدينة جندوبة 350
 ك تواصل على مدى أكثر من عام لهذه اآللية االحتجاجية ، ما يجعلها آلية غير طارئةهنا 351
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الفضاء العام التونشي من الشوارع والمقاهي إىل وسائل اإلعالم المكتوبة والمرئية 

 . المواطن التونشي وال يكاد يمّر يوم عىل  والمسموعة وصوال إىل وسائل التواصل االجتماعي

ي أحد ربوع البالد. العادي، دون أن يسمع عن تحرك ا
ي فن  حتجاجر

ي يخصصها 
، تلك الفسحة من الزمن الت  ن ا عن بقية المواطني  الفالحون ال يختلفون كثث 

ي مقه أو أمام تلفازه، ال تخلو من هذه األخبار، 
الفالح بعد يوم طويل من العمل ليجلس فن

: "احتجاج عادي".   هذا مدخل لمزيد فهم هذا التعبث 

ها المواطن صارت ذهنية المواطن الت ونشي قابلة لجّل أنواع التحركات، تحركات يعتثر

ها التونشي عادية من  ي يعتثر
عادية، ربما يختلف النوع الذي تندرج فيه االحتجاجات الت 

ي جندوبة، ال يوجد أي تصنيف أو طيف يمكن أن 
ن فن مواطن إىل آخر، لكن بالنسبة للفالحي 

 تصنف ضمنه تحركاتهم. 

ن " لكي يسمع صوتنا، االحتجاج بطرق جديدة هو طريقة لتفرض بها نحن بحثنا عن التمث 

ي حديثه 
وجودك وتجعل اإلعالم يتكلم عنك" يقول س.ج ، فالح شاب آخر من جندوبة، فن

ي جلساتهم المصغرة أثناء التخطيط 
ن فن ن الفالحي   هناك توافقا بي 

ّ
عن االحتجاج، نجد أن

تعارف عليه وما هو عادي، عندما للتحرك، بمعتن أن أّي تحرك يجب أن يخرج عّما هو م

سألت عن كيفية التوافق الختيار طريقة االحتجاج، اإلجابة كانت باإلجماع: أثناء 

ن وقبل كتابة البيانات، فكرة إيصال األصوات وجعل  المناقشات صلب اتحاد الفالحي 

ن كانو  ا االحتجاج أمرا يتداول وخلق رأي عام حوله كانت دائما هاجسا، أغلب المتناقشي 

ه 
ّ
يبدون خوفا من مرور االحتجاج إىل خانة العادي واليومي بما معناه أنه يفقد رمزيته، إن

ي لعبت دور المحرك والمؤجج لهذه 
البحث عن الرمزية وإضفاؤها عىل التحركات الت 

ن  ك والجماعي بي  ن تقريبا، وهو ما خلق نوعا من الوعي المشث  االحتجاجات طيلة السنتي 

ي 
ن مما ساهم فن ي هذا االحتجاج واستعدادهم الكامل لدعمه الفالحي 

 انخراطهم الكامل فن

 وخلق آلياته. 
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IV.  الفالحوننوالحركاتناالحتجاجيةناألخرىنبجندوبة 

 

ي مرحلة أوىل، وعن 
ي جندوبة فن

ن فن هذا العنرص هو عنرص يجيب عن مدى انخراط الفالحي 

ي مرحلة ثانية. 
 مدى تشابك الحركات االحتجاجية بجندوبة فن

، وهو مرابض تمت  ن ي اتحاد الفالحي 
ي مارس الفارط مع فالح منخرط فن

إحدى المقابالت فن

ي خيمة اعتصام "جندوبة تريد تنمية حقيقية". 
 فن

ي بداية كتابته ال يتطرق لهذه الحملة وال لهذا العنرص، فإن االعتصام الذي 
ن كان المقال فن لي 

ي الفارط والجامع ألطياف عديدة من ال
ي غّرة جانقن

منظمات والجمعيات والنقابات انطلق فن

ة عن التقاء الحركات االحتجاجية بالجهة.   الجهوية بوالية جندوبة هو بحق تعبث 

كا بمشاغل الجهة نلمسه من خالل  مكونات هذا االعتصام عىل اختالفها، تحمل هّما مشث 

 . ن عىل وسائل التواصل االجتماعي  المقابالت والبيانات ونشاطات المعتصمي 

 

نالحركاتناألخرىانخراطنالف .1  
 
نف  الحي  

 

ي ديسمثر 
ن فن ي بداية تحركات الفالحي 

، لم تكن بيانات المساندة تصدر فقط عن 2018فن

االتحادات الجهوية األخرى التحاد الفالحة، بل كانت تصدر أيضا عن المكتب الجهوي 

ن عن العمل، الذي وجدنا انخراط عديد من  التحاد أصحاب الشهائد العليا المعطلي 

ي الجهة.  أعضائه
ات فن ي التحركات والمسث 

 فن

ن واالتحاد الجهوي  مقابل هذا الدعم واالنخراط، نجد أيضا انخراطا متبادال من الفالحي 

ي طياته شعورا 
ي الجهة، هذا االنخراط يحمل فن

ي الحركات األخرى فن
ن بجندوبة فن للفالحي 

ي جندوبة. 
ن فن ن وبقية الناشطي  ن الفالحي  كا بي 

 مشث 

ي اعتصام "جندوبة ت
ن فن ي موقعي 

ريد تنمية حقيقية"، التقينا بـ "م.ع"، الذي كان فن

"، يعتن بمشاكل القطاع  ن : األول احتجاج تحت "اتحاد الفالحي  ن ن مختلفي  احتجاجي 

ي هو اعتصام  يعتن 
ي جندوبة،والثائن

ي يتعرض لها الفالحون فن
الفالجي والصعوبات الت 
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ي والبحث بمشاكل الجهة بصفة عامة، اعتصام يطالب بالتنمية وبتفعي  اإليجائر
ن ل التميث 

 عن حلول جدية للجهة. 

ة، هم مساندون  ي االعتصام بطريقة مباشر
ن رغم عدم مشاركتهم فن والحق أن بقية الفالحي 

ي يفتحها هذا االعتصام للجهة ككل. 
 للتحرك وحالمون باآلفاق الت 

ي جندوبة قد تبدو حاملة لمشاكل الجهة والقطاع، أي أنها جهو 
ن فن ية تحركات الفالحي 

ي طياتها أفق تشبيك والتقاء مع بقية الحركات االحتجاجيه بالجهة 
قطاعية، لكنها تحمل فن

ي سقف انتظارات المواطن البسيط و"قفته 
ن تقع دائما فن والبالد نظرا ألن مطالب الفالحي 

 . ن  المرتبطة بإنتاج فالجي بالده" حسب أحد الفالحي 

 

 حتجاجيةجندوبةنتريدنتنميةنحقيقية:نالتقاءنالحركاتناالن .2

 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بجندوبة، نقابة قوات األمن بجندوبة، االتحاد 

ن بجندوبة،  ، مع  -ذكرا الحرصا-العام لطلبة تونس بجندوبة، االتحاد الجهوي للفالحي 

ات من الجمعيات والمنظمات األخرى بالجهة ، لم تتخلف أي من مكونات المجتمع  العشر

ي 
ي فن
ي ينظمها تحت عنوان المدئن

ات الت  ي المسث 
الوالية عن دعم هذا االعتصام والمشاركة فن

ي اتخذت شعارا لها خريطة والية جندوبة، لتنوء عن كل 
"أربعاء الغضب"، هاته الحملة الت 

التجاذبات السياسية واالجتماعية ولتكون بحق جبهة احتجاجية موحدة تجمع كل أطياف 

 المجتمع بالوالية. 

ي مارس ا
 عىل العريضة االحتجاجية، فن

ُ
عت

ّ
ي خيمة االعتصام، وق

ن فن لفارط، مررت بالمرابطي 

ي مالحظة البعض من األسماء المرفقة بالمهن والصفة، أساتذة، فالحون، 
ولم تفتتن

ي وصلت إىل أكثر 
، طلبة، معطلون عن العمل، فنانون، العريضة الت  مهنيون، سواق تاكشي

ي يعثرّ بصدق عن مدى تشابك والتقاء ( آالف توقيع هي دليل وم5من خمسة )
رجع إحصائ 

 االحتجاجات بوالية جندوبة. 
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ي جندوبة،  2018خالل سنة 
ي فن ، لم يغب المعطلون عن العمل عن الحقل االحتجاجر

كذلك لم يتخلف سواق التاكشي والنقل عن التحرك و أيضا العديد من االعتصامات 

اب المتفرقة وحركات غلق الطريق مطالبة مثال  ي الماء الصالح للشر
بالتشغيل أو الحق فن

ها، منذ بداية  ي 2019وغث 
، أي بداية االعتصام، كل هذه األطراف تغيبت عن الساحة فن

ن  ي التشغيل وتحسي 
ي شكل موحد وجامع لجّل الطلبات، فالحق فن

شكلها المشتت لتعود فن

ها 
ّ
، كل ن القطاع الفالجي اب وتحسي  وضعت تحت سقف  البنية التحتية والماء الصالح للشر

كة ليس لقطاعات بعينها بل للجهة ككّل.  ك ال يتجزأ يطالب بحلول جماعية ومشث   مشث 

 

 خاتمة

 

ن من احتجاج خالق ومجدد آلليات االحتجاج  ما قام به فالحو جندوبة عىل امتداد سنتي 

ي تونس ولبحث 
ي هذا الكراس نظرا ألنه امتداد فعىلي للحراك الثوري فن

وجد طريقه فن

ن    عن رمزية جديدة لالحتجاجات والحركات االحتجاجية. الفاعلي 

بمجرد دخول الجرارات بما هي وسائل إنتاج إىل االحتجاج وتحولها إىل وسيلة احتجاج رصنا 

ي يحلل من داخلها الفاعلون واقعهم ويتعاطون 
ات اجتماعية لألطر الت  نبحث عن تفسث 

 معه. 

ي خلق آلية احتجا 
ن ونجاحهم فن ج جديدة تدفع بوسائل اإلنتاج من إن تحركات الفالحي 

، هو بحق نقلة نوعية للحركات االحتجاجية بالجهة  ي الحقل الزراعي إىل الحقل االحتجاجر

وبالبالد، بالنسبة لوالية جندوبة عىل األقل، أفق التقاء وتشابك الحركات االجتماعية 

ي حملة "جندوبة تريد تنمية حقيقية"، لقد تغلب
الشعور  االحتجاجية يتم بلورته فن

ي الجهة، 
ي تعرفها القطاعات والمهن فن

الجماعي بالتهميش واإلقصاء عىل كل الخالفات الت 

ي الوالية؟
ي واالجتماعي فن ية بشكلها النقائر

 فهل صار يمكننا الحديث عن اختفاء للسكث 

 




