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شعارات الرئيس وتوجهات حكومة بودن

الشعب ال يريد تجميد 
األجور وغلق باب االنتدابات 

وبيع املؤسسات

إضرابات يف الربيد
والستاغ والبلديات... ملاذا؟

هل تحتاج طباعة الكتب املدرسية إىل 
سماسرة ووسطاء بالعملة الصعبة؟

بعد إيقاف الصحافي خليفة القاسمي 

بالتساخري تعرفوا على مسرّب الخرب 
وال لزوم للمرسوم 115

مجمع الوظيفة العمومية 

يقرّ اإلضراب العام والحسم
يف الهيئة اإلدارية الوطنية

األخ األمين العام لالتحاد في مؤتمرات تونس وقبلي وسيدي بوزيد وجندوبة 

قدر تونس »التشاركية« وأدعو الرئيس 
إىل طمأنة املواطنني حول عيشهم...
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وطنية

االحتاد سند التونسيني وقلبهم النابض فال تفرطوا يف فرص النجاح
في مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بتونس

تاريخ نضايل
وشدد األخ األمني العام عىل  ان حكم تونس يستوجب رضورة 
حسن قراءة التاريخ الذي ميثل تاريخ االتحاد العام التونيس للشغل 
كتبت  والنقابيني  للعامل  الكربى  التضحيات  إن  وقال  منه  جزءا 
التاريخ الوطني مرتبط  تاريخا من ذهب للمنظمة وهو ما يجعل 
طمسه.  أحد  ألي  ميكن  ال  امر  وهو  االتحاد  بتاريخ  وثيقا  ارتباطا 
أن  واعترب  االتحاد  شيطنة  حمالت  عن  العام  األمني  األخ  وتحدث 
الوطني وأكد  باعتبار وزنه  االتحاد  الحمالت تستهدف مكانة  تلك 
لن  كام  لها  يطبل  ولن  سلطة  أي  خدمة  يف  يكون  لن  االتحاد  أن 
األمني  األخ  وأشار  تونس.  باستثناء  جهة  الي  معركة  وقود  يكون 
الحاسم وموقفه  الثورة ودورهم  النقابيني خالل  العام إىل نضاالت 
الواضح املنحاز لصالح الشعب التونيس وبني ان االرضاب العام يف 
جهة صفاقس يف 12 جانفي واالرضاب العام يف جهة تونس يوم 14 
جانفي كان لهام األثر الكبري يف انتصار الثورة التونسية وهو موقف 
يؤكد مدى ارتباط االتحاد بقضايا الشعب وأشار يف هذا الصدد اىل 
 25 حراك  اىل  وصوال  األخرية  العرش  السنوات  طيلة  االتحاد  نضال 
جويلية. و قال األخ نور الدين الطبويب ان االتحاد والنقابيني لعبوا 
دورهم يف تحركات 25جويلية وهو مرشوع فئة واسعة من الشعب 
املسار  ذلك  اىل  االنتامء  احتكار  ألحد  ميكن  ال  أنه  معتربا  التونيس 
وقال إن موقف االتحاد كان واضحا ورصيحا منحازا لصالح الشعب 
الطامح إىل تحسني أوضاعه وإىل العيش يف بالد متقدمة يطيب فيها 
العيش. كام ان االتحاد ليس منظمة مطلبية بل هو منظمة وطنية 
من  تاريخ طويل  عرب  استحقتها  التي  الدولية  الوطنية  مكانتها  لها 

النضال.
دعوة للطأمنة

رئيس  السيد  مع  لقاءاته  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  وبنينّ 
النقايب  والتصور  للفكر  تبنيه  له  اكدت  سعيد  قيس  الجمهورية 
ومتاهيه مع املطالب النقابية وقال أن الرئيس تبنى مقولة الخطوط 
الحمراء التي وضعها االتحاد يف ما يتعلق ببيع املؤسسات العمومية. 
ويتبنى  يتفهم  سعيد  قيس  الرئيس  ان  العام  األمني  األخ  وأضاف 
مطالب النقابيني والعامل يف ما يتعلق برفض التفويت يف املؤسسات 
العمومية ورفع الدعم و دعاه إىل طأمنة التونسيني حول مستقبلهم 
وقدرتهم الرشائية وقال إن مواقف الرئيس قيس سعيد حول املسائل 

االجتامعية ال تختلف عن مواقف االتحاد العام التونيس للشغل. 

مدرسة للنضال
ويف كلمة ترحيبية قال األخ فاروق العياري األمني العام املساعد 
السابق لالتحاد  العام  الداخيل والكاتب  النظام  املسؤول عن قسم 
الجهوي للشغل بتونس ان شعار املؤمتر »استقاللية قرارانا ووحدتنا 
ومبادئه  االتحاد  قيم  ومكانة  قيمة  يختزل  النقايب«  النضال  دعامة 
لدى نقابيي الجهة. وقال ان تونس جهة موحدة ومتضامنة تخدم 
املنظمة والبالد. وأضاف األخ فاروق العياري أن الجهة ربت األجيال 
الذين خاضوا النضال من أجل العامل والبالد وأنه سيكون مع اخوته 
يف املكتب التنفيذي الوطني سندا لجهة تونس ولكل النقابيني. وقال 
ان التجربة يف الجهة كانت ثرية ومهمة وبناءة معتربا إن أهم رصيد 

للنقايب هو احرتام العامل والنقابيني.
وضع استثنايئ

قال االخ الطاهر الرباري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
القطاع الخاص ورئيس املؤمتر أن مؤمتر جهة تونس عادي يف شكله 
ولكنه استثنايئ يف مضمونه نظرا إىل الوضع العام الذي ينعقد فيه 
للعامل  الرشائية  املقدرة  املايل ورضب  بالتضخم  يتسم  وضع  وهو 
وللطبقات الوسطى ويتسم بضعف النمونّ وغياب ابسط الرضوريات 
املعيشية كام يتسم أيضا بانعدام امل الشباب يف املستقبل وتفضيلهم 
لقوارب املوت محمال املسؤولية للسياسيني. وقال ان وضع التونسيني 
نتيجة لرصاع ومناكفات السياسيني ودعاهم إىل االرتقاء وبذل الجهد 
من اجل خدمة التونسيني وقال إنه يجب أن يستحوا من أنفسهم 

وان يقدموا مصلحة تونس عىل مصالحهم الخاصة والضيقة.

األخ األمني العام يؤكد:
 قدر تونس التشاركية وأدعو 
الرئيس إىل طمأنة التونسيني 

حــول عيشهم

* طارق السعيدي
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس 
للشغل ان االتحاد ال يفصل بني السيايس واالقتصادي واالجتامعي. 
وكان ذلك خالل افتتاح املؤمتر 26 لالتحاد الجهوي للشغل بتونس 
املنعقد يومي 22 و23 مارس 2022، ان طلب الدعم واملساندة 
يف امللف االقتصادي واالجتامعي مقابل انعدام التشاركية فيام هو 

سيايس أمر ال يستقيم وال يقبله النقابيون.
تحدث األخ األمني العام عن موقف االتحاد من القضايا الوطنية 
املطروحة مؤكدا انه موقف يتخذ بهدوء ورصانه تليق مبنظمة يف 
منظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  االتحاد. ورشح  حجم 
وطنية مسؤولة تتخذ قراراتها بكل استقاللية تعرف كيف تتعامل 
مع االحداث وأضاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد 
يحمل  بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  مؤمتر  أن  التونيس  العام 
املنظمة  تاريخ  يف  ألهميتها  نظرا  االستقاللية  عن  الدفاع  شعار 

والرواد.  املؤسسون  الزعامء  أجلها  من  ضّحى  استقاللية  وألنها 
وقال أن ال أحد قادر عىل جّر املنظمة إىل أي مربع وال أن مييل 
عليها دورها. وبنّي أن االتحاد منظمة مستقلة لديها اطرها واراءها 
تنبع من سلطة القرار. وقال إن النقابيني محمولني عىل بّث األمل 
لدى التونسيني لتغيري واقعهم من اجل جمهورية اجتامعية مدنية 
اإلنسان  وحقوق  الكريم  العيش  رشوط  عىل  قامئة  دميقراطية 

َالدميقراطية واستقاللية القضاء وعىل إدارة عرصية
وال  مرتابطة  الوطنية  امللفات  ان  اىل  العام  األمني  األخ  وأشار 
يف  رأيا  لالتحاد  أن  إىل  وأشار  االخر.  عن  محور  أي  فصل  ميكن 
ان  ميكن  ال  واالقتصادي  االجتامعي  الحل  وأن  القضايا  مختلف 
يكون اال يف إطار سيايس واضح وبني ان االتحاد يرى نفسه رشيكا 
يف بناء املستقبل السيايس للبالد. وشدد األخ األمني العام عىل ان 

االتحاد واملجتمع املدين جزء من املجتمع ال ميكنه تجاهله.

وبنّي األخ نور الدين الطبويب ان االتحاد عىل موعد مع صندوق 
النقد الدويل خالل األسبوع الحايل مشريا اىل انه سيعرب عن رأيه 
بيّل  االتحاد  لتتهم  تتعاىل  بدأت  االصوات  إن  وقال  بكل وضوح٬ 
النقابيني  تحرك  ان  واعترب  متاما.  مغلوط  امر  وهو  الدولة  ذراع 
االجتامعية  الحقوق  اجل  من  نضال  هو  القطاعي  املستوى  عىل 
واالقتصادية للشغالني. وقال إنه من غري املقبول أن تقوم السلطة 
نفس  يف  وتقوم  تشاركية  دون  السيايس  املسار  بقيادة  السياسية 
الوقت بحرمان العامل من حقهم يف االحتجاج لتطبيق االتفاقات 
العام  القطاع  الزيادة يف األجور يف  وتحسني مستوى عيشهم عرب 
لقائه  عن  العام  األمني  األخ  وتحدث  العمومية.  الوظيفة  يف  أو 
الحكومة  تفّهم  مؤكدا  الحكومة  رئيسة  بودن  نجالء  بالسيدة 
يريد  االتحاد ال  أن  املنشور 20. وأضاف  االتحاد بسحب  ملطلب 
الدخول يف الرصاعات ذلك أن الوضع الوطني ال يحتمل غري أنه 

قادر عىل الرصاع واملعارك أن فرضت عليه.
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نتائج مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بتونس  

األخ جربان بوراوي كاتبا عامّا

لالتحاد  الجديد  التنفيذي  املكتب  تركيبة 
الجهوي للشغل بتونس

الجهوي  لالتحاد   26 املؤمتر  أشغال  انتهت 
للشغل بتونس.

بوراوي  وجربان  غامني  أسامء  األخوة  بفوز 
صديق  وليىل  الجويني  ووليد  الرحيل  وحلمي 
ومحمد ناجي حامدي ومنري الشعري ومنري خري 
الدين ونزار السمريي وصالح األنصاري ورياض 

غرس الله

املؤمتر  رئيس  بإرشاف  املسؤوليات  توزيع  واثر 
جربان  األخ  انتخاب  تم  الربباري  الطاهر  األخ 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  عاما  كاتبا  بوراوي 

بتونس.
وقد أفرز املؤمتر انتخاب األخوة إنصاف املغريب 
للهيئة  الطرخاين أعضاًء  السعيدي ورضا  وقيس 
الجهوية للنظام الداخيل. كام تم انتخاب اإلخوة 
زناقي  ورمزي  صميدة  وصميدة  ذويب  نادية 

أعضاء للهيئة الجهوية للمراقبة املالية.
* طارق السعيدي

إضراب البلديين  

ضرورة ولم يكن شهوة...
دعت الجامعة العامة للبلديني كافة الهياكل النقابية وكل العاملني بالقطاع للتحيليّ باالنضباط 

واملسؤولية والعمل عىل إنجاح إرضاب أيام 23 و24 و25 مارس 2022.
وقال عضو الجامعة العامة للبلدين عبد الجبار بالطيب، إنيّه تم تنفيذ هذا االرضاب لعدم استجابة 

سلطة اإلرشاف لدعوة الجامعة للتفاوض وعدم تنزيل االتفاقات السابقة بالرائد الرسمي.

اهلل لطيف 
تعرض صديقنا العزيز األخ 

مكرم عاميرية الكاتب العام 
لجامعة البلديني إىل وعكة 

صحية ألزمته الفراش إال أن 
حاله الصحية تعكرت برسعة 
قياسييّة مام استلزم نقله إىل 

فرنسا للتداوي وحسب ما توفر 
لنا من معلومات فإن حالته 

الصحية مستقرة. عىل كل حال 
نرجو له الشفاء العاجل والعودة 

الرسيعة الستئناف نشاطه.

مجمع الوظيفة العمومية 
يقرّ اإلضراب العام والقرار النهائي 

عند الهيئة اإلدارية الوطنية 

نحن أعضاء مجمع الوظيفة العمومية باالتحاد العام التونيس للشغل املجتمعني يوم 18 مارس 2022 برئاسة 
بوستيّة وهادية  األختني سهام  العمومية وبحضور  الوظيفة  املسؤول عن  املساعد  العام  االمني  الشايب  االخ محمد 
ور وعثامن  العرفاوي األمينتني العامتني املساعدتني واالخوة االمناء العامني املساعدين حفيظ حفيظ وأنور بن قديّ
وبعد  العمومية،  الوظيفة  بقطاع   االجتامعية  وامللفات  النقابية  القضايا  لتطارح مجمل  املجمع  وأعضاء  الجلويل 
قة وتفاعالت بنيّاءة بني مختلف الحارضات والحارضين حول النقاط الواردة بجدول االعامل ويف عالقة  نقاشات معميّ

بالشأن العام اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا وتداعيات ذلك عىل مختلف أعوان الوظيفة العمومية فإنيّنا:
ن تحمل النقابيات والنقابيني يف ختلف الهياحكل النقابية ملسؤولياتهم التاريخية يف انجاح املؤمتر 25  1 ـ نثميّ
أياديهم يف مواصلة  املؤمترين/ات ونشديّ عىل  بثقة  الجديدة  القيادة  للشغل ونهنيّئ  التونيس  العام  األخري لالتحاد 

مسرية االتحاد النضالية عىل املستويني الوطني واالجتامعي.
كنا ودعمنا لكل املبادرات الهادفة إىل تجاوز املنعرجات الحادة التي متر بها البالد واستعدادنا  1 ـ نؤكد متسيّ
إىل بذل الجهود يف تجميع كل املكويّنات املدنية والسياسية التي تتقاطع رؤاها وأهدافها مع برامج االتحاد ومبادئه 

دة. بهدف انقاذ الدولة ماميّ ترديّت فيه من ارتباك وغموض هي حصيلة سياسات أديّت إىل أزمة مربكة ومعقيّ
كنا ودعمنا لكل املبادرات الهادفة إىل تجاوز املنعرجات الحادة التي متر بها البالد واستعدادنا  2 ـ نؤكيّد متسيّ
إىل بذل الجهود يف تجميع كليّ املكونات املدنية والسياسية التي تتقاطع رؤاها وأهدافها مع برامج االتحاد ومبادئه 

دة. بهدف انقاذ الدولة مام ترديّت فيه من ارتباك وغموض هي حصيلة سياسات أدت إىل أزمة مربكة ومعقيّ
ل: * كام نسجيّ

د تأكيدنا  1 ـ استعدادنا الدائم للذود عن منظيّمتنا والتصدي لكل محاوالت استهدافها من أي جهة كانت ونجديّ
عىل استقاللية قرارنا النابع دوما عن مؤسسات االتحاد وهياكله بعيدا عن االصطفاف والتزاما بثوابت املنظمة.

2 ـ رفضنا املطلق للسياسات املتبعة من قبل الحكومة التي زادت من تدهور املقدرة الرشائية امام االرتفاع 
الجنوين لالسعار ودعوتها إىل اعتامد تدابري صارمة لردع العابثني بقوت شعبنا.

3 ـ رفضنا املبديئ ألي مفاوضات مع صندوق النقد الدويل تؤدي إىل استنساخ الوصفات الجاهزة والتي متسيّ 
من سيادة قرارنا الوطني.

4 ـ دعوتنا لصياغة برنامج انقاذ وطني شامل يراهن عىل قوانا الذاتية لتجاوز االزمة من خالل مقاومة التهريّب 
الرضيبي وتطوير منوال التنمية من أجل تحقيق العدالة...إلخ.

5 ـ دعوة الحكومة إىل السحب الفوري للمنشور عدد 20 والذي نعتربه مهزلة تستهدف رضب الحق النقايب 
واملفاوضة الجامعية عامد السلم االهيل يف تونس ويتعارض مع املواثيق واالتفاقيات الدولية.

6 ـ دعوة الحكومة ويف إطار ضامن استمرارية الدولة إىل احرتام تعهداتها املتعلقة بالتطبيق الفعيل والفوري 
التفاق 06 فيفري 2021 والتعجيل بفتح مفاوضات جديدة حول الزيادة يف أجور أعوان الوظيفة العمومية.

7 ـ العمل عىل القطع مع كل االشكال الهشة للتشغيل باالرساع يف مراجعة االمر عدد 1936 لسنة 1995.
ويف صورة عدم تلبية مطالبنا فإنيّنا نعلن عن:

1 ـ الدعوة إىل تنظيم وقفات احتجاجية نوكل إىل املكتب التنفيذي الوطني ضبط شكلها ومواعيد انجازها.
2 ـ رفعنا توصية إىل الهيئة االدارية الوطنية تتضمن:

ها الحق النقايب واتفاق 06 فيفري 2021  ـ إقرار مبدأ االرضاب العام بالوظيفة العمومية دفاعا عن حقوقنا وأهميّ
والحوار االجتامعي.

ـ االحتكام إىل منظمة العمل الدولية مبناسبة مؤمترها السنوي لسحب املنشور عدد 20 وتنفيذ اتفاق 06 فيفري 
2021 طبقا لالتفاقيات الدولية 151، 146 و154 والتي صادقت عليها الدولة التونسية.

* األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية
محمد الشايب
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الشعب ال يريد جتميد األجور 
وغلق  باب االنتدابات وبيع املؤسسات

شعارات الرئيس وتوجهات حكومة بودن:

ذلك ان املنطق والعقل يفرتضان ان تكون القرارات قد وصلت 
اىل مرحلة من النضج تتساوى فيها عىل االقل ما ميكن أن يريده 
الشعار  يكون  أن  ال  الحاالت،  أدىن  يف  منها  تتقارب  أو  الشعب، 

»الشعب يريد« والواقع »ما فّمة يشء كان الصالة ع النبي«.
فواقع الحال أن هناك االن رئيس يخطب ويحّذر ويهدد، وأن 
هناك أجهزة دولة قد تركت كل مسؤولياتها وأعاملها واندمجت يف 
معركة »السميد واملقرونة وزيت الحاكم« وأن هناك خزينة فارغة، 

وحكومة ال يعلم أحد ماذا تفعل يف القصبة تحديدا.
وهذا الواقع يبنّي بال مواربة الفرق البعيد بني الشعار املرفوع 
الذي ال يبدو أن فيه اي رغبة  الحال  »الشعب يريد« وبني واقع 
ارادة الشعب، بقدر ما فيه رغبتان فقط: االوىل تحقيق  لتحقيق 
أحالم الرئيس وتطبيق نظرياته، والثانية مزيد تغّول أجهزة الدولة 
والخيال  الوهم  معارك  يف  الكامل  واندماجها  تبنيها  خالل  من 

العلمي.
فالحكومة التي كلّفها الرئيس بتحقيق ارادة الشعب، ال يبدو 
أنها فهمت التكليف عىل الوجه الحقيقي، أو هي غري قادرة عىل 
تحقيق ارادة الشعب، ذلك أنها اىل حد اآلن مل تقطع خطوة واحدة 
يف هذا املجال، وكل انجازاتها هي االستشارة االلكرتونية و»حلقوم 
بن دّحة«. وهذا ليس تجّن عليها وال حطّا من قيمة العمل الذي 

أمر  هو  بل  الصالحية،  مطلق  غري  بودن،  السيدة  فريق  ينجزه 
واقع، تجسده عديد املعطيات لعل أهمها االزمة املستفحلة منذ 
والتخبط  لالسعار،  الجنوين  والغالء  االساسية،  املواد  حول  أسابيع 
واملصري  واالجتامعية،  السياسية  بامللفات  يتعلق  فيام  والعجز 
يثبت  ما  أبرز  ولعّل  والترشيعية.  القضائية  لالصالحات  الغامض 
عجز الحكومة عىل تنفيذ شعار الشعب يريد هو ما رّصح به االخ 
صالح الدين الساملي الحدى االذاعات، والذي يكشف بال أدىن شّك 
عن توجهات حكومية منافية ومعارضة متاما للشعارات التي تُرفع 

صباحا مساء يف الخطب واالجتامعات ويف وسائل االعالم.
عىل  يوافق  أن  املستحيل  من  »االتحاد  إن  قال  الساملي  األخ 
حزمة اإلصالحات التي عرضتها الحكومة عىل صندوق النقد الدويل. 
واالتحاد لن يصمت وسيتحرك إذا مل ينظّم حوار اقتصادي وسيايس 
إلنقاذ البالد من االنهيار. وأضاف أن حزمة اإلصالحات التي أعدتها 
وتجميد  سنوات   5 األجور  تجميد  تتضمن  بودن،  نجالء  حكومة 
التوظيف يف القطاع العام ورفع الدعم نهائيا عن املواد األساسية 

واملحروقات خالل 4 سنوات وبيع بعض املؤسسات العامة.
ووصف األخ الساملي اإلصالحات املقرتحة بأنها حزمة إفساد، 
زيادة  إىل  سيؤدي  األساسية  املواد  عن  الدعم  رفع  أن  إىل  مشريا 
مشطة يف األسعار لن يقدر التونسيون عىل تحملها«. فالشعب ال 

ميكن أن يريد هذه الحزمة من »االصالحات« التي هي بواقع االمر 
حزمة امالءات ال ميكن ان تخدم الشعب وال ميكن ان توفر الرفاه 
وال ميكن ان تكون هي مطالب الشعب وال هي ارادته التي تحدث 

عنها سيادة الرئيس.
فهل يُعقل أن شعبا يريد تجميد أجور أبنائه املوظفني خمس 
املواد  عن  الدعم  برفع  الشعب  يطالب  أن  ميكن  وهل  سنوات؟ 
االساسية التي يقتاتها صحبة عوائله وأطفاله؟ وهل ميكن للشعب 
أن يسّد باب الوظيفة وسوق الشغل يف وجه أبنائه العاطلني؟ وهل 
وان  العمومية حتى  بالبيع يف مؤسساته  يفرّط  أن  للشعب  ميكن 

كانت منهكة وتحتاج اىل اصالح وهيكلة؟
كلها أسئلة غريبة وغري منطقية، تتناىف مع مسار االشياء الذي 
يفرض عىل االقل ان تكون ترصفات الحكومة قريبة من شعارات 
تكون هذه  ان  أم  الشعب،  ارادة  نقول معّبة عن  الرئيس، يك ال 
»حزمة اصالحات« الحكومة، وهي يف واقع االمر ال تعدو ان تكون 
عدة جرائم متتالية سرُتتكب يف حّق هذا الشعب ان مل تجد من 
يتصدى لها، ويقع تزيينها بشعار الشعب يريد، فهذا ضحك عىل 
االشياء  ملنطق  واستباله  للتاريخ  واستغباء  الشعب،  هذا  ذقون 

وسريورة الزمن.
* طاهر عيل

الرئيس الذي ألقاه بعد منتصف ليل عيد  يف خطاب 
االستقالل، والذي أدان فيه دولة االستقالل وحاكم زعامئها 
وحكم عىل تاريخها دون حتى أن يعرتف علنا بأنها كانت 
بل   ،1956 مارس  عرشين  منذ  ومستقلة  وطنية  دولة 
اعترب استقاللها مجرد بروتوكول ال يرقى حتى اىل مستوى 
الجمهورية  رئيس  أرّص  الخطاب  هذا  يف  اذن  معاهدة. 
عىل ان الغاية االن قد تحققت وان الشعب أصبح يعرف 

االستشارة  خالل  من  بنفسه  مصريه  يقرر  وأنه  يريد،  ما 
واالستفتاء الذي سيليها وما يعقبه من انتخابات ترشيعية 
أيضا، وان ذاك هو املفيد، أي أن يعرف الشعب ما يريد.

ملعنى  سعيد  قيس  الرئيس  رسدية  حسب  واملفرتض 
االستقالل هو ان الشعب وصل اىل مرتبة ان يعرف هو 
اعتربه  ما  وهو  ارادته،  تحقيق  عىل  يعمل  وان  يريد  ما 
الرئيس قد تجّسد يف حراك 25 جويلية، أي أننا نعيش االن 

املرحلة التي يعرف فيها الشعب ما يريد، لكن الرئيس مل 
يفّس لنا ما يريده هذا الشعب، اال إذا كان هذا الشعب 
انه يريد أن  العبارة وقال له  الرئيس برصيح  قد خاطب 
يف  لالستثامر  شبهة  عليهم  الذين  االعامل  رجال  يذهب 
املعتمديات الفقرية او أعلمه انه يريد أن يقيض كل من 
يجدون لديه كيسا من الدقيق، عرشين عاما يف السجون.
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عالقة  يف  حصلت  التي  الخطرية  السابقة  إثر 
بفتح طلب عروض دويل لطباعة الكتب املدرسية 
واملستنكرة  املنددة  الفعل  ردود  تتالت  بالخارج، 
للامل  اهدارا  يعد  ذلك  أن  باعتبار  االمر  لهذا 
للمطابع  وحرمانا  الصعبة  للعملة  واستنزافا  للعام 
أقل..  وبتكلفة  العمل  بهذا  االنتفاع  من  التونسية 
حملة  وغذى  الصدمة  حجم  عمق  ما  ولعل 
الدويل  العروض  طلب  أن  اكتشاف  هو  االستنكار 
هذا موجه إىل املطابع الرتكية.. إذ أكد رئيس الغرفة 
الكتاب املدريس، سمري قرابة، ان  النقابية لصناعة 
املركز الوطني البيداغوجي فتح طلب عروض دويل 
الكتاب املدريس بالخارج وتحديدا مطابع  لطباعة 
تركية. وأضاف ان احد العروض الرتكية تناهز قيمته 
الـ43 مليون دينار. وتابع قرابة ان املطابع التونسية 
سبق لها ان تقدمت بعروضها صلب طلب العروض 
رفضه  ما  وهو  غري  ال  دينارا  مليون   34 الوطني، 
املركز البيداغوجي، مدعيا انه بعد إعادة االحتساب 

ارتفع هذا املبلغ اىل 45 مليون دينارا.
لصناعة  الوطنية  النقابية  الغرفة  رئيس  وعبرّ 
العروض  طلب  من  استغرابه  عن  املدريس  الكتاب 
الدويل، الذي أعلن عنه املركز الوطني البيداغوجي. 
طلب  عىل  تونس  تقدم  مرة،  ألول  أنه  وأوضح، 
طباعة الكتاب املدريس من طرف مؤسسات أجنبية، 
املختصة يف  الوطنية  للمؤسسات  معتبا ذلك رضبا 
الطباعة. وأضاف قرابة، أنه ويف ظل الوضع الحايل، 
من نقص فادح يف مادة الورق وارتفاع سعره بـ 3 
تأمني  وصعوبة  العاملي  املستوى  عىل  مرات،   4 أو 
األولية من حب وصفائح  املواد  وإرتفاع سعر  نقله 
طباعة فإن الكتاب املدريس مهدد بأال يكون جاهزا 
خالل العودة املدرسية القادمة. ودعا رئيس الغرفة 
العروض  إلغاء طلب  العاجل، من أجل  التحرك  إىل 
بالعملة  املدرسية  الكتب  طباعة  ومنع  املذكور 
الصعب،  االقتصادي  الوضع  ظل  خاصة يف  الصعبة 
الذي متر به البالد أو تطبيق قاعدة املعاملة باملثل 

فيام يتعلق بدفع األداءات.
وحسب الغرفة النقابية  كان هذا االجراء يهدد 
القطاع  وال يضمن   الناشطة يف  املؤسسات  دميومة 
يف  ونظرائهم  املحليني  املصنعني  بني  الفرص  تكافؤ 
األجانب  املصنعني  التزام  عدم  يف  خاصة  الخارج 
يف  املدريس  الكتاب  طباعة  رشوط  نفس  بتطبيق 
الداخل  ويف اعفاء الكتب املوردة من الرضيبة عىل 

القيمة املضافة. 
العروض  طلب  ان  النقابية  الغرفة  واعتبت 
األجنبية  للعروض  الحظوظ  أوفر  سيعطي  الدويل 
غياب  ظل  يف  كبى  بتسهيالت  ستتمتع  التي 
ضامنات حقيقية وفعلية بتوفري الكتب قبل العودة 
التونسيني  املهنيني  ان  النقابة  وقالت  املدرسية. 
يطالبون مبطابقة العروض الدولية لقانون الصفقات 

العمومية.
من جهتها، كشفت الجامعة العامة لإلعالم أنرّ 
ما اقدم عليه املركز الوطني البيداغوجي غري مقبول، 
واصفة هذه الخطوة بـالسابقة الخطرية التي تحصل 
الوطنية  املؤسسات  رضب  إىل  وستؤدي  مرة  ألورّل 
سنوات  منذ  دأبت  والتي  الطباعة  يف  املختصة 
للرشكات  الحاجة  دون  وطنيا  الكتب  طباعة  عىل 
األجنبية. ونبرّهت الجامعة من خطورة هذا التميش 
رزق  ومورد  الطباعة  مؤسسات  عىل  وتداعياته 
املئات من العاملني فيها والتي تعاين أصال من غالء 
تكلفة الورق عامليا وهو ما أثر سلبا عىل مردوديتها. 

ودعت رئاسة الحكومة إىل التحرك العاجل من أجل 
املؤسسات  وحامية  املذكور  العروض  طلب  إلغاء 
الوطنية ومنع طباعة الكتب املدرسية عب الوسطاء 
الوضع  هذا  ظل  يف  الصعبة  وبالعملة  والسامرسة 

االقتصادي الصعب.
تغلغل النفوذ الرتيك

فيه  طالب  الذي  الوقت  يف  هذا  كل  يحصل 
مع  املوقعة  التجارية  االتفاقيات  مبراجعة  الجميع 
تركيا بالنظر إىل مساهمتها يف عجز امليزان التجاري..

حيث تستورد تونس عددا من املواد غري األساسية 
تحقق  ال  التي  املنتوجات  لبعض  تصديرها  مقابل 
توازنا بني الصادرات والواردات.. إضافة إىل أن توريد 
والحلويات  والعصائر  كاملالبس  املنتوجات  بعض 
من  وغريها  بالدنا  يف  النسيج  مبصانع  أرض  وغريها 

الصناعات املحلية.
بداية  منذ  الرتكية  السياسة  فتئت  وما 
خريطة  رسم  عىل  تعمل  العريب«  »الربيع  ثورات 
جيوسرتاتيجية جديدة لتمكني نفوذها من التغلغل 
والجزائر  وليبيا  تونس  إفريقيا،  شامل  دول  داخل 
واملغرب، معتمدة يف ذلك عىل تويل االسالميني لزمام 
الحكم عىل غرار ما حصل يف تونس يف عهد الرتويكا. 
إذ أنه إثر فوز حركة النهضة يف االنتخابات، استغلت 
تركيا الفراغ السيايس لتعزيز نفوذها وتواجدها عىل 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  األصعدة،  كافة 
والثقافية وغريها.  ونتاجا للتقارب والتوافق الفكري 
عىل  الباب  النهضة  حركة  فتحت  وااليديولوجي، 
املؤسستني  إىل  حتى  ليصل  الرتيك  للنفوذ  مرصاعيه 
العسكرية واألمنية، واستحواذه عىل أغلب صفقات 

العتاد األمني أو التسليح.
بقيمة  تونس  إىل  تركية  صادرات  بلغت  وقد 

150 مليون دوالر لتعزيز دفاعاتها العسكرية، وذلك 
للمعدات  امليدانية  القدرات  محدودية  ثبوت  رغم 

العسكرية الرتكية.
بني  الوطيدة  العالقات  عىل  وحفاظا  انه  كام 
الحزبني االسالميني ودعم النفوذ الرتيك االقتصادي يف 
تونس عىل حساب توجهات الدولة العامة، حاولت 
مفتوحة  تجارية  تأشرية  تركيا  منح  النهضة  حركة 
التي  االتفاقية  تجديد  أجل  من  سياسيا  بالضغط 
وهي  لتونس،  الرتكية  البضائع  توريد  بتحرير  تقر 
حكومة  عهد  يف  مرة  أول  وقعت  التي  االتفاقية 
حامدي الجبايل، سنة 2012 ، ومتنح امتيازات رضيبية 

للبضائع الرتكية عىل حساب البضائع التونسية.
ميزانية  يف  التونسية  الحكومة  أقررّته  ما  ورغم 
من  عدد  عىل  جمركية  رسوم  فرض  من   2018
املنتجات الرتكية، يف محاولة لتعديل العجز يف امليزان 
لصالح  التجارية  املبادالت  عجز  يزال  ال  التجاري، 
تركيا متفاقام وال تزال الصادرات التونسية إىل تركيا 
تعتمد أساساً عىل مواد غري مصنرّعة، مثل الفوسفاظ 
مبا  تصنيعهام  يُعاد  اللذين  الزيتون،  وزيت  الخام 
يساعد االقتصاد الرتيك، بينام ال تسهرّل تركيا دخول 
وال  أسواقها،  إىل  التونسية  املنتجات  أو  البضائع 
ع رجال األعامل األتراك عىل االستثامر يف تونس  تشجرّ

ورشاء منتجاتها.
لسنة  التجارة  لوزارة  الرسمية  البيانات  ووفق 
بلغت  قد  لرتكيا  التونسية  الصادرات  فان   ،2020
447.5 مليون دينار فيام وصل حجم الواردات من 
البضائع الرتكية 2588.1 مليون دينار بعجز يقدر بـ 
2140.6 مليون دينار. كام تشري بعض اإلحصائيات 
إىل أن عدد الرشكات الرتكية املستثمرة ال تتجاوز 26 
رشكة من بني 3455 رشكة أجنبية تنشط يف تونس، 
إذ يبلغ حجم أعاملها 400 مليون دينار وهو مبلغ 
بسيط للغاية، وال تشغل إال ما يقارب 2500 شخص.

ويف خضم ارتفاع الصادرات الرتكية خالل الفرتة 
التي تلت الثورة، أصبح العجز التجاري املشار اليه 
سابقا مشكلة تزعج العالقات الرتكية التونسية عىل 
مستوى التعاون االقتصادي، مام دفع تركيا لصياغة 
خارطة طريق جديدة تسعى عىل ضوئها اىل بلورة 

للحفاظ  تونس  مع  اسرتاتيجية  اقتصادية  رشاكة 
االستهالكية  السوق  داخل  املتعاظم  نفوذها  عىل 
التونسية والتقليص من العجز الواضح يف املبادالت 
التجارية، لضامن البوابة التجارية التونسية مفتوحة 

امامها ومدرّ هيمنتها الجغراسياسية. 
حركة النهضة، فشلت بعدها يف فرض مرشوع 
عىل  وقطر  تركيا  مع  جديدتني  تجاريتني  اتفاقيتني 
الكتل  لبعض  واسعة  احتجاجات  وسط  البملان 
االتفاقيتني  النظر يف  تأجيل  وقد صاحب  البملانية، 
الغنويش  البملان راشد  لرئيس  النواب  اتهامات من 
مزيد  من  الدولتني  لتمكني  سلطته،  باستغالل 
التغلغل وإحكام القبضة عىل االقتصاد التونيس، يف 
إطار أجندة سياسية مرتبطة باملرشوع اإلخواين يف 

تونس.
اخرتاق ملجايل التعليم والثقافة

بسطتها  التي  االقتصادية  الهيمنة  إىل  واضافة 
تركيا، فقد سعت أيضا اىل فرض نفوذها الناعم عب 
دليل  أكب  ولعل  والثقافة...  التعليم  مجايل  اخرتاق 
عىل ذلك هو ما حققته االنتاجات الدرامية الرتكية 
املجتمع  ويف  تونس  يف  واكتساح  نجاح  نسب  من 
كام  إفريقيا.   شامل  دول  وخاصة  ككل  العريب 

قامت تركيا بتكثيف التعاون األكادميي وفتح أبواب 
وعب  كبرية  بتسهيالت  للطلبة  الرتكية  الجامعات 
والتاريخ  الثقافة  لنرش  تؤسس  ثقافية  مراكز  إنشاء 
صادق   ،2014 جوان  شهر  يف  أنه  ويذكر  الرتيك. 
الثقايف  التعاون  يعزز  قانون  عىل  التونيس  البملان 
مع تركيا إلحداث مراكز ثقافية مشرتكة يف البلدين 
ميادين  يف  البلدين  بني  التعاون  عالقات  لتطوير 
يقوم عىل  أن هذا  والعلوم. ورغم  والرتبية  الثقافة 
مبدأ التشاركية، فقد حذر بعض الناشطني يف املجال 
حضورها  لتعزيز  تريك«  ثقايف  »غزو  من  الثقايف 
يف  سابقا  نجحت  أن  بعد  العريب  الربيع  بلدان  يف 

»غزوها« فنيا.
السابق  تركيا  سفري  أرشف  نفسه،  السياق  ويف 
 2019 ماي  فاروق دوغان، يف شهر  تونس عمر  يف 
الفائزين مبسابقة يف  توزيع جوائز عىل  عىل حفل 
اللغة الرتكية التي نظمها كل من املركز الثقايف الرتيك 
حول  املسابقة  معارف،  ومدرسة  إمره«  »يونس 
والتاريخية  العريقة  بالعالقات  تهتم  مقاالت  كتابة 
بني البلدين، وتراوحت الجوائز بني تذاكر سفر إىل 
تركيا ولوحات ذكية وترسيم مجاين ألغلب الفائزين 

مبدارس معارف.
2016 »وقف معارف«  أنشأت تركيا سنة  وقد 
الوقف  واستطاع  الخارج،  يف  املدارس  إدارة  ليتوىل 
خالل فرتة وجيزة، التواصل مع 70 دولة حول العامل، 
وأسس ممثليات يف 34 بلدا من بينها تونس، وميتلك 
حاليا قرابة 100 مدرسة ملختلف املراحل التعليمية 
بشكل  املؤسسة  هذه  نشاط  وتطور  دولة.   20 يف 
الفت يف تونس يف خطوة تكشف رغبة النظام الرتيك 
يف االنفتاح الثقايف عىل تونس وأفريقيا متهيدا لتكون 
الرشق  يف  انتكاستها  بعد  الجديد  نفوذها  موطئ 

األوسط. 
وباإلضافة إىل املزايا التي يقدمها التعليم الرتيك 
التونسيني  الطلبة  من  املئات  او  العرشات  لجلب 
للدراسة يف تركيا عوضاً عن الذهاب إىل الجامعات 
تقارب  عىل  الرتكية  الثقافة  وزارة  تعورّل  األوروبية، 
املتبادل  التصاهر  عب  العائلية  والعالقات  الثقافتني 
التي  تونس  أهمية  وعىل  والتونسيني،  األتراك  بني 
انفتاحها عىل الحضارة األوروبية وقبولها  تكمن يف 
للثقافات املتعددة. ومل تكتف تركيا مبا حققته من 
نسب نجاح مهمة يف التغلغل داخل تونس، ونخر 
التجاري  التبادل  ميزان  وقلب  التجارية  املبادالت 
لصالحها خالل سنوات قليلة، بل راحت تتوسع أكرث 
لنجدها  التعليم،  وكذلك  الثقافة  فاخرتقت  فاكرث 
اليوم تنافس املطابع التونسية بل وتفوز عليه وذلك 

مبنحها مهمة طباعة الكتب املدرسية. 

هل تحتاج طباعة الكتب املدرسية اىل وسطاء وسماسرة بالعملة الصعبة؟
* حياة الغامني طلب العروض الدولي لطباعة الكتب المدرسية الموجه إلى المطابع التركية..

  املهنيون التونسيون يطالبون بإلغاء
 طلب العروض حماية للمؤسسات الوطنية

 ومنعا للخسائر اإلضافية
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نقيب الصحافيين محمد ياسين الجالصي:

القاسمي دافع عن شرف املهنة
ولم يرضخ للضغوطات

أكد رئيس النقابة الوطنية للصحافيني محمد ياسني الجاليص خالل ندوة صحفية انعقدت يوم أمس األربعاء 23 مارس 2022 عن التمديد 
يف االحتفاظ بالصحايف يف إذاعة موزاييك خليفة القاسمي بـ 5 أيام عىل ذمة التحقيق.

وبني الجاليص أن كل ما يروج حول أن الحريات  مضمونة هو من قبيل الوهم وكذبة كبرية تروجها السلطة يوميا وليس لها أثر عىل أرض 
الواقع. 

وأضاف نقيب الصحافيني بأن السلطة السياسية واالجهزة األمنية ووكالة الجمهورية اتّحدوا من أجل رضب حرية الصحافة ورضب حق 
الصحافيني يف املعلومة وحق الصحافيني يف االحتفاظ مبصادرهم الذي يعترب نن أهم وارقى مبادئ مامرسة املهنة الصحافية.

وتابع محمد ياسني الجاليص بأن الصحايف املوقوف خليفة القاسمي بتكتمه عن مصدره دافع عن رشف املهنة الصحافية مشريا إىل أنه دخل 
يف ارضاب جوع منذ ايقافه اىل غاية يوم األحد. وكشف الجاليص بأن الصحايف خليفة القاسمي قام بحامية مصدره ومل يكشف عنه إىل حني 
تسليم هذا األخري لنفسه ورغم هذا التطور يف امللف أرصت وكالة الجمهورية وفرقة البحث يف قضايا اإلرهاب عىل مواصلة إيقاف القاسمي 
عىل أن ميثل أمام قايض التحقيق غدا الجمعة. واعترب الجاليص أن إيقاف الصحايف خليفة القاسمي امتزج بالتعسف األمني والرصاع بني 
الفرق األمنية وتصفية حسابات داخلية مع تواطؤ مفضوح من قبل وكالة الجمهورية املطالبة بحامية الحق العام والحقوق والحريات والتي 

مل تراِع بإصدارها قرار االحتفاظ خصوصية  العمل الصحفي. 
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني محمد ياسني الجاليص عىل أن النقابة ال ترفض تتبع الصحافيني وإمنا ال بّد أن يكون ذلك 
ضمن اإلطار القانوين الوحيد املنظم للمهنة املتثمل يف املرسوم 115 الذي يضمن يف فصوله حق الصحايف يف حامية مصدره مضيفا أن قانون 
مكافحة اإلرهاب فيه ضامن لبعض القطاعات عىل غرار الصحافيني واملحامني يف حامية مصادرهم وعدم االدالء بها إىل أمام القايض. واعترب 
نقيب الصحافيني أن كل هذه الحقوق تّم رضبها ليس باجتهاد من وكالة الجمهورية وفرقة البحث يف قضايا اإلرهاب وإمنا ضمن سياسة 

تنتهجها الدولة من أجل إسكات كل األصوات واألراء وتخويف الصحافيني وترهيبهم واثنائهم عن مامرسة املهنة. 
وأعلن نقيب الصحافيني عن تسخري كل أسلحة الصحافيني من أقالم وكامريات ومنصات للدفاع عن مهنة الصحافة والصحافيني تجاه السلطة 

التي استغلت أجهزة الدولة من أجل رضب الحريات.
* كريم 

أميرة محمد: 

بعد كشف مصدر 
خرب الصحفي خليفة 

القاسمي   لم يعد هناك 
داٍع إليقافه

الجهات  أن  محمد،  أمرية  التونسيني،  الصحافيني  نقابة  رئيس  نائب  أكدت 
األمنية كشفت مصدر الخرب الذي نرشه الصحايف خليفة القاسمي بخصوص 
تفكيك خلية إرهابية بالقريوان، وذلك عن طريق إجراء تسخري عىل هاتفه 

الّشخيص.
وأوضحت أمرية محمد، أن الصحايف تشبث بحامية مصدره رافضا الكشف 

عن هويته.
وأضافت محمد أن هذا املصدر مصدر موثوق جدا وأي صحايف لن يفّوت 
نرش خرب من هذا املصدر، حسب تعبريها، والذي اعرتف مبده الخرب لخليفة 

القاسمي.
وعربت أمرية محمد عن استغرابها من القرار املفاجئ بالتمديد يف االحتفاظ 
املصدر  هوية  عن  الكشف  رغم  التحقيق،  ذمة  عىل  القاسمي  بخليفة 

واعرتافه.

صحافيو التلفزة الوطنية
يف اعتصام مفتوح

دخل صحافيو التلفزة الوطنية يف اعتصام مفتوح من أجل الدفاع عن استقاللية الخط التحريري 
للمؤسسة باعتبارها مرفقا عموميا، وعن حقوقهم املرشوعة وذلك يف مواجهة الهرسلة التي يتعرضون 

لها والرضب املعلن للحق النقايب.
ويأيت هذا القرار حسب النقابة، بعد انعدام التفاعل الجدي واملسؤول سواء من ممثل الحكومة 

املكلف مبلف االعالم وزير الشؤون االجتامعية أو من قبل املكلفة بتسيري املؤسسة رغم التحركات 
االحتجاجية واملتمثلة يف وقفة احتجاجية وحمل الشارة الحمراء منذ 11 مارس الجاري.

وقرر صحافيو املؤسسة الدخول يف اعتصام يف مقر املؤسسة بعد تواصل تدهور املناخ االجتامعي 
خاصة إثر جملة االتهامات املغلوطة التي وجهتها املكلفة بتسيري التلفزة ألبناء املؤسسة والتي تنضاف 

إىل سياستها املمنهجة يف تهميش املؤسسة ورضب الحق يف العمل والحق النقايب والفشل يف إيجاد 
الحلول لقسمْي األخبار واالنتاج، حسب نص البالغ.
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فضاءات  بإحدى  بقبيل  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العادي  املؤمتر  انعقد 
الجهة وبإرشاف االمني العام التحاد الشغل األخ نور الدين الطبويب الذي 
وتضامني  تشاريك  اطار  يف  املراجعات  بعديد  القيام  رضورة  عىل  أكد 

وصلب الوحدة الوطنية  للخروج من االزمات.
وأضاف رئيس املؤمتر العارش لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل االمني العام 
املساعد لالتحاد األخ سامي الطاهري ان مؤمتر قبيل هو اول مؤمتر يعقد 
االنطالقة  نقطة  ميثل  وهو  الشغيلة  للمنظمة   25 الوطني  املؤمتر  بعد 
لسلسلة املؤمترات املربمجة يف عديد الجهات والقطاعات يف اطار تحيني 

الهياكل واملحافظة عىل تطبيق القانون.
الجهوي  املستوى  عىل  سواء  املؤمتر  هذا  أهمية  الطاهري  األخ  وأبرز 
نظرا إىل كونه يطرح عدة قضايا جهوية حارقة تعرب عن االستحقاقات 
التنموية لهذه الربوع التي ال بّد من التفاوض حولها مع السلط الجهوية 
واملركزية، او عىل املستوى الوطني يف ظل الظرف الصعب الذي متر به 

البالد وتشابك االزمة السياسية باالزمة االقتصادية واالجتامعية.

حان وقت المساعدة
املطالبة مبزيد  مزيد  باب  أهميتها تصّب يف  التدخالت عىل  كانت 
التهميش  طويلة  سنوات  امتداد  عانت عىل  التي  قبيل  بجهة  االهتامم 
وعدم االهتامم مبشاغل أبنائها ـ رغم النقائص الكثرية التي تعانيها الجهة 
يف مجال الصحة والنقل والتعليم ـ وقد أكد املتدخلون يف النقاش العام 

أّن الوقت قد حان لتجد قبيل مساعدة معنوية لتكون مساعدات اخرى 
قد تغري وجه املنطقة وتقطع مع الحاجة واالحتياج.

* نحن اصحاب حق
وقال األخ عيل بوبكري الكاتب العام املتخيل اّن منطقة قبيل تحتاج 
التي تخلت عن لعب دورها  الغائبة وهي  الدولة  لفتة مهّمة من  إىل 

عىل امتداد سنوات طويلة كام أّن االهايل ِعيل 
صربهم وانتظارهم.

* بعيدا عن ضغط النتيجة
مصلحة  الجل  يعمل  قبيل  يف  الجميع 
واحدة ضمن خطة عمل موحدة عمال مببدإ 
خالل  الحظناه  ما  وهو  النقايب  التضامن 
أّن  يؤكد  الجميع  كان  إذ  االنتخابية  العملية 
هذا الكل سيسند ويساند ما يفرزه الصندوق 
النتيجة مهمة للجميع عىل  اّن  االنتخايب كام 

حد السواء..
* الكرة في مرمى الحكومة

أّن  ـ   20 كان عددهم يف حدود  والذين  املتدخلني  الكثري من  أكد 
املرحلة تحتاج إىل نفس طويل للنضال ضّد البريوقراطية وعدم االهتامم 
التي  الكربى  املشاريع  وجهة  تحويل  نزيف  إيقاف  وكذلك  بالجهة 

تحتاجها جهة قبيل.

المؤتمر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقبلي  

األخ علي البوبكري يواصل وغياب واضح للمشاريع الكربى

املكتب الجديد وتوزيع املسؤوليات
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل، أنّه إثر انعقاد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل يوم 17 

مارس 2022، برئاسة األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد املسؤول عن االعالم والنرش، تّم انتخاب وتكوين 

املكتب الجديد لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل عىل النحو التايل:

الداخيل  النظام  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا  حمزة  الدين  وصالح  عاما(  )كاتبا  بوبكري  عيل  األخ 

االتحاد  وممتلكات  واالنخراطات  واالدارة  املالية  عن  مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا  رزيق  ومحمد  واالتصال( 

واالقتصاد واالجتامعي والتضامني( والهادية قصيب )كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن االعالم والنرش والعالقة 

الدواوين  عن  مساعدا مسؤوال  عاما  )كاتبا  بوعزّة  الجليل  وعبد  العامل(  والشباب  املرأة  املدين  املجتمع  مع 

واملنشآت العمومية( وعيل بنرص )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية( وعمر سعد الله 

)كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن التكوين النقايب واالنشطة الثقافية والعالقات الخارجية والهجرة واملهاجرين 

التونسيني بالخارج( وطارق بن بلقاسم )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة العمومية( وإسامعيل الغرييس 

)كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن القطاع الخاص والحامية االجتامعية والقطاع الغري منظّم(.

* الدولة 
الغائبة 

والتضامن 
النقابي 
هدف 
المرحلة
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 19 السبت  يوم  الطبويب  الدين  نور  االخ  أرشف 
مارس الجاري  املؤمتر العادي 14  لالتحاد الجهوي 
االخ  برئاسة  انعقد  الذي  بوزيد  بسيدي  للشغل 
املسؤول  املساعد  العام  االمني  حفيظ  حفيظ 
عن قسم الشؤون القانونية وبحضور اعضاء من 
الهيئة  من  واعضاء  الوطني  التنفيذي  املكتب 
ونائب  نائبة   113 ومبشاركة  الوطنية  االدارية 
الجهة  باستحقاقات   متمسكون  شعار:  تحت 
والشغالني، مدافعون عن خيارات الوطن، أوفياء 

لروح املناضل بوعيل املباريك.
العام  الكاتب  القمودي  لزهر  االخ  املؤمتر  افتتح 
بالتأكيد  بوزيد  بسيدي  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
أن االتحاد لن يتخىل عن االستحقاقات التنموية 
الجهة  ومصالح  والتشغيل   بوزيد  سيدي  لوالية 
وسيفّعل االرضاب العام املعلّق. وقال إن املنظمة 
الشغيلة لن تتنازل عن املستشفى الجامعي وكلية 

الطب والطريق السيارة وسوق االنتاج الكربى وادماج عامل  منجم فسفاط 
املكنايس برشكة فسفاط قفصة وبتسوية الوضعية العقارية لالرايض الفالحية 
العالقة  املطالب  من  وغريها  املطرودين  الفالحة  الحضائر  عامل  وارجاع 
واملشاريع املعطلة والرشوع يف انجاز االتحاد املحيل بالرقاب واملزونة ومنزل 

بوزيان.
كانوا  النقابيني  من  مجموعة  تكريم  املؤمتر  خالل  تم  العادة،  دأبت  ومثلام 
مبا  االتحاد  من  اعرتافا  والتضحيات  والوقت  الجهد  الشغيلة  للمنظمة  قدموا 
الجهة االخ  ابن  الفقيد  املناضل  قدموه من نضاالت، وكان عىل رأسهم طبعا 
بو عيل املباريك، اىل جانب االخوة نور الدين الهاين وطارق العكيش والنارص 

الظتهري وبلقاسم الغامني واملولدي النصيبي.

خيارات ليبرالية متوحشة
التونيس  العام  االتحاد  إن  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين  نور  االخ  قال 
للشغل لن يوقّع يف وثيقة تتضّمن خيارات ليربالية متوحشة ال تخدم مصلحة 
الطبقات املفّقرة، يف احالة اىل امالءات صندوق النقد الدويل االخرية لحكومة 
الدولية  الجهات  مع  املفاوضات  ترفض  ال  الشغيلة  املنظمة  أن  وبنّي  بودن. 
التدقيق  قامئة عىل  وفق رشوط  مفاوضات  تكون  بأن  انها مرصّة  إال  املانحة 
عىل  الوقوف  قصد  للبالد  منحت  التي  والهبات  التداين  من  السابقة  للفرتة 
الهنات السابقة وتفاديها يف الربامج التنموية املستقبلية، إضافة إىل ان يكون 
التفاوض إثر إجراء حوار داخيل يف تونس يضم كافة االطراف املعنية وميّكن 
مع  التفاوض  يف  قوة  موقع  يف  البالد  يجعل  واحد  برنامج  عىل  االجامع  من 
االطراف املانحة. وأكد ان تصورات املنظمة الشغيلة إلخراج البالد من ازمتها 
خرية  مبشاركة  صياغتها  ومتت  جاهزة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 

الكفاءات والخرباء.
االخ االمني العام عّرج عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي املأزوم وغري املسبوق 
والذي كان نتيجة خيارات اقتصادية واجتامعية فاشلة طيلة السنوات العرش 
االخرية، الفتا اىل تخفيض الوكالة العامليّة للتصنيف اإلئتامين ›‹فيتش رايتنغ‹‹ 

ترقيم تونس السيادي إىل CCC مع آفاق سلبية، واصفا ذلك بالخرب الصادم.
وأضاف أن املنظمة الشغيلة لن تقبل بتجميد االجور ورفع الدعم والتفويت 
يف الرشكات العمومية. كام ذكّر باجتامع مجمع الوظيفة العمومية االخري الذي 
للقطاع  املنتظر  واالجتامع  العمومية  الوظيفة  قطاع  يف  العام  االرضاب  قّرر 
العام يف انتظار مصادقة الهيئة االدارية املقبلة عىل القرارات الصادرة للهيكلني 

املذكورين املدافعة عن حقوق االجراء.
من ناحية أخرى، اكد االخ نور الدين الطبويب أن املنظمة الشغيلة لن تكون 
حطب نار ألي جهة، أو بوق دعاية ألي طرف وقدرها ان تكون إال بجانب 
املفّقرين واملهّمشني، منبّها اىل املحاوالت الفاشلة لتقزيم املنظمة وحرصها يف 
مربّه املطلبية، مؤكدا ان االتحاد لن يتنازل عن دوره الوطني والنضال من أجل 
تاريخ االتحاد جيدا  الدميقراطية املدنية االجتامعية، وداعيا اىل قراءة  الدولة 

واملعارك التي خاضتها املنظمة منذ املعركة الوطنية ضد االستعامر اىل اآلن.
ثروات  والفاسدين وناهبي  العابثني  ايادي  الرضب عىل  االتحاد مع  أن  وأبرز 
وخريات البالد، الفتا ان املنظمة ستبقى مدافعة عن الحريات العامة والفردية 
والحقوق االقتصادية واالجتامعية لعموم الشعب وهي نصرية لقضاء مستقل 
ولن تسمح بالرتاجع عن مكتسبات الشعب والثورة. كام شّدد عىل رضورة حل 
امللف السيايس املتسم بالضبابية والتوتر ألن حّل هذا امللف سيخلق رسائل 
ثقة عىل مستوى الداخل والخارج وسينتج عنه انفراج يف االوضاع االقتصادية 

واالجتامعية.
هذا ودعا االخ نور الدين الطبويب الحكومة اىل سحب املنشور 20 فورا ورضب 
التي صادقت  الدولية  االتفاقيات  وانتهاك  الجامعية  واملفاوضة  النقايب  الحق 

عليها الدولة التونسية.
فيها  والتفويت  بحالة،  العمومية حالة  الرشكات  املنظمة مع اصالح  أن  وبنّي 
وتدهور  املرتدي  االجتامعي  الوضع  مستعرضا  يتحقق،  لن  للسامرسة  حلم 
املقدرة الرشائية  التي ال يتحمل مسؤوليتهام االتحاد، بل تتحملها الحكومات 

املتعاقبة  بتوجهاتها االقتصادية واالجتامعية الالشعبية والتي أثبتت فشلها.
كام اكد ان املفاوضات االجتامعية استحقاق وليست منة، واالتحاد لن يتنازل 

عن هذا االستحقاق وان املنظمة الشغيلة بقدر 
بقدر  والجاد   البناء  االجتامعي  بالحوار  متسكها 

جهوزيتها القصوى للمعارك.

الملفات والقضايا
ومثلام كان منتظرا، كان النقاش يف املؤمتر ساخنا 
امللفات  كل  طرح  تم  حيث  عدة،  أحيان  يف 
النقابيني سواء عىل املستوى  التي تهم  والقضايا 

النقايب الداخيل يف الجهة أويف االتحاد عموما.
كام فرض الوضع االقتصادي واالجتامعي الجهوي 
بوزيد  سيدي  أن  املداخالت  خالل  من  نفسه 
غري  تتلق  مل  الداخلية  الجهات  من  وكغريها 
وتغيري  باالستثامر  عالقة  يف  والتسويف  الوعود 
من  وغريها  الفساد  ومحاربة  التنموي  املنوال 
بتغيري  إال  تكون  ال  استحقاقات  وهي  القضايا، 
اتبعتها  التي  واالجتامعية  االقتصادية  التوجهات 
الحكومات املتعاقبة واثبتت فشلها ومل تزد الوضع اال تأزما خاصة يف ظل وضع 
سيايس حايل متسم بالضبابية. كام طرح مؤمترون قضية الحوار الوطني الذي 
يدعو اليه االتحاد العام التونيس للشغل الهادف اىل إخراج تونس من أزمتها 
واكدوا ان الحوار يجب ان يكون مع من مل تتورط يديه يف االرهاب والفساد 

والجرائم االنتخابية.

السيادة الوطنية
رئيس  استعرض  املؤمتر،  يف  دار  الذي  النقاش  مع  وتفاعله  ردوده  معرض  يف 
املؤمتر االخ حفيظ حفيظ الوضع السيايس الحايل الذي مل يبلغ اىل االن مستوى 
االستقرار، اوال بسبب الضبابية الذي يتّسم به ثم بسبب النهج االنفرادي الذي 
يتمسك به الرئيس يف عالقة باالصالح يف وضع يتطلب أكرث انفتاح عىل القوى 

الوطنية والتقدمية بشكل تشاريك ووفق مسار توافقي.
وبنّي ان ذلك كانت له انعكاسات وتداعيات عىل املستوى االقتصادي، خاصة 
التونيس اىل  الطرف  الدويل يفقد فيها  النقد  يف ظل  مفاوضات مع صندوق 

موزاين فوى معتدلة، ألنه احتار النهج االنفرادي وليس التشاريك.
والسلطة  الحكومة  تعمدت  االوضاع  هذه  ظل  يف  ان  حفيظ  االخ  عّرج  كام 
الحوار  أدبيات  العمق  يف  رضب  الذي   20 باملنشور  اكرث  تأزميها  التنفيذية 
الدولية  واالتفاقيات  النقايب  والحق  الجامعية  املفاوضة  ومبادئ  االجتامعي 
ماضية يف  الشغيلة  املنظمة  ان  مؤكدا  التونسية،  الدولة  عليها  التي صادقت 
أجل  من  املعارك  لخوض  االستعداد  اتم  وعىل  املنشورة  حتى سحب  نضالها 

فرض الحق النقايب.
كام اكد استعداد املنظمة لخوض املعارك ضد امالءات صندوق النقد الدويل 
والدفاع عن الحق يف تعديل املقدرة الرشائية والحفاظ عىل مكتسبات البالد 
يف رشكاتها العمومية والدفاع عن السيادة الوطنية واستقاللية القرار الوطني، 
الفتا ان ال خيار للحكومة اال التفاعل واالنفتاح والحوار من أجل مصلحة البالد 

والشعب والخروج الرسيع من االزمة غري املسبوقة.
* صربي الزغيدي

المؤتمر 14 لالتحاد الجهوي للشغل بسيدي بوزيد

تعزيز الوحدة النقابية والنضال متواصل من أجل االستحقاق التنموي

املكتب الجديد
النقابية  التشكيلة  املؤمتر صعود  يف  الفرز  عملية  أفرزت 
الجديدة التالية: محمد االزهر القمودي: كاتبا عاما، احمد 
واالتصال،  الداخيل  النظام  عن  مسؤوال  بلهادي:  الزاهي 
واالدارة  املالية  عن  مسؤوال  الحفظوين:  الستار  عبد 
التضامني  واالقتصاد  االتحاد  وممتلكات  واالنخراطات 
واالجتامعي، فتحي الصغروين: مسؤوال عن االعالم والنرش 
والعالقة مع املجتمع املدين واملرأة والشباب العامل، سليم 
العمومية،  واملنشآت  الدواوين  عن  مسؤوال  الطاهري 

بدر الدين املسعودي: مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية، نجاة النوري: مسؤولة عن التكوين النقايب 
عن  مسؤوال  عبادي:  بالخارج، جامل  التونسيني  واملهاجرين  والهجرة  الخارجية  والعالقات  الثقافية  واالنشطة 

القطاع  عن  مسؤولة  الصالحي  نورة  العمومية،  الوظيفة 
الخاص والحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم.

الداخيل فقد تركبت  للنظام  الجهوية  الهيئة  وبالنسبة إىل 
ورفيقة  زعفوري  ولطفي  عبادي  محسن  االخوة  من 

عيساوي.
وتركبت الهيئة الجهوية للمراقبة املالية من االخوة االزهر 

غريب ومنصف صالحي وغزالة براهمي.
أما تفاصيل االقرتاع للمكتب التنفيذي الجهوي فكانت عىل 
الدين  بدر  بلهادي: 77 صوتا،  الزاهي  التايل: أحمد  النحو 
محمد  صوتا،   83 العبادي:  جامل  صوتا،   73 املسعودي: 
 45 القمودي:  النارص  محمد  صوتا،   80 القمودي:  االزهر 
صوتا، معمر اليوسفي: 34 صوتا، نجاة النوري: 91 صوتا، 
نورة الصالحي: 94 صوتا٬ سليم الطاهري: 53 صوتا، عبد اللطيف عبيدي: 42 صوتا٬ عبد الستار الحفظوين: 78 
صوتا، عثامن العبيدي: 41 صوتا٬ فرحات النصريي: 11 صوتا، فتحي عبايس: 24 صوتا، فتحي الصغروين: 74 صوتا.
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االتحاد يرفض حزمة 
املقرتحات الحكومية 

لتجميد الزيادة
يف أجور املوظفني  

الساملي،  الدين  األخ صالح  باالتحاد  املساعد  العام  األمني  جّدد 
رفض االتحاد لحزمة املقرتحات الحكومية املتعلقة بتجميد الزيادة 
ملدة  العمومية  الوظيفة  يف  االنتدابات  ووقف  املوظفني  أجور  يف 

رفع  مع  سنوات،   5
ابتداء  تدريجيا  الدعم 
اىل  الحايل  العام  من 
نهائيا  إلغائه  غاية 
وأفاد   .2026 بحلول 
هذه  أن  الساملي  األخ 
ضمن  تندرج  املقرتحات 
التي  اإلصالحات  حزمة 
عرضتها  الحكومة  كانت 
متوقعا  االتحاد،  عىل 
قد  الحكومة  تكون  ان 
مدة حزمة  منذ  طرحت 
عىل  اإلجراءات  هذه 
الدويل  النقد  صندوق 
نهاية  يف  ستطرحها  او 
الحايل.  مارس  شهر 
الحكومة  »ندعو  وقال 

التونيس  الشعب  مصارحة  أجل  من  صحفية  ندوة  يف  الخروج  إىل 
بحقيقة هذه االجراءات«، مؤكدا ان موقف االتحاد ثابت يف الدعوة 
االقتصادية  لألزمة  حلول  ايجاد  أجل  من  الرشكاء  كل  بني  للحوار 
واالجتامعية. وأعلن القيادي باالتحاد أن هيئة إدارية وطنية التحاد 
الشغل ستجتمع قبل نهاية مارس الحايل او مع مطلع افريل القادم 
الحايل، مضيفا ان  التصدي للوضع  القرار املناسب من أجل  التخاذ 
االتحاد سيلعب دوره الوطني ولن يبقى مكتوف األيدي. وتتضمن 
املقرتحات الواردة من الحكومة رفع الدعم تدريجيا بداية من سنة 
املواد  يشمل  ان  عىل  املحروقات  عن  الدعم  بإلغاء  وذلك   2022

األساسية خالل سنة 2026.
املتعلق  املقرتح  فإن  الساملي،  الدين  صالح  األخ  كالم  وحسب 
بالدعم يقيض بحرصه يف تقديم مساعدة مالية فقط للعائالت الحاملة 
لبطاقة العالج املجاين ويبلغ عددهم 900 الف عائلة، محذرا من ان 
بالدعم،  االنتفاع  من  األُجراء  كل  حرمان  عنه  سيرتتب  القرار  هذا 
الطبقة  وستكون  االستهالكية،  املواد  أسعار  ارتفاع  اىل  وسيؤدي 

الوسطى اكرب املترضرين منه.
وتجميد  الدعم  رفع  بني  الحكومة  ربط  الساملي  األخ  وانتقد 
أجور موظفي القطاع العام والوظيفة العمومية، متسائال عن مصري 
أن  إىل  وأشار  الدعم.  رفع  حال  املوظفني يف  الرشائية ألرس  املقدرة 
مقرتحات الحكومة تتضمن أيضا بيع مؤسسات عمومية او التفويت 
يف جزء من أسهم الدولة بهذه املؤسسات، الفتا إىل وجود اختالف 
وصفه بـ»الجوهري« بني االتحاد والحكومة حول تصنيف املؤسسات 

العمومية، حيث تعترب الحكومة ان بعضها غري اسرتاتيجية.
وشّدد عىل ان اتحاد الشغل متمسك برضورة إصالح املؤسسات 
العمومية وضامن وجودها يف القطاع التنافيس ومستعد للتعاون يف 
تطويرها والتصدي لكل مظاهر االخالالت والفساد مهام كان مأتاه، 
مجددا مطالبته بعدم التفويت يف مناب الدولة يف هذه املؤسسات، 
و قائال »ال سبيل اىل بيع اي سهم من أسهم الدولة يف املؤسسات 

العمومية«. 

األخ صالح الدين الساملي

تكريم يف مؤسسة تيليربافمنس  
األخوين  تكريم  تّم 
وأسامة  رمضان  بن  سليم 
مبؤسسة  النقابيني  األكحل 
خروجهام  إثر  تيليربافمنس 
مهام  نحو  املؤسسة  من 

مهنية أخرى.
التكريم  هذا  خالل  وتّم 
للمنظمة  الوفاء  عىل  التأكيد 

وملبادئ حشاد.
تّم  التكريم  أن  ويذكر 
العام  األمني  األخ  بإرشاف 
وأعضاء  الطبويب  الدين  نور 
لتكنولوجيا  العامة  الجامعة 

املعلومات.

ونحرتم  نجلّها  مؤسسة  التميمي،  مؤسسة 
اعادة  يف  التاريخي  دورهم  ونجل  ونحرتم  اصحابها 
كتابة التاريخ، كتابة مرشفة تعيد الحق إىل أصحابه 
امتداد  عىل  الشعب  جريدة  يف  مثّّناه  دور  وهذا  ـ 
عديد  سنوات  عرب  نرشنا  وقد  طويلة  سنوات 
عايشوا  ملن  البياض  ناصعة  كانت  التي  الشهادات 
تجارب نضال صعبة دفعوا من خاللها رضيبة انهم 
قالوا كلمة حق او انهم رفضوا ان يقدموا شهادات 
تخدم  قد  ـ  والزنزانات  السجون  مآلهم  وكان  زور 
الصفوف  أوىل  يف  كانوا  من  حساب  عىل  االنظمة 
وعن  الشمويل  بعده  يف  االنسان  عن  يدافعون 
ـ كام جريدة  التميمي  ـ مؤسسة  املسلوبة  حقوقه 
كل  يف  واضح  والتوجه  واحد  هدفهام  ـ  الشعب 
ابعاده االنسانية واالخالقية واملجتمعية اذ ال صوت 

يعلو فوق صوت االنتساب إىل الضمري.
مؤسسة التميمي كان من املفروض )نحن هنا ال نقدم دروسا 
االستاذ  لصاحبها  عريقة  تعمل وهي مؤسسة  ان  كان(  الي طرف 
عبد الجليل التميمي عىل أن ال تنحاز لطرف عىل حساب أطراف 
أخرى ـ مربط الفرس يا سادة يا مادة ـ تلك الحلقة أو لنقل املائدة 
وسنزيد  نحرتمها  التي  املؤسسة  هذه  أهل  أقامها  التي  املستديرة 
من احرتامها ـ لو استدعت كل النقابيني لضامن فرصة »الحياد« يف 
اي يف كل محطة  انساين  لكل عمل  تاريخية  امام مرحلة  التوقف 
او  سياسية  كانت  سواء  تونس  عاشتها  التي  املحطات  من  مهّمة 
اقتصادية او اجتامعية ـ ألنّه يف اعتقادي أّن أساس كل اجتهاد أو 
الحسابات  تصفية  عن  االمكان«  قدر  »االبتعاد  هو  عمل  تقديم 
االجتامع  علامء  بعض  عند  سمي  ما  وتقديم  الذات  ونكران 
»باملوضوعي عىل الذايت«! لكن ما العمل ومؤسسة كبرية كمؤسسة 
التميمي تسقط هكذا يف باب »تغليب مصلحة هذا الطرف عىل 
الواحدة  او  العائلة  ابناء  البعض اآلخر لتحدث رشخا بني  حساب 
قيل  وقدميا  ـ  »باالنحياز«  يسمى  ما  لعبة  يف  انخرطت  هي  رمبا 
ـ مباذا ستخرج؟! نقول هذا ونرتك  اللحم والظفر  يا داخل ما بني 
دعوتهم  من متت  اّن  فرضية  النية... عىل  هامش حسن  للجامعة 
إىل هذا املنرب هم »نقابيون تحّملوا مسؤوليات قيادية وناضلوا ضّد 
دكتاتورية األنظمة السابقة ـ وهنا نعود لنسأل ـ ملاذا هذه الدعوة 
ألسامء بعينها ـ؟ هل لتتظلم أم لتشوه االتحاد والقامئني عىل شؤونه 
يف هذا الوضع الصعب أم هي نوعية جديدة للشهادات املرضوبة 
الفصل  وإسقاط  باملسؤولية؟!  التشبث  اساس  عىل  القامئة  وهي 
تدعو، من  ان  التميمي  20 حاليا؟ من حق مؤسسة  أو  10 سابقا 

تريد إىل منربها لكن ليس من حقها ان 
من  ليس  كام  واالفعال؟  النوايا  تحاكم 
حقها ان تدعو ملحاكمة اي مرحلة من 
مراحل عمل االتحاد النها مل تكن يوما 
الدفاع  البيانات  هذه  مثل  تصدر  طرفا 
النقابيني يف مامرسة قناعاتهم  عن حق 
وأين مؤسسة التميمي من االضطهادات 
زُّج  وحني  النقابيون  لها  تعرض  التي 
وبهتانا  ظلام  هكذا  السجون  يف  بهم 
بن  او  بورقيبة  حكم  يف  سواء  وتعسفا 
التميمي  مؤسسة  تفتح  مل  وملاذا  عيل! 
تعرض  التي  املحرقة  عن  السؤال  باب 
مزايل ويف  النقابيون يف زمن محمد  لها 
عملية افتكاك االتحاد ومقراته من اهله 
يف  املقرتف  الجرم  ذاك  يكن  أمل  اخرى!  وهيئات  هياكل  وتنصيب 
حق »الرشعية« مبعث بحث وتأمل حتى ال تتكرر الهجامت وملاذا 
2012؟  ديسمرب   4 يف  واهله  االتحاد  عىل  االعتداء  عملية  تناست 
عىل  شهوًدا،  مرحلة  ولكل  بحثًا  مرحلة  لكل  أّن  نفهم  اخرى  مرة 
الذين  االتحاد  ابناء  اي  اآلخر  ويشيطنوا  زور  شهود  يكونوا  ال  ان 
عن  الجبال  تعجز  مسؤوليات  اعباء  وتحملوا  وكثريا  طويال  ناضلوا 
انها  مبا  التميمي  مؤسسة  عىل  ال  ـ  ردا  يكن  مل  هذا  كل  ـ  حملها 
لكّن هذه  أراد ذلك  ليصعد منربها من  الدعوة  توجه  ان  حرة يف 
الورقة هي مبثابة الدعوة إىل تجنب »الفنت« وزرع االلغام بني ابناء 
االتحاد ـ ألّن املسؤولية زائلة والقيادة التي انبثقت عن املؤمتر 25 
املنعقد بصفاقس أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 ـ  هي بالتأكيد 
إقرار حقيقّي ملن اختارهم النواب وكان برغبة صادقة يف ان ميثلوه 
ومنحهم امانة ان يكونوا يف الصدارة عن جدارة، بعيدا عن كل رغبة 
يف تويل املناصب ألّن العمل يف االتحاد والجامعة التي ادلت بدلوها 
يف عديد املسائل وأولت وقدمت قراءات اخرى يصح فيهم القول 
إن ما ينفع الناس ميكث يف االرض وتونس ارضنا التي ال نريدها ان 
تحرتق من خالل انحياز هذا الطرف عىل حساب مصلحة قد يراها 
بعضهم مصلحة خاصة بعيدا عن تقديم الدروس نقول انه كان عىل 
مؤسسة التميمي وصاحبها الذي يعرف من اين تؤكل الكتف بحكم 
سنه اّن املصلحة يف ان يظل محايدا وهو مبثل هذه الدعوة مل يقدم 
نتائجها االختالف يف الرؤية وهو مبثل هذا التمّش قد يكون أساء 

إىل صدقيته ومصداقيته و»يوىف الكالم«.

* رمزي الجّباري

عندما تتورط بعض املنابر يف محاكمة النوايا
 وتجييش من ال تاريخ نضالي لهم ضد االتحاد 

عبد الجليل التميمي
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... بعيدا عن امللفات التي تّم طرحها خالل 
فعاليات املؤمتر االنتخايب لالتحاد الجهوي للشغل 
تعرف  مل  سنوات  لها  ملفات  وهي  بجندوبة 
تنىس  »حكومة«  مثة  هل  نسأل  ـ  للحل  طريقا 
أبسط واجباتها نحو مواطنيها ـ نحن نسأل طبعا 
بعد الذي طرح من ملفات عىل مسامع الذين 
حرضوا إىل جندوبة وانا واحد منهم ـ فهل من 
املعقول مثال اّن يف مثل ذلك الطقس البارد جدا 
)وصلت إىل جندوبة يف الساعة الخامسة صباحا 
يوم االثنني املايض 21 مارس 2022( ـ تجد نسوة 
وهل  االبناء؟  رمق  يسد  عّم  يبحنث  الشارع  يف 
من العادي أن تتوقف الحياة يف والية جندوبة 
بعد الساعة 3 و40 دقيقة أي بعد مغادرة آخر 
لسيارات  كيل  غياب  يف  جندوبة  لوالية  قطار 
أو  تونس  إىل  املسافرين  لنقل  »اللواج«  االجرة 
إىل الواليات املجاورة الكاف مثال ـ اسئلة كثرية 
اي  تعرف  مل  انها  اهلها  يقول  والية،  يف  تطرح 
ـ  األوىل  االستقالل  سنوات  منذ  جديد  يشء 
عىل  الواليات  ترتيب  آخر  يف  املوجودة  وهي 
واالقتصادية  االجتمعية  اي  املستويات  جميع 
وأين الوالة الذين تداولوا عىل ادارة شؤونها؟ ـ 
لها  املغادرين  وآخر  اضافوا؟  وماذا  قدموا  ماذا 
صدور  مبجرد  الذي  املرموري  عيل  رئايس  بأمر 
مواطنون  هب  حتى  ـ  مهامه  من  اعفائه  قرار 
الخارجي  مظهره  يشبه  الذي  الوالية  مقر  إىل 
منها  االقرتاب  مينع  التي  الثكنة  ـ  بعيد  حد  يف 
ـ ذهبت  بها  املحيطة  الشائكة  االسالك  لكرثة  ـ 
إىل جندوبة الستشكاف أحوالها فاذا بأول سائق 
سيارة تاكيس يروي عىل مسامعي املأساة تلوى 
األخرى ـ كم بدأت أقول، إّن سنوات االستقالل 
وهي  جندوبة  والية  إىل  يشء  أي  تضف  مل 
يعتمد  اذ  ـ  جدا  الفقرية  الواليات  من  واحدة 
اهلها ومتساكنوها عىل ما تجود به االرض من 
انتكاسة  عرفت  الفالحة  هذه  لكن  ـ  خريات 
ملواطنيها  الراعية  الدولة  تخلت  ان  بعد  كربى 
عن واجبها أي واجب مساعدة صغار الفالحني 
وتوفري »الزريعة واالدوية« فإذا االستثمر يصبح 
الدولة  لتفّوت  واملضاربني  املستكرشني  فيك  بني 
»سموا  لجمعة  اي  الرتاب  برخص  اراضيها  يف 
انفسهم باملستثمرين الجدد« فإذا برأس مالهم 

االسايس »كاتبة وحارس« 
اّما العمل فلهم »رّب يحميهم«! 

الرثوة  عن  يحدثونك  جندوبة  يف  هناك 
املائية وعن مائهم الواصل إىل العديد من جهات 
الجمهورية فيم هم يعانون ندرة املياه وغيابها 
عن الحنفيات وهم الذين يرشبون »املاء املالح« 
املواطنني  اغلب  يصبح  الوقت  امتداد  وعىل 

يشتكون من »مرض الكىل«!
النقل  عن  يحدثونك  جندوبة  يف  هناك 
الرديء وعن تنقل العائالت للعمل يف املستغالت 
الفالحية عىل منت سيارات 404 بايش وعن الوجع 
املتكررة  املأساة  وعن  الصرب  وعن  األمل  وعن 
صباحا مساًء ويوم االحد ويف كل الفصول دون 

انقطاع اىل ان ترث البنت عن أمها هذه املهنة 
الشاقة جدا مبا ان معدل االنقطاع عن الدراسة 

مرتفع جدا.
»بال  بنسوة  تلتقي  جندوبة  يف  هناك 
بطاقات تعريف« وحني تسألها عن عمرها ـ ترد 
انها  واالخرية  األوىل  هويتها  واّن  تعرف  ال  انها 
االستقالل  منذ  الدولة  اهملتها  تونسية  امرأة 
ـ  الثورة  بعد  ما  ودولة  حكومات  وتجاهلتها 

يف  نساء  مثّة  انّه  لكم  قلت  لو  القول  صدقوين 
رئيس  هو  من  يعلمن  وال  يعرفن  ال  جندوبة 
التي  الضمئر  يهد  ـ  وجعا  هذا  أليس  ـ  تونس 
يف  كبرية  املأساة  ـ  راعية  كدولة  دورها  تناست 
جندوبة وهي والية منكوبة مبا »للوصف« من 
احاالت عىل االجتهاد وعىل ايجاد برامج تنموية 
هكذا  تعيش  التي  الجهات  هذه  ملثل  حقيقية 
مهم  واالقدار  واالحداث  الصدف  هامش  عىل 

وصفنا وقلنا، فإّن الوضع يف جندوبة يحتاج إىل 
البرش  تبقى من  ما  إنسانية كبرية النقاذ  برامج 
التهميش  تعاين  حدودية  منطقة  يف  ـ  هناك  ـ 
عملية  منفذ  اّن  تنسوا  وال  والتجاهل  والتنايس 
املنطقة  هذه  اصيل  بلعيد  شكري  اغتيال 
إىل  اعود  لعيّل  اليوم  بذلك  الكتفي  املنكوبة 
جندوبة  إىل  لزياريت  والجزئيات  التفاصيل  بقية 
عنه  قال  والذي  الجهوي  االتحاد  مؤمتر  ألحرض 
انه مؤمتر  األخ أنور بن قدور يف كلمة االفتتاح 
وهو  معطاء  أرض  اليابسة عىل  سنوات  يأيت يف 
األهايل  معاناة  اي  املعاناة  حجم  يؤكد  وصف 
زادته حكومات  للغاية  اجتمعي صعب  لوضع 
ما بعد الثورة صعوبة عىل صعوبة بعد ان اصبح 
ومرشبه  مأكله  لتوفري  ويتعب  يبحث  املواطن 
املواجهة  ساعة  ان  قدور  بن  أنور  األخ  وأضاف 
ألّن هذه  يستعد  ان  الجميع  وعىل  اقرتبت  قد 

املواجهة ستكون لها نتائج وتداعيات اخرى!.
أّما األخ خالد العبيدي الكاتب العام املتخيل 
من  حظها  تنل  مل  جندوبة  والية  اّن  اكد  فإنه 
ضمن  من  مصنفة  كوالية  بها  الدولة  اهتمم 
اال  منه  يصل  مل  الذي  االيجايب  التمييز  واليات 
الكالم والشعارات الجوفاء ـ واّن كل املسؤولني 
االداريني الذين تداولوا عىل ادارة شؤونها مل تكن 
بعث  وعدم  املبادرة  غياب  والدليل  برامج  لهم 

املشاريع املهّمة التي تشغل اليد العاملة.
املؤمتر دار يف ظروف طيبة جدا، بال تبادل 
وافرز  واحد  الوجع  ألّن  الثلج  لكرة  أو  للتهم 
الذين  وهم  النقابيون  اختارها  نقابية  تشكيلة 
هادية  األخت  لالشارة  االستمرارية  اختاروا 
املكلفة  املساعدة  العامة  األمينة  العرفاوي 
بالعالقات الخارجية حرضت جزءا مهم من هذا 

املؤمتر.
يف عدد الحق بقية التفاصيل

  تجديد الثقة يف األخ خالد العبيدي 
وملفات كثرية تناستها السلط االدارية...

المؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة )ج1(

  املكتب النقابي الجديد

واالتصال(  الداخيل  النظام  عن  )مسؤوال  الشتوي  وعيل  عاما(  )كاتبا  العبيدي  خالد  األخ 
ومحمد األمني البلطي )مسؤوال عن املالية واالدارة واالنخراطات وممتلكات االتحاد واالقتصاد 
االجتمعي والتضامني وجلول باليل )مسؤوال عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين 
واملرأة والشباب العامل( وحسني املازين )مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية( وسمرية 
التكوين  )مسؤولة عن  املردايس  وآمال  القانونية(  والشؤون  الدراسات  )مسؤولة عن  عرفاوي 
بالخارج(  والتونسيني  واملهاجرين  والهجرة  الخارجية  والعالقات  الثقافية  واالنشطة  النقايب 
وعادل الصويل )مسؤوال عن الوظيفة العمومية( ورمزي الزغدودي )مسؤوال عن القطاع الخاص 

والحمية االجتمعية والقطاع غري املنظم(.

* اعداد رمزي الجّباري

 ال شيء تغيّر 
منذ السنوات األولى 
لالستقالل والحركة 

تتوقف بعد الثالثة عصرا



11 الخميس 24 مارس 2022 - العدد 1687 
نقابة

الجامعة العامة للكهرباء والغاز تعلن اإلضراب 
العام بكافة الوحدات

أكدت الجامعة العامة للكهرباء والغاز اإلرضاب 
للكهرباء  التونسية  الرشكة  بكافة وحدات  العام 
سلطة  مع  الصلحية  الجلسة  فشل  إثر  والغاز 

اإلرشاف يوم الثالثاء 22 مارس 2022.
للكهرباء  العاّمة  الجامعة  أّن  بالذكر  والجدير 
يف  قطاعيّة  إداريّة  هيئة  عقدت  كانت  والغاز 
30 ديسمرب 2021 بإرشاف األمني العام املساعد 
باالتحاد العام التونيس للشغل األخ صالح الدين 
واملاديّة  املعنوية  النقاط  فيها  صاغت  الساملي، 
اإلرضاب  أجلّت  قد  وكانت  تناضل ألجلها.  التي 
 10 و   9 يومي  مقرّرا  كان  الذي  العمل  عن 
مارس ملنح املزيد من الوقت للتفاوض مع ُسلَِط 
أساسا  ويتمحور  العالقة.  النقاط  حول  اإلرشاف 
منتصف  من  تنفيذه  بدأ  الذي  العام  اإلرضاب 

ليلة 23 مارس 2022 إىل غاية 24 مارس 2022 حول النقاط التي مل يتّم إمتام التفاوض بشأنها وهي التي تتعلق بالرصف الفوري ملنحة االقتصاد 
والترصف ومراجعة معايري احتسابها، والترسيع يف فتح باب املفاوضات االجتامعية بجانبيها املايل والرتتيبي عىل أن تكون قطاعية.

ومن النقاط أيضا التي يطالب بها الطرف النقايب تعميم لباس الشغل كل غرة ماي، وتوفري وسائل الوقاية والتنفيل بصنف والرتقية املهنية عن 
طريق التكوين املستمر وكذلك إصدار األمر املنظّم للخطط والرتب الوظيفيّة إضافة إىل رضورة مراجعة الهيكل

 التنظيمي ومن املطالب األخرى املطروحة تسوية ملف أعوان الحراسة وخاصة التصنيف املهني ونظام العمل إضافة إىل الترسيع بإحداث 
الصندوق االجتامعي مع التأكيد عىل إمتام التفاوض يف النقاط العالقة الصادرة عن الئحة مؤمتر الجامعة للكهرباء والغاز بتاريخ 05 جانفي 

.2019

قطاع النقل في المنستير 

قافلة الغضب يف يوم الغضب
تحرك ابناء قطاع النقل بكثري من الغضب والحامس باتجاه العاصمة صبيحة االربعاء املايض عىل منت أسطول من الحافالت وسيارات 
االجرة والخاصة للمشاركة يف التجمع العاميل الضخم لقطاع  النقل عىل خلفية التعاطي السلبي من الحكومة مع امللفات املطروحة والعالقة 
وهو ما رصح به األخ عامد طيبة كاتب عام الفرع الجامعي للنقل باملنستري الذي تحدث عن مشاركة ابناء القطاع وحامسهم يف هذا الحراك 
وخلفيات هذا التجمع الذي يهدف اىل التحسيس بأهمية امللفات املطروحة والتي مل تلق اآلذان الصاغية التي غضت الطرف عن مشاغل 
وهموم ابناء القطاع عىل غرار ما يحدث يف الخطوط التونسية وما شاب الحوار معها من تلكؤ الوزارة وعدم جديتها يف اتخاذ القرار املناسب 

العادة هيكلة املؤسسة ووضع اسرتاتيجية للنهوض بها كمنشأة عمومية رغم اليد املمدودة من قبل الطرف االجتامعي.
أما النقطة الثانية فهي تلك املتعلقة بأعوان ديوان الطريان املدين واملطارات واملوضوعني عىل ذّمة رشكة تاف )TAV( واملحرومني من 
منحهم وامتيازاتهم منذ بداية الجائحة رغم عديد الجلسات وبرقية االرضاب الصادرة يف الغرض ـ اال اّن كل ذلك جوبه باالستخفاف والتجاهل 

وعدم االجابة.
أّما النقطة الثالثة ـ والقول لألخ عامد ـ فتتعلق بأعوان »التونسية للتموين« والذين طال انتظار أجورهم ومستحقاتهم عىل مدار أشهر!

* مطالب »بريّة«
كام هي أحوال الطريان يعيش قطاع النقل الربي عديد االشكاليات التي طرحت يف عديد املناسبات والتي يتحتّم تداركها عىل غرار:

1( تنقيح القوانني األساسية للنقل الربي
STS 2( اعادة هيكلة رشكة النقل بالساحل

3( تحيني الساعات االضافية
4( تدارك النقص الفادح يف األعوان وكذلك االسطول املتداعي. 

* حمدة الزبادي

إضراب البريد

الحكومة تماطل ولم 
تنتبه إىل الربقية 

الصادرة قبل شهرين

نفذ أعوان الديوان الوطني للربيد إرضابا بكافة مراكز العمل، وذلك بداية من 
الساعة السادسة مساء من يوم 21 مارس إىل الساعة السادسة من مساء يوم 
24 مارس 2022، وذلك بسبب ما اعتربته الجامعة العامة للربيد تعمد الطرف 
اإلداري ومصالح رئاسة الحكومة املامطلة يف تطبيق االتفاقات موضوع برقية 

اإلرضاب الصادرة قبل شهرين بدعوى تطبيق املنشور عدد 20.
وأعلنت الجامعة العامة للربيد يف بيان لها، أّن اللجنة املركزية للتصالح اجتمعت 
يومي الخميس 17 مارس واإلثنني 21 مارس، مبقر اإلدراة العامة إلدراة نزاعات 

الشغل والنهوض بالعالقات املهنية للنظر يف اإلعالم باإلرضاب املشار إليه.
وأشارت إىل أّن الطرف اإلداري عرّب عن متسكه بالحوار كآلية للتفاوض يف جملة 
املواضيع املطروحة، وتبعا لذلك طالب بتأجيل اإلرضاب حفاظا عىل استمرارية 
بقرارات  تشبث  النقايب  الطرف  أن  إال  للمواطنني٬  الخدمات  وتقدميه  املرفق 
بعد  أخرى  مرة  االجتامع  إىل  سيدعوها  التي  قراره  وسلطات  اإلدارية  الهيئة 

تنفيذ إرضاب 3 أيام.

في تطاوين

إىل متى الفراغ اإلداري؟
نحن أعضاء النقابة األساسية إلذاعة تطاوين املجتمعون يوم االثنني 21 

مارس 2022 مبقر االذاعة الجهوية بتطاوين:
اثر  التونسية مام  االذاعة  رأس مؤسسة  االداري عىل  الفراغ  بحالة  ندد 
سلبا عىل السري العادي للعمل ومس من الحقوق االساسية لالعوان )األجور 

واملنح(.
ونطالب رئاسة الحكومة بـ:

سد الشغور وتعيني رئيس مدير عام كامل الصالحيات والرشوع فورا يف 
بتنفيذ  التسيريية ونجدد مطالبنا  الفوىض  امللفات وانقاذ املؤسسة من  فتح 
املهني  التصنيف  واعادة  االسايس  القانون  السابقة وتنقيح  االتفاقات  جميع 
الشهائد  وملف   2021 دفعة  املهنية  والرتقيات  العريض  العمل  وسنوات 

العلمية والساعات االضافية والليلية.
للعمل  العادي  السري  بتعطل  تنذر  االجتامعية  االوضاع  ان  ننبه  كام 
ونطالب بحل االشكاليات العالقة حتى ال نجد انفسنا مضطرين لخوض كل 

االشكال النضالية التصعيدية.
* الكاتب العام للنقابة االساسية الذاعة تطاوين
وليد طليحة

اهلل أكبر 

التعازي  عبارات  بأصدق  بسليانة  الثانوي  للتعليم  الجامعي  الفرع  يتقدم 
واملوساة لألخ طارق بن دريسية الكاتب العام للنقابة األساسية لعملة الرتبية 
ويرجو  البكر..  إلبنه  املأساوي  الفقدان  إثر  بسليانة  الجامعي  فرعهم  وعضو 
واسع الرحمة للفقيد والصرب والسلوان لألخ طارق ولكافّة أفراد عائلته.. قّدر 

الله وما شاء فعل إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

تعزية ومواساة

الفرجاين وإثر  انتقل إىل جوار ربه والد األخ حمدي 
باملروج  الثقافة  دار  أرسة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا 
إىل زميلهم حمدي بأحّر التعازي، تغمده الله الفقيد 

بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
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كشفت تدخالت ممثل املجتمع املدين واالحزاب املشاركة 
عالقة  يف  صمود«  »ائتالف  نظمها  التي  الوطنية  الندوة  يف 
الهواجس  املفرتض مستقبال عن جملة من  السيايس  بالنظام 
هي أقرب للتخوفات عن تراجع منسوب الحقوق والحريات 
إىل  بعد 2011  ما  تحققت  التي  القليلة  املكاسب  وهي من 
عديدة  تحديات  بدورها  تعرف  والتي  التعبري  حرية  جانب 
كبلت اي تطورا لها وهذا ما يتجىل يف بيانات الهياكل املهنية 
القاسمي  خليفة  الصحايف  ايداع  عملية  يف  ويتجىل  للقطاع 

السجن!
يف  العريقة  والجمعيات  املنظامت  هذه  عن  يغب  ومل 
تجربتها النضالية ضمن نسيج املجتمع املدين ومثلها االحزاب 
الهواجس  تلك  البالد ربط  تاريخيا ملصلحة  املنحازة  الوطنية 
بقدر  اذ  البالد  تعيشها  التي  االستثنائية  بالفرتة  والتخوفات 
اقرار كل املشاركني بأن ما حصل يوم 25 جويلية هو تصحيح 
ملسار انحرف عن مداره وخلف عرشية من التجارب الفاشلة 
تبعاتها فإن ذلك ال يعني  التونيس يوميا من  الشعب  يعاين 
تربير أي تجاوز او تعد من ِقبل اي سلطة كانت وتحت أي 
مسمى وهو ما يظهر يف أوقات  مختلفة ويشكل أحيانا ضغطا 
بالقبول  لها  جرا  تعتربه  التي  والسياسية  املدنية  القوى  عىل 
بأمر واقع  يخىش ان تكون وراءه أطراف تعمل عىل توسيع 
دائرة املنع والتضييق او التعويم عند تطبيق القوانني للتغطية 
اما عن الفاعلني الرئيسيني او اإليهام بأن ذلك يتم »مبباركة« 
من أعىل هرم السلطة ولنا يف ما يجري هذه االيام بخصوص 
حمالت املداهمة للمحتكرين واملضاربني بقوت الشعب مثاال 
عن ذلك اذ طالت العملية اعدادا من الذين يلهثون من اجل 
تأمني لقمة العيش وهم أصال من املهمشني واملفقرين جراء 

تحالف لوبيات املال والسياسة عىل مدى السنوات املاضية.
وتتعزز تلك التخوفات من كون هذا التعويم الذي ميارس 
نشطاء  وقت الحق  يشمل يف  قد  املداهمة  اآلن يف حمالت 
الذين  الكالم  بهذا  املقصود  عىل  هنا  ونؤكد  املدين  املجتمع 
سخروا وقتهم وجهدهم لخدمة الربامج التوعوية والنضالية 
من  الرفع  اىل  الهادفة  التطوعية  الرؤية  ضمن  واالجتامعية 
املطروحة  وامللفات  املسائل  بعديد  املواطنني  وعي  درجة 
بالسلط  انفرادية  أي  بعيدا عن  تتطلب حلوال جامعية  التي 
يدفع  املدين  النسيج  سيجعل  تعويم  اي  الن  القرار  واتخاذ 
عىل  »املحسوبة«  االطراف  بعض  تورط  أو  انفالت  رضيبة 
التطوع والنضالية يف أعامل مشبوهة ومجرمة قانونا وبالتايل 
استغالل  او  التفاف  القانون مبارشة دون  ان يستهدفها  البد 
الحريات  ومحارصة  للتضييق  املشبوهة  املامرسات  لتلك 
املجتمع  متاسك  عنارص  اضعاف الهم  من  عنه  وما سيرتتب 
االحداث  اثبتته  ما  وهذا  املدين  بالحراك  املتصل  الجانب  يف 
والتجارب السابقة اذ كان ذاك النسيج يف مقدمة املتصدين 
مشاريع  فرض  أو  التونسيني  بني  التفرقة  لبث  خطط  الي 
قوانني وقبلها فصول من الدستور هي يف الحقيقة فصول من 
أجندات خارجية مازال إىل االن يسعى اصحابها إىل ترسيبها 
بأشكال مختلفة عرب ضغوط القوى الدولية منذ ان حصلت 

الحركة التصحيحية للمسار االنتقايل يوم 25 جويلية املايض.
وما يستوجب اليوم من السلطة القامئة ان تقوم بخطوات 
جدية تجاه مكونات املجتمع املدين الذي كان أول الداعمني 
هو  التخيل عن كل ما يشوب عديد القوانني واملراسيم من 
خافية  غري  لغايات  مقصودة  سابقة  عهود  يف  كانت  ثغرات 
امام  واملوانع  الحواجز  ووضع  العام  الفضاء  عىل  للهيمنة 
لدى  الوعي  األوىل عىل نرش  بالدرجة  العامل  املدين  النسيج 
حصانته  وتعزيز  التونيس  املجتمع  رشائح  من  دائرة  أوسع 
الذاتية من اي استغالل للسلطة بتعالت واهية وهذا ال يكون 
اال بفتح حوار شفاف وبال اقنعة الن مناعة البالد جهد مشرتك 

بني الجميع وليس وقفا عىل أي طرف كان.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

 صياغة ميثاق اجتماعي بالتشاور مع القوى الوطنية 
الديمقراطية لتحديد أولويات املرحلة القادمة 

»أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية«؟

25 جويلية؟«  بعد  لتونس  نظام سيايس  »أي  املحوري  السؤال  كان 
التي نظمت من قبل »إئتالف صمود« االتحاد  الوطنية  للندوة  منطلقا 
املدافعني  لدعم  متوسطية  ـ  األورو  واملؤسسة  التونسية  للمرأة  الوطني 
الحوار  كان  اذ  إيربت«  »فريدريش  ومؤسسة  االنسان  حقوق  عن 
مستفيضا بني املشاركني من مختلف مكونات املجتمع املدين واالحزاب 

والشخصيات الوطنية وكانت الشعب حرضت اشغالها.
ومتحورت الندوة حول جملة من املحاور أهمها »العالقة بني السلط 
والحريات«  الحقوق  حامية  و»ضامنات  املنشود«  السيايس  النظام  يف 
دولة  يكرس  دميقراطي  سيايس  نظام  الرساء  املوضوعية  والرشوط 
القانون ويحمي الحقوق والحريات والسلط املضادة ودورها االسايس يف 
الدميقراطيات الحديثة وكانت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات منوذجا 
والدائل  الحايل  االنتخايب  النظام  وتقييم  املطروحة  السياسية  والبدائل 

املطروحة  الصالحه.
وقد أثري خالل هذه الندوة كل ما له عالقة بالخارطة االنتخابية بداية 
االنتخايب  القانون  اعتامد  سيتم  اي هل  لها،  املنظم  القانوين  االطار  من 
لسنة 2014 أم سيتم تغيريه قبل اجراء االستشارة وهذا ما عرب عنه بكل 
وضوح عضو الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر بالتأكيد 
 25 يوم  استفتاء  يف  املشاركة  إىل  الناخبني  دعوة  بإمكانها  »اإليزي«  ان 
جويلية قبل شهرين من ذلك إال اّن املؤكد أن ذلك االمر يستدعي الحسم 

أوال يف اإلطار القانوين.
* احرتام الثوابت للنظام الدميقراطي

التام  الرفض  هو  الندوة  هذه  خالل  من  مالمسته  متت  ما  أن  كام 
يسمى  ما  ونعني  الذي طغى  للمرشوع  والسياسية  املدنية  القوى  لكل 
»«بالبناء القاعدي« وباملقابل هناك إتفاق ان تكون االصالحات املرتقبة 
لثوابت  احرتامها  مع  الناجحة  املقارنة  بالتجارب  ومستأنسة  معقلنة 

النظام الدميقراطي كالفصل بني السلط والتوازن بينها اضافة اىل اتفاق 
اغلب القوى السياسية عىل أن تكون االنتخابات نزيهة وشفافة مع اقرتاح 
اآلليات الالزمة للبت يف املخالفات والجرائم االنتخابية يف آجال معقولة 
ما يضمن ان يتمتع كل نائب يف فرتته النيابية بالرشعية واملرشوعية الذي 
متكنه من القيام بدوره الترشيعي عىل أحسن وجه اضافة إىل ان تفرز 
االنتخابات تحالفات متجانسة قادرة عىل الحكم وعىل تنفيذ برامجها ويف 

الوقت نفسه تكون املعارضة صلبة وتلعب الدور املنتظر منها.
* حامية املسار الدميقراطي

املعلنة  والتصورات  اآلراء  ان  صمود«  »إلئتالف  العام  املنسق  أشار 
هذه  تكون  ان  لضامن  الالزمة  القانونية  النصوص  صياغة  رضورة  ترى 
السلطة محايدة ونزيهة وناجزة وتلعب دورها كسلطة حقيقية لتكريس 
تكن  مل  إذا  تكفي  ال  وحدها  النصوص  الن  والعدل  والحريات  الحقوق 
السلطة القضائية حريصة عىل العدالة بني جميع املواطنني دون تفرقة 
بينهم، وبالنسبة للسلط املضادة مثل الهيئات الدستورية وأولهم املحكمة 
الدستورية وما أثري حولها من جدل ونقاش فقد تم التأكيد عىل أهمية 
ومتابعة  رقابة  من  به  تقوم  ما  باعتبار  الحديثة  الدميقراطية  يف  دورها 
ثوابت  لها  ليست  التي  االنتقالية  املراحل  يف  خاصة  الحاكمة  للسلط 
للتأسيس عليها يف الدميقراطية مبا يعني انتظار نضج التجربة استنادا إىل 
عامل الوقت حتى تصبح تلك الثوابت قناعة مشرتكة بني كل الفاعلني يف 
املشهد العام. إضافة اىل العمل عىل ان تكون مخرجات هذه املرحلة أكرث 
لصياغة  والدميقراطية  الوطنية  القوى  املشاورات مع  وضوحا من خالل 
لتثبيتها  العام  التصور  وإعطاء  والتخوفات  الهواجس  كل  يلخص  ميثاق 
الجمعيات  الوطنية  للمنظامت  املرتقبة  لالصالحات  مرجعا  تكون  حتى 
التي مل تشارك يف منظومة ما  الوطني وكذلك لالحزاب  بالشأن  املهتمة 

قبل 25 جويلية ونعني عدم الثورة يف منظومة الفساد.

الحقوق والحريات!

منذ  وهي  عديدة  واسبابها  تونس  تعيشها  التي  الصعبة  الوضعية 
اذ كانت حسب رأيه خيانات وجرائم وانقالبات وافالس سيايس   2011
واقتصادي لكل من تداولوا عىل الحكم طيلة الفرتة السابقة مع غياب 
الطموح الن كل عمل كان محدودا وبال رؤية وهذا ما تسبب يف تشكل 

واصبحت  مافيوزية  اىل  اليوم  تحولت  ريعية  اقتصادية  طبقة 
البالد مقسمة إىل مستضعفني ومفسدين. واستطرد القول 

انه كان واضحا منذ البداية طرح سؤال مهم وهو اي نظام 
اضافة  للبالد  املتأزمة  الحالة  ملعالجة  مطلوب  سيايس 
بالبالد وأساسا خلق  لتصور وتنظيم اقتصادي للنهوض 
لتحقيق  نسعى  باننا  القول  يكفي  ال  اذ  لذلك  اآلليات 

اهداف اذا مل تجود اآلليات املستوجبة لذلك فالبالد مل 
تحقق اي من اهدافها الن غياب الهيكلية مل يساعد عىل 

للنهوض  مبرشوع  تتقدم  واحدة  حكومة  نر  مل  اذ  الغاية  تلك 
بواقع البالد وهذا باعرتاف اصحابها أي الذين تحملوا املسؤولية  داخلها 

وهذا ما نراه كذلك يف هذه حكومة بودن التي مل تقدم فكرة واحدة عن 
برنامج عملها واملطلوب منها خاصة يف عالقة بدورها االجتامعي.

وقال العميد الصادق بلعيد يف باب تشخيص أوضاع البالد نحن نعيش 
األنظمة  تأسيسا عىل  نريد  الذي  السيايس  بالنظام  الدوامة يف عالقة  يف 

السياسية املتعارف عليها اما استبدادي او دميقراطي الن الرس يف نجاح 
اي نظام سيايس يتطلب الظروف الالزمة وأولها توفر نخبة سياسية عالية 
وهنا تساءل العميد عن حال نخبنا التي تغادر باآلالف البالد باتجاهات 
مختلفة مبا جعلها فقرية النخب وبالتايل نالحظ استسهاال الي انتقال 
يف  العريقة  االنظمة  عن  امثلة  وقدم  الرئايس  الربملاين  من 
التوازن  خالل  من  االمرييك  النموذج  مثل  الدميقراطية 
السياسية واالقتصادية  املوجود بني عديد املؤسسات 
و نحن مل نتعلم من دروس تجاربنا السابقة ومنها ما 

يجب من فصل بني السلطات.
وليس  حكومة  سلطة  اىل  اليوم  الحاجة  واكد 
لقوة  تحتاج  الطموحة  املشاريع  الن  تنفيذي  لحكم 
سياسية قادرة عىل انجازها مع التأكيد عىل أهمية وضع 
املأزق  لتجاوز  بالبالد  الفاعلة  القوى  بني  اجتامعي  ميثاق 
الذي تعيشه البالد بسبب »جهالة« من حكموا منذ 2010 الشأن 
العام لغياب اي معرفة لديهم بالحكم ومل يخف العميد ان هناك تيارا 
مبا  درايته  وعدم  وتصوراته  اقرتاحاته  من خالل  االسلوب  بذلك  متشبثا 
سيحصل الحقا وبالتايل فإن البالد مازلت مرتهنة لهذا املأزق والبد من 

الحسم فيه.

* لطفي املاكني

  األستاذ العميد الصادق بلعيد 

وضعيات صعبة يمكن تجاوزها
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أكد املنسق العام »لالئتالف صمود« حسام الحامي 
عىل أن مثل هذه املسائل الوطنية الكربى كانت من 

خصصت  ندوة  ومنها  اهتامماته  أولويات 
تونس  يف  الحكم  وازمة  االنتخايب  للقانون 
استمرار  املاضية  السنوات  عرفت  وقد 
حالة العطالة التي عليها منظومة الحكم 
 2019 ـ   2014 النيابية  الفرتة  يف  خاصة 
وكذلك التي تليها اذ كان التشتت واضحا 

باستمرار  متعرثة  الربملان  اعامل  وباتت 
السلطة  رئيس  بني  الصالحيات  يف  تداخل  مع 

التنفيذية.
جويلية   25 قبل  ما  منظومة  ان  كذلك  تبني  كام 

وهو  الداخل  من  نفسها  اصالح  عىل  قادرة  غري  هي 
االستفتاء عىل  لجبهة  الدعوة  من خالل  عنه  عربنا  ما 
السياسية  املنظومة  الصالح  القامئة  السلطة 
الحركة  ومع  بها  املرتبطة  املنظومات  وباقي 
االمل  عاد  جويلية   25 ليوم  التصحيحية 
الصالح ما ميكن اصالحه ومبرور الوقت تبني 
حقيقية  بخطوات  القيام  يف  الترسيع  ان 
أصبح أمرا مستوجبا باتجاه ترشيك الفاعلني 
الحقيقيني يف املشهد العام خاصة وان االرقام 
املعلنة يف عالقة باالستشارة االلكرتونية كشفت 
عىل  قدرتها  عدم  نفسه  الوقت  ويف  نجاعتها  عدم 

تعويض التشاركية التي ينادي بها الجميع.

 االصالح ضروري  حسام الحامي

الحقوق والحريات 
ليست مجرّد إعالنات

ان ما حصل يوم 25 جويلية يحتم علينا البحث عن آليات النظام السيايس الجديد مبا يضمن الحقوق والحريات 

ويحمي املسار مبا انها اساسية لالفراد واملؤسسات اال ان تجربة بالدنا مل تحقق عىل مدى العقود املاضية تلك الحامية 

اذ ان الحقوق والحريات ليست مجرد اعالنات فقط لذلك حصلت التجاوزات من قبل مختلف السلط وأولهم املرشوع 

رغم انه منتخب. وبني ان هناك ضامنات اجرائية اي قضائية وهنا يفرتض ان تتضمن االصالحات القادمة تلك الضامنات 

والحريات  للحقوق  تقييده  لعدم  ناجحا  اعتربه  اذ  االنقليزي  الدستور  عن  مثاال  وقدم 

البلدان مثل سويرسا حرص عىل حامية الحقوق والحريات  كام أن القضاء يف بعض 

وحتى وان مل تكن موجودة بالنص القانوين لذا فإن التعديل الدستوري ال يجب ان 

ميس مكتسبات الحقوق والحريات بل البد من دعمها خاصة يف عالقة بالضامنات 

القضائية الن القضاء أصبح يقوم بالتجاوزات وبلوغ تلك الغاية يتطلب اقرار رقابة 

دستورية القوانني اي البد من وجود محكمة دستورية قادرة عىل مراقبة مشاريع 

القوانني والقوانني الرقابية الالحقة والسابقة.

وأكد االستاذ أمني محفوظ ان الضامنات الخاصة تعرض متتع الفرد بإقرارات خاصة حتى 

يف حال التعسف عليه من قبل اي سلطة بالذهاب إىل املحكمة الدستورية كام هو معمول به يف األنظمة الدميقراطية 

العريقة مثل ماهو موجود يف املانيا وبلجيكا وسويرسا والنمسا أي عدم تنفيذ أي قرار دون التظلم بشأنه لدى املحكمة 

محدودا  يكون  ان  االفضل  من  الدستورية  املحكمة  اعضاء  عدد  ان  الوقت  ذات  ويرى يف  االنسان.  لحقوق  األوروبية 

لتحقيق الجدوى املرتقبة يف ظل وجود خضوع للمجتمع يف ما يصدره القضاء من أحكام مبا جعل لدينا مظهرا من مظاهر 

انكار العدالة لذا البد ان يتحرر القضاء من املجتمع خاصة وأنه ال وجود ملجلس أعىل للقضاء بعديد الدول العريقة يف 

الدميقراطية.

كام تحدث االستاذ أمني محفوظ عن اللجنة املكلفة باالصالحات املرتقبة ضمن الدستور الجديد اذ افرتض ان يعلن 

عن تركيبتها رئيس الجمهورية يف االيام القادمة انطالقا من الروزنامة املعلنة يف شهر ديسمرب املايض بخصوص املواعيد 

االنتخابية وأولها االستفتاء الشعبي يوم 25 جويلية القادم.

وشدد عىل رضورة تحديد عدد أعضائها تجنبا لتشتت النقاشات واضاعة الوقت يف مسائل عدمية الجدوى مع دعمه 

النفتاحها عىل املنظامت الوطنية والنخب املشهود لها بالكفاءة والتميز لتقديم االفكار واملقرتحات كام عىل هذه اللجنة 

بحسب استاذ القانون الدستوري االلتزام مبا ورد بالفصل 22 من االمر الرئايس عدد 117 من خالل ضامن حقيقي للحقوق 

والحريات والفصل بني السلطات مع التوازن بينهام.

انها ترشف حاليا عىل  بالنسبة لوضع »اإليزي« رغم  الرؤية  االستاذ محفوظ وقبل ذلك البد من توضيح  ويضيف 

عملية اعادة انتخاب املجالس البلدية لكن ذلك ال يعني ان هناك تواصال بينها وبني السلطة التنفيذية الن اجندة املواعيد 

االنتخابية بداية من االستفتاء تتطلب وجود تنسيق وهذا ما يغيب االن مع االشارة ان اقرار الخارطة املعلنة من قبل 

رئيس الجمهورية يوم 13 ديسمرب املايض مل يأخذ فيها رأي الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات »اإليزي« وهذا 

ما يتوجس منه أغلب مكونات املشهد العام كون هناك نية لتكليف هيكل آخر باالرشاف عىل هذه املواعيد.

  أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ

قانونها المنظم سابق حتى للدستور :

هل الحل يف حل هيئة االنتخابات؟
* ناجح مبارك

مل تتلق الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات اىل حد اآلن ردا 
املالية   االعتامدات  املالية بخصوص تخصيص  من وزارة 
واالنتخابات  املقبل  جويلية   25 استفتاء  إلجراء  الالزمة 
الترشيعية املبكرة بتاريخ 17 ديسمرب، وذلك رغم ميّض 
أكرث من شهر عىل املراسلة وهو ما يوحي بجمود عالقة 
العليا  بالهيئة  الجمهورية  رئاسة  ورائها  ومن  الحكومة 
بالترصيح  املراقبون  يربره  جمود  لالنتخابات،  املستقلة 
الناري لرئيسها نبيل بفون بعد التدابري االستثنائية بتاربخ 

وهل  االنتخابات؟  هيئة  تسري  أين  فإىل  عنه.  سعيد  قيس  للرئيس  املبارش  غري  والرد  جويلية   25
سيكون مصريها مثل مصري املجلس االعىل للقضاء؟ وماهي البدائل املطروحة ان تم حلها؟

الهيئة قد راسلوا وزارة  انه واعضاء  العيايش  بلقاسم  العليا املستقلة لالنتخابات  الهيئة  قال عضو 
25 جويلية  يوم  تنظيمه  املزمع  االستفتاء  الالزمة الجراء  االعتامدات  املالية قصد طلب تخصيص 
املفعول  سارية  القوانني  تحدده  االستفتاء  ومسار  االنتخابية  املسارات  يف  الهيئة  دور  وان  املقبل 
وشدد عىل حياد الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عن التجاذبات السياسية ومل يحدد اي موقف 
يف ترصيح اذاعي من اختيار االنظمة السياسية وان طرح النظام السيايس املنشود ال يعود بالنظر 

اىل الهيئة.
موقف مترسع بعد 25 جويلية

مل تجب وزارة املالية عن مراسلة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وقد تنتظر الضوء االخرض من 
رئاسة الجمهورية وهي يف انتظار ان يحدد الرئيس قيس سعيد املوقف النهايئ منها وهو الذي بدا 
يف آخر لقاء له مع رئيس محكمة املحاسبات مستاء من ترصيح نبيل بفون رئيس الهيئة عندما 
»صادمة  كانت  االجراءات  ان  دستوري  غري  واعتربه  عارضه  والذي  جويلية   25 عقب حدث  اكد 
وغري مطابقة للدستور« وان دور هيئة االنتخابات ليس اعداد الصناديق ليوم االنتخاب واحتساب 
عند  التصويت وال  عند  الرتشح وال  عند  ال  قيس سعيد  يشوشوا، عىل  مل  واالعضاء  وانه  االصوات 

التزكية والفرز النهايئ لالصوات.
هذا املوقف من التدابري االستثنائية رد عليه الرئيس قيس سعيد يف اول استقبال له لرئيس محكمة 
املحاسبات القايض القطاري آنذاك عندما قال »الهيئة التي توصف باملستقلة وعليها ان تكون كذلك 
وبالفعل سمعت منها موقفا من التدابري االستثنائيةالتي اتخذتها وال دخل للهيئة التي تدعي أنها 
إىل  الهيئة،  لرئيس  املحايد  الترصيح غري  يتجاوز  الدولة  رئيس  املسائل«.واستياء  مستقلة يف هذه 
تحميلها مسؤولية الرتاخي يف تتبع املخالفات االنتخابية والتجاوزات املالية اثناء الحمالت االنتخابية.

انحياز للمعارضة ومتلمل داخيل 
ومل يقف االمر الخاليف بني اعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات عند حد ترصيح رئيسها بل إن 
عضو آخر، قد ذهب اىل امضاء عىل عريضة مع اصوات تعالت ضد االجراءات االستثنائية، ومنهم 
من يتزعم املعارضة ضمن »مواطنون ضد االنتقالب«، مام بررمتلمل اعضاء اخرين تشبثوا مبوقف 
اىل  التحرك والدعوة  اىل  ما دعا رفيق بوعسكر  االستثنائية، وهذا  التدابري واالجراءات  الحياد من 

اصالح الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات.
رهينة أحزاب وتوافقات

وكان عضو املكتب السيايس لحركة الشعب هيكل  امليك، قد ذهب إىل التأكيد عىل ان الهيئة مل 
تاخذ  بعني االعتبار املالحظات والنقد واالعرتاضات املوجهة إليها عقب الترصيح بنتائج االنتخابات 
الترشيعية السابقة وساهمت يف الحد من عدد نواب الحركة، مع انهامل تتدخل للحد من تدخل 
املال السيايس املشبوه، وهذا ما يؤكد عليه عدد من مناضيل االحزاب والحال ان الهيئة اختارتها 

احزاب بعينها خدمة الجنداتها عىل حد اقوالهم.
الهيئة والذي تّم  القانون املنظم لعمل  التي تدعو اىل تنقيح  الهيئة تعالت االصوات  ومن داخل 
سنه منذ ديسمرب 2012،قبل املصادقة عىل الدستور وهذا ما أكد عليه فاروق بوعسكر نائب رئيس 
الهيئة مع رضورة االخذ يف التنقيح باملشاكل والصعوبات التي جدت يف االنتخابات املتتالية بعد 
2014، هذا اىل اعادة النظر يف عدد االعضاء وتفرغهم ومنحهم واختصاصاتهم. وذلك بالنظر اىل 

الخالفات التي عصفت بالهيئةالعليا املستقلة لالنتخابات خالل تنظيم وخاصة بعد االنتخابات.
هيئة عليا مل تجرب االستفتاء

الثورة اسم »قانون االنتخابات  2014، حمل بعد  القانون االنتخايب لشهر ماي  أّن  أعلن بوعسكر 
 : واالستفتاء«، معترباًا أّن الهيئة جّربت كل أنواع االنتخابات لكنها مل تجرّب بعد االستفتاءات، قائالاً
الدستور(  بتنقيح  )متعلق  دستوري  استفتاء  االستفتاء:  من  نوعني  نظّم   2014 جانفي  »دستور 
واستفتاء ترشيعي )متعلق بصدور قانون(«. وتابع بوعسكر: »عملية االستفتاء تشبه كثرياًا عملية 
انتخايب بدخول مكتب  اقرتاع يقوم فيها املسجلون يف سجل  االنتخاب، ألن االستفتاء هي عملية 
االقرتاع واالختيار يف الخلوة، ونستعمل كذلك الحرب االنتخايب، لكن الفرق أّن ورقة االستفتاء تختلف 
عن ورقة االنتخابات، ألّن االستفتاء ليس عملية اقرتاع عىل قامئات أو أشخاص وإمنا هي إجابة عن 
سؤال ويتم ذلك مببادرة من رئيس الجمهورية الذي يطرح سؤاالاً عىل الناخبني« حسب وصفه. هذا 

مع رضورة تحديد هوية املشاركني وسجلهم االنتخايب وبحث مسالة متويل االستفتاء.
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* الطايع الهراغي  

»الوهم أشّد رسوخا من الحقيقة«
)جــاك دريـدا(.   

»ليست الحقيقة هي ما يهّم بل الّنرص«
)أدولـف هتلــر(.                                                                          

»يف وقت الخداع العاملّي يصبح قول الحقيقة عمال 
ثوريّا«.                                         )جــورج أوريـل(.

»املستبّد يف لحظة جلوسه عىل عرشه ووضع تاجه 
فصار  إنسانا  كان  نفسه  يرى  رأسه  عىل  املوروث 

إلها«.
)عبد الرّحامن الكواكبي(

الّسياسة معضلة. »ورطتها« تتمثّل يف أنّها فعل محكوم بإمالءات اللّحظة 
فّن  هي  وتعرّجاته.  املستقبل  انفتاحات  تبرّص  إليها  مضافا  وإكراهاتها 
أسرية  أصبحت  إذا  الّسياسيّة  املامرسة  تُقتل  والتّنّوع.  االختالف  إدارة 
املغالبة. وتتحّول إىل نقمة وعبء عىل املجتمع الّسيايّس إذا اتّكأت عىل 
التي تغّذيها عقليّة  الثّأر من املايض  البدائيّة املسكونة بغريزة  الّذهنيّة 
االنتقام، وليس بتدبّر سياسات ناجعة للقطع مع مآيس املايض. الّشطارة، 
االستئثار، ذهنيّة الغنيمة والّتكة. تلك هي عالمات إقالة العقل -إن مل 
التّفكري، وإطالق  تكن إقصاء له- ودفعه إىل خوض إرضاب مفتوح عن 
العنان لعربدة العاطفة التي تأرسها انفعاالت اآلن وإرهاصات اللّحظة 

وأمراض الغرور.

* المفارقات العجائبيّة
مفارقات عجائبيّة كثرية يف املشهد الّسيايّس  تشهد بأّن التاريخ -تاريخنا 
باستتباعاته هو  املهازل. 25 جويلية  بالّذات-  مل ينضب بعد من  نحن 
إحدى هذه املفارقات. ومن نكد التّاريخ أن تتبارى امللل والّنحل -بعضها 
محسوب عىل الطّيف اليسارّي والّدميقراطّي- يف إعالء »ثورة قرص« إىل 
ت أحداثا  مرتبة التّحّوالت التّاريخيّة الكبى التي غرّيت وجه العامل واعتبرِ

مفصليّة.                                 
بائسا من  إرثا  محاوالت تدجني ثورة 17 ديسمب/ 14جانفي واعتبارها 
 25 حدث  أْسطرة  تستقيم  فيك  املفارقات.  هذه  ثاين  هو  بائس  ماض 
جويلية كان ال بّد للحشود القيسيّة من الكفر بغرميه 14 جانفي كحدث 
يشبه يف مخيّلتهم حبل املشنقة املتدّل يف غرفة املحكوم باإلعدام.                  
انقالب  /انتفاضة/  التّوصيف )ثورة  - بعيدا عن االختالف يف  14جانفي 
ناعم...( محطة سياسيّة مفصليّة يدين لها الجميع ميينا ويسارا ووسطا. 
الّسلطة رضبة  التّداول عىل  املتخلّفة حيث  البلدان  ديكتاتور يف  فخلع 
حّظ مرتبطة بانتقام ثورة القرص أو ثورة القب يُعّد مقّدمة مثىل لجملة 
لتعبرية  الطّريق  مّهد  وبطانته  عيل  بن  )تنحية(  تنّحي  التّغيريات.  من 
الّشخصنة  سطوة  من  وحّررها  العرش  عىل  للّتبّع  اليمني  تعبريات  من 
وجوائحها والحكم الفردّي وويالته، ومّكن اليسار والفعاليّات الّدميقراطيّة 
من هامش -محدود ولكّنه مهّم- من الفعل الّسيايّس هو مثرة »االنفالت« 
نفسها  املكتسبات  بعض  فيه  وتُفرض  الثّورات  يصاحب   ما  غالبا  الذي 

فرضا. مشهد -كان ينبئ بانفتاح عىل املستقبل- انغلق 
عىل نفسه وأنتج مسوخا مل تفلح إالّ يف تفريخ األزمات 

ومراكمتها.

* انتظارات وخيبات
وضع تونس اليوم ليس ببعيد عن وضعها زمن البايات، 
أيب  ابن  وصفها  كام  ومعنى«-  حّسا  »املريضة  تونس 
ملوك  بأخبار  الزمان  أهل  »إتحاف  كتابه  يف  الّضيّاف 
تونس وعهد األمان« سنوات قبل االحتالل، وضع  شبيه 
مبا ورد يف نصيحة الجرنال حسني للباي محمد الّصادق 
احتامل  لها عىل  قدرة  ال  اململكة  إّن هذه  سيّدي  »يا 
كحال  فحالها  املوجود يف خطر،  من  وهي  زائد،  يشء 
بالّدم،  ينّز رضعها  اآلن  فهي  الّدم،  خرج  حتّى  ُحلب رضعها  إذا  البقرة 

وولدها مبضيعة والعطب أقرب إليها من الّسالمة«.
التّقييم  يف  تباين  من  الفرقاء  بني  ما  -عىل  إجامع  محّل  يكون  يكاد  ما 
حجم  بني  الكيّل  التباعد  هو  املخارج-  وتصّور  املسؤوليّات  وتحميل 
االنتظارات وفداحة املآالت. دليل دامغ عىل عمق الهّوة بني ما انفتح من 
آمال وانتظارات وما تحّقق من حصاد الهشيم وقبض الّريح.                                     
عرشيّة الّنكد/ عرشيّة التّصحري/ عرشيّة سحل القيم واملفاهيم/ عرشيّة 
التّصالح مع القديم الذي لفظه 14جانفي وبرّش بنقيضه بتعليبه وإلباسه 
املقاس  التّاريخ عىل  بزّة ظاهرها جديد وجوهرها رّث./عرشيّة تفصيل 
بعمليّة قيرصيّة عىل غرار ما كان يفعل بروكست مبرضاه -عىل ذّمة ما 
هو مثبت يف األسطورة اليونانيّة-. تلك هي الحصيلة التي غنمها الّشعب 

من الّسنوات العرجاء من عمر الثّورة.       
مخلّفاتها-  بتجاوز  بالك  -فام  األزمة  إدارة  فشلت يف  الّنحس  حكومات 
ألنّها اتّكأت عىل اغتصاب الحكم واالستئثار به كغاية يف ذاته، وعجزت 
عن خدمة نظام، هو نظامها، وهي تكثيف لتعبرياته الّسياسيّة. فعبّدت 
نسختها  هو  رحمها،  من  بديل  لتفريخ  الطّريق  تَعرِ-  مل  أم  ذلك  -وعت 
املشّوهة وربيبها الجنيس. تكرّمت عليه بكّل مقّومات ومّبرات االنقالب 
عليها: إعدام كّل مظاهر الحياة، الّسياسيّة والفكريّة والثقافيّة واملعيشيّة، 
تحويل املؤّسسات )مؤّسساتها( إىل أوكار جوفاء يجفل منها البوم، ارتهان 
بورصة  يف  للمقايضة  الوطنيّة  الّسيادة  وعرض  املانحة  للجهات  كيّلّ 
املزاد العلنّي للقيم املنقولة، تعايش شبح املؤّسسات والّسلط التّنفيذيّة 
تشييد صور صينّي  الّضائر،  تنكيد  يفوق  ما  يف  والقضائيّة  والترّشيعيّة 
يفصل بني املجتمع ومؤّسسات حكمه حتّى باتت الّدولة ودوائر الحكم 
مؤّسسات  أقرب.  الّدولة  دون  ما  إىل  هو  خرافيّا،  كائنا  غريبة،  أشباحا 
منتخبة ال يشء مييّزها يف فظاعتها عن تلك التي نّصبها بن عيل -وسلفه 
بعهد  تذكّر  رسياليّة  وضعيّة  ديكورا.  يكون  أن  لبعضها  وأراد  بورقيبة- 
البايات وما هو مخطوط يف ما رسده مؤرّخون من مهازل يعرس عّدها 
أن  يُفتض  أليم  ماض  من  تراثا  خلناها  مهازل  يستحيل ضبطها،  ويكاد 
عناوينها  الزّمان يف مجلّدات  ذاك  تنّدر، عن فظائع حّكام  يكون مجال 
»كتاب  الثّعالبي،  العزيز  لعبد  الّشهيدة«  »تونس  محتوياتها:  تختزل 
االستبصار يف عجائب األمصار« ملؤلّف مرّاكيش مجهول، »عجائب اآلثار 
الجبّار  لعبد  الجبيت«  بـ»تاريخ  اختصارا  املعروف  واألخبار«  الّتاجم  يف 

الجبيت، »طبائع االستبداد ومصارع االستعباد« لعبد الرّحامن الكواكبي. 
وضعيّة هالميّة أفقدت املحطّات االنتخابيّة خاصيّاتها وجدواها ورشّعت 
الّنادر.  االنقالب عليها مّمن اعتبته بعض األطراف ذات يوم عصفورها 

فكان فعال عصفورا نادرا طلّق القفص وطار.

* ومن المهازل ما قتل
دونكم هذه العيّنات من مهازل ما ضّمها كتاب وما جالت ببال عاقل 
من الخطوب التي تتالت عىل تونس بعد الثّورة، لعلّها نسخة ماّم أورده 
»طفت   )1863( املشهورة  رسالته  يف   )1887  /1828( حسني  الجرنال 
قاسمتنا  البحار فام عرثت عىل مملكة  أرضنا هذه وما وراء  املاملك يف 

همومنا وال سمعت بأشخاص فعلوا بأهال إيّالتهم مثلام فعلتم«:
- املهزلة األوىل: من مفارقات التّاريخ ومكائده أن تلد األزمة من رحمها 
إىل  املواطنني  يحّول  مبا  الّسادسة  بالخالفة  الحامل  من  األعرج،  صنوها 
والحاكم  بيعة  إىل  والحكم  إيّالة  إىل  والوطن  رعيّة  إىل  والّشعب  أهال 
إىل حوزة علميّة وفقهيّة، إىل الحامل ببعث منوذج بونابرت حيّا بعد 170 
سنة وبحكم يُساس بفرمانات سلطانيّة ومراسيم عليّة يف نسخة مشّوهة.                                                
الّنخبة واهتبالها وتنّكرها لهّويّتها وتورّط بعض  الثّانية: تخّمر  - املهزلة 
أطيافها يف مبايعة ذليلة رّدتها إىل وضعيّة وّعاظ الّسالطني لحاكم بأمره 
مل يرض منها بغري املذلّة والهوان وولوج بيت الطّاعة صاغرة. نخبة ولّت 
ظهرها لتاثها وطلّقته وانحدرت إىل ما دون معارضة الّديكور، يشهد عىل 
ذلك حشود املفرّسين والرّشّاح واملريدين الذين يكابدون اللّيل وطوله 
والّنهار وأهواله لتدوين »أيّام« مفّجر »ثورة الّنرص« وفّك طالسم خطاب 
استعاض عن إكراهات عامل الّسياسة بالّنبش يف بدع الخطابة حيث الزّهو 
بالزّخرف البالغّي يجعل الّصدق فيها -إن حصل- زلّة لسان.                             

اإلسفاف  من  مستوى  إىل  الّسيايّس  الخطاب  انحراف  الثّالثة:  املهزلة   -
عامل  بني  الجوهريّة  للفروق  اعتبار  أّي  تقيم  ال  التي  الخشبيّة  والرّطانة 
الّسياسة مبا هو فعل وتعامل مع متطلّبات واملرحلة والبحث عن الّنجاعة 
والباغامتيّة مبا يلزمها من بروتوكول رضورّي يف التّعامل مع اآلخر داخليّا 

وخارجيّا.
- املهزلة الرّابعة: االستيالء عىل التّاريخ وتشويه الّذاكرة الوطنيّة بتعميد 
25 جويلية حدثا ثوريّا وتصحيحا لخطايا 14جانفي باعتباره انقالبا عىل 

مسار 17ديسمب.  
الثّورّي  املسار  باسم  رسميّا  ناطقا  الرّئيس  تعميد  الخامسة:  املهزلة   -
املبايعة وتجييش  الّدولة فعال ثوريّا يقتيض  واعتبار فعل فوقّي ألجهزة 

الحشود.                                                         
- املهزلة الّسادسة: اختزال املوقع واملوقف من منظومة الحكم يف إزاحة 
الرّسميّة  الواجهة  من   - الحكم  من  الّسيايّس  لإلسالم  الّسياسيّة  التّعبرية 

وليس من الّساحة السياسية.
ثنايّئ  تقاطب  لفرض  الهستريّي  املحموم  اللّهث  الّسابعة:  املهزلة   -
الّنهضة  وحشود  ومبايعيه  الرّئيس  حشود  اليمني،  منظومة  نفس  من 

ومريديها. تقاطب ثنايّئ كان دوما عىل البالد وباال.   
- املهزلة الثّامنة: تورّط طيف من الحداثيّني والحقوقيّني والّدميقراطيّني 
-باسم مقاومة االنقالب ورّد االعتبار للمؤّسسات ومقاومة الّشعبويّة- يف 

الحلم بإحياء كيانات ميّتة لتحكم من قبورها األحياء.  

25 جويلية: املعضالت وانسداد اآلفاق  

نظم عدد من الصحافيني وقفة احتجاجية يف مدينة الثقافة 
بالعاصمة بالتزامن مع انعقاد املنتدى الدول الثاين للصحافة 
الذي شارك فيه حوال 700 صحايف من مختلف  يف تونس 

دول العامل.
خليفة  الصحايف  إيقاف  عىل  احتجاجا  الوقفة  هذه  جاءت 
القاسمي بعد رفضه الكشف عىل مصادره يف عالقة بخب تّم 

نرشه يف موقع إذاعة موزاييك.
وأكدت نائبة رئيسة النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني، 
أمرية محمد، أنه تّم التحقيق مع صحافية أخرى من اإلذاعة 
نفسها باعتبارها ذات شبهة أيضا يف عالقة باملوضوع نفسه.

لن  وترهيبهم  الصحافيني  تخويف  أن  أمرية محمد  وأكدت 
يركعهم٬ الفتة إىل أن النقابة الوطنية للصحافيني ستعلن عن 

جملة من التحركات التصعيدية.
رئيسة  أن تحض  املبمج  كان من  أنه  وأبرزت محمد  هذا 
الحكومة نجالء بودن اختتام املنتدى الدول الثاين للصحافة 

إال أنها تراجعت.
واعتبت أمرية محمد أن تراجع بودن رسالة عىل أنها تخىش 

الصحافة وال تعتف بها.

الحرية للصحافي خليفة القاسمي:

والتحقيق مع صحافية أخرى والنقابة تحتج
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نظمها  التي  الندوة  يف  التدخالت  أغلب   *
تراجع  من  تخوفات  عن  عربت  صمود  ائتالف 
الهواجس  تفرس هذه  والحريات كيف  الحقوق 

من الفاعلني يف املشهد العام؟
هناك  استثنائية  مرحلة  كل  إيّل  بالنسبة  ـ 
جمع  هناك  كان  اذا  خاصة  مرشوعة  مخاوف 
غياب ملسار  نفسه هناك  الوقت  للسلطات ويف 
ميثل  وهذا  الوسيطية  لألطراف  وتغييب  تشاريك 
ومحاولة  رشعية  ملخاوف  ترسيخ  إيّل  بالنسبة 
كجمعية  ونحن  الفردي  الحكم  إىل  االنزالق 
عودة  عىل   2001 منذ  عملنا  مدين  مجتمع 
املسار  للحفاظ عىل  وناضلنا  الدميقراطي  املسار 
كام  الدولة  تهديم ملؤسسات  اي  عاّمًة الجتناب 
ملواجهة  األول  الخط  يف  كان  املدين  املجتمع  ان 
الوقت  يف  والعمل  والفساد  واالرهاب  التطرف 
ذاته عىل ترسيًخا املواطنة وتحويل وضع املواطن 
اتخاذ  يف  فاعل  إىل  الرعية  وضع  من  التونيس 

القرار.
املدين  املجتمع  مكونات  أغلب  تذهب   *

إىل اعتبار مرشوع تتنقيح املرسوم 88 يف عالقة 
فكيف  نشاطها  عىل  تضييق  هو  بالجمعيات 

تفاعلتم مع هذه الخطوة؟
ملصلحة  نعمل  وطنية  كجمعيات  نحن  ـ 
الشعب تعترب الظروف غري متوفرة ملراجعة  مثل 
هذه املراسيم وأعتقد ان ذلك ممكن بعد اجراء 
االستفتاء واالنتخابات الربملانية وبالتايل فإننا ندعو 
إىل الرقابة عىل الجمعيات من خالل إرساء هيكل 
االعتبار  بعني  أخذا  العمل  بهذا  للقيام  عمومي 
عدد الجمعيات املرتفع وهذا يتطلب امكانيات 

مادية وبرشية كبرية عىل الدولة توفريها.
مشاريع  عىل  االطالع  رضورة  إىل  إضافة 
ونحن  للتمويالت  لها  رصدت  التي  الجمعيات 
لجميع  العقود  من  نسخ  بتقديم  مطالبون 
وبالتايل  املركزي  البنك  فيها  مبا  املعنية  االطراف 
ال يجب وضع كل الجمعيات يف سلة واحدة هذا 
مع األسف إذا كان صادر عن أعىل هرم السلطة 
توجهات  عن  حقيقية  مخاوف  لدى  تصبح 
املرسوم اذ كانت لديه تلك النظرة السلبية تجاه 

الجمعيات واغلب مكونات املجتمع املدين.
باملواعيد  االلتزام  إمكانية  يف  تعتقد  هل   *
املعلنة بخصوص خارطة االنتخابات واالستفتاء؟

ـ يصعب احرتام خارطة الطريق التي وضعها 
الرئيس ومتنيت لو كانت هناك رؤية واضحة من 

الالزمة برسعة  القرارات  خالل ديناميكية لوضع 
وخاصة املبنية عىل  مسار تشاريك لالتفاق عىل 
اآلليات التي ستبنى عليها تلك التواريخ كام أننا 
نالحظ غيابا كامال للتواصل مع هيئة االنتخابات 
اخذها  املفرتض  االجراءات  عن  نتساءل  ونحن 
الداخلية عىل هذه  وزارة  ارشاف  يعود  ال  حتى 
الوراء  اىل  العودة  ميثل  ذلك  ألن  االنتخابات 
لتنظيم  تقني  ومسار  واضحة  رؤية  غياب  مع 
قامئة  تحيني  فيه  مبا  واالنتخابات  االستفتاء 
هذا  قبل  الالزمة  االجراءات  من  وغريه  الناخبني 
الظروف مالمئة  ان  القول  الهام هنا عيّل  املوعد 
الجراء االنتخابات يف اآلجال والرتكيز اصبح عىل 
وكل  االساسية  املسائل  من  أكرث  جانبية  مسائل 

ذلك بسبب غياب التشاركية.
للمستقبل مبثل  التأسيس  * لكن هل ميكن 
تلك املشاركة الضعيفة يف االستشارة اإللكرتونية؟

الرقم  وضعف  املشاركة  نسبة  محدودية  ـ 
املتبقي  للمسار  رشعية  يعطي  ال  عنه  املعلن 
واالستناد عليه إلقرار النظام السيايس للجمهورية 
سابقة  مرحلة  يف  تم  الحسم  ان  خاصة  الثالثة 
اختار  من  حول  رئايس  بترصيح 
والنظام الرئايس من الذين شاركوا 

يف االستشارة.
أراه  ال  االستفتاء  ان  كام 
الصعوبات  رضوريا الن تشخيص 
معلوم لدى الجميع ونحن نحتاج 
داخل  واالستفتاء  الحلول  إىل 
التقني  باملسار  له صلة  يف مسار شعبوي وليس 
وبالتايل ال ننتظر منه نتائج لبلورة دستور الخراج 

تونس من عنق الزجاجة.
* ما املطلوب حسب رأيك؟

الشعب  التي أصابت  الثغرة  املطلوب سد  ـ 
تقسيم  محاوالت  كل  بعد   2011 منذ  التونيس 
املجتمع ونحن نحتاج إىل بناء متامسك للمجتمع 
عدم  االسف هناك  مع  وطنية  من خالل وحدة 
حرص عىل هذا الجانب يف ما يرصح به الرئيس 
كل  يضم  حقيقي  تشاريك  مسار  من  بد  وال 
الفاعلني مع قيادة االتحاد العام التونيس للشغل 
و بإرشافه الن الرئاسة هي طرف وليست جامعة 

ملختلف مكونات املجتمع.
كام انه حان الوقت إلعطاء الفرصة للكفاءات 
املجال  يف  العامة  السياسات  لوضع  التونسية 
السيايس واالجتامعي واالقتصادي واصالح ما وقع 
هدمه من ِقبل طبقة سياسية هاوية ال قيم لها.

الوحدة  هذه  »مرشوع«  ترى  وكيف   *
الوطنية؟

الشعب  تكون مبلملة جراح  الوحدة  ـ هذه 
قّسم  لخطاب  نستمع  ونحن  سنة   11 منذ  النه 
ومثلها  الوسطى  الطبقة  وغيّب  التونسيني 
لالنتهازية  املجال  وفتح  التونسية  الكفاءات 

واملحسوبية واالنتامء الحزيب مام ادى 
مقومات  وضعف  الفساد  تفيش  إىل 

الدولة.
وبالتايل نحن نحتاج أوال إىل شجاعة 
االصالحات  يف  لالنطالق  سياسية 
التعليم ومقاومة  بها  األساسية ونعني 
من  والنقل  والصحة  املوازية  التجارة 
للمواطنني  الكرمية  الحياة  توفري  أجل 
وكذلك ارساء منظومة فعلية ملكافحة 
الالزمة  القوانني  ومراجعة  الفساد 
وناجعة  قوية  مؤسسات  بناء  بإعادة 
وتقوية هيئات الرقابة الن هناك غيابا 

يف نجاعتها وكل ذلك من أجل بناء وارساء حوكمة 
رشيدة يف القيام بشؤون املواطنني.

املنظومة  بناء  بإعادة  العدالة  ارساء  كذلك 
لفض  الوحيد  الطرف  تكون  ان  عىل  القضائية 
اىل  اضافة  املواطنني  بني  واملشاكل  النزاعات 
من  نوع  اي  دون  مستقل  مواطني  اعالم  ارساء 
نرش  يف  الكاملة  مسؤوليته  يتحمل  االنتامءات 
املعلومات  دقة  يف  املسؤولية  تحمل  مع  الوعي 

واالرتقاء بالذوق العام وقيم املواطنة.
تعمل  أن  رضورة  اىل  إضافة 
عىل  للمحافظة  جاهدة  الدولة 
كفاءاتها ووضع حد لهذا النزيف 
الذي تعيشه تونس منذ سنوات 
واعادة النهوض بالطبقة الوسطى 
التي تعترب صامم األمان لتامسك 

املجتمع.
* هل تعتقد ان الظروف االقتصادية الحالية 

متكن من تحقيق كل ما أرشت إليه؟
ـ أعلم اننا يف ظروف اقتصادية صعبة خاصة  
يجب  لكن  القروض  عىل  كثريا  نعول  بتنا  واننا 
ان يكون لدينا بعد نظر واسرتاتيجية من خالل 
بتأمني  ليس  التمويالت  هذه  استغالل  حسن 
منها  ليستفيد  الرثوة  لخلق  بل  فقط  األجور 
الجميع دون استثناء مع اعادة بناء رؤية تستند 
النتظارات  تستجيب  استثامرية  اسرتاتيجية  عىل 
صلة  اي  له  ليس  نعيشه  نحن  الذي  القرن 
بالقرون املاضية وكذلك ويف الوقت نفسه وضع 
ومنوال  اقتصادية  رؤية  لبناء  الالزمة  السياسات 

تنموي جديد.
* وما هي أسس هذه الرؤية التي تقرتحها؟

ـ أوال ترسيخ قيّم املواطنة واالنتامء للمحافظة 
املستدامة  التنمية  عىل  مبينة  املكتسبات  عىل 
الحوكمة  وتعزيز  القادمة  األجيال  وحامية 
مؤسسة  لتكون  االدارة  هيكلة  واعادة  الرشيدة 
الالزمة  الخدمات  وتوفري  والفاعلية  االنجاز  عىل 
للحفاظ عىل كرامة املوطن مع مراجعة املنظومة 
االجتامعية عامة. وبلورة أشكال أخرى للتشغيل 
املشاريع  لبعث  الخاصة  املبادرة  عىل  واالعتامد 

االجراءات  تسهيل  خالل  من  الدولة  من  بدعم 
ومراجعة منظومة الرتاخيص التي تكبل املبادرة 
واالجتامعي  التضامني  االقتصاد  وتثمني  الفردية 
يف  واالستثامر  الحديثة  التكنولوجيات  ومنظومة 
اضافة  الجامعية  باملؤسسات  والتطوير  البحوث 
بناء  يف  يساهم  النه  الثقايف  الحراك  دعم  إىل 

سلوكات مغايرة لتلك املتوارثة.
* أي تداعيات لالوضاع الدولية عىل االستقرار 
الداخيل يف عالقة باالصطفاف ومساندة مواقف 

أحد القوى العاملية؟

االقتصادية  البالد  أوضاع  األسف  مع  ـ 
موقف  يف  جعلتنا  والدبلوماسية  واالجتامعية 
والتي  الدولية  الضغوطات  كل  إىل  يخضع  هش 
يف  ومواقفها  قرارها  استقاللية  تونس  افقدت 
مشهود  كان  والتي  الدولية  النزاعات  أوقات 
القوى  لضغوط  خاضعني  اصبحنا  وبالتايل  لها 
الخارجية وخالص تونس االقتصادي بات مرهونا 
كل  يف  تتحكم  التي  املانحة  الدولية  للمنظامت 
قد  ما  وهذا  ودوليا  إقليميا  املطروحة  املسائل 
من  التاريخية  مواقفها  مراجعة  إىل  البالد  يدفع 

عديد القضايا.
هذه  مثل  يف  الوقوع  تجنب  ميكن  كيف   *

الوضعيات الصعبة؟
اعادة  هو  الوضع  هذا  مثل  يف  املطلوب  ـ 
بالبعد  وإثراؤها  التونسية  الديبلوماسية  انعاش 
اىل  الدفاع  موقف  من  واملرور  االقتصادي 

ديبلوماسية فاعلة ومبادرة.
الفاعلة  االطراف  كل  تجلس  ان  يجب  كام 
يف تونس لتوحيد املواقف ازاء هذه الضغوطات 
هيكل  ايجاد  رضورة  عىل  والتأكيد  الخارجية 
الدولية  املحافل  يف  تونس  صورة  يدعم  رسمي 

ويدعم مقارباتها وتصوراتها.

* حوار لطفي املاكنيمعز علي رئيس جمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية لـ »الشعب«

استأثر موضوع ضامنات حامية الحقوق والحريات بجانب كبري من النقاشات خالل الندوة الوطنية التي نظمها »ائتالف صمود« 
مؤخرا وملزيد توضيح أهمية تلك الضامنات وعالقتها بأنشطة مختلف مكونات املجتمع التقت »الشعب« معز عيل رئيس اتحاد 
التونسيني املستقلني من أجل الحرية اذ توقف عند أهم التخوفات من التنقيحات املزمع ادخالها عىل مرسوم الجمعيات ورضورة 
انتقال حقيقي للمسار الدميقراطي  تكاثف جهود املنظامت والجمعيات لفرض التشاركية يف مختلف املرحلة االستثنائية لضامن 

بعيدا عن أي استحواذ للقرار الوطني يف ظّل األوضاع املتوترة إقليميا ودوليا.

 نحتاج إىل شجاعة سياسية لالنطالق
 يف االصالحات الحقيقية

 هناك مخاوف من االنزالق نحو الحكم 
الفردي وتضييق على الحريات

  دور احتاد الشغل ريادي لرتسيخ الوحدة الوطنية ومتاسك املجتمع
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البيع  عىل  الكربى  واملساحات  التجارية  املؤسسات  من  الكثري  تعتمد 
بالتقسيط وسيلًة لتوسيع دائرة حرفائها ممن يرغبون يف الحصول عىل 
رضوريات الحياة وخاصة األجهزة الكهرومنزلية. وتتحول هذه العملية 
التي تهدف يف األصل إىل تسهيل التجارة إىل أمر مرهق للمستهلك وذلك 
عرب توظيف فائض ضخم عىل عمليات البيع يصل اىل أكرث من 30 باملائة 
وهي نسبة تتجاوز كل نسب الربح املمكنة يف االستثامر والتوظيف وال 

يضاهيها اال فوائض رشكات االيجار املايل.
التي  املعروفة  التجارية  املساحات  عن  األمثلة  بعض  ييل  ما  يف  ونرسد 
تنتهج سياسة البيع بالتقسيط لنربز للقارئ حجم الفوائض التي يدفعها 
عند الرشاء بالتقسيط. بالنسبة إىل املغازة العامة فإن حريفا قد اقتنى 
أجهزة بقيمة 2489 دينار يدفع حوايل 2984 دينار عند البيع بالتقسيط 
أي دفع حوايل 500 دينار بعنوان الفائض عىل امتداد سنة ونصف. بهذا 
املذكورة  البيع  عملية  وراء  من  جنت  قد  العامة  املغازة  تكون  الشكل 
حوايل 20 باملائة فضال عن نسبة الربح االصلية والتي ترتاوح بني 15 و35 
باملائة أي ان الربح يف عملية البيع برّمتها قد يصل اىل 55 باملائة وهو 
باعتبار أن املساحات  انتاج فعيل  او  يقابله أي جهد  ربح مبالغ فيه ال 
الكربى هي مجرد وسيط تجاري غري منتج. وال يختلف االمر كثريا يف ما 
يتعلق بالعالمة التجارية كارفور إذ تحقق هذه املؤسسة من خالل البيع 
بالتقسيط أرباحا كربى عرب توظيف فوائض ترتاوح بني 13 اىل 19 باملائة. 
وجاء يف املجلة االشهارية الخاصة بالرشكة مبناسبة كأس افريقيا ان سعر 
نقدا وعند  البيع  دينار عند  يبلغ 1709  ثياب من ماركة معيّنة  غسالة 
يصبح  الواحد  للقسط  دنانري   110 بواقع  شهرا   12 مدة  عىل  التقسيط 
الثمن )160 ضارب 12( 1920 دينارا أي بزيادة قدرها 211 دينارا عىل 
تقسيط بسنة واحدة وهو ما يعني نسبة فائدة بنحو 12.3 باملائة اما 

يف حال التقسيط عىل امتداد 24 شهرا بواقع 85 دينارا للقسط الواحد 
فإن الثمن الجديد يصبح 2040 دينارا )85 ضارب 24( أي بفارق 331 
دينارا وهو ما يعني توظيف فوائض بنسبة 19.36 باملائة. أما بالنسبة 
فوائض  عليه  توظف  دينارا   1819 بسعر  تلفاز  جهاز  فإن  »جيان«  إىل 
بنسبة تفوق 20 باملائة عند البيع بالتقسيط ملدة 18 شهرا ليصبح السعر 
الجديد 2196 دينارا٬ متنحك منها املؤسسة 90 دينارا يف شكل وصل رشاء 
يف حال وجدت بطاقة الوفاء. اما عند البيع بالتقسيط عىل 36 شهرا فإن 
السعر يصل اىل 2484 دينارا أي بفائض قدره 31.6 باملائة )نسبة فائدة 

سنوية تساوي حوايل 11 باملائة(.

قانوني ولكن...
الكربى  التجارية  املساحات  به  تقوم  ما  إن  القول  املهّم  من  يكون  قد 
ومؤسسات البيع بالتفصيل مبختلف اصنافها يخضع للقانون وال يخالف 
أحكام القانون عدد 39 لسنة 1998 املؤرخ يف 2 جوان 1998 واملتعلق 
بالبيع بالتقسيط إذ ال يشرتط القانون نسبة محددة من الفوائض اال أنه 
يشرتط إعالنها. ورغم أن عمليات البيع بالتقسيط تحصل ضمن قانون 
يتعلق  ما  يف  خاصة  إخالالت  وجود  عدم  يعني  ال  ذلك  فإن  فضفاض 
بأحكام الفصل السابع والذي ينّص عىل وجوبية إعالن الحريف بالثمن 
عند التقسيط والثمن عند الدفع بالحارض فضال عن نسبة الفائض وهي 
مسائل تغيب عند عملية البيع يف تونس وتقترص األمور عىل إعالن حجم 
األقساط مبا فيه من دفع نحو االستهالك أي بوصفه احد صور االشهار. إن 
املرّشع وهو يوضح رشوط البيع بالتقسيط مل يحدد نسبة فوائض بعينه 
عىل اعتبار ان العقد رشيعة املتعاقدين غري أن املرّشع نفسه يفرتض يف 
الفصل 13 من القانون املذكور إمكانية البيع بالتقسيط دون فوائض ويف 

هذه الحالة تتحول عملية البيع بالتقسيط اىل وسيلة للدعاية ولتوسيع 
دائرة االستهالك التي تفيد جميع األطراف عىل خالف واقع الحال.

اقتصادية فإن رفع األسعار بهذا الشطط عرب توظيف  ومن وجهة نظر 
الفوائض املجحفة يساهم يف زيادة املعدل العام لألسعار دون ان يسايره 
فاملساحات  املايل.  التضخم  يعني  ما  وهو  اإلنتاج  مستوى  عىل  تطور 
التجارية وهي تستفيد من حاجة الحريف وضعف اجره ترهق مقدرته 
الرشائية بفوائض ضخمة وتدفع نحو تعميق أزمة التضخم املايل عرب رفع 
املعدل العام لألسعار. ويفرض هذا الوضع إعادة النظر يف هذا القانون 
وتحديد سقف للفوائض مع الحفاظ عىل تحرير األسعار وذلك بالتحكم 

فيها وحامية املقدرة الرشائيّة للمواطن. 
* أبو ابراهيم

* لطفي املاكني

مؤرشان كبريان توقف عندهام عضو الهيئة املديرة للمنتدى التونيس 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية االستاذ منري حسني يف حديثه »للشعب« 
يف عالقة مبا يرتدد عن مسألة التقشف يف امليزانية اذ اكد عىل ان هناك 
توّجًها لتقليص كتلة االجور والغاء الدعم بداية من سنة 2023 بسبب 
االعتامدات  أن  نفسه  الوقت  يف  والحظ  الخارج.  من  وجود ضغوطات 
املرصودة للتنمية تعترب هزيلة وتقلصت مقارنة مبا كانت عليه يف سنة 
2021 وكل هذه املؤرشات ال متكن من تحقيق النمو االقتصادي املنتظر 

خاصة يف ظل ارتفاع نسبة البطالة.
املؤسسات  من  املعلنة  االرقام  عند  حسني  منري  األستاذ  وتوقف 
أربعة  ناهز  معدال  بلغ  الذي  الفقر  دائرة  توسع  بخصوص  الحكومية 
ماليني تونيس اي 963 ألف عائلة فقرية علام أن النسبة املعتمدة كدخل 
يومي يف تحديد هذا الُسلم ميثل أقل من 5 دنانري )4800 مليم( اما من 
هم يف مستوى الفقر املدقع فاّن دخلهم اليومي ال يتجاوز 2700 مليم 
أي اقل من دوالر واحد وهؤالء ميثلون 3٪ من عموم املواطنني وقد كان 
ألزمة كورونا تأثري كبري عىل تدين مستوى عيش عديد الرشائح االجتامعية 
إىل هذه االوضاع الصعبة اذ باتت تواجه مع استفحال البطالة اشكاليات 
يتحدث عن  الرسمي  الخطاب  ان  رغم  الكريم  العيش  مقومات  لتأمني 
الكادحة  والطبقات  واملهمشني  املفّقرين  ومساندة  االجتامعية  العدالة 

وهو خطاب ال أثر له يف تفاصيل امليزانية والربامج املستقبلية.

* الخدمات العامة
االقتصادية  للحقوق  التونيس  للمنتدى  املديرة  الهيئة  عضو  يواصل 
واالجتامعية حديثه بالقول ان هناك تراجعا يف مستوى الخدمات العامة 
التي كان من املفرتض تحسنها اال ان التقليص يف االعتامدات املرصودة 

لقطاعات الصحة والرتبية والشؤون االجتامعية والتعليم العايل )مل تعرف 
أي زيادة وبقيت كام هي عليه( ومن هنا نتبني انه مل يقع اي تغيري يف 
منوال التنمية كام متنى الجميع ذلك لكن الحاصل هو استمرار اعتامد 

األساليب نفسها رغم النقد املوجه اليها لتتواصل االمتيازات 
املمنوحة للبعض مع االحتكار واملضاربة واالرتهان للتداين.

للتفاوض مع  الذهاب   ان  واعترب االستاذ منري حسني 
صندوق النقد الدويل يف ظل هذه املؤرشات املعلنة وغريها 
تضع مسألة السيادة الوطنية عىل املحك الن ما نراه هو 
سعي بالدرجة األوىل إىل ترضية هذا الصندوق يف حني ان 
ما يحصل عىل أرض الواقع ال يبعث عىل الطأمنة حتى ال 
نقول اكرث من ذلك الن التزاحم عىل املواد االساسية بكافة 
جهات الجمهورية يؤرش لحالة مجاعة قد نعرفها مستقبال.

بضائع  توريد  استمرار  هو  كذلك  الحاصل  ان  كام 
الطراف  ترضية  هي  بل  منها  جدوى  ال  الصعبة  بالعملة 
معينة يف حني كان من االنجع الترسيع بإدماج االقتصاد غري 

املنظم والذي ميثل 44٪ من ثروة البالد مع القيام بإالصالحات املستوجبة 
بالحوار مع املنظامت الوطنية وأولها االتحاد العام التونيس للشغل الذي 
يطالب باستمرار بحامية املقدرة الرشائية للمواطنني وتحسني اوضاعهم 

االجتامعية.

* إجراءات مطلوبة
وبخصوص االجراءات املستوجب الترسيع بها لتجنب مزيد تدهور 
األوضاع االقتصادية واالجتامعية أكد محدثنا عىل رضورة تعبئة املوارد 
الذاتية من خالل اصالح منظومة الجباية حتى ال يبقى األُجراء لوحدهم 
يف املساهمة بنسبة 78٪ يف الرضائب املبارشة مقارنة مبساهمة القطاع 

الخاص وهذا ميثل تهربًا جبائيًا يهدد استقرار كيان الدولة.

كام أن القطاع غري املنظم يحقق ارباًحا ضخمة وهذا معلوم لدى 
ان  إىل  اضافة  املستوجبة  الرضائب  دفع  يف  يساهم  ال  لكنه  الجميع 
قطاعات اخرى استفادت من ازمة كورونا وحققت ارباحا ضخمة إال ان 
التأكيد  مع  االرباح  تلك  حجم  دون  تبقى  مساهامتها 
عىل رضورة اصالح املؤسسات العمومية وفق ما يطرحه 

االتحاد العام التونيس للشغل.
وأشار االستاذ منري حسني اىل ان منوال التنمية قائم 
عىل منظومة الدعم ما يجعل االجور منخفضة وبالتايل 
فإن الكثري سيجدون أنفسهم يف وضعيات صعبة يف حال 
تم التخيل عن الدعم دون تصور او رؤية لكل االشكاالت 
ذات العالقة به اذ ان رشيحة واسعة من املواطنني هم 
محدود  )دخلهم  املتوسطة  الطبقة  درجة  اسفل  يف 
مقارنة مبستوى العيش( هؤالء يعتربون فقراء خاصة ان 
االرتفاع املتواصل لالسعار ال ميكنهم من مسايرة النفقات 
املتزايدة بنسق ال يعرف الرتاجع باملقابل هناك استمرار 
لسلوكات كان يفرتض ان يتم التخيل عنها منذ 2011 ونعني االمتيازات 
العينية ملن يتحملون املسؤوليات مثل وصول البنزين التي جاء بها نظام 
النظام وبقاء سلوكاته  بن عيل ليضمن والءهم ونحن نستغرب ذهاب 
اي رشاء الذمم مقابل التغافل والتغايض عن التجاوزات وهذا ما يجب 
ان يتم وضع حّد له حتى ال تنزلق إىل احتقان اجتامعي الن مبالغ تلك 
االمتيازات يف ظل االرتفاع الجنوين ألسعار املحروقات ميكن توجيهها اىل 
مجاالت ذات خدمات عامة يستفيد منها اغلب املواطنني وهنا يضيف 
محدثنا يفهم غياب الجرأة يف املعالجة الحقيقية الوضاع البالد بداية من 
تغيري منوال التنمية واالستجابة للمطالب الشعبية املطروحة منذ 2011 
هذه  يف  املطلوب  االستقرار  تضمن  النها  اقتصادية  او  كانت  اجتامعية 

الظروف الصعبة داخليا واقليميا ودوليا.

توظيف فوائض تصل إلى 30 بالمائة 

املساحات الكربى تجحف يف استغالل املواطنني خالل البيع بالتقسيط

منير حسين عضو الهيئة المديرة للمنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية لـ »الشعب«

تقلص االعتمادات املرصودة للتنمية لها تداعيات سلبية على االستقرار االجتماعي 
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* كيف تنظر إىل السقوط بالتصنيف االئتامين السيادي  يف تونس اىل 
ccc مع االفق السلبي؟

املالية   الصعوبات  لوحدها  الحالية  الحكومة  نحمل  ان  ميكن  ال   -
واالقتصادية ذلك انها اخذت القطار وهو يسري وال ننىس ان عرش سنوات 
من الثورة قد انهكت االقتصاد التونيس وادخلتنا يف دوامة االقرتاض ال لبعث 
املشاريع بل لرصف املبالغ يف االستهالك واالجور، ثم ال ننىس وهذا االهم 
ان هذا التصنيف االئتامين السيادي أدى اىل مرحلة وسقف ccc يعود أيضا 
اىل انسداد االفق السيايس وغياب الحوار بني املنظامت الوطنية واالحزاب 
آخر  باب  من  وهو  بعد.  تتضح  مل  الطريق  وخارطة  الجمهورية  ورئاسة 

االنذار قبل الدفع إىل املجهول املايل واالقتصادي.
* ولكن رئيس الجمهورية اعلن عن مواعيد انتخابية ترشيعية محددة 

وموعد االستفتاء كذلك قد تم ضبطه ؟
- هذا ال يكفي الننا ويف اللحظة التي نجري فيها الحوار واللحظة التي 
الشأن والتأثري يف  املراقبة وذات  االقتصادية والدول  املؤسسات  فيها  تقيم 
حالة  زلنا يف  ما  نحن  والسياسية  واالجتامعية  االقتصادية  االمور  مجريات 
متثل هذه  تأثري عىل  ولهذا  استثنائية  ومراسيم  بقوانني  ونعيش  استثنائية 
املؤسسات لوضعنا املايل واالقتصادي وال بّد من الخروج من االستثناء اىل 
القاعدة مع عودة املؤسسات الدستورية عىل قاعدة قوانني انتخابية جديدة 

طبعا.
* األمر مرتبط بالتوصل إىل اتفاق مع صندوق النقد الدويل وهذا ما 

أشار إليه بيان وكالة »فيتيش« فلامذا تأخر االتفاق؟
- االتفاق مطلب أسايس وهو مؤرش مهّم سيمكننا من النظر اىل آفاق 
العام  االتحاد  من  االجتامعية،  األطراف  تجمع  ان  الحكومة  وعىل  أخرى 
التونيس للشغل واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
والتفاهم تحت ضغط الوقت النقاذ املالية العمومية وال يكون ذلك عىل 
العمومية  واملنشآت  للمؤسسات  مستعجل  اصالح  مع  املوظفني  حساب 
وتصل  الديون  فوائض  يف  وتتخبط  رأساملها«  من  »تأكل  أصبحت  والتي 
جانب  اىل  هذا  املؤسسات،  من  لعدد  السنة  يف  مليار   200 اىل  الفوائض 
املرور اىل اصالحات تبعث االمل لدى املؤسسات الصغرى واملتوسطة ولدى 
الحكومة يف ترصيف  أعضاء  قلة خربة  اىل  يعود  وهذا  املستهلك  املواطن 

الشأن االقتصادي.
االقتصادي  الظرف  الحكومة يف هذا  املطلوب من رئاسة  ما  * عمليا 

االستثنايئ؟
- عدة مسائل اجرائية ميكن البدء بها مثل املسارعة 10 آالف هكتار 
من االرايض الفالحية غري املستغلة فلامذا ال متكن املهندسني العاطلني عن 
العمل من استغاللها يف اليات لزمة ورشاكة بني الدولة واصحاب املبادرات 
الفالحية. وإذا كان سعر برميل النفط سيحافظ عىل سعر 100 دوالر فكيف 
ال نلجأ اىل التكرير واذا كانت كل البنوك قد حققت املرابيح الخيالية فلامذا 
ال تضخ ذلك وبأمر رئايس حكومي يف الدورة االقتصادية وبرشوط قروض 
ميرسة للشباب العاطلني من اصحاب املشاريع ، هذه البنوك التي استفادت 

لوحدها من جائحة كورونا.
يف  األخرى  املالية  املؤسسات  مع  اختالفها  وعىل  البنوك  ساهمت   *

متويل القرض الرقاعي؟
- هذا »موش مزية« النها باملحصلة هي املستفيدة مع كبار حرفائها 
ثم لننظر يف اليات رصف هذا املبلغ الهام والذي بلغ 530 مليون دينار اي 
دينار،كيف سيتم  بـ350 مليون  القرض واملقدر  قيمة  150 % من  بنسبة 
ميزانية  ان  والحال  واالجور  والدعم   لالستهالك  تخصيصه  سيتم  رصفه 
العالية،  التشغيلية  القدرة  ذات  املشاريع  لبعث  التمويل  الدولةتتطلب 
دينار وهو جزء  مليار   1،4 تعبئة  القرض سيساهم يف  ان  اىل جانب  هذا 
من التمويالت املرسومة من قبل الحكومة لتمويل امليزانية العامة للدولة 
البنوك من  به  تقوم  ما  دينار.  واملقدرة ب7،3مليار  الداخلية  السوق  من 
جشع يف التعامل مع الدولة والحرفاء قد يوصلنا اىل حالة املالية والصريفة 

اللبنانية.
* أي دور للحوكمة داخل املؤسسات العمومية وهياكل الدولة؟

- كان  رئيس الجمهورية محقا يف طلب التدقيق يف املالية العمومية ويف 
الهبات والقروض التي دخلت بالدنا دون ضابط خالل العرشية املنقضية 
وعىل مصالح البنك املركزي ان تتحمل مسؤوليتها القانونية واالخالقية يف 
املالية  تقاريرها  ترتك  ومنشآت  عمومية  مؤسسات  عن  ناهيك  هذا  ذلك، 
السنوية دون غلق نهايئ  وهذا حال تونس الجوية مثال وهذا ما يفتح الباب 

أمام التأويل وامام عدم الوضوح بني هذه املؤسسات واملتعاملني معها.

خفضت وكالة »فيتش »اخر االسبوع املنقيض التصنيف االئتامين السيادي لتونس اىلccc مع افاق سلبية واعتربت الوكالة ان هذا التخفيض 
يف التصنيف يعود اىل صعوبات مالية ولالزمة االقتصادية التي تعيشها تونس، مشددة عىل رضورة وصولها حتام اىل توافقات مع صندوق  النقد 
الدويل، مام يعكس زيادة مخاطر السيولة املالية مع التاخري يف القيام باالصالحات االقتصادية واملالية الرضورية ويعترب الدائنون الرسميون  من 
اصحاب الصناديق االئتامنية ان اعادة هيكلة الديون امرا رضوريا قبل تقديم الدعم االضايف، عن كل ذلك نحاور الخبري االقتصادي محمد صالح 

الجنادي الذي اشتغل من قبل عىل دراسات تهتم باالصالح املايل واالقتصادي واعادة هيكلة املؤسسات واملنشأت العمومية.

ختفيض التصنيف االئتامين 
»آخر إنذار قبل الدفع«

   الخبير االقتصادي محمد صالح الجنادي             حاوره: ناجح مبارك

دوالرا   130 تفوت  قد  النفط  السعار  الصاروخي  االرتفاع  امام 
الدوري  التعديل  الحكومة لن تعول عىل  الواحد فإن رئاسة  للربميل 
للتعويض  املدى  متوسطة  خطة  يف  تبحث  بل  املحروقات  اسعار  يف 
وشمسية  كهربائية  بديلة  بطاقات  التقليدية  للطاقات  التدريجي 
وهيدروجينية وهذا ما يؤكد عليه بلحسن شيبوب مدير عام الكهرباء 
مساهمة  من  الرفع  مع  هذا  الصناعة،  بوزارة  املتجددة  والطاقات 
الطاقات املتجددة من املزيج الطاقي بني الكهرباء والطاقة الشمسية 
من 4،4 % اىل 17 % موىف السنة عىل ان يكون طموح املرشوع ان 

تصل النسبة اىل 30 % سنة 2030.
تقدر  ال  دينار٬  بـ10مليار  تقدر  استثامرات  يتطلب  االمر  هذا 
للكهرباء والغاز عىل مواجهتها بل يقتيض  التونسية  الوزارة والرشكة 

املرشوع تدخل القطاع الخاص.
الدعم  ان  املتجددة  والطاقات  للكهرباء  العامة  االدارة  وترى 
عىل الكهرباء والتشجيع عىل البحث عن توظيف الطاقات املتجددة 
املوارد  استغالل  واملستهلكني وحسن  للعائالت  الدعم  ترشيد  يقتيض 
وتصل كلفة الدعم اىل 40 مليون دينار وتوجه لتمكني العائالت من 

تركيز الالقطات الشمسية والتعويض التدريجي عن الكهرباء.
استرياد  من  للسيارات  املوردين  االرشاف  سلطة  ومكنت  هذا 
السيارات الكهربائية مع توفري بنية تحتية حاضنة لها و هذا  الرتخيص 

يف استرياد السيارات الكهربائية واملشتغلة بالطاقة الشمسية وامكانية 
يقوم  ما  اضافية وهذا  استثامرات  بدوره  يتطلب  تونس  تصنيعها يف 
تصنيع  من  موتورز  باكو  يف  السيالة  بوبكر  الشاب  املهندس  مثال 

لسيارات صديقة للبيئة تشتغل بالطاقة الشمسية والكهرباء يف آن. 
* لزمة مع مؤسسات دولية 

كانت رئيسة الحكومة نجالء بودن رمضان، قد امضت عىل عقد 
ميغاوات   500 بنسبة  املتجددة  الطاقات  من  الكهرباء  النتاج  لزمة، 
اللزمات،  أصحاب  واملستثمرين  املانحة  املؤسسات  عن  ممثلني  مع 
ووفق البالغ تأيت هذه اللزمات يف إطار تنفيذ الربنامج الوطني إلنتاج 
الكهرباء من الطاقات املتجددة ضمن برنامج االنتقال الطاقي وذلك 
من خالل دفعة أوىل من املشاريع تستهدف انتاج 500 ميغاواط من 
الطاقة الشمسية الفولطا ضوئية يف خمس واليات وهي تباعا  تطاوين 
)200 ميغاواط( وتوزر )50 ميغاواط( وسيدي بوزيد )50 ميغاواط( 

والقريوان )100 ميغاواط( وقفصة )100 ميغاواط(. 
وتنتمي مشاريع اللزمات إىل رشكات SCATEC سكاتاك الرنويجية 
وانرجي نرفيا ENERGIE NARVEA املغربية الفرنسية وتيبا أمايا 
TEBA AMEA الصينية اإلماراتية. وتقدر قيمة االستثامرات الجملية 

لهذه املشاريع بـ 1200 مليون دينار.
إضافية  شغل  مواطن  خلق  يف  االستثامرات  هذه  وستساهم 

بحوايل 200 موطن شغل قار وأكرث من 2000 موطن شغل غري مبارش. 
وتستهدف تونس من خالل إنجاز مشاريع الطاقات البديلة إىل تحسني 
الكهرباء وتخفيض  الطاقية وتنويع املزيج الطاقي إلنتاج  االستقاللية 
كلفة الدعم املخصص لقطاع الطاقة وستمكن املشاريع املصادق عليها 
 6 بنسبة  الطبيعي  الغاز  واردات  من  التخفيض  من  الصدد  هذا  يف 
الغاز، هذا  130 مليون دينار من مصاريف  بقرابة  باملائة واالقتصاد 
االقتصاد  تنمية  مجال  يف  املشاريع  لهذه  األخرى  املزايا  إىل  باإلضافة 
العاملي يف مجال تخفيض االنبعاثات  األخرض واملساهمة يف املجهود 

الغازية.
وتعمل تونس عىل الرفع من مساهمة إنتاج الكهرباء من الطاقات 
املتجددة بنسبة 30 باملائة يف أفق سنة 2030 من خالل تركيز 3800 

ميغاواط من مشاريع الطاقات املتجّددة.
للشأن  املراقبون  يرى  وكام  كانت  اهميتها  عىل  املشاريع  هذه 
الطاقي متأخرة وكان باالمكان الترسيع يف نسق انجازها منذ السنوات 
االوىل للثورة، إذ غاب االسترشاف عىل عدد من املسؤولني واملهتمني 
الترسيع  هو  اآلن  واملطلوب  والطاقي  الصناعي  بالشأن  الوزراء  من 
بإنجازها وفق مخطط زمني مدروس وهذا ما سيمكن من الحّد من 
الدوري  التعديل  من  ويحّد  ومشتقاته  البرتول  عىل  املليارات  رصف 

ألسعار املحروقات. 

في ظل االرتفاع المتواصل ألسعار البترول:

حقول إنتاج الكهرباء يف توزر وتطاوين وقفصة وسيدي بوزيد ستوفر 2200 موطن شغل

* ناجح مبارك
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الفقيد فيصل بنعون: همزة الوصل 
بني قبلي وفلسطني

* بقلم د. بدر الساموي

سيكتب التاريخ أن 17 مارس 2022 كان يوما مشهودا يف تاريخ 
قبيل تزامن فيه النضال االجتامعي مع النضال الوطني والقومي 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مؤسس  رسمه  الذي  الدرب  عىل 
تجري  كانت  الذي  نفسه  الوقت  ففي  حشاد.  فرحات  الزعيم 
أشغال املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بقبيل كانت قرية 
»تنبيب« التي ال تبعد سوى بضع كيلومرتات عن وسط املدينة 
تشيع جثامن ابنها البار فيصل بنعون الذي تويف عن سن تناهز 

الستني عاما بعد أن قىض منها ما يناهز 23 عاما مقاتال ضمن املقاومة الفلسطينية. 
فقد اتبع فيصل وهو يف السادسة والعرشين من عمره الطريق الذي سار فيه أجداده سنة 1948 عندما 
من  املئات  طريق  وانتهج  فلسطني  الغتصاب  للتصدي  األقدام  عىل  مشيا  فتوجهوا  الواجب  نداء  لبوا 
التونسيني يف مراحل أخرى ومنهم من استشهد بعد أن كبدوا العدو الصهيوين خسائر فادحة وبينوا أن 
قضية فلسطني تسكن قلوب التونسيني. فقد اختار فيصل االنضامم إىل صفوف الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطني – القيادة العامة بقيادة املناضل أحمد جربيل رحمه الله التي احتضنته ودّربته فكان عند حسن 
ظنها فارتقى إىل مراتب عليا يف صفوفها وأصبح يرُشف عىل قيادة عمليات نوعية يف جنوب لبنان مثل 
قيامه بأرس قيادي يف جيش لحد العميل يف جنوب لبنان املعروف باسم الرقيب سمري ومثل مشاركته 
يف عملية »العيشية« التي استشهد فيها الشاب التونيس ابن مدينة قابس فيصل الحشائيش يف جويلية 

 .1993
اشكال  مقاومة كل  الحسن يف  البالء  أبناؤها  أبىل  التي  البطل وهي  قبيل هذا  تنجب  أن  وليس غريبا 
االستعامر فكانوا يف مقدمة املعارك سواء منها يف مرحلة مقاومة االستعامر الفرنيس أو يف املعارك التي 
خاضتها األمة ضد االمربيالية والصهيونية يف ليبيا والعراق وسوريا وغريها والتي كان االتحاد العام التونيس 
للشغل يدعمها ويؤطر التحركات املساندة لها. وقد احتضن االتحاد الجهوي للشغل بقبيل العديد من 
دعوة  عرب  الثقايف  والتنشيط  املعارض  وتعليق  املحارضات  بإلقاء  الفلسطينية  القضية  التظاهرات حول 
شعراء أو فرق ملتزمة بالقضايا الوطنية ويف مقدمتها فرقة الكرامة. وحيث ال ميكن تعداد كل األنشطة 
التي قام بها االتحاد الجهوي نكتفي بذكر بعضها مام توفرت حوله وثائق منشورة يف جريدة الشعب. 
ومن بني هذه التحركات تلك التي قامت بها الجهة يف بداية شهر جانفي 2009 تنديدا بالعدوان الصهيوين 
اىل مقر  يوم 3 جانفي تحت شعار »يوم غزة« وانتهت  املدينة مسرية حاشدة  عىل غزة حيث جابت 
املستشفى الجهوي لتسهيل عملية التربع بالدم. ونظم أساتذة التعليم الثانوي بسوق األحد مسرية يوم 
األربعاء 7 جانفي وتلتها مسرية يوم 8 جانفي نظمتها النقابة األساسية للتعليم الثانوي بقبيل الشاملية. 
ويف اليوم نفسه انطلقت مسرية مبدينة دوز. كام تولت الجهة تجميع تربعات من األدوية يوم 10 جانفي 
ثم كمية ثانية يوم 14 جانفي 2009.  وليست هذه األنشطة سوى عينة بسيطة سبقتها وتلتها أنشطة 

أخرى برهنت عىل عالقة قبيل بفلسطني كام عالقة كل ربوع تونس بها. 
إن ما قام به الفقيد فيصل من عمليات فدائية عىل أرض املعركة ميثل قّمة البطولة والتضحية. ورغم ذلك 
فقد كان حتى بعد عودته إىل تونس سنة 2012 متواضعا بسيطا يف عيشه إىل حني إصابته باملرض الخبيث 
الذي متّكن منه منذ بضعة أشهر فقط بعد أن عجز عنه رصاص العدو الصهيوين عىل مدى سنوات٬ ولنئ 
كانت كل نفس ذائقة املوت وأن ال مرّد ملشيئة الله فإن الواجب يقتيض اإلشادة باملجهودات الكبرية التي 
بذلتها اإلطارات الطبية وشبه الطبية باملستشفى الجهوي بقبيل رغم محدودية اإلمكانيات وباملستشفى 
الجامعي الهادي شاكر بصفاقس وكذلك مبا قدمه املسؤولون النقابيون باالتحاد العام التونيس للشغل 
من خدمات ومساعدات منذ شهر جانفي املايض بداية من املكتب التنفيذي الوطني ممثال يف شخص 
األمني العام املساعد آنذاك األخ عبد الكريم جراد مرورا باملكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بصفاقس عرب 
األخوين يوسف العوادين وحامدي املرصاطي وصوال إىل النقابة األساسية باملستشفى مبتابعة ميدانية من 
األخ سهران العمري وكأنهم أرادوا رّد الجميل ملن كان رفيقا لشهداء جهة صفاقس من أجل فلسطني وهم 

عمر قطاط ورياض بن جامعة وبليغ اللجمي ولبقية الشهداء.    
وإذ نستعرض اليوم خصال فيصل كعربة لنا ولألجيال الشابة التي مل تواكب مسرية دعم تونس واالتحاد 
إىل  نداء  توجيه  يقتيض  الواجب  فإن  الطاهرة  نرتّحم عىل روحه  وإذ  لفلسطني،  للشغل  التونيس  العام 
السلطات الجهوية للعناية بعائلته ولَِم ال املبادرة بإطالق اسمه عىل إحدى شوارع مدينة قبيل وكذلك 
دعوة املسؤولني النقابيني يف الجهة لتكرميه عرب إقامة التظاهرات للتعريف بنضاله وبالقضية الفلسطينية 

وبتاريخ االتحاد العام التونيس للشغل املرشف يف هذا املجال. 

أنشطة علميّة وفكريّة وفنيّة مكّثفة

يف املجمع التونسي »بيت الحكمة« 
على امتداد شهر مارس

 
اتّسمت أنشطة املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« عىل امتداد شهر مارس 2022 بالكثافة 
والتنّوع إذ تكاد تكون يوميّة متناولة مسائل علميّة وفكريّة وأدبيّة وفنيّة مختلفة، ويف هذا اإلطار انتظمت 
سلسلة لقاءات وندوات تهم  القضايا املعرفيّة والشأن العام حيث نظّم قسم اآلداب لقاء قّدم خالله األستاذ 
بأبرز  فيها  اهتّم  الوسطى  القرون  خالل  أوروبا  يف  العلمي  جزّار  ابن  تأثري  حول  محارضة  مراد  بن  إبراهيم 
اإلسهامات العلميّة التي أغنى بواسطتها ابن الجزّار الحضارة األوروبيّة خصوصا، والعامليّة عموما، وخاّصة تلك 
التي تتمثّل يف أعامله الطبيّة التي تؤكّدها حجم الرتجامت وبعض الدراسات التي تعتربه مؤّسس مدرسة طبيّة، 
ويذهب البعض إىل أنّه رائد طب األطفال. لنكتشف ماّم تقّدم ثراء مضامني النشاط يف سياق التعريف بدور 
هؤالء العلامء يف املرشوع الحضاري الكوين وتجسيدهم عمليّا ملفهوم التثاقف. ويف مجال األعامل األكادمييّة 
ذات العالقة بالشأن الفني نظّم قسم الفنون يف سياق سلسلة أنشطته مائدة مستديرة حول التصوير والذاكرة 
مهتّمة بوظيفيّة األعامل الفنيّة يف توثيق مسارات تاريخ الشعوب دحضا لألطروحات التي تتعاطى مع العمل 

الفني بوصفه متعة جامليّة خالصة.
ويف مجال األنشطة املشرتكة التي تنظّمها األقسام العلميّة عىل امتداد املوسم األكادميي بالتعاون مع الهياكل 
واملؤّسسات الفكريّة واإلبداعيّة املامثلة، واكب رّواد بيت الحكمة ورشة علميّة حول عدم املساواة بني الجنسني 
نظّمها قسم العلوم مبجمع بيت الحكمة باالشرتاك مع عديد املؤّسسات الجامعيّة ومراكز البحث مثل معهد 
كريس  جانب  إىل   ،Panthéon-Sorbonne  1 باريس  وجامعة   IRD en Tunisie التنميّة  أجل  من  البحث 
يونسكو »نساء وعلوم« بجامعة Paris-Dauphine ، إذ ركّزت جل املداخالت عىل مسارات البحث العلمي 
ومظاهر انعدام املساواة بني الجنسني متضّمنة احصائيات ودراسات ميدانيّة تشّخص انعكاس تلك اإلشكاالت 
عىل املسارات التنمويّة، واإلنسانيّة والحقوقيّة، وطنيّا وإقليميّا وعامليّا. ويف نفس السياق انعقدت ندوة علميّة 
عن بعد Webinaire أرشف عىل فعالياتها قسم العلوم بالتعاون مع األكادمييّة الفرنسيّة للطب تناولت معضلة 
بها«  العلمي  »الوعي  يحتّم  ماّم  وجينيّة،  غذائيّة  أسباب  إىل  املختصني  للخرباء  وفقا  تعود  التي  تلك  البدانة، 
لتقديم الحلول العالجيّة والوقائيّة يف آن ألنّها ظاهرة تتنزّل ضمن »الوباء الصامت«، لنستخلص اهتامم أنشطة 
والبحوث  املعارف  العام، ومبستجّدات  الشأن  لنسيج  املختلفة  باملسائل  الصلة  ذات  الراهنة  بالقضايا  املجمع 

العلميّة.

من فلسطين الى تونس قلبنا النابض بالحياة 

الجامعات  خريجي  جمعية  بيان 
التونسية يف فلسطني

لكّل شعب أيامه التي يرفعها ملرتبة الرمز، وتتشكل يف وعيه وخياله ووجدانه كعالمة و20 مارس 1956 هو يوم 
من أعز أيام الشعب التونيس وذاكرته املعارصة.

يف هذا اليوم تّم جالء االستعامر الفرنيس عن تراب تونس بعد عقود طويلة من احتاللها، وأعلن الشعب التونيس 
االجتامعية  خياراتها  وكتبت  ورهاناتها،  وآمالها  املستقلة  الدولة  حقبة  تونس  دخلت  ذلك،  بفعل  استقالله. 
واالقتصادية والثقافية ضمن املمكنات واالجتهادات والظروف والعوامل املتوفرة. وقد أمثرت تجربتها مكاسَب 

وتحوالت حضارية لها الكثري من املزايا واآلثار.
يف ظّل تونس املستقلة وكرمها وما أتاحته من فرص خاصة آلالف مؤلفة من طالب فلسطني. كنا محظوظني 
بأن نلنا هناك حظ الدراسة فيها فعلمتنا وربتنا وأطعمتنا من رغيفها، وعدنا منها وكل واحد منا يحمل رسدية 

محبته ووفائه لها.
وكأبناء لتونس وروحها، وإن مل نولد فيها، وكأبناء لشعب فلسطني ووجدانه، نشارك تونس وشعبها االحتفاء 
بهذه الذكرى املجيدة، ونتمنى لتونس وأهلها غدا يستكمل ما كان جميال يف أمسها، غٌد يضيف لها الجامل 

والسالم واألمن واالستقرار الذي يليق بها وبشعبها.
وأشاد الدكتور محمد األحمد رئيس جمعية خريجي تونس مبوقف تونس الثابت يف الوقوف إىل جانب الشعب 

الفلسطيني يف نضاله من أجل اسرتداد حقوقه املرشوعة وإقامة دولته املستقلة وعاصمتها القدس. 
ويف  والدولية  اإلقليمية  املحافل  مختلف  يف  العادلة  الفلسطينية  القضية  عن  الدفاع  مبواصلة  تونس  والتزام 
مقّدمتها مجلس األمن الدويل للتصدي ملامرسات سلطات االحتالل املرفوضة والتي متثل انتهاكا صارخا للقانون 
الدويل، وتهديدا للسلم واألمن الدوليني وتقويضا للجهود الرامية إىل تحقيق السالم العادل والشامل يف املنطقة«.

عاشت تونس واملجد والخلود لشهداء استقاللها األبرار. 
* جمعية خريجي الجامعات التونسية يف فلسطني
محمود باميّة

تعزية
ببالغ األىس والحزن، تلقينا خرب وفاة والد األخ الطاهر العرفاوي العامل برشكة بسكويت سيدة 

لروحه السالم، ولعائلته جميل الصرب والسلوان
انا لله و انا إليه راجعون 
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التدريس والبحث  * مسرية طويلة يف مجال 
والتأليف كيف جئت إىل الفلسفة؟

فيه مع  اشرتك  ما  فيها  - هذه قصة معقدة، 
عرصنة  بدايات  عارص  جيل  أي  جييل  من  أفراد 
الكولونيالية،  بعد  ما  بتونس  الفلسفة  تدريس 
سنة  للفلسفة  قسم  أول  تركيز  من  انطالقا 
السابق  املستعمر  من  برعاية   1963/1964
يعني  الجيل  كان  وإذا  برشيا،  وإطارا  مضمونا 
أول  ووالدة  السلف  والدة  بني  ما  الفاصل  الزمن 
األول  الجيل  فان  سنة(:   25 )=حوايل  له  خلف 
هو الذي درس الفلسفة يف الجامعة ما بني 1964 
و1990، وقد كانت الدفعة األوىل تضم 05 أو 06 
طلبة -أمتنى الصحة والعافية ملن ما زال حيّا منهم، 
وأترحم عىل أرواح من رحل- فان دفعتي كانت 
الثاين مدشنة هذا  الجيل والجيل  يف متفصل هذا 
أصبحوا  الذين  بعض طلبتي  يشمل  الذي  األخري، 
مدرسني يف املعاهد الثانوية أو الجامعة منذ نهاية 

التسعينات وبدايات 2020.
ازدواجية  يف  الجيل  مع  أشرتك  أنني  أعتقد   
الكولونيايل  الوضع  سامت  من  )وهو  التحصيل 
وما بعده(: تكوين عريب كالسييك، وتكوين عرصي 
ألسنة ومضامني. وقد  أي غريب حديث ومعارص، 
حكام،  االزدواجية  بتلك  آخرين  مع  اضطلعت 
البعض من مقام العرص، والبعض  يف حني رفضها 
من  موضع  وهذا  متخيل.  ماض  مقام  من  اآلخر 
بذلك  يرتبط  كام  الثواين.  عن  افرتاقي  مواضع 
الفلسفة: من درب قراءات  ازدواجية مجيئي إىل 
والفكر  وتصوفا(  )شعرا  الكالسييك  العريب  الفكر 
وفكرا  وشعرا  ورواية  مرسحا  املعارص،  العريب 
)سالمة موىس وميخائيل نعيمة تحديدا(، والدرب 
الثاين لذلك، درب السياسة والنقابة التي اكتشفتها 
يف  أوىل  كتابات  ذلك  رافقت  وقد  الفلسفة:  قبل 
الشعر والقصة والرواية والدراسة األدبية - وعندما 
الفلسفة تلقيا يف الفصل تركت اإلبداع  اكتشفت 
الفني نهائيا، واحتفظت بالفلسفة »سالحا للثورة« 
حسب العنوان الشهري ملقابلة مع لويس التوسري 
الفصل  الفلسفة يف  اكتشايف  بعد  قرأتها   ،)1967(
السجن.  تجربة  وبعد  سنوات،  بثالث  الدرايس 
بالسياسة،  الفلسفة  عالقة  أعني  أيضا:  هذا  ويف 
البعض  مع  -أشرتك  الفني  وباإلبداع  وبالتاريخ 
بدؤوا  الذين  اآلخر-  البعض  مع  بشدة  وأفرتق 
بالسياسة ثم ابتعدوا عنها، أو الذين بدأوا بالشعر 
وواصلوا الشعر من أبناء جييل )من املتقدمني أو 
بالكتابة  اليوم  إىل  يتواصل  ما  وهو  املتأخرين(، 
عموما  الفلسفة  مجال  يف  والتأطري  والتدريس 
وجه  عىل  واالجتامعية  السياسية  والفلسفة 

الخصوص- وقد بلغت الستني حوال.
الفلسفة  مفهوم  للقراءة  تبسط  كيف   *

السياسية؟ 
مل  األوائل  فالفالسفة  صعب:  سؤال  هذا   -
هم  بل  األول  املقام  يف  سياسة  فالسفة  يكونوا 
ومل  الفلسفة،  ملامرسة  باملدينة  رضورة  اهتموا 
السياسية، إال رضبا من »سياسات  الفلسفة  تكن 
الفلسفة« أي »خطتها« لحامية نفسها من »آراء« 
والسحر  األساطري  من  مزيجا  كانت  التي  املدينة 
واملعارف  واألذواق  واآلراء  اليومية  والخربة 
غياب  يف  تشرتك  وهي  الخ،  والقوانني،  العلمية 
هنا  ومن   - املنفتح«  النقدي  العقيل  »املوقف 
كان نظر الفلسفة السياسية )اليونانية-الرومانية( 
القانونية  والنظم  السياسية  اآلراء  الكالسيكية، يف 
معلوم  هو  كام  الخلقية،  والعادات  والدساتري 
إىل  سقراط  من  ومفكريها  السياسة  فالسفة  عند 
العيش  »كيف  كان  طرح  سؤال  وأهم  شيرشون. 
عيشا حسنا« ويف صيغته السياسية: ما هي أفضل 
الدساتري؟ وهو سؤال قد تراجع يف الحداثة ولكنه 
قد  الحديثة  السياسية  الفلسفة  ألن  يختف،  مل 
القدمية، فلم  سلكت سياسات مغايرة للسياسات 
تعد تتدبر وجودها ضدا عن الظنون ويف رضب من 
االبتعاد عن الحكام، بل أقامت نوعا من التحالف 
»إيديولوجيا  لتصبح  السياسية  السلطة  مع 
تنويرية« ضد سلطة الالهوت، فارتهنت عىل نحو 
مشكلتها  تعد  ومل  حاميتها،  بالدولة  بصلتها  ما 
»أفضل الدساتري« بل »الدولة التي تحمي »الحياة 
العيش«  »أحسن رضوب  سؤال  وفقد  والحرية«، 
وجاهته، رغم استعادة بعض معارصينا عىل نحو 
األجوبة  يف  فروقا  سنجد  ثَمَّ  ومن  طرحه.  حيي 
الثورة  أم  اإلصالح  التفكري:  بنية  يف  ال  الحديثة 
املبدأ هو املجتمع  الحياة والحرية،  للحفاظ عىل 
أو الفرد. وهو ذات ما تواصله الفلسفة السياسية 
واملرشوعية  السلطة  يف  تفكري  من  املعارصة، 
اليوم...  اإلنسان  وحقوق  والدميقراطية،  والعدالة 
مسائل  يف  اليوم  نفكر  إننا  نقول  أن  وميكن  إلخ. 
السياسة إما من موقع الناس »اليل تحت«، فتكون 
الفلسفة السياسية اجتامعية، تشخص املسائل من 
والتابعني،  واملهمشني  واملعذبني  »الفقراء  منظور 
إلخ.. »أي تضطلع باملشاكل، أكرث من اقرتاح معايري 
»املجتمع«  وتضبط  تطبق،  أن  لها  يراد  متعالية 
التنظيم«، وهو ما تقوم  ليكون مجتمعا »مْحَكم 
به الفلسفة السياسية املعيارية الحديثة منذ لوك 
نافلة  ومن  معارصينا.  من  أتباعهم  إىل  وكانط 
القول إنني أقرب إىل املوقع واملوقف األول، رغم 
مجرد  إىل  الفلسفة  تحويل  خطر  يحمل  كونه 

مقام  من  كانت  وإن   - نضالية«  »أيديولوجيا 
الفلسفة  »الناس اليل تحت«. كام أنني أعترب أن 
تصبح  مل  اإلسالمية،  والعربية  القدمية  السياسية 
املشكالت  يف  التفكري  مصادر  من  إنها  بل  نافلة، 
»األكوانية«  عنارص  من  أي عنرص  عامليا،  الراهنة 
»كونية«  ألغتها  »وسيطة«  تجربة  ال  املنشودة، 

أوروبا أو الغرب أو الحداثة الغالبة.
الطائرات  صنعت  العلوم  إن  يقال   *
والصواريخ والدبابات واألدوية... إلخ.( والفلسفة 
تونس  يف  لنا  هل  النقدي  والوعي  العقل  تصنع 

فالسفة؟
- هذه ثالثة أسئلة يف سؤال واحد...

منذ  هذا  النقدي  الوعي  تصنع  الفلسفة   -
عىل  »الفلسفة  مهمة  وهذه  قلنا،  كام  ظهورها 
أشكال  )كل  املوهومة«  »الفلسفة  ال  الحقيقة« 
ورثهم  من  معارصينا  إىل  اليونان  منذ  السفسطة 
الرصيحني أو املسترتين( أو »الفلسفة الزور« )أي 
مبظهر  يظهرون  ولكنهم  الفلسفة  يعادون  الذين 
ما  إىل  غريهم  ويجرون  الفلسفي،  البيت  أهل 
متسرتون  سفسطائيون  وهم  فلسفة-  يعتربونه 
ليست لهم شجاعة كاليكالس أو الغزايل يف معادة 
)التي  املبتورة«  »الفلسفة  أو  رصاحة(  الفلسفة 
تفتقر إىل تأسيس، تلبيسا عىل السامعني أو القراء، 
اتقاء للمحاسبة النظرية، وعجزا عن التأسيس أو 
تحديد املبادئ األوىل( حسب التمييزات الفارابية 
التي مل تفقد وجاهتها -يف تقديرنا- إال من منظور 
سابق،  كل  من  أرفع  الالحق  يجعل  تاريخاين 
عىل  حكام  الزمان  يف  األخرية  الفلسفة  وينصب 
ما سبقها من الفلسفات الكتشافها »حقيقة« كل 
فلسفة، وإذا كانت الفلسفة هذا املوقف النقدي 
لكل أشكال الفكر والسلطات التي تضاد العقل أو 
اليوم  إىل  اإلغريق  من  اإلنسانية حكام  املعقولية 
ضّد  ؤاتها  »املهمة«  تواصل  يك  متانع  اليوم  وهي 
إىل  الفكري  للتاريخ  العابرة  واالبتسارات  اآلراء 
اليونان  يف  القدمية  العصور  من  بحقبة  الخاص 
)مهد الفلسفة( إىل عرصنا حيث عمم هذا النوع 
ليسمى  املهيمن(  الغريب  شكله  )يف  التفكري  من 
الفلسفة املعارصة - وهي يف األغلب فلسفة غربية 
معوملة، وبالتايل فإن صعوبات أي فلسفة محلية 
هي وجه من وجوه صعوبات التفكري الفلسفي يف 
العامل يف مواجهة كل أشكال منع الوعي النقدي، 
اقرتاح  يف  واملشاركة  اإلنسانية،  األسئلة  واجرتاح 
ضد  وذلك  فلسفية،  »معرفة«  وإنتاج  بل  املعنى 
التي توجد يف أصل ذلك املنع: مبا  كل السلطات 
يف ذلك سلطة العلم والتقنيات عندما تحيد عن 
مهمتها األداتية لتدعي مهّمة اعتبارية أو نظرية. 

الثالث  الفرع  عن  اإلجابة  ميكن  لذلك  وتبعا 
من السؤال: هل لدينا فالسفة يف تونس؟

 إذا كان القصد حرفة تدريس الفلسفة، نعم، 
والدليل وجود مدريس فلسفة يف التعليم الثانوي 
والتعليم العايل... أما إذا قصدت بالفيلسوف »من 
الكربى  األسئلة  »يطرح  أو  جديدا«،  نهجا  يشرتع 
ميكن  املعارص  التاريخ  ففي  مستحدثا«،  طرحا 
أن نسمي برغسون وفتغنشتني، وهوّسل ال غري، 
من  تجريده  ميكن  الذي  الصارم  باملعنى  فالسفة 
الثلث  إىل  اإلغريق  قدامى  من  الفلسفة  تاريخ 
عىل  ينّوع  من  أما  العرشين.  القرن  من  األول 
فلسفية  سمفونية  يؤدي  أو  سابقة،  معزوفات 
أداًء جديدا، أو يطبق منهج غري فهو من »تابعي« 
الفالسفة ال من »صحابتهم« أو »حوارييهم« -قل 
»منتحلو  خلدون  ابن  )عبارة  »متفلسفة«  إنهم 
الفلسفة«(- ومن هنا نفهم وجل ليو شرتاوس، أو 
حنة آرندت أو ميشال فوكو... إلخ وهم من هم 
»املؤرخ«،  وتخيريهم صفة  الفيلسوف،  من صفة 
وإن  »املثقف«...  أو  »املفكر«  أو  »املنظر«  أو 

اختلفت أسبابهم.
وال تخرج الحال يف تونس، التي مل تكمل سن 
الهيئة  عن  السادس،  العقد  بعد  فيها  الفلسفة 
العاملية للفلسفة. وهي تعاين املشرتك من مشاكل 
الفلسفة زائد مشاكل النمو البدين والنفيس التي 
متاما  عادة،  الكائنات  من  األحداث  منها  يعاين 
صفة  فإن  وأخريا  محاورنا(.  )يضحك  أوالدنا  مثل 
جامعة  »أعضاء  اعرتاف  مينحها  »الفيلسوف« 
املستهلكني  مجموع  ال  وجدت-  -إن  الفلسفة« 
الفضاء  تكون  ساهم  الذي  اآلراء  من  للمبسط 
الشعبية« يف  »الفلسفة  إىل  نفاذهم  العمومي يف 
يتخذ  وتواصل وهو  األورويب،  الثامن عرش  القرن 
أردنا  فإذا  ولذلك  السربياين:  الفضاء  هيئة  اليوم 
الكوكبي،  واليوم  األورويب  األمس  بني  املناظرة 
فإن »متفلسف الفضاء العمومي يف القرن الثامن 
السابع عرش  القرن  فيلسوف  )ال  الفرنيس«  عرش 
من  األملانية  الجامعات  فيلسوف  أو  األورويب 
كانط إىل شوبنهاور( هو سلف »متفلسف الفضاء 

العمومي املحيل والسربيايئ يف زمننا.

أستاذ الفلسفة السياسية صالح مصباح لـ»الشعب«: )الجزء األول(

*  حاوره: أبو جرير 

رجل طعامه ورشبه وترحاله وأسفاره وعشقه الفلسفة. بدأ التدريس أواخر االستعامر الفرنيس بتونس من التعليم الثانوي إىل التعليم 
العايل .الفلسفة عنده عمدة حياة وتثوير وتنوير العقول .الفلسفة عنده هي األكلة الشعبية حتى يصل اإلنسان إىل الطأّمنينة. الفلسفة 

عنده سؤال مستمر بال محطة وقوف.
كتب عديد املؤلفات وشارك يف عديد الندوات وأرشف عىل عديد األطروحات واملجالت. أستاذ متواضع حد الطفولة. باحث عن سؤال 

يرسم عىل قارعة الشارع. جهده انتشار الفلسفة لبلوغ الشارع. اختّص يف الفلسفة السياسية.
األستاذ صالح مصباح قامة مهّمة من قامات املفكرين التونسيني. سألناه عن رحلته مع الفلسفة وعن الفالسفة. وعن السياسة والفكر 

والفن بلطفه وتواضعه أجابنا... 

تركت اإلبداع الفني هنائيا واحتفظت بالفلسفة سالحا 
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معرض الفنان التشكيلي علي الزنايدي في رواق »موزاييك« بالنصر:

والتليفزيون  املرسح  يف  ممثل  مجرد  ليس  سريميني«  »رميي 

سوري،  مهاجر  هو  وذاك  هذا  وفوق  واعد  مخرج  هو  والسينام.. 

دفعته يد القدر للمعهد العايل للمرسح يف دمشق يك يلتقي هناك 

بحبه الذي يصري هو اآلخر ممثال ويعانون من التمييز يف 

وسط محافظ يف وطن مضطرب وينتهي بهام االمر 

للخروج للمنايف يف تركيا فمرص واخريا إىل تونس 

التياترو الذي  حيث وجدا اإلقامة املرسحية يف 

يأوي ويحب الخارجني عن املألوف ويعطيهم 

حكايات  أي  أو  حكاياتهم  ليحكوا  روحه 

حكاية  الحايك  يحيك  ان  فطبيعي  مشابهة 

تشبهه.

اختار رميي سريميني ان يحيك حكايته هو بالذات 

باسمه الغريب فهو ليس رامي أو رميون مثال. لقد 

تولع والداه بعشق احد شخصيات الكرتون باسم رميي.. 

وعزم االبوين املحافظني عىل تسمية ولدهم األول بذات 

األسم. لكن البيولوجيا مل تكن عىل هواهم فتأخر وصوله 

بعد خلفة ابنتني، يكرب ضمن خيال وجوده الثاين للشخصية الكرتونية 

فيصبح مثلها ويهوى إعادة تشخصيها عىل الرُكْح..

يف اسطنبول يجد نفسه يف اعامل التستهويه ويف القاهرة اليجد مالذا 

سوى يف مقام ومسجد السيدة زينب يهفو اليه فالقاهرة كانت مالذ 

الفنانني الشوام فقط يف مطلع القرن عندما كانت ليرباليتها مزدهرة 

لتأوي يعقوب صنوع والريحاين وجورج أبيض وفريد األطرش 

وأسمهان والعرشات الذين شيدوا مع أقرانهم املرصيني 

معابد الفن التمثييل املرصي البديع دون متييز بني 

ماروين لبناين وال أرثودوكيس أرمني وال صعيدي 

سني.

مل يجد »رميي« يف القاهرة من يشكو له عذاباته 

املزدوجة سوى مقام السيدة زينب أم العواجز 

الخارجني  والفنانيني  واملرشدين  واملبعدين 

إىل  الرحيل  كان  املطاف  آخر  ويف  املألوف.  عن 

تونس بحثا عن معنى لوجوده القلق ولإلفصاح عن 

شكاياته، وعىل ٌركح التياترو كان تقدميه لعمله الشخيص 

نفس  مرتني خالل  ومخرج  وشخصية مرسحية  كممثل 

العام ويف كل مرة كان العمل مختلفا عن سابقه ففي 

املرة االوىل هناك تفاصيل رحلة عرب الحدود واملطارات ويف النسخة 

االخرية هناك الديالوغ الداخيل ودون مواربات وخشية رقابية. رميي 

للجمهور  وجودا  ياُلحظ  ال  وحتى  رتوش  دون  رميي  عن  يتحدث 

السينوغرافية  صورته  فقط  يحادث  املشهد…  يف  ثالث  كعنرص 

)الرسوم  الكرتون  رميي  مع  يحيك  كان  كام  الشاشة  عىل  املعروضة 

املتحركة( يف طفولته. يف تركيب النص املونودرامي ويف األداء يتذكر 

مساره كام لو يف حلم أو كابوس. كام لو كان ميثل يف قاعة خالية إال 

من اشباحه املتعددة. هناك إشارات إىل زيارات لسجون للمعتقلني 

هو  حكايته  إنها  الحكاية.  ليست  لكنها  الصعب.  وللحب  ولسوريا 

وغواياته بشعره املنسدل كمسيح هرب من الصلب.

وسينوغرافيا  الزبيدي  ألوس  املمثل  وإدارة  سمرة  أبو  يارس  تأليف 

ُركح مهدي  وتوضيب  عرفاوي  إنتاج خالد  وإدارة  التكريتي  حسني 

بوذينة وتقني إضاءة محمد زيدان وتقني صوت وليد حصري. برعاية 

من توفيق الجبايل ونجمة الزغيدي ونورة مراد وإرشاق مطر وجهاد 

)أنا  ضو  وميساء  حداد  لرميون  فهي  العرض  موسيقى  أما  السعيد 

حرة بحايل( وفرج سليامن )مرثية لشهيد وحيد(… مع شكر خاص 

مصري  ومشاهدة  لدعم  بالطائرة  أتيا  اللذين  املحافظني  للوالدين 

التياترو..  ُركح  عىل  حكاية  يف  تحقق  الذي  الخيايل  ابنهام  وحكاية 

فسنشاهد  األخرية  وليست  وحيدة..  وليست  أخرى  سورية  حكاية 

رميي يحيك حكايات آخرين.

* حسني عبد الرحيمتغريبة »ريمي« بني العسل والشمس والذهب

* شمس الدين العوين

ومتجيدا  الحال  أناقة  من  حيز  واملكانة..  املكان 

التخييل  وفداحة  ذوقه  وفصاحة  الفن  لسحر 

املكان  يؤثث  باالبداع  القول  حيث  واإلبداع 

تجاه  مختلفة  نظر  وفق  القيمة  من  ويعيل 

رؤية  ووفق  هكذا  والرموز..  والتجارب  القامات 

عناوينها  شيئا من  زائريه  املكان  مخصوصة مينح 

يحمل  الفنان  ميّر  هنا  من  وفلسفتها..  وبوحها 

وهنا  باملزيد..  إغنائها  إىل  ويرنو  التجربة  سنوات 

الطويلة  التجربة  صاحب  األمهر  الفنان  نعني  

املوزاييك  رواق  به  يحتفي  الذي  الزنايدي  عيل 

مع  يتناغم  مميز  معرض  خالل  من  النرص  بحي 

خليفة  بن  ملياء  الفنانة  لصاحبته  الفضاء  أناقة 

مميزة..  جاملية  بعناية  أعد  الرواق  الفريني. 

أو  أورويب  ببلد  رواق  يف  نفسك  فتخال  تدخله 

إىل  نظرا  املتطورة  العامل«  »غالرييهات  إحدى  يف 

الخارجي  لشكله  اإلعداد  وجودة  املكان  أناقة 

املفتوح  اإلطار  جاملية  من  رضب  يف  والداخيل 

أمام مختلف األعامل الفنية وأشكالها... جودة يف 

الرواق  باعثة  إىل  يعود  وهذا  الداخلية  الهندسة 

ملياء  السيدة  الجاميل  ووعيها  فكرته  ومهندسة 

بن خليفة الفريني وهي صاحبة الخربة واملعرفة 

التخّصص.. والنتيجة  العلمي من حيث  والجانب 

تحفة فنية اسمها »موزاييك«.. فسيفساء. الرواق 

شهد العديد من املعارض لنذكر مثال معرضا مميزا 

لعدد من أعامل الفنان التشكييل الصادق قمش 

الخاص  الفني  املعرض  وكذلك  متجّذرة«  »رؤى 

بتجربة الفنان التشكييل فاضل غديرة من خالل 

عوامله التجريدية الساحرة. كام سعى الرواق إىل 

االنفتاح عىل فنون وإبداعات أخرى كعرض الكتب 

األدبية من ذلك مجموعة قصصية بعنوان »مباراة 

ساخنة« للكاتبة نورا خليل إضافة إىل حضور فن 

ومن  شعرية.  قراءات  برمجة  خالل  من  الشعر 

الفنانني الذين عرضوا بالرواق منذ افتتاحه نذكر 

سامية بن صالح وناجي الثابتي وهند عبد الناظر 

زيد  بن  وليليا  برييز  وجاك  الدنقزيل  ومصطفى 

وحاتم الغريب وحنان بن صالح ومجموعة رشيفة 

مصيل والحرفيني ضمن معرض »حرف« وباكر بن 

فرج ومحمد املاليك وايران وناس وسارة بن عطية 

لوريتيف وسارة شوشان ومجموعة من  وايزابيل 

غديرة  وفاضل  الحفر  ومجموعة  الفنانني  الشبان 

وصوال إىل املعرض الخاص هذه الفرتة للفنان عيل 

الزنايدي الذي يقدم عددا من أعامله الفنية ضمن 

الفنان  ويعّد  بالدي«...  »نساء  عنوان الفت وهو 

عيل الزنايدي أحد أبرز التجارب الفنية التشكيلية 

عىل  يشتغل  العريب  والوطن  تونس  يف  املعارصة 

يف  والرتايث  اليومي  بني  وتنوع  تشكيلية  مشهدية 

والفنان  والرسم..  التلوين  شاعرية  من  حاالت 

مخصوصا  نهجا  لفنه  اتخذ  الزنايدي  عيل  الكبري 

ضمن تجربة امتدت ألكرث من أربعة عقود متيزت 

عىل  العمل  حيث  من  وجديتها  الجاميل  بدأبها 

رصد الجميل يف الحياة التونسية.. املدينة وعنارص 

العناوين  شتى  عىل  املفتوحة  وحركتها  حيويتها 

أعامل  تطبع  فارقة  حميمية  هناك  واأللوان.. 

الزنايدي منها الحكاية املبثوثة يف العمل التشكييل 

مبا يجعله يتجاوز القامشة إىل فضاءات أخرى منها 

الذات املتقبلة وما تزخر به من كيانات وأحاسيس 

الوجداين  التفاعل  ذلك  يحدث  الذي  األمر 

البرصية  الثقافة  من  رضبا  ليصري  والجاميل 

املتشبثة باألصيل والحديث لتجعل منهام جناحني 

للشخصية التونسية اآلن وهنا.. هذا األمر يرافق 

أعامل الفنان التشكييل عيل الزنايدي يف مختلف 

أو  تونس  يف  سواء  والحديثة  السابقة  معارضه 

مسحة  لوحاته...  يف  نلمسه  ما  وهذا  خارجها.. 

مختلفة  وتقنيات  شتى  وعناوين  التجديد  من 

كانت يف اللوحات لتعرب عن هذا النسق الجاميل 

العنارص  تجاه  ينظر  وهو  الزنايدي  عند  املتجدد 

املختلفة يحاولها ويحاورها ضمن القول بالتعاطي 

الثقايف والفكري والوجداين معها... معرض متعدد 

التلوينات وفق عنوان دال »نساء بالدي« ومحطة 

بارزة يف تجربة فنان صاحب تجربة وخربة فنية.

»نساء بالدي«... وأعمال فنية متنوعة تعكس حيزا جماليا من املسرية والتجربة

*رميي سريميني
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»وجهها اآلخر الذي ال يعرفني« لمنى الماجري 

18و19مارس  يومي  املنستري  مدينة  شهدت 
التونسيني  الكتاب  التحاد   21 املؤمتر  فعاليات 
تحت شعار »من أجل تكريس السلطة الثقافية 
االفتتاح  كلمة  وكانت  الكتاب«  شأن  وإعالن 
لرئيس االتحاد السيد صالح الدين الحامدي الذي 
رحب باملؤمترين وضيوف املؤمتر مذكرا بأهمية 
املسألة الثقافية يف رقّي األمم والشعوب وأهّم 
مناشط االتحاد خالل فرتة ما بني املؤمترين ثم 
سعيد  الكاتب  املؤمتر  ضيف  إىل  املصدح  مّرر 
الصقالوي من سلطة عامن وكانت كلمته حول 
أنجبتهم  لكتاب  واإلبداعي  الحضاري  اإلرث 
هذه األرض أمثال ابن خلدون وغريه ليتحدث 
األستاذ حسان التوكابري  الكاتب العام للهيئة 
املؤمتر  فقرات  أوىل  لتكون  للمحامني  الوطنية 
سفري  طارق  حسن  السيد  من  كل  تكريم 
البدوي  محمد  والكاتب  الشقيق  املغرب  دولة 
الزيدي  وليد  السابق  الثقافة  ووزير  والكاتب 

والسيد سعيد الصقالوي.

السيد  الثاين  لليوم  املؤمتر  فعاليات  وافتتح 
صالح الدين الحامدي للتثبت أوال من النصاب 
القانوين ثم قرأ السيد كاتب عام االتحاد السيد 
عادل خرض التقرير املايل وتّم بعد ذلك انتخاب 
املايل  التدقيق  ولجنة  النهايئ  التقرير  لجنة 
تداول  ثم  ومعاونيه  املؤمتر  رئيس  وانتخاب 
متحورت  متدخال   30 قرابة  الكلمة  أخد  عىل 
تدخالتهم حول عدة مسائل جوهرية مثل منح 
من  ووضعية  الكتاب  دعم  وصندوق  الفروع 

فقدوا عضويتهم ورضورة إدراج نصوص الكتاب 
املسار  ومجلة  التونسية  الرتبوية  املقررات  يف 
والتوزيع  للنرش  االتحاد  دار  يف  النرش  وكيفية 
ومتّت بعد ذلك املصادقة عىل التقريرين األديب 
واملايل باإلجامع ثم كانت االنتخابات٬ إذ ترشح 
للهيئة القادمة 24 مرتشحا تقدم النتخابهم 236 
كاتبا وراقب النتائج 4 مالحظني ليقرأ بعد ذلك 
ملغاة  ورقة   15 النهائية  النتائج  املؤمتر  رئيس 
و221 ورقة انتخابية أسفرت عن انتخاب هيئة 
جديدة ملكتب االتحاد وبعد تهنئتهم تّم توزيع 
املهام كاآليت: عادل خرض رئيسا وزهري الذوادي 
نائب رئيس٬ بوراوي بعرون كاتبا عاما وسمري 
الزغبي كاتبا عاما مساعدا وعادل بوعقة أمني 

مال ومنرية درعاوي أمينة مال مساعدة وفريد 
الغريبي  وخالد  الفروع  عن  مسؤوال  العليبي 
مسؤوال عن الندوات وسفيان التومي مسؤوال 
برغل  سعد  ومحمد  الخارجية  العالقات  عن 
كانت  النوادي  عن  واملسؤولية  اإلعالم  عن 
الستار  من نصيب نجاة دهان. وهكذا أسدل 
العنرص  حضور  ليتدعم  املؤمتر٬  فعاليات  عن 
النسايئ بعنرصين ضمن الرتكيبة الجديدة هام 
أن  الكاتبتان منرية درعاوي ونجاة دهان بعد 
املتخلية  الهيئة  ووزعت  كاتبات   5 ترشحت 
والنظام  األسايس  القانون  الحارضين  عىل 
التونسيني:  الكتاب  »تراجم  وكتاب  الداخيل 
أعضاء االتحاد من التأسيس إىل املؤمتر الواحد 

فروج  املولدي  الكاتب  إعداد  والعرشين« من 
لتدعيم  العمل  مواصلة  املنتخبة  الهيئة  وعىل 
املكتسبات واالجتهاد يف تركيز مناشط جديدة 
تساهم يف التقدم باملنظمة يك تكون فاعلة يف 

املشهد الثقايف جهويا ووطنيا وعربيا. 

فعاليات املؤتمر 21 التحاد الكتاب التونسيني

الدكتور عادل خرض رئيسا وكاتبتان يف اهليئة املديرة ألول مّرة
    * طارق العمراوي

*عادل خرض

* أبو جرير 
شعرية  مجموعة  يعرفني  ال  الذي  اآلخر  وجهها 
للشاعرة وأستاذة اللغة العربية وآدابها منى املاجري 
صدرت عىل نفقتها الخاصة. لوحة الغالف للرسامة 
هاجر زيدان وجاءت املجموعة يف 90 صفحة من 

الحجم املتوسط تحمل بني طيّاتها 37 قصيدة.
الحكيم  عبد  والقاص  الشاعر  املجموعة  وقدم 

الربيعي.
الوجود  نافذة لرنى إرشاق  تفتح  مجموعة شعرية 
ومتتامت األنا. إنها وهج وشدو انتظار كتبت بقلم 
إنها أغنية ترتل أهزوجة  نزق بني املساء والشفق. 
الوجود املفتون بالسؤال املثقل بالكشف عن األنا 

يف صيغة الجمع وتلك مزية اإلبداع .
بكر  شعرية  مجموعة  يعرفني«  ال  الذي  »وجهها 
الذاكرة  تستقيل  ومضة  رحلة  هي  املاجري  ملنى 
الذات  امتالء  منتهاها  تخوم  إىل  تنزع  جدلية  يف 
مجموعة  املوقف.  للذات  والتأمل  الكيان  ونحت 
املوصدة  األبواب  تفتح  تبحث عن مفاتيح  شعرية 
من الداخل يف رسدية فلسفية وجودية تحشد رحلة 
املقاوم  كالزجاج  مجموعة  إنها  والباطن.  الظاهر 
للغرور اللغوي فهي مجموعة ال رشقية وال غريبة 
لبوس  يف  الرشوق  تتلمس  خمرة  من  آيات  إنها 

خزاف تراوده تفاحة حرام.

استعارت الشاعرة مقولة )لباسكال قينيار( الكتابة 
إىل  الحنني  الكتابة هي  ذاتها.  غاية يف حد  ليست 
مع  متصالحة  املاجري  منى  نجد  حيث  ا.  مَّ فرح 
الرتحال إىل الذكريات وكل حنني له قساوته وأحزانه 

املبثوثة يف املجموعة الشعرية.
إىل  يحيلنا  مخاتل  منى  اختارته  الذي  العنوان 
اللغة بأسنانها لتعود  جاملية اإلحالة٬ حيث تقتلع 
وتحط  االنتظار  طابور  يف  القابعة  طفولتنا  إىل  بنا 

بكل أرض وال ينتهي ترحالها.
يف  الربيعي  الحكيم  عبد  والقاص  الشاعر  يقول 
ديوان  أقرأ  »وأنت  الشعرية.  للمجموعة  تقدميه 
خزاف  بذهن  تتسلح  أن  إىل  تحتاج  املاجري  منى 
يف  كاملاء  ينساب  حرفا  يطوع  بل  الطني  بشكل  ال 
سالسة من أستاذة لغة عربية تعودت عىل االحتفاء 
أمام  وحتى  وقرائها  طالبها  عيون  أمام  بالكلمة 
عيون الكامريا يف السينام«. وأنت تقرأ نصوص منى 
دفعة  ألوانه  يرمي  الذي  الرسام  ذلك  ستستحرض 
واحدة عىل لوحته ثم يبدأ بتشكيلها بريشة عجيبة 
طويالً  وقتا  معه  املشاهد  يحتاج  فنيا  عمال  لينجز 
ليميزه ويستنبط أغواره. وعطفا عىل ما ذهب إليه 
الشاعر والقاص عبد الحكيم الربيعي، نضيف أننا 

نجد صعوبة يف تصنيف املجموعة الشعرية »وجهها 
قصيدة  إىل  تنتمي  ال  فهي  يعجبني«  ال  اآلخر 
بل  جدا.  الحديثة  النرث  قصيدة  إىل  وال  التفعيلة 
إنها تحمل خصوصيتها يف الشكل واملضمون. وعىل 
النقاد التسلح مبعاول تحفر يف األعامق لتبويب هذا 
والتاريخي  الجغرايف  واقعه  عن  املعزول  غري  األثر 

ومزيته أنه منجز بحرية ومصريه حربكم .
تقول منى املاجري يف قصيدة بعنوان )فينيق(

»يف ذلك الخريف ومع الشعرة 
البيضاء قبل األخرية يف مفرتق الطريق...

الحفنة  من  األخرية  الحبة  انثيال  تراقب  كانت 
األخرية لالختناق

مدت قبضة من مخلفات النار
ودفعت الركام 

وكاد ينثال من جديد... غري أن شعاعها 
ترسب عرب الرماد واستعادت شوقها للرضاعة 

وأمل حزنها يف عقد املشيمة 
واقبلت تنهل

من حليب الشعاع 
والرماد يثقل والشعاع يخضب القاع«.

يعرفني« مجموعة شعرية  ال  الذي  اآلخر  »وجهها 
خرجت لنا مثل ثدي شمس توزع حليبها عىل الليل 
زادكم  فلتكن  والسكون  الصمت  مربكة  والغيوم 
قصائد  الشاعرة  عمر  يف  مازال  حيث  الظأم.  قبل 
وحرفها يعدل كمنتجاته والقصيدة دامئا تنترص عىل 
حفالت التأبني. منى املاجري من مواليد معتمدية 
منزل عبد الرحامن من والية بنزرت، خريجة كلية 
عىل  حاصلة  بتونس،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب 
املرأة  بعنوان:  بحث  عن  العربية  اللغة  ماجستري 
القدمية  املرافئ  رحيل  يف  البديل  واملرأة  الواقع 
لغادة السامن .وهي حائزة عىل جائزة أفضل دور 
أول يف املهرجان التونيس للسينام عن دور )نازيل( 

يف رشيط أخرجه ابنها محمد عطية.

تشد الرحال إىل اإلنشاد على طبق من حرير 
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املنتخب الوطني 
على أتمّ االستعداد 

ملواجهة مالي 
أنهى املنتخب الوطني آخر حصصه التدريبية بامللعب الفرعي 

برادس، استعداد للمواجهة التي تنتظره بنظريه املايل يوم غد 
الجمعة ضمن ذهاب الدور الثالث واألخرية من تصفيات كأس 

العامل قطر 2022.
وكان ضمن املجموعة عصام الجبايل وأنيس بن سليامن وأمين 

دحامن وعيل الجمل، وقد تأكد غياب الثنايئ وهبي الخزري وديالن 
برون عن املواجهتني ضد مايل بسبب إصابتهام.

الالعب الدولي يوسف املساكني يشيد 
بسليم بن عاشور وعلي بومنيجل

أشاد قائد املنتخب التونيس، يوسف املساكني، بالتغيريات التي أحدثها الجهاز الفني للفريق، بقيادة املدرب الوطني جالل 
القادري، قبل مواجهة مايل املزدوجة، يف الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل »قطر 2022«.

ويلتقي منتخب تونس مع مايل يوم 25 مارس الجاري يف العاصمة املالية باماكو، لحساب ذهاب الدور الفاصل من تصفيات 
إفريقيا املؤهلة إىل مونديال قطر، قبل أن تتكرر مواجهة املنتخبني إيابا، يف املباراة املُزمع إقامتها يوم 29 من الشهر نفسه عىل 

أرضية امللعب األوملبي »حامدي العقريب« برادس. 
وسبق للجامعة التونسية لكرة القدم أن قررت ضّم الحارس السابق عيل بومنيجل والالعب السابق للمنتخب سليم بن عاشور 
إىل الجهاز الفني ملساعدة القادري.. وكان بومنيجل وبن عاشور من أبرز نجوم منتخب تونس الفائز بكأس أمم إفريقيا عام 

.2004
وقال يوسف املساكني: »أنا سعيد حًقا لوجود بومنيجل وبن عاشور معنا، من الواضح أن إضافتهام ستكون مفيدة للمنتخب 
خالل هذه الفرتة؛ ألن الثنايئ ميلك خربة كبرية يف العمل تحت الضغط وإدارة مثل هذه املباريات الصعبة بحكم وجودهام مع 

املنتخب املُتّوج بكأس إفريقيا، وامتالكهام رؤية كروية رمبا ال تكون مشابهة لرؤية الالعبني الحاليني«. 
وختم املساكني حديثه قائال: »التأهل إىل كأس العامل مبثابة الحلم، وأي العب سيكون كاذباً إذا قال إنه ال يريد املشاركة يف 
تلك البطولة، ورمبا هذه آخر فرصة بالنسبة إيّل للتأهل مع املجموعة الحالية.. لقد تغيبت عن مونديال روسيا بسبب اإلصابة، 

لكني يف أفضل حال اآلن«.

وهبي  الثنايئ  غياب  التونيس،  املنتخب  مدرب  القادري،  جالل  أعلن 
الخزري وديالن برون عن مواجهتي منتخب مايل، ضمن الدور الحاسم 

من التصفيات اإلفريقية املؤهلة إىل نهائيات كأس العامل »قطر 2022«.
يوم  باماكو  املالية  العاصمة  يف  املايل  نظريه  التونيس  املنتخب  ويواجه 
إفريقيا  الفاصل من تصفيات  الدور  الجاري، لحساب ذهاب  25 مارس 
املؤهلة إىل مونديال قطر، قبل أن يتكرر صدام املنتخبني »إيابا« يوم 29 
من الشهر ذاته، يف املباراة املُحدد إقامتها عىل أرضية ملعب »حامدي 

العقريب« برادس.
واملدافع ديالن  الخزري  القائد وهبي  يلعب  القادري: »لن  وقال جالل 
برون معنا يف مواجهتي مايل.. سيبقى الالعبان يف فرنسا بعد تعرضهام 

لإلصابة مع نادييهام«.
وأضاف: »ديالن براون يشعر ببعض اآلالم، ويُرجح أن يكون ذلك بسبب 
 Rennes أمام ران Metz إصابة عضيلة تعرض لها يف مباراة فريقه ميتز
، ولن تسمح له بالتدريب، واملشاركة يف املباريات، وكذلك الحال بالنسبة 

للخزري الذي يعاين بدوره من إصابة تتطلب فرتة طويلة من الراحة«. 

وتابع: »يجب أن نتعامل مع هذه الظروف اآلن، وغياب برون والخزري 
لن يؤثر يف الفريق، لدينا 26 العباً يف القامئة.

أجاب  آخرين،  بالعبني  وبرون  الخزري  تعويض  إمكانية  وبخصوص 
القادري: »هناك العديد من الخيارات، لكنني سأختار األفضل للمباراة.. 
لهذا السبب منذ البداية قررنا توجيه الدعوة لـ28 العباً«. وواصل القادري 
لاللتحاق  الغندري  نادر  اإلفريقي  استدعاء العب  بتفسري سبب  حديثه 
بقامئة املنتخب التونيس: »هو العب جيد، وله مكان يف املنتخب التونيس، 
وبإمكانه مساعدتنا عىل تحقيق هدف التأهل.. لقد تابعنا الالعب منذ 

بداية مرحلة اإلياب، وقّدم العديد من املؤرشات اإليجابية«.
وعن املواجهة املرتقبة أمام مايل، قال القادري: »نريد إسعاد جامهرينا 
العامل للمرة السادسة، إنها مواجهة خاصة  بالتأهل إىل )نهائيات( كأس 

ونود أن نقدم أفضل ما لدينا..
ستكون مباراة صعبة من كل الجوانب، وعلينا فرض شخصية املنتخب 

التونيس؛ كونه أحد املنتخبات الكبرية يف القارة«.

املدرب الوطني جالل القادري يوضح أسباب استدعاء نادر الغندري 
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حصد الفريق 4 نقاط من 12 ممكنة مقابل 7 نقاط من 12 ممكنة يف 
الذهاب، مع فقدان ثالث نقاط بني الذهاب واإلياب وهذا ال يعني آليا 
جعلت  التي  هي  الفرق  بقية  نتائج  ولكن  وضع صعب  يف  الفريق  أن 
هزمية اإلفريقي ضد األوملبي الباجي موجعة إذ أن اإلفريقي تراجع إىل 
املركز الثالث وبالتايل سيدخل مرحلة البالي أوف بالحد األدىن املطلوب.

الجامهري  من  كبريا  هجوما  املاضية  الساعات  تعرف  أن  الطبيعي  ومن 
هذه  يعرف  مل  اإلفريقي  أن  ذلك  تواليا،  الثانية  الخسارة  بعد  الغاضبة 
الوضعية منذ أكرث من عام، وال أحد بحث عن تفسري منطقي ملا حصل 
مع الفريق يف املقابالت الفارطة باعتبار أن كل االنتقادات كانت موجهة 
الحقيقية  األسباب  عن  البحث  دون  األول،  املقام  يف  الفني  اإلطار  إىل 

للنتيجة األخرية وتراجع الفريق يف اإليّاب.
مرمى  يف  واملدرب  املديرة  الهيئة  رئيس  يكون  املواقف،  هذه  مثل  يف 
نعفي  أن  ميكن  فال  دامئا  ويحدث  وطبيعي  متوقع  األمر  وهذا  النريان، 
كل واحد منهام من املسؤولية وهو أمر عادي ولكن اإلشكال هو إرصار 
البعض عىل الدفع نحو إحداث أزمة قد تعود بنتائج كارثية عىل الفريق 
وتجعل اإلفريقي يعاين كثريا مستقبال ألن التعديالت يف الوقت الحايل ال 

ميكن أن تضمن نتائج أفضل.
اإلفريقي  النادي  قيادة  توىل  أن  منذ  حقيقية  أزمة  أول  واجه  العلمي 
قبل عام من االن، ذلك أن العلمي بفضل النجاح الريايض الكبري الذي 
بعيدا  تونس، كان  نهايئ كأس  إىل  املايض وامتد  املوسم  إياب  تحقق يف 
عن االنتقادات أو األزمات واستمتع بوجوده عىل رأس النادي، ولألمانة 
فإنه وفّق يف دوره اإلداري بشكل كبري بعد أن نجح يف توفري مناخ عمل 
مناسب بالنسبة إىل املجموعة والقطع مع بعض املامرسات القدمية التي 
من  وغريها  الالعبني  مستحقات  رصف  يف  التأخر  مثل  بالفريق  أرضت 
يقدر  وال  املاضية  املواسم  طوال  يعاين  اإلفريقي  جعلت  التي  املشاكل 
عىل اإليفاء بتعهداته أمام الالعبني واملدربني وأدخلته يف دوامة املشاكل 

اليومية.
يف األثناء، فإن الفشل يف االنتصار خالل 3 مقابالت متتالية يف البطولة، 

جعل الجامهري تعرب عن غضبها لتشتعل مواقع التواصل االجتامعي.
الفريق  وضع  لتحديد  األقرب  فهو  العلمي،  يواجه  اختبار  أهم  وهذا 
وحاجياته وبالتايل عليه أن يتخذ قرارا يراعي الوضع العام يف الفريق ألن 
الفريق ال ميكنه أن يتحمل وزر تغيريات جديدة قد تربكه كثريا وتجعله 
إقالة  قرار  تبعات  يتوقع  أن  ميكنه  أحد  فال  القادمة  املرحلة  يف  يعاين 
الوحييش عىل الفريق، وهذا إن سلمنا أن اإلشكال يهم املدرب فقط وأن 

برحيل الوحييش سيعود الفريق إىل بريقه.
واإلشكال األكرب أن بعض املقربني من العلمي سعوا منذ فرتة إىل اإلطاحة 
باملدرب وعملوا بشكل متواصل حتى تتأزم العالقة بني العلمي والوحييش 

الذهاب  نهاية مرحلة  تفاديه يف  أمكن  األمر  التصادم، وهذا  إىل  وتصل 
ولكن اآلن فإن الرافضني لوجود الوحييش من املقربني من رئيس النادي 

يدفعون بكل الطرق للتغيري.
ويف االنتظار، فمن الرضوري التحرك لبحث أسباب الرتاجع الكبري الذي 
عرفه الفريق يف املقابالت املاضية وتحميل الالعبني املسؤولية كاملة يف ما 
حصل من تراجع بات يهدد تأهل الفريق إىل »البالي أوف« فاملسؤولية 
مرمى  دخلت  التي  األهداف  ألن  األول  املقام  يف  الالعبني  عىل  ملقاة 
التي  والفرص  تفاديها  السهل  من  كان  األخرية  املقابالت  يف  اإلفريقي 

ضاعت كان من السهل تسجيلها.
* ع/ ع

النادي االفريقي

رغم محاوالت العلمي الوحيشي على صفيح ساخن!   

النجم الساحلي

بدايات سلبيّة واختيارات عقيمة للسعد 
جردة!

 
مسابقة  الساحيل،  النجم  غادر 
موسمها  يف  افريقيا  أبطال  دوري 
وأخرى  فارغة  بيد   ،  2021-2022
هزميته  اثر  وذلك  فيها،  يشء  ال 
شباب  أمام  جويلية   5 مبلعب 
بلوزداد الجزائري، بهدفني دون رد، 
لحساب الجولة قبل األخرية ضمن 

منافسات املجموعة الثالثة.
أبناء جوهرة الساحل الحوا بضعف 
يف  دفاعهم  واهتز  معهود،  غري 
دقيقة،   16 من  اقل  يف  مناسبتني 

كام عايننا تباعد الخطوط الثالث، اضافة إىل االقتصار عىل تبادل الكرات يف الخط الخلفي.
وما زاد الطني بلة، االختيارات العشوائية والغريبة للممرن لسعد جردة.

فقد عول عىل جاك مبي كمدافع محوري، رغم أخطائه الكارثية يف لقاء الرتجي، اضافة إىل قيامه بأرسع تغيري تكتييك، إذ أقحم 
أسامة عبيد بدال من الجزائري زين الدين بومتان بعد 31 دقيقة فقط من الفرتة االوىل، وهذا يف الحقيقة اقرار ضمني منه، بأنه مل 
يوفق يف اختيار التشكيلة املثالية. الفوىض التكتيكية يف مواجهة يوم السبت مل تقف عند هذا الحد، إذ الحظنا متركزا جديدا لبعيو 
يف الفرتة الثانية )العب رواق(، دون نسيان دخول الغيني عيل صوما لبضعة دقائق ثم تعويضه بالجزائري الياس بن يوسف، البعيد 

عن املباريات الرسمية منذ ما يزيد عن 8 أشهر. كل هذه العوامل ساهمت يف انسحاب النجم وظهوره بوجه شاحب.
ويك ال تتكرر هذه األخطاء، فإن لسعد جردة مطالب بتعديل أوتاره، ألن ما الحظناه، يدخل يف خانة استعراض العضالت أكرث من 

أن يكون إدارة فنية ملباراة قارية عىل غاية من األهمية. 
* محمد

الرابطة الثانية يف أرقام  
عرف املهاجمون نكسة خالل هذا املوسم ال مثيل لها حيث مل يصل العدد الجميل إىل 
200 هدفا إذ وقف العداد عند حاجز 199 هدفا مقابل تسجيل 267 هدفا يف املوسم 

املايض يف مثل هذه املرحلة أي برتاجع بـ68 هدفا.
+ أنهى امللعب التونيس وشبيبة القريوان املوسم يف املرتبة األوىل يف ترتيب خطوط 
مكارم  ثم  هدفا(   11( قفصة  وقوافل  جربة  أمل  يتبعهام  هدفا.   14 برصيد  الهجوم 

املهدية )10 أهداف(
+ أوملبيك مدنني واألوملبي للنقل لهام أضعف خط هجوم بتسجيل 4 أهداف فقط يف 
10 مقابالت ويليهام نادي بن عروس )5( ثّم مرجان طربقة ومستقبل املحمدية ونادي 

بنبلة )6(. وال غرابة إذن يف نزول مدنني واألوملبي وطربقة واملحمدية.
متقدما  فقط  أهداف   4 لـ  شباكه  بقبول  دفاع  أفضل خط  القابيس  امللعب  + ميلك 
وجندوبة  جربة  وجمعية  بنبلة  ونادي  التونيس  امللعب   ثم   )6( القوافل  عىل 

الرياضيةومستقبيل قابس واملحمدية والرالوي )7(.
+ تم تسجيل 9 ثنائيات طيلة املوسم كانت بإمضاء عيل القريب )مكارم املهدية( ومحمد 
الفياليل )أمل جربة( وكريم العوايض )امللعب التونيس( يف مناسبتني وأحمد الطرابليس 
قفصة(  )قوافل  خذر  ونسيم  الراديس(  )النجم  موىس  بن  وأرشف  الراديس(  )النجم 

ومنترص بالله املعرويف )جندوبة الرياضية( وهارون العياري )الحديد الصفاقيس(
+ تم تسجيل هدف وحيد بالنريان الصديقة جاء من قدم العب النجم الراديس حمزة 

الجويني لفائدة النادي البنبيل.
+ عرف املهاجمون عقام ال مثيل له. فأحسن هّداف هو العب ارتكاز امللعب التونيس 
كريم العوايض الذي سجل 5 أهداف تليه مجموعة بـ4 العبني وهم عامر بن سايس 
قفصة(  )قوافل  بوحاجب  وسامح  جربة(  )أمل  املاجري  ووجدي  جربة(  )جمعية 
ومنترص بالله املعرويف )جندوبة الرياضية( ثم مجموعة أخرى بـ10 العبني برصيد 3 

أهداف.
من املنتظر أن يدعم العوايض رصيده أو يلتحق به آخرون بعد مرحلتْي البالي أوف 

والبالي آوت.



اخلميس 24 مارس 2022 - العدد 1687 24
االخيرة

 4/4 املحرتف  للمرسح  الدويل  للمهرجان  الثالثة  الدورة  فعاليات  اختتمت 
بحضور  السعيدي  عمر  الثقايف  باملركب   2022 مارس   21 االثنني  يوم  بجندوبة 
ضيوف املهرجان وجمهوره الذي واكبه منذ اليوم األول وطيلة الست ايام من 16 
اىل 21 مارس 2022 حيث اختتمت عروض اليوم االخري بالعرض املرسحي اإليراين 
 sorry « عندما تنتهي تسقط » سبقه عرض ربع الوقت ملرسح الحمراء وعرض «
ملركز   « رهاب   « باريانة ومرسحية  الركحية  و  الدرامية  الفنون  ملركز   «  beket

الفنون الدرامية و الركحية بجندوبة وعرض croûte من فرنسا.
وقد شاركت عديد املرسحيات يف املسابقة الرسمية للمهرجان ، التي تتكون لجنة 
العراق رئيسا واألعضاء دليلة مفتاحي  الدكتور حكمت داود من  تحكيمها من 
و خالد بوزيد وعاطف بن حسني ومريم بن شعبان من تونس وكوروش زارعي 

من إيران.
الفن  بيت  مدير  املختار  اسامعيل  السيد  تكريم  تم  النتائج  عن  اإلعالن  وقبل 

املرصي والفنان كوروش زارعي من إيران 
وقد اسفرت النتائج عن فوز : 

يف  دوره  عن  رجايل  دور  ألفضل  حراث  عيىس  بجائزة  خوجة  شوقي  محمد   *
مرسحية الروبة،

* معز حمزة بجائزة نور الدين الورغي ألفضل نص عن نصه يف مرسحية عقاب 
جواب،

* حامدي الوهايبي بجائزة املنصف السوييس ألفضل إخراج عن مرسحية الروبة،
أداء نسايئ عن مرسحية جنة  * هالة رسور بجائزة فاطمة بن سعيدان ألفضل 

هنا من مرص،
* تنويه خاص باملرسحية اإليرانية » عندما تنتهي تسقط » 

* املمثل يحيى الفايدي جائزة لجنة التحكيم الخاصة
 هذا وقد ارتأت لجنة التحكيم حجب جائزة العمل املتكامل. يذكر ان املهرجان 
الدويل للمرسح املحرتف 4/4 بجندوبة ينظمه مركز الفنون الدرامية و الركحية 

بجندوبة ، بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.
من  كل  تكريم  املهرجان  من  الثالثة  الدورة  لهذه  االفتتاحي  اليوم  يف  تم  وقد 

القليبي وأستاذ  والطاهر  الورغي  الدين  الورغي ونور  ناجية  الفنانني املرسحيني 
املوسيقى لطفي الخمويس ونصاف الشندايل من معهد الفنون بالعمران.

الدرامية  الفنون  مجال  يف  التدريبية  الورشات  من  عددا  ايضا  الدورة  وشهدت 
امنتها كل من جليلة بكار وخالد بوزيد وعاطف بن حسني وميساء السعيدي 
وطارق العرتوس من تونس، وأنس عبد الصمد من العراق، ونورهان أمين وأبو 
شعيشع عبد الغفار من مرص، ولوكا فونيال من إيطاليا وجي ديفراكتو من فرنسا.

وتنشيطية  فنية  مجموعة  مبشاركة  وأسود«  »أبيض  كرنفال  املهرجان  قدم  كام 

من الجزائر، بالتزامن مع انطالق عروض مرسح الشارع، ومعارض فنية ملعلقات 
العروض املرسحية املشاركة، واملنتوجات والصناعات التقليدية، اىل جانب عروض 
مرسحية لالطفال، واخرى موسيقية عىل غرار عرض موسيقي من الرتاث الجزائري 
لفرقة فنون وتراث الرقص الشعبي و »نسامت كافية » للبنى املقري و«الوالدة« 

للبنى نعامن...
* ناجي الخشناوي

اختتام املهرجان الدويل للمرسح املحرتف 4/4 بجندوبة يف دورته الثالثة 

جدلية الدولة واإلبداع الدولة سلطة سياسية تقوم عىل القوة املادية واملعنوية إلخضاع اإلنسان 
ما  لتوفري  ولذلك سعت  والحرية  لألمن  الطبيعية  حاجاته  تحقيق   بغاية 
ورعاية  وتوجيه  متطورة  مدنية  لحياة  تنظيم  من  االجتامع  يف  إليه  يصبو 
القرن  آخر  فرنسا  يف  الدولة  نشأة  ومنذ  داخله.  املكبوتة  الفنية  لقدراته 
احرتام حق  نظام مؤسساتها، وعىل  داخل  القانون  أكدت عىل سلطة   18
لنظام  املمثلة  السياسية  السلطة  لقد سعت  التعبري واالختالف.  األفراد يف 
الفنون من رسم وشعر ونرث ومرسح وموسيقى  »البورجوازية« إىل رعاية 
وغريها من مجاالت التعبري، فبنت املسارح وقاعات العروض الفنية ودور 
يف  انتقلت  الحكم  مامرسة  يف  الجديدة  الخيارات  هذه  واألوبرا.  السينام 
النصف الثاين من القرن 20 إىل عدد من الدول العربية املعارصة إذ عمل 
البعض منها عىل إيجاد جدل بني السيايس واإلبداعي كتونس »البورقيبية« 
وسوريا يف عهد »األسد« والعراق يف عهد الرئيس الراحل »صدام حسني«. 
مراكز  إنشاء  خالل  من  والثقافة  باإلبداع  احتفت  عربية  سياسية  أنظمة 
تنظيم  إىل  كذلك  عمدت  كام  فنية،  عروض  وقاعات  وأوبرا  ثقافة  ودور 
مهرجانات سنوية فنية عاملية كمهرجان املربد الشعري بالعراق ومهرجان 

قرطاج الدويل بتونس الذي يهتم باملوسيقى.
إّن هذه الجدلية بني الدولة واإلبداع تدعو ساسة ما بعد 25 جويلية 2021 
إىل تجاوز أخطاء الحكام السابقني تجاه الشباب واإلبداع، ذلك أن ميزانية 
وزارة الثقافة التونسية يف العرشية املاضية مل تصل إىل الواحد باملائة من 
عن  الدولة  وتخيل  الثقافة  دور  تهميش  أن  كام  للدولة.  العامة  امليزانية 
رعايتها وصيانتها وتجهيزها أدت إىل هجرها من الشباب فغاب تبعا لذلك 
دور الدولة يف رعاية الفكر واإلبداع ليتسلط عىل الناشئة باب اليأس الدافع 

إىل االنخراط يف مجال الفساد واملخدرات واإلرهاب.
فهل بإمكاننا الحديث عن تغيري سيايس حقيقي يف غياب الوعي بجدلية 

الدولة
واإلبداع؟ وما سبل إعادة الجدل بني الدولة واإلبداع كرشط أسايس لبناء 

دولة العدل واالنصاف؟
* تاريخ الدولة تاريخ رعاية الفعل اإلبداعي

»وأخريا إذا منح كل واحد نفسه للمجموعة كلها فإنه مل مينح نفسه ألحد 
غنمنا  إياها  التي وهبناه  الحقوق  نفس  يكن مثة رشيك ال مينحنا  وملا مل 
لدينا.  للحفاظ عىل ما هو حاصل  القوة  ما يساوي عزمنا كله مزيدا من 

وهكذا فإّن العقد االجتامعي إذا خلّص مام ينايف ماهيته ألفيناه مخترصا 
يف العبارات التالية: أن يضع كل واحد منا شخصه وكل ما له من قوة تحت 
ترصّف املجموعة وأن يخضع ملشيئة اإلرادة العامة وأن يلتحم بكل عضو 

من أعضاء املجموعة باعتباره جزءا ال يتجزأ منها«. )روسو(                 
لقد أضحى من النوافل الحديث عن رضورة الدولة لتشكل النمو الثقايف 
والحضاري لألفراد إذ أّن كل التصّورات السياسية منذ »أرسطو« يف القرن 
4 قبل امليالد إىل املعارصة مل تستطع أن تنفي أهمية هذا الجهاز ودوره يف 
تنمية الوعي وتأثريه يف توجيه اختيارات األفراد. لقد كانت الثورة الفرنسية 
البورجوازية« عىل  »الدولة  إذ حرصت هذه  املبدإ  شهادة حية عىل هذا 
وكذلك  وموسيقى،  ورسوم  ونرث  الثقافية من شعر  واملنتجات  الفن  رعاية 
كانت »املدينة الدولة« كام عاشها اليونان وكام جسدها »أرسطو« يف كتابه 
»الخري  يكون جوهره  عميل  فضاء  يف  اإلنسان  إسعاد  »السياسة« مرشوع 
الفن  ورائها  ومن  اإلغريقية«  »امليتولوجيا  استطاعت  لقد  غاياته«.  غاية 
اإلغريقي وجامل عامله أن تعّب عن عمق هذا الحس الفني الذي تكشفه 
متنوعة.  وفلسفية  فكرية  وآثار  ونحت  مالحم  من  اإلغريق  مخلفات  لنا 
يكون  أن  »أرسطو«  له  أراد  الذي  الخري  يحكمه  الوجود  فني جاميل  عامل 
بيد الفيلسوف الحاكم الحكيم .إّن التفلسف والحوار مكانه »األغورا« أو 
الساحة أين يجتمع املتحاورون ملقارعة الحجة بالحجة والفكرة بنقيضها، 
كذلك كان األمر وكذلك كانت الدولة املدينة كام عاشها اليونان وكام رسمها 
السيايس  الوجود  عىل  الفكرة  الدولة  سلطة  حضور  باب  الفالسفة  عقل 
وتعالت  اإلبداع  فتطور  العلن،  القول  شيوع  لذلك  تبعا  فكان  واألخالقي 

أصواته يف فضاءات تحتفل بإنسانه وأشكال تنوع حضوره.
بالفكر  السيايس  احتفاء  باب  يف  مقترصا  السيايس  الفكر  تاريخ  يكن  مل   
الثورة  جسدت  بل  الرائع  اليوناين  العرص  عىل   الحر  والقول  واإلبداع 
البورجوازية يف آخر القرن 19 مع مفكري فالسفة األنوار »روسو – فولتار 
– مونتسكيو« خري إشعاع لصورة ثقافة إنسانوية رائعة تحتفي باالختالف 
بها  يتمتع  فاضلة  لحياة  صادق  كأمنوذج  والتعبري  القول  حرية  وتجسد 
واحرتام  الحوار  منطق  إّن  متييز.  دون  واملواطنون  والسياسيون  الفنانون 

حياة  وبلوغ  الحرية  وتقديس  االختالف 
مدنية  لحياة  انعكاسا  كان  متطورة  فنية 
يف  ولحقه  للفرد  الدولة  احرتام  قوامها 

االختالف تجسيدا لطبيعته الحرة.
»الثورة  قدمتها  كام  الدولة  عمدت  لقد 
نرش  عىل   18 القرن  آخر  يف  الفرنسية« 

ثقافة الرجل البجوازي املتامهي مع الدولة 
واملتحقق داخل فضائها السيايس بحكم عدم تناقضها مع وجوده السيايس 
الفطرية يف  وميوالته  الطبيعية  أبعاده  كل  تحقيق  تعمل عىل  التي  فهي 
مجال االجتامع السيايس فتضمن له حق التملك وحرية التعبري واالختيار 
السيايس واملساواة أمام القانون، فيكون بذلك فردا مشابها لآلخر فتضيع 
باب  أمام  نحن  فهل  الجاملية.  وفردانيته  اإلبداعية  خصوصياته  بذلك 
يتصالح فيه اإلنسان مع الدولة الراعية ليكون مضمون إبداعه صدى لوعي 
طبقي مرحيل بالواقع، أم أننا أمام قتل لخصوصية اإلبداع الذايت لديه مام 
يناقض كل قول جديل بني الوعي اإلبداعي من جهة وبني مضمون الواقع 

من جهة أخرى؟
إن جدلية الدولة واإلبداع ال تعني البتة توجيه السلطة السياسية ملضمون 
يف  عليها  املبدعني  بحق  االعرتاف  هي  ما  بقدر  الفردية  وتغييب  اإلبداع 

الدعم املستمر والجدي للفكر ولإلنتاج الثقايف لبناء الثقافة الوطنية.
الجميل  تجاوز  إمكانيّة  عن  عّب  أن   19 القرن  يف  لـ»ماركس«  سبق  لقد 
:»إن  مقننة  موضوعية  يف  حرصها  يصعب  خصوصية  يجعله  مام  لعرصه 

الفن اإلغريقي وامللحمة يحدثان فينا إىل حد اآلن متعة جاملية«.
قد يبدو هنا القول غريبا يف ظاهره السيام أّن املتعارف عن »ماركس« قوله 
باجتامعية الوعي اإلنساين واقتصاديته وتاريخيته أي أّن الوعي خاضع إىل 
زمان ومكان موضوعيني لكن باطن هذا القول ال يلغي أبدا جدلية الوعي 
والعرص بقدر ما يؤكد عىل خصوصية هذا الجميل باعتباره قدرة فردية عىل 
التخيّل وعىل معاناة الحالة الفنية خارج كل قيود زمكانية صارمة. فهل من 
غاية يرجوها »الفن« من الدولة؟ وهل من الحكمة أن نبحث للفن عن 

خصوصية زمن سيطرة الزمكان السيايس عىل كل خيال؟

 * حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(


