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 الدكتور حسن العنابي لـ »الشعب«

الخبير في السياسات الفالحية فوزي الزياني

هذه أسباب ارتفاع أسعار الفلفل 
والبطاطا والطماطم

        

اليوم اخلميس األمني العام لالحتاد
يل »بقمرق الدخان«  يرشف عىل جتماّع عماّ

هؤالء فشلوا يف محاصرة 
الدور الوطني التحاد الشغل...

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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حملة العميد ومديري 
المؤسسات الجامعية 
ضدّ األخ نزار بن صالح

خطاب »السلطة«
 أم كيدية السياسة؟
جثث عائمة وأرواح تائهة في جرجيس
عبث الدفن ودولة االحتقار..

    الرابطة عرفت انقساما   
ودورها محوري

                  األستاذ المحامي بسام الطريفي
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

أي وضع لقطاع السكر  ؟
تّم عقد اجتامع لدراسة الوضع االجتامعي واالقتصادي لقطاع السكر بإرشاف األخ األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص 

األخ الطاهر املزي )الربباري( بحضور اإلخوة الكتاب العامني لواليات بنزرت وباجة وجندوبة والكاتب العام لجامعة السياحة 
والصناعات الغذائية والنقابات األساسية.

تعازينا إىل األخ أحمد
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة املغفور لها بإذن الله تعاىل والدة األخ أحمد الجزيري عضو 
الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية  وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم النقابة األساسية لبنك تونس واإلمارات بأحّر التعازي 
واملواساة إىل األخ أحمد الجزيري وإىل كافة عائلته راجني من املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغّمدها بواسع رحمته وأن يرزق أهلها 

وذويها جميل الصرب والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون. 

تعزية االتحاد   بعد وفاة 
املناضل الفلسطيني 

العربي هشام نمر املكحّل
العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ينعى 
النقايب  املناضل  وفاة  للشغل  التونيس 
املكحل.  منر  هشام  العريب  الفلسطيني 
املعلمني  التحاد  عاما  أمينا  الفقيد  وكان 
األمني  مبنصب  يفوز  أن  قبل  الفلسطينيني 
العام التحاد املعلمني العرب خالل أعامل 
يف  عقد  الذي  لالتحاد  العرشين  املؤمتر 
يف  دمشق  الشقيقة  السورية  العاصمة 

الفرتة ما بني 6 إىل 8 جانفي 2020.
جنانه.  فسيح  وأسكنه  الفقيد  الله  رحم 

وأصدق التعازي إىل أهله وإىل كّل املعلّمني العرب وإىل اتحادهم العريق.
وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.

CCOO األخ األمني العام يف زيارة إىل املنظمة النقابية
أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب زيارة إىل مقر املنظمة النقابية CCOO والتقى 
بني  العالقة  أهمية  للتأكيد عىل  مناسبة  وكانت   UNAI SORDO العام باألمني  خاللها 
املنظمتني التي تعود إىل عدة سنوات مضت وأكد الطرفان عىل أن املشاكل العاملية هي 
تقريبًا نفسها خاصة إثر زيادة نسبة التضخم مام أدى إىل الرضر باملقدرة الرشائية واتفقا 

عىل تطوير مجاالت التعاون خاصة يف مجاالت الخدمات والشؤون االجتامعية. 
واقرتح األخ األمني تنظيم اجتامع يف تونس يكون ثاليث الرتكيبة يضم الحكومات واألعراف 

والعامل من الجانبني اإلسباين والتونيس لتبادل التجارب خاصة يف إصالح قانون العمل.

ولقاء مع رئيس ديوان وزارة العمل اإلسباني
كام قام األخ األمني العام بدعوة من وزارة العمل بلقاء مع رئيس الديوان تطرق 
فيها اىل التجربة االسبانية يف إعادة هيكلة وإصالح قانون الشغل الذي أدى إىل 
اعتامد العمل بعقود ملدة غري محددة واالبتعاد عن العمل الهّش وهو ما أدى 

إىل حامية مواطن الشغل وحامية املؤسسات يف الوقت نفسه. 
كام تطرق اللقاء إىل معرفة سبل متويل منحة البطالة بإالضافة إىل عرض التجربة 

اإلسبانية يف االقتصاد االجتامعي والتضامني.

االتحاد يرفع 
شكوى ضدّ 
وفاء الشاذلي

قيادة  اّن  للشعب  مطلعة  مصادر  ذكرت 
بينها  فيام  قررت  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
الشاذيل  وفاء  املحامية  ضد  عدلية  قضية  رفع 
الدين  نور  العام  االمني  االخ  اّن  تأكيدها  بعد 
بـ  الطبويب كان تحصل يف وقت سابق عىل صّك 
اّن  والحال  اماراتية،  اطراف  دينار من  ألف   700
يقودها  جديدة  حملة  هي  وامنا  يحصل  مل  ذلك 
من  استهدافه  تأكد  الذي  االتحاد  ضّد  البعض 
محاميها  كلفت  االتحاد  هياكل  االطراف  عديد 
بالقيام باالجراءات القانونية الالزمة وما عىل وفاء 

الشاذيل اال االستظهار بالصك الذي تحدثت عنه.
* رمزي
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* حاوره أحمد عثامن     

الشفي  التونيس للشغل ترأسه األخ سمري  العام  شارك وفد من االتحاد 
األمني العام املساعد يف فعاليات القمة العاملية حول املناخ التي انطلقت 
يوم االثنني 7 نوفمرب 2022 يف مدينة رشم الشيخ مبرص بحضور عدد من 
القادة والوفود من مختلف أنحاء العامل، وناقش قضايا أبرزها االنتقال 
العادل لتنفيذ االلتزامات املناخية واألمن الغذايئ والتمويل املبتكر للمناخ 
والتنمية، ورضورة إنهاء معاناة تغري املناخ، خاصة أن الشعوب باتت أكرث 
دراية بحجم التحدي وتنتظر تنفيذ التعهدات والتجاوب مع شواغل قارة 
»الشعب« حوارا  تعهداتها، وقد أجرت  املتقدمة  الدول  أفريقيا وتنفيذ 

مع األخ سمري الشفي هذا أهم ما جاء فيه.  

* في أي سياق تتنزل القمة العالمية للمناخ؟
- تتنزل القّمة يف سياق أزمة متعددة الجوانب فالعامل اليوم يشهد تغريات 
مناخية تشتد خطورتها من سنة اىل أخرى انعكست تداعياتها عىل كل 
رضوب الحياة فدرجات الحرارة أصبحت تسجل ارتفاعا غري مسبوق أدى 
اىل عديد الوفيات خاصة من كبار السن واملرىض والحوامل كام أصبحت 
تثقل  عالج  كلفة  تتطلب  ومستجدة  جديدة  امراض  ظهور  يف  تتسبب 
كاهل املجموعة الوطنية والدولية كام اصبح االرتفاع يف درجات الحرارة 
يتسبب يف اندالع عدة حرائق أثرت سلبا عىل النسيج النبايت وعىل كميات 
االمطار وتسببت يف فيضانات قاتلة وموجات قيظ وجفاف وعاثت فسادا 

باملحاصيل.

* في هذا السياق هل يمكن الحديث عن عدالة 
بيئية؟

- سنطرح يف هذه الدورة بعض االقرتاحات التي نرى انها بداية عدالة 

إىل  باملساعدات  املتعلقة  اإلعالنات  باهتامم  يرتقب  اليوم  فالعامل  بيئية 
الدول الفقرية، وهي عادة أكرث البلدان عرضة لتداعيات االحرتار املناخي 
الفقرية  الدول  انبعاثات  ان نسبة  إذ  فيه محدودة،  أن مسؤوليتها  رغم 
إال  تساهم  ال  فتونس  جدا  قليلة  الدفيئة  غازات  من  االفريقية  خاصة 
مخلفات  من  تعاين  التي  الدول  أكرث  من  وهي  املائة  يف   0,07 بنسبة 
بعرشات  العاملي  املستوى  عىل  أرضارها  تقدر  والتي  املناخية  التغريات 
فالفيضانات  االرتفاع،  يف  تستمر  أن  ويتوقع  الدوالرات  من  املليارات 

التي غمرت ثلث باكستان تسببت وحدها بأرضار قدرت بأكرث  األخرية 
وتداعيات  كورونا  جائحة  مخلفات  اىل  باإلضافة  دوالر.  مليار   30 من 
الحرب الروسية األوكرانية، وتطالب الدول الضعيفة إزاء هذه التداعيات 
الغنية تتحفظ عىل ذلك، إذ تخىش أن  الدول  بآلية متويل خاصة، لكن 
فيه  مبا  معّقد  املناخ  متويل  نظام  بأن  وتفيد  رسميا،  املسؤولية  تتحمل 

الكفاية يف وضعه الراهن.

األخ سمير الشفي يتحدث للشعب عن القمة العالمية حول المناخ   

الدول الغنية ال تساعد وال تفي بتعهداتها...

األخ سلوان السمريي نائبا لرئيس 
املجلس التنفيذي االتحاد العربي 

 
إثر انعقاد املؤمتر الثاين عرش لالتحاد العريب لعامل النفط واملناجم والكيمياويات مبدينة 

سكيكدة بالجزائر الشقيقة تّم انتخاب كل من:
- األخ سلوان السمريي نائب رئيس املجلس التنفيذي لالتحاد العريب 

- األخ سامي اللوايت عضو باملجلس التنفيذي لالتحاد العريب 
- األخت نادية بن حّمو عضو مبجلس املرأة

- األخ عريب كريم بن أحمد عضو باللجنة املالية

شفاًء عاجاًل  
خضع األخ كامل سعد األمني العام املساعد السابق باملكتب التنفيذي لالتحاد بعد 
تعرضه لكرس إىل عملية كُلّلت بالنجاح متنياتنا لألخ كامل بالشفاء العاجل وحمدا 

لله عىل سالمته.
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تتويجا لرحلة الصرب والنضال
اتفاق مجٍز يف ATU املطار

أرشنا يف أعدادنا السابقة إىل مشاكل ومعاناة أبناء السوق الحرة 
رحلة  يف  االجتامعي  الطرف  نضال  ليتواصل  املنستري  مبطار   ATU
حيث  وجهويا...  قطاعيا  النقابية  الهياكل  من  بدعم  مريرة  تفاوض 
توصلت إثرها جميع االطراف )االداري واالجتامعي( إىل اتفاق ُمْجٍز 
العامة  االدارة  بني  للمؤسسة  االجتامعي  باملقر  العمل  جلسة  يف 
والطرف االجتامعي والتي خصصت للنظر يف برقية االرضاب الصادرة 
عن االتحاد الجهوي للشغل باملنستري بتاريخ 28 اكتوبر 2022 والتي 

تضمنت جملة من املطالب االجتامعية.
حرض هذه الجلسة عن الجانب االجتامعي االخوة وجيه الزيدي 
الجهوي  االتحاد  بن طيبة عضو  النقل وعامد  لجامعة  العام  الكاتب 
للنقل ومساعده  الجامعي  الفرع  للشغل وحسن حمودة كاتب عام 
االخ حسام الدين يوسف.. واما الجانب االداري فقد حرض عنه السيد 
توفيق كوبال املدير العام للمؤسسة واسكندر مشريقي مدير املوارد 
البرشية والسيد عبد الَحكم الرتييك مستشار االدارة العامة فضال عن 
عامد  عباس،  بشري  السايس،  منصور  االخوة  االساسية  النقابة  اعضاء 
الصيادي، زبري بن تقية، سنية تقية وزهري بن سعيد وجميعهم استامتوا 
)والحديث عن ابناء النقابة( يف الدفاع عن مطالبهم التي كانت محور 
باملنستري وهي  للشغل  الجهوي  االتحاد  الصادرة عن  االرضاب  برقية 
استامتة متخضت عن التوصل اىل اتفاق وقّعت عليه جميع االطراف 
يف اجواء من الهدوء والتفاهم يصبان يف مصلحة الجميع سواء تعلق 
االمر بالطرف االجتامعي او الطرف االداري وبالتايل يف املصلحة العليا 
للمؤسسة ومنتسبيها عىل حّد سواء وهو ما جعل الحوار بنَّاًء بعد أن 

متخض عن اتفاق ُمْجٍز حول كل نقاط الخالف ومنها:
1 ـ احتساب منحة املعامالت الشهرية عىل غرار باقي املطارات 

اىل حني مراجعة اتفاقية املؤسسة ليقع رصفها كام ييل:
ـ منحة شهر اكتوبر 2022 عىل ان يقع رصفها خالل شهر نوفمرب 
يتم  ان  عىل  وجانفي...  ديسمرب  لشهري  ذاته  املنوال  وعىل  الجاري 
وأفريل  مارس  أشهر  تباعا خالل  أشهر(   9( الفرق  باقي  نسبة  رصف 

وماي 2023.
مستشاري  عىل  الحرة  للسوق  االسايس  القانون  تطبيق  ـ   2
املبيعات التابعني للامركات العاملية عىل أن يتّم تحديد موعد لعقد 
النقايب مع االدارة  جلسة عمل بحضور مستشاري املبيعات والطرف 

العامة يف اقرب اآلجال.
3 ـ مراجعة اتفاقية املؤسسة وهو ما تعهدت به الجامعة العامة 

للنقل.
4 ـ فتح ملفات التسميات وذلك باالتفاق عىل ان يوايف الطرف 
مع  متامشية  يراها  التي  واملقاييس  باملعايري  العامة  االدارة  النقايب 

مقرتحه حتى تتّم دراستها ومناقشتها بني الطرفني.
الصحة  اطار  يف  املخازن  يف  خاصة  العمل  ظروف  تحسني  ـ   5

والسالمة املهنية.
االدارة  تعهدت  وقد  )ودادية(  اجتامعي  صندوق  تكوين  ـ   6

بالنظر يف املقرتح فور اسرتجاع املؤسسة لتوازناتها املالية.
رهني  املطلب  هذا  ويبقى  املتقاعدين  لألعوان  الشغور  سّد  ـ   7

تحّسن الوضعية للمؤسسة.
جميع هذه العنارص كانت طريقا لحّل كل االشكاالت التي كانت 

وراء االرضاب املعلن ليوم 15 نوفمرب والذي ألغي متاما...
* الّضلع الثالث

بحضور األخ بولبابة الساملي كاتب عام جامعة القيمني والقيمني 
العامني وبرئاسة االخ بلقاسم بن أحمد عضو املكتب التنفيذي لالتحاد 
املؤمتر  انعقد  الداخيل  بالنظام  املكلّف  باملنستري  للشغل  الجهوي 
العادي للفرع الجامعي للقيمني والقيمني العامني يف ظروف تربوية 
كان محور  ما  عام.. وهو  بشكل  املدرسية  العودة  عادية شابت  غري 
دعم  عىل  حرصهم  اكدوا  الذين  للمؤمترين  والحوارات  االحاديث 
وهناتها  تجاوز صعابها  واملساعدة عىل  عام  بشكل  الرتبوية  العملية 
جنبا اىل جنب مع كل الفاعلني يف الحقل الرتبوي والذي يعترب القيمون 
فيه  تجددت  الذي  أمين سوسية  األخ  تعبري  اعمدتها... عىل حد  من 
الضلع  يعتربون  الذين  املؤمترين  اصوات  اغلبية  عىل  بحوزه  الثقة 

الثالث يف العملية الرتبوية.
* حمدة الزبادي

المنستير
األخ األمني العام يشرف اليوم الخميس 

على تجمع عمالي بقمرق الدخان
دعا املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس والنقابة االساسية 

العام بإرشاف  االعوان لحضور االجتامع  للتبغ والوقيد كافة  الوطنية  للوكالة 

االخ نور الدين الطبويب.

وذلك اليوم الخميس 10 نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة )10( صباحا 

مبقر العمل.

ونظرا إىل أهمية املوضوع الرجاء عدم التخلف.

زيادات مهمّة يف البنوك واملؤسسات املالية
)2022 ـ 2023 ـ 2024(

أفضت اشغال هذه الجولة من املفاوضات الجامعية إىل اتفاق مهّم أمضته كّل من الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والجمعية املهنية 
للبنوك واملؤسسات املالية بإرشاف األخ نور الدين الطبويب االمني العام التونيس للشغل تم مبقتضاه الرتفيع يف االجور االساسية واملنح التعاقدية لكافة 

أعوان وإطارات القطاع بنسبة 7٪ من كتلة االجور توزع كام ييل:

املبلغ الشهري األصناف املهنية
للزيادة بعنوان 

2022

املبلغ الشهري 
للزيادة بعنوان 

2023

للزيادة  الشهري  املبلغ 
بعنوان 2024

200د200د200دصنف 1 عون خدمات، عون تتبع، عون تتبع رئييس

215د215د215دصنف 2  عون مكتب، كاتب، كاتب رئييس

250د250د250دصنف 3 رئيس قسم، رئيس قسم خارج الرتبة، محرر

صنف 4 محرر رئييس، كاهية رئيس مصلحة، 
رئيس مصلحة، رئيس مصلحة رئييس

280د285د285د

350د350د350دصنف 5 مفوض سلطة، كاهية مدير، مدير مساعد، مدير

ترصف هذه الزيادة مبفعول رجعي بداية من غرة ماي 2022 إن هذه الزيادة يف األجور تعترب مهّمة جدا بكل املقاييس ومكسبا يضاف ألعوان 
واطارات القطاع ورغم أهميتها ال ميكن ان تحجب علينا امللفات الكربى املطروحة من اهمها وضعية العمل الهش )التشغيل باملناولة يف النشاط الرسمي 

للمؤسسة( يف بعض املؤسسات البنكية.
كام نذكر بأن الجامعة مازالت متمسكة مبتابعة وتطبيق اتفاق 26 جويلية 2021 الذي ينّص عىل القطع مع هذا النوع من التشغيل الهش، وإذ 
نسجل ونثّمن اليوَم٬ التقدَم الحاصل يف هذا امللف بإبرام اتفاقيات بني النقابات االساسية مبعية الجامعة مع اإلدارات العامة يف جّل املؤسسات املعنية 
يتّم مبوجبها تسوية وضعية الزمالء املعنيني وفق روزنامة، فإننا نؤكد عىل أن القطع مع هذا النوع من التشغيل ال ميكن أن يكون إال عرب التزام نقابات 
البنوك املتبقية بإعطاء هذا امللف األولوية القصوى يف اجندة املطالب مع اإلدارات العامة بدعم ومساندة مطلقة من الجامعة مع استعدادنا جميعا 
للنضال من أجله، كام نطلب من الجمعية املهنية للبنوك ومن خاللها املسؤولني عىل املؤسسات املعنية االنخراط الفعيل يف تسوية هذا امللف حتى 

يتسنى لنا جميعا كرشكاء اجتامعيني القطع مع هذا الشكل من التشغيل الالقانوين يف كل مؤسساتنا.
إن مراجعة االتفاقية املشرتكة للبنوك هي احدى اآلليات االساسية لرفع التحديات واالرتقاء باملهنة وفق املعيري املنشودة لكن الصعوبة تكمن يف 

املعادلة بني املراجعة وبني عدم املس باملكتسبات يف الوقت ذاته األمر الذي يعترب من أهم الرهانات املستقبلية.
ليس من السهل باملرة التوصل اىل هذا االتفاق يف هذا الظرف الدقيق من التحوالت الكربى التي يعيشها قطاعنا جراء التداعيات الداخلية والخارجية 
لوال التفافكم الثابت حول هياكلكم النقابية أوال وبالذات وبالتوازي مع ذلك مع ميز هذه املفاوضات من روح املسؤولية والحوار االجتامعي البناء بني 

الجامعة والجمعية مام يدّعم املناخ االجتامعي السليم داخل القطاع.
بقدر ما نهنئكم بهذا االتفاق بقدر ما نهيب بكم اىل املزيد من البذل والعطاء رفعا لكل التحديات التي تجابهها بالدنا وقطاعنا يف هذا الظرف 

الدقيق، مرة اخرى ندعوكم اىل مزيد رّص الصف العاميل ومزيد االلتفاف حول هياكلكم النقابية ومنظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.
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املدين  املجتمع  ومنظامت  جمعيات  مختلف  انتقدت 
املهتمة بالشأن االنتخايب ما تم االعالن عنه كحصيلة للرتشحات 
من قبل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات لالستحقاق املنتظر 
يوم 17 ديسمرب املقبل خاصة أن عدد الرتشحات كان 1058 

حني  يف  دوائر  سبعة  يف  الرتشحات  غابت  ان  بعد 
سيغيب التنافس عن عرشة دوائر باعتبارها ذات 

مرشح وحيد.
رجاء  بينت  »الشعب«  لـ  ترصيحها  ويف 
ما  عكس  انها  مراقبون  شبكة  رئيسة  الجربي 
يردده البعض فإنها مل تستغرب النتائج االولية 
املعلنة من قبل »اإليزي« بخصوص الرتشحات 

للترشيعية وبالتايل مل تكن صادمة بالنسبة إليها 
ذلك ان مراقبون كانت ومنذ مدة طويلة نبهت إىل 
مثل هذه الحصيلة باعتبار ما جاء يف املرسوم 55 
مل  التي  النساء  استبعاد مشاركة  أولها  من رشوط 

منذ  نسبة  أضعف  الرتشحات وهي  مجموع  من   ٪12 تتجاوز 
.2011

وأضافت أن الرشوط املجحفة للمرسوم نفسه ترتب عنها 
تلك  ألن  يستقيم  ال  أمر  وهذا  ترشحات  دون  بالخارج  دوائر 
الرشوط مل تكن واقعية عند تطبيقها ميدانيا لذلك كانت هذه 
الفرضية غري املتوقعة ألن هناك فراغا قانونيا لغياب أي إشارة 
يف املرسوم 55 إىل مثل هذه الحالة اي عدم وجود مرتشحني يف 

أحد الدوائر.
  كام أن الحديث عن انتخابات جزئية تضيف رئيسة شبكة 
قامئة ألنها  الرشوط نفسها  بقيت  ما  إذا  له  مراقبون ال معنى 
ستؤدي حتام إىل نفس النتائج وقدمت هنا مثاال عىل ما حصل 
يف عالقة باالنتخابات الجزئية يف عدد من البلديات والتي عرفت 
غيابا للمرتشحني ألن نفس الرشوط التي أفرزت املجالس التي 
تّم حلها ما زالت سارية لذلك ال معنى ملثل هذه الخطوات غري 
السليمة أي أنها لن تغري أوضاعا سابقة تّم رفضها او انتقادها.

وإىل ذلك غياب املنافسة يف عديد الدوائر إما ألن بها مرتشح 
وحيد أو لوجود منافسني فقط وبالتايل تبدو املسألة محسومة 
مسبقا وهذا ما يتضارب مع مثل هذه املواعيد االنتخابية التي 
أساسها  عىل  والتي  والتصورات  الربامج  لعرض  مناسبة  تكون 
قد  مراقبون  كانت  هذا  وكل  الحقا  املرتشحني  انتخاب  سيقع 
التي  أننا تعرضنا النتقادات من قبل »االيزي«  إليه إال  أشارت 
اعتربت املسألة تجّنيا عىل ما تقوم به يف عالقة باملسار االنتخايب.

* التمويل العمومي

عند  الجربي  رجاء  توقفت 
إلغاء  لقرار  السلبية  االنعكاسات 
يحَظ  مل  ما  وهو  العمومي  التمويل 
االستفتاء  إجراء  فرتة  مستفيض  بجدول 
إال أن تداعياته ظهرت عندما 
الرتشحات  عديد  أعاقت 
والشباب  للنساء  خاصة 
هشاشة  باعتبار 
االقتصادية  أوضاعهم 
لغياب  واالجتامعية 
الذاتية  املالية  املوارد 
من  متكنهم  التي 
املشاركة واملنافسة الجدية 
ألن  مستساغ  غري  أمر  وهذا 

أغلب الدول الدميقرطية تحول الحمالت االنتخابية 
حسب رشوط ومقاييس وهذا كان موجودا سابقا بوضع سقف 

الحصول عىل 3٪ من االصوات السرتجاع املصاريف.
يعرفه  الذي  اإلرباك  أن  مراقبون  شبكة  رئيسة  وأكدت 
املسار االنتخايب سيتواصل يف باقي مراحله وحتى بعد صدور 
نتائجه وأولها أن تركيبة الربملان القادم ستكون منقوصة مبا ان 7 
دوائر غابت عنها الرتشحات وهو ما يحصل ألول مرة يف مجلس 
املنظومة  الحقيقية إلصالح  االرادة  توفري  لعدم  الشعب  نواب 
يف  الرتيث  مع  ومتويلها  األحزاب  قانون  من  بداية  االنتخابية 
تأثريها  والهنات ومدى  بعد رصد اإلخالالت  االولويات  ترتيب 

عىل املسار االنتخايب عاّمًة.

* معّوقات ومصداقية
من جهته ويف ترصيحه لـ»الشعب« بني عبد الخالق السلطاين 
كاتب عام جمعية »مالحظون بال حدود« ان املالحظات االولية 
التي جاء  املجحفة  الرشوط  أمر متوقع ألن  االنتخايب  للمسار 
بها املرسوم االنتخايب اعاقت عديد الرتشحات اذ كيف يضمن 
مرتشحا كل تلك التزكيات يف انتخابية بالخارج ال يتجاوز عدد 
الناخبني بها 500 أو 700 اضافة اىل فرض التعريف باإلمضاء 
عن  الحديث  أن  كام  دوائر  سبعة  يف  الرتشحات  غابت  لذلك 
انتخابات جزئية لن يغري شيئا يف املستقبل طاملا تواصل العمل 
االشكاليات ظهرت مع  ان عديد  املجحفة كام  الرشوط  بتلك 
نخشاه  وما  الواقع  أرض  االنتخايب عىل  املرسوم  تطبيق  بداية 
أن تحصل بعض الصعوبات يوم االقرتاع خاصة أن مالحظون 
بال حدود نبّهت منذ البداية إىل مثل هذه الفرضيات وإعاقتها 

»اإليزي«  قبل  من  إيجايب  تفاعل  دون  لكن  االنتخايبَّ  املساَر 
وهذا ما اعتربه عبد الخالق السلطاين تأثري سلبا عىل مصداقيتها 

يف عالقة باملرتشحني ومبختلف الفاعلني يف املشهد العام.
كام أشار محدثنا إىل مثل هذا املسار االنتخايب ومن خالل 
عن  تغيب  برملانا  ستفرز  انها  الرتشحات  عن  االولية  الصورة 
املجتمع  ضمن  النشاط  او  السياسية  التجربة  تركيبته  أغلب 
يف  دور  لها  يبقى  التي  األحزاب  تغييب  بسبب  وهذا  املدين 
اإلحاطة والتأطري وطرح البدائل والتصورات عىل مستوى أوسع 

ال يتوقف عند دوائر ضيقة  كام هو الحال اآلن.
* املعايري الدولية

إعالميا  لقاًء  املاضية  األيام  يف  عقد  قد  شاهد  مرصد  كان 
من  أفرزه  وما  االنتخايب  املسار  مراحل  مختلف  خالله  انتقد 
 55 املرسوم  والتزام  احرتام  لعدم  انعكاس  هي  أولية  نتائج 
مبختلف املعايري الدولية يف مثل هذه املواعيد االنتخابية ذلك 
أن تلك املعايري أفرزت يف أغلب دول العامل تجارب دميقراطية 
عريقة ألنها كانت بعيدة عن الحسابات املعلنة والخفية والتي 
تجلت يف الرشوط املجحفة املتصلة بالتزكيات وإلغاء التمويل 

العمومي.
وأعلنت هيئة االنتخابات عن الحصيلة االولية للرتشحات 
قدمت  ترشحا   1427 مجموع  من  ترشحا   1058 قبول  تّم  إذ 
بالنساء  الرجال مقارنة  القانونية وهيمنت مشاركة  يف اآلجال 
الشهر  من   22 يوم  نهائيا  املقبولني  بقامئة  الترصيح  وسيتّم 
اإلدارية  املحكمة  أمام  الطعون  آجال  انتهت  أن  بعد  الجاري 
لتنطلق بعدها الحملة االنتخابية بالخارج يوم23 نوفمرب ويوم 

25 منه يف الداخل.

شروط مجحفة وفراغ قانوني واضح..!
*لطفي املاكنيالترشحات األولية

* رجاء الجربي

  مراقبون:

مالحظون بال حدود:

مرصد شاهد:

 مسار انتخابي مرتبك 
وتعقيدات املرسوم 55 

ستزيد من إرباكه

الربملان الجديد 
أعضاؤه يفتقرون 

إىل التجربة السياسية

 مسار انتخابي مرتبك 
وتعقيدات غياب القوى 

الفاعلة يف املجتمع
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ضيف األسبوع

مشاكل حقيقية ستشهدها بالدنا يف الصائفة القادمة
 وهذه أسباب ارتفاع أسعار الفلفل والبطاطا والطماطم

الخبير في السياسات الفالحية فوزي الزياني لـ»الشعب«:

* تشهد السوق التونسية نقصا كبريا يف بعض املواد 
الفالحية عىل غرار البطاطا مام أثار قلق املزودين برأيكم 

ما هي األسباب؟
غالءها  أو  الفالحية  املنتوجات  بعض  يف  النقص   -
القادمة  الفرتة  يف  ذلك  تواتر  وإمكانية  ملفت  بشكل 
يرجع إىل عدة أسباب أهمها حالة الجفاف التي تعيشها 
وعىل  السدود  منسوب  عىل  أثر  مام  سنوات  منذ  البالد 
نسبة األرايض املزروعة بالنسبة لعدة زراعات عىل غرار 

البطاطا، الفلفل، الطامطم...
النقص الذي يشهده منتوج البطاطا متوقع لسببني: 
أوال مشكلة غالء بذور البطاطا ونقص املياه اللذان ساهام 
يف عزوف الفالحني عن الزراعة. ثانيا مشكلة التعاطي مع 
نتيجة  االضطرابات  بعض  أحدثت  التى  التخزين  عملية 
من  خوفا  الخزن  يف  االنخراط  املخزنني  من  الكثري  رفض 
اتهامهم باالحتكار مام دفع بالفالحني يف جهة بنزرت اىل 
تخزين محاصيلهم  بطريقة تقليدية ومع ارتفاع درجات 
الحرارة اتلف معظمها. ومن جهة أخرى سيتواصل النقص 
يف بعض املنتوجات نظرا إىل عدم تزود الكثري من الفالحني 
من جهات مختلفة مثل البقالطة وطبلبة... بكميات املياه 
الالزمة لزراعة الباكورات املعدة لالستهالك يف فرتة الشتاء 
)طامطم وفلفل باألساس(٬ لكن اذا نزلت األمطار فيمكن 

تدارك ذلك نسبيا.
الزبدة  مادة  يف  نقص  تاله  الحليب  مادة  نقص   *

وارتفاع سعرها إىل 5 دينارات مباذا تفرسون ذلك؟
إىل  تحّول  املجمعة  الحليب  كميات  ربع  تقريبا   -
أجبان وزبدة وإىل غريها من املنتوجات. وهذه املواد هي 
التي تساهم يف تحقيق أرباح مهمة بالنسبة إىل املصنعني 
شهرا   15 منذ  مستحقاتهم  ترصف  مل  الدولة  أن  خاصة 
يرهق  وهذا  دينار  مليون   300 ال  يقارب  ما  أي  تقريبا 
الثالثة  الحلقات  من  حلقة  باعتبارهم  املالية  توازناتهم 
وال  النفاذ  عىل  املخزونات  وأوشكت  األلبان.  ملنظومة 
حياة ملن تنادي، بعد بضعة ايام سنصبح يف نقص يومي 
يقارب الخمس مائة ألف لرت من الحليب باعتبار اإلنتاج 
االستهالك  بينام  لرت  ألف  مائة  وثالث  املليون  يتجاوز  ال 
يناهز املليون ومثان مائة ألف لرت. ما العمل؟ ال اعتقد أن 
الدولة ستقدم عىل التوريد ألنه مكلف وسيزيد يف كلفة 
شهور  ملدة  املتواصلة  الندرة  حالة  سنعيش  وإمنا  الدعم 
رضورة  إضافة  مع  عاجلة.  إجراءات  بعدة  قمنا  إذا  إال 
قبول الحليب من عند املريب بثمن الكلفة أي 1700 مليم 
أن  للدولة  وميكن  القطيع.  يف  التفريط  عن  يكف  حتى 
الحلوب حتى  األبقار  من  اآلالف  بعض  استرياد  إىل  تلجأ 
نغطي النقص يف اإلنتاج. وهذا حل من الحلول املرة لكنها 

تساهم يف الحل.
كيف  واالحتكار  األسعار  يف  املضاربة  وبخصوص   *

ميكن التصدي لهذه الظواهر؟

لبعض  واحتكارا  مضاربة  هناك  أن  ينكر  أحد  ال   -
ندرة  عند  لكن  غريها٬  أو  فالحية  كانت  سواء  املواد 
املنتوجات ال نستطيع أن نتحدث عن االحتكار وإمنا عن 

السوق السوداء.
- ليس هناك أهم وأنجع من وفرة اإلنتاج فهي التي 

تقطع الطريق أمام كل محاوالت االحتكار واملضاربة. 
ملسالك  أفضل  حوكمة  يف  تساهم  كذلك  الرقمنة   -

التوزيع
- الرقابة الناجعة واملستمرة بفرق مشرتكة من عدة 
وزارات أمر رضوري وهذا يتطلب توفري املوارد البرشية 
مع رضورة تشديد ترسانة العقوبات التي تعترب أحيانا غري 

ردعية بل تشجع عىل العودة.
* ما هو املشكل الذي تعاين منه فالحتنا سيام أنكم 
أرشتم يف ترصيحات سابقة إىل غياب اسرتاتيجية واضحة 

يف هذا املجال؟
- تعيش تونس منذ عقود وخاصة منذ 2011 غياب 
سياسة فالحية واضحة، غياب رؤية استرشافية ملا ستكون 
املتوسط  القريب،  املدى  يف  التونسية  الفالحة  عليه 

والطويل. 
الكفاءات  من  فيها  ليس  تونس  أن  يعني  ال  وهذا 
وعالية  كثرية  بكفاءات  تزخر  هي  بالعكس  بل  املطلوبة 
لكن  والعاملي،  الوطني  املستوى  عىل  جدارتها  وفرضت 
الفالحي  القطاع  إليالء  الحقيقية  اإلرادة  هو  غاب  الذي 
للنمو  كرافع  عليه  واملراهنة  يستحقها  التي  املكانة 

االقتصادي وكمصدر للتشغيل وخاصة لدى الشباب.
نفسها  تحرتم  التي  الدول  أن  إىل  اإلشارة  تجدر  كام 
القطاع  باعتباره  الفالحي  القطاع  عىل  تراهن  العامل  يف 
األول واألسايس الذي يجر معه عديد القطاعات عىل غرار 
والتي  العالية  املضافة  القيمة  ذات  التحويلية  الصناعات 

تعترب يف تونس حلقة منقوصة. 
تصنع  التي  املنتوجات  بعض  الصدد  هذا  يف  ميكن 
كالتني،  الغالل  عديد  كتحويل  غذائية  صناعة  وتصبح 
الربتقال والهندي.  الزيتون،  التمور، زيت  الرمان،  التفاح، 
فمختلف  والفسدق.  اللوز  غرار  عىل  الجافة  والفواكه 
تعمل عىل  مل  اآلن  واىل  الثورة  بعد  املتعاقبة  الحكومات 
لرّب كريم  تركته  بل  الفالحي ومعاضدته  القطاع  إصالح 
تتقاذفه اللوبيات، املضاربون، املحتكرون ومسالك توزيع 
خارجة عن السيطرة مام أدى إىل إفالس عديد الفالحني 

عىل غرار قطاع الدواجن واألبقار. 
ونحن نعيش يف السنوات األخرية تحوالت كربى كان 
أهمها فريوس الكوفيد 19 والحرب الروسية األوكرانية إذ 
الحكومة أي ردة فعل أو هبّة جدية  ال نلمس من قبل 
إلصالح زراعي يراهن عىل الفالح يف قلب العملية ويراهن 
الغذائية.  وسيادتنا  الغذايئ  أمننا  نسبيا  ولو  تحقيق  عىل 
فذلك  املعاش  الواقع  من  الدروس  تستخلص  ال  وعندما 

شيئا  األساسية  املنتوجات  فقدان  )خطر  بالخطر  ينذر 
وندرة  الندرة(.  وهو  جديد  منطق  عىل  والتعود  فشيئا 
من  للتنقيص  طريقة  هي  املدعومة  وخاصة  املنتوجات 

قيمة الدعم بشكل غري مبارش.
جني  موسم  انطالق  ومع  الحليب  أزمة  بعد   *
الزيتون كيف تتوقعون صابة هذا املوسم وأهم املشاكل 

املطروحة؟
- قدرت وزارة الفالحة صابة زيت الزيتون ب 200 
ألف طن أي برتاجع 20 %. غري أن التقديرات وبحسب 
عديد الخرباء وامليدانيني لن تتعدى الصابة ال 160 ألف 
طن من زيت الزيتون فقد أثر ارتفاع درجات الحرارة يف 
تدخل مصالح  لعدم  وكان  املوسم  الفارطة عىل  الصائفة 
وزارة الفالحة عن طريق الديوان الوطني للزيت ملعاضدة 
الفالحني يف الري التكمييل األثر السلبي عىل نسبة االنتاج 
املشاكل  الزيتون.  شجرة  وهو  األصيل  املال  رأس  وعىل 
الفالحني  فتشكيات  املوسم  متويل  ومنها  متجددة  قدمية 
البنوك  مواكبة  لعدم  نظرا  تزايد  يف  املعارص  وأصحاب 
وخاصة البنوك العمومية طلبات التمويل. والتمويل يعترب 

من مقومات اإلصالح الزراعي الذي تأخر منذ سنوات.
وهي  الزيتون  لزيت  ومصدرة  منتجة  دولة  تونس 
مل  ما  وإذا  واليونان.  وإيطاليا  إسبانيا  بعد  عامليا  الرابعة 
نحني اسرتاتيجيتنا الوطنية يف مجال الزيتون سوف نتأخر 
املغرب  مثل  استثمرت  الدول  عديد  باعتبار  فأكرث  أكرث 

واسبانيا والسعودية...
كام تحتل تونس املرتبة األوىل عامليا يف مجال زيت 
نفس  يف  ومصدر  منتج  أول  فهي  البيولوجي  الزيتون 
الفعيل يف  تثمني ذلك واالنطالق  لكن مل نستطع  الوقت 
تصدير كميات كبرية من زيت الزيتون املعلب فتونس ال 
تصدر أكرث من 10 % من زيتها معلبا. وهذا ميثل نقصا 

كبريا عىل مستوى إيرادات العملة الصعبة.
أهدافا  يرسم  طموح  وطني  برنامج  من  بّد  ال  إذ 
واضحة نطور من خالله متوقعنا يف العامل من حيث تصدير 
يدر ثالث أضعاف  أن  الذي ميكن  املعلب  الزيتون  زيت 
عىل األقل من العملة الصعبة. وال بّد من االنكباب بصفة 
أي  الزيتون  لزيت  تصنيعية  نواة  بعث  عىل  محكمة 
الزيتون مبختلف األحجام ومصانع قوارير  لصنع معارص 
فمن  الجدد  للمصدرين  املتزايدة  الطلبات  تلبي  البلور 
غري املعقول أن تبقى تونس دولة مصدرة ومنتجة لزيت 
غري  من  محرتم  عاملي  وتواجد  عالية  جودة  مع  الزيتون 

صناعة مكتملة لزيت الزيتون.
* أمام التغريات املناخية التي يشهدها العامل وندرة 
جراء  الحراري  باالحتباس  البعض  فرسها  التي  األمطار 
التغريات املناخية ما هي املخاطر التي تهدد بالدنا عامة 

وفالحتنا خاصة؟
- يعيش العامل تغريات مناخية حادة من الشامل إىل 
األرضية  الكرة  جنوب  يف  أكرث  تربز  حدتها  لكن  الجنوب 
جنوب  ويف  إفريقيا  شامل  يف  باعتبارها  معنية  وتونس 
التغريات نعيشه يف  التغريات. ووقع  الكرة األرضية بهذه 

غري  بهتة  هناك  اإلرشاف  مستوى سلط  لكن عىل  تونس 
مفهومة إن مل نقل عدم اكرتاث باملوضوع. فكل التونسيني 
معنيون بهذه التغريات بدءا باملاء الصالح للرشاب الذي 
بدأنا نفتقد يف الصائفات الفارطة ومع استمرار الجفاف 
يف  حقيقية  مشاكل  سنعرف  اآلن  واىل  سنوات   3 منذ 
البحر  مياه  تحلية  مشاريع  وأن  خاصة  القادمة  الصائفة 

تأخرت. 
واملالحظ أن الربامج غائبة والتوعية كذلك. كان من 
واإلرشاد  للتوعية  متواصلة  وطنية  بحملة  القيام  األفضل 
بتبعات التغريات املناخية ورضورة حوكمة استعامل املاء.

نحو  التحرك  الفالحي  املستوى  عىل  كذلك  وجب 
الرثوات  عىل  املحافظة  عىل  يعمل  وطني  برنامج  رسم 
الوطنية ومنها املاء بحوكمة أفضل، باقرتاح بدائل زراعية، 
إعادة رسم خارطة فالحية جديدة باعتبار الجفاف وتغيري 
األمناط الفالحية يف عدة مناطق ثم تغيري اختياراتنا عىل 

مستوى نوعية الزراعات والغراسات.
لالنتقال  بّد من اسرتاتيجية جريئة  ومع كل هذا ال 
الذي  الشمس  مثل  طبيعية  ثروات  لها  فتونس  الطاقي. 
ميكن ان يساهم يف نقلة نوعية عىل مستوى االقتصاد يف 
املحلية  البديلة  الطاقات  عىل   %  100 واالعتامد  الطاقة 
بأقل كلفة. هذا االنتقال الطاقي يرتقي إىل درجة الثورة 
لعديد  اإلنتاج  كلفة  عىل  الضغط  يف  سيساهم  باعتباره 
عىل  أثر  له  وذلك  الفالحية  ومنها  واملواد  املنتوجات 
االستهالك العام ألن املنتوجات عندما تكون أرخص فإن 
املستفيد األول هو املستهلك ثم العمل عىل التصدير بعد 

ذلك.
املاشية  تربية  مجال  يف  املقرتحة  البدائل  هي  ما   *

بعد كل األزمات األخرية؟
- تغيري املنوال باعتبار كل يشء متغري يف العامل ومن 

ذلك:
- االتجاه نحو استهالك منتوجات فالحية مثل اللحوم 
غري املألوفة واملتداولة كلحم اإلبل الذي له من الفوائد ما 
يجعل منه بديال حقيقيا إضافة إىل حليب اإلبل وفوائده 
املقابل  يف  األرنب.  لحم  املاعز،  لحم  العديدة  الصحية 
نجد لوبيات ال هم لها سوى تحقيق األرباح الكبرية دون 

املراهنة عىل بدائل للتغذية اإلنسانية يف مجال اللحوم.
- التخفيض من مستوى توريد مدخالت األعالف من 
صوجا وذرة والعمل عىل تعويضها ببدائل وزراعات علفية 

بديلة كنا نعتمد عليه يف املايض القريب.
- تناغام مع التغريات املناخية البد من مراجعة كل 

برامجنا الزراعية حتى نحافظ عىل دميومة فالحتنا.
* كلمة الختام...

- ال بّد من إصالح زراعي شامل يبدأ بإصالح األرايض 
ألي  أمنوذجا  تكون  والتي  الخصبة  األرايض  ذات  الدولية 
القطاع.  يف  املتدخلني  كل  عىل  الدولة  تطرحه  إصالح 
متويل  منظومة  مع  متوازيا  يكون  أن  البد  اإلصالح  هذا 
ميرسة ومنظومة دعم تتجه للمستحقني. اإلصالح ممكن 
ويساهم يف تنمية اقتصادية حقيقية وخلق مواطن شغل 
وتأمني أمننا الغذايئ وسيادتنا الغذائية الوطنية أما اإلرادة 

فغائبة والتشاركية غري معرتف بها.

* حاورته أم إياد

  الدولة لن تقبل
 على استيراد الحليب!

حكومة بودن تريد تعويد المواطنين على منطق جديد وهو ندرة المواد المعيشية

تشهد السوق التونسية نقصا فادحا يف بعض املنتوجات الفالحية تالها ارتفاع مشط يف األسعار مام أثار 
مخاوف البعض. ومع تصاعد وترية األسعار والنقص املسجل يف عديد املواد األساسية يتصاعد الجدل حول 
الدعاية  النظر عن  التي يُجّسدها نقص املواد األساسية يف األسواق. وبغّض  الغذاء املقبلة يف تونس،  أزمة 
الرسمية التي تربط األزمة الغذائية فقط بظاهرة االحتكار، فإن هذه األزمة تشّكل املظهر األشّد تعبريا عن 
األزمة الهيكلية للفالحة التونسية وعن الهشاشة االجتامعية واالقتصادية التي يُعانيها املنتجون الحقيقيّون 
للغذاء يف تونس وحول أسباب النقص املسجل يف بعض املنتجات وما ميكن أن ينجر عنه وغريه من املشاكل 
التي تخص املنظومة الفالحية ومسألة التغريات املناخية ارتأينا يف هذا العدد أن نسلط الضوء عىل جملة 

من اإلشكاليات والحلول املمكنة  مع الخبري يف السياسات الفالحية فوزي الزياين يف سياق الحوار التايل .
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ملواجهة  الدولية  السياسات  إن  وأضافت 
العامل  عىل  اآلن  املطروحة  املناخية  التغريات 
من  الكثري  ستطرح  مبرص  املناخ  قمة  خالل  من 
من  الكثري  هناك  ان  ذلك  العامل  عىل  التحديات 
مبارش وفوري عىل  التي ستؤثر بشكل  اإلجراءات 
العامة  االمينة  األخت  وأضافت  املهن.  عديد 
عىل  واقعا  فرض  قد  الدويل  السياق  أن  املساعدة 
البالد معقدا زاده تعقيدا الوضع السيايس العام. إذ 
ال ميكن أن يشجع عىل االستثامر وهو ما انعكس 
املواد  فقدان  ظّل  يف  خاصة  العامل  واقع  عل 
الغذائية وارتفاع األسعار وتراجع التشغيل. كام أن 
الدولة تهدف إىل تجميد األجور معتربة  سياسات 
إشكاليات  ظهور  إىل  أدت  الظروف  هذه  كل  أّن 
اجتامعية معقدة ومنها التشغيل الهش والتهريب 
أصبحت  التي  الرسية  والهجرة  املوازي  واالقتصاد 
الوضع  هذا  إن  وقالت  املجتمع  بتشجيع  تحصل 
ميكن تجاوزه بفضل جهود التونسيني والتونسيات 
رشط الحوار. وأكدت األخت سهام بوستة عىل أنه 
من حسن حظ البالد وجود منظمة وطنية اسمها 
اإلشكاليات  مكنت من خفض حدة هذه  االتحاد 
عرب االتفاق االجتامعي الذي سمح بتعديل االجور 
عىل  النقابية  القدرة  من  حد  منشور  وإلغاء 

التفاوض.
رفض اإلمالءات

حمالت  هناك  إن  بوستة  سهام  األخت  ترى 
تقوم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ضد  تجييش 
عىل بث اإلشاعات ولكن االتحاد سيظل ثابتا عىل 
إمالءات  أو  اإلصالحات  ملف  أن  وبيّنت  مبادئه 
الدعم  رفع  يف  واملتمثلة  الدويل  النقد  صندوق 
بقوة  مطروح  العمومية  املؤسسات  يف  والتفويت 
التي  السياسات  لكل  االتحاد  رفض  عىل  مشددة 
رفع  يف  املشكل  وإن  الشعب.  مكتسبات  ترضب 
الدعم يتمثل يف عدم تحديد املستحقني له مؤكدة 
وتحديد  تحديدهم  أجل  من  رضورة وجود حوار 
أساليب توجه الدعم نظرا إىل أن االجراء ال ميكنهم 
ورشحت  الحالية  برواتبهم  دعم  دون  العيش 

ال  تونس  يف  االجري  ان  تؤكد  الدراسات  أن 

 4000 عن  يقل  ال  أجر  عىل  يحصل  ان  بد 

عادية.  العيش يف ظروف  من  يتمكن  دينار حتى 

سياسة  املساعدة  العامة  االمينة  األخت  وانتقدت 

الدويل.  النقد  صندوق  مع  االتفاق  حول  التعتيم 

تتجه  املساعي  إن  رشحت  التفويت  مسألة  وعن 

إن  وقالت  الرابحة  املؤسسات  يف  التفويت  نحو 

هذا األمر يستوجب الحوار الوطني ألن الرشكات 

ليس ملك الحكومات مؤكدة أن لالتحاد تصوراته 

وبدائله الجاهزة. وأكدت أن اليوم الخميس سيكون 

التبغ ضد  مصنع  يف  كبري  احتجاجي  تجمع  هناك 

املساعدة  العامة  األمينة  التفويت. وقالت األخت 

إن مشكل التعليم مرتبط بسياسات الدولة والتي 

النقد  صندوق  من  القرض  انتظار  عىل  تتوقف 

املعلمني  وضعيات  تسوية  عدم  أن  مربزة  الدويل 

وإن التفاوض مع صندوق النقد الدويل كان يجب 

السيادة  عن  مدافعا  يكون  وان  أفضل  يكون  أن 

أن  مؤكدة  للبالد  العامة  الخيارات  وعن  الوطنية 

التفاوض ال يعني الخضوع لإلمالءات.

 التكوين مهم

النقايب  التكوين  أن  بوستة  األخت سهام  أكدت 

النقايب ومثنت يف هذا اإلطار جهد  دعامة للنضال 

أجل  من  واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة 

الدويل  االتحاد  دور  أهمية  إىل  مشرية  التكوين 

إن  وقالت  كامل  أحمد  األخ  يف  ممثلة  للصناعات 

النضال النقايب ينبع من قوة الحجة واإلقناع وقالت 

أي  النضال  مدرسة  داخل  النقابية  املامرسات  إن 

أشكال  تتضمن  ال  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

التحركات العشوائية وقالت إن الحوار االجتامعي 

وقوة  التحاور  أن  معتربة  النقايب  للعمل  اسايس 

االتحاد  أن  مؤكدة  األصل  هو  امللفات  إعداد 

بتاريخه وقانونه يضمن االشكال النضالية الكفيلة 

بضامن حقوق العامل وتحقيق املكاسب لفائدتهم 

العمل  التكوين عنرص أسايس يف  أن  مشددة عىل 

النقايب من أجل العامل.

 تكوين ونشاطات
قدم األخ عبد العزيز العرفاوي ملحة عن مختلف 
ما  يف  العامة  الجامعة  بها  قامت  التي  النشاطات 
يتعلق بالتكوين او الحمالت او الجهد االتصايل عرب 
تطوير املوقع االلكرتوين. وقال األخ الكاتب العام 
إن القطاع يشهد الكثري من األزمات املتتالية التي 
جعلته يعيش فرتة صعبة مؤكدة أن تأثريات كورونا 
مازالت قامئة من حيث التشغيل ومستوى النشاط 
يف  خاصة  الوضع  فاقمت  األوكرانية  الحرب  وإن 
املؤسسات  بعض  أن  وبنّي  التشغييل.  املستوى 
من  املئات  وان  العامل  من  املئات  عن  تخلت 
الذين  وهم  الفنية  للبطالة  اضطروا  العامل 
األجر فقط وهو دخل ال  يحصلون عىل جزء من 
ظل  يف  الحاجيات  وتلبية  العائلة  إلطعام  يكفي 
ارتفاع األسعار وأضاف األخ عبد العزيز العرفاوي 
ان قطاع املسابك والتعدين يشهد فرتة صعبة بعد 
إغالق عدة مؤسسات نتيجة الوضع يف ليبيا وتراجع 
طلب الجانب الليبي عىل املنتجات نتيجة الوضع 
الداخيل وإن العمل مع االتحاد الدويل للصناعات 
يف  تكوينيا  برنامجا  شمل  وقد   2014 منذ  انطلق 
وإن  الطائرات  وصناعة  السيارات  صناعة  قطاعْي 
الفرتة  خالل  تعطلت  التي  العمل  إىل  العودة 
األخ  وقال  النقايب  للعمل  دفعا  سيمثل  السابقة 
يف  مثّمنا  النشاط  استعادة  نحو  دفع  كامل  أحمد 
هذا اإلطار الجهد املبذول من طرف االتحاد الدويل 

يف دعم العمل النقايب يف القطاع.

التضامن والتنسيق 
يف  املعادن  قطاع  إن  كامل  أحمد  األخ  قال 
وهو  تاريخ  له  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
قطاع ناشط مؤكدا أهمية العمل مع هذا القطاع. 
وقال األخ أحمد كامل إن املرحلة الحالية جديدة 
طرأت خاللها الكثري من التغريات عىل عامل الشغل 
وقال  جديدة  عمل  آليات  تتطلب  حالة  وهي 
الرابعة  الصناعية  للثورة  الكربى  االنعكاسات  إن 
تأثريات عىل  لها  العمل وستكون  أثرت عىل واقع 

الوظائف وعىل العمل النقايب بشكل عام. وتحدث 
األخ أحمد كامل عن وجود أنواع جديدة ومختلفة 
األعامل  ومجالس  الشبكات  منها  النضال  من 
العاملية وقوانني العناية الواجبة وقال إن املطروح 
األدوات  هذه  من  االستفادة  كيفية  تحديد  هو 
املناسبة للجيل الجديد من العامل النقابيني. وقال 
إن العامل يتوجه إىل التقليص من انبعاثات الكربون 
الكوكب  يف  ممكنا  يكون  لن  العيش  فإن  واال 
وعىل  الصناعة  عىل  سيؤثر  التوجه  هذا  إن  وقال 
الطبقة العاملة وهو ما يضع الكثري من التحديات 
هذا  إن  وقال  املحيل  الوضع  عن  النظر  برصف 
األخ  وقدم  والتنسيق.  التضامن  يستدعي  الوضع 
الدويل  االتحاد  نشاطات  عن  بسطة  كامل  احمد 
النتائج املحرزة نتيجة تنظيم  يف اإلقليم ومختلف 
التعويل  ونتيجة  أهدافه  وتحديد  النقايب  العمل 

عىل االليات الجديدة للنضال النقايب.

االنتقال الطاقي
أكد االخ عبد الغني العطريي نقايب من املغرب 
بأن  سعيد  إنه  »سفران«  لشبكة  إقليمي  ومنسق 
يكون يف تونس من اجل مزيد التعاون والتنسيق 
االقليم  يف  النقابيني  رأي  سامع  أهمية  اىل  مشريا 
وقال إن الوضع العاميل يف املغرب كان سيئا ولكن 
به  قام  الذي  الكبري  والدور  النقايب  الجهد  بفضل 
االتحاد الدويل للصناعات تّم تحديد البوصلة وتم 
السري عليها وهو ما مكن من تحقيق تقدم مهم 
وبني إن النقابات يف املغرب تستعد إلنجاز اتفاقية 
إطارية منوذجية ستحدث الحلول والواجبات لكل 
العاملني يف القطاع. كام أنهم بصدد إعداد اتفاق 
إطاري عاملي يف »سفران« من أجل تعزيز املكاسب 
لجميع العاملني يف الرشكة يف مختلف الدول بنفس 
تحديثه  سيتم  االطاري  االتفاق  أن  كام  املستوى 
وسيكون من املهم االستامع إىل مقرتحات االخوة 
التونسيني. وتحدث عن رضورة أن يكون للنقابات 

فكرة وتصور حول االنتقال العادل. 

* طارق السعيدي
نظمت الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك بالتعاون مع االتحاد الدويل للصناعات 
الحوار االجتامعي مع الرشكات متعددة  يومي 08 و09 نوفمرب 2022 ندوة دولية حول 
الجنسيات. وقد افتتحت هذه الندوة األخت سهام بوسّتة األمينة العامة املساعدة املسؤولة 
عن قسم التكوين بحضور األخ عبد العزيز العرفاوي الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن 
واإللكرتونيك واألخ أحمد كامل سكرتري االتحاد الدويل للصناعات للرشق األوسط وشامل 
أفريقيا واالخ عبد الغني العطريي نقايب من املغرب ومنسق شبكة »سفران« املختصة يف 

صناعة الطائرات.
قالت األخت سهام بوستة انه من الرضوري فهم السياقات الدولية واإلقليمية من أجل 
فهم واقع العمل وامكانيات الفعل النقايب من أجل حسن إعداد الخطط والربامج الكفيلة 
بدعم العمل النقايب وبخدمة مصلحة العامل٬ مؤكدة أن العامل يشهد عدة متغريات كربى 
أثرت بشكل عميق عىل العامل عموما وعىل عامل القطاع الخاص خصوصا كام أن هذا 
املتغريات تتمثل أساسا يف الثورة الصناعية الرابعة والتطورات الحاصلة يف طبيعة العمل 
بعد  تفاقمت  والتي  كورونا  جائحة  عن  الناتجة  االقتصادية  واالزمة  الشغلية  والعالقات 

الحرب يف أوكرانيا.

احلرب يف أوكرانيا وتغري عالـم الشغل يستوجبان التضامن والتنسيق

نقابـة

الشركات متعددة الجنسيات:
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انطلقت أمس االربعاء 9 نوفمرب 2022 ندوة تكوينية مبدينة الحاممات 
التكوين  قسمي  ومبشاركة  بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف 
هذه  وخصصت  ايربت  فريديريش  منظمة  من  بدعم  الخاص  والقطاع 
الندوة التكوينية للقطاع الخاص وهي التي متتد عىل امتداد ثالثة أيام 

من 9 إىل 11 نوفمرب 2022 موضوعها: التكوين مدى الحياة.
وافتتحت الندوة االخت سهام بوستة األمينة العامة املساعدة املسؤولة 
الحنايش  ياسني  السيد  بحضور  الثقافية  والشؤون  التكوين  قسم  عن 

منسق مشاريع فريدريش ايربت.

قّدم  بتونس  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  البوراوي  جربان  األخ  وكان 
تواريخ  وضمن  جزئية  ستكون  التي  ومحاورها  وابعادها  الندوة  تفاصيل 
متقاربة يف الزّمن لتحّقق  أهدافها وأوىل هذه األهداف أن يفهم العامل 
أّن التكوين مرتبط مبسار مهني وليس بكم الشهائد املتحّصل عليها، كام أّن 
املتميّزين املشاركني يف مختلف الدورات التدريبية سيتّم متكينهم من فرصة 
السفر إىل أملانيا لالطالع عىل تجارب املقارنة وتّم التعريف باملركز الوطني 

للتكوين املستمر والرتقية املهنية من خالل ما قّدمه السيد رياض قاللة.
أّما يف اليوم الثاين أي الخميس 10 نوفمرب 2022 فستقّدم السيدة ألفة 
العريب الدريدي من وزارة التشغيل والتكوين مداخلة حول ثورة أنظمة 

.FTLU تنمية املوارد البرشية بإدخال نظام
بقيّة تفاصيل الندوة سنقدمها يف عدد الحق.

رمزي الجباري

في سؤال طرحته ندوة بالحمامات:

كيف يمكن أن يكون 
التكوين مدى الحياة؟  

جلسة للنقابة األساسية لشركة مونوبري
قام أعضاء النقابة األساسية لرشكة مونوبري بزيارة إىل مكتب األخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس. وهي زيارة تأيت يف 

سياق تنسيق املواقف بحكم أن األوضاع االجتامعية صعبة يف هذه املؤسسة.

قيّمون متعاقدون 
يحتجّون يف القصبة

نفّذ عدد من القيمني املتعاقدين وقفة احتجاجية يوم أمس األربعاء 
9 نوفمرب 2022 يف ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة برتسيمهم بعد 5 

سنوات متتالية من العمل بصفة تعاقدية.

املجلس القطاعي للمياه 
يوم 17 نوفمرب

املجلس  عقد  تأجيل  تقرر  انه  مطلعة  مصاد  من  الشعب  علمت 
الخميس 17 نوفمرب 2022 بدال  ليوم  للمياه  العامة  للجامعة  القطاعي 
الهدى  بنزل  )09( صباحا،  التاسعة  الساعة  2022 عىل  نوفمرب   11 عن 

الحاممات الجنوبية.
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بيان عميد ومديري مؤسسات جامعة تونس واستهداف األخ نزار بن صالح: 

هل هو خطاب »السلطة« أم كيدية السياسة؟
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

السلطة  بخطاب  محكومة  التونسية  التونسية  الجامعة  أصبحت  هل 
ميتلكها  التي  املعرفية  السلطة  تحولت  وهل  الحقوق؟  خطاب  بدَل 
أساتذة التعليم العايل إىل قوة حكم وأداة ترهيب للمخالفني يف املوقف 
الجامعة  يف  يحدث  عماّ  التونسية  الدولة  تصمت  متى  وإىل  واملوقع؟ 
ذين داخل عدد من الهياكل  التونسية من تجاوزات بينة من بعض املتنفاّ
القوة  نفوذ  من  لهم  وهل  زمالئهم؟  بحق  البيداغوجية  واملجالس 
واالنتمء واملصلحة ما يجعلهم يتكتلون ضد األستاذ واألخ نزار بن صالح 
كاتب عام الجامعة العامة للتعليم العايل باسمه وصفته وهو املنتخب 
الدفاع عن  رمزية  ليجسد  النقابيني  الجامعيني  من  عريضة  قاعدة  من 
مبادئ حشاد يف علواّ رهاناتها ويف سعيها إىل تطبيق القانون عىل الجميع 

دون متييز؟
العام  للكاتب  »تحميلنا  العايل:  التعليم  مؤسسات  عميد  بيان  يف  جاء 
لتخريب  محاوالت  من  القانونية  املسؤوليات  كل  العامة  للجامعة 
تبعات  من  ذلك  عن  ينجراّ  قد  وما  تونس  لجامعة  التابعة  املؤسسات 

الرضر  تلحق  بيداغوجية 
الطلبة  مبصلحة  األكيد 
مبشاكله  للزجاّ  ورفضنا 
الشخصية مع السيد رئيس 
جامعة تونس وتحويلها إىل 
إليه  الراجعة  املؤسسات 
تونس  جامعة  اىل  بالنظر 
بكل  تعطيلها  ومحاولة 

السبل«.
مديري  من  عدد  وأصدر 
العايل  التعليم  مؤسسات 
تونس  لجامعة  التابعة 
الجامعي  العام  للرأي  بيانا 
والنقايب اتهموا فيه األستاذ 
الكاتب  صالح  بن  نزار 
العامة  للجامعة  العام 
بالتعدي  العايل  للتعليم 
املؤسسة  حرمة  عىل 
البلبة  وبث  الجامعية 
الرسمية  الهياكل  داخل 
باطلة عىل  ادعاءات  ونرش 
العامة  الجامعة  صفحة 
»الجامعة  مرشوع  تخص 
الفرنسية التونسية الفريقيا 
تشديدهم  مع  واملتوسط« 

رئيس  باألساس  تستهدف  التي  التحركات  لهذه  الشخيص  الدافع  عىل 
العام  الكاتب  أداء  نقد  إىل  البيان  تعرضوا يف هذا  كم  تونس.  جامعة 
للجامعة العامة للتعليم العايل وزيغه عن املبادئ األصلية للعمل النقايب 
ودعوته لرسم خطة نضالية غايتها تحسني الوضعية املادية للجامعيني 
األسايس  كالنظام  للقطاع  الجوهرية  القضايا  واالشتغال عىل جملة من 
العامة  للجامعة  األساسية  النقابات  قابلته جلاّ  البيان  هذا  والتعاونية. 
للتعليم العايل بإصدار بيانات تشجب ما جاء فيه من اتهامات مؤكدة 
عىل تضامنها مع الكاتب العام للجامعة العامة للقطاع، معتربة ما ورد فيه 
محاولة الستهداف الهياكل الرشعية املنتخبة وتعديًا عىل شخص كاتبها 
ري  مبصداّ اإلداري«  »الوالء  دفع  لقد  النقايب.  العمل  حرية  وعىل  العام 
»الجامعة  عن مرشوع  والدفاع  »رئيسهم«  وراء  االصطفاف  إىل  البيان 
فساد  شبهات  محلاّ  الذي هو  واملتوسط«  الفريقيا  التونسية  الفرنسية 
سبق للجامعة العامة أن أصدرت بيانا طالبت فيه الوزارة بفتح تحقيق 
وإيقاف نشاط الجامعة املذكورة )ملن ال يعلم٬ »الشعب« نرشت هذا 
البيان(، كم أنه يتناقض مع الخيارات الوطنية الكربى للجامعة التونسية 

»اإلدارة«  خطاب  هو  والشعبية.  والعمومية  الوطنية  األبعاد  ذات 
املعلوم الذي يتوجه ضد خصومها من النقابيني املدافعني عن الحقوق 
ساعة حصول خالف بينهم يف تقدير األمور، فال عجب أن تكون صورة 
األستاذ واألخ نزار بن صالح هي وجه املشاغب املتهور املخرب واملغالط 
بتأديبه  االتحاد  »السلطة«  يطالب صاحب  الذي  والفاشل...  والكذاب 
وبإيقاف تجاوزه. لقد نيس نارشو البيان مبضمون خطابه »السلطوي« 
لذلك  اإلدارية  مناصبهم  بحكم  نقابية  مسؤولية  أي  يتحملون  ال  أنهم 
للتعليم  العامة  للجامعة  العام  »الكاتب  يطالبوا  أن  حقهم  من  فليس 
للجامعيني...«  املادية  الوضعية  تحسني  غايتها  نضالية  »بخطة  العايل«: 
أغلبهم  أنهى  التي  املنتخبة  النقابية  األطر  عرب  متراّ  املطالب  هذه  ألن 

صلتهم بها لحظة تغيري املواقع وفوزهم باملناصب اإلدارية.

* خطاب »البيان« خطاب تجاوز السلطة
فهو  السلطة،  ممرسة  لذة  كتاّابه  الوعي  يف  يحمل  »البيان«  خطاب 
خطاب  والحقوق.  املنطق  فوق  ذاته  ويضع  لها  مرجعا  نفسه  ب  ينصاّ
وقوانني  ومناشري  أوامر  وليد 
أنهم  أصحابها  نيس  ريعية 
السلطة،  قبل  علم  رجال 
يكونوا  أن  قبل  حقوق  حمة 
إلحاق  بغاية  ممرسيها  من 
يف  املمضني  إن  بالغري.  األذى 
هذا البيان تجاوزت إساءاتهم 
بن  نزار  األخ  شخص  إىل 
النقابية  صفته  لتمس  صالح 
الدفاع  وأساسا  ورمزيتها 
والقانون  الحرية  قيم  عن 
البعض  أن  كم  واملساواة. 
فيه  بـ»صفتهم«  املمضني  من 
يف  الباحثني  ببعض  أرضوا  قد 
أطروحاتهم  مناقشة  مجال 
رفض  من  فهناك  وتأهيلهم، 
باتة صادرة عن  تنفيذ أحكام 
بينهم  ومن  اإلداري،  القضاء 
املحكمة  طالبت  من  أيضا 
لجنة  من  باستبعاده  اإلدارية 
بعد  االختصاص  لعدم  علمية 
أطروحة  ملناقشة  تعطيله 
بينهم  ومن  جامعي،  باحث 
تزييف  عىل  تستاّ  من  كذلك 
معطيات محرض مقدم للجنة 
حرمان  عنه  انجراّ  دكتوراه 
أطروحته ألكرث من 12 سنة  مناقشة  التقاعد من  باحث عىل مشارف 

متناسيا قوة الحق وقدرته عىل هزم قوة السلطة.

* الحوار أساس بناء جامعة الحقوق
واألخ  لألستاذ  مبساندتهم  خاصة  والجامعيون  عامة  النقابيون  بنياّ  لقد 
والءهم  العايل  للتعليم  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  صالح  بن  نزار 
املبديئ لقياداتهم النقابية ووفاءهم لقيم االتحاد العام التونيس للشغل 
شعبية  جامعة  لبناء  النقايب  العمل  حرية  أجل  من  للنضال  الداعية 
الجامعيني  بني  الفرقة  بنبذ  نؤمن  يجعلنا  ما  ذاك  دميقراطي.  وتعليم 
والقيادات  األفراد  يف  التجريح  وخطابات  البيانات  عن حرب  واالبتعاد 
جهة  من  النقابية  الهياكل  بني  الحوار  خطاب  إن  املنتخبة.  والهياكل 
والهياكل البيداغوجية من جهة أخرى هو الكفيل لبناء الحقوق وإعالء 
وزارة  من  يقتيض  واإلنصاف  املحاسبة  منطق  أن  كم  اإلنصاف.  مبدإ 

اإلرشاف التدخل الحازم إلحالل سلطة الدولة والقانون.

إصدارات جديدة:

 األخ حسني العباسي 
يكتب عن »تونس 
والفرص املهدورة«

بوجميل  حافظ  النارش  لصاحبها  نريفانا  دار  عن  يصدر  أن  يُنتظر 
السابق  العام  األمني  لألخ  املهدورة«  والفرص  بعنوان »تونس  كتاب 
فصال  عرش  اثني  يف  العبايس  حسني  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
باألفعال  ومرتبطة  ألقوال  مدعمة  صور  عدة  عىل  ويحتوي  وبابا 
والكتاب من نوع السرية الذاتية يف تداخل بني الذايت ورؤية ما هو 
يف  تدراّجه  منذ  النقايب  املناضل  هذا  عاشها  أحداث  من  موضوعي 
تحمل املسؤوليات النقابية من املستوى الجهوي بني نقابة. القيمني 
والكتابة العامة لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان إىل عضوية املكتب 
طربقة  مؤمتر  إىل  الترشيع  ملف  عىل  واشتغاله  الوطني  التنفيذي 
أمني عام  الشغيلة كأول  للمنظمة  العامة  األمانة  وتحمله مسؤولية 

بعد الثورة.
عن  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  السابق  العام  األمني  يتحدث 
الوطني  التنفيذي  املكتب  أعضاء  مع  والتواصل  التسيري  يف  تجربته 
والحوار وسلطة القرار الدميقراطي داخل املنظمة الشغيلة. وأسلوبه 
الكتاب  صفحات  يف  يتوقف  كم  واملنعرحات.  األزمات  إدارة  يف 
تأسيس  من  والوطنية  السياسية  األحداث  من  ومواقفه  رؤيته  عن 
املنظمة الشغيلة وأدوار الجيل املؤسس يف الربط بني النقايب املطلبي 
والسياسيي الوطني وخاصة مع الراحل الحبيب عاشور وعن عالقة 
تاريخ  من  املفصلية  املراحل  كافة  يف  بالسلطة  الشغيلة.  املنظمة 

تونس.

لماذا »الفرص المهدورة« 
يجيب  السؤال  هذا  عن  املهدورة«؟  والفرص  »تونس  ملاذا  ولكن 
دردشة  للشغل يف  التونيس  العام  لالتحاد  السابق  العام  األمني  األخ 
خاطفة مع »الشعب« ويف انتظار صدور الكتاب بأن تونس كانت لها 
مواعيد تاريخية وأحداث وإنجازات مختلفة أهمها مثال نيل جائزة 
نوبل للسالم ولكن مل نحكم استغالل الحدث من أجل خدمة البالد 
وحتى حدث 25 جويلية يعترب من الفرص املهدورة والضائعة. األمني 
العام السابق للمنظمة الشغيلة. أكد أن هذا الكتاب/ السرية الذاتية 
سيثري عديد األسئلة واملواقف املتباينة من األحداث التي يربز موقفه 
الفارطة. حياّز  السنوات  منها بعد أخذ مسافة من األحداث وطيلة 
به  أنقذت  الذي  الوطني  للحوار  كذلك  يخصص  الكتاب  من  مهماّ 
يكشف  لن  قال  كم  ولكنه  املنزلقات  من  البالد  الشغيلة.  املنظمة 
كل التفاصيل٬ بعد أن التزم ووعد األطراف املشاركة بالصمت ولكنه 
كم ذكر فإن فصال آخر قد يتكه ألبنائه بتفاصيله لنرشه بعد »عمر 

طويل« كم نتمنى له ذلك.
* ناجح
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* إىل أين وصلت املفاوضات مع وزارة الرتبية؟ 

أن قدم  بعد  يذكر  تقدم  الفارط مل تسفر عن  الجمعة  - جلسة 

املعلمني  ملطالب  يستجيب  ال  اتفاق  امضاء  مقرتح  اإلداري  الطرف 

قامئة  يف  للتعليم  العامة  اإلدارة  تنظر  ومل   .22 دفعة  من  النواب 

النواب  يخص  اتفاقا  واقرتحت  االتفاقية  خارج  هم  ومن  املعرتضني 

بعد  كان  الرفض  وهذا  رفضناه.  ما  وهو  سنوات  ثالث  مدة  للتعاقد 

ساعة ونصف من التفاوض والنقاش والذي تم بعد تشاور بني الوزارة 

وأهل الذكر يف الرئاسة والحكومة ال يعني القطع مع التفاوض بل إن 

ممدودة  األسايس  للتعليم  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أيادي 

للحوار عىل قاعدة اتفاق 8 ماي 2018.

* كيف تنظر إىل أداء مصالح وزارة الرتبية يف التعاطي مع هذا 

امللف املفتوح منذ بداية السنة الدراسية؟ 

املعلمني  ضد  تأليبه  الوزارة  هياكل  تحاول  الذي  العام  الرأي   -

املناضلني هو ضد كافة أشكال التشغيل الهش وهم عىل وعي بحالة 

التخبط التي عليها أهل الوزارة يف التعاطي مع هذا امللف وهو ملف 

عادي يحل بالحوار وتطبيق اتفاق 8 ماي، ولكن هياكل الوزارة حاولت 

األشكال  حّل  يف  ادائها  عىل  للتغطية  العام  الرأي  مغالطة  املغالطة، 

الهياكل  ترفعه  الذي  االبرز  العنوان  وهو  الهش  بالتشغيل  واملتصل 

والرأي  النضالية  للملحمة  إدارتها  أحسنت  والتي  القطاعية  النقابية 

املخادعة والتضليل. مع توخي أسلوب  آليات  العام لن تنطيل عليه 

واالعتقاالت  الغليظة  العصا  سياسة  واعتامد  الحراك  التهديد إلخامد 

العشوائية، مع التنكيل واالساءات املهنية من قبل رجال األمن خالل 

يوم الغضب ويف اعتصامات املندوبيات الجهوية للرتبية. 

الرتبية وضمن تصور حكومي تطبق  املراقبون ان وزارة  * يرى 

الخاصة  الخرباء  ولجنة  الدويل  النقد  صندوق  ومطالب  توجهات 

توضيح  من  فهل  العمومية،  الوظيفة  يف  االنتدابات  مع  بالقطع 

للموقف؟ 

وعدد  ذلك  طلب  قد  الدويل  النقد  صندوق  أن  أعتقد  ال   -

تسعى  ممن  الدويل  املايل  الهيكل  هذا  باسم  والناطقني  خربائه  من 

ومثة  بذلك  مل يرصحوا  عنده  التونسيني  ارتهان  إىل  الحالية  الحكومة 

التعليم  مثل  فيها  االنتداب  بآلية  املساس  ميكن  ال  حيوية  قطاعات 

والصحة والنقل ويف هذا تأكيد عىل تواصل الدور االجتامعي للدولة، 

كام توجد إكراهات من صندوق النقد الدويل ال متس املسائل الحيوية 

والتي تهّم التونسيني قاطبة ولن يتخىّل النقابيون يف هذه القطاعات 

عن دورهم يف القطع مع كل أشكال التشغيل الهش. ولهذا فإن التعلل 

باكراهات صندوق النقد الدويل يعد من أساليب التخفي وراءه ولن 

تنطيل الحيلة عىل النقابيني يف هذه القطاعات وأولها قطاع الرتبية. 

* حاولت الوزارة تأليب الرأي العام من خالل الحديث عن سنة 

بيضاء ما هو موقفكم من ذلك؟

- هذا عنوان اخر من عناوين التخبط التي عليها هياكل الوزارة 

البيضاء مستبعدة وغري مطروحة وهذا  السنة  بأن  يقني  ونحن عىل 

األمر من قبل الوزارة كأسلوب ترهيب وتخويف للتالميذ وهم ابناؤنا 

الحصص ولكن حجب  ما فات من  لتدارك كل  استعداد  ونحن عىل 

االعداد يف الثاليث األول قائم ومقاطعة امتحانات الثاليث الثاين كذلك 

املربني مركزيا وجهويا...  الوزارة وتصادق عىل مطالب  تتحرك  ما مل 

إن التخويف واملامطلة والتسويف لن تنطيل ال عىل األولياء وال عىل 

املعلمني... والعودة إىل التفاوض افضل سبيل.

والرتقيات  باملنح  تتعلق  عالقة  أخرى  مطالب  عن  ماذا  لكن   *

وتهم آالف املعلمني مثل األربعة آالف نائب ومجاز مل تتحرك الوزارة 

لتسوية وضعياتهم؟

العام  لهذا  العام  التحرك  وضمن  فإننا  أكدت  أن  سبق  كام   -

الدرايس رفعنا عنوانا متعلقا بالتشغيل الهش واألهم االن ان نتوفق 

معلم  آالف   4 يفوق  ما  حول  والحكومة  الرتبية  وزارة  مع  حل  إىل 

دونية،  نظرة  اليهم  النظر  او  بهم  االعرتاف  عدم  إىل  الوزارة  تسعى 

ولكن االتفاق العام يشمل كل البنود ومنها ما يتعلق باملنح والرتقيات 

بأن  وزمالئنا  رفاقنا  ونطمنئ  املطالب  من  وغريها  اإلدارية  والخطط 

املقبلة بعد تسوية  املستحقة ستكون ضمن جلساتنا  املطالب  هذه 

بالتشغيل  العامة واملتعلق  الجامعة  الذي ترفعه  العنوان االبرز  هذا 

الهش. وهذا من ترتيب األولويات. 

الرتبية مع قوى املجتمع املدين  الثورة تحركت جامعات  * منذ 

لفرض رؤية جديدة لإلصالح الرتبوي ملاذا تعرث اإلصالح وما هي رؤية 

الجامعة العامة للتعليم األسايس؟ 

بعني  يأخذ  شامل  تربوي  إصالح  إىل  الثورة  منذ  دعونا  نحن   -

االن  فإىل  األولويات  من  الرتبوية  الربامج  وإصالح  املتغريات  االعتبار 

عدة واليات من الجمهورية مغيبة يف خارطة تعليم مادة الجغرافيا. 

اإليقاظ  مادة  ويف  النمّو!  طريق  يف  دولة  املدريس  املقرر  يف  والصني 

وبرامج ومقررات  إنها مقوالت  النفطي!  املصباح  العلمي نحيك عن 

توظيف  مسألة  إىل  نتطرق  أن  دون  الزمن  تجاوزها  مدرسية  وكتب 

يف  ومقررات  كُتيّبا  أصدرنا  قد  وكنا  والتعليم..  التعلم  يف  الحواسيب 

ذلك االصالح يخص كذلك الزمن املدريس ومن مآيس ذلك ما انعكس 

عىل العنف املسترشي بني التالميذ، اإلصالح يهم وضع املرىب ومنزلته 

تصميم  من  ينطلق  اإلصالح  املادي....  ووضعه  والتعليم  الرتبية  من 

املدرسة والفضاء الرتبوي عامة. نحن جاهزون لألسهام وبجدية يف اي 

مرشوع إصالحي من أجل تعليم حدايث مستنري ولكن لن ننطلق من 

فراغ بل من تجارب ودراسات ورؤى سابقة. 

* كيف تنظر وتحلل ظاهرة العنف يف الوسط املدريس عموما 

واي موقع للمريب يف التصدي للظاهرة؟ 

- العنف يف الوسط املدريس ال ميكن فصله عن الزمن املدريس اوال 

وعن العنف يف املجتمع وعن استقالة األولياء أحيانا. الزمن املدريس 

والثقافية  الرياضية  األنشطة  لتعاطي  فرصة  للتالميذ  يرتك  ال  اآلن 

التدريس يف  الزمن املدريس املرتبط بتوزيع ساعات  والرتبوية، وهذا 

جانب منه ال يساعد املريب أو التلميذ عىل فتح آفاق أخرى للتكوين 

والنهل من الفنون وكانت لنا مقاربات ضمن اإلصالح الرتبوي يف هذا 

األرسي  العنف  عن  مبعزل  ليس  املدرسة  يف  العنف  إن  ثم  الصدد. 

والعنف املجتمعي، واملدخل للقضاء عىل الظاهرة او الحد منها هو 

إعادة النظر يف املنوال الرتبوي عامة وعىل قاعدة التشاركية بني كافة 

األطراف. وهذا ما أشّدد عليه بعد أن قدمنا وثيقة اإلصالح الرتبوي 

ورؤية الجامعة العامة للتعليم األسايس منذ سنة 2015.

مع  الخاص  التعليم  إىل  األسايس  تالميذ  هجرة  تفرس  كيف   *

غياب هياكل التفقد والرقابة يف مدارس ال تستجيب للرشوط الدنيا 

للتدريس؟ 

بني  ليقارنوا  دراسية  سنة  نهاية  كل  مع  املسؤولون  يقف  أن   -

نتائج املؤسسات الرتبوية العمومية واملؤسسات الرتبوية الخاصة ففي 

وكل  برامجها  أن  خاصة  انشطتها  وتبييض  بها  لاللتحاق  دعوة  ذلك 

البيداغوجي هذا  والتفقد  السيطرة  نطاق  فيها خارج عن  يدرس  ما 

حيث  من  املؤسسات  بعث  لرشوط  باعثيها  احرتام  عدم  جانب  اىل 

الهندسة والتصميم. مع عدم احرتامها لقوانني الشغل الخاصة بانتداب 

املدرسني املتقاعدين والتعويل عىل مجلة االستثامر التي متنح الباعثني 

بالبعض  تدفع  العوامل  املرشوع وكل هذه  كلفة  من   ٪ بـ25  متويال 

للهجرة ولكن منهم من يعود سنويا إىل التعليم األسايس العمومي. 

* يف الختام ماذا تقول؟ 

- أقول إن عموم املعلمني ملتفون حول الجامعة العامة للدفاع 

الهش  التشغيل  مع  القطع  عنوان  تحت  املرشوعة  مطالبهم  عن 

كأولوية األولويات يف هذه املرحلة وإن أيدينا مفتوحة للحوار. 

حجب أعداد الثالثي األول محل إجماع ونحن 
نتفاوض مع الوزارة على قاعدة اتفاق 8 ماي 2018

* حوار ناجح مبارك

سياسة العصا الغليظة 
وترهيب املعلمني لن تجدي نفعا

 التشغيل الهش يمس القطاع 
الخاص الذي تروج

 له الوزارة آخر كل سنة

 ال مجال لسنة بيضاء وقادرون
 على تعويض الساعات
 من أجل ابنائنا التالميذ

يخوض املعلمون ضمن الجامعة العامة للتعليم األسايس نضاالت مرشوعة للقطع مع كل أشكال التشغيل الهش وهو العنوان االبرز والجامع 
واملوحد، ومل تحرك وزارة الرتبية ساكنا يف االصغاء إىل شواغل املعلمني والتي تتجاوز الرتسيم إىل احرتام االتفاقيات املربمة بني وزراء سابقني 
التزاماتها، كان باإلمكان تجاوز االحتقان بتطبيق االتفاقيات وخاصة  التنفيذي للجامعة العامة ومن باب استمرارية الدولة وتنفيذ  واملكتب 
اتفاق 8ماي 2018. ومل تفض الجلسات التي جرت إىل حلحلة الخالفات وخاصة ما تعلق منها باملعلمني النواب من دفعة 22 و حاميل االجازة 
التطبيقية من دفعة 21/22 وخارج االتفاقية واملعرتضني واملصنفني يف الصنف الفرعي أ 3 وكافة األعوان الوقتيني. عن سري املفاوضات مع وزارة 
الرتبية وموقف الجامعة العامة للتعليم األسايس يف خصوص إصالح املنظومة الرتبوية واستفحال التعليم األسايس الخاص كان لنا هذا الحوار مع 

الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم األسايس األخ نبيل الهوايش. 
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بالتلميح والتصريح

توجيه »الدعم« ملن؟!
* لطفي املاكني

كشفت تجاذبات الظرفية التي متر بها البالد وهي ليست مبعزل عماّ يجري 
إقليميا ودوليا عن افتقادنا للنمذج التي من املفرتض ان تكون متصدرة للمشهد 
العام من خالل مواقفها وكيفية تعاطيها مع هذه الظرفية خاصة من جوانبها 
التي  تلك  حتى  املجتمع  رشائح  اغلب  انهكت  والتي  واالجتمعية  االقتصادية 

كانت يف وقت سابق تحسب عىل أنها مرفهة.

والنمذج التي نعني هي تلك التي لها مواصفات تتجاوز املتداول خاصة يف 
عالقة بحسن التعاطي مع الضغوطات اليومية بداية من آليات التواصل واعتمد 
الوضوح والصدقية بعيدا عن الكالم األجوف الذي بات مصدرا للتوتر ومزيدا من 
االحتقان االجتمعي الن التطورات الحاصلة يف منظومة التكنولوجيات الحديثة 
من  تنقص  أو  تزيد  بنسب  توفر  انها  اال  واخالالت  انفالتات  من  بها  ما  ورغم 

املعلومات واملعطيات اآلنية التي تحتاجها.

أو توفر لك ما عليك البحث انطالقا منه لكشف حقيقة ما يجرى وبالتايل 
مختلف  بتقديم  واملبادرة  االحداث  مواكبة  يف  والرسعة  الشفافية  انتهاج  فإن 
االشاعات  بتنامي  مهددة  باتت  التي  االجتمعي  للسلم  تحصني  هو  تفاصيلها 
من  التواصيل  الخلل  لهذا  املستغلة  االطراف  بعض  تريده  ما  بحسب  املروجة 

أوجهه املختلفة.

التشبث  دون  العامة  املصلحة  يسبقون  ملن  فعال  الظرفية   ذات  أن  كم 
عن  املسؤولون  يتوقف  ال  اذ  حاليا  الطاغي  هو  لالسف  وهذا  الفردية  باملنافع 
الحديث عن رضورة »التضحية والصرب وتفهم املالية العمومية للبالد« يف حني 
االلفاظ املجرتة تخىلاّ طوعا  نر ومل نسمع عن أي مسؤول واستنادا اىل تلك  مل 
املوظفني  صغار  عن  يستكرثون  بينم  املجموعة  لصالح  وامتيازاته  منافعه  عن 
كافية  تعد  مل  وهي  شهر  كل  اليهم  ترصف  التي  القليلة  الدنانري  تلك  واألجراء 
ونقل  وتعليم  من صحة  ومستلزماته  العيش  لتكاليف  املتزايد  االرتفاع  يف ظل 
وسكن بل هم ميعنون يف اعتمد ذلك الخطاب املخاتل املستفز للطبقات املفقرة 
واملهمشة املسكونة بهواجس الخشية مم تخفيه االيام القادمة من زيادات يف 
ان  املفقودة دون  املواد االساسية  الخدمات واآلداءات واللهث بحثا عن  عديد 
عن  بحثا  او  تضليل  دون  وهواجسهم  لحريتهم  شافيا  جوابا  ذلك  لكل  يجدوا 
ربح الوقت يف حني وكم أرشنا سابقا مل يعد الفضاء مغلقا للتكتم عن املعلومة 

وإعتمد اسلوب الصمت الذي مل يعد يجدي نفعا.

نراه  ما  عقلية  بنفس  هي  املواطنني  عموم  قبل  من  املطلوبة  النمذج  ان 
االزمة  تداعيات  الحد من  أو  التخفيف  استطاعت  التي  االخرى  الشعوب  لدى 
التي يعيشها العامل وذلك بتقاسم االعباء بل بتحمل الجزء االكرب منها بالعيش 
بالقدر املحدد دون التناقض بني االقوال واالفعال الن الحديث عن رضورة رفع 
الدعم عن الكثري من املواد سواء املحروقات او غريها لن يجد اآلذان الصاغية 
والنفوس املتقبلة اال اذا كان اصحاب الخطابات املخاتلة هم من سيتنازلون عن 
وصوالت البنزين وغريها من االمتيازات حتاّى ال يتحمل وزرها املواطن يف حني 
يتشبث اصحاب املسؤولية »مبغانم السلطة« ويدعون »الشعب الكريم« لاليثار 
والتضحية والصرب ويف الوقت نفسه يصورون له االجراءات املزمع اتخاذها بانها 
مقدرته  من  وتحسن  واقعه  من  ستغري  التي  وهي  اال.  ليس  للدعم«  »توجيه 
الرشائية التي اصبحت مجرد كلمة بال معنى ألناّه بات عاجزا عن استيعاب ما 
يحصل من حوله خاصة اذا كان هناك تفسريات مختلفة بحسب ردود االفعال 
التي باتت هي املحدد للخطوات القادمة وهو دليل عىل غياب الرؤية لالصالح 
أزمتها  من  البالد  لخروج  القطاعات  من  الكثري  تحتاجه  باتت  الذي  الحقيقي 

وتجنب تداعيات االحتقان االجتمعي.

اعتذار 
واستدراك

حصل يف عدد األسبوع املايض وتحديدا يف العمود 
الخاص بتقديم كل ملف »بالتلميح والترصيح« خطأ 
العزيز  زميلنا  كتبه  كان  العمود  اناّ  إذ  متعمد  غري 
صربي  األخ  بإمضاء  صدر  كم  وليس  املاكني  لطفي 

الرابحي لذلك وجب االعتذار واالستدراك.
* املحرر

تعزية ومواساة
انتقل إىل جوار ربه شقيق زوجة 
األخ محمد الهاديف عضو الفرع 
الجامعي للتعليم األسايس بنب 

عروس، وإثر هذا املصاب الَجلل 
نتقدم بأحراّ التعازي إىل زوجته 
األخت فاطمة الحسنات بأحراّ 

التعازي.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح 

جنانه.

هذا ما حصل في القصرين

ملاذا غابت املواد األولية 
عن معمل صنع الورق؟

دامت  االنتاج  توقف عن  بعد فرتة  لنشاطه  املصنع  باستئناف  والورق  الحلفاء  لعجني  الوطنية  الرشكة  وإطارات  استبرش عمل 
زهاء الثالث سنوات ودامت معها معاناة ابناء الرشكة جراء الصعوبات املالية التي سببها توقف االنتاج حيث اصبح تحويل االجور 
يستوجب كل شهر تحركات احتجاجية وتعطلت كل الخدمات ومن اهمها التغطية االجتمعية والتأمني عىل املرض وتأمني السيارات 

وسائر الخدمات االدارية.
ومل يدخر الطرف االجتمعي جهدا يف حلحلة ملف الرشكة لدى كل االطراف املعنية من رئاسة الحكومة ووزارة االرشاف واالدارة 
املحافظة عىل  به يف  تقوم  الوطني ومبا  االقتصاد  الرشكة يف  تلعبه  الذي  الدور  بأهمية  منه  إميانا  الجهوية  والسلطة  للرشكة  العامة 

االستقرار االجتمعي يف جهة تعوزها كل مقومات التنمية وتوفري مواطن الشغل لطالبيه.
وقد حذرنا مرارا من ان اي عودة متعرثة لنشاط املصنع قد تعيدنا اىل مربع االحتجاجات وتعكري املناخ االجتمعي بالجهة وطالبنا 
وزارة االرشاف بتأمني كل رشوط استمرارية االنتاج ملا يف ذلك من جدوى وفائدة للجميع ال سيم توفري الورق يف السوق املحلية حتى 
يتم تعديل االسعار املشطة التي عرفناها هذه السنة يف الكراس والكتاب املدرسني التي خلقت حالة من التذمر والغليان لدى عموم 

االولياء الذين اكتووا بنار الغالء.
وخالل  االعالمي  الخطاب  مستوى  عىل  جدية  من  اظهرته  وما  االرشاف  سلط  به  تعهدت  وما  تحذيرات  من  قدمناه  ما  ورغم 
الجلسات التي متت اال ان الحصيلة يف واقع االمر مل تكن سوى كالم اذ مل توفر وزارة االرشاف املال املتداول وال االلياف القصرية وال 
األلياف الطويلة وال قطع الغيار للصيانة وال االعتمدات لرشاء مادة الحلفاء وتواصل تأخري رصف أجور االعوان وتعطل سائر الخدمات 

وكأن شيئا مل يكن.
وأمام سياسة املمطلة وعدم الجدية التي اصبحت السمة البارزة واملستدمية لوزارة االرشاف يف تعاطيها مع ملف الرشكة فاننا 
الهدوء  من  حالة  تستوجب  انتخابية  استحقاقات  عىل  البالد  فيها  تقدم  فرتة  يف  تصاعديا  االحتجاجية  التحركات  إىل  العودة  نعلن 
ل وزارة  االرشاف املسؤولية يف ذلك وندعو مجددا اىل تفعيل الدراسة االسرتاتيجية كآلية للنهوض بالرشكة واالنتقال  واالستقرار ونحماّ

بها من حالة الركود واالفالس واالنهيار إىل حالة التوازن واالستقرار.
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* بقلم: صربي الرابحي    

الهجرة يوما مالذا اختياريا للتونسيني فقد نشأ أغلبهم داخل دفء  مل تكن 
اجتامعي وعائيل أّسس لعديد الروابط التي تشّدهم إىل وطنهم. أما الوطنية 
نفسها فقد كانت وال تزال وسيلة للدعاية للنظام من جهة ووسيلة للمزايدة 
من جهة أخرى، ومل تقرتن حتى اآلن مبا للمواطنني عىل أوطانهم من كرامة 
عادية  إىل مامرسة  تتحول  وإمنا  نخبوية  أو  فئوية  تكون  وشغل وحريات ال 
يدافع عنها الجميع من خارج تفكريهم الغرائزي يف أولوية املواد االستهالكية 
يعد يخفى عىل  التي مل  األخرية  السنوات  ما ميز هذه  عىل كل يشء. وهو 
أحد إسقاطها ملثل الثورة وتحولها إىل املطلبية البحتة داخل مربّع التجويع 
وندرة املواد األساسية وغالئها حتى صارت الهجرة بديال معقوال بالنسبة إىل 

الكثريين.
املتخفون وراء أسامء غريبة مالذات أفضل عند  الهجرة وباروناتها  أصبحت 
بعض التونسيني من وطنهم وصارت أهوال التسلل إىل بلدان ترفضهم أسهل 
من وطن يقبل بوجودهم عىل مضض ويهيء لهم أسباب املغادرة ويصيح 
بهم متاما بإيتيكات الدبلوماسية التي تصمت  باً  بهم كل يوم إنه ليس مرحَّ
الحياد أمام أزمة جيل بأكمله  الدفاع عن حقوقهم متى غادروا وتلتزم  عن 
إىل  العنف  هذا  فرتجم  االجتامعي  والعنف  السيايس  العنف  عليه  اختلط 
تاريخيا  الحدود األكرث رشاسة وعدوانية  املغادرة و»كرس«  طريقة عنيفة يف 

لدول جنوب املتوسط. 
فمن الذي حّول التونسيني إىل ذوات متناثرة يف شتى دول العامل بال بوصلة 
والعائلة  باألرض  عالقاتهم  حميمية  أفسد  الذي  ومن  وصول؟  عنوان  وبال 
طريقتهم  وحتى  ومأكلهم  وملبسهم  لهجاتهم  يف  املتجذر  الرتاث  ذلك  وكل 

يف التعبري..
تشري األرقام التي نرشها املنتدى التونيس للحقوق اإلقتصادية واالجتامعية إىل 
هجرة أكرث من 15 ألف مهاجر نحو إيطاليا عن طريق الهجرة غري النظامية 
القرص، فأي وعي جمعي قد يؤسس  واملفزع يف األمر هو أن ُخُمسهم من 
إلرادة املجازفة لدى هذا العدد املهول من املهاجرين خاصة يف سن متقدمة 
قد تجد البدائل يف التمدرس أو حتى محاولة تلقي تكوين مهني أو البحث 

عن عمل.
هذه األرقام تعكس أيضا انسداد األفق عىل األقل يف املدى القصري أو املتوسط 
الذي أصبح مسيطرا عىل عدد كبري من الشباب الذين مل يجدوا ضالَّتهم يف 
ما توفره دولتهم من بدائل والتي تبدو محدودة وغري مقنعة وغري مجدية 

من األساس.
أحد أشكال الهجرة غري النظامية والتي تنامت خالل الفرتة األخرية هي السفر 
نحو رصبيا والعبور منها إىل املجر ثم النمسا التي تخول لهم التنقل بحرية 
داخل الفضاء األورويب. هذه العملية يف حد ذاتها رغم مخاطرها ومخالفتها 
أصبحت هي  واملجازفة  القانون  عىل  التحايل  عىل  وانبنائها  الهجرة  لقوانني 
صعوبة  يغفلون  الذي  التونسيني  من  كبري  لعديد  آمن  شبه  مالذا  بدورها 

تسوية وضعياتهم للظفر باإلقامة الدامئة يف الفضاء األورويب.
هذه الطريقة يف املغادرة أصبحت محّل اطمئنان واسع بسبب األمان وفرص 
النجاح املرتفعة التي صارت محّل تفاخر للتونسيني بأنهم قادرون حقاً عىل 
مغامرة  بواسطة  األورويب  الفضاء  داخل  واالنتشار  اإلقليمية  الحدود  كرس 
معقولة املخاطر تحولت شيئا فشيئا إىل طريقة عادية تتقبلها العائالت وتدفع 

من مدخراتها وأصولها وتبيع ما متلك من أجل تهيئة الطريق ألوالدها.
هذه الطريقة مل يستطع أحد تحديد عدد املهاجرين بواسطتها لعدة اعتبارات 

وقيمة  جنسياتهم  تختلف  الذين  باروناتها  وكرثة  مسالكها  تشعب  أهمها 
التي يطلبونها إضافة إىل اختالف طرق العبور كالتسليمة والتقاطيع  املبالغ 

وفقاً للتقرير االستقصايئ الذي نرشه موقع »انكفاضة«.
وعودة عىل أسباب ومسببات هذه املغامرات املميتة يف أغلبها والتي ال تخلو 
من املجازفة من أجل جزاء أقصاه املوت وأدناه الرتحيل أو االحتجاز نجد أن 
تفكري التونسيني تحول نحو القلق عىل مستقبلهم استتباعا للوضع االقتصادي 
والسيايس اللّذيْن يشكالن أرضية خصبة النسداد األفق وعدم الجدية يف حّل 

رهانات البلد. 
فالهجرة كانت خيارا معقول لغري املتعلمني واملنقطعني مبكراً عن الدراسة غري 
أنها تحولت إىل مالذ مهّم لحاميل الشهادات العليا والذين كان آخر أملهم يف 
االنتداب هو تفعيل القانون عدد 38 الذي ألغاه الرئيس ووعد ببدائل مل تَر 
النور بعد متغافال عن أن املعطلني عن العمل قد نفد صربهم وطال انتظارهم 

حيث تجلد آمالهم كل يوم بحقيقة غلق االنتدابات بالوظيفة العمومية.
هؤالء املعطلون مل يجدوا إىل حّد الساعة بدائل عن أملهم يف االشتغال لفائدة 
للعمل يف  البداية يخرج عن تحضريهم  منذ  تكوينهم  يكن  الدولة حيث مل 
لالنطالق يف  الالزمة ألغلبهم  املوارد  غياب  الحكومية خاصة يف ظّل  الدوائر 
مبادرات فردية لخلق مواطن الشغل الخاص بهم وخلق طاقة تشغيلية ملن 

سواهم.
كّل هذه األسباب أصبحت اليوم محركا أساسيا للتونسيني للذهاب بعيداً دون 
عاملية خانقة  أزمة  يف ظّل  أحياناً  الهجرة  تحديد هدفهم من  بوصلة ودون 
أعقبت سنوات اإلغالق االضطراري بسبب كوفيد- 19 وكان الهاجس دامئا هو 
االنطالق نحو املجهول لعله يحمل يف طياته ما هو أفضل من واقعهم املعلوم 

يف بلدهم والذي مل يستشعروا إىل حّد هذه الساعة بوادر تغرّيه إىل األفضل.

موسم الهجرة بال بوصلة  

الباحث آدم المقراني

العراقيل اإلدارية والصعوبات القانونية تعمق الهشاشة االقتصادية واالجتماعية
* لطفي املاكني

تعرفها  التي  التطورات  مسايرة  اىل  مجملها  يف  القوانني  تسعى 
الفاعلني االقتصاديني واالجتامعيني عىل االندماج  املجتمعات مبا يساعد 
اال  بها  يقومون  التي  االدوار  مختلف  من  املنتظرة  الفاعلية  وتحقيق 
الحرف  الناشطني يف عدد من  بأصناف من  ان هذا مل يحصل يف عالقة 
عن  أعدها  التي  دراسته  يف  املقراين  آدم  الباحث  بينه  كام  والصناعات 
عجز النص القانوين عن استيعاب الظواهر االجتامعية انطالقا من حالة 
املنتصبني بنهج اسبانيا والذين ميثلون عينة منترشة بكرثة بعديد شوارع 

وجهات البالد.
وبني الباحث ان العرقيل االدارية والصعوبات القانونية احد العوامل 
التي تعمق الهشاشة االجتامعية واالقتصادية للباعة بأشكالهم املختلفة 
الذين ال يجدون الحوافز القانونية والجبائية لهيكلة انشطتهم والدخول 
من  املتعددة  املحاوالت  رغم  االستدامة  عىل  يقوم  اقتصادي  منوذج  يف 
اطراف حكومية وغري حكومية ملعالجة اوضاعهم ولو بصفة جزئية خاصة 

من منطلق االطار القانوين لالقتصاد التضامني االجتامعي.
االقتصاد  كون  دراسته  يف  مقراين  آدم  واستند 
يتكون من  اقتصادي  منوال  االجتامعي هو  التضامني 
مجموعة االنشطة االقتصادية ذات الغايات االجتامعية 
السلع والخدمات وتحويلها وتبادلها  بانتاج  واملتلعقة 
وتسويقها واستهالكها التي تؤمنها مؤسسات االقتصاد 
املشرتكة  للحاجيات  استجابة  واالجتامعي  التضامني 
واالجتامعية  االقتصادية  العامة  واملصلحة  العضائها  
واضاف  االرباح  تقاسم  االسايس  هدفها  يكون  وال 
الباحث ان االقتصاد التضامني االجتامعي يقوم عادة 
هياكل  والخدمات ضمن  للسلع  انتاجية  أنشطة  عىل 
يف شكل جمعيات او تعاونيات او غريها من االشكال 

حرية  ميلكون  الذين  اعضاءها  بني  تشاركية  بطريقة  تدار  القانونية 
االنخراط فيها من عدمه.

القطاع  بكونه  يصنف  الذي  االقتصادي  املنوال  هذا  يحاول  كام 

الثالث اىل جانب القطاعني العام والخاص التوفيق بني النشاط االقتصادي 
والعدالة االجتامعية من خالل االبتكارات االجتامعية من اجل مكافحة 
اقتصادية  فرصة  يخلق  الفرص مام  تكافؤ  االجتامعية وضامن  الهشاشة 

لصالح الفئات الهشة.

* توازن
االقتصاد  يحققه  ما  مقراين  آدم  الباحث  اخرى  جهة  من  وابرز   
التضامني االجتامعي من توازن بني متطلبات الجدوى االقتصاديةوقيم 
االجتامعية  العدالة  تحقيق  وكذلك  االجتامعي  والتضامن  التطوع 
الرفاه  وتحقيق  املنتظم  غري  االقتصاد  وهيكلة  للرثوة  العادل  والتوزيع 

االقتصادي واالجتامعي وتحسني جودة الحياة.
وفرس يف ذات االطار االنشطة االقتصادية املنصهرة يف البعد االجتامعي 
كون هدفها االسايس توفري ظروف العيش الالئق بغاية االدماج واالستقرار 
االجتامعي والرتايب تحقيق للتنمية املستدامة والعمل الالئق ومن منطلق 
قانون االقتصاد التضامني االجتامعي فان تسيري املؤسسات ذات التوجه 
الذي نحن بصدد تحليله تكون وفق مبدأ الربحية املحدودة اذ ال ميكن 
توزيع ملا تبقى من الفواضل يف حدود تتجاوز 25٪ فالفواضل تخصص 
لتشكيل  او  والبيئية  والثقافية  االجتامعية  لالنشطة 
تسيريا  املؤسسات  هذه  وتسيري  وجوبية  احتياطات 
مع  الرشيدة  الحوكمة  لقواعد  طبقا  وشفافا  دميقراطيا 
التأكيد عىل امللكية الجامعية الغري قابلة للتقسيم وبنّي 
االجتامعي  التضامني  االقتصاد  قانون  ان  الباحث  هنا 
جاء لخلق منطا اقتصاديا جديدا من شأنه ان ميكن من 
وغريهم  املتجولني  الباعة  مثل  هشاشة  أوضاع  يف  هم 
التضامني  االقتصاد  موسسات  إطار  يف  التجمع  من 
تطويره  ويقع  االقتصادي  نشاطهم  ليهيكل  االجتامعي 
يف مناطقهم دون الحاجة لإلنتقال إىل العاصمة للعيش 

يف ظروف صعبة يسودها التهميش والعنف واالستغالل.
طياته  بني  مقراين  آدم  الباحث  بحسب  القانون  هذا  يحمل  كام 
الرغبة يف تطوير املؤسسة مهام كان شكلها سوى كانت جمعيات تعاونية 
او جمعية خاضعة ملرسوم الجمعيات او رشكات تجارية وغريها باجبارها 

عىل اعادة االستثامر وتجاوز عقبة تقاسم االرباح واستثامرها يف العقار 
دون ان تدر نفعا.

* غير مفعّل 
وأكد من ناحية أخرى إىل أّن استيعاب من هم يف أوضاع الهشاشة 
التي  االجتامعي  التضامني  االقتصاد  مؤسسات  مثل  آليات  إىل  يحتاج 
تنشط يف املجال الفالحي مبناطقهم او يف غريه من االنشطة اال ان هذا 
التضامني االجتامعي مازال غري مفعل بالرغم  القانون املنظم لالقتصاد 
من ان املصادقة عليه متت منذ 30 جوان 2020 كام مل تصدر نصوصه 
لتفعيل  السلطات  تلكؤ  املقراين  التطبيقية وهو ما يكشف يضيف آدم 
الذي قد ميكن اصحاب تلك االوضاع الهشة غري املهيكلني وبالتايل فإن 
املطلوب هو ارادة سياسية واضحة لوضع حد ملثل هذه الحاالت التي 
يفرتض ان تكون فاعال إيجابيا ضمن املنظومة االقتصادية واالجتامعية مبا 
يجنب من التوترات واالحتقان االجتامعي كام استنتج الباحث من خالل 
دراسته ان النص القانوين بات عاجزا امام ظواهر تجاوزته وابرز مواطن 
ضعفه يف ظل قبول مختلف املؤسسات باالقتصاد املوازي وتعاملها معه 
اجتامعية  معالجة وضعيات  العجز عن  تعوضان  واقع ورضورة  مبا هو 
هشة وتوفري فرص العمل واالستثامر للحد من نسق الهجرات الداخلية 

وتعميق البنية غري النظامية لالقتصاد الوطني.
* آدم املقراين

ـ االقتصاد 
التضامني 

االجتماعي يحقق 
التوازن والعدالة 

وتحسين
 جودة الحياة
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* حوار: لطفي املاكني
اعترب الدكتور حسن العنايب ـ أستاذ متميز بالجامعة التونسية 
ان ما يحصل من احتقان اجتامعي سببه بالدرجة األوىل عدم حرص 
امللفات  عديد  يف  املواطنني  مع  والتواصل  التوضيح  عىل  الحكومة 
حديثه  يف  تأكيده  اىل  اضافة  شفافة  أجوبة  عن  لها  تبحث  التي 
لـ»الشعب« عىل أهمية الحوار الوطني بني مختلف الفاعلني وأولهم 

االتحاد العام التونيس للشغل مبا يعزز لالستقرار داخل املجتمع.
العام  املشهد  عىل  املهيمنة  العنيفة  املظاهر  عند  توقف  كام 
السلطة  بخيارات  مرتبطة  وهي  منها  تحّد  التي  املقاربات  وقدم 
الشابة  خاصة  الفئات  بجميع  لإلحاطة  مؤسساتها  آليات  وتفعيل 

الباحثة عن فرص أفضل للعيش.
* ما تفسريك لحالة العزوف عن الشأن العام؟

بجّد  املسألة  أخذ  يجب  لكن  الحالة  لهذه  تحديد  يوجد  ال  ـ 
بعيدا عن متركز نظري الن هناك تفسريات شخصية لها عىل ان هناك 
املتداول يرجعها إىل االحباط املهني بعد الذي حصل من الذين تداولوا 
عىل الحكم وهو قاسم مشرتك بني مختلف األحزاب السياسية التي 
قدمت تعهدات ودعاية لربامج دون إنجازها او العودة إىل تفسريها 
واىل حّد اآلن ال يوجد حزب سيايس قام بنقد ذايت رصيح ومراجعة 
الحزبية وهذا  قاعدته  لنقاش مع  ان هناك رضورة  باعتبار  ملواقفه 

يتطلب شجاعه كبرية.
الحياة  لظروف  االساسية  الحاجيات  تأمني  إىل  السعي  ان  كام 
بغريه  مقارنة  االهتاممات  سلم  يف  يرتاجع  السيايس  الشأن  جعلت 
قبل  بنقاش مستفيض من  االقتصادية ال تحظى  املسائل  ان  خاصة 
لديهم  تصوًرا  هناك  الن  القانوين  الخطاب  طغيان  مقابل  السياسني 
كون الحل يف تغيري القوانني اي ان رجال القانون هيمنوا عىل الساحة 

السياسية بطرحهم لروى معينة تخدم مصلحتهم بالدرجة األوىل.
* هل ترى رابطًا بني تلك الحالة واالحتقان االجتامعي؟

ـ االسئلة املطروحة من قبل املواطن العادي ال تجد االجوبة التي 
ينتظرها واضحة ورصيحة من قبل السياسيني ومن هنا تجد االشاعات 
مساحات واسعة لتغذية االحتقان االجتامعي وعىل الحكومة تحمل 
املسؤولية ملصارحة الناس بحقيقة االوضاع وحتى الوسائط االعالمية 

املفرتض ان تقوم بهذا الدور فإنها ال تجد اي تواصل معها.
* أي عالقة لهام بانعدام الثقة يف كل ما له عالقة بالسلطة؟

ـ يحصل عدم الثقة عندما يصبح هناك شك يف املعلومات املتداولة 
النها غري صادرة عن املسؤولني والدليل اننا نستقي املعلومات من قبل 
مصادر صندوق النقد الدويل مقابل صمت الحكومة ومناورتها وهذا 
وقتًا  يحتاج  وبالتايل  والحكومة  املواطن  بني  كبرية  ثقة  انعدام  يولّد 
طوياًل لرتميمه الن التواصل يتطلب املواجهة وقد يكون ذلك لخوفهم 
من مواجهة الرأي العام وهذا يولد العزوف عن الشأن العام وتنتج 
عنه ردود افعال غري محدودة من االستقالة اىل العنف الذي يكون 
يف مستويات متعددة مثل العنف االجتامعي والعائيل والسيايس مع 
تشنج يف الخطاب وتصبح هناك دعوات إىل إقالة املسؤولني بعد ان 
غاب النقاش باضمحالل االمل الذي يجعل الفرد يلتجئ إىل خيارات 

عدمية مثل الهجرة غري النظامية املتزايدة اعدادها حاليا.
التباين يف تفسري أسباب االحتجاجات األخرية من  * ملاذا هذا 

قبل السلطة أو من املجتمع املدين؟
ـ لكل طرف مرجعيته السلطة تستند إىل مسكها بالحكم وتطبيق 
برنامج وفق رؤيتها والذي ال يتوافق مع مرجعيات املجتمع املدين 

فالرئيس له نظرة خاصة للحياة السياسية التي مل يحصل فيها نقاش 
وتبادل أفكار مع املجتمع املدين ونعني تحديدا النخب واملثقفني اي 
املهتمني بالشأن العام وهذا يجعل كل طرف يف اتجاه معني مبا يعطل 

التواصل بينهام.
قيل إّن للسلطة نظرة جديدة يف تدبري الشأن العام لكن جربت 
القاعدية ومل تؤدِّ اىل غاياتها اال ان عدم االتعاظ  هذه الدميقراطية 
بالتجارب االخرى بقطع النظر عن انه ال يوجد يف تاريخنا املعارص 
ميل إىل مثل هذا املنوال السيايس ونحن اول من وضع الدساتري يف 
البلدان العربية ولنا نظام تشاريك وليس لنا عالقة بالنظام القاعدي 
وقد حاول دستور 2014 متكني الجهات من الحكم املحيل الذي كانت 
فيه خطوة اخرى وهي تواصل مع القديم وكان ميكن مواصلتها لكنها 
اجهضت بسبب أفكار غري مفهومة بإبعاد السياسيني عن تدبري الشأن 
العام لفائدة اشخاص ليس لهم لون او عمق معني وهم مجهولون يف 

عامل السياسة ونحن نتساءل عن الهدف من كل هذا.

* ما هي حسب رأيك أسباب القطيعة مع الشباب؟
السابق  يف  اطلقت  التي  الوعود  سببها  الشباب  مع  القطيعة  ـ 
دون ان يتحقق منها اي يشء وهذا قاسم مشرتك لكل من مسكوا 
السلطة كذلك هناك تقاليد ادارية مل تتغري وتركت دامئا الشباب عىل 
التنمية االقتصادية واالجتامعية والبريوقراطية املجحفة كام  هامش 
ان االدارة مازالت متكلسة يف معامالتها التي ال يستسيغها الشباب 
انه اصبح مكرسا منذ 2011 جراء  اال  العزوف موجود  وبالتايل فإّن 
االحباط لضياع االمنيات واالمل اذ تعلقت الهمم بهام اال ان ضياعها 
عّمق الفشل وهي مسؤولية الجميع الن الخطاب السيايس مل يقدم 

حلوال للمشاكل املطروحة.
من ناحية اخرى املنظومة الرتبوية التي تلقاها الشباب هي التي 
هيمنت عىل عقليته ليتجه للمطالبة دون ان يكون له افكار جديدة 
القيام  الشباب  وبالتايل عىل  التجارب  بني  باملقارنة  واالبتكار  للخلق 
باملراجعة يف هذا املستوى للتأقلم مع الواقع والظرفية بالبحث عن 

اختصاصات اخرى اكرث اندماًجا.
* هناك تخوف من كون االنتخابات القادمة ستفرز انقسامات 

عىل أساس الجهويات والعروشية فهل يوجد مربر لذلك التخوف؟
ـ لقد تم تهديم التنظيامت الوسطية واهمها االحزاب التي تجمع 
برامج وأهداف  تركز عىل  النظر عن جهاتهم النها  بقطع  املواطنني 
والحلول  للمشاكل  نظرة شمولية  لها  إذ  الجغرافية  الحدود  تتجاوز 
استثناء  فإن  وبالتايل  الضيقة  والجهوية  العروشية  يضعف  ما  وهو 
االحزاب سيتسبب يف بّث االفكار الضيقة والتقوقع يف الطرح والحل 

عنه  سينتج  ما  وهو 
التشتت والبحث عن 
وسائط أخرى تقليدية 
ونعني العرش والجهة 
الحي  حتى  ورمبا 
االحزاب  الن  الضيق 
تعزز التناغم والحوار 
ودورها لن ميّحي من 

املشهد العام.
تداعيات  أي   *
عدم  بخصوص  تراها 
عىل  الحكومة  حرص 

الحوار االجتامعي؟
الحوار  ـ 
االجتامعي هو ضامن 

الحكومي  االستقرار  عدم  مرحلة  يف  انقطع  وقد  االجتامعيّة  للّسلم 
اذ ال يكون هناك متسٌع من الوقت لوضع برامج لها كام ان بعض 
االحزاب السياسية حاولت اضعاف املنظمة الشغيلة ومحاولة تعطيل 
غياب حوار  النه يف  كبرية  تداعيات  له  كانت  الوطني وهذا  دورها 
بني االطراف االجتامعية والحكومة ستقع ردود افعال غري محمودة 
الشغل وهنا  العواقب من حيث االحتجاجات وعدم احرتام قوانني 
وعدم  الحوار  هذا  اعادة  وعليها  للدولة  الكاملة  املسؤولية  تكمن 

االستغناء عنه تحت اي ظرف أو حجج.
* أال ترى أننا نحتاج إىل مرشوع وطني ميكن أن يلتقي حوله 

الجميع لتجاوز األوضاع الحالية؟
والسياسية  االجتامعية  العالقات  احرتام  هو  الوطني  املرشوع  ـ 
كام تطورت تاريخيا واملطلوب هو عقد اجتامعي خاصة أّن لنا تجربة 
يجب الرجوع اليها واثراؤها والتجربة هي منذ االستقالل ورغم بعض 

الهنات ميكن التأسيس عليها.
نحن يف فرتة تعيش تطورات متسارعة جراء التقنيات الجديدة 
حقوق  نحدد  ان  ميكن  بل  فيه  التحكم  ميكن  ال  تواصل  وهناك 
املبادرة يف  وواجبات كّل طرف من منظومة متفاعلة وارساء حرية 
تفيد بل ستحنط املرشوع  لن  الشمولية  النظرة  املجاالت الن  شتى 
وهي متجاوزة بفعل الزمن الن التطور امر حاصل مهام كانت درجة 

القبول به.
عىل  يرتكز  أن  فيجب  الوطني  املرشوع  يف  الثقايف  الجانب  أما 
التعبري ألنّه ال ميكن انجاز بقية الربامج  الحريات األكادميية وحرية 
دون اطالق كل التغيريات الثقافية ليكون لها موقع يف الساحة ونحن 
قطعنا خطوات يف هذا املجال رغم كل العراقيل والتجارب السابقة 

واالفكار السلفية ألن الحرية تُْفتكُّ وال تهدى.
* كيف ترى العالقات مستقبال إقليميا ودوليا بعد هيمنة اليمني 

املتطرف يف عديد الدول األوروبية؟
عىل  التداول  اولها  معطيات  لعدة  الحالية  الوضعية  تخضع  ـ 
حكرا  ليس  وهذا  املجاالت  بعض  يف  اليسار  فشل  ان  بعد  السلطة 
يف  عادي  امر  وهذا  أوروبا  يف  لليمني  املجال  فسح  ما  وهو  عليه 
والهيمنة  العظمى  القوى  بني  املنافسة  احرتام  ان  اال  الدميقراطيات 
االقتصادية يف العامل وكذلك ملف الهجرة والتباين يف مستوى التنمية 

بني الشامل والجنوب ترتب عنه عدم القبول باالجانب.
كذلك مسألة ما بعد فشل االيديولوجيات اذ اصبح الحديث هو 
املرجعية املهيمنة مبا جعل االحكام تضع الجميع يف سلة واحدة من 
قبل الدول االوروبية وهناك نفاق لدى القوى املهيمنة النها تغذي 
التفرقة والعنف واالرهاب ومن ناحية تشتيك منها وتريد مقاومتها 
عن طريق حلول تراعي مصلحتها فقط وتخليهم عن احرتام القوانني 
الدولية واولها حرية التنقل املكفولة مبوجب القانون الدويل. وأرى 
الدول  االول هي  واملترضر  االزمات  من  الكثري  يحمل  املستقبل  ان 
الضعيفة والفقرية التي مل تستطع التشكل يف مجموعات متامسكة أو 

ضمن حد أدىن من التقارب والتضامن.

انعدام الثقة بني املواطن 
والسلطة سببه صمتها 
وتجاهلها للتواصل معه

هؤالء فشلوا يف حمارصة الدور الوطني الحتاد  الشغل وال بد من تفعيل آليات احلوار
الدكتور حسن العنابي لـ »الشعب«

إقصـاء األحـزاب يزيـد
 مـن تغلـيب عقليــة

 العـروشيـة والجهويــة

فقدان األمل يولد العنف 
بأشكاله املختلفة وااللتجاء 

إىل الخيارات العدمية
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* خالد طبايب )باحث يف علم االجتامع(
عاشت شبه الجزيرة الجرجيسيّة عىل وقع أيام وليال مأساوية 
عاشت  املحليّة.  املجتمعيّة  التضامنيّة  واألشكال  بالنضالية  اتسّمت 
عىل وقع رسدية أليمة غابت فيها األجهزة والبنية النظاميّة للدولة 
قدر  حاولنا  واملعرفية  املجتمعية  املنطلقات  هذه  ومن  التونسيّة. 
هذه  كواليس  عن  البحث  حينيّة  راهنيّة-  سياقات  ويف  اإلمكان 
الدراما يف شبه الجزيرة الجرجيسيّة وأسبابها، وعن رهانات الحركة 
التونسيّة،  الدولة  حضور  مدى  من  والتثّبت  املحليّة،  االحتجاجية 
وأدوار النخب املحليّة التي تتجّسد أساسا يف نشطاء جمعية البحار 
التنمويّة البيئيّة. ولكن علينا أن ال ننىس دامئا أّن الثوار ليسوا الفاعلني 
واملناضالت  املناضلون  أيضا  فهناك  الشارع.  يف  للعيان  الواضحني 
الذين ينشطون يف الكواليس الخلفية يف هذه الدراما بالغة التعقيد 
لذلك  إلخ.  مكاتبهم]1[  يف  واملوظفني  املدارس  يف  التالميذ  مثل 
الفالحني  النقابية وحقوق اإلنسان واتحاد  الحركة  إّن  القول  وجب 
واألعراف وصغار البحارة وبسطاء الناس باملجتمع الجرجييس لعبوا 
أدوارا مهّمة يف املسرية التضامنيّة والديناميكيّة التعبوية لكّن عيبهم 

الوحيد أنهم »مناضلون صامتون« بعبارة الهادي التيمومي.
تقنية  تقنيتني،  األوليّة عىل  التفسرييّة  الورقة  اعتمدنا يف هذه 
والنقابيني  البّحار  جمعية  يف  الفاعلني  مع  املوجهة  نصف  املحادثة 

وتقنية  املحليّني،  والسياسيني 
قّضينا  فقد  باملشاركة،  املالحظة 
جزيرة  شبه  يف  أيام  خمسة 
 14 يوم  من  وذلك  جرجيس، 
يوم  منتصف  إىل   2022 أكتوبر 
واكبنا  حيث   ،2022 أكتوبر   19
واملفتوحة  العامة  االجتامعات 
الصيدي  امليناء  يف  تقام  التي 
للشغل  املحيل  االتحاد  مقر  ويف 
بجرجيس ويف مقر جمعية البّحار، 
وشاركنا يف حركات االحتجاج ويف 
بني  وتنقلنا  العام،  اإلرضاب  يوم 
بجرجيس  الجهوي  املستشفى 
ويف  إفريقيا«  »حدائق  ومقربة 
شوارع جرجيس ويف بعض منازل 

أكتوبر   17 بتاريخ  البحرية  الهبّة  يف  وشاركنا  املفقودين،  عائالت 
2022 والهادفة إىل البحث عن جثث املفقودين، كام مل نحاول إغفال 
الحوارات التي تدار يف عامل املقاهي بني الساكنة والشباب. ثّم وجب 
الوقوف عند مسألة سوسيولوجية الفتة لالنتباه وهي مصارحتنا بأّن 

التحليالت يف سياقات راهنيّة هي مّهمة بحثية صعبة باعتبار أننا ما 
زلنا يف مشهد مل ينته بعُد.

بسطاء  يغرّي  كيف  السياسية،  »الحياة  )آصف(،  بايات،   -  )1(
الناس الرشق األوسط« ترجمة أحمد زايد، املركز القومي للرتجمة، 

القاهرة، 2014، ص 334.

ناجح مبارك 
ان وضع  لـ»الشعب«  الصيدلة  نقابة  رئيس  نوفل عمرية  قال 
مبا هو آت من مخاطر من حيث  وينبؤ  الصيدليات غري طبيعي 
غياب عدة ادوية حيوية ورضورية لصحة املواطن وانعكاس ذلك 
واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  لهذه  االقتصادية«  »الصحة  عىل 
ومدى قدرتها عىل املحافظة عىل مواطن الشغل داخلها ناهيك عن 
التفكري يف بعث مواطن شغل جديدة هذا اىل جانب ما ستخلقه 
هجرة املؤسسات الدولية املصنعة للدواء من أزمة عامة ومن ندرة 
مام قد يخلف ارتفاعا يف اسعار هذه األدوية. ترصيح رئيس نقابة 
الصيادلة يف القطاع الخاص يتقاطع شكال ومضمونا مع ترصيحات 
عامدة  رئيس  ومنهم  الحيوي  القطاع  هذا  يف  اخرين  متدخلني 
فامذا  الزغدودي.  امني  االدوية  رشكات  نقابة  ورئيس  الصيادلة 
وتسويقه  الدواء  توفر  عىل  وتأثرياتها  األدوية  رشكات  هجرة  عن 
واهل  العملة  آلالف  البطالة  نسبة  ارتفاع  وعن  الصيدليات  بني 

االختصاص يف القطاع وماذا عن وضع الصيدلية املركزية املايل؟
بإيقاف  األدوية  لرشكات  النقابية  الغرفة  تلويح  يكون  قد 
من  املالية  ووزارة  املعنية  الوزارة  عىل  الضغط  باب  من  النشاط 
ان  اال   2022 لسنة  املورد  من  الخصم  لشهادة  تسليمهم  اجل 
هذا الوضع غري الطبيعي كام راى رئيس املجلس الوطني لعامدة 
الصيادلة غري طبيعي وهو الذي دعا رئيسة الحكومة اىل التدخل 
عىل  داخلها  واملحافظة  املؤسسات  هذه  نشاط  دميومة  اجل  من 

مواطن الشغل والتي تعدُّ باآلالف.
ويف مقابل عدم االعفاء عىل الخصم عىل املورد لسنة 2022 فإن 
سلطة االرشاف مل ترفع من هامش الربح املوظف عىل بيع وتوزيع 
وكان   .% 2،5 5 %و  بني  ترتاوح  الخصم  ونسبة  بالجملة  االدوية 
رئيس نقابة رشكات األدوية املتجددة والبحوث أمني زغدودي، قد 
أدوية عاملية قررت عدم مواصلة االستثامر يف  أكد أن 3 رشكات 

تونس وذلك خالل الفرتة من سبتمرب إىل أكتوبر 2022.
أمن دوايئ يف امليزان 

القادمة  األسابيع  باملغادرة يف  تهدد  أخرى  أن رشكات  وأضاف 
حسب  »كارثية«  مستقبلية  وضعية  إىل  تونس  سيحيل  ما  وهو 
تفاضلية  أسعار  عىل  الحصول  وفرص  الدوايئ  أمنها  تهدد  تقديره 

الغرفة  باسم  املتحدث  الخالص.ولفت  ومهلة  املتجددة  لألدوية 
تعيش  تونس  أن  إىل  االعراف،  اتحاد  اىل  بالنظر  الراجعة  النقابية 
أزمة عميقة يف قطاع األدوية ميكن أن تتعمق أكرث يف أفق 2023 يف 
حال مل يتم التجاوب معها من قبل السلطات الرسمية واملحافظة 

عىل مواطن االستثامر الحالية يف املجال.
وأفاد الزغدودي بأن 20 رشكة أدوية عاملية تنشط حاليا يف تونس 
يف مجال تسهيل دخول األدوية املتجددة اىل تونس واستعاملها ويتم 
عن طريقها توفري 50 باملائة من األدوية املستعملة يف تونس، كام 
قررت 3 رشكات منها عدم مواصلة االستثامر يف تونس وهي رشكات 
أن  وبنّي  الرسطان.  أنواع  ومختلف  املزمنة  األمراض  بأدوية  معنية 
جديدة،  استثامرات  غياب  ظل  يف  مهدد  تونس  يف  األدوية  قطاع 
الفتا إىل أن املعضلة تبقى يف كيفية الحفاظ عىل مواطن االستثامر 
تفاضلية  أسعار  عىل  الحصول  فرص  لتونس  توفر  التي  الحالية 
لألدوية املتجددة ومتكن من مهلة خالص اىل جانب استفادة املخابر 

املحلية بتصنيع األدوية الجنيسة لهذه الرشكات األجنبية.

تأخر خالص متواتر 
امنا  اللحظة  وليد  ليس  األدوية  قطاع  أزمة  أن  الزغدودي  ذكر 
خالص  تأخر  خالل  من  وتجلت   2016 سنة  منذ  بوادره  ظهرت 
الرشكات األجنبية من طرف الصيدلية املركزية يف آجال تصل اىل 14 

شهرا وتراكم الديون املتخلدة إىل حوايل 700 مليون دينار.
من جهته، أفاد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لصناعة األدوية، 
يف  بطء  من  كذلك  تشكو  األجنبية  الرشكات  بأن  الحاممي  طارق 
آجال التسجيل والحصول عىل رخصة للتسويق يف السوق املحلية 
تصل إىل عدة سنوات. وأضاف أن منظومة األدوية يف تونس تشكو 
عدة صعوبات وجب الجلوس حولها يف حوار يضم جميع املتدخلني 
للخروج بحلول تعالج الوضعية الصعبة للمنظومة وخاصة الوضعية 

املالية للصيدلية املركزية.
آجال الحصول عىل الرتاخيص

الثمن وفتح  الدعم عن بعض األدوية منخفضة  ودعا إىل رفع 
بعض  أسعار  ومراجعة  لتصنيعها  املحلية  الرشكات  أمام  املجال 
األدوية األخرى وتفعيل الوكالة الوطنية لألدوية من أجل التقليص 
يف آجال التسجيل للحصول عىل رخصة تسويق يف السوق املحلية. 
يُذكر أن قطاع تصنيع االدوية يوفر اكرث من 9 آالف موطن شغل 
منها 40 % اطارات بني صيادلة واطباء وتقنيني سامني وبيولوجيني 
االدوية  خالل  من  تونس  وتصدر  البيوتكنولوجيا  اختصاص  ويف 
املصنعة بالداخل اىل 25 دولة افريقية وعربية وهذا القطاع الحيوي 
يحتاج اىل دفع من الحكومة للحد من الرتاخيص وتعويضها بكراس 
الرشوط والتعجيل ببعث الوكالة التونسية لالدوية كمخاطب وحيد 

مع الصناعيني واعادة النظر يف وضعية الصيدلية املركزية.
ويُذكر أن مستحقات الرشكات العاملية لالدوية لدى الصيدلية 
التدقيق يف وضعها املايل تبلغ 700  املركزية والتي تنوي الحكومة 
االمهال  وفرتة   2016 منذ  الديون  وتراكمت  املليامت  من  مليار 
تسدد  املستحقات  هذه  وان  شهرا   14 اىل  أشهر   6 من  تحولت 
والدوالر  اليورو  أمام  الدينار  قيمة  تراجع  وأمام  الصعبة  بالعملة 
العمومية  باملستشفيات  كذلك  مرتبط  باملديونية  املتعلق  واألمر 
يقصدون  مواطن  مليون  نصف  أن  يُذكر  االجتامعية.  والصناديق 

الصيدليات يوميا وعددها يفوق 4 آالف صيدلية.

رشكات عاملية هتدد بالرحيل وآالف اإلطارات عرضة للبطالة 

عبث الدفن ودولة االحتقار    جثث عائمة وأرواح هائمة: 

نصف مليون تونسي يقصدون الصيدليات يوميا
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لسنة   82 القانون  مبوجب  الجبائية  واإلجراءات  الحقوق  مجلة  صدرت 
التنقيحات  لعديد  عقدين  مدى  عىل  املجلة  هذه  وخضعت   2000
تدارس  وملزيد  االخرية.  سنوات  العرش  يف  تسارعت  التي  واإلضافات 
وتقييم هذه التنقيحات التي طالت مجلة الحقوق واإلجراءات الجبائية 
الجبائية  باملنظومة  االرتقاء  يف  القضاء  مساهمة  مدى  عىل  وللوقوف 
املخرجات  أهم  وحول  الرقمية  التحوالت  ظل  يف  ملتقى  مؤخرا  انعقد 
الصغري  العام  القانون  األستاذ يف  إىل  األسئلة  ببعض  توجهنا  والتوصيات 
املجلة  تقسيم  هو  امللتقى  هذا  من  الهدف  أن  أفاد  والذي  الزكراوي 
تهدف  املجلة  كانت  النفاذ.  حيز  دخولها  عىل  سنة  مرور عرشين  بعد 
إىل تحسني أداء املنظومة الجبائية بتعزيز سلطات اإلدارة عىل مستوى 
املراجعة الجبائية مع اقرار ضامنات للمطالب بالرضيبة. كام أن املرشوع 
سعى إىل توسيع دائرة التجريم ومكن اإلدارة الجبائية من آليات زجرية 
يف  تفلح  مل  املجلة  أن  ثبت  لكن   . الرضيبيّنينْ والتهرب  التحيل  ملكافحة 
مقارنة التهرب من الرضيبة التي بلغت نسبة مرتفعة. ويعزى ذلك إىل 
الصغري  األستاذ  وقال  املوازي.  االقتصاد  وتنامي  البرشية  املوارد  ضعف 
الزكراوي إن املجلة تواجه تحديات كثرية لعل أهمها التحوالت الرقمية. 
أن  ميكن  الذي  بعد  عن  التقايض  مسألة  عند  توقف  امللتقى  أن  وأفاد 
يساهم يف توفري محاكمة عادلة. لكل هذه األسباب يجب تنقيح مجلة 
مشريا  الرقمية  التحوالت  تواكب  حتى  الجبائية  واإلجراءات  الحقوق 
اإلداري  القضاء  وخص  األشخاص  توزيع  مبراجعة  أوىص  امللتقى  أن  إىل 
بالنظر يف املنازعات الجبائية يف كل أطوار التقايض موّضحا أنه تبنّي أن 
القايض العديل ال ميلك الكفاءة وغري مؤهل للنظر يف املنازعات الجبائية 
سيام أن النزاع الجبايئ هو نزاع إداري أصيل. وقال »لعل مرشوع مجلة 
القضاء اإلداري هو اللبنة التي ستساعد يف تعميم املحاكم اإلدارية عىل 
الرقمية  التحوالت  تواكب  املجلة ال  أن  واعترب  الجمهورية«  تراب  كامل 
عديد  أن  حني  يف  ورقية  ظلت  التي  الجبائية  املراجعة  مستوى  عىل 

التهرب  الذي يساهم يف مكافحة  الذكاء االصطناعي  الدول تعتمد عىل 
ينطبق عىل  ذاته  األمر  الجبائية.  املوارد  الرضيبي ويف تحسني محاصيل 
توفري محاكمة  بالتأكيد من  وينال  بالبطء  يتميز  الذي  الجبايئ  التقايض 
عادلة. التقايض عن بعد يربح الوقت ويقلص من الطاقة ويوفر األمان 
ال ميكن  أنه  الزكراوي  األستاذ  قال  املالية  قانون  وبخصوص  والشفافية. 
تقييمه من خالل ترسيبات. »ولكن سيحاول حاكم قرطاج مترير بعض 
اإلصالحات التي اشرتطها صندوق نقد الدويل« وعن أبرز التوصيات عن 
لتواكب  املجلة  مراجعة  -رضورة  يف  تتمثل  أنها  املتحدث  أشار  امللتقى 

الثورة الرقمية.
تستطيع  تكوينها حتى  والحرص عىل  البرشية  باملوارد  اإلدارة  تدعيم   -

مكافحة التهرب الرضيبي.

- تدعيم ضامنات املطالب بالرضيبة،
من  بّد  ال  الرضيبي  التهرب  ملكافحة  العادلة.  املحاكمة  توفري رشوط   -
الرسمي،  االقتصاد  املوازي يف  االقتصاد  بإدراج  تبدأ  إرادة سياسية  توفر 
يف  وحرصه  التقدير  النظام  وترشيد  البرشية،  باملوارد  اإلدارة  وتدعيم 
صغار املستغلني فقط حتى ال يكون ملجأ للمتهربني كام هو اآلن. ال بّد 
البلدان  املتهربني. بعض  من تسليط عقوبات زجرية وخطايا عىل كبار 
انخرطت يف الثورة الرقمية وهو ما ساهم بواسطة الذكاء االصطناعي يف 
الدول  مع  املعلومات  وتبادل  الرضيبة.  من  واملتهربني  املتحيلني  كشف 
يساعد كذلك عىل مقاومة املتهربني من الرضيبة فبعض الدول تعتربها 

مسألة أمن قومّي.
* أم إياد

قطاط  حياة  السيدة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  جمعت  جلسة  انتظمت 
القرمازي بوزير االقتصاد والتخطيط السيد سمري سعيد وذلك مبقر وزارة 

االقتصاد وبحضور ممثلني عن الوزارتني من إطارات ومديرين عامني.
وقد تّم خالل اللقاء مناقشة مجموعة من املحاور التي تتطرق إىل جوهر 
العمل الثقايف وهي أساسا التدّرج نحو إلغاء تراخيص التصوير بأنواعها 
وكذلك الرتاخيص التي تنظم العروض الفنية وكراسات الرشوط ومراجعة 
الثقافية  املشاريع  متويل  آليات  ودفع  والقوانني  الترشيعات  مختلف 
وتسهيل توريد بعض املعدات الفنية، إىل جانب بعث البطاقة الثقافية 

.)PPP(والشيك الثقايف ودعم الرشاكة بني القطاع العمومي والخاص
تم االتفاق عىل رضورة تغيري بعض القوانني والترشيعات لدعم الرشاكة يف 
مجال الرتاث بني القطاع العام والخاص من خالل التدخل الرسيع لفائدة 
لم كراكة حلق الوادي وبرج بوخريص وكازينو حامم األنف وغريها  معنْ
من املعامل التي تعاين من إخالالت عىل مستوى االستغالل والتوظيف. ويف 
إطار الرشاكة نفسها أكد الحضور عىل أهمية فسح املجال أمام الخواص 
للقيام بأشغال ترميم املعامل الرتاثية والتاريخية يف مقابل استغاللها لفرتة 
محدودة. وقد أكدت وزيرة الشؤون الثقافية يف مستهل هذه الجلسة، 
بالقطاع  بالنهوض  الوزارتني  العمل األفقي والتعاون املشرتك بني  أهمية 
إنشاء  يف  تفريعاته  مختلف  عرب  يساهم  وطني  شأن  هو  الذي  الثقايف 

أجيال تنبذ التطرف والعنف.

وجهة سياحية وبعد
ثروة  من  يوفره  أن  وما ميكن  الثقايف  االقتصاد  دور  إىل  الوزيرة  أشارت 

الذكاء  مرحلة  يعيش  العامل  أن  مضيفة  الشغل،   ومواطن  وانتاجية 
االصطناعي الذي يستوجب منا مزيدا من العمل يف كل القطاعات الفنية 

واالبداعية ملواكبة مختلف التطورات.
ركيزة  كونه  التونيس  الرتاث  أهمية  عىل  متصل،  سياق  يف  كام شددت، 

املخزون  ثراء  إبراز  عرب  سياحية  كوجهة  لتونس  الرتويج  يف  أساسية 
الحضاري والتاريخي مؤكدة أن التنوع الحضاري الذي تحظى به تونس 

مل يقع توظيفه بالطريقة املثىل التي متّكن من تحقيق الرثوة.
ومن بني محاور النقاش األخرى، اقرتاح بعث صندوق لتمويل املشاريع 
كراسات  ومراجعة  الكربى،  املشاريع  لتمويل  وآخر   )TPE( الصغرى 
خصوصية  مراعاة  وبالتايل  اإلدارية  االجراءات  من  والتخفيف  الرشوط 
الفعل الثقايف  لتمكني املستثمرين من بعث مشاريع ذات صبغة ثقافية.

التطرق إىل االقتصاد االبداعي عرب جدوى وفاعلية مركز تونس  كام تم 
والذي  الشبان  بالباعثني  اإلحاطة  يف  الرقمي  الثقايف  لالقتصاد  الدويل 
نح منواال للترصف يراعي خصوصية العمل الثقايف عرب قوانني  يجب أن ميمُ

وترشيعات تحفز عىل مزيد االبتكار واالبداع.
الشؤون  وزارة  مّمثلو  بها  توجه  التي  العملية  املقرتحات  بني  ومن 
الثقافية لتدعيم الحضور الثقايف يف املعيش اليومي لدى املواطن بإنشاء 
تقني  مخترب  عن  عبارة  وهو  القادمة،  القليلة  األيام  يف   Hub mobile
الجهات لدعم وبلورة  للشبان يف  وفني ووحدة مرافقة متنقلة موجهة 

مشاريعهم االبداعية من الفكرة إىل االنجاز.
كذلك إصدار »الشيك الثقايف« وهو عبارة عن صكوك موجهة للموظفني 
والعملة من أجل تشجيع االستهالك الثقايف يف مختلف التظاهرات الفنية 
يف  وتتمثل  للسياح  باألساس  املوجهة  الثقافية«،  و»البطاقة  والثقافية 
خريطة لكل املعامل التاريخية والرتاثية وكذلك روزنامة ملختلف األنشطة 

الثقافية يف البالد موزعة حسب ترتيب زمني محّدد.
* ناجح مبارك 

األستاذ الصغري الزكراوي »ملكافحة التهرب الضريبي ال بدّ من 
توفر إرادة سياسية وتسليط عقوبات وخطايا 

تصوّرات جديدة لدفع القطاع الثقافي:

شيك للموظفني وبطاقة الكرتونية للزوار 
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وقع  عىل  التونسية  الحقوقية  الساحة  تعيش  الجمعة،  غدا 
انطالق أشغال املؤمتر الوطني الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن 
حقوق اإلنسان، يف أجواء يغلب عليها الشّك والتوّجس، سواء يف 
عالقة بالوضع العام يف البالد الذي يرّوج لخطاب ومتارس أجهزته 
خطابا آخر، او بالنسبة للوضع الداخيل للرابطة الذي عرف كثريا 
وحالة  جويلية،   25 بعد  خاصة  األخرية،  الفرتة  يف  الخالفات  من 
الفرز التي وقعت يف صفوف قياداتها، بعد ان انضّم كاتبها العام 
بشري العبيدي إىل مسار خمسة وعرشين جويلية، وحاول رئيسها 
املنظمة  وحدة  من  ميكن  ما  أكرث  عىل  يحافظ  أن  مسلّم  جامل 
الذي  »الدميقراطي«  التيار  متّسك  حني  يف  املواقف،  بني  ويوّفق 
مبواقف  املنظمة،  شباب  من  ومجموعة  الطريفي  بسام  يقوده 
وباعتبارها  املحّصلة،  يف  ُسلطة  باعتبارها  السلطة،  من  واضحة 

متارس أشكاال من الحكم والتحكم تتناىف وحقوق اإلنسان.
اىل  يصل  قد  املرتشحني  من  مرتفع  عدد  عن  تحدثوا  مراقبون 
عن  ستتنافسان  رئيسيتني  قامئتني  عن  وآخرون  الخمسني،  حدود 
كانت  التي  وعرشين  الخمسة  عن  عوضا  مقعدا،  عرش  خمسة 

تؤثث الهيئات السابقة.
»الشعب« التقت عضو الهيئة املديرة للرابطة بسام الطريفي 
وسألته عن مجمل القضايا التي يستعد املؤمتر للحسم فيها، وعن 
جويلية   25 منذ  للجميع  ومنشورة  علنية  باتت  التي  الخالفات 
2021، وما إذا كان املؤمتر سيحسم فيها نهائيا أم قد يقع ترحيلها 

إىل ما بعده.
* تدخلون مؤمتركم الثامن يف ظل خالفات باتت واضحة للعيان 
ومل يعد باالمكان التسرت عليها، هل لها من تأثري يف حسم توجهات 

املؤمترين ونتائج املؤمتر؟
- بالتأكيد الخالفات لها تأثري كبري عىل مؤمتر الرابطة، وستكون 
حاسمة يف نتائجه وحتى يف سري أشغاله، باعتبارها خالفات جوهرية 
متس من املبادئ العامة للمنظمة وليست خالفات تسيري او خالفات 
الرابطيني  لتمسك  تتويجا  سيكون  املؤمتر  عن  سينتج  وما  طارئة، 
مببادئ حقوق االنسان ولن يكون أبدا انتصارا ملوقف سيايس، آين، 
طابع  له  يكون  لن  لكن  مؤقت  تأثري  له  يكون  ان  ميكن  مرحيل، 

حقوقي ولن يبقى مالزما ملستقبل الرابطة وطبيعة عملها.
الخالف  أسباب  أهم  هي  ما  التفاصيل،  بعض  اىل  عدنا  لو   *

الذي يوشك أن يقسم الرابطة ويشتت صفوفها؟
- لنكن واضحني من البداية، ونسمي االشياء مبسمياتها، هناك 
نارصوه  جويلية،   25 من  معني  موقف  لهم  الرابطيني  من  عدد 
ووقفوا اىل جانبه من منطلق سيايس او فكري او حتى براغاميت يف 
رّد عىل هفوات وأخطاء العرشية الفارطة، لكن هناك أيضا جزء ال 
بأس به من الرابطيني، وهم االغلبية، لهم مواقف ال ميكن ان تحيد 
عن املبادئ العامة للرابطة وعن كونية وشمولية حقوق االنسان، 
وبالتايل الخالف هو يف املوقف من 25 جويلية ومن مامرسة الدولة 

يف عالقة بالحريات منذ انطالق املسار.
*وهل ميكن للمؤمتر الثامن ان يحسم يف خالف بهذا الحجم؟

-املؤمتر سيسعى إىل تكريس مبدا استقاللية الرابطة استقاللية 
عن السلطة وعن جميع االحزاب واملكونات السياسية دون استثناء، 
وحدة  وتدعيم  بتوطيد  الكفيلة  وحدها  هي  االستقاللية  وهذه 
املنظمة، وهي وحدها الضامنة الستمرارها وللعب دورها يف مجال 
الحقوق والحريات ويف الشان العام دون اي انحياز ودون اي مترتس 

مع اي كان.
واليوم املنافسة يف ظاهرها بني مرتشحني للهيئة املديرة لكن يف 
باطنها هي منافسة بني مجموعة االستقاللية وبني مجموعة تعتقد 
ان املرحلة الحالية مرحلة بناء يجب مراعاة خصوصيتها وتخفيض 

سقف املطالبة بالحريات وحقوق االنسان. 
* لكن استاذ كثريون تحدثوا عن انحسار دور الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق االنسان وافول نجمها بعد سقوط نظام بن عيل، 
وفيهم حتى من تحدث عن انتفاء أسباب وجودها، طاملا توفرت 

ضامنات حقوق االنسان والحريات؟
- مهام قيل يبقى دور الرابطة محوريا ومهاّم ورضوريا، والعديد 
لكن  لُبس،  ووقعوا يف  الجديد،  الوضع  يستوعبوا  مل  الرابطيني  من 
السابق،  اليوم أهم من دورها  الرابطة  ذلك كله مؤقت، الن دور 
اإلنسان،  ثقافة حقوق  وتعميق  وتعميم  واجب نرش  عليها  حيث 
الحقوقية  البدائل  اقرتاح ودورها أن تقدم  وموقعها اآلن هو قوة 
املكتسبات  وتعزيز  البالد  بها  متر  التي  االحداث  او  االزمات  لكل 
وتفعيلها، عىل جميع املستويات، الن حقوق االنسان ليست آنية 
تنتهي مبرحلة، بل هي ثقافة كل املراحل وكل االزمان وكل الشعوب 

أيضا.
سيقع  هل  الثامن،  املؤمتر  عىل  وتأثريه  الخالف  إىل  *عودة 
املؤمتر  بعد  ما  اىل  مزمنة  خالف  كنقطة  سرُيّحل  أم  فيه  الحسم 

الثامن؟
- سأكون واضحا يف هذه النقطة، هناك انقسام حاد يف الرابطة 
من  وهناك  وحامسة  باندفاع  جويلية   25 مسار  ساند  من  بني 
الواضح فيام يتعلق  الرابطة عربت عن موقفها  أيضا، لكن  عارضه 
املجال  البالغات، وتركت  لها ويف عدد من  بيان  باملوقف عامة يف 
للرابطيني وحرية منارصتهم ملن يرونه مؤهال ليمثّل ويتبنى ويدافع 
التي  السياسية  التطورات  مجال  يف  وحتى  االنسان.  عن حقوق 
عرفتها البالد يف االشهر االخرية، فان الرابطة تعطي دامئا مواقفها 
وقعها  عىل  يعيش  التي  والسياسية  الدستورية  املحطات  من 
التونسيون، لكنها ترتك املجال للناخب التونيس وحده ليقرر مع 
من  سيصطف او ملن سيصوت، دون ان تتدخل يف اختياراته او 

توجهه ملنارص أي طرف.  

 بسام الطريفي لـ »الشعب«: 
الفرتة األخرية عرفت انقساما كبريا.. والرابطة دورها دائما محوري

 المنافسة في المؤتمر ستكون بين 
قائمة تتشبث باستقاللية المنظمة 

وأخرى ترى أنه ال بد
 من مراعاة خصوصية المرحلة 

السياسية وتخفيض سقف المطالب 

في المركز الثقافي الحسين بوزيان 

الثقافية  واألنشطة  الدرامية  للفنون  الجامعي  املركز  ينظم 
تظاهرة »أيام الطالب الجديد وافتتاح السنة الثقافية الجامعية 
و10   09 أيام  وذلك  لنكون(،  نبدع  الطلبة  )نحن  شعار  تحت 
و11 نوفمرب الجاري. فرصة لرواد املركز للتصافح الثقايف والفني 
بالتوازي مع التّحصيل املعريف األكادميي، ما يؤّهل جميال ومثمرا 

للذات واملجتمع.

وزارة التربية
الكتابة العامة /اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعـالن طلب عروض عدد 2022/16
صيانة وتجديد رخص استغالل نظم املوزعات

 والنظام االفرتاضي باإلدارة املركزية بوزارة الرتبية
تعلن وزارة الرتبية عن تنظيم طلب عروض تحت عدد 2022/16 قصد 
صيانة وتجديد رخص استغالل نظم املوزعات والنظام االفرتايض باإلدارة 

املركزية بوزارة الرتبية.
فعىل املؤسسات املختصة الراغبة يف املشاركة تحميل كراسات الرشوط 
منظومة  عرب  الخط  عىل  مجانا  العروض  بطلب  الخاصة  والفنية  اإلدارية 
غري  للمؤسسات  وميكن   .»TUNEPS« الخط  عىل  العمومية  الرشاءات 
عىل  العمومي  الرشاء  بوحدة  االتصال   »TUNEPS« مبنظومة  املسّجلة 
كيفية  حول  املعلومات  من  مزيد  لطلب   71566364 الرقم  عىل  الخط 

التسجيل.
الخط عرب  والفنية وجوبا وحرصيا عىل  املالية  العروض  تقديم  ويتّم 
يوم  أقصاه  أجل  يف   »TUNEPS« الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة 
وثيقة  باستثناء  صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2022 ديسمرب   07 االربعاء 
الضامن املايل الوقتي التي يتّم إما إيداعها مبارشة مبكتب الضبط املركزي 
عروض  طلب  يفتح  »ال  عبارة  يحمل  مختوم  الرتبية ضمن ظرف  بوزارة 
عدد 2022/16 متعلق بـ »صيانة وتجديد رخص استغالل نظم املوزعات 
والنظام االفرتايض باالدارة املركزية بوزارة الرتبية« مقابل وصل ايداع يتم 

تسليمه يف الغرض.
عـروض  طلب  يفتح  »ال  عبارة  يحمل  مختوم  ظرف  يف  إرسالها  أو 

عدد 2022/16 متعلق بـ »صيانة وتجديد رخص استغالل نظم املوزعات 
الربيد  طريق  عن  الرتبية«  بوزارة  املركزية  باإلدارة  االفرتايض  والنظام 

مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع وذلك عىل العنوان التايل:
الجمهورية التونسية

وزارة الرتبية
شارع باب بنات 1030 تونس

الساعة  عىل   2022 ديسمرب   07 )االربعاء  اآلجال  نفس  يف  وذلك 
العارشة صباحا(

يتّم تقدميه بصفة مادية  هذا وال يتم األخذ بعني االعتبار كل عرض 
انتهاء  بعد  أو   »TUNEPS« الخط  العمومي عىل  الرشاء  منظومة  خارج 

األجل االقىص لقبول العروض.
- ميكن للمشاركني يف طلب العروض الحضور يف جلسة فتح العروض 

وذلك باملكان والتوقيت املحّدد أعاله.
- يتّم فتح العروض يف جلسة علنية يوم االربعاء 07 ديسمرب 2022 
للعارضني  وميكن  الرتبية  وزارة  مبقر  صباحا  عرشة  الحادية  الساعة  عىل 

حضور هذه الجلسة.
- يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملّدة تسعني )90( يوما ابتداء من 

اليوم املوايل لفتح العروض.

*معلقة أيام الطالب الجديد

*حوار  الطاهر عيل
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ماذا يجري يف دار الثقافة بقرنبالية؟

واألساسية  الكربى  القضايا  من  واحدة  الثقافية  املسألة  تعترب 
العريقة تدافع عنها عىل جبهات متعددة  انفكت منظمتنا  التي ما 
تنطلق من الدفاع عن منظوريها يف القطاع الثقايف لتصل اىل صياغة 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عنها  دافع  التي طاملا  الثقافية  الرؤى 
الكاريث  الوضع  وإزاء  السياق  هذا  ويف  واالنساين  الوطني  بعديها  يف 
واملرتدي الذي تشهده دار الثقافة بقرنبالية يف مستوى البنية التحتية 
من  لذلك  وما  وحرقًا،  ونهبًا  خلًعا  باستمرار  استباحتها  عن  ناهيك 
انعكاسات صحية ونفسية خطرية عىل العاملني والناشطني بها، فإّن 
االتحاد املحيل للشغل بقرنبالية بوعرقوب اذ يجّدد اعتزازه باالنتامء 
إىل املنظمة الشغيلة وبعد معاينة مختلف االشكاليات الحافة بهذه 

املؤسسة يدعو السلط املحلية والجهوية والوطنية إىل:
او  تسويف  بكل جدية ودون  الكاملة  املسؤولية  تحمل  أوال،  ـ 
الرثة  الحالة  من  املؤسسة  هذه  إلنقاذ  العاجل  التدخل  يف  مامطلة 
واملتهالكة التي ال تليق بالفعل الثقايف وال بتطلعات شباب املنطقة 
القيام  لها  يتسّنى  يك  لتهيئتها  الالزمة  االجراءات  كل  باتّخاذ  وذلك 
النوعي  الثقافية يف ظروف محّفزة للفعل االبداعي والثقايف  بدورها 

العمل  يف  جهدا  ادخروا  ما  باملؤسسة  االطارات  كافة  أن  خاصة 
املجتمع  مكونات  وكافة  الثقافيني  الفاعلني  مختلف  عىل  واالنفتاح 

املدين بالجهة رغم املعاناة وما يتكبدونه من عراقيل كارثية.
قرنبالية  الثقافة  دار  تشويه  محاوالت  لكل  التصدي  ثانيا،  ـ 
وتشويه العاملني بها من قبل جهات معلومة غري مسؤولة احرتفت 
اثارة الفتنة والتشفي والتنكيل بكل من ال يكون يف خدمة اجنداتها 
الخاصة يف جهة نابل وما انفكت تسعى اىل استهداف كافة اطارت 
واعوان هذه املؤسسة الثقافية والنيل من كرامتهم وهو ما يعّد رضبا 

للعمل الثقايف بالجهة.
من  اجيال  عليه  تعاقبت  تاريخي  رصح  قرنبالية  الثقافة  دار  ان 
املبدعني ولن نقبل الي سبب كان مبختلف االّدعاءات واملغالطات الباطلة 
التي تطال اعوان املؤسسة تشويها وتشّفيا وتنكيال وهرْسلة رافضني رفضا 
قاطعا املساس من فريق العمل بهذه املؤسسة كام ندين بشدة تهاون 
سلط االرشاف محليا وجهويا ووطنيا بصمتها املريب إزاء ما تتعرض له 

الدار من تهميش وتخريب يثريان االستغراب والحنق الشديد.
* شكري بن صالح

مؤتمر الجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤتر العادي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة 
ـ  الهدى  بنزل  صباحا   )09( التاسعة  الساعة  من  بداية   2022 نوفمرب    29 الثالثاء  يوم  وذلك  التقليدية  والصناعات 
بالحاممات الجنوبية. يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية 

من يوم الثالثاء 15 نوفمرب 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني )62( من النظام 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  االخ  باسم  ترشحهم  مطالب  يقدموا  ان  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل 
للشغل، 13 شارع الواليات املتحدة االمريكية 1002 تونس، عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي 

مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 21 نوفمرب 2022 عىل الساعة الرابعة والنصف )16٫30( مساء.

يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون 
خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحمال للمسؤولية النقابية مدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح أو قد تحملها مّدة ال تقّل عن 6 سنوات 
كاملة. أن يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

** مالحظة:
ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاع العضوين.

يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة 
لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

ـ يجب أن يتضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشح او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتشح وتواريخ تحملها.

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.
* األمني العام  نور الدين الطبويب

مؤتمر الجامعة العامة لعملة الرتبية
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤتر العادي للجامعة العامة لعملة الرتبية وذلك 
بالحاممات  ـ  الهدى  بنزل  صباحا   )09( التاسعة  الساعة  من  بداية   2022 نوفمرب   26 السبت  يوم 

الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من 

يوم السبت 12 نوفمرب 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستني 
)62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني 
العام لالتحاد العام التونيس للشغل، 13 شارع الواليات املتحدة االمريكية 1002 تونس، عرب الربيد 

الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وْصل يف ذلك.
** آخر اجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 18 نوفمرب 2022 عىل الساعة الواحدة )13( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند 
الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحمال للمسؤولية النقابية مدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها مدة 
ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
** مالحظة:

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي القطاع العضوين.
يضم املكتب التنفيذي القطاعي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال مينع 

عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشح أو املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش.
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتشح وتواريخ تحملها.
4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجوال.

* األمني العام  نور الدين الطبويب 

من ثقب اإلبرة
* يكتبها رمزي الجّباري

سائح أنقليزي، وعدم 
حضور أجهزة البلدية؟

النفس بزيارة أهم املعامل الحضارية والتاريخية يف تونس لذلك  كان ميني 
كان يتشوق هذا السائح االنقليزي للوصول إىل تونس مبعية زوجته وحني وصل 
إىل مطار قرطاج سارع بامتطاء أول سيارة أجرة اعرتضته ليصل إىل شارع بورقيبة 
ـ ثم هّم بالتوجه اىل شارع قرطاج عىل القدمني ـ إالّ ان الذي حصل ان هذا 
بالجملة  الصيدلية!  هذا ما حصل  السائح سقط يف أوله وتحديدا قبل تجاوز 
اما بالتفصيل فإن الرواية تؤكد أّن هذا السائح الهائم بتونس كاد ان يغادرها يف 
صندوق ـ بعد ان سقط يف أول شارع قرطاج ـ النه وصل ليال اليه واألغرب ان 
يف النهج ظالم عىل مستوى مبنى البلدية القدمية كام انه مثة بقايا جذع شجرة 
وبقايا عمود اشهاري مل تسع البلدية إىل قطعه عىل آخره والنتيجة انه كان سببا 
يف سقوط هذا السائح الذي فقد وعيه حني سقط أرضا)!( وقد تّم اسعافه من 
مساعد الصيدلية األخ سامل املربوك الذي انقذ املوقف من كارثة كانت ستحصل، 
الغريب يف املسألة أّن يس سامل بعد حصول الواقعة ذهب إىل جامعة البلدية 

العالمهم بالذي حصل إالّ انه اصطدم بواقع الالمباالة وعدم االهتامم! 
لذلك ارص يس سامل عىل اصالح املكان كلفه ما كلفه لذلك أعاد الكرة مرات 
إىل ان أنقذه حظه حني التقى السيدة فوزية املسؤولة فيام تبقى من هيكلة يف 
شارع قرطاج بأن اتصلت بالفريق التقني الذي جاء بعد ايام اىل مكان الحادثة ـ 
اال ان هذا الفريق الذي حل املشكلة يف الظاهر مل يحلّها يف عمقها مام اضطر يس 
سامل إىل التعويل عىل امكانياته الخاصة بأن اشرتى »االسمنت« وبحث عن بقايا 
»زليس« وبالتايل امكن له اصالح املكان حتى ال يكون للمكان ضحايا جدد بعيدا 
عن الذي حصل للسائح وعن صورة تونس خارج الحدود أين البلدية وأجهزتها 

من كل هذا وإىل متى سنظل هكذا بال فعل وال منجز إنساين ويوىف الكالم!
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روحانيات للموسيقى الصوفية بنفطة:

حضور الجاز والبلوز والزيارة ترتك 
أفضل االنطباعات 

السادسة ملهرجان  الدورة  فعاليات  تونس  األسبوع فرقة حرضة رجال  نهاية  اختتمت 
كانت تحت عنوان »هيام«، وتواصلت  والتي  بنفطة،  الصوفية  للموسيقى  روحانيات 
فعالياتها عىل مدى أربعة أيام من 01 إىل 04 نوفمرب 2022، وقد مثلت هذه الدورة 
من روحانيات قوسا يف الزمن انعزل من خالله رواد املهرجان وسكان املنطقة إىل عامل 

له أبعاده الخاّصة يف الزمن والحركة واإليقاع. 
وأضوائها  الحرضة  بألوان  املهرجان  استهّل  الذي  الزيارة  بعرض  روحانيات  انطلق 
واستقطب جمهورا غفريا ال ينضب عشقه لهذا العرض وما يحمله من احتفاء بأغاين 

بينها  من  مختلفة  وفعاليات  عروض  مع  الرحلة  لتتواصل  ومتنّوعة،  متجّددة  موسيقية  بألوان  قّدمت  التي  التونسية  الحرضة 
الندوات العلمية.

بني الشعر الصويف القديم وأبرز أعالمه يف العامل العريب والحروفية يف الفّن الصويف والخطاب الصويف ومختلف أبعاده، شّكلت 
الندوات العلمية يف املهرجان مفاتيَح تفتح أبواب العقول لتطّل ولو عىل جانب من هذا العامل الرحب، لقاءات اعتمدت أساسا 
عىل تبادل األفكار والتجارب بني الحارضين الذين أبدوا فضوال واهتامما كبريين للمسائل التي تشغل الصوفية فنا وفكرا ومتيّزها. 
مع  الصوفية  األغاين  بني  املزج  عىل  تقوم  فنية  عروض  بتقديم  السنة  هذه  املهرجان  برمجة  متيّزت  وجديد  مبتكر  توّجه  ويف 
موسيقات العامل مثل الجاز والبلوز وغريهام. وقد تفاعل رواد الفضاء الثقايف دار الوادي مع املقرتحات الفنية لكل من مريم 
عزيزي وجهاد خمريي وعبري نرصاوي، الذين يحمل كّل واحد منهم مرجعيته املوسيقية وبصمته الخاصة يف املشهد التونيّس، وقد 

اختاروا جميعا أن يصهروا رؤيتهم الفنية يف كلامت الصوفيّة التي تقبل كّل أشكال التلّون لكونيّتها االستثنائية.
وقد أكد السيد لزهاري نرص رئيس جمعية مهرجان املوسيقى الصوفية بنفطة ومدير املهرجان، أن التظاهرة ساهمت يف تتشيط 
الجهة، حيث شهدت مدينة نفطة حركية اقتصادية وسياحية كربى وحجوزات فاقت 75 باملائة من طاقة االستيعاب خالل فرتة 
املهرجان. وكانت الزيارات الصوفية لعدد من زوايا مدينة نفطة الكتشاف جزء من املخزون الرتايث الالمادي الذي اشتهرت به 

مدينة الكوفة الصغرى إىل جانب حلقات الذكر واإلنشاد الصويف مبختلف الزوايا.
الدورة السادسة لروحانيات رسمت مسارا لروادها يسمح لهم بعيش املدينة وتنّفسها من خالل برمجة تحيط باملكان وتتغلغل 
به يف آن، فباإلضافة إىل الندوة العلمية وعروض دار الوادي، كان للجمهور موعد يف كل يوم مع عرض صويّف دويّل، بني فرقة 
املرعشيل السورية وعرض يحيى زاده اإليراين، تجّول الجمهور يف روحانيات بني الثقافات الصوفية وتجلياتها املوسيقية املختلفة 
من بلد إىل آخر. ومن العربية إىل الفارسية، يشعر بنفس الوقع واألثر وهو االرتحال إىل أزمنة أخرى... وألن الكوفة الصغرية تنبض 
روحانية يف كّل أركانها، زار جمهوره املهرجان البعض من قباب نفطة املائة، انطالقا من مقام سيدي أبو عيل السني مرورا بسيدي 
مرزوق العجمي وصوال إىل سيدي حسن عياد، وعاش طقوس سكان نفطة يف االحتفاء بأوليائهم الصالحني، منتشيا عىل إيقاع 
الـ»البنادر« والشقاشق« واألذكار واالبتهاالت، ومع حرضة رجال تونس، انتهت دورة أخرى من روحانيات، تاركة قلوب رّواده 

منتظرة سنة أخرى، لتفتح من خاللها أبواب أخرى للعشق والتوهان يف أرجاء مدينة ال ينتهي كرمها وال تغلق أحضان سكانها.
* ناجي

تأجير األعوان في التظاهرات الثقافية:

الجامعة العامة تطالب 
بالتدقيق وتنقيح القوانني 

تركت إحالة وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي 469 ملفا إداريا 
لدى  أسئلًة  عدة  فساد  لشبهات  القضايئ  التحقيق  أنظار  عىل 
األعوان العاملني مبختلف املصالح واالدارات العامة واملندوبيات 
وإداري  مايل  فساد  لشبهات  كانت  اإلحالة  أن  خاصة  الجهوية 
شملت األبحاث عدة اطارات عليا بوزارة الثقافة ومنهم رئيس 
وأنشطة  اجتامعات  يواصل حضور  الذي  الحايل  الوزيرة  ديوان 

الوزيرة، هذا إىل جانب عدد من املندوبني واملوظفني والعملة.
من املشتىك بهم وزيرا سابقا للثقافة وتّم تكييف التهم األولية 
النفوذ  واستغالل  العام  املال  بإهدار  تتعلق  قضايا  لتشمل 

والحصول عىل منافع دون وجه حق وجرت العادة ان تلجأ الهيئات املديرة املتعاقبة عىل 
التظاهرات الثقافية الراجعة بالنظر إىل وزارة الثقافة إىل التعويل عىل خدمات املوظفني 
العناية  خدمات  وتقديم  ونقلهم  الضيوف  استقبال  لتأمني  بالوزارة  املرسمني  والعملة 
التعاقد معهم بصورة عرضية وامضاء  يتّم  والتوثيقية مع خالص من  اإلدارية  والخدمات 
عقد يف الغرض ولكن مثة تجاوزات من بعض املندوبني ومنهم من سجل حضوره يف كل 
التظاهرات لينعم كل سنة باالمتيازات واملاليني. وكانت الجامعة العامة للثقافة قد دعت 
األبيض من  الخيط  »لتبني  العامة  التفقدية  أنظار  املعروضة عىل  امللفات  التدقيق يف  إىل 
األسود« كام أن األمر يدعو إىل مراجعة القوانني املنظمة ملسألة التأجري وخالص املتعاونني 
من املرسمني يف الوزارة والعاملني خالل التظاهرات الثقافية وآخرها ايام قرطاج السينامئية 
وقبلها مهرجان قرطاج يف انتظار ايام قرطاج املرسحية، ويرى مفتاح ونايس الكاتب العام 
للجامعة العامة للثقافة ان الحكومات املتعاقبة صمتت عن مراجعة األمر عدد 438 لسنة 
1989 املتعلق بالتأجري وخالص الخدمات اإلدارية والتقنية التي تتم خارج الوقت اإلداري 

وهذا ما يدعو إىل القطع مع تأمني هذه التظاهرات الثقافية، ما مل تتضح الرؤية.
كام أنه يوجد ضعف يف األدلة والرباهني والحجة املقدمة حسب املكتب التنفيذي للجامعة 
العامة للثقافة خاصة أن عدة أنشطة متّصلة بتدشني مدينة الثقافة وهي من قبيل األعامل 
املنجزة٬ ودعت الجامعة العامة للثقافة سلطة اإلرشاف إىل رضورة تطبيق محارض الجلسات 
واالتفاقيات واملتصلة بوضع املؤسسات الثقافية تأطريا وتجهيزا مع سّد النقص يف اإلطارات 
بفتح باب االنتدابات وفتح باب التناظر للخطط الوظيفية والقطع مع ظاهرة اإللحاق بعد 
أن أصدرت الوزارة بالغات للتناظر بامللفات لخطط تتعلق باإلدارات العامة للمركز الوطني 

للسينام والصورة واإلدارة العامة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية.
* ناجح مبارك

الثقافة  مبدينة  الشبان  املبدعني  مبرسح  اِنتظمت 
والصحافة  االدب  اعالم  الحد  التكرميية  الندوة  وقائع 
ثلة  بحضور  محمود  بن  الدين  نور  واالديب  الصحايف 
الفقيد  ارسة  وافراد  واالعالم  واالدب  الثقافة  اهل  من 
من  نخبة  مبشاركة  مداخالت  عىل  الندوة  واشتملت 
االساتذة والباحثني. كام ترأس الندوة من خالل جلستني 
أ ـ صالح بيزيد وأ ـ فاطمة بن محمود ـ وكانت املداخلة 
املي  محمد  للباحث  الندوة  افتتاح  انطالق  مع  االوىل 
املرشف عىل منتدى الفكر التنويري التونيس بتنظيم هذه 
انه ال أحد  افاد  الندوة نوه فيها بدور املحتفى به وقد 
ينكر الدور الذي اضطلع به الصحايف واالديب نورالدين 
بن محمود صاحب املجالت االدبية »الرثيا« و»االفكار« 
الشهرية  السياسية  والجريدة  و»الجامعة«  و»املروج« 
االسبوعية »األسبوع« التي كانت مجمع االقالم وملتقى 
االدباء وأهل الفكر واملشغولني بالشأن الوطني املتقلب 
قبيل االستقالل. لقد ترك لنا نور الدين بن محمود مادة 
ادبية وفكرية ال ميكن فهم جزء من ثقافتنا اال بالرجوع 
اىل مجالته التي طورت الصحافة االدبية واغنتها بالشعر 

والبحوث والدراسات. اننا بهذه الندوة نسعى إىل محاولة 
التذكري ببعض جهود الرجل وانصافه وتنبيه الغافلني اىل 
نحوهم  يجب  وما  الوطنية  ثقافتنا  اعالم  من  تقدم  من 
تتمحور  والتي  املوالية  املداخالت  كانت  ييل  كثري  وهو 

عىل نصوص محاورها منها كالتايل:
العمل  يف  ومساهمته  محمود  بن  الدين  نور 

الجمعيايت لالستاذ الشاذيل بن يونس
وُمثل  قيم  ذو  انسان  محمود  بن  الدين  نور  ـ 

و»االسبوع« مدرسة لالستاذ عز الدين املدين 
محمود  بن  الدين  نور  حياة  يف  السيايس  البعد  ـ 

لالستاذ عيل الجليطي
ـ نور الدين بن محمود كاتبا مرسحيا يف زمن فني 

واجتامعي مخرضم لالستاذة فوزية املزي
ـ نور الدين بن محمود او محنة النبوغ لالستاذ عبد 

العزيز قاسم
ـ نور الدين بن محمود شاعرا لالستاذ محمد صالح 

بن عمر
ـ نور الدين بن محمود من خالل مذكراته املبتورة 

لالستاذة نرسين السنويس
محمود  بن  الدين  نور  سرية  عن  كتاب  يف  قراءة  ـ 

لالستاذ طارق بالضيويف.
ـ أقيم معرض وثائقي يوثق صورا حيّة تذكارية عن 

االديب والصحايف نور الدين بن محمود.
السلسلة  ضمن   21 رقم  وهو  كتاب  اصدر  كام  ـ   
لندوات  توثق  التونسية  الثقافة  بأعالم  تعنى  والتي 
اعالم  من  ثلة  لتكريم  الثقافية  الشؤون  وزارة  اقامتها 
االدب والفكر يف تونس وهذا الكتاب يوثق وقائع الندوة 
التكرميية الواحد والعرشين للصحايف واالديب نور الدين 
بن محمود.  وكانت لهذه الندوة التكرميية االثر باملناسبة 
بالجميل لالديب  اال ملسة وفاء تكرميا واعرتافا  وما هي 
الصحفي نور الدين بن محمود الذي يعترب أحد األعالم 
واالعالمية  والثقافية  االدبية  الحركة  يف  الفاعلة  والرّموز 
ممن ساهموا يف النهضة االدبية والفكرية يف تونس وما 
االبداعي  الحقل  ومتميز يف  زاخر  أثر وعطاء  من  قدمه 

االديب والثقايف واملرسحي والشعري.
* العريب الزوايب

ندوة تكريمية وفاء للصحايف واألديب نور الدين بن محمود
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يف عوامل شتى من سري الكائن يف حياته مثة ما ييش 
تلك  الحياة  حيث  وحبا  وجامال  وتشوفا  نظرا  بالقول 
الضاجة ببساتني بهجتها وحقول جاملها وغابات  الخلبة 
ألوانها وسامء نظرها يف كثري من الحلم والحلم الدفني... 
ألجله  لربهة  تشقى  وقد  الكائنات  تسعد  بالحلم  نعم 
لكنه العزاء لها والسلوى يف كون يطلب الحلم كحد أدىن 
للعيش.. والفن هنا مجال حلم وذهاب لألقايص يف كثري 

من النظر واألمل والتأمل..
ونحن  والحياة  الفن  يف  الحلم  عنوان  يقودنا  هكذا 
َعنَّ  تشكيلية  فنية  تجربة  مع  جميل  سفر  يف  منيض 
طويل  زمن  بعد  ولو  أعراسه  للحلم  تقيم  أن  لصاحبتها 
حيث ال غرام وال ذهاب اال تجاه العنوان الكبري الساكن 

يف أحياء القلب وتجاويف األعامق..
الطريق  لكن  كموهوبة  صغرها  يف  الفن  عشقت 
اىل معاهد الفنون خانها لرغبة اآلخرين وذهبت لحالها 
واألحوال  املتغريات  من  عاما  أربعني  بعد  لتجد  وحياتها 
السيد الحلم يف انتظارها جامال علبة تلوين كهدية قدمية 
متجّددة.. عادت اىل غرامها الفنانة وهي ترسم ال تلوي 

عىل غري تحويل العامل اىل علبة تلوين.
الرسامة نعيمة القيزاين تقيم يف باريس وتزور تونس 
والتلوين  والرسم  الفن  حياة  تعيش  آخر  إىل  حني  من 
لتتنوع جامليات لوحاتها بني حاالت فنية تقول مبا يعتمل 
بداخلها من رغبات ونظرات ملونة لذاتها وللعامل... فمن 
اإلعادة  فن  يف  وما  الكبار  الفنانني  أعامل  رسم  إعادة 
هذا من انتباه وحرفية مضت إىل عاملها الخاص لتتعدد 
أعاملها بني مساحات متحركة من األزرق واألحمر وذلك 
الفن  القيزاين مع  الفنانة  وفق بهجة ال تضاهى تعيشها 
التشكييل وعوامله املتعددة ليربز من ذلك معرضها الفني 
بباريس يف »دار تونس« خالل شهر أكتوبر 2021 وهي 
تعد اآلن ملعرضها الفني الخاص برواق بالعاصمة خالل 

املوسم الثقايف الحديد.
عن تجربة البدايات وحلمها وعملها الفني املتواصل 
ودراستي  منذ صغري   ...« القيزاين  نعيمة  الفنانة  تقول 
ذلك  إىل  لتنتبه  موهبتي  وبرزت  أرسم  كنت  بسوسة 
ألرسم  بريدية  بطاقات  من  متّكنني  كانت  التي  أستاذيت 
محتوياتها من صور ومشاهد وغري ذلك يف لوحات كانت 
تُباع يف آخر السنة الدراسية خالل حفل االختتام الدروس 
الفنون  اىل معهد  أتوجه  والديت يك  ما خاطبت  يوم  ويف 
ذلك  ورفضت  عارضتني  لكنها  الباكالوريا  بعد  الجميلة 
معهد  يوجد  ال  أنه  وحيث  مهنة  ليس  الفن  أن  باعتبار 
للفنون الجميلة بسوسة آنذاك ويصعب من طرف العائلة 
ذهايب اىل معهد الفنون بتونس للدراسة فقد تبخر أميل٬ 
التي  الرسم  رغبة  عن  بعيدا  يرافقني  الحلم  ظل  ولكْن 
رغبتها  وتحقيق  عائلتي  إلسعاد  أدرس  وظللت  اختفت 
وتغريت الحياة وتزوجت ثم سافرت اىل باريس... وعملت 
يف مجال غري الفن والرسم ألعمل كمستشارة إدارة لتبقى 
ويف  داخيل  يف  مخزونة  حكاية  التشكييل  الفن  حكاية 
أعامقي... ومع بلوغي التقاعد تبادر إىل ذهني سؤال عن 
الوقت واالنشغال بيشء ما خاصة مع فقداين لزميلة يل 
عاشت قلقا وضغطا مع فرتة التقاعد وتوفيت ففكرت مليا 
الرسم والفن كمشغل ليس لوقت  وعادت بقوة حكاية 
الفراغ فحسب بل أكرث من ذلك كحالة طبيعية الستعادة 
العودة وتحقيق  حلم قديم خزنته أعامقي وحان وقت 
آمايل يف معانقة عميقة للفن الذي سكنني والرسم الذي 
ليكرمني عىل  الغياب  وربيته يف  كحلم خبأته  كياين  مأل 
الهيام  تجدد  عاشقني  مثل  لقاؤنا  وكان  ليحضنني  وفايئ 
تقول  فنها  وعن  جامحة..«.  ورغبة  وفرح  بعمق  بينهام 
ببيكاسووسيزان  كبريا  غرامي  كان   ...« نعيمة  الرسامة 
وفان غوغ ... وذهبت كثريا يف فكرة النفاذ اىل تجاربهم 
repro� .ممجال رسم العديد من أعاملهم ضمن فن ال..

 duction
بفكرة  ألقول  تجربتي  واصلت 
االبداع الشخيص بعيدا عن اعادة رسم 
أعامل اآلخرين وانطلقت مع رسومايت 
ومشاهد  التجريديات  مع  الخاصة 
منها  التي  معاريض  وكانت  الطبيعة 
يف  تونس«  بـ»دار  باريس  معرض 
أكتوبر 2021 ويف أماكن أخرى للعرض 

الفني...«.
وعن رؤيتها للفن والرسم تواصل 
 ...« القول  القيزاين  نعيمة  التشكيلية 
الرسم مجال حياة وفرح وابداع وامتاع 
وانتشاء وكثريا ما أرسم مع املوسيقى 

ليتملكني احساس عميق بالطأمنينة واملتعة... أنا أحلم 
مع  معريض  وكان  والرسم  اإلبداع  عىل  مفتوح  وحلمي 
الجزء  مبثابة  حسني  غازي  واألكادميي  التشكييل  الفنان 
من طموحي وحلمي وهو فنان وجامعي وقد اطلع عىل 
أعاميل وأعجبته ليكون معرضنا املشرتك بسوسة وأنا أمثن 
معرضنا  وحرصه عىل  إبداعي  تجاه  به  قام  وما  تجربته 
»... يل رسالة  تقول  فنها  هذا«٬ وعن رسالتها من خالل 
للعائالت بخصوص مسؤولياتهم تجاه املواهب وتشجيع 
من له رغبة يف الفن ودراسته حتى ال تظّل يف قلوب بعض 
الحرسة  تلك  ومامرسة  دراسة  بالفن  واملغرمني  الشبان 
والندم فأنا وبعد حوايل 40 سنة استعدت رغبتي وحلمي 

وحققت مرادي... ال بّد من تحقيق الحلم...«.
وأعاملها  القيزاين  نعيمة  الفنانة  تجربة  وبخصوص 
الباحث الجامعي والفنان التشكييل األستاذ غازي  يقول 
مثال  القيزاين هي  نعيمة  التشكيلية  الفنانة   ...« حسني 
من  تشجيعات  وبال  املوهبة  ميلكون  الذين  الفنانني 
وغريها  توادد  من  واملجتمع  حالها  إىل  بالنسبة  العائلة 

بعيدا  عاشت  إىل غريها.  بالنسبة  والتأطري  الفضاءات  يف 
عن حلمها الكامن فيها لـ40 سنة وجاءت املناسبة لتعود 
األحالم ال متوت  إن  عايشها يف صمت.  الذي  اىل حلمها 
فنيا  عمال  تنتج  فهي  واإلرصار  الحرص  هذا  فيها  أحيي 
الفنية.  فيه حياتها وحلمها ورغباتها االنسانية والثقافية 
من  وجل  أو  خوف  دون  الفنانني  لكبار  أعامال  رسمت 
تجاربهم ومنهم فان غوغ وبيكاسو وهرني ماتيس. هي 
املرأة الفنانة العصامية املحرتفة تجاه حلمها األصيل وما 
تقوم به من بحث عميق واجتهاد ألجل فرض بصمتها يف 
األكادمييني  الفنانني  بعيدا عن  التشكيلية  الفنية  الساحة 
وألنهم  االنشائية  لحظتهم  يف  بقوا  الذين  املنظرين 
تسعى  الحلم... هي عصامية  لحظة  يعيشوا  مل  ببساطة 

إىل تقديم عمل جيد...«.
يف  القيزاين  نعيمة  التشكيلية  الفنانة  هي  هكذا 
دأبها الفني حيث العوامل الفنية بتلوينات الحلم والفرح 
فيها حركة ووجوه  تجريديّة  أعامل  بني  والحياة  والحب 
دالة عىل كياناتها وأصواتها وأحالمها بجامليّة تنهض عىل 

نظرة الذات تجاه العامل واآلخرين.

ثقافة

* حسني عبد الرحيم
إذ  الكربى  الثقافية  األحداث  وكذلك  عنوانه..  من  الخطاب  يُعرف 
قرطاج  أليام   33 الدورة  افتتاح  كان  وختامها.  حوادثها  يخترص  افتتاحها 
نُْفسد  أن  نتحاىش  ونحن  سابق�  مقال  يف  أسلفنا  كام  باهتا  السينامئية 
نوايا ومظاهر الفرح� بالنقد.. ببساطة ألننا نتمنى النجاح لكل املبادرات 
الثقافية بعد عامني من الركود عاىن فيها العاملون يف املجال األََمّرين أولهام 
شظف العيش وثانيهام الفراغ وإنحسار األضواء عنهن وعنهم.. يف مهن من 
أخص أدوات نجاحها هو الوجود يف املشهد اإلعالمي الجتذاب مشاهدين 
صار  الذي  والبرصي  السمعي  اإلنتاج  لتنشيط  واقتصاديني  فنيني  ورشكاء 

حجر الزاوية يف الثقافة يف كل مكان.
من  العديد  بصرب  تابعنا  أن  بعد  السفن.  تشتهي  ال  مبا  الرياح  تأيت 
يف  املشاركة  مستوى  تحت  معظمها  يف  كانت  والتي  األفالم  عروض 
لإلدارة  يتقدموا  أن  منتجوها  اختار  األفالم  هذه  لكن  دولية٬  مهرجانات 
جوائزه،  عىل  واملنافسة  العرض  يف  بها  االشرتاك  بطلب  للمهرجان  الفنية 
وكان إجباريا عىل اللجان الفنية أن تختار من بينها عىل أن متأل الفراغات 
بعروض أفالم من تاريخ السينام معروفة للمتخصصني يف املجال السيناميئ. 
اللذين  فيلليني«  »فريدريكو  ومعرض  بأسبوع  اإلشادة  سوى  ميكننا  وال 
يف  التخصص  ميكن  ال  السابع.  الفن  وداريس  طالب  من  عدد  ارتداهام 
كان محتشام  الحضور  لكن  الجاميل.  فيلليني  ُمْنَجز  معرفة  السينام دون 
جدا يف العروض بقاعة البارناس.. وافتقدنا ندوة نقدية� جاملية عن عطاء 

املخرج العبقري يف تاريخ السينام.
عىل  التصوير  مهرجان  وبعد  حرض..  مبن  أُنجز  قد  املهرجان  أن  مبا 
الثقافة والذي أحياه  أو مبدينة  أفريكا  البساط األحمر سواء مبدخل نزل 
العديد ممن يتصورون أن صورة خري من ال يشء. ورمبا تفتح أبواب الرزق. 
نساء ورجال مجتمع  ازدحم عليهام  بل  قليلني  البساط  النجوم عىل  كان 
ممن يتطلعون إىل الشهرة العزيزة عىل القلب والتي ليست دامئا دليال عىل 

النجاح الفني أو االجتامعي.
يف  املهمة  لألفالم  مخّصصة  األوبرا  عرض  قاعة  أن  الواضح  من  كان 
يف  املشاهدين  من  بجمهور  آخرها  عن  امتألت  والتي  الرسمية  املسابقة 
أن  درجة  إىل  الفيلمني  لصانعي  حتى  مفاجأة  كانت  أساسيني.  فيلمني 
املخرج املرصي لفيلم »رشف« رصح ىف كلمته االفتتاحية بأنه مرعوب من 
الفيلامن املذكوران هام »رشف« و»تحت  املشهد. الذي مل يكن يتوقعه. 
لكاتب يساري وسجني سيايس سابق  بنفس  رواية  أولهام عن  الشجرة«.. 
كبريا.  انتشارا  وعرفت  للفرنسية  سنوات  منذ  ترجمتها  متّت  رواية  وهي 
وهي توصيف ألوضاع السجون املرصية ومعاناة املحبوسني. فرشف شاب 

تؤدي به عالقة صداقته بريئة بسائح أورويب ملأزق. فالرجل يهديه سلسلة 
تحت  ميتا  فيسقط  ويدفعه  فيقاومه  جنسيا.  غوايته  يحاول  ثم  ذهبية 
التعذيب والتهديد باغتصاب شقيقته يضطر إىل االعرتاف كذبا بالجرمية. 
ويودع يف السجن. ويف داخله يلتقي بأنواع مختلفة من البرش. منهم الذي 
تّم تدبري تهمة ضده ملوقف رشيف اتخذه أثناء عمله ومنهم املتورطون 
املساجني  يستعرض  )ماريونيت(  مرسحي  عرض  يف  العام.  املال  نهب  يف 
فيه فساد املجتمع. ويتعرض املساجني للعقاب عىل ذلك٬ يف هذا املشهد 
الراحل توفيق البحري يف عدة مشاهد  التونيس  الوجود الجميل للممثل 

والذي كان مؤثرا وأبكاين.
الشهري�  والروايئ  �املناضل  إبراهيم  الله  صنع  مرصي  كاتبه  الفيلم 
بلهجة  يتحدثون  عرب  مبمثلني  أنجز  لكنه  نرص٬  سمري  مرصي  ومخرجه 
رمبا  الفيلم  أو  الرواية  أحداث  مع  تتناسب  ال  تصوير  مواقع  ويف  شامية 
الحايل. هناك مشكلة  الوقت  إنتاجية يف مرص يف  لصعوبات  ذلك  حدث 
األول  العامل  بني  للعالقة  الفج  الرتميز  يف  التبسيط  وهي  الرواية  يف  أصال 

والعامل الثالث والخطاب التحرييض الفج.
التضامن مع أهداف الكاتب يشء وتأييد الوسائل الفنية لتحقيق ذلك 
موضوع آخر. للفن طريقته ووسائله. وهي مختلفة عن خطابات الصحف 
العرض  أثناء  مرتني  املشاهدين  تصفيق  نال  الفيلم  األحزاب.  وبيانات 
والسياسية  السجنية  لألوضاع  املبارشة  اإلدانة  لخطاب  تحمسوا  والذين 

وإدانة الفساد. لكن التقييم الفني أمر مختلف.
التانيت  إعطائه  خطأ  الوقوع  التحكيم  هيئة  تجنبت  العموم  عىل 
وجائزة  الديكور  جائزة  منحه  وتّم  حوله.  الكبرية  التعبئة  رغم  الذهبي 
منحه  أوىل  كان  رمبا  يستحقهام٬  وال  الربونزي  والتانيت  للسيناريو  أخرى 

جائزة حقوق اإلنسان فقط.
الفيلم الثاين »تحت الشجرة« للمخرجة الشابة أريج السحريي وهو 
فيلمها الروايئ الطويل األول فاز من قبل بجائزة لجنة التحكيم يف مهرجان 
»كان«. وليس فيه ممثلون محرتفون فاألدوار كلها قام بها عامالت وعاملون 
يوميون من »كرسى« ولهذا فاألداء تلقايئ ومؤثر، وحظي هو اآلخر بحضور 
غري مسبوق إذ وقف الناس قبل العرض بساعة يف طابور طويل. وأغلبهم 
مل يستطيع الحصول عىل تذاكر. الفيلم تونيس يحيك حكايات عن الحياة 
اليومية الشاقة للفالحات الريفيات العامالت يف الفالحة يف جمع مثار التني٬ 
مع املشقة هناك حياة عاطفية يف ريف كرسى من والية سليانة. الحكايات 
هي  وشبان  لشابات  والعاطفية  الشاعرية  الرقيقة  واملشاعر  الرومانسية 
البقاء بكرامة وعاطفية رغم شظف  اليومية.  الشاقة  الحياة  تعويض عن 
منحه  وتم  دولية  مهرجانات  يف  عديدة  جوائز  عىل  الفيلم  حاز  العيش. 

بقرطاج  الفيض  التانيت  جائزة 
مشرتك  إنتاج  من  الفيلم   .33

تونيس�سويرسي�فرنيس.
الذهبي  التانيت  جائزة 
للمخرج  »الثوار«  لفيلم  ذهبت 

السنغايل »إمييل شيفيحي«.
السوري  الفيلم  حصل  كام 
عبد  للمخرج  »الطريق« 
اللطيف عبد الحميد عىل جائزة 
الجوائز  من  وهي  الجمهور. 

املهّمة يف قرطاج.
الجوائز املوازية:

جائزة االتحاد العام التونيس 
للشغل ُمنحت لفيلم »حارسات 
املرقوم« للمخرج »أكرم منصور« 
وقدمتها األمينة العام املساعدة 

للتكوين النقايب األخت سهام بوستة
جائزة »لينا بن مهنى« قدمها والدا الفقيدة للفائزة املخرجة اللبنانية 

»نورا كيفوريكان« عن فيلم »بطاطا«.
إىل  أُسندت  )الفيربييس(  السينامئية  للصحافة  الدويل  االتحاد  جائزة 

فيلم »الثوار« للمخرج السنغايل »إمييل شيفيحي«
جائزة الجامعة اإلفريقية للنقد السيناميئ حصل عليها »فيلم الحياة 

ما بعد«
للمخرج أنيس جاد

إكامل  عىل  ومساعدتهم  للشباب  األفالم  املشاريع  »تكميل«  جوائز 
من  حديد«  سكة  خط  »الحياة  لفيلم  الفرنيس  املعهد  جائزة  أفالمهم: 
الكونغو.. جائزة الجامعة املركزية لفيلم »دخل الربيع يضحك« من مرص.. 
جائزتان من املركز الوطني للسينام والصورة لفيلم »صيف يف بجعد« من 

املغرب و»شعراء ليسوا ككل الشعراء« من تونس.
جائزة املنظمة الفرنكفونية واالتحاد األورويب لفيلم »هشيم متحدي« 

من كينيا.
وأخريا جائزة معهد غوتة لفيلم »ريب السمح« من تونس.

بعد إسدال الستار عىل الدورة 33 نسأل هل تكفي استقالة املديرة 
سنية الشامخي واتخاذ قرار أن ينعقد املهرجان كل سنتني دون االستامع 

والتقييم واملساءلة؟

هل تكفي استقالة سنية الشاخمي؟ مهرجان قرطاج السينمائي

كانت أستاذيت متّكنني من بطاقات بريدية ألرسم حمتوياهتاالتشكيلية املقيمة بباريس نعيمة القيزاين
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أساسا  هي  املقاومة  ا  وإنمّ مقاوما  اإلنسان  يُولد  ال 
اختيار واٍع ينترص له املرء

دون التمّفكري يف نتائجه وما ميكن أن يرتتمّب عنه من 
جن محن وويالت مثل السمّ

والنمّفي وحتمّى املوت يف بعض األحيان.
أدرك  منذ  نهجا  املقاومَة  العريب  ر  عممّ اختار  لقد 
اإلنساينمّ  رشطه  تغيري  أجل  من  الوجود،  حقائق 
اعر لتحقيق هذا الحلم كانت  وتجاوزه. وأسلحة الشمّ
عة فمنها التزومّد باملعرفة ومنها التنظمّم يف حزب  متنومّ
ومنها  اليوميمّ  امليداينمّ  النمّضال  ومنها  رسمّيمّ  يساريمّ 
األرض«  يب  »معذمّ بقضايا  امللتزم  عر  الشمّ قول  كذلك 
»سطوة  كانت  وإذا  خارجه.  أم  الوطن  يف  سواء 
السيايسمّ  سالحه  تحطيم  يف  ساهمت  قد  لطة«  السمّ
رب قد ساهموا بدورهم يف تجريده من  فإنمّ رفاق الدمّ
والنمّقاء  اإليديولوجيا«  »سلطان  باسم  األديبمّ  سالحه 

. الثوريمّ
املايض  القرن  بداية سبعينات  كان يف  طالبا جامعيمّا 
حني بدأ يكتب محاوالته الشعريمّة األوىل لكن رسعان 
الخانق  اإليديولوجيمّ  »الطمّوق  نتيجة  عنها  أقلع  ما 
بعض  وعىل  عليه  الرسيمّ  التمّنظيم  رضبه  »الذي 

عراء الشبمّان. املنتسبني إليه من الشمّ
مسكونا  ظلمّ  لكنمّه  عاما  أربعني  اعر  الشمّ لقد صمت 
 17 انتفاضة  انفجار  بعد  هو  وها  عر  الشمّ بفريوس 
شيطان  يداهمه   2011 سنة  جانفي   14 ديسمرب/ 
عليه  انثياال  ينثال  عر  بالشمّ وإذا  جديد  من  عر  الشمّ
العميقة بعد أن  ِبرْكته  ويفيض حتمّى كاد يغرقه يف 

تخلمّص من كلمّ كوابحه. 
عر ال ميوت« سنة 2015  لقد أصدر ديوانه األومّل »الشمّ
املدائن«  سقوط  »حديث  الثمّاين  بديوانه  أعقبه  ثممّ 
زال مخطوطا  ما  الذي  الثمّالث  أثره  ا  أممّ  .2020 سنة 
الذي  بيع«  الرمّ انتظار  »يف  ديوان  فهو  النمّرش  ينتظر 
اللمّثام عنه يك نتبنيمّ فنمّياته وقضاياه  سنحاول إماطة 

اعر اإلبداعيمّة . وموقعه من مسرية الشمّ
يوان تركيبيمّا مركمّبا بالجرمّ »يف  لقد ورد عنوان هذا الدمّ
تقديره  محذوف  ملبتدإ  خرب  وهو  بيع«  الرمّ انتظار 
البالغيمّ  أثره  الحذف إضافة إىل  »أنا« ووظيفة هذا 
الجميلمّ هي تنبيه القارئ إىل أهميمّة العنرص املتبقمّي 
الذي ميثمّل قطب الرمّحى واملُعومّل عليه يف تبنيمّ رسالة 
إىل  تبليغها  اعر  الشمّ يودمّ  التي  الشعريمّ  الخطاب 
ا دالليمّا فالعنوان يحيل عىل القادح الذي  ي. أممّ املتلقمّ
يف  االنخراط  إىل  دفعا  ودفعها  اعرة  الشمّ ات  الذمّ أثار 

فعل الكتابة.
الذي ال مندوحة من طرحه هو: هل  ؤال  السمّ لكنمّ 
وتنتظر  املبدعة  ات  الذمّ إليه  تتشومّف  الذي  بيع  الرمّ
كلمّ  مرمّة  علينا  يفد  الذي  الطمّبيعة  ربيع  هو  حلوله 
ى لنا إالمّ بعد  سنة أم له داللة أخرى ال ميكن أن تتبدمّ

تفكيك الخطاب والحفر فيه؟
ر العريب اإلبداعيمّة لن يجد  ل يف مسرية عممّ إنمّ املتأممّ
صعوبًة يف الكشف عن هويمّته الشعريمّة مغنى ومبنى 
يوان  الدمّ هذا  ويف  تعميم  دواوينه  جلمّ  يف  ومعنى 
ظلمّ  الخارجيمّ  اإليقاع  مستوى  .فعىل  تخصيصا 
رومّاد  َسْمت  التمّفعيلة سائرا عىل  اعر وفيمّا لشعر  الشمّ
ونازك  والبيمّايت  السيمّاب  أمثال  من  الحديث  عر  الشمّ
بني  لنصوصه  اإليقاعيمّ  البناء  يف  راوح  وقد  املالئكة 
والرمّمل وهو من  والرمّجز  املتقارب  ثالثة بحور هي: 
األحيان  بعض  زاوج يف  كم  العذبة  الغنائيمّة  البحور 
بني الرمّجز واملتقارب يف بعض قصائده وقصيدة »بيتنا 
اإليقاع  مستوى  ا يف  أممّ لذلك.  ساطع  مثال  القديم« 
من  وكثمّف  أساليبه  يف  اعر  الشمّ ع  نومّ فقد  الداخيلمّ 
صيع  والرتمّ والجناس  واملقابالت  املطابقات  استخدام 
قصائده  كلمّ  جعل  ما  وهذا  أشكاله  بكلمّ  ديد  والرتمّ
ة  تتميمّز بخصوبة إيقاعيمّة وزخم موسيقيمّ آرس خاصمّ
ث فيها عن تجربة  يف قصائده الوجدانيمّة التي يتحدمّ

مرضه أوعن ماضيه الشخيصمّ واألرسيمّ أو تلك التي 
ولعلمّ  ه  وأممّ وابنه  زوجته  إىل  بالخطاب  فيها  ه  يتوجمّ
انتصاره إىل هذا االختيار اإليقاعيمّ يعود إىل وعيه بأنمّ 

وت. س أومّال وآخرا عىل الصمّ عر يتأسمّ الشمّ
البحور  تخريمّ  إبداعيمّ  بشكل  اعر  الشمّ استطاع  لقد 
الشعوريمّة  أحواله  التي تعكس  اإليقاعيمّة  واألساليب 
وت  مممّ ولمّد تفاعال كليمّا بني الدالمّ واملدلول فكان الصمّ
مستوى  عىل  ا  أممّ كتب.  ما  جلمّ  يف  للمعنى  صدى 
بياينمّ:  هو  ما  بني  صوره  توزمّعت  فقد  التمّصويريمّ 
ما ميكن  لكْن   ، رمزيمّ وما هو  أنواعه«  بكلمّ  »املجاز 
اعر مل يكتف بتوظيف  قوله يف هذا املضمر أنمّ الشمّ
والتمّتار  وشهرزاد  شهريار  مثل  األسطوريمّة  الرمّموز 
اللغويمّة  الرمّموز  كذلك  استخدم  ا  وإنمّ وبروميثيوس 
الوالدة  إىل  يحيالن  اللمّذين  باح  والصمّ الفجر  مثل 
ال  الذي  بيع  والرمّ املنشود  الحلم  زمن  أو  الجديدة 
عب  ا لثورة الشمّ يرمز إىل حركة الطمّبيعة فحسب وإنمّ
والكرامة  الحريمّة  تسوده  أفضل  عامل  ببناء  الحامل 
نفني  اعر بتوظيف هذين الصمّ والحريمّة. ومل يكتف الشمّ
ة به من خالل  ا استولد رموزه الخاصمّ من الرمّموز وإنمّ
النمّبش يف الواقع اليوميمّ املعيش والتقاط صور بعض 

شني واملنسيني. أبطاله املهممّ
ُمقعدا  فلسطينيمّا  يحومّل  أن  اعر  الشمّ استطاع  لقد 

يستخدم كرسيمّا متحرمّكا إىل رمز
الجنود  رمي  من  إعاقته  متنعه  مل  بطويلمّ  وطنيمّ 

هاينة املزومّدين بأشدمّ الصمّ
األسلحة الحديثة فتكا، بالحجارة بواسطة مقالعه.

اعر هذا البطل الرمّمز يف قصيدته »رهان«  يرسم الشمّ
التي يقول فيها:

اقان »إن تُبرت السمّ
بدهس دبمّاباتكم

ما زال يل يدان
تعبمّئان بالحجارة املقالع
مثلم أشاء يف امليداْن« 

كيب  الرتمّ تتجنمّب  إجمال  يوان  الدمّ هذا  يف  ور  الصمّ إنمّ 
والتمّعقيد ومتيل إىل البساطة

والوضوح وهذا يعود إىل اختياره للغة شعريمّة تتربمّم 
بالحذلقات البالغيمّة.

فيها  يكشف  التي  اللمّغة«  »عن  قصيدته  يف  يقول 
عر: وظيفة الكالم وتصومّره للشمّ

»وإذا ما هي صارت زئبقيمّة
كدهون ترتجرْج

أو كمومس
تتربمّج فاهجروها

وانتحوا ركنا بربوه
يف مدارات قصيمّْه«.

إنمّ هذا االختيار اللغويمّ والتصويريمّ مل يجرمّد قصائده 
ارسني  الدمّ بعض  ذهن  إىل  يتبادر  كم  الشعريمّة  من 
جمليمّة  أكسبها  فقد  متاما  ذلك  نقيض  عىل  ا  وإنمّ
مدهشة قادرة عىل أرس وجدان املتقبمّل وعقله معا. 
ا عىل مستوى قاموسه الشعريمّ فإنمّ ديوانه قد متيمّز  أممّ
برثائه املعجميمّ إذ نجد حضورا الفتا لهذه املعاجم: 
، الغناء،  الثمّورة، القمع، الحرب، املوت، الحياة، الحبمّ
األمل، األمل، الحلم، الجمل، القبح، الطمّفولة، االعتالل، 

ين... اإلرهاب، الظمّالم، النمّور والدمّ
اعر  الشمّ يؤرمّق  عممّ  تكشف  املعاجم  هذه  غزارة  إنمّ 
عموما  وباإلنسان  بوطنه  ترتبط  وقضايا  هموم  من 
جمليمّة  وظيفة  له  املعجميمّ  التمّنويع  هذا  أنمّ  .كم 
ه إليها  ترمي إىل إثراء النمّصوص وجذب القارئ وشدمّ
حضورا  نجد  الفنيمّة  الظمّواهر  هذه  كلمّ  إىل  .إضافة 
يح والضمنيمّ وهو بدوره  الفتا للتناصمّ بنوعيه: الرصمّ
خالل  من  املتقبمّل  يف  فنيمّ  أثر  إحداث  إىل  يرمي 
شعراء  نصوص  مع  اعر  الشمّ نصوص  بعض  تقاطع 
وأدباء سابقني أو معارصين له مشهود لهم باإلبداع 

وقد يكون هذا التناصمّ متولمّدا عن التمّثاقف 
مع  الوجوديمّة  اعر  الشمّ تجربة  تقاطع  أو 
العريب  ر  عممّ يقول  عراء...  الشمّ من  غريه 
اعرتافات  »من  عنوانها  التي  قصيدته  يف 

شهريار يف اللمّيلة الثمّانية بعد األلف«:
»وتعرتيني رغبة وحشيمّة

كالطمّفل يف البكاء.«
لتستحرض  ذاكرتنا  يقدح  النصمّ  هذا  إنمّ 
قصيدته  يف  »السيمّاب«  عنه  عربمّ  آخر  ا  نصمّ

هرية: »أنشودة املطر« عندما قال: الشمّ
»فتستفيُق ِملَء روحي نشوُة البُكاء

مء«. ورعشٌة وحشيٌة تُعانُِق السَّ
وإىل جانب هذه الظمّواهر الفنيمّة التي زخر 
ُمميمّزة  جمليمّة  ومنحته  يوان  الدمّ هذا  بها 
تقنيات  من  أفاد  قد  اعر  الشمّ كذلك  نجد 
القصمّ يف بعض نصوصه فوظمّف الحوار يف 
قصيدته »اعرتافات شهريار يف اللمّيلة الثمّانية 
ة وظائف منها  بعد األلف« وقد نهض بعدمّ
د  تخليص الخطاب الشعريمّ من رتابة الرسمّ
األحداث  عىل  مرسحيمّ  طابع  وإضفاء 
والوقائع لإليهام بواقعيمّتها إضافة إىل إمتاع 
الحلم  تقنية  اعر  الشمّ ل  توسمّ كم  املتقبمّل. 
التي متتلك حضورا الفتا يف الرمّواية العربيمّة 

الحديثة وذلك يف قصيدته املعنونة ِبـ»ال لرفع 
التمّقنية  بواسطة هذه  استعاد  وقد  البيضاء«.  الرمّاية 
خمسني  منذ  رفاقه  مع  السياسيمّة  محاكمته  لحظة 
ي  بتحدمّ اقرتنت  التي  الفائرة  اللمّحظة  تلك  سنة 

دين وأحكامهم الجائرة: القضاة الجالمّ
ا أغفو قليال فتجيئون رفاقي »ربمّ

هكذا من دون موعْد
)....(

ا جئتم فرادى ربمّ
ا جئتم جمعا ربمّ

مثلم أبرصتكم آخر مرمّه
منذ خمسني سنه
شامخني كالنمّخيل

يف رحاب املحكمْه
فاْه«. راسمني شارة النمّرص وبسمْه قد علت كلمّ الشمّ

ر  عممّ صورة  ت  تبدمّ فقد  اليلمّ  الدمّ املستوى  عىل  ا  أممّ
العريب املقاوم من خالل القضايا التي كان َمُهوسا بها 

وأبرزها الحريمّة والعدل والكرامة.
بيع العريبمّ  ي بالرمّ اعر من خالل ما ُسممّ لقد اعتقد الشمّ
عب التونيسمّ الذي ثار ذات شتاء سيتحرمّر من  أنمّ الشمّ
الحريمّة  نسمت  ويستنشق  نهائيمّا  االستبداد  قبضة 
وطنه  برثوات  وسيتمتمّع  عقودا  منها  ُحرِم  التي 
وسيسرتجع كرامته املهدورة لكن رسعان ما تبخمّرت 
أجل  من  هداء  الشمّ قوافل  بذل  التي  األحالم  هذه 
بيع  الرمّ تحقيقها وبانت الحقيقة الجارحة فإذا بهذا 

برق ُخلٌَّب وكذبة كربى ومْحل وموت:
بيع »فغدا ما كان وعدا بالرمّ

محض كذبه
وخريفا

نت أوراقه كلمّ التمّالل«. كفمّ
بيع يف كلمّ مكان عند َمقدمه يصاحبه االخرضار  إنمّ الرمّ
بيع العريبمّ  والورد والطمّيور والخصوبة والحياة إالمّ الرمّ
فهو ربيع من طراز فريد غري معهود فهو مل يجلب 

معه إالمّ األحزان والعقم والقهر:
بيع بال زنابق »قدم الرمّ
ال غصن برعم مطلقا

ال طري غرمّد يف الحدائق
)...(

وك مل يْنُم يف الغابات غري الشمّ
جْر وغدا الشمّ

خشبا ألعواد املشانق«.
دواوينه  يف  انصبمّ  قد  اعر  الشمّ اهتمم  كان  وإذا 
الثمّالثة عىل القضايا السياسيمّة، فهذا يعود إىل وعيه 
ياسة هي التي تتحكمّم  بأْن ال يشء غري مسيمّس، فالسمّ
عوب وهي املسؤولة دون سواها عىل  يف مصري الشمّ
انتظار  »يف  ديوان  يظلمّ  لكن  مآسيها.  أو  سعادتها 
أن  بعد  املواضيع  لبعض  يه  تصدمّ متفرمّدا يف  بيع«  الرمّ
اعر من سطوة اإليديولوجيا مثل الخوف  تخلمّص الشمّ

واملوت والحبمّ واملرض.
غرار  عىل  املرض  تجربة  العريب  ر  عممّ عاش  لقد 
عنها  عربمّ  مريرة  تجربة  وكانت  »السيمّاب«  اعر  الشمّ
»صويت  قصيد  .إنمّ  وساحرة  رقراقة  وجدانيمّة  بلغة 
الشعريمّة  نصوصه  أشجى  من  يُعترب  انطفأ«  الذي 
إطالقا ملا يشيعه يف نْفس املتقبمّل من مشاعر يتقاطع 
اعرة املمحونة. ات الشمّ فيها الحزن والتمّعاطف مع الذمّ

يد  اعر الغرمّ إنمّ املناضل املفومّه واألستاذ الفصيح والشمّ
د باالنطفاء وهو  يكتشف نفسه فجأة أنمّ صوته مهدمّ
الهوس،  الغاضبة حدمّ  اخ والكلمة  الرصمّ الذي يعشق 
وتجعل  لوجوده  معنى  تخلق  التي  الكلمة  تلك 

الحياة يف ناظريه »جديرة بأن تُعاش«.
يقول يف هذه القصيدة:

»يا صويت الحزيْن
يا صويت الذي يهيمّج املواجع ويوقظ الحننْي

نغمة  مت  الصمّ ليايل  يف  أشعت  أن  بعد  أراك  يل  ما 
األمل

أصبحَت حني كلُّ األلسن تحرمّرت مكبمّال سجنْي؟«
فإنمّ  السيايسمّ  الحلم  ر  وتبخمّ الجسد  أوجاع  ورغم 
التاريخيمّ  بالتمّفاؤل  ومتسلمّحا  متمسكا  ظلمّ  اعر  الشمّ
وانتصار  املرض  عىل  بانتصاره  قاطعا  إميانا  ومؤمنا 
للمبدع  أساسيمّة  سمة  وتلك  ديه  جالمّ عىل  شعبه 

املقاوم.
يقول يف قصيدة »نقيضان نحن«:

»لكم غُدكم
ولنا غدنا

فأنتم ترونه يف أمسكم
ونحن نتوق إىل فجر يوم جديد وراء الظمّالم يلوح لنا.

ستمضون مهم استطال
الظمّالم

ونبقى هنا«.

د الحمديعمّار العربي شاعرا مقاوما * بقلم األستاذ: محممّ

* الشاعر عامر العريب
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ابو  الرئيس  رحيل  ذكرى  علينا  تطل 
الفلسطينية  والقضية  الله  رحمه  عامر 
اذ  التاريخية  مراحلها  وادق  بأصعب  متر 
ان شعبنا يواجه اخطر املؤامرات لتصفية 
من  املرشوعة  الوطنية  وحقوقه  قضيته 
ـ الصهيونية  خالل املخططات االمريكية 

رحيل  وراء  كانت  التي 
الرئيس ابو عامر واعتربته 
لرفضه  للتصفية  هدفا 
عرضت  التي  اإلمالءات 
كامب  لقاء  يف  عليه 
للتنازل  الثانية  ديفيد 
الوطنية  الثوابت  عن 
يف  مرفوعا  رأسه  وبقي 
حني اصبح رأسه مطلوبا 
وحينها  املجرمني  لهؤالء 
االحتالل  قوات  عمدت 
املقاطعة  يف  حصاره  اىل 
من  اكرث  ملدة  الله  برام 
ان  اىل  سنوات  ثالث 
الخفي  املرض  داهمه 
يوم  فحملته طائرة فجر 
يف   2004 اكتوبر   29

رحلة عالج اىل باريس,
الشعب  كان  اذ   
وقياداته   الفلسطيني 
وداعه  يف  وكوادره 
االيدي  ارتفعت  وقد 
ساحة  يف  املحتشدة 

الذي  الفينيق  لطائر  ملوّحة  املقاطعة 
تنهمر  والدموع  فلسطني  سامء  يف  حلّق 
االهل والوطن وعيناه  لفراق  من مقلتيه 
واملسجد  القدس  مؤذن  نحو  شاخصتان 
االقىص الذي كان حلمه فك ارسه والصالة 
يف محرابه وقد لوح للمودعني مبتسام اثناء 
الهتافات:  وتعالت  الطائرة  إىل  صعوده 
)بالدم بالروح نفديك يا ابا عامر( )يا جبل 
ما يهزك ريح( ولقد لف املقاطعة والغرف 
التي كانت تعج باللقاءات والزوار صمت 
التي  املهاجع  صمتت  كام  عميق  وحزن 
كان الرئيس يطوف يف أروقتها عىل جنوده 

ومرافقيه ليشد من عزميتهم رغم القصف 
من آليات جنود االحتالل عىل مركز قيادته 
الطعام  ويقاسمهم  بيديه  لهم  ويقدم 
يف  البنائه  االب  حديث  إليهم  ويتحدث 
ورحل  ومشيئته  الله  قدر  كان  باريس 
نوفمرب   11 يف  الخلود  دنيا  اىل  الرئيس 

الوفود  وشيعته  االكف  فحملته   2004
الرسمية والشعبية يف ثالث قارات اىل ان 
عاد اىل عرينه الذي انطلق منه فاستقبلته 
عميق  بحزن  الفلسطينية  الجامهري 
فوق  والرتانيم  التكبري  اصوات  وارتفعت 
مآذن مساجد وكنائس القدس وتردد صدى 
الصهيوين  الكيان  عىل  الغاضبة  االصوات 
رحيله،  يف  السبب  كانا  النهام  وامريكا 
الفلسطينية  املدن  كامل  الحزن  ولف 
الصغار  عيون  وبكته  الشتات  ومخيامت 
وجرحا  حزنا  برحيله  وترك  الكبار  قبل 
قلب  إىل  فلسطيني  بيت  كل  يف  عميقا 

فلسطني كام  قلب  اىل  العامل  ونقل  العامل 
الفلسطينية  الشخصية  يربز  ان  استطاع 
والدماء  والصمود  التضحيات  خالل  من 
ويرفع القضية الفلسطينية اىل اروقة االمم 
العامل من فوق منربها  ليخاطب  املتحدة 
عام 1974 قائال: )ال ترتكوا غصن الزيتون 

يسقط من يدي( وقد كرس حياته دفاعا 
السالم  معركة  وخاض  شعبه  حقوق  عن 
عىل  املبني  بالسالم  يؤمن  النه  بشجاعة 
العدل وقرارات الرشعية الدولية ومل تثنه 
التهديدات  تلك  تخيفه  او  الضغوط  تلك 
للتنازل عن هذه الحقوق الن القائد الذي 
الثاقبة ال  القيادة والرؤيا  ال ميلك صفات 
العودة  هاجس  ان  النرص  لشعبه  يحقق 
ذهنه  عن  تغيب  ال  كانت  فلسطني  اىل 
فعند خروجه من بريوت عام 1982 سأله 
ابا  يا  ذاهب  انت  اين  )إىل  الصحافيون: 
عامر(؟ فقال لهم: )إىل فلسطني( وأراد أن 

أدرك  لذا  لتحقيقه  ويناضل  قوله  يحقق 
الكيان الصهيوين جدية املوضوع فخطط 
يف  يردد  كان  الذي  وهو  منه  للتّخلص 
فأقول  اسريا وطريدا،  )يريدونني  حصاره 
وهو  شهيدا...(،  شهيدا...  شهيدا...  لهم 
الذي كان دامئا يردد ايضا )بالدم والروح 
نفديك يا فلسطني.. للقدس رايحني 
ارتبطت  وقد  باملاليني(،  شهداء 
اسطورته النضالية بنشيد وأهازيج 
الفلسطيني  الشعب  وضمري 
ما  والحنني  الرتابط  هذا  وتالزم 
بني الشعب والقائد عىل مدى 40 
فلسطني  ان  اذ  النضال،  من  عاما 
وان  روح،  بال  جسد  القدس  بغري 
عودة  دون  الفلسطينية  االرايض 
اصحابها اىل ربوعها قاحلة مقفرة 
الرئيس  تعود  لقد  فيها  حياة  ال 
من  الكثري  يتجاوز  ان  الله  رحمه 
من  وينتقل  واملصاعب  املحن 
اىل  حصار  ومن  آخر  اىل  خندق 
الرماد  تحت  من  وينهض  آخر 
اشتدت  ما  كام  الفينيق  كطائر 
من  الحرائق  واشتعلت  املؤامرات 
لطعن  السكاكني  وكرثت  حوله 
االيام  هذه  يف  اكرثها  وما  قضيته 
تنكروا  الذين  اولئك  خالل  من 
بعض  من  الفلسطينية  للقضية 
مع  طبّعت  التي  العربية  االنظمة 
الكيان الصهيوين وفتحت مطاراتها 
استهدفوا  الذين  الستقبال  وصدورها 
ايديهم  والذين  الراحل  الرئيس  حياة 
ان  الفلسطيني  الشعب  بدماء  ملطخة 
صوة الرئيس ستبقى يف ذهن شعبه الذي 
احاطه بحب جارف ان الوضع يف ذكرى 
القيادات  من  يتطلب  الراحل  الرئيس 
السياسية يف الساحة الفلسطينية الوحدة 
ووضع اسرتاتيجية وبرنامج عمل مشرتك، 
وقضيته  شعبها  يف  الله  تتقي  وقيادة 
ونضال بكل الوسائل النهاء االحتالل وفق 

قرارات الرشعية الدولية.
* محمد بدران 

الذكرى السنوية لرحيل القائد الرمز الرئيس أبو عامر

ملاذا تنكروا للقضية الفلسطينية؟

أبو عمّار كان ضمير الشعب والحامل لهمومه
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نتائج مقابالت الرابطة األوىل ليوم 
أمس األربعاء 09 نوفمرب   2022

جرت يوم أمس األربعاء 3 مقابالت لحساب بطولة الرابطة األوىل وكانت نتائج 
املقابالت عىل النحو التايل:

املجموعة األوىل: 
اتحاد تطاوين – امللعب التونيس 0-0

أمل حامم سوسة – الرتجي الريايض0-0
املجموعة 2: 

مستقبل سليامن – اتحاد بن قردان 1-0

نتائج مقابالت الرابطة الثانية   

مستقبل املحمدية يزيد من جراح 
الجليزة وأوملبيك مدنني ينتفض

نجح مستقبل املحمدية يف كسب نتيجة مباراته عىل حساب مستقبل قابس الذي مل 
يجد مدراته نتيجة انطالقته املتأخرة أّما أوملبيك مدنني فقد فاز عىل النجم الراديس 

يف مباراة صعبة كان فيها التنافس شديدا.
يف املحمدية )دون جمهور(: مستقبل املحمدية – مستقبل قابس 1-0

يف مدنني: أوملبيك مدنني – النجم الراديس  2-1

بعد تعادله السلبي يوم أمس بملعب الطيب المهيري 

النادي الصفاقسي ينسحب من كأس 
»الكاف«

من  الصفاقيس  النادي  يتمكن  مل 
املجموعات  دوري  إىل  املرور 
الكنفدرالية  كأس  مسابقة  يف 
أمس  يوم  التعادل  بعد  اإلفريقية 
االربعاء أمام اسكو كارا الطوغويل 
عىل ملعب الطيب املهريي بنتيجة 
إياب  إطار  يف  صفر  مقابل  صفر 
وجاء  املسابقة  من   16 الدور 
بعد  الصفاقيس  النادي  انسحاب 
بنتيجة  الذهاب  مباراة  يف  الهزمية 

كريم  املدرب  بذلها  التي  الجهود  رغم  أمل  بخيبة  الحارضون  أُصيب  وقد  مقابل هدف.  أهداف   2
الواجهات وبالتايل فهو ال يستحق املرور إىل  النادي الصفاقيس كان محدودا عىل جميع  دلهوم ألّن 

دوري املجموعات.
* محمد

كريّم يدرب امللعب 
القابسي

  
سارعت الهيئة التسيريية للملعب القابيس بالتعاقد مع املدرب 
الحبيب كريم وذلك  بعد القطيعة الحاصلة مع املدرب محمد 

الجاليص.
وبارش املدرب الحبيب كريم مهاّمه يف تدريب زمالء هشام 
السيفي استعدادا للقاء هالل مساكن السبت القادم ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة املحرتفة الثانية.

مستقبل 
سليمان يُلحق 
الهزيمة الثانية 

باتحاد بن قردان
 

تغلب مستقبل سليامن عىل ضيفه اتحاد بن قردان 

»الفيس  املهاجم  أقدام  من  جاء  رد  دون  بهدف 

الرابطة  بطولة  من  السابعة  الجولة  ضمن  بافور« 

املحرتفة األوىل.

النقاط  من  رصيده  املستقبل  يرفع  االنتصار  وبهذا 

إىل 9 نقاط يف صدارة املجموعة الثانية رفقة اتحاد 

بن قردان.

التعادل يحسم لقاء اتحاد تطاوين وامللعب التونسي  
تقاسم اتحاد تطاوين 

وامللعب التونيس نتيجة 
مباراتهام لحساب الجولة 

السابعة من بطولة 
الرابطة املحرتفة األوىل 
لكرة القدم التي جرت 

بعد ظهر يوم أمس 
األربعاء 9 نوفمرب 2022 

عىل ملعب املرحوم 
نجيب الخطاب يف 

تطاوين واستقرت نتيجة 
التعادل عىل هدف من 

كال الجانبني.
وبادر امللعب التونيس 

بالتسجيل منذ الدقيقة 17 
عن طريق بالل املاجري، 

ثم أدرك اتحاد تطاوين التعادل يف الوقت البديل من املباراة وتحديدا يف الدقيقة 2+90 بواسطة غيث الصغري من ركلة جزاء.
وارتفع رصيد كل فريق إىل 6 نقاط يف املركز الثالث.
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إحالة ملف توفيق املكشر 
على لجنة التأديب

قّرر مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم يف اجتامعه األخري إحالة ملف توفيق املكرش 
رئيس هالل الشابة عىل أنظار لجنة التأديب التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم 
بسبب »تهجمه عىل الحكم وشتمه له وتهديده له عند دخوله إىل حجرة املالبس 

إثر نهاية اللقاء الذي جمع هالل الشابة باتحاد تطاوين يوم 22 أكتوبر 2022«. فهل 
سترسع اللجنة بتسليط عقوبة )5000 دينار ومقابلتان( أم ستحتفظ بامللف »تحت 

الرّدة« مبكتب الكاتب العام مثل ما جرت به  العادة؟
* عمر

الملعب التونسي   

ما هكذا تُدار األمور يا 
سي اسكندر!

تتواصل معاناة الصحافيني يف مختلف املالعب ففي ملعب باردو انتظر ممثلو وسائل 
القرصي ألكرث من نصف ساعة دون مراعاة  التونيس إسكندر  امللعب  اإلعالم مدرب 

لطبيعة عملهم وظروف املبارش التي تحتّم أخذ ترصيحات فورية.
وسط  ترصفاتهم  يف  املدربون  متادى  اإلعالم،  وسائل  من  املقاطعة  ثقافة  غياب  ويف 
صمت مطبق من الهياكل املنظمة للعبة والتي اكتفت بدور املتفرج رغم القوانني التي 
بقيت حربا عىل ورق ومنها عقد ندوة صحفية تعقب املباريات يكون املجال مفتوحا 
لعرض مختلف التساؤالت لكن هيهات فالجامعة التي ال تنظم لقاء إعالميا للمدرب 
الوطني قبل املونديال ال ميكن لومها عىل عدم فرض أبسط الربوتوكوالت يف بطولة 
محرتفة، ففي بلدان مجاورة تسلط عقوبات قوية عىل الرافضني الترصيح أو املتأخرين 

بدقيقة عن اللقاءات اإلعالمية لكن يف تونس تعامل مغاير يف جّو مغاير.
* محمد

النجم الساحلي يُساند أيمن البلبولي  
 

أكدت الهيئة املديرة للنجم 
الساحيل، أنّها تتابع باستغراب 
واستهجان ما وصفته »بالحملة 

املسعورة«، التي تدار يف عدد من 
املنابر اإلعالمية والتي تستهدف 

النجم والالعب أمين املثلويث، 
كام أكّدت مساندتها املطلقة 

لالعبها، ووقوفها إىل جانبه وزمالئه 
باملنتخب، متمنيّة لهم التوفيق، 

باالضافة إىل دعمها التام ومساندتها 
للمنتخب الوطني التونيس بجميع 
مكوناته من مسريين وطاقم فني 

والعبني وتتمنى له أيضا النجاح 
والتوفيق يف التظاهرة العاملية. 
من جهة أخرى، قّررت الهيئة 

املديرة للنجم اتّخاذ كّل الوسائل 
التي تراها كفيلة بالتصدي 

لهذه الحمالت التي وصفتها 
بـ»املشبوهة« مبا يف ذلك مقاطعة 

وسائل اإلعالم التي ترّوج لها.

4 العبني مهددون بعدم 
املشاركة يف املونديال

تنتظر الجامهري التعرف عىل قامئة الالعبني الذين سيشاركون يف مونديال 
2022، التي سيُعلن عنها املدرب جالل القادري، يف 14 نوفمرب، وذلك بعد 

يوم واحد من نهاية الرتبّص الحايل يف السعودية.
وحصلنا  عىل معلومات تفيد بأن االتجاه يسري نحو تحديد قامئة الـ 16 
العباً الذين ضّمهم املدرب جالل القادري، إىل تربّص السعودية، بالالئحة 

النهائية لكأس العامل.
ستشهد  األوروبية  البطوالت  يف  املحرتفني  الالعبني  قامئة  فإن  لذلك  وتبعاً 
غياب بعض األسامء، حتى تكتمل الالئحة النهائية التي ستضم 26 العباً، 
من بينهم 4 حراس، هم أمين دحامن وأمين البلبويل وبشري بن سعيد ومعز 

حسن.
ويُهّدد هذا القرار 4 العبني من مزدوجي الجنسية، مثل رامي كعيب الذي 
هرفينني  مع  املشاركات  عن  ابتعاده  بسبب  العامل  كأس  عن  غيابه  تأكد 
الهولندي، وكذلك ديالن برون الذي قد يغيب عن القامئة النهائية، ألسباب 

تتعلق بسلوك الالعب يف الرتبّص األخري ويف مباراة الربازيل الودية. 
أما القرار األصعب بالنسبة إىل القادري، فيتمثل 
املعلومات  تفيد  إذ  األمين،  الظهري  اختيار  يف 
عىل  اإلبقاء  ينوي  الفني  الجهاز  بأن  الحرصية 
إمكانية  يعني  ما  وهو  فقط،  وكرشيدة  دراغر 
يان  الفرنيس،  أونجيه  فريق  محرتف  غياب 

فالريي.
كأس  عن  للغياب  املرشح  الرابع  الالعب  أما 
فوت  كلريمونت  فريق  محرتف  فهو  العامل، 
أن  وخصوصاً  الخاوي،  الدين  سيف  الفرنيس، 
تلّقى  املركز،  نفس  يف  يلعب  الذي  بقري  سعد 
فرضية  وتبقى  املونديال،  يف  للمشاركة  ضامنا 
اعتامد الخاوي بدالً من العب آخر واردة كذلك 

يف ذهن الجهاز الفني.
* معتز 
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* أنت من املثّقفني األكادميّيني. املثّقف والسلطة بينهام عالقة متوتّرة 
وملتبسة دامئا. كيف ترى ذلك؟ 

-  ليس من دور املثّقف مناوأة السلطة بالرضورة. ولكن من أوكد مهاّمه 
لزم  إن  السقوط  عىل  ومساعدتها  ثانيا،  حينا  ونقدها  حينا،  إزعاجها 
األمر. العالقة مركّبة فعال، ومتى كان معيار العالقة دائرا عىل املواقف 
والسياسات فقد يتقاطع موقف املثّقف وموقف السلطة يف نقطة ما. 
انتفت  إذا حصل  التقاطع إىل محطة دامئة ألنّه  ينقلب هذا  لكن، لن 
أحّق  الحّق  أّن  أؤمن  النقديّة.  العالقة  وهي  بينهام،  الطبيعية  العالقة 
الحّق  بالعويل والنحيب والرثاء.  أكتفي  يُتّبع. ولست عدميّا حتّى  بأْن 
تتوىّل  عندما  بسواء.  سواٌء  ومطالبي  وسائيل  والجامل  والخري  والعقل 
خطّة أو منصبا يف هيكل من هياكل الدولة، فهذا ال يعني أنّك »بعت 
صميم  من  هذا  النضال«.  »دومان  عىل  الطارئني  بعض  بلغة  الطرح« 
تلك  لشغل  واألهليّة  الكفاءة  توفّرت  متى  واجبك  متام  من  بل  حّقك 
املهّمة. البعض تَْنُفق مبادئه يف الطريق. والبعض يلتّف عليه أخطبوط 
وضمريه  بنفسه  وينجو  ليستمّر،  يقاوم  والبعض  والسلطان.  السلطة 
املحن. وكم هي شديدٌة  ومبادئه متحّمال يف سبيل ذلك شتّى رضوب 

ِمحن املثّقف يف دوالب املؤّسسة الرهيب! 
* تعمل يف أغلب كتاباتك ومداخالتك عىل تثوير العقل أكرث من تحريك 

األهواء والعواطف. هل أنت قراميش الهوى؟
إىل  أرتاح  رّبا  التصنيفات.  هذه  مثل  إىل  كثريا  أرتاح  ال  أنّني  الحّق   -
كوين رامياً حرّاUn franc-tireur باملعنى الذي تعنيه تلك املنزلة األعلق 
بالحّرية والفرديّة مع تحّمل املسؤوليّة. قد يكون يل ميل غامض نحو 
»دفاتر السجن« التي خطّها املفّكر اإليطايل أنطونيو غراميش وهو يعاين 
القيادات  أحذية  املتوارية تحت  املاركسيّة  »الحكمة«  زنزانة سجنه  يف 
الستالينيّة بالقدر نفسه الذي يرى فيه ومن حوله ازدهار الدمياغوجيات 

اليمينيّة والفاشيّة. النظريّة رماديّة يا رفيق. خرضاء هي شجرة الحياة!
يف  اليرسى  الساق  يضع  منتشيا  يعيش  املثّقف  إّن  قراميش  يقول   *

الداخل واليمنى يف الخارج. كيف تجيب؟
بعد  خصوصا  يرتاجع  بدأ  بغراميش  الَكلَف  أّن  أظّن  كنُت  صدقا،   -
إلزالة  املاركسية  داخل  من  دارت  التي  فيها  با  الفكرية  اإلسهامات 
االلتباس الذي حّف بفهوم »املثّقف العضوّي«. واملثّقف العضوّي ليس 
للمثّقف  نقيضا  يُقّدم  كان  املستقّل«، وإن  »املثّقف  أيّة حال هو  عىل 
التقليدّي بحسب األطروحة الغرامشية. نحن بصدد دور منوط باملثّقفني 
تقودهم  دامت  ما  النهاية  يف  نخبوينّي  أي  طبقيّني  فاعلني  باعتبارهم 
إرادة الهيمنة باسم طبقة أو جامعة كام يسّميها قراميش نفسه مطّورا 
مفهوم لينني بخصوص دور الحزب القائد يف االستيالء عىل السلطة. إّن 
جامليّة النصوص األدبية واآلثار الفّنية متى احتكمت إىل رشوط الفّن 
ومعيار األدبيّة ومل تنخرط يف التوجيه األيديولوجّي وااللتزام االجتامعّي 
طبقنا  إذا  عضوينّي  ال  تقليديني  مثّقفني  ومؤلّفيها  منشئيها  من  تجعل 
النظرية الغرامشية بتفاصيلها. إذن، لسنا يف وارد استنهاض هذا الدور 
يتنزّل فيه ضمن ديناميكيّة فكريّة تنترص  الذي  بالقدر  إالّ  »العضوّي« 

للحّرية والفرديّة واإلبداع والقبول بحّق االختالف.
وشعبه،  واقعه  عىل  االستعالء  يعيش  التونيس  املثّقف  إّن  يُقال   *

ويعيش بني الصمت والنفاق املبالغ فيه؟
من  املثّقفني  من  مثّة  صحيح،  وتعميم.  ظلم  القول  هذا  يف  لألمانة،   -
اختار بشكل من األشكال العزلة عن الخوض يف الشأن الجاري ومشاغل 

املثّقف  عىل  أنّه  تعتقد  هل  ولكن،  والسياسة.  املجتمع 
أن ينخرط يف النقابات والجمعيّات واألحزاب ويشارك يف 
املظاهرات واملسريات ويحرض الندوات ويخوض السجال 
صفحات  وعىل  والتلفزيونات  اإلذاعات  يف  والجدال 

الجرائد والدوريّات حتى يستحّق هذا اللّقب؟
أو  سياسيّا  امللتزم  املثّقف  دور  من  ذلك  يكون  قد  شخصيّا.  أعتقد  ال 
من  بجال  املثّقف  انشغال  إّن  األشكال.  من  بشكل  السيايّس  املناضل 
صميم  يف  هو  واإلبداعي  العلمي  واإلنتاج  والبحث  املعرفة  مجاالت 
بوظيفته  يقوم عىل طريقته  املبدع  عليه.  املعلّق  الطليعي  الدور  هذا 
املعارف  وتطوير  تعميق  يف  ناحيته  من  يسهم  والباحث  االجتامعيّة. 
يعمل عىل  واملفّكر  املجتمع.  نفع  فيه  ملا  واإلنسانية  والعلمية  التقنية 
تكون  أخرى  لبناء  املسيطرة  و»الرباديغامت«  املتكلّسة  البنى  تفكيك 
خاض  مثّقف  من  وكم  للمجتمع.  والجدوى  التقّدم  بفكرة  محكومة 
بأََخرة يف الّشأن العاّم فتمّنينا أنّه مل يفعل. ملاذا؟ ألنّه كان ببساطة خارج 
التّغطية! واألمثلة تحرضين، ولكن لن أذكرها احرتاما لهؤالء وملن رحل 
منهم عىل وجه الخصوص. لكّل مضامره ومرشبه ومسكنه وأينام وقع 
نفع. فال وجه، لهذه الشكوى من انطواء املثّقفني يف أبراجهم العاجية. 
من  تعصمهم  أبراج  لهم  لتكون  العراء  من  يؤويهم  سكٌن  لهم  وهل 

الشعب؟
* بحكم أنّك من الفاعلني يف الشأن الرتبوّي. ما هي أهّم املعّوقات التي 

جعلت املنظومة الّتعليمّية التونسّية متأّخرة؟
- فعال، هذه منظومة تربويّة مأزومة. وإىل حّد اآلن مل تدرك مشاريع 
من  تهيّبا  هناك  أّن  الواضح  من  املأمولة.  غاياتها  املطروحة  اإلصالح 
اإلصالح إن مل نقل إّن هناك معارضة ضمنيّة سياسيّا ومجتمعيّا لفكرة 
اإلصالح. رّبا بسبب الرُّهاب من الجديد والتجديد، أو بسبب من ثقافة 
مناسب  الوقت غري  ألّن  أو  إىل إصالح  نحتاج  أنّنا ال  ترى  التي  اإلنكار 

إلطالق مشاريع اإلصالح!
التحديث  لتجربة  األبرز  العنوان  -وهي  الجمهوريّة  مدرسة  كانت 
األصوات  تتداعى  والتآكل.  الرتاجع  زمن يف  منذ  قد دخلت  التونسيّة- 
يف كّل حني إىل رضورة الرّشوع يف إصالح املنظومة الرتبويّة، ولكْن قلّة 
هم الذين يجرؤون عىل إعالن الرهان األكرب، وهو »نزع الّسحر« عن 
معرفة  املستحكمة.  »دوغامئياتها«  من  وتخليصها  الرتبويّة،  املؤّسسة 
والتنفيذ  االتّباع  إالّ  املتعلّم  من  تستحّث  ال  ومتعالية  ناجزة  مغلقة 
»التي  األسئلة  مختلف  عن  النهائيّة  اإلجابات  استباقا  تلّقن  باعتبارها 
مجرّد  ال  مطلقة«  »حقائق  باعتبارها  تعرض  هي  أو  نفسها«  تطرح 

اجتهادات برشيّة قابلة للنقد والنقض والدحض والتنسيب.
ال وجود للرّتبية خارج فكرة الزّمن. الرّتبية، وكام تدّل ماّدتها املعجميّة 
]ر.ب.ي[ تعني التّطّور والّنمّو والحركة والتّجّدد املستمّر. وكّل عمليّة 
تربويّة هي مامرسة تقتيض التقييم املتواصل واملتغرّي من أجل تطوير 

املامرسة ذاتها، ومواءمتها بحسب الحاجات واالسرتاتيجيات.
كام  سياسيّة،  عملية  الرتبية  أّن  لنعرتف  ولكْن  غريبا.  تالزما  يبدو  قد 
أّن السياسة عمليّة تربويّة. واملشاكل البيداغوجيّة تكتيس بعدا سياسيّا 
حتّى أنّه ال ميكن الفصل بني النظام السيايّس يف مجتمع ّما والبيداغوجيا 
جون  الرتبية  فيلسوف  وبعبارة  والتعليم.  الرتبية  يف  بها  يتوّسل  التي 
ديوي، فاملدرسة هي املخترب الذي تُقاس به دميقراطيّة مجتمع ّما. وال 

يعترب مجتمع دميقراطيّا إالّ إذا كّونت املدرسة دميقراطيّني حقيقينّي!
القلب  كيف  الروح  يسكن  من   *** فالروح مسكنه  عّني  غاب  إن   *

ينساه )املتنبي(.
اغتياال  اغتياله  تعترب  هل  والسيايّس،  واملثّقف  املحامي  بلعيد  شكري 

للعقل؟
أن  ميكن  ال  سؤالك  به  صّدرت  ما  جرير.  أبا  أشاكسك  أْن  يل  اسمح   -
ينسب إىل أيب الطيّب املتنبّي. بل لعلّه من تزيّد رواة الفايسبوك، ذلك 
أّن البيت املذكور بنّي فيه التّصّنع والتّكلّف واملزج بني شعريّات القدامى 
ل إىل البهاء زهري  واملحدثني من عيل بن الجهم إىل عبد الصمد بن املعذَّ
يونان »أبلغ  فايا  السوريّة  الفّنانة  نزار قباين وغريهم. ولوال غناء  حتّى 
عزيزا« أو »يا ليته يعلم« ما كانت لتنترش، وتثري هذا الجدل الدائر عىل 

هويّة قائلها.
لنعد إىل سؤالك. الشهيد شكري بلعيد ليس السيايّس واملثّقف واملحامي 
فحسب، بل هو الزعيم الوطنّي الفّذ. الدوّي الذي خلّفه شكري بلعيد 
يعكس حضورا فريدا منذ مرحلته الطالّبية يف تونس ثّم بغداد ثم باريس 
السيايّس  العمل  واستئناف  املحاماة،  مسرية  وبداية  تونس  إىل  وعودة 
املبارش. ال شّك يف أّن اغتياله كان اغتياال سياسيّا وجرمية دولة بشكل من 
األشكال. هو أيضا اغتيال للعقل ألّن شكري بلعيد كان سياسيّا من نوع 
خاّص. جمع إىل العقالنيّة والواقعيّة الّنجاعة واملبدئيّة. ولذلك، سارعوا 
بتصفيته ألنّه كان نسيج وحده. شخصيّا، ال أذكر له من مواقف أساء 
فيها التقدير عدا حامسته املبّكرة لوجاهة الّذهاب إىل انتخابات املجلس 
الوطني التأسييّس. يف أحد مساءات شهر جانفي 2011، كّنا قبالة املرسح 
البلدي حني قال يل بحامسة الواثق إّن الصناديق يف انتخابات محتملة 
للمجلس التّأسييس ستعرف أهلها. طبعا، يف انتخابات 23 أكتوبر 2011، 

أنكرت أهلَها الّصناديق!
الظّلامء  الليلة  ويف  بالعيد.  شكري  تذكّرنا  البالد،  سامء  ادلهّمت  كلاّم 

يُفتقد البدر.
 *لك حّرية ختام هذا الحوار؟

باآلفات  باستمرار  التّذكري  املسؤوليّة  من  أنّه  أعتقد  بدء.  عىل  َعودا   -
من  هذه  الجاهزة.  واألفكار  البالهة  اآلفات  هذه  رأس  وعىل  املنسيّة. 
األمراض السارية التي ال يتّم الحديث عنها ألنّها تختفي وراء ُحجب من 

الشعارات و«الفانطازمات« والطوباويّات.

الكاتب واإلعالمي مختار الخلفاوي لـ»الشعب«

رح«! دور املثقف إزعاج السلطة وأن تنال منصبا يف هياكل الدولة  فال يعني أن الواحد »باع الطُّ

حاوره: أبو جرير

  خويف على تونس من تكريس 
»البهيمقراطية« وصناديق االنتخابات 

أنكرت أهلها يف 2011

  المنظومة التربوية »مأزومة« ومدرسة الجمهورية هي العنوان األبرز لمعركة التحديث 

يذهب الواقفون يف مشهد ما قبل 25 جويلية بعيدا يف تبسيط األمور والحقائق وتأكيد أن املشهد العام كان قبل ذلك 
أفضل بكثري عىل جميع األصعدة٬ فيام يؤكد جامعة ما بعد 25 جويلية أنه بتوفر النوايا الحسنة سيتمكن الجميع من 

إعادة تونس إىل مدارها الصحيح.
الحايل٬ وهو ما  الوضع  الوصول إىل حلول عملية لقضايا  السياسية واالجتامعية واالقتصادية تستبعد  التقديرات  كل 
يعيدنا إىل بحث كل قضية بالتفصيل املطلوب. وهذا يبقى طبعا رهني مراحل زمنّية مطولة إذ من غري املعقول مثال 
أن تبدأ مرحلة إصالح املنظومة الرتبويّة ونحن نتحدث عن إصالح منظومة الدعم التي حولتها حكومة »بودّن« إىل 
ملّف لرفع الدعم نهائيا. وحجم القضايا املجتمعية املطروحة يدفعنا إىل إىل استرشاف القادم من أحداث مع اإلعالمي 

والكاتب مختار الخلفاوي يف الجزء الثاين من حديثه إلينا.


