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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

يف اليوم األول إلضراب أعوان »الستاغ«

يوم 4 مارس جتمع عاميل يف ساحة حممد عيل احلامي

يف تجمعات عماليّة وجماهريية يف صفاقس وجندوبة واملنستري
 والقصرين والقريوان وتوزر ومدنني ونابل وبنزرت

املنشآت الخاصة إلنتاج الكهرباء 
وتوزيعه ضرب لعمومية املؤسسة

االحتاد لن يفرط يف احلق النقايب ويف الدفاع عن الشعب

عـــاش التضامن

العــاميل العاملي
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إنشاء منشآت خاصة إلنتاج الكهرباء وتوزيعه هو ضرب لعمومية املؤسسة
األخ صالح الدين السالمي في اليوم األول إلضراب أعوان »الستاغ« 

استعدادا للتجمع العمالي يوم 4 مارس
البداية من ساحة محمد علي

 للوصول أمام مقر والية تونس
يدعو املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل كافة الشغالني والهياكل النقابية بجهة تونس الكربى للمشاركة املكثّفة يف التجمع العاميل 
وذلك يوم السبت 04 مارس 2023 بساحة محمد عيل الحامي بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحا )08٫30( لتشفع مبسرية عاملية تنطلق من 

ساحة محمد عيل الحامي مرورا بنهج روما فشارع الحبيب بورقيبة فشارع باريس فنهج املختار عطية وصوال اىل أمام مقّر والية تونس.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

لهذه األسباب سيكون 
اإلضراب مرة أخرى يف »الصوناد«...

 17 بتاريخ  املنعقد  للمياه  القطاعي  املجلس  لقرار  تنفيذا 
نوفمرب 2022 ومن اجل مواصلة الدفاع عن حقوقنا والتزام 

الحكومة بتعهداتها مع االتحاد العام التونيس للشغل 
وتطبيق كل بنود محارض االتفاق مع االدارة العامة 

ووزارة االرشاف كذلك التطبيق الفعيل ملقتضيات 
كل  يف  الرشكة  بأعوان  الخاص  االسايس  النظام 
فصوله ويف مقدمتها الحق النقايب واحرتام ارادة 
العامل ونجدد رفضنا التفويت الجزيئ أو الكيل 
احادية  بالتنقيحات  العمومية  املؤسسات  يف 

الجانب يف القانون عدد 9 لسنة 1989 ونطالب 
بـ:

ـ تطبيق محرض اتفاق الزيادة يف االجور والفقرة 
 ٪5 بنسبة  زيادة  بإقرار  الرشكة  اعوان  لكافة  منه  الثانية 

سنويا يف كل العنارص القارة لالجر الشهري الخام مبا يف ذلك االجر 
 07 يف  الصادرة  الحكومة  رئاسة  مبذكرة  العمل  ونرفض  االسايس 

فيفري 2023.

ـ تسوية ملفات االنتداب الصحاب شهادة اجازة يف الهندسة 
الريفية تنفيذا لالمر الحكومي عدد 1143 لسنة 2016 املؤرخ يف 

16 أوت 2016.
واسرتجاع  الخاصة  بالبدلة  املنتفعني  قامئة  وتحيني  مراجعة  ـ 
السعر  باعتامد  الكيلومرتية  واملنحة  النارية  الدراجة  مصاريف 

الحقيقي للمحروقات.
منذ  املقررة  السكن  منحة  يف  الفارق  احتساب  ـ 

1998 ألعوان التنفيذ يف عنارص التقاعد.
ـ إصدار بالغ املناظرة الداخلية بعنوان 2014 

ـ 2015.
ـ إعادة تصنيف اعوان القباضة طبقا لقامئة 
الخطط املهنية الجديدة بداية من جانفي 2022 

واملصادق عليها يف 08 جوان 2022.
وصوالت  وتوزيع  اعتامد  مواصلة  ـ 
بعدها  وما   2022 ماي   01 لبدلة  اللباس 

قصد الضغط عىل النفقات والحوكمة.
بتعهداتها  الحكومة  التزام  عدم  صورة  يف 
واستجابة االدارة ملطالبنا، فإننا نقرر الدخول يف ارضاب 
مصالح  وبكافة  الجمهورية  تراب  بكامل  وطني  قطاعي 

الرشكة يوم الخميس 09 مارس 2023.

املساعد  العام  األمني   2023 فيفري   22 األربعاء  أمس  يوم  عرب 
واملنشآت  العام  القطاع  قسم  عن  املسؤول  الشغل  التحاد 
العمومية األخ صالح الدين الساملي، عن رفض املنظمة الشغيلة 
إحداث منشآت خاصة إلنتاج الكهرباء وتوزيعه. وكان ذلك خالل 
وقفة احتجاجية ألعوان »الستاغ« أمام املقر املركزي للرشكة يف 
يوم  تنفيذه  يف  االنطالق  تّم  الذي  بيومني  إرضاب  تنفيذ  إطار 
أمس األربعاء، إذ قال األخ الساملي أن إنشاء املنشآت املذكورة 

هو رضب لعمومية الرشكة التونسية للكهرباء والغاز.
الحكومة  اشرتطت  منح  برصف  املحتجون  األعوان  ويطالب 
املنشآت  بإحداث  املتعلق   105 األمر  عىل  اإلمضاء  لرصفها 

الخاصة.
طرف  من  النقايب  للعمل  استهدافا  ذلك  الساملي  األخ  واعترب 

السلطة القامئة.
أنها  أكد  فإنه  األول،  يومه  اإلرضاب يف  نجاح  نسبة  وبخصوص 

األخ نجيب الجالصي لـ »الشعب«100 باملائة.
إضراب بيوم يف السكك الحديدية

 وبعد ذلك سيكون التقييم

رشكة  وأعوان  الحديدية  للسكك  الوطنية  الرشكة  اعوان  نحن 
العتيدة  منظمتنا  ثوابت  من  انطالقا  الحديدية  السكك  اشغال 
املادية  حقوقنا  عن  الدفاع  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
واملهنية  االجتامعية  ألوضاعنا  تدارسنا  وبعد  املرشوعة  واملعنوية 
العامة،  االدارة  ِقبل  من  املنتهجة  السياسة  من  استيائنا  عن  نعرب 
سلطة االرشاف ورئاسة الحكومة واملتمثلة يف املامطلة والرتاجع عن 

االتفاقيات املربمة وطنيا وقطاعيا.
فإننا نطالب بـ:

و  SNCFT للرشكتني  السابقة  الجلسات  محارض  تطبيق  ـ   1
.SOTRAFER

2 ـ رفض مذكرة رئاسة الحكومة الخاصة بكيفية تطبيق الزيادة 
يف األجور األخرية ونتمسك بتطبيقها كام وردت يف محرض اتفاق 14 

سبتمرب 2022.
عليه  املصادق   1989 لسنة   9 عدد  القانون  تنقيح  رفضنا  ـ   3
من ِقبل مجلس الوزراء ونحذر من اصداره قبل فتح نقاش جّدي 
التونيس  العام  االتحاد  مع هياكل  التنقيحات  ومسؤول حول هذه 

للشغل املعنية باملوضوع.
ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا فانا نعلن دخولنا يف إرضاب 
الحديدية  للسكك  الوطنية  للرشكة  العمل  مقرات  بجميع  إنذاري 
ورشكة اشغال السكك الحديدية كامل يوم الخميس 02 مارس 2023.

هذا وقال األخ نجيب الجاليص يف لقاء كان جمعنا به صبيحة 
جلسة  لعقد  الجامعة  دعت  االرشاف  سلط  ان  االربعاء  امس  يوم 
للنظر يف املطالب وستكون صبيحة اليوم الخميس 24 فيفري 2023 
وعىل ضوئها ستحدد بوصلة االتجاهات واضاف اّن القطاع سيعقد 

قريبا هيئة ادارية قطاعية لرسم مراحل النضال.
* رمزي الجّباري
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بيان االتحاد بعد اعتبار الرفيقة
 »اسرت لينش« شخصا غري مرغوب فيه

النقابات  التحاد  العامة  االمينة  لينش«  »اسرت  الرفيقة  اعتبار  قرار  عىل  التونسية  السلطات  أقدمت 
االوروبية شخصا غري مرغوب فيه وطُلب منها مغادرة البالد يف ظرف 24 ساعة، يف خطوة عدائية وغري 
مسبوقة وذلك عىل خلفية ترصيحاتها الرافضة العتقال النقابيني والتضييق عىل العمل النقايب والداعمة 
لفّض  سبيال  الحوار  اىل  والداعية  ضّده  السلطة  تشنها  التي  الهجمة  ازاء  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 

النزاعات والخالفات، وان املكتب التنفيذي الوطني:
1 ـ يدين هذا القرار الجائر واملتشّنج ويعتربه انتهاكا صارخا للحّق النقايب ومواصلة الستهداف االتحاد 
النقايب وال يقوم عىل اي مربر مقنع خاصة ان الترصيحات املوثّقة للرفيقة »اسرت لينش«  ورضب العمل 
اقترصت عىل ادانة االعتداء عىل الحق النقايب وطالبت بالحوار لتجاوز ذلك كام ينّدد بالتهم املوجهة إىل 
الناجحة يف  الرفيقة  االمينة العامة بالتدخل يف الشأن الداخيل لتونس وادعاء ان مشاركتها يف املظاهرة 
بالخارج  يستقوي  انه  االتحاد عىل  تحريض رصيح ضد  الوطنية يف عملية  للسيادة  انتهاك  صفاقس هي 
لتأليب الرأي العام ضّده وينبه اىل التداعيات الخطرية لهذا القرار العدايئ عىل سمعة تونس وعىل مصالحها.

2 ـ يعرّب عن تضامنه املطلق مع الرفيقة االمينة العامة ويحييها عىل مبادرتها التلقائية بالتضامن مع 
العامل التونسيني ومع االتحاد العام التونيس للشغل مثمنا تكريسها املبديئ للتضامن العاميل الدويل مبدأ 
ال حياد عنه يف متتني الحركة النقابية العاملية وتعزيز وحدتها يف مواجهة غطرسة رأس املال والحكومات 

املستبّدة.
3ـ  يعترب خطوة طرد الرفيقة االمينة العامة مؤرشا خطريا من املؤرشات عىل تقلّص املساحة الدميقراطية 
السلطة  قبل  املتّبعة من  الالّشعبية  للسياسة  الرافضة  االتحاد  مواقف  متشّنجة عىل  ورّدة فعل  البالد  يف 
التنفيذية ومنها رفع الدعم عن املواد االساسية وزيادة االعباء الجبائية وعىل املواقف الناقدة للمسار املرتد 
املتّبع منذ اشهر عىل جميع االصعدة وانفعاال غري منطقي تجاه نجاح التحركات الجامهريية التي قادها 
النقابيات والنقابيون يف عديد الجهات واستباقا لباقي التحرّكات الجهوية والوطنية ملحاولة ارباكها إضافة 

إىل التشّنج تجاه الخطى الحثيثة العداد مبادرة االنقاذ الوطني رفقة رشكاء االتحاد.
4 ـ يجّدد مطالبته بإطالق رساح االخ أنيس الكعبي ووقف التتبعات الكيدية ضد املسؤولني النقابييني 
يف قطاع النقل وارجاع االخوين عبد السالم العطوي وكريم شنيبة اىل ما كانا مكلفني به والكّف عن توظيف 
النيابة العمومية سالحا ضد الحق النقايب ويطالب باحرتام التمثيلية النقابية وفق املعايري الدولية وعدم 
خرقها عرب التفاوض مع هيئات ال قانونية وال متثيلية لها ويتمّسك املكتب التنفيذي الوطني بإلغاء املنشور 

21 املعطّل للحوار االجتامعي واحرتام االتفاقيات والتعّهدات وتطبيقها فورا.
املربمجة  النضالية  املحطات  النجاح  التعبئة  مواصلة  اىل  النقابية  والهياكل  الشغالني  كافة  يدعو  ـ   5

مسبقا عىل نفس العناوين والشعارات ويف كنف االلتزام واملسؤولية.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

وطنية

كلمة أولى:

االتحاد لن يسقط يف مربع التصادم مع السلطة
اإليقافات  من  ُجملة  األخرية  الفرتة  يف  تواترت 
لتحرّكات  تنفيذهم  خلفية  عىل  النقابيني  صفوف  يف 
بعضها  تندرج  عاّملية  باستحقاقات  للمطالبة  احتجاجية 
طابع  ذات  وأخرى  مفّعلة  وغري  ُممضاة  اتفاقيات  ضمن 
اجتامعي جرّاء الوضع الكاريث الذي بلغ حّد تدهور القدرة 
الرشائية والعجز عىل استيعاب نسق غالء املعيشة،وتعالت 
من هنا وهناك أصوات البغض والكراهية للنقابيني تدعو 
العام  املسار  أّن  ُمعتربًة  حق  وجه  غري  عىل  املحاسبة  إىل 
اعتقادهم  وجب حسب  جويلية   25 بعد  ما  للجمهورية 
وفكرهم املحدود أن يشمل الجميع عىل حّد السواء باطاًل 
وبُهتانًا ! ِماّم أفرز شكالً آخر من أشكال التشّفي واالنتقام 
املجاين وغري املرُبَّر لفئة أخرى جديدة عىل التونسيني مُتثّل 
استمراريّة لُِجزء من شعب ال مُيثّلون إالّ أنفسهم، وال لَوَم 
سلطة  لكّل  أعمى  اصطفاف  من  انتهجوه  فيام  عليهم 
ال  بساطة  وبكل  ألنهم  ذلك  العام،  الشأن  بإدارة  قامئة 
عالقة لهم بالتاريخ، وال دراية لهم بكّل ما مرّت به تونس 

وتجاذبات  وإكراهات  وإرهاصات  مخاض  من  الزمن  عرب 
كانت كفيلة بأن تُفِرَز الغّث من السمني وأن ترُسَم مالمح 
الدولة  التأسييس ملكّونات  املشهد  تُشّكل  الجمهورية وأن 
من مؤّسسات ومنظاّمت وطنية شاءت الظروف السياسية 
أن تتجانس وتعمل جنبًا إىل جنب يف بناء الدولة الحديثة 
منذ الحركة الوطنية والكفاح ضد املستعمر إىل يومنا هذا 

بالرشاكة والتعاون.
بلغت  التوتّرات  بعض  العالقة  هذه  شهدت  ولنئ 
حّد التصادم بني رأس املعارضة النقابة ُممثّلة يف املنظّمة 
العاّملية وبني رأس السلطة يف بعض املناسبات التي تكاد 
تَُعّد عىل أصابع اليد، فإّن هذا التوتّر كان نتيجًة للمطلبية 
الشغلية ولالستحقاقات العاّملية، أي أّن الخالف واالختالف 
كان أساسه الجانب االجتامعي والحقوقي للطبقة الشّغيلة 
نفسه  يوًما  االتحاد  يحرش  ومل  والساعد،  بالفكر  والعاملة 
معني  غري  بأنّه  اإلدراك  كّل  ُمدرِك  هو  سياسية  لعبة  يف 
بالتدّخل يف الشأن السيايس، وإن حدث أن شارك يوًما يف 

هذا االتجاه فإّن الرضورة قد اقتضت ذلك باعتبار الطريق 
الفرتات،  من  فرتة  يف  تونس  إليها  التي وصلت  املسدودة 
ومل يكن هذا التدّخل إالّ حالًّ مستعجالً دعت له الرضورة 
يف شكل وساطة تحكيم بني كل الُفرَقاء السياسيني الذين 
أبوا إالّ أن يجمعهم االتفاق حول طاولة الحوار والخروج 
بثورة  أن تعصف  أزمة سياسية خانقة كادت  بتونس من 
مهام  للرصاع  ونرتكها  فيها  نُفرّط  أن  الُحمق  من  مجيدة 
مبعية  التدّخل  إىل  باالتحاد  دفع  ما  وهو  خلفيّته!  كانت 
كل  بني  سلمي  توافق  إيجاد  إىل  توّصلوا  فاعلني  رشكاء 

األطراف وانترص الحوار عرب التعّقل.
القريب  باألمس  الحال  مقارنة  اليوم  ميكن  وال    
وأحكامها  خصوصيّاتها  لها  تونس  بها  مرّت  مرحلة  فلكّل 
وظروفها، طبًعا ال، ولكن هناك ثوابت ال ميكن التنّكر لها، 
وال ميكن املساس بأبعادها وال ميكن بأي حال من األحوال 
التقليل من شأنها والتعّدي عىل نواميسها وقوانينها، ذلك 
ألّن املكتسبات التي أصبحت تقاليد وأعراف ومنهج حياة 

االتحاد  فتاريخ  قلم،  بجرّة  لها  والتنّكر  طمسها  مُيكن  ال 
العام التونيس للشغل جزء ُمِشّع وُمرشّف من تاريخ تونس، 
لكّل  مكسب  هو  والوطني  واالجتامعي  الحقوقي  ودوره 
األجيال، وعىل املتعّقلني عدم االنسياق وراء كّل املُشّككني 
عىل  وَعَملِه  القامئة  للسلطة  مبُعاداته  لالتحاد  واملُتّهمني 
طرف!  حساب  عىل  ألطراف  ومساندته  املسار  تعطيل 
التحّديات  أمام  الوقوف  علينا  يُحتّم  الوطني  فالواجب 
وقفة رجل واحد، ومن واجب االتحاد املحافظة عىل دوره 
منظوريه  استحقاقات  عىل  للّذود  واالجتامعي  الحقوقي 
واستحقاقات التونسيات والتونسيني حتى إن مل يكونوا من 
إنساين  هو  االجتامعي  البعد  ألّن  ذلك  النشيطة،  الطبقة 
باألساس والحقوق ال تتجزّأ. ولن يسقط االتحاد يف مربّع 
التصادم مع السلطة ما مل يجد تعّنتًا وفشالً يف إدارة األزمة 
االقتصادية واالجتامعية وما مل يجد تجاوبًا مع مطالب كّل 

التونسيني والتونسيات.
* كامل بوزيان

يف ممارسة »الصيادة« الوطنية 
* يوسف الوساليت

عندما قصفت ارسائيل ضاحية حاّمم الشط عام 1985 ومبجرّد ان علم الرئيس املرحوم الحبيب بورقيبة بالخرب 
التي  املتحدة  الواليات  أي  الداء  أصل  إىل  رأسا  ذهب  املتحدة،  الواليات  مع  الديبلوماسية  العالقات  قطع  اىل  دعا 
وضعت أسطولها السادس عىل ذّمة الكيان الصهيوين ويقول العارفون بخفايا الكواليس ساعتها ان بورقيبة وبّخ السفري 
االمرييك ومل يستقبله اال بعد ان اجربه عىل قضاء عرشات الدقائق الثقيلة يف قاعة االنتظار وأمثرت نتيجة هذا الضغط 
عن امتناع الواليات املتحدة يف مجلس االمن وألّول مرة عن استعامل حق الفيتو وحكم لفائدة تونس بالتعويض 

.Agression واعترب ما قامت به ارسائيل اعتداًء
والحقيقة أن مامرسة سياسة الحفاظ عىل السيادة الوطنية ظهرت يف سياسة بورقيبة عديد املرات... أمل تكن 

حرب بنزرت نوًعا من أنواع الحفاظ عىل السيادة والدفاع عنها بصدور عارية حّد املوت؟
يحفظ التاريخ لبورقيبة محطّات فارقة دافع فيها عن سيادة الوطن بشجاعة ودون خشية من أحد. كان بورقيبة 
الذهاب رأسا  الجرأة كام يقتىض  الكثري من  التدخل االجنبي تقتيض  السيادة عىل االوطان ضّد  يؤمن بأن مامرسة 
اىل الدولة املعنية والرضب بديبلوماسية قّوية ومع هذا كان بورقيبة يظهر نوعا من الصرب والحكمة يف التعامل مع 
الصحافة الدولية واملنظامت الحقوقية التي كانت تنتقد سياسته وكانت تحرض املحاكامت التي دبّرت ضّد الحقوقيني 

والسياسيني والنقابيني وتنّدد بها.
ففي سنة 1978 وقبل االحداث الّدامية التي جرت يف البالد وعند بداية محارصة دور االتحاد ورشوع امليليشيات 
والبوليس السيايس يف االعتداء عىل النقابيني وسجنهم نظم االمني العام للسيزل ساعتها الرفيق »أوتو كريسنت« ندوة 
صحافية يف ساحة محمد عيل وكانت يف شكل كلمة نّدد فيها بشّدة مبا نقوم به السلطة من حصار لالتحاد ورضب 
للحق النقايب، كان ذلك يوم 23 جانفي وقد نقلت جريدة »لوموند« وصحف أخرى دولية ـ كانت حارضة ـ يف أثناء 
كلمته ومع ذلك مل تقم السلطات برتحيل االمني العام السيزل ومل تلق القبض عىل الصحافيني االجانب، حدث هذا يف 
زمن كانت السلطة تحافظ فيها عىل الحّد األدىن من احرتام االجراءات القانونية والشكلية رغم حكمها بالديكتاتورية 

وكان ذلك وجها من اوجه مامرستها للسيادة بني مّد وجزر وقّوة ولني.
إن ما حصل خالل األيام االخرية بعد طرد االمينة العامة لالتحاد االورويب للنقابات ان اردنا تنزيله يف سياق تاريخ 
مامرسة السيادة عىل األوطان قد ال نجد له اي خانة او مكان يحفظ فيه... لقد كان مجرّد حركة استفزازية الستهداف 
االتحاد وذلك ببساطة الن النقابية االوروبية كانت قد أنهت اقامتها اصال وستغادر البالد ما حدث يف تقديري ليس 
مامرسة للسيادة عىل الوطن بل مامرسة لـ »الصيادة«... صيادة الوطنية وصيادة الشعبية وشتان... نعم شتان بني 

هذا وذاك...

*الرفيق »أوتو كريسنت« يف ساحةمحمد عيل
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في القصرين 

الحق النقابي واملقدرة الشرائية والحريات 
يف صدارة االهتمامات

السبت 18 فيفري  يوم  بالقرصين  للشغل  الجهوي  االتحاد  لقيت دعوة 
2023، آذانا صاغية يف تجمع عاميل كبري أرشف عليه األخ سامي الطاهري 
الهيئة  ملقررات  استجابة  والنرش،  باإلعالم  املكلف  املساعد  العام  األمني 

اإلدارية الوطنية بتنظيم تجمعات وتحركات نقابية بكامل الجهات.
العامة  والحريات  النقايب  الحق  عن  تدافع  شعارات  املحتّجون  ورفع 
والفردية وتصديا لسياسة رفع الدعم والتفويت يف املؤسسات والعمومية 
كل  بتفعيل  ومتسكا  الكريم  العيش  يف  التونسيني  حق  عىل  ودفاعا 

اإلتفاقيات القطاعية‹.
الطاهري إن هذه املسريات برمجت من أجل دعم االتحاد يف دعوته إىل حوار  التونيس للشغل األخ سامي  العام  العام املساعد لالتحاد  وقال األمني 
وطني هي أجل الخروج من املأزق الذي تعيشه البالد  ومن أجل انقاذ تونس، مضيفا أن هذه التجمعات يف من اجل التنديد برتدي األوضاع اإلجتامعية 

للتونسيني والتصدي للهجمة التي يتعرض لها االتحاد ودفاعا عن الحق النقايب ورفض االعتقاالت وتلفيق القضايا.
ويف تعليق عىل اعتقال املدير العام إلذاعة موزاييك نور الدين بوطار أكد أن ما رافق العملية من تعتيم وتشويه وإشاعات ال ميكن أن يكون عامال لصالح 

القضاء املستقل.
وأضاف األخ األمني العام املساعد أنه من غري املعقول أن يسأل معتقل عن خط تحريري ملؤسسة إعالمية.

واعترب األخ الطاهري أن السلطة لها عالقة عدائية مع اإلعالم، سواء باالعتقاالت أو بتجفيف منابر عدد من وسائل االعالم، مذكرا مبا وقع يف عدد من 
املؤسسات اإلعالمية املصادرة التي مل يتقاَض موظفوها رواتبهم منذ أشهر.

وشدد عىل أن مقاطعة اإلعالم من قبل السلطة ال يدل إال عىل موقف من السلطة الرابعة.
والقريوان  احتجاجية يف شكل مسريات وتجمعات جهوية يف واليات صفاقس  تحركات  انطلق يف خوض  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  أن  إىل  يُشار 

والقرصين واملنستري ونابل وبنزرت وجندوبة ومدنني وتوزر، تنديدا بالتعاطي الحكومي مع امللفات االجتامعية وعدم تطبيق االتفاقيات املمضاة.

األخ عثمان الجلولي 

االتحاد  يستعدي  من 
فهو خارج التاريخ

االمني  الجلويل  عثامن  األخ  قال 
االتحاد  قيادة  إن  املساعد  العام 
يف  السيناريوهات  لكل  مستعدة 
مؤكدا  بالسلطة،  االتحاد  عالقة 
بالحوار  الشغيلة  املنظمة  متسك 
البالد  لخروج  وحيدا  سبيال  الجاد 
قائال  الهزات  وتجنيبها  أزمتها  من 
خارج  االتحاد هو  يستعدي  »من 
الجلويل  األخ  وتعرض  التاريخ«. 

للوضع العام بالبالد وما يشهده من غياب لالستقرار السيايس وتنامي 
خطاب التقسيم وفقدان الثقة يف الفاعل السيايس واكده ذلك ضعف 
نسب املشاركة يف االنتخابات األخرية. وبنّي أن هذا الوضع كانت له 
تداعيات اقتصادية واجتامعية سلبية وقد عمقه غياب الرؤية والربامج 
لدى الحكومة ونزوعها نحو الحلول السهلة واشرتاطات صندوق النقد 

الدويل التي لن تزيد األوضاع إال خرابا.
غري  التوجهات  هذه  لتمرير  السلطة  خطة  ان  الجلويل  األخ  وأبرز 
الشعبية انطلقت برضب الحوار االجتامعي عرب املنشور 21 والتنكر 
وعزلهم  قضائيا  وتتبعهم  النقابيني  باعتقال  ثم  املربمة  لالتفاقات 
للدفاع عن  االستعداد  أتّم  االتحاد عىل  أن  مؤكدا  عليهم،  والتضييق 
نقابياته ونقابييه بكل األساليب النضالية املرشوعة والدفاع عن حق 
الشعب التونيس يف العيش الكريم وعن قيم ومبادئ حقوق اإلنسان 

والدميقراطية والحريات العامة والفردية.
* صربي الزغيدي

في صفاقس

الهجمة على االتحاد أهدافها واضحة جدا!
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين  يوسف  األخ  افتتح 
الجلويل  باالخ عثامن  الحاشد بصفاقس مرحبا  العاميل  التجمع  بصفاقس 
واألخت هادية العرفاوي عضوي  املكتب التنفيذي الوطني واعضاء الهيئة 
االدارية الوطنية وفرع رابطة حقوق اإلنسان واملحامني ومكّونات املجتمع 
األوروبية  النقابات  التحاد  العامة  األمينة  لنش«  »اسرت  وبالرفيقة  املدين 
التي زارت صفاقس مساندة لالتحاد يف إطار التضامن النقايب الدويل ضد 

الهجمة التي تستهدفه.
وتعرض األخ يوسف للوضع العام يف البالد وما يشهده من توتر سيايس 
واجتامعي ووضع اقتصادي غري مسبوق والهجمة التي تتعرض لها املنظمة 
الشغيلة وانتهاك الحق النقايب والحوار االجتامعي والتضييق عىل النقابيني 

باالعتقاالت والتتبعات القضائية والعزل.

املامرسات  هذه  عن  للسكوت  مجال  ال  أْن  العوادين  يوسف  األخ  وأكد 
التي تهدف إىل حصار االتحاد بغية مترير خيارات غري شعبية ضد مصلحة 
العامة  الحريات  ومتس  راكمها  التي  املكاسب  ومتّس  التونيس  الشعب 
لخوض  االستعداد  أتم  وعىل  ويقظا  منتبها  االتحاد  أن  مؤكدا  والفردية، 
ومكاسب  الوطنية  السيادة  وعن  النقايب  الحق  عن  دفاعا  النضاالت  كل 

الشعب التونيس.
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* طارق السعيدي    

شهدت مدينة بنزرت تجمعا عامليا وشعبيا يوم 18 فيفري 2023 ترأسه األخ 
فاروق العياري االمني العام املساعد املسؤول عن قسم النظام الداخيل بحضور 
ببنزرت وعدد من  للشغل  الجهوي  العام لالتحاد  الكاتب  السحباين  األخ بشري 
عاملية  مبسرية  االجتامع  اختتم  وقد  الوطنية.  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  االخوة 
بالغالء ومنادية  املدينة ورفعت خاللها شعارات منددة  شعبية جابت شوارع 
الدويل كام رفعت شعارات منادية بحرية األخ  النقد  برفض إمالءات صندوق 

انيس الكعبي وبالحريات ويف مقدمتها حرية العمل النقايب.
قال األخ فاروق العياري ان االتحاد منظمة اجتامعية وطنية لها دورها التاريخي 
الذي قامت به منذ التأسيس. كام أن االتحاد العام التونيس للشغل جمع طوال 
تاريخه بني الدور الوطني واالجتامعية وإن تاريخ االتحاد انطلق مبشاركته يف 
املقاومة الوطنية ضد املستعمر عندما قدم مئات الشهداء ويف مقدمهم الزعيم 
الشهيد فرحات حشاد ليساهم إثر االستقالل يف بناء الدولة الوطنية ثم احتضان 
الوطني  الحوار  ثم   2010 يف  الثورة 
خطرة.  منزلقات  من  البالد  انقذ  الذي 
النقابيني يعرفون  وقال األخ العياري إن 
دورهم ومييزون ما يجب ان يقوموا به 
انطلقت عىل  التي  الهجامت  تثنيه  ولن 
والتي  االجتامعي  التواصل  صفحات 
يقودها مأجورون ال هم إال رضب صورة 
السياسية  االزمة  لحل  مبادرة  وقدم   2021 منذ  بواجبه  قام  االتحاد  االتحاد. 
القامئة آنذاك ولكن مل تتم االستجابة ملبادرته اىل ان جاء 25 جويلية. وشدد االخ 
اللحظة من خالل بيانه  العام املساعد عىل ان موقف االتحاد من تلك  االمني 
يف 26 جويلية كان واضحا حيث اعترب ان املسار كان فرصة لتصحيح املوضع 
السيايس والتنموي ولكن ذلك مل يحصل. وأضاف األخ األمني العام املساعد ان 
النقابيني يعلمون ان هدف كل سلطة هو رضب االتحاد العام التونيس للشغل 
ألنه ميثل قوة خري ترفض برنامج الحكومة الذي يتضمن رفع الدعم والتفويت يف 
املؤسسات العمومية وخفض النفقات العمومية ووقف االنتدابات وقال إن هذا 
الربنامج مدعوم من صندوق النقد الدويل مشددا يف الوقت ذاته عىل ان االتحاد 
بدور  يقوم  االتحاد  أن  وأضاف  اي مرشوع حكومي.  يوافق عىل  ومل  يطلع  مل 
سيايس ولكنه ليس دورا حزبيا وليس عمال يهدف اىل السلطة بل هي مقاربة 
اجتامعية تهدف اىل اصالح السياسات العمومية التي تنعكس سلبا عل العامل 
واملواطنني. وتحدث االخ فاروق العياري عن املظلمة املسلطة عىل األخ أنيس 
الكعبي الكاتب العام للنقابة الطريق السيارة وبنينّ أن ترويج املغالطات بشأنه 
مرفوض. وأن ايقافه كان بعد قيامه بدوره النقايب وانجاح االرضاب وليس إغالق 
الطريق. ودعا االخ االمني العام اىل رضورة انقاذ البالد عرب وضع اليد يف اليد. 

د األخ األمني العام املساعد انه ال ميكن قيادة تونس برأي واحد. ودعا األخ  وشدنّ
العياري إىل رضورة رصنّ الصفوف من أجل حامية االتحاد العام التونيس للشغل 

من الهجمة ومن أجل إنقاذ تونس الذي ال ميكن أن يكون إال بالتشاركية.
 

التنمية والحريات
اعترب األخ بشري السحباين ان االجتامع العاميل الشعبي ميثل رسالة مفادها متسك 
الحق  مقدمتها  ويف  والفردية  العامة  بالحريات  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

النقايب والحق يف االرضاب والدفاع عن الحق يف التنمية يف جهة بنزرت. وبنينّ 
الفقر يف ازدياد وسط  التنموي مرتدٍّ وان نسبة  األخ بشري السحباين ان الوضع 
روا من الفقر ومن  تراجع املشاريع التنموية وهو ما أرهق العامل الذين ترضنّ
الشعبية  املطالب  من  العاملية مرشوعة وهي جزء  املطالب  أن  واعترب  الغالء 
أنه ال  إىل  البالد مشريا  تعرفه  الذي  التفردي  املسار  العام  الكاتب  األخ  وانتقد 

ميثل حالنّ.

تجمع عمالي ومسيرة شعبية في بنزرت

املطالب األساسية »مشروعة« وحق الحياة يدفع إىل الدفاع عنه

األخ بشير السحباني الكاتب العام لالتحاد الجهوي بنزرت:

التضامن النقابي الدولي مكننا من املحافظة على 5 آالف موطن شغل 
استنكر الكاتب العام لالتحاد الجهوي ببنزرت األخ بشري السحباين من عملية 
يف  كانت  والتي  لنش«  »اسرت  للنقابات  االورويب  لالتحاد  العام  األمينة  طرد 
زيارة دعم وتعاون مع االتحاد العام التونيس للشغل واعترب ان يف األمر إساءة 
لتونس واألمر يتجاوز املنظمة الشغيلة وقال إن التضامن النقايب الدويل مكن 
تونس من عدة مكاسب مستشهدا بدور النقابات الدولية واهمها السيزل يف 
التعريف بالقضية التونسية يف الواليات املتحدة األمريكية وقوى التحرر النقايب 
يف العامل ساندت املساعي والنضاالت الوطنية عىل درب التحرر من االستعامر. 
أما يف فرتة ما بعد الثورة فقد توقف األخ بشري السحباين عند الدور الذي لعبته 
النقابات اإليطالية سنوات 2013 - 2015 يف، الضغط اإلعالمي والتفاويض مع 
فر  وان  ببنزرت  لالحذية  جال  مصنع  تشغيل  الستعادة  اإليطالية  السلطات 
املستثمر اإليطايل األول وتنصل من كل التزاماته مع السلط الجهوية والعامل 
فقد أمثر التضامن بني االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت واالتحادات اإليطالية 

وبدعم من املركزية النقابية االتفاق مع مستثمر إيطايل آخر الستعادة نشاط 
املؤسسة واملحافظة عىل 5 آالف موطن شغل بعد عودة املطرودين وإعطاء 
األولية للعامل السابقني يف االنتدابات.  من جهة أخرى وضمن التبادل النقايب 
الثقايف والعاميل متت التوأمة بني بلدينّتْي سجنان والحشاشنة مع بلدية امربيا 
وأورويب  إيطايل  واسع  نطاق  عىل  التعريف  التعاون  وأمثر  اإليطالية  بريوجيا 
املعروفة  قوالدو   الخربات مع مقاطعة  وتبادل  الفخار  مبنتجات سجنان من 
وهذا  العاملي.  الرتاث  مصنف ضمن  سجنان  فخار  مثل  وهو  الخزف  بتثمني 
يف  املتواترة  املشاركات  خالل  من  سيستمرنّ  إيطاليا  يف  النقابيني  مع  التواصل 
املعارض الدولية وزيارات رجال أعامل ومستثمرين إيطاليني إىل تونس. وأنهى 
لالقتصاد  خدمة  وتضامنا  تعاونا  األمر  يف  »إن  بالقول:  السحباين  بشري  األخ 

الوطني وال استقواء فيه بالنقابات اإليطالية واألوروبية«. 
* ناجح 

االتحاد الجهوي بسيدي بوزيد

تمسك بالحق النقابي املضمون دستوريا
تنفيذا لقرارات الهيئة اإلدارية الوطنية االستثنائية بتاريخ 03 فيفري 2023، انعقدت 
 15 األربعاء  يوم  بوزيد  بسيدي  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوية  اإلدارية  الهيئة 

فيفري 2023 لتدارس الوضع العام ومتابعة املستجدات فإنها:
1 - تؤكنّد اعتزازها باالنتامء إىل منظمة حشاد العريقة االتحاد العام التونيس للشغل 

وتجدد استعدادها للدفاع عنها مهام كانت التحديات.
2 - ترفض سياسة استهداف املنظمة والنقابيني من خالل الخطاب املتشننّج واملقصود 
والتمهيد  التعبري  لحرية  القامع   54 املرسوم  بسحب  تطالب  و  وشيطنتها  لتخوينها 

لالستبداد.
ك مبرشوعية الحق النقايب املضمون دستوريا وتطالب بإيقاف التتبنّعات يف  3 - تتمسنّ

حق النقابيني.
ولحياة  االتنّحاد  ملنخرطي  الرشائينّة  للمقدرة  املهددة  الالنّشعبية  السياسة  تدين   -  4

عموم الشعب التونيس.
للمشاركة  وأهالينا  وقواعدهم  بوزيد  سيدي  ونقابينّي جهة  نقابينّات  كل  تدعو   -  5
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  ملقررات  تنفيذا  االجتامعية  التحركات  يف  واملكثفة  الفعالة 
بتاريخ 03 فيفري 2023 وتؤكد عىل حضورهم للتجمع العاميل يوم السبت 04 مارس 
2023 دفاعا عن االتحاد والوطن بداية من العارشة صباحا )س10( امام مقر االتحاد 

الجهوي للشغل بسيدي بوزيد.
* الكاتب العام محمد االزهر قمودي                    

نحن املشاركات واملشاركون يف التجمع العاميل ويف املسرية الجهوية 
بتوزر تبعا لقرار الهيئة االدارية الوطنية بتاريخ 03 فيفري 2023 وذلك 
يوم السبت 18 فيفري 2023 برئاسة االخ الطاهر الربباري االمني العام 
التواترات عىل  املساعد املسؤول عن القطاع الخاص واذ نسجل تصاعد 
الوضع  تدهور  وتعمق  االقتصادية  االزمة  واستفحال  االصعدة  جميع 

االجتامعي فإننا:
العام  االتحاد  العتيدة  منظمتنا  إىل  بانتامئنا  اعتزازنا  عن  نعرب  ـ 

التونيس للشغل منظمًة وطنية غنية بارثها التاريخي والنضايل.
ـ نندد مبا متارسه السلطة من اعتداءات ضد النقابيني عىل خلفية 
وتلفيق  باالعتقاالت  وذلك  دستوريا  املكفول  النقايب  لحقهم  مامرستهم 
القضايا الكيدية او من خالل سعيها إىل سلب حق االرضاب بالتضييقات 
التامة  القانونية ويف هذا االطار فإننا نعرب عن مساندتنا  والتساخري غري 

لنقابيي قطاعات الشؤون الدينية والنقل والصحة والطرقات السيارة.
حصار  من  والخاص  العمومي  االعالم  ضد  يُحاك  ما  أن  نعترب  ـ 
وهرسلة وصل حد اعتقال مدير عام موزاييك يبني رغبة جامحة لخنق 

حرية التعبري وتكميم االفواه.
االتفاق  عىل  والتفافها  االجتامعي  للحوار  الحكومة  رفض  ندين  ـ 
الخاص بالزيادة يف اجور القطاع العام ونطالب بتطبيق اتفاق 14 سبتمرب 

2023 كامال.

للتونسيات والتونسيني  ـ نسجل استفحال تدهور املقدرة الرشائية 
االساسية واالدوية ونحمل  املواد  ندرة  االسعار ونستنكر  التهاب  بسبب 
الحكومة مسؤولياتها كاملة يف تردي االوضاع االجتامعية والصحية لكافة 

املواطنني.
وأما عىل املستوى الجهوي فإننا:

الحكومات  اكرتاث  وعدم  الثورة  بداية  منذ  الجهة  بتهميش  نندد 
التنمية  ملشكلة  املالمئة  الحلول  ايجاد  اىل  وسعيها  الثورة  منذ  املتتالية 
 2021 مارس  شهر  خالل  حكومي  وفد  زيارة  رغم  بالجهة  والتشغيل 
اىل الجهة دون اي نتيجة وبقيت الجهة تعاين من ازمة قطاع السياحة 

وتعطيل املطار وتدين الخدمات الصحية.
رأسه  عىل  الحوار  رباعي  سعي  نثمن  فإننا  تقدم  ما  لكل  واعتبارا 
االتحاد العام التونيس للشغل إىل بلورة مبادرة جديدة تتضمن مقرتحات 
عملية للتخفيف من االزمة السياسية واالقتصادية واالجتامعية التي متر 

بها البالد.
وانقاذ  الشغيلة  منظمتنا  عن  للدفاع  التام  استعدادنا  عن  ونعرب 
مبا يف  املتاحة  والسلمية  والرشعية  القانونية  االشكال  بكل  وذلك  تونس 

ذلك االرضاب العام.
* األمني العام املساعد املسؤول 
عن القطاع الخاص الطاهر الربباري

االتحاد الجهوي للشغل بتوزر

بيان بعد نجاح التجمع العمالي

األخ فاروق 
العياري يؤكد 

ضرورة الجلوس 
على طاولة الحوار
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االتحاد ال يصطف إال خلف مصلحة تونس
أمام تجمع عمالي حاشد في نابل  

انتظم تجمع عاميل امام مقر االتحاد الجهوي بنابل حيث توافد النقابيون 
والنقابيات منذ صباح يوم السبت 18 فيفري هاتفني بشعارات الوحدة النقابية 
وقد  اإلرضاب  وحق  النقايب  الحق  عن  والذود  املنظمة  استقاللية  عن  والدفاع 
بنابل إىل مقر  للشغل  الجهوي  االتحاد  تنطلق من مقر  برمجت كذلك مسرية 
الجهوي  العام  الكاتب  رمضان  بن  األخ حاتم  افتتح  وقد  املدينة  الوالية وسط 
الوطنية  املصلحة  خلف  إال  يصطف  ال  االتحاد  ان  فيها  اكد  بكلمة  التجمع 
عزامئه  من  تنال  ولن  التهديدات  تخيفه  ال  كام  والكرايس  املناصب  تعنيه  وال 
رضب  ضد  وشعبها  لتونس  االمان  صامم  االتحاد  سيبقى  لذلك  التشويهات 
الحقوق والحريات والتضييق عىل املكاسب االقتصادية واالجتامعية وذكر األخ 
التدريجي للدعم  الرفع  بأنه ال مجال ملزيد تجويع الشعب عرب  العام  الكاتب 

يف املحروقات واملواد االستهالكية وعدم مراقبة األسعار ومسالك التوزيع وشّدد 
النقايب  الحق  والتفاوض ورضب  الحوار  تعطيل  أن  بن رمضان عىل  األخ حاتم 
السيادة  ومع  املحاسبة  مع  االتحاد  ان  مربزا  النقابيني  وإيقاف  االرضاب  وحق 
الوطنية لكن ليس مع االيقافات العشوائية النها مامرسات تهدف اىل إلهاء الرأي 
العام الوطني عن القضايا الوطنية الحارقة. من جهته أكد األخ سمري الشفي عن 
سعادته بالحضور املكثف للتجمع مذكرا بالسياق العام بهذا التجمع الذي يأيت 
يف إطار رفض مسار الهرسلة واالستهداف للمناضلني النقابيني والنوايا الرصيحة 
لرضب الحق النقايب وحق االرضاب وذكر األخ الشفي بأن االتحاد لن يرتجف 
ولن يرتبك من التهديدات ألن والئه لتونس وحدها كام ان مناضالت ومناضلو 
منظمة حشاد قد اعتادوا مثل هذه املامرسات وصمدوا يف وجهها وانترصوا دوما 

من خالل وحدتهم ومتسكهم بثوابت الرواد.
وجدد األخ الشفي رفض االتحاد لكل سياسات تجويع الشعب والتضييق 
عىل مكتسباته التاريخية من حقوق وحريات وان االتحاد لن يساوم يف حقوق 
التونسيات والتونسيني ويف حقوق االجراء والحق النقايب. وشّدد عىل أن االتحاد 
مؤسسات  يف  والتفويت  واالنتدابات  االجور  وتجميد  الدعم  برفع  يقبل  لن 
الشعب وسيتصدى لبيع القطاع العام واملنشآت العمومية وسيضغط من اجل 
اصالحها وتطويرها كام تحدث عن استقاللية القرار الوطني حتى ال تكون البالد 
دمية يف أيادي املؤسسات الدولية املانحة مشريا إىل ان مواقف املنظمة النقابية 
مل تعجب عديد االطراف ومن بينها الحكومة مؤكدا أن االتحاد لن يقبل بتمرير 
اعتبار للسياسة  الوطنية بشكل أحادي ودون حوار اجتامعي ودون  الخيارات 

التعاقدية عىل غرار قانون القطاع العام األخري داعيا الحكومة الحالية إىل االيفاء 
الشغل وعموم  اتحاد  مع  تعهداتها  واحرتام  وابناء شعبها  بنات  مع  بالتزاماتها 
االجراء يدل الحرص عىل االيفاء بااللتزامات املمالة من صناديق النهب الدولية.  
وأضاف أن االتحاد كان أول جهة مساندة لخيار 25 جويلية واصفا خيار 
املساندة بأنها مل تكن صكا عىل بياض وإمنا كانت مساندة نقدية تتابع استكامل 
املسار الدميقراطي و تتصدى لكل زيغ أو انحراف عىل غرار ما يحدث من انفراد 
سيواصل  االتحاد  أن  وأكد  االجتامعي  للحوار  للتشاركية ورضب  ورفض  بالرأي 
يسمح  ولن  والتونسيني  التونسيات  وكرامة  البالد  سيادة  عن  والدفاع  املسرية 

بالعودة اىل مربعات التسيري الفردي واالستهداف املمنهج.
* نرص الدين

بناء عىل مقررات الهيئة االدارية الوطنية بتاريخ 3 
فيفري 2023 والداعية اىل تحركات جهوية للتصدي اىل 
الهجمة الرشسة واملعادية التي يتعرض لها االتحاد العام 
التونيس للشغل والساعية اىل تشويه املنظمة ورجاالتها 
وتاريخها وقيادتها والتعمد الرصيح لرضب الحق النقايب 
الكيدية  التهم  وتلفيق  السجون  يف  باملناضلني  والزّج 
إىل  الشك  يرقى  ال  ارضابات  إثر  العدلية  والتتبعات 
مع  موعدا  ونساؤها  املنظمة  رجال  ورضب  رشعيتها... 
التاريخ بتحركهم غري املسبوق وذلك يوم السبت املايض 
الجهوية  النقابية  القيادة  صعدت  عندما  فيفري(   18(
عىل املنرب وبدعم من املركزية النقابية التي مثلها االخ 
االمني العام املساعد عبد الله العيش وثلة من القامئني 
النقل  غرار جامعة  املركزية عىل  النقابية  الهياكل  عىل 
عنه  حرض  والذي  باملهدية  الجهوي  واالتحاد  وغريها 
قيادات  العام فضال عن  الكاتب  ميالد  الدين  نور  االخ 
كل فعاليات املجتمع املدين ومنها املحامون الذي هبّوا 
والدفاع عن هذه اآلالف  الحراك واملنظمة  لدعم هذا 
من املواطنني الذين غّصت بهم كل الفضاءات املتاخمة 
للمقر الجهوي لالتحاد )انظر الصور( والذين بكل تأكيد 
االساتذة  أحد  تعبري  حّد  يجتمعون عىل ظاللة عىل  ال 
األجالء وعىل رأي االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد 
الجهوي للشغل باملنستري الذي ألقى كلمة يف الحضور 
فعاليات  لكل  املنظمة  بتجميع  فخره  عن  فيها  عرب 
املجتمع املدين ومن بينهم رجال القانون والذين يحرض 
االتحاد  ان  يؤكد  الجهة مام  املحامني يف  نقيب  عنهم  
الجميع  صوت  هو  وامنا  فقط  للنقابيني  ملكا  ليس 

فإن  وبالتايل  واملسحوقة  املفقرة  الطبقات  من  وخاصة 
به  يشهد  ما  وهو  جميعا  للتونسيني  ملك  املنظمة 
الذين  وقادتها  وشهدائها  تضحياتها  خالل  من  التاريخ 

واجهوا وبصدور عارية كل االوضاع العصيبة.
فيفري(   18 املايض  )السبت  يوم  تحركات  وعن 
يقول االخ سعيد بأنها تأيت تفعيال وتنفيذا لقرار املجلس 
الجهوي املنعقد اخريا والذي اتخذ جملة من املقررات 
ومن بينها تجمع ومسرية اليوم دفاعا عن االتحاد الذي 
ان  وقدره  ودّب  هّب  من  كل  من  مستهدفا  اضحى 
يتصدى لهذا املروق الذي ال يفرق بني الجرمية والنضال 
السياسة  لهذه  الوسائل  ومبختلف  التصدي  يحتم  مام 
اكرث من  لديهم  ليس  الذين  الجبناء  وبأسلحة  السائدة 
الناس  كرامة  من  واملّس  الرأي  مخالفهم  من  تشويه 
واعراضهم وهو ما ال يؤثر فينا ولن يثنينا عن الدفاع عن 

الطبقات املسحوقة وكذلك عن مناضلينا الذي يدفعون 
الرضيبة غاليا من تضييقات وسجون كام اكد االخ سعيد 
عىل الحجم النضايل للمحامني هذا السلك الذي يجمع 
القانوين باالجتامعي يف اقىص تجلياته وما حضورهم اال 
دفع للنضال من اجل املسحوقني واملحرومني واملفقرين 

واملستضعفني.
* حكومة التجريم...

بكثري من التأثر تناول االخ عبد الله العيش االمني 
العام املساعد الكلمة مذكّرا البعض بان هذه املنظمة 
والتجريح  والسباب  الهرسلة  لصنوف  تتعرض  التي 
من  جزء  هي  ذكرهم  مجرّد  حتى  يستحقون  ال  ممن 
االستعامر  قاومت  التي  وهي  البالد  وتاريخ  كيان 
ونضال ابناؤها من اجل الحريات والحقوق التي باتْت 
نعيشه  الذي  البائس  الوضع  هذا  يف ظل  سلبية  اليوم 

والتدهور االجتامعي الفظيع الذي ال تراه وال تحسه وال 
تدركه هذه الحكومة والتي كلام خالفناها الرأي انهالت 
بنا وتشويهنا وادعاءاتها  للتنديد  ابواقها  علينا وحركت 
الكرة  وضد  الرئيس..  وضد  السلطة  ضد  بأننا  البائسة 
االرضية رغم اننا ساندنا عندما توجبت املساندة للحركة 
التصحيحية لـ 28 جويلية باعتبارها فرصة للخالص من 
جعلنا  مام  سوادا  اكرث  تلوح  والتي  السوداء  العرشية 
اصبحت  عندما  جويلية  و24   25 عن  بأنفسنا  نذود 
بسالح  بقوة  املرور  سياسة  ومتارس  تبايل  ال  الحكومة 
واحد وهو هتك االعراض وفسح املجال للذباب االزرق 
مل  القضاء  ولكن  قضايا  عّدة  االتحاد  بشأنه  رفع  الذي 

يتحرك.
* ماذا نريد؟

األخ عبد الله العيش االمني العام املساعد شّدد عىل 
أن اقىص ما نطالب به عىل االقل يف هذه املرحلة هو 
تفعيل االتفاقيات لصالح األُجراء الذين لنا رشف الدفاع 
الوضع  وهو  واملصداقية  الصدق  غياب  ظل  يف  عنهم 
القيام مببادرة خاصة يف ما تعلق باملنشور  الذي فرض 
20 و21 ولكن »كالمك يا هذا« ألضيف اليها املنشور 54 

ملزيد التنكيل باملجتمع املدين.
* زمن العجائب

النزول  قبل  تدخله  العيش  الله  عبد  األخ  وختم 
إىل الشارع بالدعوة إىل فّك هذه الطالسم وهذا اللغز 
واملتمثل يف حكومة تتفق مع النقابة ثم تزّج بها مبقتىض 

ذلك يف متاهات التجريم والقضاء!

* حمدة الزبادي

ال نروم الّصدام ولكّنا له جاهزونفي مسيرة ضخمة بالمنستير

األخ سمري الشفي:

 على الحكومة االيفاء بالتزاماتها 
مع شعبها بدل اإللتزام مع الجهات املانحة
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السنوية  الندوة  انعقدت مبدينة الحاممات  أيام  امتداد أربعة  عىل 
لقسم الشؤون القانونية باالتحاد العام التونيس للشغل وبحضور مسؤويل 
ومسؤوالت اقسام الترشيع يف االتحادات الجهوية للشغل ويف الجامعات 
العامة اضافة إىل خرباء االتحاد العام التونيس للشغل  برئاسة االخ حفيظ 
لقسم  املساعد  العام  واالمني  القانونية  الشؤون  قسم  مسؤول  حفيظ 
املساعدة مسؤولة  العامة  االمينة  الطاهري واالخت  االخ سامي  االعالم 

قسم العالقات الخارجية هادية العرفاوي.
 انطلقت فعاليات الندوة الوطنية السنوية متزامنة مع ذكرى انعقاد 
املؤمتر الوطني االخري لالتحاد وقد أشار االخ حفيظ إىل ان انعقاد هذه 
الندوة يتنزل يف اطار الوقوف عىل اهم انشطة القسم خالل السنوات 
معارف  وتطوير  املستقبلية  االهداف  وتحديد  واسترشاف  الفارطة 

وخربات االطارات النقابية يف املستوى القانوين.
املختلفة  ومحاورها  الندوة  هذه  اهمية  العرفاوي  االخت  اكدت   
وشددت عىل رضورة استفادة جميع الحارضات والحارضين من ورشاتها 

املتنوعة للنهوض باألداء النقايب.
اشار األخ سامي الطاهري اىل ان عمل االتحاد العام التونيس للشغل 
ومع  الوقائع  راهنية  مع  يتفاعل  بل  باملستجدات  يتأثر  وال  يتوقف  ال 
دخول البالد يف نسق من االحداث غري املتوقّعة مام ينذر بانسداد كل 
آفاق التفاوض فإن االتحاد سيواصل العمل عىل كل الجبهات وال تعوقه 
املتغريات وال يخىش هذا االستبداد السيايس الذي تشكلت كامل مالمحه 
من خالل التضييق عىل العمل النقايب والسعي إىل ترذيله عرب محاكمة 
نقابيًّا   16( االجتامعي  الحوار  وتعطل  النقابيني  واعتقال  به  القامئني 
متابَعون قضائيا( ورضب حق التعبري وتجريم االشارة لالخالالت الحادثة 
واالستعراضية  الرتهيبية  املحاكامت  خالل  من  القطاعات  مختلف  يف 
)قطاع النقل مثاال( وهذا يعترب شكال من أشكال رّدة الفعل غري املدروسة 
بعد فشل املحطات السياسية االخرية كاالنتخابات بدوريتها ولكن بدل ان 
تراعي السلطة مسببات فشلها بحثت عن اكباش فداء لدغدغة مشاعر 
قضاياها  عن  الجامهري  إلهاء  هدفها  مشهدية  اعتقاالت  عرب  املواطنني 
املكاسب  كل  رضب  طريق  يف  قوتها  بكل  ماضية  فالسلطة  الحقيقية 
إىل  تسعى  وهي  الدويل  النقد  صندوق  إلمالءات  استجابة  االجتامعية 
الرافضة  الهياكل  الالشعبية واهم هذه  خنق كل صوت رافض لقراراتها 
التونيس للشغل وهذا ما تعمد  العام  التونسيني هو االتحاد  الستهداف 
النهج  تاريخ تونس منذ االستقالل كلام خافت من  اليه كل سلطة عرب 
املقاوم للنقابيات والنقابيني ولكل ابناء االتحاد الذي رفض دامئا التالعب 
بقوت املواطنني ومبكتسباتهم الضامنة للعيش الكريم وقد اتخذت الهيئة 
االدارية الوطنية موقفا واضحا من مسار 25 جويلية الذي كان باستمرار 
موقفا ناقدا ومتفطنا ولكن تأكد منذ مدة لالتحاد العام التونيس للشغل 
ان 25 جويلية مل يكن يف مستوى املسار االصالحي املأمول والذي انتظره 
الجميع وقد كان املوقف االخري للهيئة االدارية الوطنية واضحا يف توجيه 
رسالة رافضة للعبث الذي تنتهجه السلطة ولكن بشكل عقالين ومدروس 
تتوحد خالله كل الهياكل النقابية الجهوية واملحلية والقطاعية من اجل 
انقاذ تونس والدفاع عن بناتها وابنائها وصيانة كرامتهم وليس الدفاع عن 

االتحاد املحّصن بتاريخه ومنخرطيه ومناضليه.

عن  دفاعا  املعارك  لكل  االستعداد  هو  والنقابيني  النقابيات  فدور 
الوطن واالتحاد جزء منه وال يخىش دفع كل االمثان من اجل تونس ولن 
والوحدة  الهدوء  نحتاج  ولهذا  بها  العبث  او  استقرارها  بزعزعة  يسمح 
النقابية وحسن االستعداد وعدم تهيّب املواجهة الن املعركة اليوم هي 
معركة وطن مستهدف يف كينونته واملعركة معركة كرامة واملعركة معركة 
اليوم غري معزول عن  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  حريات وحقوق 
عمقه العاميل العاملي ويحظى مبساندة نقابية من كل انحاء العامل كام 
يستفيد من سياق ذهني شعبي تحّرر من الخوف وبحزام من املجتمع 
اىل  اضافة  العاملية  للمنظمة  املحوري  للدور  ومساند  متفهم  املدين 
واالجتامعية  القانونية  املعارك  اشكال  بكل  متمرسني  ونقابيني  نقابيات 

والحقوقية.
الجلسات مع مداخلة قّدمها االخ  انطلقت اوىل  الكلمة  بعد هذه 
عىل  النقابية  الشؤون  قسم  منجزات  أهم  مستعرضا  حفيظ  حفيظ 
العمل  ومنظمة  الدولية  العمل  )منظمة  واملحيل  الدويل  الصعيدين 
العربية...( والعمل عىل مالءمة القوانني املحلية مع معايري العمل الدولية 
املستوى  ففي  والعادلة.  املبدئية  للقضايا  االنتصار  اىل  اضافة  والعربية 
الوطني توزع نشاط القسم بني تطوير الترشيعات العامة والترشيعات 
الشغلية التي كان يتم فيها ابداء النظر وتقدم فيها وجهة نظر االتحاد 

من خالل خربائه.
ومسائية  صباحية  عمل  حصص  خالل  تباعا  املداخالت  توالت  ثم 
أّمنها خرباء االتحاد وحظيت بنقاش املشاركات واملشاركني إذ قدم االخ 
املنجي صواب عرضا حول مراجعة النظام االسايس العام العوان الوظيفة 

العمومية ما تحقق منه واملأمول من تغيريه.
النظام  مراجعة  اشكاليات  النصريي  السالم  عبد  االخ  واستعرض 
االسايس العام العوان الدواوين واملنشآت العمومية يف مداخلة اوىل ثم 
يف مداخلة ثانية قّدم عرضا حول معايري التمثيلية النقابية بني ما يضبطه 

القانون الوطني وبني ما هو حادث يف التجارب النقابية الدولية.
من  الوطنية  العمل  ترشيعات  تحديث  مزيد  النوري  االخ  وناقش 
و183   190 )كاالتفاقية  الدولية  العمل  اتفاقيات  عىل  املصادقة  خالل 

و129 و189 و155(.
أّما االخ كامل عمران فقد استعرض كيفية موامئة االتفاقيات االطارية 
واالتفاقيات الجامعية املشرتكة مع معايري العمل الدولية وقدم االخ عصام 
االحمر عرضا حول كيفية تطوير آليات فّض النزاعات الشغلية يف القطاع 
الجلسات  وتواصلت  املطبات  بعديد  محكومة  بقيت  انها  مبا  الخاص 
التدريبية مع قراءة يف منظومة الضامن االجتامعي يف القطاعني الخاص 
والعام قّدمها االخ بدر الساموي، وقّدم االخ عدنان الحنيش مداخلة حول 

النهوض مبنظومة الصحة والسالمة املهنية.
الحق  منظومة  حول  عمران  كامل  لألخ  املداخالت  خامتة  وكانت 
النقايب ضمن الترشيعات الوطنية واستعرض االخ شكيب اللبّايس اهمية 
قبل  انها  مبا  الوطنية  القانونية  املنظومة  يف  الدولية  االتفاقيات  ادماج 
حول  مداخالته  آخر  النصريي  االخ  قّدم  حيث  الختامي  التقرير  عرض 

التسخري وحق االرضاب يف تونس وما بينهام.
* سلمى الجاليص

الندوة السنوية لقسم الشؤون القانونية

إصالحات شاملة لتشريعات العمل يف قطاع الوظيفة 
العمومية والقطاعني العام والخاص

تعازينا إىل األخ محسن اليوسفي 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  اليوسفي  محسن  األخ  شقيق  تويف 
هذا  وإثر  والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد  االتحاد  ممتلكات  قسم 
املصاب الجلل نعزي األخ محسن وكافة العائلة راجني من الله تعاىل أن 

يرزق الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الجامعة العامة للتعليم العالي تصدر عددا جديدا من نشرية الجامعي
أصدرت الجامعة العامة للتعليم العايل عددا جديدا من نرشية الجامعي باللغتني العربية والفرنسية 
حصلت  الذي  النرشية  من  الجديد  العدد  وتضمن  املهمة.  الجامعية  القضايا  عديد  خالله  تناولت 
مآالتها  وأهم  العايل  التعليم  إلصالح  الوطنية  الندوة  حول  مهاّم  مقاال  منه  نسخة  عىل  »الشعب« 
العايل  التعليم  منظومة  حول  مقاال  العدد  تضمن  كام  مضمونها   صياغة  يف  االساتذة  ومساهامت 
وهواجس التشغيل بقلم األستاذ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث 
كتبت  كام  الرشيف.  املجيد  عبد  األستاذ  تكريم  مقاال حول  هنيدة حفصة  األستاذة  ونرشت  العلمي. 
النظام السابق لنب عيل.  التعليمي يف عهد  األستاذة دنيا السامعيل بوحليلة مقاال مهاّم حول النسخ 
وتضمن الجانب املكتوب باللغة الفرنسية مقاال حول كتابة املقال الجامعي بقلم األستاذة قمر بن دانة 
ومقاال حول كتاب األستاذة لطيفة االخرض بقلم األستاذ بكار غريب وتناولت النرشية موضوع السينام 
وامللتيميدا  السينام  مجال  يف  العلمي  التكوين  انطالقة  إىل  زليلة  إقبال  االستاذ  تعرض  إذ  امللتيميدا 

ودوافع الربط بينهام وانعكاساته عىل البحث العلمي.
* طارق السعيدي
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االسرتاتيجية الوطنية للهجرة أصبحـت ضــرورة
في قضية المهاجرين األفارقة 

* طارق السعيدي
شهدت بالدنا خالل األيام األخرية تعايل العديد من األصوات املنادية 
برتحيل األفارقة جنوب الصحراء )يل اعرتاضات عىل التسمية قد ال يتسع 
املقال للخوض فيها( واملنبهة من خطرهم الداهم عىل البالد ووصل الحد 
بانتشار رسدية استهداف األفارقة لتونس والحديث عن أطامع وغريها من 
األطروحات قصرية النظر. والحقيقة إن املوضوع وما له من انعكاسات 
اجتامعية وحقوقية وما له من صلة بعالقاتنا، شعبا وحكومة، باملجتمع 
الدويل أفريقيا وعامليا، جعل من املناسب كتابة هذه األسطر للحث عىل 
العقالنية يف مواجهة امر واقعي يستوجب حسن املعاملة حتى ال ننزلق 

إىل خطاب وسلوك طاملا ملنا غرينا عىل فعله.
أوال ال بّد من االنتباه إىل ان »مشكل« تواجد األفارقة جنوب الصحراء 
يف تونس مشكل قديم يعود إىل ما قبل سنة 2011 وقد برز بشكل كبري 
مع تراخي قبضة الدول عىل الحدود التونسية خالل السنوات األوىل ملا 
بعد 2011. ويتوزع األفارقة املهاجرون غري الرشعيون يف تونس إىل عدة 
واملهاجرون  أوروبا  إىل  العبور  الطامحون يف  املهاجرون  أبرزهم  أصناف 
إىل  نظرا  تجديدها  عىل  يقدروا  ومل  اإلقامة  مدة  استوفوا  الذين  الطلبة 
كلفتها املالية وتشري األرقام الرسمية اىل ان عدد املهاجرين غري الرشعيني 
يف تونس يبلغ يف املجمل 60 الف مهاجر منهم 23 ألف فقط من إفريقيا 
للمهاجرين ضعيف جدا  الدميغرايف  الوزن  فان  الصحراء وبالتايل  جنوب 
وال ميكن ان ميثل حالة تغيري يف تركيبة السكان بل انه ميكن القول وفق 
االرقام الرسمية ان تواجد املهاجرين يف تونس هاميش وال يختزن تلك 
املخاطر التي تعلنها أصوات تونسية٬ ورغم ضآلة عدد األفارقة املعنيني 
فانه قد يكون من املرجح ترسب املجرمني يف بلدانهم او بعض املنتمني 
إىل الحركات العنرصية اإلفريقية املنادية بضم شامل إفريقيا إىل القارة 
السمراء دميغرافيا واجتامعيا. ومع ذلك فان الخطاب العنرصي ألقليات 
انتاج خطاب  التونسيون  لنعيد نحن  ان يكون مرتكزا  مهاجرة ال يجب 

العنرصية والكراهية.
املنافذ الحدودية 

ورضوري  منه  ومفروغ  طبيعي  أمر  الحدود  عىل  السيادة  فرض  إن 
التاريخية وال ميكن ألي دولة ان تسمح  الدولة  بل هو من صميم مهام 
بأن تكون حدودها خارج سيطرتها او منفذا غري متحكم فيه وبالتايل فان 
الوطني ضد  الرتاب  بقية  الحدودية وعىل  املنافذ  السيطرة عىل  استعادة 
مسألة  تجعله  ال  األمر  أهمية  أن  غري  امرا رضوريا،  يعد  الرسية  الهجرة 

ومحاوالت  تتوقف  لن  الهجرة  الن  العادة  فوق 
موطن  ايجاد  ومحاوالت  تتوقف  ال  االخرتاق 
قدم غري قانوين لن تتوقف وبالتايل فإن الظاهرة 
فإن  وبالتايل  دامئة  اسرتاتجية  تستوجب  الدامئة 
التعامل الرسمي مع القضايا التي تطرحها الهجرة 
السوداء  البرشة  ذوي  من  لألفارقة  الرشعية  غري 
إىل تونس كان مبالغا فيه. إذ ال يتطلب معالجة 
الرشعية  غري  الهجرة  عن  ناتجة  امنية  ظواهر 
اجتامع مجلس األمن القومي وإعالن ذلك يف بالغ 
بوضع  االمر  عالج  املمكن  من  كان  وقد  رسمي. 
األمنية  الجهات  تتكفل  دامئة  أمنية  اسرتاتيجية 

بإعالنها ووضع رشوط اللعبة يف ما يتعلق بالهجرة واملهاجرين وفق القدرة 
عىل املوازنة بني ضامن مصلحة تونس واحرتام املعايري الدولية.

عمقنا اإلفريقي
الحروب والنزاعات  متثل إفريقيا سوقا يف حالة توسع، فبعد مراحل 
اثيوبيا  وشهدنا  وتنمية  منّوا  األكرث  االقتصاديات  اىل  تنتمي  رواندا  شهدنا 
العرشين  مجموعة  إىل  تنتمي  أفريقيا  جنوب  وشهدنا  مدنها  وجه  تغري 
الكبار ورأينا نيجرييا سباقة يف مجال املال الرقمي وبالتايل فإن هذه القارة 
املكتنزة بفرص التنمية متثل فرصا لتونس لتوسيع دائرة التعامالت ولجلب 
بالتايل متثل  االستثامرات ولخلق مواطن شغل للتونسيني يف تونس وهي 
يكون  وقد  العريب  املغرب  ولبلدان  لبالدنا  االسرتاتيجي  العمق  دون شك 
الحرص عىل الحفاظ عىل عالقات متوازنة مع مختلف البلدان أمرا رضوريا 
لتأمني مستقبل عالقات قادر عىل إفادة التونسيني. وعليه فإنه من الواجب 
املجموعات  تأيت من بعض  التي  النشاز  األصوات  تلك  إىل  االلتفات  عدم 
بالحكمة  بل  والتشنج  بالتحفز  نواجهها  ال  وأن  العنرصية  اإلفريقية 

والتخطيط.
إن فهم قضايا الهجرة يستوجب قراءتها يف سياقها العام وإذ أن مقال 
الحال ال يتسع لتحليل من ذلك النوع فسأكتفي بالقول إن الهجرة تحولت 
اإلطار  هذا  ففي  املعومل.  الليربايل  النظام  استقرار  منذ  معوملة  قضية  إىل 
تحّررت حركة جوالن السلع وأصبح العامل قرية عندما يتعلق االمر بحركة 
االطراف  مرتامي  عاملا  ظل  أنه  غري  االموال،  ورؤوس  والخدمات  السلع 
كانت  وملا  التنّقل.  االفراد وحرية  بحركة  األمر  تعلق  كلاّم  مقطعا مجزءا 
حركة السلع أيرس من حركة االفراد بدا واضحا أننا ازاء عامل تقّل فيه قيمة 

اإلنسان عن قيمة السلع التي ينتجها وهروبا من هذا االغرتاب، إن شئنا 
اعتامد املفهوم، فإن اإلنسانية تبتدع كل األساليب لاللتفاف حول القيود 
املفروضة عىل الحركة وحرية التنقل. إن معالجة قضايا الهجرة يجب أن 
تتم يف هذا اإلطار من الحيف املعومل ومن الظلم املركب العابر للقارات 
ترتكز عىل  أن  االفراد وهي معالجة يجب  الحكومات عىل  الذي متارسه 
معايري واضحة تجعلنا ال نفقد البوصلة وال نركن اىل التعامل مبكيالني كأن 
ندافع عن ابنائنا يف اوروبا وندعو إىل قبولهم وحسن إفادتهم مقابل سلوك 

مغاير وخطاب مغاير يف ما يتعلق بالوافدين إلينا عىل قلتهم. 
الهجرة  موضوع  مع  التعامل  عدم  الرضوري  فمن  ذلك  إىل  إضافة 
وخاصة منها غري النظامية من منطلق املقاربة الغربية التي تحمي مصالح 
أوروبا وتسعى إىل تحويل تونس مصّدا خلفيا للهجرة الوافدة عىل أوروبا 
مقابل  ومساعدات  هبات  يتقاىض  رشطي  إىل  التونسية  الدولة  وتحويل 

لعب دور حامية حدود أوروبا الجنوبية.

مالحظة مهّمة 
الهجرة  قسم  يف  أصدقائنا  برأي  استأنست  املقال  هذا  كتابة  عند 
اسرتاتيجية  بوجود  أعلموين  الذين  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  التابع 
الحكومات  كل  أن  غري   2017 منذ  بالخارج  والتونسيني  للهجرة  وطنية 
رفضت اعتامدها رغم أن هياكل الدولة واملجتمع املدين هي من أنجزتها 
وقالوا إن االسرتاتيجية تضم معايري واضحة إلدارة مختلف قضايا الهجرة 
بعقالنية ولذلك أدعو بهدوء أصحاب القرار للنظر يف االسرتاتيجية وتحيينها 
واعتامدها لعلنا نحسن التعامل مع القارة وأهلها يف قادم االيام وهو ما 

سنعود إليه يف مقال الحق.

عقدت النقابة األساسية لبنك تونس واإلمارات 
الجهوي  االتحاد  بإرشاف  مبنظوريها  عاما  اجتامعا 
الكاتب  بوراوي  جربان  االخوين  يف  ممثال  للشغل 
التنفيذي  املكتب  عضو  الجويني  ووليد  العام 
العام  الكاتب  الغريب  نعامن  االخ  بحضور  الجهوي 
والتأمينات  املالية  واملؤسسات  البنوك  لجامعة 
ومبساندة نقابات أساسية عن البنك التونيس الليبي 
والبنك  السعودي  التونيس  والبنك  بنك  والتجاري 

التونيس للتضامن.
وقد افتتح األخ جربان بوراوي الجلسة بكلمة 
إنقاذ  أكد فيها أن امللف االهم واألبرز هو كيفية 
البالد التي تعاين أزمة خطرية وغري مسبوقة قلبت 
انتظارات الشعب التونيس وطموحاته من التشغيل 
والعدالة االجتامعية والتنمية إىل الحصول عىل لرت 
من الحليب وكيلوغرام من السكر والدقيق مؤكدا 
انحدار كافة املؤرشات املتعلقة بالتنمية واالستثامر 
الخيارات  العام والخاص وضبابية املشهد وتداخل 
لتجاوز  األوحد  السبيل  هو  الحوار  أن  معتربا 
ان  عىل  بوراوي  االخ  وشّدد  املعقدة.  األزمة  هذه 
تستهدف  الشغل  اتحاد  إليها  دعا  التي  التحركات 

املجحفة  خياراتها  مراجعة  إىل  الحكومة  دعوة 
خاصة يف قانون املالية األخري املبنّي عىل املديونية 
مقاربات  نحو  النظر  لفت  وكذلك  الخارجية 

تشاركية إلنقاذ البالد من شبح اإلفالس واالنهيار.
القطاع  أن  الغريب  نعامن  االخ  بنّي  جهته  من 
البنيك يواجه عديد الصعوبات من بينها إشكاليات 
التعيينات عىل رأس البنوك العمومية وهو ما خلق 
وإصالحها  وتطويرها  تسيريها  يف  معقدة  مشاكل 
البنوك  تجاه  لديونها  الدولة  خالص  عدم  وكذلك 
أربعة  منها  دينار  مليون  آالف  بتسعة  واملقدرة 

آالف مليون دينار قرض من البنك الوطني الفالحي 
مشاكل  عىل  زيادة  للحبوب  الوطني  للديوان 
املرتبطة  املهنية  النزاعات  وأيضا  الرقمي  االنتقال 

بالحوار االجتامعي والحق النقايب.
العام  الكاتب  الصالحي  سامي  األخ  وأشار 
وعضو  واإلمارات  تونس  لبنك  األساسية  للنقابة 
ضمن  يندرج  العامة  الجلسة  انعقاد  أن  الجامعة 
سلسلة الجلسات العامة لتدارس مطالب املوظفني 
للمديرة  االسرتاتيجية  الرؤية  محاور  وتداول 
الذي  البنك  إنقاذ  وبرنامج  للمؤسسة  الجديدة 

عىل  زيادة  وذلك  كربى  اقتصادية  بصعوبات  ميّر 
واملطالب  لألعوان  املرتاكمة  االجتامعية  املشاكل 
العالقة عىل غرار الهيكل التنظيمي املنصوص عليه 
الترصف يف  اتفاق سابقة وكذلك ملف  يف محارض 
أبرز  فإن  الصالحي  األخ  املهنية وحسب  املسارات 
املطالب ذات األولوية تتمثل يف تعيني كفاءة عىل 
املوجود  املسؤول  ألن  البرشية  املوارد  إدارة  رأس 
التي  املشاكل  بني  من  اصبح  املصلحة  بهذه  حاليا 
متثل عائقا لتقدم املؤسسة وإنقاذها عىل املستويني 
املامرسات  نتيجة  وذلك  واالجتامعي  االقتصادي 
تجاه  بها  يقوم  التي  املسؤولة  وغري  القانونية  غري 
إحدى  حالة  تعكر  يف  تسبب  ما  وهو  األعوان 
املوظفات بشكل خطري وأفاد األخ سامي الصالحي 
بأن املوظفة تعرضت إىل حملة هرسلة شديدة من 
مسؤول املوارد البرشية مطالبا اإلدارة العامة بفتح 
الخطري  التجاوز  هذا  مالبسات  يف  عاجل  تحقيق 
عىل  كفاءة  تعيني  إىل  دعوتها  مع  بالتوازي  وذلك 
سالمة  عىل  حفاظا  البرشية  املوارد  مصلحة  رأس 

املناخ االجتامعي باملؤسسة.
* نرص الدين

مشاكل اجتامعية مرتاكمة وتعيني كفاءة يف إدارة املوارد البرشيةبنك تونس واإلمارات: 
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بإرشاف األخ نور الدين الطبويب االمني العام 

العام  االمني  الشفي  األخ سمري  لالتحاد ورئاسة 

وحضور  والشباب  املرأة  عن  املسؤول  املساعد 

األخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول 

الهيئة  اعضاء  من  وعدد  واملالية  اإلدارة  عن 

العادي  العام  املؤمتر  انعقد  الوطنية  اإلدارية 

للجامعة العامة ألعوان وموظفي وزارة الداخلية 

والعمد تحت شعار جبهة صامدة كتلة واحدة 

وقد تّم عىل هامش افتتاح االشغال تكريم عدد 

من مناضيل القطاع وهم اإلخوة الطاهر املرايحي ومحمد الهادي 

بوغرارة والعريب الهاممي ومربوك كرشود. ويف كلمته االفتتاحية 

عرب االخ سمري الشفي رئيس املؤمتر عن ارتياحه للتقدم الرسيع 

قبل  ما  سنوات  يف  يعاين  كان  الذي  القطاع  هذا  أحرزه  الذي 

االتحاد  أن  إىل  له مشريا  السلطة وتهميشها  الثورة من ضغوط 

العام التونيس للشغل قد كسب رهان تنظيم هذا القطاع الفتي 

وعمل عىل إزالة كل التشويهات التي طالته خصوصا من جهة 

ربطه بخدمة أجندات النظام السابق.

أكد االخ نور الدين الطبويب أن منظمة حشاد تنزع حيادها 

االمر  يتعلق  وحني  ومستقبلها  تونس  براهن  األمر  يتعلق  حني 

النقايب  الحق  مقدمتها  ويف  واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق 

دعوة  أن  إىل  مشريا  والفردية  العامة  والحريات  االرضاب  وحق 

واملسريات  التجمعات  إىل  الوطنية  االدارية  الهيئة 

الحقوق  عن  الدفاع  إطار  يف  تندرج  الجهوية 

والتونسيني.  التونسيات  ولعموم  لألجراء  االقتصادية 

لينش« إىل مغادرة  الرفيقة »أيسرت  ويف تطرقه إىل حادثة دعوة 

باألجنبي  واستقواء  الوطنية  السيادة  يف  التدخل  بدعوى  البالد 

»إيسرت«  الرفيقة  باملرّة ألن حضور  كذلك  ليست  »املسألة  قال: 

يندرج ضمن تقاليد الحركة النقابية العاملية املبنية عىل التضامن 

والتساند مشددا عىل ان االتحاد ال يستقوي بأي طرف خارجي 

اجل  من  وتاريخه  نضاالته  وإرثه  ومورثه  بثوابته  يستقوي  بل 

تونس التي ضحى فيها النقابيون والنقابيات بدمائهم الستقاللها 

وسيادتها ومناعتها«.  

وأضاف االخ الطبويب أن بناء تونس وتجاوز أزماتها ميّر حتام 

املسؤولية  عرب  وكذلك  الحقيقية  والتشاركية  البناء  الحوار  عرب 

والناي عن خطابات الكراهية والتخوين والشيطنة التي لن تزيد 

إال من احتقان االوضاع وتعسري سبل اإلنقاذ مشددا عىل أن اإلتحاد 

سيبقى صامدا وموحدا ولن يقبل بالتفويت يف مكتسبات البالد 

النقابية  املنظمة  أن  مضيفا  أجيالها  ومستقبل  حارضها  وارتهان 

خرجت من معاركها املريرة منترصة ولن ترهبها التهديدات وال 

السجون وال االغتياالت مجددا الدعوة إىل مصارحة الشعب بكل 

الحقائق والكف عن مهاترات التشويه والتجريم للمنظمة حشاد 

الحقائق  كل  لكشف  تلفزية  مناظرة  لحضور  استعداده  مبديا 

الرصيحة  املواقف  لتقديم  وكذلك  ومصارحته  العام  للرأي 

املسعورة  التشويه  حمالت  عن  بعيدا  حشاد  ملنظمة  والحقيقة 

املعارضة  يزعج  االتحاد  دور  ان  مربزا  االجتامعية  املواقع  عرب 

جهة  من  ويزعج  املعركة  اتون  يف  إلقحامه  وتحرض  تدفع  التي 

اىل تحجيم دوره يف مربعات ضيقة  التي تسعى  السلطة  أخرى 

وختم بالتأكيد عىل استقاللية قرار املنظمة ومتسكها بالحياد عن 

التجاذبات السياسية والنأي بنفسها عن التحرك يف فلك السلطة 

ليبقى والؤها الوحيد لتونس وشعبها.

أسفرت عملية االقرتاع وفرز االصوات ملؤمتر الجامعة العامة 

 11 لها  تقدم  والتي  والعمد  الداخلية  وزارة  وموظفي  ألعوان 

مرتشحا صوت لهم أكرث من مثانني من نواب القطاع عن تجديد 

الثقة يف األخ مليك بن موىس كاتبا عاما وحاز كذلك ثقة النواب 

النظام  عن  السومري مسؤول  نجيب  واألخوات  اإلخوة  من  كل 

الداخيل/ محمد باهية مسؤول عن املالية واالنخراطات واالقتصاد 

االجتامعي والتضامني/ نبيل بوعيل مسؤول عن اإلعالم والنرش/ 

القانونية/  والشؤون  الدراسات  عن  مسؤولة  املاجري  لطيفة 

حلمي الحامدي مسؤول عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية/ 

غري  والقطاع  االجتامعية  الحامية  عن  مسؤول  العيادي  بلقاسم 

املنظم/ بلقاسم بوبكري مسؤول عن العالقات العربية والخارجية 

والهجرة واملهاجرين التونسيني بالخارج/ هدى العيساوي مسؤولة 

عن املرأة والشباب والعالقة مع املجتمع املدين.

* نرص الدين 

مؤتمرات

في المؤتمر االنتخابي للجامعة العامة ألعوان وموظفي الداخلية والعمد

جتديد الثقة يف األخ مليـك بـن موسى كاتبـا عامــا 
وحرص علـى مواصلـة دعـم القطــاع 

 األخ األمني العام: 

الدعوة إىل مغادرة الرفيقة »اسرت« البالد 
أمر موجع بكل األشكال 
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الحوار النقابي

املكتب  من  وبتأطري  الكاف  بوالية  الجهوية  النقابية  الهياكل  تستعد 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل إىل تنظيم مسرية السبت 25 فيفري 
2023 وذلك دفاعا عن املرفق العام وضد رفع الدعم وحفاظا عن املقدرة 
التنفيذي  املكتب  نظّم  وقد  النقايب  الحق  عن  كذلك  ودفاعا  الرشائية 
لالتحاد الجهوي عدة جلسات مع النقابات األساسية يف كل املؤسسات 
أم  اسمنت  ورشكة  ودميا  صافية  مؤسسات  منها  والخاصة  العمومية 
الحوار  النقابيني ورشكائهم يف  السائح حامس  الكليل ليلمس األخ كامل 
عن  دفاعا  التظاهرة  هذه  نجاح  يف  لالسهام  والحقوقيني  املحامني  من 
االستحقاقات االقتصادية واالجتامعية. عن كل هذه االستعدادات ملسرية 
بالكاف حاورنا األخ  الجهوي للشغل  أمام دار االتحاد  السبت والتجمع 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي كامل السائح الذي يجر خلفه سنوات من 
النضال وتحمل املسؤوليات النقابية منذ انخراطه باملنظمة الشغيلة سنة 
ليتسلم  األسايس  التعليم  قطاع  النقايب ضمن  العمل  يف  وتدرجه   1987
الكتابة العامة منذ سنة 2020 بعد سنوات من عضوية املكتب التنفيذي 

الجهوي.

العمالي  للتجمع  االستعدادات  هي  ما   *
وماذا عن مسيرة السبت؟

- بالفعل نحن عازمون عىل إنجاح هذه التظاهرة العاملية التي سنعيل 
وقد  والحقوقيني  املحامني  من  النقابيني ورشكائنا  وصوت  خاللها صوتنا 

النقابات  أعضاء  باآلخوة  اجتامع   27 من  اكرث  نظمنا 
والسكك  والثانوي  األسايس  التعليم  يف  األساسية 
من  النقابيني  وحسسنا  والدهامين  بالكاف  الحديدية 
املوظفني بأهمية هذه املسرية للدفاع عن املؤسسات 
يف  التفويت  ضد  متعددة  الءات  ورفع  العمومية 
التحتية  البنية  تحسني  اجل  ومن  العمومي  املرفق 
بالجهة وضد رفع الدعم واحالة املفقرين عىل الفقر 
املدقع وضد مرسوم 54 مرسوم تكميم االفواه ونحن 
ندافع أيضا عن الحق النقايب ونشجب محاكمة األخوة 
النقابيني يف الجامعة العامة للنقل واألخ أنيس الكعبي 

الكاتب العام لنقابة الطريق السيارة.

القطاع  في  النقابيين  تفاعل  عن  وماذا   *
الصناعي  النسيج  محدودية  على  الخاص 

في والية الكاف؟
كنسيج  محدود  عامة  واالقتصادي  الصناعي  النسيج  فإن  ذكرت  كام   -
بعض  عىل  األمر  ليقترص  وتراجعت  االستثامرات  فيه  تهاوت  مؤسسايت 
املؤسسات ومنها مؤسسة اسمنت ام الكليل وهي مؤسسة متر بصعوبات 
الثلث من 900  إىل  تقلص  قد  العامل واالطارات  أن عدد  متعددة كام 
عامل واطار إىل 300 هذا إىل جانب مؤسسات أخرى مثل رشكة صافية 
ومؤسسة دميا وقد تّم التطرّق مع النقابيني يف هذه املؤسسات إىل تجند 
العامل النجاح مسرية السبت 25 فيفري 2023. كام نعّول عىل حضور 
ذات  املسرية  ويف هذه  املحلية  الهياكل  ومن  املعتمديات  من  النقابيني 
تعاين من  والتي  التنموية  الجهة  استحقاقات  ندافع عن  الوطني  البعد 

التهميش.

وقوى  األخرى  المنظمات  تفاعل  ما هو   *
وردود  الجهة  في  المدني  المجتمع 
أفعالهم بعد نجاح المسيرات الجهوية في 

كل الواليات؟ 

الساحات  يف  اهالينا  نحاور  نحن   -
الوالية  واملقاهي واألنهح والشوارع يف مركز 
امليدانية  تحركاتنا  خالل  من  واملعتمديات 
إىل  الرجوع  نروم  ال  أننا  التأكيد  من  بّد  وال 
الذهاب  نرفض  ولكننا  جويلية   25 قبل  ما 
بالبالد إىل املجهول وهذا ما أكد عليه اإلخوة 
أعضاء املكتب التنفيذي الوطني كام أننا مع 
هذه  ولكن  الفساد  عىل  والقضاء  املحاسبة 
رشوط  ضمن  تكون  أن  بّد  ال  املحاكامت 
عن  ندافع  ال  ونحن  العادلة  املحاكامت 
املفسدين الذين عاثوا يف األرض أرض تونس 
اللغط  مع  نقطع  وهكذا  لسنوات  فسادا 
إن  الجهوية.  املسريات  تعدد  حول  الحاصل 

االتحاد العام التونيس للشغل قوة خري وعمل من أجل تونس وال بّد من 
التعجيل بالخروج من هذه األزمة السياسية التي متر بها البالد وهي ذات 

انعكاسات اقتصادية واجتامعية. 

* ضمن دراسات حول الوضع التنموي بالكاف 
للشغل  الجهوي  االتحاد  خبراء  اعداد  ومن 
للوضع  تشخيص  ثمة  الدراسات  وقسم 

المتردي ولكن ماذا عن االنجاز؟ 
بالوالة  ندفع  ونحن  باإلنجاز  مطالبة  املعنية  الوزارات   -
الذين تعاقبوا عىل الوالية من أجل بعث املشاريع املعطلة 
وباملناسبة  ومعتمدياتها  الوالية  أبناء  تسويف  مع  والقطع 
مل  فالوالية  تنادي  ملن  ال حياة  ولكن  ذلك  إىل  وندفع  ندعو 
يهجرها املستثمرون فقط بل حتى أبناؤنا للبحث عن مصادر 
حني  يف  الساحلية  والواليات  الكربى  تونس  واليات  يف  رزق 
أن هذه الوالية الفالحية باألساس ميكن دفع الزراعة وتربية 
الدولية  األرايض  من  الشاسعة  املساحات  ولكن  هنا  املاشية 

تم تقسيمها وينتفع بها من ال عالقة 
له بالفالحة ومن خارج الوالية وهم 
مالذات  إىل  الضيعات  حولوا  الذين 

آمنة نهاية كل أسبوع. 

الجريصة  منجم  وماذا عن   *
المتاحة  واالمكانيات 
استغالل  وحسن  لتشغيله 

الثروات بداخله؟ 
الثورة  الوزراء املعنيني باألمر الصناعي واملنجمي ومنذ  - أعتقد ان كل 
قد باعوا لنا األوهام حول تشغيل واستغالل منجم سرتاورتان واستعملوا 
هذه الوعود كمسكنات إذ ال يشء تحقق عدا وجود مهندسني ال نشك يف 
صدق نواياهم وغريتهم عىل القطاع املنجمي وهم من اهل االختصاص 
بالجهة  املهدورة  الطاقات  الفعل وهم من  البطالة وعدم  ملوا  ولكنهم 
عند  يقف  ال  املشاريع  وبعث  التصنيع  وأمر  أخرى.  طاقات  عدة  مثل 
وكيف  أخرى  معطلة  مشاريع  عدة  إىل  يتجاوزه  بل  الجريصة  منجم 

ميكن الحديث عن منطقة صناعية دون بنية 
تحتية وطريق سيارة وتجهيزات ومرافق عامة 
التنمية  حول  الدراسة  فإن  للتذكري  »شغالة« 
بالجهة تم االعداد لها منذ 2008 ويف كل مرة 
هي  ولكن   2015 سنة  وآخرها  تحيينها  يتم 
اآلن بني الرفوف ويطلع عليها كل وال جديد 

ولكن دون جدوى. 

* ماذا عن القطاع الصحي 
الجهوي  والمستشفى 
الخط  مؤسسات  وسائر 

األول في المعتمديات؟ 
بطب  األمر  تعلق  ما  إذا  وخاصة  الواجهات  كل  عىل  مأسوي  الوضع   -
األطباء  نقص  جانب  إىل  هذا  والتبنيج  والتوليد  للقلب  االختصاص 
العموميني املبارشين للمرىض وان بارشوا هم فهو تحت الضغط العايل 
الصحة  إلدارة  والقوة  حول  وال  بعضها  وانعدام  األدوية  لنقص  نظرا 
العمومية فاملستشفى الجهوي يعاين من بنية اساسية مرتهلة ومعدات 
متقادمة ونقص يف اإلطارات الطبية وشبه الطبية وعدد من املرىض يُولّون 
وجوههم إىل القطاع الخاص او مستشفيات العاصمة. وال ميكن الحديث 
عن صحة املواطن يف هذه الظروف وال عن خط أول وخط ثاٍن للصحة 
الوالة ومديري الصحة العمومية عىل  الوالية وكل  يف معتمديات وقرى 
علم بهذه النقائص والحاجة اآلن ملّحة إىل االنتداب عىل أكرث من خط. 

* الزائر لوسط الوالية يلحظ فوضى على 
مستوى النقل العمومي واسطول حافالت 

مترهل هل من حلول؟ 
- ال حل اال يف تجديد األسطول للرشكة الجهوية للنقل بالكاف وهذا ما 
تطرقنا إليه مع النقابة األساسية باملؤسسة ومراسالت متعددة تقدمنا بها 
إىل سلطة اإلرشاف. عدد الحافالت غري الصالحة للعمل يفوق الحافالت 
السليمة وان متكنت من نقل املسافرين 
يقودها  السائق  فإن  املعتمديات  بني 
واليد عىل القلب ثم إن األسطول املتوفر 
الوالية  لطبيعة  مالئم  غري  عالته  عىل 
الفالحية والجبلية. تحتاج املؤسسة اليوَم 
االنتدابات  ودفع  رشيدة  حوْكمة  إىل 
العمومي  بالتمويل  موازنتها  وضخ 
وعدم  النقل  وسائل  حالة  إن  الرضوري. 
إىل  التالميذ  من  عددا  قاد  انتطامها 

االنقطاع املدريس املبكر. 

التربوي وواقع  الوضع  إلى  * هذا يقودنا 
مؤسسات التعليم واإلطار المدرس؟ 

الواليات األخرى  الكاف عن سائر  - ال يختلف الوضع الرتبوي يف والية 
وخطط اإلصالح يف اعتقادي تستوجب رؤية أخرى وال بّد من الحديث 
املستلزمات  وتوفري  النواب  لألساتذة  الهش  التشغيل  مع  القطع  عن 
للمدرس واالطار اإلداري عىل حّد سواء. البنية التحتية للمدارس تحتاج 
إىل متويل وتعجيل بالصيانة والبناء. إن ما يحدث يف املؤسسات التعليمية 
من ال مباالة من سلطة اإلرشاف جرمية يف حق التالميذ واإلطار الرتبوي 

واإلداري 
* حوار ناجح مبارك 

األخ كمال السائح الكاتب العام لالتحاد الجهوي بالكاف للشعب:

العام  املرفق  يف  التفويت  ضدّ  الءات  ترفع  السبت  مسرية 
ورفع الدعم ودفاعا عن الحق النقابي

مهندسو منجم 
سراورتان معطلون 
عن العمل ووزارة 
الصناعة على علم 

* الوالية 
تعاني من 
التهميش 
الممنهج 

وقد هجرها 
أهلها

* أسطول النقل غير مالئم لطبيعة 
الكاف الجبلية وتخلف الحافالت دعا 

ابناءنا في المعتمديات إلى االنقطاع 
المدرسي
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حرية وسؤال
ان  اذ  البالد  ما يجري حاليا يف  الشباب من كل  أين 
القريبني من هذه الرشيحة العمرية االكرث عددا يف تركيبة 
املجتمع التونيس يالحظ حريتها ويف الوقت نفسه حسمها 
يف ان كل من يحركون املشهد العام ال يضعون مشاغلهم 
أولوياتهم  أجندا  او  اهتامماتهم  صدارة  يف  وتطلعاتهم 

بحكم ان البحث عىل التموقع له األولوية املطلقة.
تواجه  التي  والصعوبات  مشاغل  فإن  ذلك  مقابل 
اخرى  اليها  انضافت  بل  هي  كام  مازالت  الشباب 
غري  الحكومية  القرارات  عن  املرتتبة  الرتاكامت  بحكم 
الرشيحة  هذه  تركيبة  يف  الحاصلة  للمتغريات  املسايرة 
والتكوينية  التعليمية  واملستويات  العمرية  النواحي  من 
ورغباتها وتطلعاتها وهي التي لها دراية واستعامل واسع 
للتكنولوجيات الحديثة وهو ما ميكنها من املقارنة بني ما 
االساسيات  توفري  اساسها  رعاية  من  الشباب  به  يحظى 
التي مل يعد يجدها بحكم الظروف الصعبة التي تعيشها 
البالد واملنعكسة عىل اغلب الرشائح االجتامعية اذ انهم 
العيش  من  تيرس  ما  لتأمني  عائالتهم  مكابدة  يعانون 
الكريم وبالتايل تراجعت لديهم الرغبات عىل االقل عىل 
االساسيات  تلك  من  باملزيد  عالقة  يف  العائيل  املستوى 
لتظهر بصورة اكرب عىل مستوى املجتمع وخاصة يف عالقة 

باملؤسسات الرسمية.
يعلم  الشبابية  الرشيحة  رغبات  عىل  املطّلع  ان  كام 
الذين يفرتض  اولوياتها يف غفلة من  انها تغريت يف سلم 
ان يكونوا مواكبني لها حتى تكون برامجهم ومخططاتهم 
من  بني  القطيعة  ما هو حاصل هذه  ان  اال  لها  مسايرة 
ومرحلتهم  لتجاربهم  الخاضعة  رؤيتهم  وفق  يخططون 
واملخططات  الربامج  تلك  اي  يحظى  مل  لذلك  العمرية 
انعكاس  يرونها  ال  النهم  الشبابية  الفئة  لدى  باجامع 
التي يعتربوها االمثل صدقا ومنوذجا وهي لن  لصورتهم 
تكون اال منهم واليهم وال ميكن ان تحاك بأفكار غريهم 
ممن ال يشبهونهم يف املنطلقات التي هي أساس املسالك 
التي يطمحون التباعها مستقبال لذلك عىل واضعي هذه 
الظواهر  عديد  تفاقم  اسباب  يفهموا  ان  املخططات 
والباحثون  املختصون  فرسها  التي  وتعبرياتها  االجتامعية 
واولها البحث عن فرص افضل خارج البالد يف الوقت الذي 
مازال الخطاب الرسمي يعاين من عدم استيعابه ملفردات 
هذه الرشيحة العمرية القادرة عىل تبليغ ما يسعى اليه 
ويف ذلك عجز ملنظومة كاملة تتجىل نتائجها يف  تراجعات 
من  الشباب  عليها  يحصل  التي  املكتسبات  مستوى  عىل 
مختلف املؤسسات املفرتض ان تكون مؤطرة له دون امل 
يف تجاوز ذلك الن  نفس االساليب املعتمدة يف التعامل 
مع هذه الرشيحة ستعطى حتام نفس النتائج اي استدامة 

البحث عن اجابة لذلك السؤال الذي انطلقنا منه.
إذ ان هذه الرشيحة باتت يف حكم »املضاف اليه« يف 
استعارة لغوية اي ان الوصاية كعقلية مازالت مهيمنة عىل 
عديد املجتمعات ومنها مجتمعنا لرتى يف الشباب والنساء 
لكليهام  الخصوصية  وقبلها  االستقاللية  مقومات  توفر 
وهذا ما بينته احداث عديدة وآخرها ما جاء به القانون 
ان وضع  بعد  لهام  فاعلة  والذي عطل مشاركة  االنتخايب 
عدم  الجميع  يعلم  وقت  يف  واملعيقات  الحواجز  عديد 
اوضاعهم  لهشاشة  االلتزامات  قدرتهام عىل تحمل عديد 
االقتصادية ما يعني ان وصولهم اىل مواقع القرار لتغيري 
بخصوص  وتساؤل  نقاش  محل  دامئا  يبقى  الواقع  ذلك 
هيمنة رش يحة واحدة هي التي يعود اليها اتخاذ القرار 
نفس  لهم  تكون  ان  يفرتض  ممن  غريها  مصائر  لتحديد 
الحقوق والواجبات وهذا بحسب الخطاب الرسمي وتلك 
الواقع  أرض  عىل  واملامرسة  املنطوق  بني  اخرى  مفارقة 
والتي كام ارشنا سابقا ال تعكس تطلعات هذه الرشيحة 

التي ستكون يف واجهة االحداث وتطوراتها مستقبال.

في دراسة للدكتورة فاتن مبارك
ا بالتلميح والتصريح

الشباب اختار تعبريات مغايرة للهيمنة الرسمية عىل مشاغله وتطلعاته
* لطفي املاكني

اعتربت الدكتورة فاتن مبارك الجامعية املختصة يف علم االجتامع يف دراسة 
ضمن  صدرت  الثقافية«  والدميقراطية  السياسية  »التعبريات  حول  انجزتها 
لها  مبارك  فاتن  والدكتورة  اغاللو  ياسني  املغريب  الباحث  مع  مشرتك  مؤلف 
مقاالت علمية عديدة منشورة مبجالت وبحوث مشرتكة يف كتب جامعية ان 
فنون الشارع باتت تشكل موضة لفئة عريضة من الشباب إذ ميكن اعتبارها 
االداة املثىل للتعبري بالنسبة إىل هذه الفئة التي تأثرت بشكل ملفت مبوجبات 
استخدمت  التي  البديلة  التعبري  آليات  بتعبري آخر  او  الرسمية  التعبريات غري 
التغيري والتحرر حيث شكلت وسائل  البلدان االخرى لخدمة قضايا  يف عديد 
التواصل االجتامعي وسيلة يف يد الشباب ببلداننا لنقل واختيار امناط للتعبري 
امام  انه  وأضافت  وسائد.  معتاد  هو  عام  مختلفة  والوجود  للعيش  واشكال 
الهيمنة الرسمية عىل قنوات التعبري التقليدية ستمثل فنون الشارع وبالضبط 
موسيقى الشارع اداة بديلة للتعبري عن الشباب وهذا ما يربر أيضا التحديد 
الزمني ملا بعد 2011 عىل اعتبار انها مرحلة تشكل لجيل من الشباب محركهم 
الرسمية  القنوات  انسداد  ظل  يف  بديلة  تعبري  قنوات  عىل  مبني  االسايس 

واصطفافها لخدمة االنظمة التقليدية.
ترى الباحثة ان االسباب باتت الرضورة ملّحة لتعميم الثقافة ودمقرطتها 
البديلة  التعبري  البحث عن وسائل  الشباب والفاعلني يف هذا غري  أمام  وليس 
التي وجدوها يف فن الشارع وبالتايل ضخ دماء جديدة يف هوية الفن وشكله 
تحويل  وايضا  والسيايس  باالجتامعي  املعقدة  وعالقاته  ومكانه  ومضمونه 
اعالن  وايضا  العمومية  والفضاءات  للشارع  ممكنة  جديدة  نظرة  وتشكيل 
الدكتورة  وبيّنت  الدميقراطية  الشكالية  موضوعا  وعْي  دون  او  بوعْي  الثقافة 
الرقابة  الربحي وهام من مظاهر  واالستيعاب  االمنية  الرقابة  ان  مبارك  فاتن 
االجتامعية عىل مامرسات الشارع املختلفة يبينان أّن املاسكني السائدين بزمام 
الحياة املدنية هم السياسيون الرسميون من جهة ورأسامليو املدينة من جهة 
ثانية لذلك تكون هندسة شوارع املدينة عىل االغلب استجابة ملوجبات التنظيم 

السيايس الرقايب واملدين الربحي.
الشارع  وموسيقات  عموما  الشارع  فنون  تقوله  ما  قراءة  ميكن  لذلك 
االجتامعية يف  املامرسات  مواقع  لهندسة  والرفض  القبول  خصوصا من وجهة 

املدينة وتنظيم أفضيتها تنظيمها توزيعيا يعتمد تقسيام لالدوار واألمكنة.
* تجاوز التقليدي 

توقفت الباحثة عند اشكالية كون بعض الشباب ال يجدون مجاال حقيقيا 
يشبههم يكتبون من خالله ما يعتقدون او يعربون فيه عام يشعرون لذا يجب 
تجاوز التحديد التقليدي ملفهوم الشباب الذي يكتفي بالصفات الدميغرافية بل 
التي يشنأ  والثقافية  االجتامعية واالقتصادية  االوضاع  بدراسة  االهتامم  يجب 
فيها الشباب من جهة واشكال التعبري التي يتبنونها من جهة أخرى والتي تتصل 
باشباع حاجات اجتامعية قد يتطلب اشباعها اعادة صياغة النظام االجتامعي 

واالقتصادي والسيايس وحتى الثقايف.
غياب  باالحرى  او  الدولة  وفشل  االجتامعي  التفاوت  عمق  ان  واضافت 
السيطرة  بعد  الذات  عن  التعبري  وأزمة  رسمية  ثقافية  وسياسات  مخططات 
الرسمية والفئوية عىل قنوات التعبري التقليدية من تلفاز وإذاعات ومؤسسات 
رسمية التي صارت محتكرة من فئة معينة اظهرت الحاجة امللحة إىل البحث 
تعبري  اشكال  فيه  تبنى  حّر  بشكل  التعبري  اجل  من  للسائد  مغاير  فضاء  عن 
ملء  يتّم  التسارعية  التعبريات  هذه  وعرب  متفاوتة  ابعاد  وذات  خاصة  فنية 
موسيقى  من  مختلفة  وتعبريات  جديدة  ثقافية  فنية  بروح  مبدننا  الشوارع 
فنا  تنطق  والجدران  االسمنت  يجعل  االخري  الشكل  فهذا  وغرافينى  ومرسح 

يف رسائل رصيحة ضمنية ومشفرة 
الشبابية  املامرسات  هذه  وعرب 
من  الفن  يصبح  الشارعية  الفنية 
جميع  بني  ملشرتكة  ا  املواضيع 
الذين ميشون يف الشارع فام هي 
رأيك  عن  للتعبري  طريقة  افضل 
من وضعها مبارشة امام املارة لكن 
ثورية  فنية  كمامرسة  الغرافيتي 
كانت ويجب ان تبقى تحت املنع 
ومتى سعت وراء الرتخيص عادت 
لكن  فنا  تكون  ان  اال  اخر  شيئا 
تخريبيا  فنا  يعتربه  االخر  البعض 

وباالحرى سوقيا.
* منابر جديدة

املامرسات  ان  واضحا  بدا 
والبحث  الفلسفي  التأمل  فرصة  متنحنا  صارت  بالشارع  الجديدة  الشبابية 
الشارع صادفتنا اشكال تعبريية مختلفة  السوسيولوجي فباإلضافة ملوسيقات 

اخرى وخطابات متعددة ومتنوعة دعتنا للوقوف عندها من الغرافيتي مرورا 
مبرسح الشارع الذي يشكل احد اهم املشاهد البرصية والتعبريية التي تعكس 
مسار تجربة حياتية عند الشباب يف الشارع ومع فن الشارع من أجل ثقافة 

فنية جديدة ودميقراطية.
* آليات هامشية

املنابر  عىل  السيطرة  متت  ما  بعد  انه  مبارك  فاتن  الباحثة  استنتجت 
االعالمية الرسمية من أطراف معينة للرتويج وخدمة مصالح اديولوجية رسمية 
ينبغي لها ان تسود، لجأ الشباب اىل آليات التعبري غري املعرتف بها والهامشية 
وتم ابداع منابر جديدة للتعبري والكتابة والظهور للجمهور والتأثري عىل الرأي 
العام والوسيلة االفضل لهذا الغرض هي الجدران املفتوحة امام العموم والتي 
صارت منربا للشباب لخطف انظار املارة واملتجولني والرأي العام وارشاكهم يف 
هموم وإيصال رسائلهم وهكذا ميكن ان نرصح بأن جزءا من تاريخنا يجب ان 
نبحث عنه يف الجدران واالعمدة واألبواب سواء يف الساحات العمومية الكربى 
او جدران االزقة واالحياء الشعبية ان جزءا كبريا من احالمنا سقط مع سقوط 
الجدران او مدون عليها ألن الجدران ميكن ان تعلمنا مثلام تعلمنا الكتب وانها 
موسوعة املنبوذين واملقصيني والثوريني والعشاق انها صوت الذين ال صوت 
لهم وهكذا ويف غياب االمكانيات يبدع الشباب طرقه الخاصة التي تبدو يف 
ويف  املجتمع  يف  عليه  ومتعارف  رسمي  هو  ما  كل  من  مقبولة  غري  معظمها 

الفضاء الذي ولدت فيه.

* لطفي املاكني

هناك تشكالت للشارع 
والفضاءات العمومية

 يف عالقة بالديمقراطية

غري  أداءه  وأّن  للتصنيف  قابل  غري  النظام  هذا  أّن  أحد  عىل  يخفى  ال 
قابل للقياس وذلك لعّدة عنارص أهّمها غياب تلك اإلحداثيات النظريّة التي 
تسمح باقتفاء أثر املنطق يف السلوك السيايس للّسلطة. هي كائنات سلطويّة 
جهة  من  األجهزة  وسلطة  السلطة  قانون  سلطة  متفرّقة:  كيانات  يف  متناثرة 
لتشابه   2011 قبل  ما  إلحداثيات  ترتّد  العام  الفضاء  يف  متحرّكة  وسلطات 
مبعناها  الزمن  نفي  عىل  ليتحالفا  القائم  النظام  مع  وامليكانيزمات  املناخات 
الكرونولوجي والسيايس عىل الطرف النقيض تقف معارضة تائهة يف معارضة 
سلطة بال مركز وال عقل وال خطاب حتّى نسيت أنّه من املنطق أن ال نتوه يف 
البحث عن منطق سلطة ال عقل لها بل إّن املنطق يكمن يف معارضة منطوقها 
واملقهورين.  الجياع  شعب  لقضايا  االنحياز  ويف  التسلّطي  وأدائها  الالّمنطقي 
لتصّدع  وبالالّمعنى  بالهالميات  الّسلطة  لصوت  الصدى  رجع  أصوات  تتعاىل 
رؤوسنا بالشعب الذي يريد والذي مل يحّدثنا واختار أن يهمس فقط يف آذان 
الّسلطة والسيادة الوطنيّة التي أصبحت يف العهد الّسعيد تتغّذى من الحلم 
رغم علمنا وعلم السلطة أنّها عشيقة املؤرّشات بكّل أنواع املؤرّشات من الناتج 
الحدود.  خارج  القابعة  األوكار  وكّل  التجاري  امليزان  إىل  املديونية  إىل  الخام 

الحزبيّة  املحاصصات  من  العبور  وهو  النظام  شكل  يف  نوعي  تحّول  هنالك 
اإلسالم  وتخضع ملرشوع  تتحّجب  أن  رفضت  لدولة  الّسلطويّة  للمحاصصات 
»زنطة  متناثرة  لسلطات  فانقادت  االجتامعي  أصلها  إىل  تعود  أن  أو  املعومل 
تنقذها وال  أحمد ال وعي يحميها وال مشاريع  أوالد  تعبري  حافية« عىل حّد 
عليها  القامئون  يستوعبها  مل  متفرّدة  فريدة  تجربة  هي  املتعارضة.  املعارضة 
وال شعب »املضّحى بهم« وال املعارضة وكلّها نواتات هّشة هزيلة يف مواجهة 
السلطة  بهذا  مآسيها  زادت  والجيو-سياسية  املحلّية  بالرصاعات  تفيض  أرض 

املتسلّطة.
بعيدا عن التفكيك والتوصيف وبعيدا عن املوضوعية والعقلنة والعلمنة 
العظيم  حّشاد  ويسري  الفجر  النساء  فيها  تسبق  ألرض  الّدنيا  تعّصب  وبكّل 
شامخا مستفزّا للموت مل يبق إالّ مخرج وحيد: االتحاد العام التونيس للشغل مبا 
يحمي ويحمل من الراسخني يف الوطنية والنقابة والسياسة وعلينا أّن نستخلص 

قوانني »التجربة املأساة« يف تشّكلها قبل أن ينهش ما تبّقى من جثّة الدولة.

* فوزي النوري

محاولة لتفكيك هذا النظام
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* لطفي املاكني    

اعتربت احالم النصريي رئيسة املركز التونيس املتوسطي انه بقدر ما هو 
ان  اال  التنمية  عجلة   دفع  للمشاركة يف  للجهات  دور  هناك  يكون  ان  مهم 
االنتخابات الجهوية ال يجب ان تكون قبل إقرار قانون انتخايب جديد مبني 

عىل التشاركية والحوار.
وأضافت يف حديثها لـ »الشعب« عىل رضورة وجود تقسيم جديد للدوائر 
االنتخابية مبنى عىل معايري علمية كام  ان القانون االنتخايب الجديد البد ان 

املنتخبة  مبا يضمن متثيلية  املجالس  التناصف يف  ينّص عىل 
توفري  مع  اإلعاقة  وذوي  ذوات  واالشخاص  والشباب  النساء 
التمويل العمومي لضامن املساواة بني املرتشحني ووضع عتبة 
يف  املشاركة  لنسب  وعتبة  واالقاليم  الجهات  ملجلس  للرتشح 

االنتخابات.
باالستحقاقات  عالقة  يف  املركز  يقرتحه  ما  وبخصوص   
اسرتاتيجية  وضع  اىل رضورة  النصريي  احالم  أشارت  القادمة 
التسجيل اآليل من عدمه واالعالن  باعتامد  واضحة يف عالقة 
القواعد  تغيري  وعدم  االنتخابية  العملية  انطالق  قبل  عنها 
واملس منها يف خضم املسار االنتخايب وكذلك اهمية التنصيص 

املرتشحني  بني  التلفزية  املناظرة  عملية  تنظم  واضحة  وقواعد  اجراءات  عىل 
ووضع بدائل لكل السيناريوهات مبا ال ميس من حق املرتشحني واملساواة بينهم 

واالعالن عنها مسبقا كام ندعو هيئة االنتخابات اىل تسهيل مهمة املالحظني.

* الريف والحدود
الريفية  باملناطق  للنساء  املتجهة  اآلراء  سرب  عملية  نتائج  وبخصوص 
املركز  رئيسة  ذكرت  الثاين  الدور  يف  التصويت  بعملية  عالقة  يف  والحدودية 
التونيس املتوسطي ان العينة شملت 682 امرأة توزعن عىل واليات جندوبة 
وتطاوين  وباجة  ومدنني  وقبيل  وتوزر  والقرصين  وقفصة  والكاف  وسليانة 

حيث ان الاليت مل يشاركن يف االقرتاع ارجعن ذلك اىل منعهن من قبل  من له 
سلطة عائلية عليهن مبقتىض السلطة الذكورية لعدم متكن القرين او االبن من 
الدخول معهّن للخلوة او لعدم االقتناع بالعملية االنتخابية ككل وعدم الثقة 

يف النتائج وكون املشهد السيايس لن يحدث الفرق بالنسبة لهن.

* عملية التصويت
امتناعهن  كون  الريفيات  النساء  عن  اآلراء  سرب  كشفها  اخرى  معطيات 
عن التصويت يعود لوجود اكرث من مرتشح من نفس العرش لذلك خرين عدم 
التصويت عىل أي مرتشح وكذلك ضياع أو عدم امتالك بطاقة 
تعريف وطنية اما بالنسبة للنساء الاليت ادلني باصواتهن يف 
دور دون دور آخر )أي اما شاركن يف الدور االول او الدور 
الثاين( فتعود لضغوطات من العائلة او العرش كام ان اعداد 
كبرية منهن عىل غري دراية باي نوع من االنتخابات تجري 
التي تسبق  بالبالد وكذلك عدم مشاركتهن يف االجتامعات 

عملية التصويت.

* ضغوطات
واضافت احالم النصريي ان من املهام االساسية للمركز 
يف مثل هذه االستحقاقات هو مالحظة مدى ضامن مشاركة مستقلة للنساء 
كمرتشحة  املرأة  تعرتض  التي  والضغوطات  العراقيل  اهم  معاينة  خالل  من 
مشاركة  تعيق  التي  االنتهاكات  نوعية  وكذلك  املشاركة  يف  حقها  مامرسة  يف 
املرأة كمرتشحة ومدى دعم املساواة بني الرجل واملرأة يف مامرسة حق الرتشح 
لالنتخابات وقد توقف املركز عىل انحسار اشعاع الحمالت االنتخابية وبرامجها 
يف مستوى جهوي ومحيل يف وقت يفرتض ان تكون ذات بعد وطني وذلك 
بسبب تقسيم الدوائر اضافة اىل ترصيح 70٪ من املرتشحات اثناء املقابالت 
لالنتخابات  االولية  النتائج  عن  االعالن  بعد  مبارشة  للضغط  تعرضن  انهن 
قبل  من  للهرسلة  تعرضن  منهن   ٪40 ان  حيث  االول  الدور  يف  الترشيعية 

املرشحني  و27٪ تعرضن للتمييز عىل أساس النوع االجتامعي.

* الدّور األوّل
وعىل  امليدانية  االنشطة  خالل  للعنف  تعرضهن  عن   ٪63 اقرت  كام   
مل  حيث  االول  الدور  يف  كان  ما  عكس  وهذا  االجتامعي  التواصل  وسائل 
املركز  رئيسة  اليها  أشارت  التي  العوائق  ومن  التهديدات  هذه  مثل  تسجل 
املناظرات  يف  للمشاركة  للتنقل  املرتشحات  قدرة  عدم  املتوسطي  التونيس 
التلفزية بسبب غياب امكانيات التقنل وتحمل مصاريفه او االقامة بالنسبة 
للمرتشحات من املناطق الداخلية اضافة اىل غياب التأطري من قبل االحزاب 
والجمعيات باعتبار تجاربهم يف مثل هذه االستحقاقات واكدت رئيس املركز 
التونيس املتوسطي ان مالحظة االنتخابات وهذا واجب مكفول باملعاهدات 
واملواثيق الدولية والقوانني املحلية ال يرتبط باالساس بالسياق الذي جاءت فيه 
وال يعني اضفاء اي مرشوعية عليه الن الغاية تبقى هي القرب لالطالع عن 

الكيفية التي شاركت بها النساء كمرتشحة أو كناخبة.

أحالم النصيري رئيسة المركز التونسي المتوسطي لـ »الشعب«

يجب إقرار قانون انتخابي جديد مبني على التشاركية والحوار 
قبل انتخابات مجلس الجهات واألقاليم

الباحث حافظ شقير في قراءة سوسيو ـ سياسية لالنتخابات

عامل القرب كان مؤثرا يف عملية انتخاب نواب الربملان الجديد
* لطفي املاكني    

أهّم  ان  البرشية  الجغرافيا  يف  مختص  استاذ  شقري  حافظ  الباثح  اعترب 
درس يف االنتخابات الترشيعية هو »التصويت القرب« أي املرتبطة باملؤسسة 
االعضاء  او  الرئيس  بالبلدية  وكذلك  وقيمني  ومعلّمي  اساتذة  من  الرتبوية 
وذلك من خالل قراءة السياسية ـ سوسيولوجية لالنتخابات قدمها يف الندوة 
التي نظمها مؤخرا املرصد التونيس لالنتقال الدميقراطي بالتعاون مع مؤسسة 
فريدريش إيبارت وأرجع إىل ان اعىل نسبة من املرتشحني تدور حول املدرسة 

والتدريس اضافة اىل املواطنني ورجال األعامل بنسبة أقل.
 ٪16 نسبته  ما  منتخبة   25 للمرأة  ضعيفا  حضورا  النتائج  عرفت  وقد 

والشباب 7٪ للفئة العمرية تحت 35 سنة بينام تزيد هذه 
النسبة لدى الفئة العمرية ما بني 35 ـ 44 سنة لتتجاوز ٪35 
مع االشارة إىل املستوى العلمي املتميز لدى نسبة هامة من 

الذين فازوا بعضوية الربملان الجديد.
 جانب آخر ركز عليه االستاذ حافظ شقري وهو املتصل 
بالجانب السيايس للمرتشحني لهذه االنتخابات والذي حظي 
االمكان  قدر  لالبتعاد  توجه  هناك  ان  باعتبار  واسع  بجدل 
الجديد  الربملان  تركيبة  عىل  وتحالفاتها  الحزبية  الهيمنة  يف 

بحيث روجت صورة كون هناك نسبة هامة من املستقلني وقد وضح الباحث 
هذه املسألة بالقول انها غري واضحة اطالقا حيث هناك 10٪ من الذين فازوا 
يف االنتخابات لهم نشاط نقايب وثلث الربملانيني الجدد لهم نشاط يف املجتمع 
صفته  اخفي  من  هناك  الن  غموضا  أكرث  االحزاب  مع  العالقة  ولكن  املدين 

 23 بـ  إال  ترصح  مل  االنتخابات  هيئة  ان  بدليل  الحزبية 
منتخبا )12 من حركة الشعب( ويشرتك الباثح بان اصوات 
قيادات االحزاب تعالت بخصوص متثيليتها املرتفعة داخل 
جويلية   25 حراك  قيادة  ان  ذلك  من  الجديد  الربملان 
رصحت بفوز بـ 80 مقعدا كام اعلن كل من حركة الشعب 

والتيار الشعبي فوزهام بنسبة معتربة من املقاعد.

* اقصاء وتهميش
االنتخايب  النظام  أّن  شقري  حافظ  االستاذ  يعترب 
املتدنية  فالنسبة  واملرأة  الشباب  وهمش  االحزاب  اقىص 
الربملانيني  تجانس  وعدم  للمشاركة 
وديناميكيته  االجتامعية  ونوعيتهم 

االنتخابية مؤرش خطري عىل الفراغ السيايس الذي دخلت فيه 
تونس والذي سيغذي تدخل املال الفاسد والوالءات العشائرية 
ويطرح تساؤالت حول جدوى انتخاب مجلس االقاليم وربط 
السيايس  والفراغ  الدميقراطي  والخواء  الشعبوية  بني  قراءته 

الذي تعيشه البالد.

* توازنات
التساؤالت  مدى  السوسيولوجية  ـ  السياسية  القراءة  هذه  وتعكس 
املتزايدة منذ االعالن عن الرتشحات وبعد االعالن عن القامئة الفائزة مبقاعد 
الربملان بخصوص الدور املرتقب من مجلس نواب الشعب اذا ما طغت عليه 

تركيبته وهناك من يدعو  التجانس يف  التشتت وعدم  مظاهر 
اىل رضورة تشكيل تكتالت وازنة حتى تكون هناك جدوى من 
خاصة  القوانني  مشاريع  عرض  عند  مستقبال  الربملاين  العمل  
االساسية منها والتي تتطلب توفر نصاب قانوين يضمن متريرها 
املواقف يف  ثبات  االدىن من  الحد  توفر  التكتالت  تلك  ان  كام 
عن  بيانات  اصدار  اىل  تحتاج  التي  واملسائل  امللفات  عديد 
الربملان وهذا امر متداول ومتعارف عليه باغلب برملانات العامل.

* تقريرات وتحركات
تقريب  باتجاه  تحركات  تعرف  املرحلة  هذه  أن  كام 
وجهات النظر بني مجموعات من النواب وهذا ما يتداول من 
يحيط  ما  مع  االعالمية  واملنابر  الصحافية  الترصيحات  خالل 
بتلك التحركات من انتقادات من بعض االطراف التي ترى انها ال تستند اىل 
مرجعيات فكرية او مواقف مبدئية بقدر ماهي ضغوطات او استاملة لبعض 

النواب لاللتحاق بهذه املجموعة او تلك لتضخيم عددها.

* تجاذبات أخرى
ويتوقع ان تتوسع دائرة هذه التجاذبات يف املرحلة القادمة وبعد انتهاء 
فرتة الطعون واالعالن عن القامئة النهائية وتحديد الجلسة االفتتاحية للربملان 
الجديد حيث يفرتض ان يتم انتخاب رئيسا له ومكتبا له )نواب الرئيس( وهي 
التوازنات  التحالفات ومن خاللها ستتوّضح خريطة  لكثري من  عملية تخضع 

داخل الربملان الجديد.

هناك غموض 
في االنتماءات 

السياسية 
لنواب البرلمان

ضرورة وضع 
استراتيجية 

واضحة 
في عالقة 

بالتسجيل اآللي
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االزمة  ان  واملتابعني  املختصني  واستنتاجات  تحاليل  أغلب  تّتفق 
اذا  اال  حلوال  لها  تجد  لن  االصعدة  جميع  وعىل  البالد  بها  متر  التي 
ما كان هناك حوار تطرح خالله مختلف املقاربات والتصورات من 
مع  للحديث  منطلقا  كان  ما  وهذا  العام  الشأن  يف  الفاعلني  جميع 
الدكتور فتحي الرتييك استاذ مميز بالجامعة التونسية وصاحب كريس 
اليونسكو للفلسفة وعضو قار يف بيت الحكمة إذ قّدم لـ »الشعب« 
ما يفرتض ان يحصل خالل هذه الظرفية الصعبة لتجنب مزيد تعمق 
امل بات  االزمة سياسيا واقتصاديا واجتامعيا خاصة أن هناك خيبة 
يعاين منها عموم التونسيني جراء فشل من تداولوا عىل السلطة عىل 

مدى السنوات املاضية.
واكد محدثنا عىل اهمية املبادرات الوطنية الهادفة لتجاوز حالة 
العطالة التي تعيشها البالد وحلل املطلوب من الجميع وخاصة من 
الفاعلني يف املشهد السيايس لتحقيق االستقرار الذي عىل أساسه تبنى 

املرحلة القادمة الن عدم االستامع اىل اآلراء االخرى حتى وان كانت 
تطرح بدائل فعلية لالزمة هو استمرار السباب دميومتها وما سيرتتب 
عنها من تداعيات ال ميكن التحكم يف مآالتها وهذا ما ال يتمناه اي 

وطني لبالده.
* ما هي طبيعة األزمة التي نعيشها؟

ـ ما يجب توضيحه يف بداية تفسري أسباب االزمة  التي تعيشها 
ال  النظام  ت  غريرّ ثورة  كل  بعد  االمر  واقع  انه ويف  منذ سنوات  البالد 
بد من فرتة انتقالية عادة ما تكون صعبة ال ميكن التكهن مبعطياتها 
الشعب  يْنشد  التي  فالدميقراطية  البعض  يعتقد  كام  بسهولة  ومآلها 
تطبيقها غري الدميقراطية التي تريد االنظمة املتتالية بعد الثورة اقرارها 
بقوانني ودساتري مختلفة. فالشعب يصبو اىل دميقراطية نشيطة تتمثل 
يساعده  ان  النظام  من  ويريد  والفعل  بالقول  مطالبهم  توضيح  يف 
الطرق  افضل  هو  الشارع  ان  مثال  فيعترب  املطالب  هذه  تطبيق  عىل 
للدميقراطية البسيطة بينام يريد النظام السيايس ان تقترص الدميقراطية 
عىل الصندوق ومآالته لذلك نرى ان العدد الكبري من الشعب يف هذه 
كل  االزمة عىل  طبيعة  ان  بحيث  املشاركة.  قرار  يأخذ  مل  االنتخابات 
املستويات تقريبا تتمثل يف هذا االنتقال الصعب والشائك الذي مازلنا 
نعاين من اسبابه مدة اطول وال ننىس ان الثورات العاملية مثل الثورة 

الفرنسية تطلبت فرتة انتقالية دامت تقريبا ما يزيد عن مثانني سنة.
* لكن، هناك إنكار أو تقليل من انعكاساتها...

االزمة  هذه  عن  يرتتب  ما  تفسري  رضورة  عند  التوقرّف  يجب  ـ 
هو  املهم  الن  منها  االكثار  وال  انعكاساتها  من  التقليل  ميكن  ال  النه 
أخذ  يف  التعقل  من  بد  ال  اذ  الصعبة  الفرتة  هذه  مع  الذيك  التعامل 
القرار والبد من التحاور يف تكريس الدميقراطية الن الدميقراطية مهام 
كانت واي كان شكلها تعتمد أساسا الحوار والتحاور يختلف نوعا ما 
عن الحوار فالحوار ان شئنا ال يتطلب إن تكون الجهات املتحاورة عىل 
قدم املساواة وهي مشاركة قد تكون ضعيفة وايضا قد تكون مسبوقة 
التحاور هو تشارك من  بينام  االيديولوجيا  او  القوة  تعتمد  مبعطيات 
والعقل  املنطق  اساسا  التحاور  ويعتمد  املساواة  قدم  عىل  الجانبني 

ة إىل هذا النوع من الحوار  وينتج اصال التوافق فنحن اآلن بحاجة ملحرّ
وذلك  ومغلوبا  غالبا  ينتج  وال  العلنية  قاعدة  حسب  يكون  ال  الذي 
لحلرّ مشاكلنا السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية وغريها من 

الصعوبات التي تعيشها البالد يف األزمة الحالية.
* هل غياب املرشوع الذي عىل أساسه توضع الربامج هو سبب 

هذه األزمة؟
يبنى  املرشوع  الن  للمشاريع  غيابا  هناك  ان  أعتقد شخصيا  ال  ـ 
ببناء  يقوم  فمن  اليومية  املامرسات  خالل  من  ولكن  قبلية  بصفة  ال 
قات غري منتظرة  مرشوع نظري ويذهب اىل تطبيقه سيتعرض اىل معورّ
االقرب  هو  النظرية  عىل  اعتامدا  باملامرسة  يبنى  الذي  املرشوع  اما 
النوع  هذا  فشل  كيف  تثبت  والعامل  تونس  يف  واالمثلة  النجاح  إىل 
بهذه  نقولها  ان  ميكن  ال  رأيي  حسب  لذلك  الجاهزة  املشاريع  من 
السهولة غري موجودة لكنها تبنى يوميا عىل اساس املامرسة السياسية 

واالقتصادية وغريها.
يشء آخر هو منوال التنمية او منوال االنتاج هذا اختيار مدروس 
علمي يجب ان يكون واضحا من األول وال يجب ان تخلط بني امناط 
الدقيقة  العلمية  الدراسات  يعتمد  ان  يجب  هذا  واالختيار  االنتاج 
وتعتمد العلوم االقتصادية واالجتامعية وغريها وهناك فرق بني املنوال 

واملشاريع حتى نرفع االلتباس.
* كيف تفرس ترابط السيايس باالقتصادي واالجتامعي يف االزمة 

التي تعيشها البالد؟
ظل  يف  التفسري  إىل  تحتاج  ة  مهمرّ أخرى  نقطة  كذلك  هذه  ـ  
باالقتصادي  السيايس  االرتباط  أنرّ  اذ  البعض  لدى  الرؤية  عدم وضوح 
واالجتامعي هو قاعدة علمية وليس حكرا عىل تونس او غريها ولن 
تجد ازمة اقتصادية اال واتبعتها ازمة سياسية كام ان الحلول التي يجب 
التفكري فيها هي ايضا مرتبطة بالسيايس واالجتامعي واالقتصادي فليس 
فهي  السيايس  اإلشكال  حل  دون  االقتصادي  االشكال  حل  باإلمكان 
الحركات  مثال  فرنسا  ففي  اآلن  التونيس  بالوضع  خاصة  سمة  ليست 
ما  وهو  واقتصادية  وسياسية  اجتامعية  ابعاد  ذات  هي  االحتجاجية 
مقترصة عىل  وغري  معمقة  علمية  قاعدة  االرتباط هو  ذلك  ان  يؤكد 

دول معينة.
* ما هي قراءتك لهذا العزوف عن الشأن العام من قبل املواطنني؟

ـ هناك عزوف ظريف ال محالة وهو نتيجة لخيبة امل كربى اصابت 
الشعب التونيس يف العرشية املاضية عندما كانت آماله متعلقة بإنهاء 
نظام يقدم عىل منع الحريات والفساد املنظم وما راعه اال سنة بعد 
السيايس( ما يف  الطاعة )اإلسالم  يبنى عىل  الثورة وجد نظاما سياسيا 
الثورة  ضد  هو  الثورة  بعد  جاء  الذي  النظام  ان  ذلك  عىل  زد  البالد 
عديدة  واعتصامات  التغيري  لطلب  كثرية  محاوالت  هناك  وكانت 
)اعتصام الرحيل وغريه( ولكن ما اسميه التحالف بني اإلسالم السيايس 
واملافيا والذي ظهر يف التحالف االول بني النهضة والنداء ثم بني النهضة 
وقلب تونس هذا التحالف كان الرضبة القاضية التي جعلت الشعب 
يتهرب من املشاركة السياسية كان ذلك يف االحزاب او يف االنتخابات او 

يف غريها من مظاهر الشأن العام.
* وأي تداعيات تراها عىل دور الربملان الجديد؟

ـ اذا ما أراد الربملان الجديد النجاح عليه ان يعيد الثقة للشعب 
التونيس يف نجاعة العمل السيايس املبارش يعني ذلك  اوال ان يضمن 
الحقوق  يضمن  وان  نوعها  كان  مهام  السياسية  االحزاب  نضاالت 
ع القوانني التي توزع الخريات عىل الشعب توزيعا  والحريات وان يرشرّ
عادال مبا يف ذلك من الحريات النها خري من خريات تونس بعد الثورة. 
فيها  تتخبط  التي  االشكاالت  حل  يف  الخطوة  خطا  قد  يكون  وبذلك 
تونس اليوم وهي كام قلنا نتيجة لرتاكم كبري من االخطاء االقتصادية 

والسياسية.

* أال ترى أّن هذه الظرفية الصعبة تستدعي التفاعل اإليجايب مع 
املبادرات املطروحة؟

اجتامعية  عملية  ذاتها هي  حد  املبادرة يف  ان  نفهم  ان  البد   ـ 
وسياسية تدل عىل نضج يف الفكر والعمل مبعنى ان كل فرد او لكل 
صالحا  يراه  ما  يقرتح  ان  يف  الحق  الصحيحة  الدميقراطية  يف  جامعة 
االقرتاح  هذا  االعتبار  بعني  تأخذ  ان  السياسية  السلطة  وعىل  لبالده 
ان قوة االقرتاح  تتبناه، كام  او  او تأخذ جزءا منه  ان ترتكه جانبا  اما 
تدخل ضمن عمل الدميقراطية النشيطة التي أسست لها مبحارضات 
ولكن  كذلك  وهي  وقانونية  انتخابية  فقط  تكون  ان  ترفض  عديدة 
ايضا تسمح لنشاط الشوارع ونشاط اقرتاحي فكري يعتمد املبادرات 
الخرباء او عن طريق احزاب أو منظامت وتلك هي  جاء عن طريق 
ولكنها  وامكاناتها  قوانينها ورشوطها  لها  طبعا  الحقيقية  الدميقراطية 
ة يف الوضع الحايل والذي متررّ به البالد ويحتاج إىل تضافر  رضورة ملحرّ

مختلف الجهود والقوى الوطنية.
* وكيف ترى تجاوز الوضع الحايل؟

دراسة  بعد  اال  قرارا  نترّخذ  ال  ان  مبعنى  التعقل  إىل  أوال  أدعو  ـ 
ينتج  الذي ال  ذاك  غلبة  التحاور دون  اىل  أدعو  عقلية ومنطقية كام 
غالبا وال مغلوبا كام أدعو إىل التسامح مبعنى ان نقبل املبادرات واآلراء 
والتحاور  فالبعقل  ببعض  بعضها  متضادة  كانت  وان  حتى  االخرى 
والتسامح نستطيع بناء ساحة نقاش عمومي لن ينتج اال ما هو خري 
لتونس املحتاجة اليوم اىل كل القوى الوطنية وجهودها لتجاوز األزمة 
بأبعادها السياسية واالقتصادية واالجتامعية مع تكريس منهج التحاور 

الذي بيرّنته وتحقيق الدميقراطية التي يرنو اليها الشعب التونيس.

الدكتور فتحي التريكي لـ »الشعب«
 الديمقراطية مهما كان شكلها تعتمد التحاور على أساس ال غالب وال مغلوب

الحوار السياسي

* حوار لطفي املاكني

   هناك اختالف في ما ينشد 
الشعب وما تريد االنظمة فرضه 

بالدساتير والقوانين

  االنتخابات ليست المدخل الوحيد لتجاوز الصعوبات بل هناك مبادرات القوى 
الوطنية  وأزمة االنتقال الديمقراطي صعبة وشائكة ومازلنا نعاني  من أسبابها

أزمة االنتقال الديمقراطي صعبة وشائكة ومازلنا نعاني من أسبابها
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الوضع في تونس

* الطايع الهراغي
»عندما ينعطف الّتاريخ يسقط املّثقفون« )كارل ماركس(
»الّتاريخ هو املعلّم الحقيقّي الوحيد« )روزا لوكسمبورغ(

»لن يكفي جيش من الفالسفة لتغيري طبيعة الخطإ وجعله حقيقة« )ابن رشد(
استفحال األزمة وانغالق دائرتها، انسداد مخارجها بشكل مرعب، مأساوّي ومخيف.ذلك ما يطبع الوضع الكاريّث 
املأزوم يف تونس منذ ابتلينا بجوائح برشيّة رسطانيّة متامثلة مع اغرتابها عن واقع التّونسيّني، مغرتبة عن وطن 

مل تتعامل معه مطلقا عىل أنّه وطنها، غريبة عن محيطها الّداخيّل والخارجّي، يُحسب لها متيّزها يف الفشل 
أزمة حّكام  الّسياسات:  كّل  براغامتيّة لإلكراهات ونزوع نفعّي هو سمة  بقراءة  التّأقلم معه  امللفت يف 

أرّصوا طيلة سنوات تربّعهم عىل العرش عىل أن يكونوا خطرا داهام يالحق البالد ويتهّددها وينّكل بها 
منذ صادرت الرّتويكات )وما تناسل عنها من حكومات املسخ املتناسخة( االنتخابات واعتربتها مبايعة 
للخدمات  الحكم من ضامن  فحّولت  كرعايا،  املواطنني  ومع  سائبة  املؤّسسات كضيعة  مع  وتعاملت 
الّدنيا إىل سوط عذاب، سيف مسلول به ترعب املعارضني وتسكتهم، وتتحّكم يف رقاب املوالني، تلوي 
أعناقهم وتشرتي ذممهم، أزمة بدائل وتعطّل ملكة التّصّور فرضتها حالة التّصّحر املدروس واملفروض 

كاختيار، أزمة ثقة هي نتاج طبيعّي لتواتر حمالت اإلرباك والتّحامل والّشيطنة التي أريد لها أن تصنع 
»رأيا عاّما« مشهديّا قطيعيّا منّمطا يرى يف الفعل الّسيايّس -وليس فقط الفاعلني الّسياسيّني- مروقا وزندقة، 

حقال للخيانة ورديفا للعاملة والفساد، وضع عملت جملة من الجهات -أحزابا ومنابر وواجهات إعالميّة 
من  املتحّرر  االحتجاجي  املّد  أيّام  عىل  مهدورة  لـ»كرامة«  قبيّل  ثأر  إطارعمليّة  يف  ماليّة-  ولوبيّات 

كابوس الحضور املبارش لدولة االستبداد ولبارونات الفساد، عملت عىل إنعاشه وإدامته بـ»خارطة 
طريق« مدروسة بإتقان وهادفة ومقصودة للتّنفري من كّل ما برّشت به ثورة 14 جانفي وما 
يذكّر بشعاراتها الواعدة التي متثّل بالّنسبة إىل املتربّمني بكّل تغيري ما ميثّله حبل املشنقة املتدّل 
يف غرفة املحكوم باإلعدام يذكّره دوما بساعة التّنفيذ، ولتبخيس ما اعتقدنا أنّه حلم جائز، 
أزمة معارضة )بقطع الّنظر عن هويّتها ومتوقعها وتورّط جزء منها يف تأزيم األزمة( مجّسدة 
يف لوحة كاريكاتوريّة ومشهد رسياّل كوميدّي درامّي وعبثّي، حيث العصفور الّنادر الذي 
كانه قيس سعيّد لدى طيف واسع من تعبريات اليمني والبعض مّمن تساقط من لفيف 
 )2019( الرّئاسيّة  االنتخابات  يف  اليسار  فصائل  بعض  ويتامى  والّدميقراطيّني  الحقوقجيّة 
بدعة  وعىل  عليه  راهنت  التي  الجهات  إىل  بالّنسبة  العهود  وناكث  لالنقاليّب  رمزا  بات 
اسمها »الّنظافة« يف حقل تُعّد فيه االعتبارات األخالقيّة آخر املعايري. فكان )من مهازل 
التّاريخ وسخريّته( أن توّزع اليمني الّداعم لقيس سعيّد يف رحلته صوب سقيفة قرطاج 
الّنهضة انتصب ناطقا رسميّا باسم معارضة االنقالب واستعادة  بني ميني تتزّعمه حركة 
امللك الّضائع والعودة إىل عهد املؤّسسات )مؤّسساتها(، وميني هو خليط من القومجيّني 

ويساريّي آخر زمان ودميقراطيّي الوقت الّضائع وجملة من االنكشارينّي من ملتقطي األوهام من املؤلّفة قلوبهم 
وبطونهم.

الّسياسة يف أبسط تعاريفها الخالّية من أيّة شحنة إيديولوجّية هي فّن إدارة الّشأن العاّم.
تونس يف جّل فرتات حكم اإلثنتي عرشة سنة بعيدة عن الّسياسة مبا هي فعل يف الّصالح العاّم. تفصلها عن 
اآلن وليس فقط زمن  املريضة حّسا ومعنى«  الّسياسة ومتطلّباتها مسافات ضوئيّة. »تونس  معايري وقواعد عامل 
البايات كام وصفها بّحق ابن أيب الّضياف يف كتابه إتحاف أهل الزّمان يصّح وسمها اليوم بالرّجل املريض )اللّقب 
الذي أطلِق عىل دولة الباب العال العثامنيّة ملّا أصابها الوهن فباتت شبحا لتلك االمرباطوريّة التي أرعبت بقيّة 
األمم فتجّرأت عليها الّدول األوروبيّة وطمعت يف أقاليمها املمتّدة عىل ثالث قاّرات(. تونس مريضة بحّكام ما دون 
الرّخيصة صناعة  الركيكة وما متليه اإلكراهات، مريضة بإعالم مجاٍر جعل من اإلثارة  البالغة  الهواة يخلطون بني 
تستهدف الّشأن الّسيايّس واملجال الفكرّي والثّقايّف وتحّوله إىل مرتع للتّنّدر ومنرب تطاول عىل هامات فكريّة هّمشتها 
دولة بن عيل والطرابلسيّة ولكّنها مل تتجّرأ عليها كام يفعل اليوم خدم الّسادة الجدد، إعالم يعادي أبسط ِحرفيّة 
حتّى يف بعدها التّقني البحت، ابتليت بنخب الّدفاع عن جلدها واالنتصار لهيبتها آخر اهتامماتها، واالتّكاء عىل 
إرثها وإرث نظرياتها -كصاّمم أمان- غائب ومغيّب متاما. فام بالك بالّدفاع عن مجتمعها. الفعل الّسيايّس انحدر إىل 
مستوى العجز عن تحجيم املهالك وليس دفعها. أّما مجرّد التّفكري يف ما يسّميه األسالف جلب املنافع فقد بات 

مطمحا ميكن -من باب التّمّني- أن يُطلب وسيظّل من املستحيل يف ظل الحّكام الحاليّني أن يُدرك.   
إذا أردنا أن نختزل متثّل ترّهل الفعل الّسيايّس )والخطاب الّسيايّس( يف تونس وعجائبيّته فليس مثّة أبلغ من 
املفارقة التّاليّة: ينّص دستور قيس سعيّد )وليس غريه( يف فصله األّول وكذلك دستور 2014، مع تثبيت »ال يجوز 
تعديل هذا الفصل« ودستور 1959 تحت عنوان املاّدة1 عىل أّن »تونس دولة حرّة ذات سيادة« ويسمح سعيّد 
ويسمح  الّريبة  إىل  يدعو  مبا  والثّوابت  املفاهيم  عىل  صارخ  باعتداء  الطّغرايّن  دستوره  يف  ثبّته  ما  بنسف  نفسه 
بعديد التّأويالت الوجيهة واملرشوعة ويثري كوما من املخاوف التي تحفل بها خطاباته االنفعاليّة ترصيحا ال تلميحا 
وباستفزاز أرعن مقصود كرّد فعل عىل نتائج محطّة انتخابيّة، رّد فعل ال يليق -حتّى من باب مقتضيات الربوتوكول- 
بجهة رسمية«نحن نخوض اليوم معركة تحرير وطنّي« )وليس تحّرر وطنّي( ]خطاب قيس سعيّد يف ثكنة العوينة 
التّحاليل  اليوم حتّى يف قاموس  الترّشيعيّة[. فتونس  االنتخابات  الثّاين من  الّدور  31 جانفي بعد مفاجأة  بتاريخ 
القصوويّة ليست مستعمرة حتّى تعمد مؤّسسة رسميّة )الرّئاسة( إىل إحياء رسديّة مىض عليها أكرث من نصف قرن، 

والتّونسيّون أيّا كانت اختالفاتهم وتبايناتهم ال هم مستعَمرون وال هم أجانب.   
* الّتويكات / شناعات 

لن يكون املتابعون واملؤرّخون الحقا يف حاجة لجرد شنيع الفظائع التي ارتكبتها املنظومات الحاكمة - التي 
تنسب نفسها ونُسبت خطأ إىل الثورة- يف حّق التّونسيّني ويف حّق نفسها أيضا. .فاملأزق الذي ترّدت فيه البالد عىل 

جميع األصعدة مجتمعة ومنفردة هو من الفظاعة مبا يفقأ العيون وينهض دليال دامغا عىل بؤس االختيارات)إن 
ُوجدت(والّسياسات املتّبعة منذ 2011 وافتقارها ألّي تصّور مهام كانت بدائيّته.يكفي االستدالل عىل الجوائح التي 
داهمت تونس وشعبها وأصباتهام يف املقتل مبثال واحد فقط يرشح بالّدالالت ويغني عن غريه من األدلّة :التّوأم 
وأجهزة  بالّسلطة  الحاكم  الطّاقم  من  جزء  استفراد  يف  مجّسدا  صلبها  من  الحكم  منظومة  تقيّأته  الذي  الجنيس 
الّدولة واستئثاره مبصادرة كّل املؤّسسات وتعطيلها.بديل فرّخته مرحلة ما بعد انتخابات 2019 من صلب املنظومة 

الحاكمة يف ما بات يعرف مبنظومة ما قبل 25جويلية.
التي  املنظومة  اإلداريّة)مبا فيها  الترّشيعيّة والتّنفيذيّة وحتّى  الحكم   مل تكن مؤسسات 
ورئيس  سعيّد  قيس  الّصدفة  لرئيس  املزدوجة  الرئاسة  عهد  يف  الرّسمّي  املشهد  تصّدرت 
رحيمة  تكون  حتّى  ومبصلحتها  بنفسها  رحيمة  الغّنويش(  الله  آية  الربملان  يف  الّنهضة 
الحكم إىل تحّكم ولعنة وعقاب.وخلقت وضعا بات فيه االحتكام  بغريها. فقد حّولت 
الّدولة عىل  لدواليب  تسيري  كمجرّد  األدىن  حتّى يف حده  مكابدة  رحلة  املؤّسسات  إىل 

حكومات ترصيف األعامل. 
ما الحّل؟ أمران ال ثالث لها. إّما حّل من خارج املنظومة.وهو ما استحال ومل 
يُطرح أصال كاحتامل -وليس كرهان- فقد حالت دونه عوامل موضوعيّة وذاتيّة، 
وإّما انقالب مكّون من مكّونات الحكم عىل رشكائه من الّضائر. وهو ما كان 
مبناسبة عيد الجمهوريّة. 25جويليّة 2021 هو انتفاضة الّنظام عىل نفسه 
باالستنجاد ببريوقراطيّة الّدولة لحسم توزّع مراكز الّنفوذ والقرار. يف هذا 
اإلطار تحديدا يكتيس شعار »قولوا نعم حتّى ال يصيب الّدولة هرم« كل 

ّ أبعاده ودالالته وإحاالته.  
* يف محنة البحث عن بدائل

األمر الواقع الذي فرض نفسه وجّسده قيس سعيّد تحّول من 
تكشفها  األزمة.أزمة  تعميق  عوامل  من  عامل  إىل  إنقاذ  إمكانيّة 
عهد  إفرازات  مع  واالجتامعيّني  الّسياسيّني  الفاعلني  تعامل  طبيعة 
مبارش  تجسيد  وتباينها  وتنّوعها  املبادرات  الجديدة«.كرثة  »الجمهوريّة 
لحالة التّخبّط التي وضع فيها الرّئيس البالد. ***جبهة الّنرصة ،جامعة »لينترص 
الّشعب« ال ترى مخرجا غري االنخراط الكيّل يف املبايعة واعتبار 25جويلية لحظة 
وعي – إن مل تكن لحظة ثوريّة واستعادة لربيق ثورة 17ديسمرب املجهضة بانقالب 
14جانفي-أتاحت الفرصة للقطع مع »منظومة الخراب« لـ«العرشيّة الّسوداء«.«ال 
عودة إىل الوراء« تحتّم الّذوبان يف مرشوع اإلنقاذ، احتضانه ودفعه إىل أقصاه عساه 
الّدولة يف املحاسبة واالنتقام من فيلق  ينجح يف دفع الرّئيس إىل توظيف أجهزة 
»العهد البائد« منظومة 24جويلية. أّما سقف مسعاها فال يتجاوز الحلم بإقناع الرّئيس )واألقرب اقتناع الرّئيس( 
بجدوى ترشيك مساندي حراك 25جويلية إلكسابه بعض املرشوعيّة.االرمتاء الالّمرشوط واالعتقاد يف الحلول الفوقيّة 
القامئة عىل األكراه وضع األنصار أحزابا ومفّسين ورّشاحا وأبواق دعاية يف مرتبة ما دون وّعاظ الّسالطني وأقّل من 
دور املعارضة الّديكور عىل أيّام بن عيل. مهّمتهم تجميل ما ال يرى الرّئيس موجبا لتجميله. أفظع عاهة ملكّونات 
هذه »الجبهة« تجاهلها للبنية الّذهنيّة التي تؤطّر تفكري سعيّد: منقذ أعىل ذو رسالة محكوم عليه تبليغها وتنفيذها 
وشعب يف خدمة املنقذ وليس فقط يف حاجة إليه. أّما الوسائط )نخب/ أحزاب/ جمعيات/ أطراف اجتامعيّة...( 
فأجسام غريبة من موروث بائد ال يصلح إالّ للتّهميش إن مل يكن للتّسيح، خطيئتها أنّه تشّوه عالقة الّصفاء بني 

الّشعب ككتلة هالميّة وملهمه الذي يحتاج جنودا للتّنفيذ وليس ذوات للتّفاعل وعقوال التّفكري والتّدبري.
*** يف الّضّفة املقابلة تنتصب جبهة الخالص، جبهة اإلسالم الّسيايّس ودعامئه، املحكومة بعقليّة ثأريّة، عقليّة 
ال تاريخيّة ارتداديّة تحاسب جحيم الحارض -وهو نتاج سياساتها- بجّنة املايض )عىل افرتاض أنّها حاصل(: اسرتجاع 
ومناخ  الّدميقراطّي  الّنعيم  العرشيّة:  بـ»مآثر«  االنقالب  مجابهة  عىل  تقوم  رسديّتها  التّليد.  واملجد  الّضائع  امللك 
الحّريّات واالحتكام إىل املؤّسسات. عاهتها اإلنكار واملكابرة وتجاهل أكرب جرمية سياسيّة اقرتفتها الرّتويكات بقيادة 
حركة الّنهضة: التّدمري االجتامعّي املعّمم الذي رّشع لتفريخ مخرج أعرج، هو انقالب قيس سعيّد عىل رشكائه يف 

الحكم. 
*** مبادرة اتّحاد الّشغل تعود أهّميتها إىل جملة من العوامل:                      

- كونها صادرة عن منظّمة نقابيّة لعبت دورا رياديّا يف الحوار الوطنّي أيّام رئاسة املرزوقّي ويف ظرفيّة شديدة 
الحساسيّة.

- يصعب حرشها يف خانة أطراف األزمة التي عصفت بالبالد ألكرث من اثنتي عرشة سنة        
- تربط الحوار الوطنّي املراد إنجازه مبلّفات اجتامعيّة واقتصاديّة وليس فقط سياسيّة.        

– توكل مهّمة اإلرشاف عىل الحوار لرئيس الّدولة رغم مآخد االتّحاد عىل سياسات الرّئيس يف ما ميكن وسمه 
بسياسة الهروب إىل األمام.

بقطع الّنظر عن املوقف من املبادرة فال مناص من التّنصيص عىل عوائق تحول دون نجاحها:
أّولها أّن الحوار الوطّني الّسابق حكمته مالبسات تختلف نوعيّا عاّم هو مطروح حاليّا.

وثانيها منسوب التّوتّر الذي يطبع عالقة االتّحاد بالرّئاسة والحكومة
وثالثها استحالة تطارح ما هو سيايّس مادام الرّئيس قد تورّط موضوعيّا يف مرحلة الالّعودة بعد إنجاز الّدور 

الثّاين لالنتخابات الترّشيعيّة.
ورابعها التّباين الكيّل بني املقاربة الّنقابيّة إلدارة الّشأن العاّم للبالد وتصّور الرّئيس ألحاديّة الحكم التي ترفض 

كّل تشاركية.

باب درء املفاسد موصود وباب جلب املنافع مفقود
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وقفات احتجاجية يف املركز 
الوطني لإلعالمية

تطبيقا لالئحة الصادرة من االتحاد الجهوي للشغل بتونس بتاريخ 27 جانفي 2023 وبعد تنفيذ وقفات 
احتجاجية بساعتني ملدة ثالثة أيام ودون استجابة ملطالبنا، تدعو النقابة األساسية للمركز الوطني لإلعالمية 
كخطوة تصعيدية أخرى كافة منظوريها لتنفيذ وقفات احتجاجية ملدة ساعة وذلك بداية من يوم اإلثنني 
20 فيفري 2023 إىل يوم الجمعة 24 فيفري 2023 بداية من الساعة العارشة )س10( إىل الساعة الحادية 
عرشة )س11( وذلك ملواصلة النضال بخصوص إصدار األمر املنقح للنظام االسايس الخاص باملركز الوطني 
لإلعالمية )منحة االستخالص( وإمضاء جميع االطر التعاقدية للمشاريع التي دون اتفاقية ممضاة عىل غرار 

)املعرف الوحيد، الهوية، منظومة الدعم، OFFICE 365( والرتفيع يف قيمة تذاكر األكل.

في بادرة من دار الثقافة النفيضة

دورة متميزة من األيام 
التنشيطية باملدارس 

االبتدائية
باالشرتاك مع جمعية اإلبداع الفني، تنظم دار الثقافة النفيضة من 18 إىل 
التنشيطية  األيام  من  السادسة  الدورة   2023 مارس   4 يوم  ثّم  فيفري   25
الجانب  إضفاء  قصد  وأحوازها  النفيضة  يف  املنترشة  االبتدائية  باملدارس 
الرتفيهي بالفضاءات الرتبوية وتعزيزها بأنشطة تعود بالفائدة عىل التالميذ 

عىل غرار إقامة ورشات لعدد من الفنيات مثل الرسم واأللعاب الداخلية إىل جانب عروض تنشيطية خارجية تراوح بني اإلمتاع 
واملؤانسة، وتعترب مثل هذه التظاهرات الثقافية التي تكرسها دار الثقافة النفيضة بإرشاف وبالتعاون مع مندوبية الشؤون الثقافية 
بسوسة من شأنها أن تصنع اإلضافة املرجّوة باملدارس االبتدائية التي تنعدم بها اإلمكانيات وتفتقر إىل النشاط الثقايف ليصبح بذلك 

تدخل املؤسسة الثقافية رضوريا حتى تكتمل أدوارها وتشع عىل محيطها يف إطار منظومة تشاركية فعالة وذات جدوى عميقة.
* يحيى

»ألو...« إنتاج مسرحي مشرتك جزائري- 
تونسي ناجح

املرسحي  لإلبداع  الستار  جمعية  إنتاج  من 
مركز  مع  بالتنسيق  سوف(  واد   - )الجزائر 
وبالتعاون  بنابل  والركحية  الدرامية  الفنون 
عرض  تّم  )فرنسا-باريس(   les 3loges مع 
املرسحي  العمل   2023 فيفري   16 يوم 
املدينة  وسط  الثقافة  بدار  وذلك  »ألو...« 
اإلنجاز  هذا  ويعترب  سوف(.  واد  )الجزائر 
بكتابته  قام  جديدا  مرسحيا  مولودا  الثقايف 
وإخراجه األستاذ مدير مركز الفنون الدرامية 

بنابل وجدي الڨايدي مبساعدة مراد السلنڨي وهو عمل برؤية تونسية وقامت بلعبه دراميا املمثلة واملخرجة الجزائرية املقيمة 
بفرنسا آيات عيل التي أبدعت وأتقنت اللعب املرسحي وتناولت عديد القضايا اإلنسانية بأسلوب كوميدي إذ أظهرت قدراتها 
املرسحية عىل تقمص عديد الشخصيات املركبة وتوجهت من خالل دورها فوق خشبة املرسح من نقد الوضع وحلمت بوضع 
القاسية ليطرحه  الراهن  بأدوات معاشنا  الحياة أجمل وأبهى. »ألو«، هو عمل مرسحي يعكس واقعنا حيث بني  أفضل وتوق 
بأدوات النقد املناسبة، حسب كاتب والنص واملخرج فكانت الشخصية تصدح بعبارات »نحب نعرب«... » تعبت«، يف محاولة إليجاد 

ذاتها والتساؤل حول متوضعها لرياوح العمل بني الهزل والجد.
•يحيى

مدير دار الشنفرى للنشر األستاذ هادي دانيال لـ »الشعب«

الكتاب املصدر املعريف 
هو األساس

للكتاب  الوطني  املعرض  إطار  يف 
الثقافة  مبدينة  الرابعة  دورته  يف  التونيس 
كانت املشاركة لدور النرش التونسية ومنها 
دار الشنفرى التي يديرها الشاعر السوري 
وباملناسبة  بتونس  املقيم  دانيال  هادي 
وافادنا  الحوار  بهذا  وقد خّصنا  به  التقينا 
بأن الدورة الرابعة شهدت مشاركة حوايل 
50 كتابا يف املرسح والرواية والشعر والنقد 

األديب والفكر والفلسفة والقصة القصرية.
رشائية  مقدرة  هناك  بأن  الحظ  كام 
اولويات  عنده  التونيس  واملواطن  ضعيفة 

الطباعة  إىل  وبالنسبة  الكتاب.  اقتناء  بإمكانها  مثة رشيحة  اكيد  ولكن  حقه  من  وهذا 
دور  ما جعل  وهذا  الضعف  إىل  تقريبا  األخرية  الفرتة  يف  الطباعة  أسعار  ارتفعت  فقد 
النرش مضطرة إىل رفع سعر الكتاب وهذا أثر عىل االقبال عىل اقتنائه وبالنسبة إىل دار 
الشنفرى فقد اصدرت سنة 2022 حوايل 15 كتابا ـ وأما سنة 2023 فقد أصدرت كتابني 
واحًدا يف النقد االديب للناقد العراقي املعروف الدكتور محمد صابر عبيد عنوانه تشكيل 
الرسدي الدرامي مقاربة جاملية يف رواية أنعام كجه جي وآخر للدكتورة يرس العطايف 
مرسحية تونسية. الكتاب عنوانه توظيف التقنيات املرسحية يف املدارس االبتدائية وهذا 
تقريبا الجديد حتى االن يف سنة 2023 ويف الربنامج هناك اصدارات جديدة خالل االشهر 

القادمة تصدر وتكون متوفرة يف املعرض الدويل للكتاب.
أجاب  كنارش  تجربته  وعن  الشنفرى  دار  تأسيس  مرشوع  عن  ماذا  سؤالنا  وعن 
بالنسبة إىل الدار السابقة دار »ديار« فقد أصدرت حوايل 85 عنوانا وكانت الدار ناجحة 
لكن اوقفها بسبب خالف مع رشيكه معي وفّضل أن يبعث دار نرش جديدة وهي نفس 
خط التحرير وهي تعنى بالكتاب الثقايف املتنوع ولكن ذي املضمون التنويري التقدمي.

وإجابة عن سؤال يتعلق بصناعة الكتاب وترويجه يف تونس قال »دور صناعة الكتاب 
وترويجه يف تونس مل تعد املكتبات تعنى بالسوق املناسبة وهو تنظيم املعارض سواء كان 
يف تونس او خارجها ولكن طبعا دور النرش تلقى دعاًم من وزارة الثقافة من خالل دعم 
الورق او من خالل لجنة الرشاءات وهذا اعتامد دور النرش يف تونس عىل تسويق الكتاب.

كنا سابقا أي قبيل 20 سنة نطبع أقل من 2000 كتاب ونسخة من العناوين ممكن 
تسويقه او بيعه خالل أشهر أما اآلن فنطبع تقريبا 500 نسخة من الكتابه.

وعن سؤال حول العزوف عن القراءة يف عرص االنرتنات والكمبيوتر اجابنا كاآليت:
لألسف انشغلت األجيال أكرث بوسائل االتصال االجتامعي واالنرتنات وهذا أثّر عىل 
نسبة القراء يف تونس والوطن العريب وهي نسبة يف االصل ليست عالية اضافة ايضا اىل 
القراء  التي ال تشجع كثريا عىل املطالعة. إذ هناك تراجع عىل مستوى  التعليم  مناهج 
والسبب األول تراجع او زيادة نسبة األمية يف الدول العربية وخاصة بعد الربيع العريب 

والحروب واملشاكل التي تعرضت لها هذه الدول.
* التقاه العريب الزوايب
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* جرير 
منجز ملجموعة من األساتذة جمعتهم املدرسة الدكتورالية للجامعة 
سياق  يف  واالجتامع  اإلنسان  علوم  بعنوان  األوىل  دورتها  يف  املواطنية 
انتقايل أطره وقدمه األستاذ املولدي قيسومي وأدارته ونسقته األستاذة 
ريم عيىس ونرش هذا العمل بالرشاكة بني دار محمد عيل للنرش ومكتب 

التعاون األكادميي ملؤسسة روزا لوكسمبورغ.
إذ أصبح  االجتامع  تقوم فقط عىل علم  الكتاب مؤسسة مركبة ال 
اإلنسان الكائن االجتامعي أفكاره وحياته ضيقة وباهتة وجافة فأضحى 
ونحن  التاريخ  حركة  أتون  يف  والغوص  والفكر  العقل  يخشون  الناس 
أجزاء عمل متنوع ومتعدد يف كّل مكوناته مبا يف ذلك املكون التاريخي 
والجغرايف إذ نجد هذا املنجز رغم أكادمييته يغرف من عديد املعارف 

اإلنسانية يف بعديها االجتامعي والفلسفي.
كتاب ضخم جاء يف 500 صفحة بالعربية والفرنسية واحتوى عىل 
التونسية  الجامعة  بعنوان:  قيسومي  املولدي  املؤطر  لألستاذ  تقديم 

والضوابط األكادميية املتلفة.
* الدروس الدكتورالية أثثها ثلة من األساتذة:

املجتمعات  يف  والتحوالت  اإلنسان  علوم  بوكراع:  رضا  األستاذ   *
املعارصة 

* األستاذ الهادي التيمومي: مدارس علم التاريخ يف عامل اليوم: علم 
التاريخ واالتجاهات البحثية يف اإلنسانيات.

السيايس يف  واالقتصاد  االقتصاد  علم  بن حمودة:  األستاذ حكيم   *
مجال اإلنسانيات.

الفلسفي  الدميقراطي: أصله  الناموس  * األستاذ عياض بن عاشور: 
وتجلياته التاريخية.

* األستاذ سليم اللغامين: التأويل القانوين.
- تحوالت األغاين الرتاثية يف تونس: 

تنازع الرمزيات لألستاذة واالعالمية سلمى الجاليص.
- بنية الفرص السياسية وصعود الشعبيوية يف سياق انتقايل لألستاذ 

خالد طبايب.
يف  الدميقراطي  لالنتقال  السوسيو-ثقافية  األسس  فهم  محاولة   -

تونس..
عديد  وتطرح  األجوبة  عديد  تحمل  ووثيقة  مهم  منجز  الكتاب 
الظواهر املجتمعية مستهلكا أوصانعا يف األبعاد  األسئلة وترشح عديد 

اإلنسانية واللغوية والجاملية.
كتاب مرفأ ميكن للطلبة والجامعيني والباحثني واإلعالميني االستنجاد 
االجتامعي  البعد  الكتشاف  وتدعوك  باملجتمع  تصلك  كوثيقة  به 

والفلسفي  والتاريخي 
وعمق  جرح  يف  الضارب 
إنسانية اإلنسان يف السياق 

االنتقايل.
يف  ورد  كام  الكتاب   *
املولدي  األستاذ  مقدمة 

قيسومي
هذا  مادة  تجمع 
ولنئ  مصنفني.  بني  الكتاب 
كان من غري العسري الجمع 
العسري  من  فإنه  بينهام 

أيضا وإن سلمنا بأنه جمع محمود فهو قليل أو غري محمود وهذا أمر 
ثابت يف نطاق محلية السياق األكادميي واملعريف الذي تبلورت فيه فكرة 
املرشوع الذي احتضن نشأة هذا املحتوى مذ كان فكرة يف قرار ذهني 
مكني اىل أن استوى خلقا فكريا يف وضعه الحايل فقد ألف الكتاب بني 
أّمنها أساتذة من اختصاصات متضافرة يف  التي  الدروس  مجموعة من 
مجال علوم اإلنسان وعلوم االجتامع ومجموعة من املقاالت مجموعة 

من الباحثني.

علوم اإلنسان واالجتامع يف سياق انتقايل
كتاب المدرسة الدكتورالية للجامعة المواطنية

أمام تنامي ظاهرة أطفال الشوارع

رغم الترشيعات والنصوص القانونية التي تحمي حقوق األطفال يف 
تونس فإن الدولة الزالت تتجاهل ظاهرة أطفال الشوارع التي ما فتئت 
تتزايد باستمرار يف الوقت الذي تتكفل فيه  الدولة برعاية بعض األطفال، 
بالتعاون مع فعاليات املجتمع املدين، فإن الكثريين منهم يبقون عرضة 
حيث  عددهم  زيادة  رغم  رعاية،  أو  رقابة  أي  دون  املحتوم،  ملصريهم 
الشوارع خالل  أطفال  ظاهرة  انتشار  تزايد  إىل  اإلحصائيات  آخر   تشري 
السنوات األخرية وأثبتت دراسة أعدت يف الغرض أن ارتفاع نسبة أطفال 
الشوارع هو نتيجة طبيعية ملا تعانيه نسبة كبرية من األطفال يف تونس، 
الذين ترتاوح  94 يف املائة من بني األطفال  الدراسة أن  إذ أظهرت هذه 
العنف،  أنواع  يتعرضون ألقىس  عاما  وأربعة عرش  السنتني  أعامرهم بني 
املجتمع  أنفسهم وعىل  داهام عىل  يشكلون خطرا  يجعلهم  الذي  األمر 
سهلة  فريسة  منهم  يجعل  منحرفة  سلوكيات  من  يتلقونه  ما  بسبب 
للجنوح واالنحراف. كام أن إحساسهم الدائم بالحرمان والغنب والتهميش 
والقهر يدفعهم إىل تطوير اسرتاتيجيات مدمرة يف مواجهة ذويهم وغريهم 

من الناس.
وكبار  والطفولة  األرسة  وزارة  وزارة  من  الواردة  املعطيات  حسب 
إشعار   500 الطفولة  حامية  مندوبو  تلقى   2022 سنة  يف  فإنه  السّن 
حول االستغالل االقتصادي لألطفال وتعريضهم للتسول و 1758 إشعارا 

بخصوص إهامل وترشّد األطفال.
املرأة  الشارع خصصت وزارة  باألطفال يف وضعية  التعّهد  إطار  ويف 
والطفولة  فضاءات من مركبات الطفولة بالحفصيّة والكرم وحّي التضامن 
لوضع برامج التدخل والتعّهد النهاري لفائدة األطفال يف وضعيّة الشارع 
مركز  كأول  الكربى  بتونس  أميل«  »مركز  إلحداث  الوزارة  تستعد  كام 
عىل  وتعمل  الشارع  وضعيّة  يف  باألطفال  للتعّهد  الوطني  املستوى  عىل 
الوطنيّة للتصّدي لظاهرة األطفال يف  اللمسات األخرية للخطّة  استكامل 
وضعيّة الشارع وتّم توقيع اتفاقية رشاكة بني وزارة األرسة والطفولة وكبار 
السّن، والجمعيّة التونسيّة للدفاع عن حقوق الطفل اتفاقيّة رشاكة مجال 

التعّهد باألطفال يف وضعية الشارع.
وستمّكن هذه االتفاقية من تخصيص فضاءات من مركبات الطفولة 
النهاري  التدخل والتعّهد  التضامن لوضع برامج  بالحفصيّة والكرم وحّي 
1.5 مليون دينار وبطاقة  الشارع باعتامدات  لفائدة األطفال يف وضعيّة 
استيعاب يف حدود 150 طفال يوميّا. وستسمح هذه التجرية النموذجية 
بتقديم خدمات االستقبال واإلنصات والتوجيه وخدمات اإلعاشة النهارية 
الظرفية لألطفال يف وضعية  الرعاية  املؤسسة وتأمني  أوقات عمل  طيلة 
الشارع يف حدود طاقة استيعاب املؤسسات الثالثة، باإلضافة إىل املتابعة 

الصحية والرعاية النفسية لهذه الفئة.

يف  والطفولة  املهّددة  الطفولة  حامية  حول  السنوي  التقرير  ويشري 
خالف مع القانون لسنتي 2021-2020 بنّي أّن اإلشعارات الخاّصة بتعريض 
1600 إشعارا موزّعني  2021 حوايل  الطفل لإلهامل والترشد بلغت سنة 
بني 57.8 % ذكورا و42.3 % إناثا، وأّن أكرث الفئات العمريّة من األطفال 
يف وضعيّة الشارع هم الرّضع املرفوقون بأحد األبوين واألطفال من 12 
سنة وما فوق. كام أن حوايل 9 باملائة من اإلشعارات الواردة عىل مندويب 
حامية الطفولة سنة 2021 تتعلق بتعريض الطفل لإلهامل والترشد و 2 
باملائة منها بتعريض الطفل للتسول واستغالله اقتصاديا، وسجلت والية 
تلقي  فيها  تّم  اشعارات بعد والية صفاقس حيث  أكرب عدد  ثاين  تونس 
1301 إشعارا مقابل 1218 إشعارا بنب عروس و897 بأريانة و 562 مبنوبة.

بني مطرقة الفقر وسندان الترشد 
وسط العاصمة التقينا خالل جولتنا أطفاال صغارا ال تتجاوز أعامرهم 
12 سنة، يتوسلون ويتسّولون أطفال ما زالوا عودا طريا ويف سن مبكرة، 
أطفال صغار ما زالوا يف سن الزهور. وبني قاطرات امليرتو يقيض الطفل 
زياد  الذي يبلغ من العمر عرشة أعوام كامل يومه فهو يعمل هناك بدَل 
العيش يف أحضان أرسته مثل سائر أطفال سنه ويبيع قطع الحلوى وبعض 
املناديل الورقية ويقول إنه يعمل منذ الصباح الباكر بعد أن انقطع عن 

الدراسة واضطر إىل ذلك بسبب الحاجة إىل املال وقسوة الظروف. 
وبنربة تتّسم بالخوف قالت زينب البالغة من العمر تسع سنوات أنها 
اضطرت إىل مغادرة املدرسة بسبب مرض والديها وأنها تعمل من أجل 
لبيع  القطار  إنها تتجول بني عربات  النقود. وقالت  الحصول عىل بعض 
املناديل الورقية وأما مراد البالغ من العمر 12 سنة فيقول إن إعاقة والده 
وعدم قدرته عىل توفري قوت العائلة جعلته يتسّول من أجل رشاء الطعام 
ويقول إنه يضطر إىل بيع العلب الورقية »كلينكس« وغريها من املنتجات 
عند الشارات الضوئية. ورفقة والدته املطلقة وخمسة من إخوته يقول 
والفقر  القاسية  العائلية  الظروف  إّن  سنوات   10 العمر  من  البالغ  معز 
متطلبات  عن  البحث  اسمها  معركة  لخوض  الشارع  إىل  للخروج  دفعته 
الحياة يف سن مبكرة، من أجل لقمة العيش، مواصال قوله إنه يكسب من 
إنّه  30 دينار ويقول  الحلوى يوميا ما يقارب  املناديل وقطع  بيع  حرفة 
يحلم بالعودة للمدرسة التي تركها، »لكنني نسيت كل يشء، ومجرب عىل 

إعالة أمي وأخويت مبرصوف املنزل«.

صياغة عقد اجتامعي تربوي
الشوارع  أطفال  أن  فرج  بن  الدين  االجتامعي صالح  الباحث  اعترب 
تعد إشكالية كربى وتساءل من يدفع مثن التغريات االجتامعية الحاصلة 

واملتسارعة وغري املتوقعة.
األضعف  الفئة  فإن  العمرية  والفئات  التغريات  أغلب  يف  أنه  وأفاد 
والهشة أولهم األطفال القرص باعتبارهم آخر حلقة يف مستوى تخطيط 
مشريا  االجتامعيني  بالفاعلني  الخاصة  الhسرتاتيجيات   األهداف وضبط 
إىل أن األطفال هم اآلخر حلقة األضعف ال يجدون من يتكلم عنهم وال 
يجدون من يدافع عنهم رغم أنهم يف األصل ميثلون الهدف األسايس لكل 
هم  عمليا  ولكن  شكال  والتنموي  واالجتامعي  السيايس  التدخل  أشكال 
آخر الحلقة. وأفاد الباحث االجتامعي أن األرسة مل تعد قادرة عىل تلبية 
انتظارات هؤالء األطفال مبا يكفي أو عىل تنشئتهم عىل قيم هم أنفسهم 

يفتقدونها أحيانا.
وبالتايل  التأطري  مستوى  عىل  إشكاال  تعيش  املدرسة  أن  إىل  مشريا 
القدرة  عدم  تتزايد يف ضل  واملخاطر  ترتفع  التهديدات  أشكال  أن  تجد 
الرعاية والتنشئة وأولهام األرسة  عىل تأطري هؤالء األطفال يف مؤسسات 
واملنظامت  كالنوادي  واملوازية  البديلة  املؤسسات  إىل  إضافة  واملدرسة 
يرتفع  والتايل  التأطري  عىل  قدرة  عدم  تعرف  بدورها  التي  والجمعيات 
ينتظرهم  من  سيجدون  األطفال  هؤالء  ألن  والتهديدات  املخاطر  مؤرش 
الشارع  يف  وينتظرونهم  األرسة  خارج  ينتظرونهم  الذين  املجرمون  وهم 
خارج املدرسة وبالتايل يجدونهم جمهورا يسهل انتدابه يف كل األنشطة 

ذات املخاطر.
وحول الحلول التي يراها الباحث االجتامعي ناجعة يقول إنه ال بّد 
من مراجعة أنظمة الحياة املدرسية والواقع املدريس عىل ضوء مشاركة 
كل الفاعلني وتغيري املرجعيات القدمية فنحن اليوم يف القرن 21 واألطفال 
ينشؤون يف منظومات حقوقية ويرتبون عىل مبدإ احرتام الذات واألفكار 
فإذا بنا نتعامل معهم مبنظومات قدمية مل تعد مواكبة لتحوالت العرص 
مستوى  عىل  والتصدع  العنف  وكذلك  املدريس  العنف  عنه  ينجّر  مام 
العالقات االجتامعية بني األساتذة والتالميذ وبني كافة املتدخلني وهو ما 

يفرض رضورة صياغة عقد اجتامعي تربوي يحتاج إىل رشاكة الجميع.
18 عاًما الذين  ويعرف أطفال الشوارع بكونهم األطفال تحت سن 
املساحات  يف  يومهم  من  طويلة  ساعات  ويقضون  مأوى،  بال  يعيشون 
العامة وينترشون يف مناطق الجنوب من الكرة األرضية وما يعرف بالبالد 
النامية. وتعترب مشكلة أطفال الشوارع قضية اجتامعية وليست مسؤولية 

مؤسسة بعينها بل مسؤولية الجميع.
* أم إياد

هل عجزت التشاريع أم العائلة أم املجتمع؟

500 إشعار و 1758 حالة إهامل وترشد
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والقروية  الريفية  املناطق  سكان  حجم  شهد 
نتيجة  االرياف  وانحرست  الفتا  تراجعا  العامل  يف 
تسارع وترية التحرض والتعمري٬ ومن ظل من سكان 
االرياف مستقرا يف مجاالته حرصت سياسات الدول 
الحديثة عىل إخضاعه لسياسات التعمري وإلحاقه 
االرياف  سكان  غدا  حتى  الحرضي،  بالنسيج 
العامل  يف  األرياف  سكان  يعد  إذ  اقلية  دميغرافيا 
ما يناهز ثالث مليارات ساكن. يشتغل 6.2 مليار 
منهم، أي بنسبة 86% يف قطاع الفالحة والزراعة، 
عامل  عىل  تنعكس  تحوالت  اليوم  نشهد  اننا  إال 

الزراعة اذ اننا نشاهد ان نسق التحديث قد زحف 
عىل القرى مام جعل قدرات الفالحني واملزارعني، 
عىل  قادرة  غري  واملحلية،  الفالحية  واملجتمعات 
إعادة انتاج رشوط استمرارها. يف هذا االطار نظم 
مؤمترا  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز 
دوليا حول األرياف يف بلدان املغرب العريب شارك 

فيه خرباء وباحثون من الدول العربية.
يشهد الريف اليوم الكثري من التحوالت وعىل 
أصعدة مختلفة. إذ تتشكل صلبه البنى االجتامعية 
التأثر  نتيجة  باستمرار  التشكل  وتعيد  وتتفكك 
بتدخالت مختلف الفاعلني. وهو ما يجعله صلب 

ديناميكية تعكس صريورة إعادة إنتاج دامئة.

لقد مثلت التحوالت التي شهدها الريف عىل 
مدى التاريخ املغاريب أحد أبرز موضوعات النقاش 
العلمي خالل العقود األخرية وذلك يف اختصاصات 
متعددة كالتاريخ والجغرافيا وعلم االجتامع وعلم 
واألنرثوبولوجيا  واالقتصاد  االجتامعي  النفس 
وعلوم الفالحة والزراعة وعلم التخطيط والطاقة، 
إلخ. لكن رغم هذا االهتامم متعدد االختصاصات، 
تنتظر  التي  اشكاليات  عدة  يعيش  الريف  مازال 

البحث وتبحث عن حلول.
املقاربات والنظريات

أسلوبا  الريف  السوسيولوجية  املقاربة  تعترب 
قابال  مجاال  تعتربه  فإنها  الجغرافيا  اما  للعيش، 
إىل  بالنسبة  االمر  وكذلك  والتقسيم  للقيس 
نشاط  الريف  يقيمون  الذين  االقتصاد  علامء 
وتطوير  لتنمية  يحتاج  الريف  ان  حني  يف  وإنتاج 
النظر عن تعدد  أساليب وعالقات اإلنتاج وبقطع 
املقاربات والنظريات التي تناولت املسالة الريفية 
بالدراسة فإن الجامع بينها هو تركيزها عىل ثالثة 
الزراعية  االنشطة  تفوق  االول  أساسية:  أبعاد 
االقتصادي  التنظيم  أشكال  والرعوية عىل مستوى 
نظام  يعكسها  ثقافة مخصوصة  ثانيا  واالجتامعي، 
يحملها  التي  القيم  مع  تضاد  يف  املهيمن  القيم 

سكان املدن، ثالثا خصوصيات منط استغالل الفضاء 
مل  املقاربات  هذه  ان  واالهم  املوارد.  واستخدام 

تقدم حلوال جذرية ملشاكل الريف.
التحوالت الجذرية

كيف ميكن فهم أسباب انخفاض كثافة السكان 
ميكن  كيف  اليوم؟  املغاريب  الريف  يشهدها  التي 
رسم حدوده؟ هل ميكن الحديث عن ريف واحد 
ما  خصوصياته؟  ماهي  متعددة؟  أرياف  عن  أم 
هي أبرز النظريات التي ميكننا من خاللها دراسة 
الريف املغاريب؟ لقد اعتنت العلوم االجتامعية يف 

الفضاء املغاريب بالريف وتحوالته منذ نشأتها. فقد 
الفرتة االستعامرية اهتامما واسعا بدراسة  شهدت 
واملجتمعات  والبدو  والقبائل  الفالحني  عادات 
الريفية املحلية لرضورة طبيعتها االستعامرية لكن 
ما طبيعة التحوالت التي طرأت عليه نتيجة تعاقب 
الكونية  والتحوالت  ناحية  من  الوطنية  السياسات 
التي فرضتها الثورة الصناعية وما تالها من انتشار 
للرأساملية وللنسيج الصناعي الذي أدى اىل العديد 
الريف املغاريب؟ ما هي  من االزمات، كيف تطور 
التاريخية  عالقته  هي  ما  بها؟  مر  التي  املراحل 
االنتاج  تنسج عالقات  وبالحضارة؟ كيف  بالسلطة 
بداخله؟ وكيف تؤثر عىل أشكال البنى االجتامعي 

هي  وما  عليه؟  املمكنة  اآلثار  هي  ما  التقليدية؟ 
التحوالت التي شهدها خالل الحركة الوطني؟ وما 
عليه مع صعود  التي طرأت  التحوالت  أهم  هي 
الداخلية  كالهجرة  االستعامرية  بعد  ما  الدولة 
املدن  متدد  بسبب  االرياف  مساحة  وتراجع 
الفالحية  العاملة  اليد  وتراجع  الصناعي  والنسيج 
الوطني،  االقتصاد  وعىل  الريف  عىل  اثر  مام 
بني  التنموي  التوازن  وعدم  اختالل  اىل  أدى  فقد 
الريف واملدينة اىل تفقري سكاين كام وكيفا، وزادت 
التغريات املناخية ونقص املياه وضعف حوكمتها 
اىل بروز مسارات تفقريية متشعبة خاصة يف ظل 
الريفية وتعطل آليات  غياب الدولة عن املناطق 
احتواء أزمات الريف املتكررة واملزمنة كام طرحت 
من  عنها  انجر  وما  األوكرانية  الروسية  االزمة 
الغذايئ  االمن  اشكالية  القمح  ألسعار  كبري  ارتفاع 
البلدان  عديد  اعتامد  ظل  يف  الغذائية  والسيادة 
التوريد كمصدر  املغاربية عىل  البلدان  بينها  ومن 
رئييس لتموين حاجياتها خصوصا من الحبوب. فام 
املعطى  هذا  ملجابهة  وضعت  التي  اآلليات  هي 
التكيف  اسرتاتيجيات  الجديد؟ وماهي  املوضوعي 
والصمود ملجابهة التغريات املناخية ونقص املياه؟ 
وكيف ميكن تطويق العجز الغذايئ املتفاقم الذي 

يهدد جل البلدان املغاربية؟
* أحمد 

املامرسات والفاعلون والرهانات
المؤتمر الدولي لتحوالت األرياف المغاربية:

سياسية  أزمات  وقع  عىل  بأرسه  العامل  يعيش 
القاسم  ان  اال  ومتنوعة  متعددة  وامنية  واقتصادية 
بدايتها  كانت  فإن  االجتامعي،  بعدها  بينها  املشرتك 
فان  الرشقية  أوروبا  احتجاجات  الراهنة  الفرتة  يف 
احتجاجات  موجة  تشهد  بدورها  املغاربية  املنطقة 
لألبحاث  العريب  املركز  خصص  الريف  حراك  لفهم 
ودراسة السياسات يف سياق املؤمتر الدويل الذي تناول 
والرهانات  والفاعلون  املامرسات  املغاربية  األرياف 
املغاريب  الريف  االحتجاجية يف  للحركات  جانبا مهام 
العريب  املغرب  بلدان  يف  القروية  املناطق  ان  ذلك 
أصبحت تعرف هشاشة ال ميكن انكارها وعىل صناع 
والفورية  الالزمة  الحلول  وتوفري  معالجتها  القرار 
الرسية  والهجرة  والجفاف  والبطالة  فالفقر  لها 
دراسة  تم  فقد  وعليه  املغاريب.  الجسد  ينهك  نزيف 
وزوايا  جوانب  من  امللتقى  هذا  يف  الظاهرة  هذه 
متعددة وذلك بهدف الخروج بأكرب عدد ممكن من 

املمكنة  والبحثية  العلمية  والخالصات  املالحظات 
باملناطق  االحتجاجات  خصوصيات  عن  والكشف 
القروية والهامشية وتقديم إضافات تحليلية ونقدية 

لقضية االحتجاجات.
هنالك  ان  السوسيولوجية  الدراسات  تبني 
الحركات  بني  تجمع  مشرتكة  وقواسم  محددات 
االحتجاجية املغاربية لعل اهام الوعي الريفي الذي 
املنطقة  تعيشه  عام  وطني  وعي  يتشكل ضمن  بدأ 
تجتاح  التي  الدميقراطية  التحوالت  موجة  ضمن 
البلدان املغاربية منذ 2011 كام ان منط عيش الريف 
وعالقات اإلنتاج فيه اصبحت شبه مشرتكة ومتقاربة 
الحياة  مفاصل  كل  يف  تؤثر  أصبحت  والتي  جدا 
للمجال  امللتقي  هذا  يف  الطرق  تم  وقد  االجتامعية 
الريفي ال كمجال اداري رصف له حدود جغرافية بل 
انه مجال ميكن تحديده عن طريق ادراك الفروقات 
بني  االقتصادية  والعالقات  العيش  منط  بني  الكامنة 

األرياف واملدن. 
 عقد اجتامعي

واملواطنني  السياسية  السلطة  بني  العالقة  كانت 
قبل 2011 تقوم عىل »عقد اجتامعي« ضمني يتأسس 
عىل توزيع جزء من املوارد املتأتية من ريع الرثوات 
الطبيعية او غريها من األنشطة االقتصادية يف مقابل 
ضامن االستقرار االجتامعي مقابل توزيع املاء واألرض 
وغريها من االمتيازات يف نفس هذا السياق وبنفس 
»عقدا  اعتباره  ميكن  ما  هنالك  كان  املنطق  هذا 
ان  اال  الوالء  ضامن  عىل  قامئا  كان  ريفيا«  اجتامعيا 
هذا العقد شهد عدة اختالالت اذ احتكرت قلة من 
السلطة  من  القريبة  واالقتصادية  السياسية  النخب 
جل االمتيازات يف مقابل اهامل شبه مطلق لحاجيات 
املواطنني وهو ما نتج عنه تعميق الهوة بني الفئات 
الريف يف  االجتامعية وقد متظهر ذلك عىل مستوى 
احتكار هذه النخب إلدارة األرض والرثوات الطبيعية 

الجديدة  البيئة  التحديات  مع  تزامنا  وذلك  واملائية 
احتدام  إىل  باإلضافة  املوارد  تراجع  اىل  أدت  التي 
املوارد ومراجعة كيفية  التنافس للسيطرة عىل هذه 
وخاصة  واالرياف  القرى  سكان  جعل  مام  توزيعها 
االسرتاتيجيات  اطار  خارج  الصغار  الفالحون  منهم 
تهميش  واىل  تهميشها  اىل  وادى  للدولة  التنموية 
الجهات التي يقطنونها. لقد ساهمت هذه املناخات 
املغاريب  الريف  االحتجاجية يف  الحركات  اندالع  عىل 
والتي انطلقت رشارتها من عمق الريف التونيس، كام 
تؤكد القواعد التاريخية ان الحراك الريفي ليس حالة 
املغاربية  البلدان  التي عرفتها  الثورات  شاذة فاغلب 
عىل مدى تاريخها كان منطلقها املجال الريفي الذي 
نشطة  واجتامعية  سياسية  ديناميكية  اليوم  يشهد 
ومركبة وان دراستها امر بالغ األهمية الن أثرها ميس 

كل البنى االجتامعية.
* أحمد 

الحركات االحتجاجية واألزمات السياسية واالقتصادية
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* حسني عبد الرحيممسرحية »كان الكالم« على رُكح »التياترو«

)5(

صديقي طائر األرض النّادر:

انقراض  عن  سابقا-،  سألتُك  -عندما  ثْتَني  َحدَّ
ِبدورَك  وتساءلَت  األرض،  وجه  عىل  ِمن  اإلنسان 
انقراض  بعد  اآلن،  األرض  هذه  يُخرّب  ْن  َعمَّ
إنسانِها، كائِنها العاقل الّذي َعّمرها ماليني الّسنني؟ 
تفسري  يف  البساطة  إىل  الّذهاب  أريُد  اآلن  إنّني 

األمور، كأن أقول مثال:
بحّدة يف  نهق  إذا  الحامر،  نعاتب  أن  يجب  ال 
أسامعنا... ال يجب أن نعاتب هذا الحيوان فعال، 
الّتي  أدواره  أحد  والّنهيق  حامر،  ببساطة  ألنّه 
يؤّديها يف حياته، ويف حياتنا أيضا... ولكن علينا أن 
مننع اإلنسان بالقّوة، من الّنهيق وتخريب األرض...

ثّم ماذا؟
الّله ال يُخرّب أرَضه الُحْسَنى الّتي َوَهبَنا إيّاها، 
تَّى«... أليست  بل يُعّمرها ويُجّمل وجوهها الـ»شَّ
األرض  وجوه  والّنساء،  واألطفال  والطّيور  الغزالن 
والجبال  والوديان  الِبحار  أليست  الجميلة؟ 
والّسهول والرباري العذراء، َمشاهد عىل أجمل ما 

يرام؟
ثّم ماذا؟

األرض ال تُخرِّب ذاتَها بذاتِها، نعم تثور الرباكني 
سهوال،  وتعمل  وقُرى،  ُمُدنًا  فَتَطُْمُر  وهناك،  هنا 
أمراض  العدم  من  تظهر  نعم  غابات...  وتحرق 
وتُعطّل  والحيوان،  بالبَش  تَْفِتُك  غريبة،  وأوبئة 
دورة الحياة إىل حني... نعم يحدث هذا دامئا، لكن 
وبني موت وحياة،  بني حياة وموت،  األرض،  نا  أُمُّ

تُجّدد ذاتَها وتَزْهو ثانية بكامل محاسنها...
ثّم ماذا؟

أنواع  كّل  عليها  ُتارَس  األرض  أّن  يف  معك  أنا 
وليست  طبعا،  األرض  هذه  عىل  وحيايت  الّذبح، 
حيايت  سأحّب  لهذا  البعيدة،  الّساموات  يف  هناك 

بوجهيْها، الجميل و... الجميل...
القبيحة،  حيايت  يف  جميل  هو  ما  هناك  )نعم 

ْكِر والعربدة مثاًل(... كالسُّ
إذن عىل هذه الّنافذة املُِطلّة من الطّابق الرّابع، 
تكون  أن  عىل  تَُكفَّ  أن  القايس،  الّشارع  عىل 

ُمْشتهاة... وعليَك -وأنَت صديقي- أن تفهم هذا... 
تعود  حتّى  للحياة،  آخر  سبب  من  بّد  ال  لكن 

الّنافذة نافذة فقط.
)6(

صديقي يا أحزن األطيار جميعا:

منذ مجيئي املأساوي إىل هذه املُساّمة الحياة، 
اآلخرون  الّنواهي،  من  هائلة  أكواما  أتلّقى  وأنا 
يتلّقون الهدايا: رسائل عاشقة، زجاجة نبيذ معتّق، 
قارورة ِعطر نادر، ِسواًرا فّضيّا، علبة سجائر فاخرة، 
أوارص  ويُعّزز  القلب  يُبهج  ما  كّل  أنيقا...  قَلاًَم 
تُدّخن،  ال  تَْسَكر،  ال  الّنواهي:  أتلّقى  وأنا  املحبّة، 
ال تعد إىل البيت متأّخرا، ال تقتفي أثر الّنساء، ال 
تُعربد يف الّشوارع، ال تطرق ذلك الباب، ال ترُسف 
يف احتساء القهوة، ال تُكرث من امللح يف الطّعام، ال 
كَّر يف القهوة والّشاي، )أنا ال أرشب  تُكرث من السُّ
الّشاي(، ال تذهب ميينا، ال تذهب يسارا، ال تعد 

إىل الخلف، ال تحزن...
تُسبّب  البغيضة،  الاّلءات  من  هائل  كَمٌّ 
االختناق، والّنفور من ُمطْلِقيها، وأنا كائن يحلو يل 
االنحراف عن الّصواب قليال، كأن أبتسم يف جنازة 
مثاًل، أو أبيك يف ُعرس، أو أرقص بجنون يف شارع 

ضاجٍّ بالعقالء، )ال أحّب العقالء...(
يحلو يل أن أسعى كََدابٍَّة عىل أربع، أمام مخفر 
الّشطة، )حدث هذا ثالث مرّات، والثّالثة مل تنتِه 
محطّات  يف  أعوي  أو  أنبح  أن  يحلو  بسالم...( 

القطار، كأن ال أحد سواي من املسافرين... يحلو يل 
أن أبيك أو أغّني علًنا، أو أركل حاويات الفضالت، 
كام أركل أعدايئ املجانيّني بقلمي هذا، وأنا ال أملك 

سوى قلمي هذا...
أكتب هذه التّوطئة يا صديقي، أِلَْخلَُص إىل ما 

ييل:
منذ أيّام كثرية، دخلت امرأة كنسمة بحريّة يف 
يوم قائظ، امرأة غريبة، لكّنني أعرفها منذ األزل...

أبدا...  الباب، دخلْت كأنّها لن ترحل  مل تطرِق 
الّسفر، وارتدْت  ثياب  قالت سالما، ونزعْت  فقط 
ثياب اإلقامة... كنُت مذهوال، حتّى أنّني مل أرّحب 
مكانها  استوْت يف  وعندما  أهاًل...  لها  أقل  مل  بها، 
الَعذاب  من  َسنة  أربعون  أمامي  مرّت  تاما، 
والعويل واالنتحارات، وأدركُت كم كنُت بال امرأة 

مثلها، أو كم كنت بال امرأة أصاًل...
هائلة  رصخة  يف  أشاليئ  أجمع  أن  وقلب 

مجروحة:
- ملاذا تأّخرِت أربعني عاما؟

أروع  اآلخر،  الجانب  من  انطلقْت  قد  كانت 
رصاصة يف القلب...

أدفأُ رصاصة سكنْت روحي اليتيمة...
يُخرَجها  أن  أحتمل  ال  الّتي  الوحيدة  الرّصاصة 

األطبّاء من قلبي...
الرّصاصة اسمها: نورس...

صديقي،  يا  جميعها  النَّواهي  هي  ونورس 
وبني  بيني  منيعا،  حاجزا  وقفْت  املضيئة  صورتُها 

املرأة الّتي دخلت كنسمة بحريّة...
نعم يحدث هذا منذ أيّام كثرية، أّما اآلن فإنّه 
الّتي تعرفها، مل  يحدث أيضا، واملرأة... تلك املرأة 
الرّسّّي،  هاتفها  ومن  أفهمه،  ال  شيئا  تكتب  تزل 
املكتب:  أشياء  رشايني  يف  الّسخافة  تسبب 
األبواب، والجدران...  الّنوافذ،  الكرايس،  الطّاوالت، 
فأسُقط مرّة أخرى يف كاّمشة الحزن الّضاري، واألمل 

الّذاهب عميقا يف األعصاب واألوردة...
فأصيح بأعىل صمتي املجروح:

- يا إِلََه الّساموات واألرض وما جاورهام، كيف 
يحدث هذا وذاك يف ذات الحني؟!

أال ميكن -يا إلهي- للّسعادة أن تدوم قليال؟

تاريخيا كانت هناك سينام صامتة وقبلها 
اليابان  يف  صامت  مرسح  يوجد  زال  وما  كان 
)النو( وهناك عودة فعلية يف املرسح إىل التعبري 
الجسدي وليس الكالمي يف املرسح الكوليغرايف. 
الفعلية  الحياة  يف  وليس  الفن  يف  يحدث  هذا 
إلغاء  علينا  تقرتح  الكالم«  لكن مرسحية »كان 
والسلم  والعواطف  اليومية  الحياة  يف  الكالم 
والحرب والسياسة والغرام عىل وجه الخصوص. 
املعروفة  الوسيلة  وهو  خادع  الكالم  ألن  ذلك 
العشاق  لتضليل اآلخرين يستخدمه  واملوروث 
السياسيون  ويستخدمه  بحبيباتهم  لإليقاع 
للسلع  املروجني  ويستخدمه  شعوبهم  لخداع 

الجتذاب زبائنهم.

غري  مرسحية  تجارب  العيادي  لوليد 
املرسحي  املفهوم  مستوى  عىل  سواء  مسبوقة 
أو األداء وهو ليس فقط مخرجا شابا موهوبا 
مركبة كام شاهدناه يف عمل  ممثل ألدوار  بل 

»توفيق الجبايل »عىل هواك«.
آعامل  آخر  هي  الكالم«  »كان  مرسحية 
منذ  واضحة  فكرة  عىل  تعتمد  وهي  وليد 
يتم  ومضلل  خادع  الكالم  أن  هو  البداية 
استبدال الحوارات يف مواقف إنسانية متنوعة 

باإلمياءات.
عىل ُركح ممتّد تقسمه منصة عالية يقف 
ويساره  ميينه  وعن  »اإلله«  يشبه  ما  أعالها 
الكالم  أصحاب  تسحب  كمالئكة  جميلتان 

بينام  ممتد  جحيم  إىل  بهم  ويقذفون  أرضا 
يك  والكذبة  املتكلمني  محاكامت  املتأله  يتابع 
ينتهي عرص الكلامت وتبدأ املجموعة يف إجراء 
كلامت  ليست  مبهمة  أصوات  عرب  االتصال 
عليها  متعارف  غري  صوتية  بتعبريات  ولكن 
سجع  دون  الرسالة  إيصال  يف  تفلح  ولكنها 
يبغي  ال  رِصف  اتصال  بديعية.  محسنات  وال 
قبل  اإلنسان  كان  كام  الرغبات  توصيل  سوى 
الناحية  من  واملكتوبة  املحكية  اللغة  اخرتاع 
الواقعية تسري الحياة برسعة نحو تقليص دور 
الكالم يف العمل واالتصاالت والبحث وال يبقى 
واملعامالت  السياسة  يف  للكالم  مفتوحا  املجال 
القليلة  األقوال  يتجاوز  عرض  هو  والغراميات. 

خليل  وجربان  درويش  ملحمود  تضمنها  التي 
والكالم  الكلامت  وراء  ملا  يرتحل  لكن  جربان 
كائٍن  اإلنسان سوى  املعنى. وهل  عن  ليبحث 
حيوانًا  ليصري  الصمت  إىل  يعود  وهل  متكلٍم؟ 

أخرَس لتنتهي نزاعاته وتوهامته الكالمية.
مبشاركة  العيادي  لوليد  واإلخراج  اإلعداد 
ويوسف  العيايش  وعائشة  نخوة  ياسمني 
الطرابليس وأملة جنات وأميان بن غانم ووسيم 
وبديع  الحرباوي  أمني  ومحمد  الطرابليس 
ضنفال  وأميمة  الشميل  وياسني  البوسعيدي 
صوت  ليفني.  وفاطمة  السعيدان  وشيامء 
وتوضيب عام وليد حصري وإضاءة محمد زيدان 

محرز وإدارة الرّكح إلبراهيم سفهامة.

  * بقلم: رحّيم جامعي  مِنْ أدب الرّسائل )الجزء الثاني(                        

إلى جمال الّصليعي َلْيَت الّشمال َيصيُر جنوبا
»رواق البدوية«

 في ميدون بجربة

فضاء أنيق يف شكله 
التقليدي ومعماره البسيط

* شمس الدين العوين

الزرقة  حيث  املكان  يحيل  الذي  النادر  البهاء  هذا  يف 
عن  بعيدا  الناعم  واإليقاع  األرجاء  يف  املبثوث  والسحر 
صخب العواصم واملدن األخرى.. ويف فضاء أنيق يف شكله 
االلتقاء  مكان  والعميق..  البسيط  ومعامره  التقليدي 
الجميل لنخبة من الفنانني التونسيني من حيث بانوراما 
أعاملهم وإبداعاتهم الفنية الجاملية اىل جانب معروضات 
ذلك  ..كان  والتونسية  الجربية  التقليدية  الصناعات  من 
وما زال وفق رغبة صاحب الفضاء هذا الرجل الشغوف 
عرب  فنانيه  البداعات  واملحب  التونيس  التشكييل  بالفن 
عم  الفنية...  ومنجزاتهم  تجاربهم  و  أساليبهم  مختلف 
عيل الشافعي صاحب هذا الفضاء موضوع كلامتنا هذه 
بجربة  ميدون  مدينة  قلب  يف  البدوية«  »رواق  ونعني 
والذي تتصدره اللوحة الصورة للوالدة حيث النبع األول 
اللوحات  اىل  وصوال  مطامطة..  اىل  تعود  التي  والجذور 
عيل  منهم  تونسيني  ملبدعني  الفنية  األعامل  من  وغريها 
الزنايدي ومحمد كانون وماجد زليلة والحبيب الجامعي 
ومحمد الخامس املرصاطي... وغريهم وفق رغبة لتسويق 
الفن التونيس ومساعذة الفنان عىل الوصول اىل جمهور 
الفن من تونسيني وضيوف عرب وأجانب الذين يزورون 
وهو  ميدون  قلب  يف  للسياحة.الرواق  الجريب  املكان 
حاضن ابداعات تونسية حيث يقول صاحبه وباعثه عم 
عيل الشافعي »... الفضاء مخصص لعرض وتسويق الفن 
الجاملية وهو ما  التونيس وهو مجال البراز خصوصياتنا 
من  املعنية  الهيئات  من  والدعم  العناية  مزيد  يتطلب 
االبداعية  باألعامل  ثري  مكان  سياحة..  ومندوبية  بلدية 
ميدون  يقصد  ومن  والفنانني  الضيوف  عديد  ويزوره 

للسياحة من العرب واألجانب...«.  
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 * ناجي الخشناوي    
 

متثّل الّرواية املرآة األكرث صفاء واألكرث جرأة يف رصد ونقل تحّوالت حياة الفرد 
والتقاط تفاصيله الصغرية، وإعادة كتابة تاريخ االختالف كتابة جامليّة قوامها 
من  وللعامل  لنفسه  لإلنسان  جديدة  نظرة  تشكيل  وغايتها  التخيييل،  الّسد 
حوله، من خالل تفكيك املفاهيم واألفكار القدمية والصور النمطيّة، وبناء قيم 
ومواقف جديدة، فهذا اإلنسان يظل ناقصا مهام كان كامله، واألفراد األسوياء 
تنزع  منها،  النامية  خاصة  واملجتمعات،  وقصور.  نقصان  مشاريع  إال  ليسوا 
إىل االتجاه نحو الواحد السوّي والقوالب املتشابهة والهوية املكتملة، مكرّسة 
-عرب النظرة االستعالئية والدونيّة يف الوقت نفسه- كل أساليب النفي واإللغاء 
واإلقصاء واإلفراد والتهميش والوصم والتجاهل والتمييز لآلخر املختلف، رغم 
»فئة  هنا  ونعني  نفسه،  املجتمع  وطحنها  أنتجها  ضحية  املختلف  هذا  أن 
املعوقني« أو ذوي االحتياجات الخصوصية، ويف أحدث دراسة لألمم املتحدة 
يعيش أكرث من مليار شخص، أو ما يقرب من 15 يف املائة من عدد سكان العامل 
الذي يُقدر بـ8 مليارات نسمة، مع شكل من أشكال اإلعاقة، وتُوجد نسبة 80 

يف املائة منهم يف البلدان النامية.
يقتحم الكاتب والّروايئ التونيس شوقي الربنويص، العامل األكرث هشاشة للفرد 
اليد  يف  أحالم  »ال  الحديثة  روايته  خالل  من  قسوة،  األكرث  املجتمعات  يف 
اليسى« الصادرة عن دار سوتيميديا للنرش والتوزيع، محاوال تصوير »رصخة 
القارئ  واضعا  جدوى«،  بال  األحالم  وراء  القافزين  وكل  واملنسيّني،  املعّذبني 
اإلعاقات،  مختلف  تحمل  بالبرت، شخصيات  تحلم  أو  مبتورة  أمام شخصيات 
الذهنية والجسدية والنفسية واألخالقية... ورغم أن شوقي الربنويص يصّور لنا، 
من خالل التصديرين األولني لبول أوسرت وإميل سيوران، أن هذه الشخصيات 
فرغبة  حياة/حب،  برصاع  روايته  نهاية  يتّوج  فإنه  حياة/موت،  رصاع  تعيش 
يونس يف برت يده، وتنفيذه ذلك فعال، حبّا يف ليىل املبتورة الساق، ليس إال ردا 
حقيقيا عىل مرىض املجتمع الذين يرّددون »كلمة حياة يف كل موضع« وأولئك 

الذين يحّولون »املأساة إىل مسألة بسيطة من الحظ العاثر«.
خالل  من  بدايتها  يف  مبتورة  تبدو  رسديّة  هندسة  الربنويص  شوقي  يضع 
يف  إعاقة جسدية  حمل  يف  تشرتك  لشخصيات  يوميّات  أو  حرّة«،  »تداعيات 
مكان، ولّدت مركّبات نقص معنوية ونفسية بداخلها، لتأخذ تلك التداعيات 
تتشابك  القراءة،  يف  بالتقّدم  لكن  ذاتها،  يف  ومكتملة  منفصلة  قصص  شكل 
قصص الشخصيات، وتتشّكل مالمح العالقات، وتتطّور األحداث بحثا عن طوق 
أيضا  واختار  رأسا،  نجاة  إىل حبيبته  روايته  الكاتب  أهدى  لذلك  ورّبا  نجاة، 
شوقي الربنويص لصورة الغالف، لوحة فنية بعنوان يوميّات يد يسى لزوجته، 

الفنانة التشكيلية نجاة الذهبي.
»قّرر أن يبرت ذلك االختالف الصارخ بينهام«، هكذا يعلمنا السارد، عىل لسان 
من  كامل  ملسار  تتويجا  الرواية،  نهاية  يف  الرئيسية  الشخصيات  أحد  يونس، 
الخيبات واالنكسارات، وانتصارا لحب اآلخر املختلف، حتى لو كان »القربان« 
تشويه »الجسد السليم«، لكن هل فعال هناك أجساد سليمة وأخرى عليلة. 
تتوّهم  التي  األجساد  تلك  الجميع حتى يف  بني  بالعدل  موزّعة  العلل  أن  أم 
الكامل؟ هذا ما يعّريه شوقي الربنويص يف روايته الجديدة، وهو »يرببش يف 

رحم القاممة« التي اسمها حياة.
يونس، حياة، هادية، ليىل ولطفي الذي يشبه »فالنتينو غرافايت يف شبابه«... 
أخرى  شخصيّات  مع  وتلتقي  العالقات  بينها  تتقاطع  رئيسية  شخصيات 

مساعدة مثل نرميان وسنية ونبيهة وغفران وغريهن، يف 
كتابة سري-ذاتية تشبه نرث امللح عىل جرح ال يندمل، أو 
رسد لتلك األحالم املؤذية وطرد الكوابيس، وما الحكايات 
مطيّة  سوى  الرواية،  شخصيات  لسان  عىل  املروية 
الجديدة  الفكرة  »مضغ  الذي  الربنويص  شوقي  للكاتب 
املجتمعية،  اإلعاقات  عن  الستار  لرفع  دماغه«،  يف 
لنتأكّد  واألخالقية...  والثقافية  واالقتصادية  السياسية 
معه »أنّنا معّوقون فعال«، ومل تفعل هذه الثورة -التي 
قادها اليسار وافتّكها اليمني- إال مزيد تعفني اإلعاقات 
وتحويلها إىل قروح مكشوفة الوجه، حتى إنّها أصبحت 

»قيمة مضافة« ال يخجل حاملوها من التفاخر بها، ومثلام يقول فالنتينو »من 
التي  البلد«، هذه الشخصية  السهولة بكان أن تصبح شخصا مبتورا يف هذا 
تحمل الكثري من مالمح شخصيّة حقيقية استلهم منها الكاتب بعضا أو الكثري 
من تفاصيل حياتها، التونيس »حميدة الجندويب« 1949/1977 آخر شخص يف 
العامل يُعدم باستخدام املقصلة، وآخر من يحكم باإلعدام ويُعدم يف مرسيليا 
بفرنسا لتعذيب وقتل امرأة شابة، اليزابيث، وإرغامها عىل املتاجرة ومامرسة 
أثناء محاكمته أنه  العام قال عنه  النائب  الجنس مع مثانية رجال، ورغم أن 
ذكاء  »لديه  عنه  قالوا  النفيس  الطب  خرباء  فإن  شيطانية«،  »روحا  يحمل 
الشخصيّة  اجتامعيا ضخام«، فهذه  لكّنه ميثّل خطرا  العادي،  املستوى  يفوق 
الروائية  الشخصيّة  عليه  علّقت  الذي  املتني  املشجب  بثابة  كانت  الحقيقية 
»روحها الشيطانية«، ففالنتينو -الذي افتض بكارة أربع فتيات قبل البكالوريا 
ويغطّي عىل كل أعامله اإلجرامية ببيع السيارات بعد طرده من فرنسا- يجد 
كل املمرّبرات ألفعاله، القوادة وأعامل السمسة بالنساء وتجنيدهن والعنف 
املخدرات ومستنقع الجرمية، وكل ما له صلة بعوامل »الخطر االجتامعي«، وهو 
لذلك يرغب بحامسة يف كتابة تجربته ونرشها يف مذكّراته، بل انه يعترب الله قد 
اصطفاه »من بني املاليني مثلام يصطفي أنبياءه«، ورّبا جعلت تلك »الخصال« 
فالنتينو أكرب من أن يقبل عرض »املسؤول الجهوي لحزب النهضة اإلسالمي« 
لالنضامم لقامئة حزبية يف انتخابات 2014 الترشيعية، ويرفض ذلك، ألنه يرى 
مناذج  من  فعال  »منوذجا«  إال  ليس  وفالنتينو  القامئة،  رئاسة  يستحق  نفسه 
مرّشحي هذا الحزب الذي تفّنن يف مامرسة أشنع الجرائم السياسية وأخطرها 
كاإلرهاب واالغتياالت والقوادة السياسيّة... وغريها ّمام أمعن يف برت املجتمع 

وتشويه مالمحه املشّوهة أصال.
القارئ  الكأس، بل هو يأخذ  الفارغ من  النصف  الكاتب يتحرّك يف  وال يظّل 
إىل النصف الثاين املمتلئ من السد، حيث تنسّل شخصيات أخرى ال تقّل عن 
للحياة  ممكنة  تصنع حياة  الشخصيات  لكن هذه  ما،  إعاقة  األوىل يف حمل 
ذاتها لتنقذها من املوت املحتمل أو القتل املربمج، ونعني تحديدا شخصيتني 
ذوي  األشخاص  من  »نريد  لحياة:  هادية  تقول  وهادية.  ليىل  هام  أنثويتني 
اإلعاقة أن يكونوا فاعلني أكرث، وأن يدافعوا عن حقوقهم«، سنطالع ذلك يف 
فصل بعنوان »ضوء الشمس واملكنسة«، وكأّن الكاتب يقول لنا أن ال سبيل 
للخروج من تلك الظلمة والعتمة إال بكنس كل ما يحجب ضوء الشمس، بل إن 
الكاتب يضعنا يف لعبة تحدٍّ ويلقي الكلامت املفاتيح بكل ما تحملها من معان 
ودالالت: »كرامة، حرية، إرادة«، وهذا التمرين -الذي كان يوم 17 مارس 2018 
بني قرابة »خمسة وعرشين شخصا أصحاب إعاقات مختلفة«- سيتعلم منه 
املشاركات واملشاركون أن األنانية وغياب النزاهة والغش وعدم احرتام أخالق 

اللعبة تجعل فريق »إرادة« يخس، وهذا ال يتطلّب من 
هو  اإلرادة  فغياب  والتحليل،  التأويل  من  الكثري  القارئ 
فالكرامة  وحّريتها،  كرامتها  تفقد  الشعوب  يجعل  الذي 
والحريّة مسألة فردية بالقّوة لكنها ال تتحّقق بالفعل إال 
ذات  لألنظمة  ميكن  وال  واملختلف،  املتعّدد  املجتمع  يف 
البعد الواحد أن تحّقق حريّة األفراد وكرامتهم ما مل تتوفّر 
اإلرادة لذلك، وال يفوت الكاتب أن يضع إصبعه عىل هذا 
التغييب املتعّمد لعنرص اإلرادة، ففي سياق البحث عن 
من   48 بالفصل  وليىل  هادية  تصطدم  الشمس«  »ضوء 
دستور »الرتويكا« عندما تعلمها النائبة املنتمية إىل حركة 
النهضة اإلسالمية أواخر نوفمرب 2013 »أنّه من املستحسن تغيري كلمة متكني 
إىل ضامن برشوع الفصل الخاص بذوي اإلعاقة يف الدستور الذي تعدونه«، 
مّدعية أن ذلك »سيكون مكلفا جدا عىل خزينة الدولة«. هكذا تُحّدد الكرامة 
والحريّة والعدل واملساواة والتعليم والثقافة... بالكلفة املاديّة، أََوليَس الجهل 
والتمييز والتسلّط والعنف والفساد أكرث كلفة بكثري... هكذا تغتال »يد اليمني« 
التونسيات  إرادة  اليسى، ومع ذلك فقد »انترصت«  اليد  األحالم املمكنة يف 
والتونسينّي، وكانت صياغة هذا الفصل بالفعل مثلام أرادت الشخصيّة الروائية 
نَصَّ  التونسية  الجمهورية  والحريات، من دستور  الحقوق  الثاين:  الباب  ففي 
الفصل 48 عىل أن »تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل متييز. لكل 
مواطن ذي إعاقة الحق يف االنتفاع، حسب طبيعة إعاقته، بكل التدابري التي 
تضمن له االندماج الكامل يف املجتمع، وعىل الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات 

الرضورية لتحقيق املساواة بني ذوي اإلعاقة وسائر املواطنني«.
»قّررت أن أبقي حيا مثل يوغرطة ومائدته، تلك الصخرة العصية عىل الجميع«، 
هكذا يقّرر فالنتينو انسجاما مع طموحاتها وفلسفته يف الحياة، ونظّن أن هذا 
بأفق رسدّي/  الربنويص من خالل تشبّثه  الكاتب شوقي  القرار ينسحب عىل 
روايئ مينح الحياة ملن وضعتهم الحياة نفسها يف فم القتلة واألوغاد، فشوقي 
الربنويص، رغم أنه أصدر روايتني فقط إىل حّد اآلن، إال أنّهام كشفتا عن وضوح 
رؤية هذا الكاتب وإميانه بأن »الرواية كاشفة عورات املجتمع وعقده النفسيّة 
وطموحاته ومتنح مساحة كبرية للتعبري عن شخصيّات مقهورة أو مغيّبة« مثلام 

يرّصح بذلك يف إحدى الحوارات التي أجريت معه.
ومثلام سبق أن كتبنا حول روايته األوىل »مأزق تشايكوفسيك« من أن تيمة 
بل هي كل يشء،  واملنتهى  املبتدى  ليست  الربنويص  رواية شوقي  املثليّة يف 
وهي أيضا ال يشء، إنها ببساطة سؤال جوهري معلّق جوابه عند الكاتب مثلام 
هي عند القارئ، ومن هنا تستمّد طغيانها، بوصفها سؤاال لن تكّف اإلنسانية 
»اإلعاقة« تحرض يف رواية شوقي  تيمة  فإن  تدّونه،  ما  عن طرحه من خالل 
الربنويص الثانية »ال أحالم يف اليد اليسى« بنفس الحضور الطاغي يف الرواية 
األوىل، فالكاتب يوظّف كل قدراته التقنية والتخييليّة يف هذه الرواية ليزيل 
نقاط  وجهها  يف  يلقي  وهو  الجاهزة  األجوبة  تلك  عن  والّدنس«  »الّنجاسة 
االستفهام واألسئلة الحقيقية: ما هو الجسد املختلف؟ هل هو ذلك الناقص 
أو  الواقع واملحيط هو من يجعلنا معّوقني  نتقبّله؟ هل أن  الذي ال  أم ذلك 
أسوياء؟ هل ميثّل البرت ميثّل عبئًا أم خالًصا؟ هل البرت جسدّي أم معنوّي؟ كّل 
هذه األسئلة وغريها حاولت رواية »ال أحالم يف اليد اليسى« طرحها، مثلام 

يقول شوقي الربنويص.

* شمس الدين العوين

تشكيلية  تجربة  يف  الغوص  نحو  انطالق  نقطة  أحيانا  الحنني  يكون 
الشخيص  املعرض  اقامة  فكرة  كانت  هنا  من  إبداعية.  فنية  ومامرسة 
»منحوتات من الذاكرة األندلسية« وهو اول معرض يضم أعامال نحتية 
حيث افتتح نشاطه بدار الثقافة العريب النجار بالعالية. ضّم املعرض 11 
منحوتة اختلفت فيها التقنية واملادة، ويف هذا السياق يقول النحات عن 
األديب  اإلبداع  التشجيع عىل  بدعم من صندوق  تّم  الذي  معرضه هذا 
والفني »... نوظف أحيانا تقنية اللحام عىل مواد حديدية مهملة مثل 
القطع امليكانيكية واملفاتيح القدمية ومطارق األبواب العتيقة ونستعمل 

أحيانا املودالج والقولبة يف أعامل بادة résine واالشتغال عىل محامل 
قدمية مثل مشط السداية وفق هذا الحنني اىل الذاكرة االندلسية وهو 
االزقة  تلك  بني  بها  ترعرعت  التي  االندلسية  املدينة  اىل  الحنني  نفس 
والجدران واألبواب عىل إيقاعات املوسيقى االندلسية... كل تلك الحقبة 
الزمنية كان لها طعم راسخ حاولت توظيفه يف عمق مامرسة تشكيلية 
حيث تحول الحنني والذاكرة اىل أعامل تشكيلية نحتية تحايك املوسيقى 
لنا  لتنقل  أخرى  تارة  القيتارة  الكمنجة واخرى متثل  تارة بنحوتة متثل 
صورة عن ثقافة تلك الحقبة االندلسية يف الشعر واملدح والخط العريب 
ملون  ونهج  واالبداع  واالبتكار  املغامرة  فيه  فني  مسار  والخيل...«. 
بشغف فني وذات حاملة ديدنها الذهاب عميقا يف دروب اإلبداع نحتا 

للفرح والجامل وقوال بالعذوبة.. نعم من األشياء الصلبة واملعادن وغريها 
بها حاالت  فنية  وأعامال  رائقة  تحفا  العالية  ابن  فتحي سعيدان  يبتكر 
تأيت  املعادن وعنارصها..  الصلبة  األشياء  نعم من  بهاء شتى... وجامل.. 

العذوبة..انه الفن يف عناوينه الدالة.

»منحوتات من الذاكرة االندلسية« لفتحي سعيدان بدار الثقافة بالعالية 

الحنني كنقطة انطالق نحو الغوص يف تجربة تشكيلية وممارسة فنية إبداعية

روايَُة »ال أحالم في اليد اليسرى« لشوقي البرنوصي:

لعنات الحياة املبتورة...
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* إعداد: جرير      

الفلسفة ملح اإلنسانية منذ القدم وهي محرك العقل. بعيدا التقوقع 
وأخذنا  طرحها  أردنا  أسئلة  النسوي.  أو  النسايئ  أو  الذكوري  والتموقع 
يف  الفلسفة  لجعل  قاومت  التي  التونسية  الجامعة  قامات  من  قامة 
الفضاء  إىل  الجامعة.  أسوار  من  وأخرجتها  وإناثا  ذكورا  العموم  متناول 
العام. هي األستاذة أم الزين بنشيخة التي أعتربها مالذ النساء للمقاومة 

واالعرتاف ومطرقتها الفلسفة.
امللف الذي أعطيناه عنوان: فلسفة النساء الفلسفة املؤنثة أم الزين 

أمنوذجا شارك فيه عديد املختصات واملختصني.
العمل  لهذا  الثاين  الجزء  نقدم  أياديكم  بني  الذي هو  العدد  يف هذا 

الذي نريده أن يكون مبثابة الشهادة عىل العرص.

* األستاذ فارس الكبير 
استرجاع األمل واستعادة حكمة الحياة

يف  الدكتوراه  عىل  متحّصلة  الفلسفة،  يف  متخّصصة  تونسية  باحثة 
الفلسفة الحديثة من كلية العلوم اإلنسانيّة 9 أفريل بتونس سنة 2000. 
تشتغل الفيلسوفة التونسية خطّة أستاذة التعليم العايل باملعهد العايل 
محارضة  أستاذة  أيضا  وهي  الفلسفة،  بقسم  بتونس  اإلنسانيّة  للعلوم 
التنوير والحداثة  املنار وباحثة ضمن مخرب  الفلسفة بجامعة تونس  يف 
والتنّوع الثقايف باملعهد العايل للعلوم اإلنسانيّة بجامعة املنار لها مؤلّفات 

نظرية وإبداعية متنّوعة ونذكر منها: 
- الفن يخرج عن طوره )بريوت: جداول، 2011(
- جرحى السامء. رواية )بريوت: جداول، 2012(

- هنا تباع الشعوب خلسة٬ تونس٬ دار الوسيطي للنرش٬ 2013 
- تحرير املحسوس. ملسات يف الجامليات املعارصة٬ بريوت٬ منشورات 

ضفاف، 2014
- لن تجّن وحيدا هذا اليوم )رواية(٬ بريوت٬ منشورات ضفاف 2014 

- كانط والحداثة الدينيّة٬ بريوت٬ املركز الثقايف العريب٬ 2015 
- الفّن يف زمن اإلرهاب٬ بريوت٬ منشورات ضفاف٬ 2016

- ترجمة كتاب شارل بودلري٬ »كتابات يف الفّن« )مع كاظم جهاد(٬ أبو 
ظبي٬ دائرة الثقافة والسياحة ٬2019

- الفّن واملقّدس٬ بريوت٬ مؤمنون بال حدود للنرش٬ 2020 
- طوفان من الحلوى يف معبد الجامجم٬ الدار التونسيّة للكتاب٬ 2021

الفّن  فلسفة  بأّن  شيخة  بن  الّزين  أم  التونسيّة  الفيلسوفة  تؤمن 
والجامل كفيلة بأن تخلّص اإلنسان من َشَك كل أشكال التعّصب والقتل 
واإلرهاب... مبا يجعله مواطنا يعيش يف مجتمعات معارصة تنتج الجامل 
الفلسفة  أّن  ذلك  العربيّة،  البلدان  يف  خصوصا  الفّني  اإلبداع  وتتبّنى 
ما يستحّقه  الفلسفي  الحقل  العربيّة واإلسالميّة مل تعط هذا  املعارصة 
من أهّمية. لقد تفطنت املفكرة أّم الزين بن شيخة إىل هذا الخلل يف 
عىل  التعّسف  مارس  الذي  اإلسالموي  العريب  الفلسفي  البحث  منهاج 
الفن والجامل فكان لها شف رّد االعتبار لهذه املسائل الفنية والجامليّة 
الفّن  بأّن  املطلق  وإلميانها  للجامل  التونسية  املرأة  هذه  لعشق  وذلك 
قادر عىل أن يخلّص البرشيّة من مكر اإلرهاب واالقتتال وسفك الّدماء... 
كام  جاملها.  بكّل  الحياة  نكهة  واستعادة  األمل  السرتجاع  وسيلة  فهو 
عىل  الرتكيز  مؤلفاتها  خالل  من  شيخة  بن  الّزين  أم  الدكتورة  تتعّدى 
لتتناول مسائل فكرية وقضايا فلسفية أخرى  الفّن والجامليّات  مسائل 
خالل  من  نقف  حيث  واألدب...  والسياسة  والّدين  كالسعادة  متنّوعة 
قراءتنا إلنتاجاتها الفكرية عىل تنّوع فكرّي ميزج بني التأليف الفكري يف 
الفلسفة من جهة والكتابة األدبيّة من جهة أخرى، ويكمن اإلبداع هنا يف 
قدرتها عىل إيجاد لغة بتناغم معريّف بني كتابة علمية وأكادمييّة وأخرى 
متخيّلة وحاملة تسافر بنا إىل عامل املجاز٬ ويتجىّل هذا اإلبداع تجليّا عنيفا 
يف روايتها »طوفان من الحلوى... يف معبد الجامجم«. لقد ساهمت أّم 
التونسية والعربيّة مبؤلّفات فلسفية  تأثيث املكتبة  الزين بن شيخة يف 
وجديرة  متميّزة  وعربية  تونسية  مفكرة  منها  جعلت  جديدة  وأدبيّة 

واإلسالميّة  العربية  ديارنا  يف  اإلبداعية  الثقافة  أّن  خصوصا  باالحرتام٬ 
الفوىض  عن  مستقّل  براديغم جاميل  إىل صياغة  بعُد طريقها  تعرف  مل 
املجتمعيّة املرتكزة عىل العادات والتقاليد ومتحّرر من التعّصب الديني 

وااليديولوجيات السياسية املقيتة.

* األستاذ حاتم بوبكر
ظلمة الواقع

متأخرة  تأيت  رسدها  يف  وعيونه ا،  مينريفا  بقوام  لغوية  رسدية  قرأتها 
لغتها  مرسم  قدهام يف  تحذق  الطريق،  الواقع وشوك  ظلمة  تستوعب 
واملجاز  االنزياح  كساء  يف  والطريف  للتليد  الجامعة  املتفردة  الفريدة 
مينريفا  واألسطوري،  والديني  والعلمي  الفلسفي  واالمتالء  واالستعارة 
ترسد مشانق وسواد الواقع، بلغة راقصة تراقص املدى كفتاة محبة للرمز 
واإلشارة والنقد والفضح، يف نصوصها تدير عينيها يف حوايش وهوامش 
وقلب الواقع لقلبه، هي إخالف عهد معه وعهد بالسعادة، نصوصها وإن 
بدت تتحدث عن العدم والعبث والسواد فهي تجاوز لهذه العوامل نحو 
الخلق. كمينريفا يسكن عيونها التحدي، سالحها أمام العدمية والعبثية 
املرتشقة يف العامل الحب والفن. هي قلب وثورة عىل وجود عدمي وعىل 
الالمعنى تأصيل للحياة واملعنى مبعنى املعنى األجدر باإلنسان. بصوت 
عامل  نحو  منه  ارتقاء  وفعل  األسود  نيكس  عامل  ثورة عىل  تتجىل  أنثوي 
إنها لعمري فرادة لغوية زمن  اإلنسان.  إنسانية من  أكرث  تريده  انساين 
الرتّهل اللغوي وتفردا فكريا زمن التخصص وال مندوحة أن الدكتورة أم 
الزين بن شيخة تستحق وسام املرأة الحكيمة واألنثى املعطاءة لغزارة 
زمن  والفكري  اللغوي  مرسمها  من  تبثه  الذي  الحياة  وإلكسري  زهورها 

السنني العجاف.

*األستاذ هشام الدرويش 
ود ومحبة

كنت أشعر بفخر وأمتلك معرفة وعلام منها وأنتظر حصتها بشغف 
التفكري  طريقة  علمتنا  وتعقداتها  الفلسفة  مادة  دسامة  رغم  كبري 
املنهجية. كل هذا الشعور تضاعف كثرياً ملا كربت وتخرجت واشتغلت 
ألن التحصيل العلمي الذي تلقيته مع أستاذيت العزيزة السيد ام الزين 
بن شيخة صاحبني ورافقني يف تفكريي. أستاذيت أفتخر بك ألنك لست 

فقط مؤطرة يف التفكري بل أنت أخت وصديقة.

 * الباحث عماد الحمدي
هواجس األدب

واملنشغلة  األكادمييّة  املسكيني  بنشيخة  الزين  أم  يدفع  الّذي  ما 
هواجس  أليست  الرواية؟  بفن  تنشغل  أن  والجامليات  الفن  بفلسفة 
األدب هي عينها أسئلة الفلسفة؟ ثّم ماذا لو استقام فّن الرواية ورشة 

تأويليّة إلشكاليات فلسفيّة يحفل بها كتاب الفّن واملقّدس؟
الشّك يف أّن التجّول بني منعرجات الرسد يف الرواية املذكورة هو اختبار 
لتجارب اإلنسان يف العامل، إّن الكاتبة عرب الفّن واملقّدس ورواية طوفان 
من  وجدانه  وتثري  القارئ  عقل  تستفّز  الجامجم  معبد  يف  الحلوى  من 
أجل أن يسكن العامل جامليّا حيث يكون املقّدس رسام فنيّا لهذا الّسكن 
مقاومة  أجل  ومن  واإلرادة  لالقتدار  رديفا  أيضا  املقّدس  يكون  وحيث 
من  طوفان  رواية  يف  الضحايا  بدماء  تلّون  الّذي  والّزيف  القبح  أشكال 
يف  ريكور  بول  بعبارة  لكأنّنا  أو  األمل  تجربة  تخترب  التي  وهي  الحلوى 
حرضة طربيّة الشجن، للكاتبة أسلوب مميّز سواء يف فّن الرّسد أو عرب 
تارة  فيه مشاعر هي  قارئها فتوقظ  أنّها تستفّز  الفلسفيّة وهو  الكتابة 
مالئكيّا  سمّوا  به  تسمو  وطورا  العامل  هذا  من  اليأس  باتّجاه  به  تنحو 
ما  ليس هناك  إذ  الشعراء،  يؤّسسه  يبقى  ما  أجل حلم جميل ألّن  من 
مينع من استعامل النّص الروايئ أو االستشكال الفلسفي للفّن واملقّدس 
بغية الوعد بغد أفضل ألّن »األعني ال تزال مفتوحة يف رؤوس قد جزّها 
ثّم  املقّدس؟  باسم  وقع  قد  الرواية  يف  القتل  أليس  وإرهابيون«،  قتلة 

من  نفسها  املقّدس  فكرة  يف  للتفكري  استئنافا  الفلسفي  النّص  يكن  أمل 
أجل تحريرها من غطرسة الالهوت؟ لقد كّف املقّدس يف كال النّصني أن 
يكون مساحة ارتكاسيّة للوّعاظ وباحة لدموع الكّهان بل تحّول بفعل 
فّن الكتابة ميدانا للفّن الّذي يعد مبستقبل مل يأِت بعُد، هي كتابة تريد 
للمقّدس  تعيد  باملفهوم عساها  تتوّسل  الرّسد وهي  بتالبيب  أن متسك 
فرحه وبهجته، الطريف أيضا أّن ما يؤلّف بني املقّدس يف الرواية أو يف 
النص الفلسفي هو التوّجه نحو مقّدس ما بعد ديني حيث يكون الفّن 
مضادا  الفّن  فينتصب  تُعاش  بأن  جديرة  حياة  تأسيس  أجل  من  مداه 
حيويّا وإيتيقا للعيش املشرتك ضّد سياسات املوت الّتي يُراد لنا أن نتآلف 
معها يف مستنقع متوّحش يغرّي يف كّل مرّة من عناوينه، سيظّل الفّن عقدا 
جامليّا يكفل العيش معا عىل قاعدة التسامح واالختالف. يف الرواية كام 
يف النص الفلسفي يجد القارئ نفسه وقد ُمنح قدرا من الحريّة لينخرط 
يف أحداث العامل ويتموقع وسط شبكة من األحداث والّصور واملشاهد: 
صور القتل الجامعي باسم مقّدس تّم تحنيطه وسجنه داخل أرشيفات 
للمقّدس قد يكون  فالتأريخ  البرشيّة،  الكارثة  تُعلم عن  صارت بدورها 
من  طوفان  عامل  إّن  فلسفيّا.  توقيعا  يكون  أن  ميكن  كام  األدب  باسم 
الحلوى تنّشطه حياة معّقدة، إنّه مساحة فنيّة يكتشفها القارئ بحواّسه 
وعقله ومخيّلته وجوارحه فصار يف حّد ذاته رسام فنيّا للمقّدس تبعرثت 
دالالته ومعانيه مثلام تبعرثت خرائط األرض وتشتّت طوبولوجيا املكان 
تستأنف  شعب  وْجَع  تحيك  وهي  الروائيّة  إّن  ثورته.  رُسقت  لشعب 
النظّر يف املقّدس وتعمل عىل إعادة استصالح أرضه حتّى يعود صالحا 
للّسكن بعد أن صار حفرا ومقابر يقطنها إرهابيّون مل يكّفوا عن استباحة 
ضحاياهم باسم الالهوت املقّدس، إذ ما معنى أن نفّكر يف املقّدس ونعيد 
العميقة؟  أنفسنا  داخل  بلوغها  نروم  جامليّة  هناك  تكن  مل  إن  تأويله 
طوفان من الحلوى هو عبارة عن استعارة فنيّة ترمز للمقّدس يف معانيه 
املتعة  باسم  مرّة  طبقاته  يف  وتحفر  املؤلّفة  فتختربه  املتكرّثة  الفلسفيّة 
واملريع والجميل وطورا تدقّق فيه من خالل رصامة املفهوم فتامرس عليه 
نوعا من التفكيك لتخلص يف كلتا الحالتني أّن اإلنسانيّة تخوض معاركها 
ضّد جميع الدوغامئيّات التي متثّل هدرا ملا هو إنسايّن يف اإلنسان، فسواء 
قّدرنا املقّدس من جهة البحث األكادميي أو جعلناه باحة لإلنشاء الفني 
لنتخيّله بواسطة الرواية ففي كلتا الحالتني نحن إزاء نّص يفّكر يف املقّدس 
فتتنّوع عناوينه وتفّجره اللّغة وتفضح صوره البشعة ولكّنها نصوص أي 
الرواية أو الفن واملقّدس مثلام تعيد الحياة إىل الرؤوس املقطوعة فإنّها 
تشهد بنوع من التّقاطع بني املتعة الفنيّة والجامليّة وأنّات املعّذبني، إذ 

بالفّن وحده بإمكان املرء أن يقهر الّسأم.
)يتبع(

الفلسفة في صيغة المؤنث...

فلسفة النساء أم الزين بنشيخة أنموذجا )الجزء الثاني(
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تأهل الرتجي الرياضي بسهولة 
إىل الدور ربع النهائي لكأس تونس   

متكن الرتجي الريايض من التأهل بسهولة إىل الدور الربع النهايئ من مسابقة كأس تونس لكرة القدم. وجاء تأهله عىل 
حساب االتحاد الريايض بنب قردان مبلعب حامدي العقريب برادس عىل نتيجة 0-4 إذ سجل األهداف كل من رياض بن 

عياد دق 17 ٬ أنيس البدري دق 28 ٬ حمدو الهوين دق 36 ورائد بوشنيبة دق 47.
يُذكر أن الرتجي سيواجه النادي البنزريت يوم 5 مارس 2023.

النادي الصفاقسي يُغلق ملف جاكوباتشي   
لكن ملاذا تغيّب الطرابلسي؟

أتّم النادي الصفاقيس، كافة اإلجراءات القانونية واإلدارية واملالية 
الخاّصة بفسخ التعاقد بالرتايض مع املدرب االيطايل موريزيو 

جاكوباتيش.
وتقّدمت الهيئة املديرة للنادي الصفاقيس بالشكر للمدرب اإليطايل. 

لكّن الغريب يف كّل ذلك أن رئيس الهيئة التسيريية محمد الطرابليس 
مل يظهر للعلن٬ إذ بعد ذهابه إىل فرنسا غاب عن األنظار يف ظّل أزمة 

مالية خانقة!؟ والسؤال املطروح كيف ستنهي الهيئة املؤقتة أزمة الديون؟ وهل رّسمت بوجلبان أم ماذا؟
* محمد

برنامج مباريات ربع النهائي   كأس تونس

الرتجي يلتقي البنزرتي والصفاقسي 
يواجه األوملبي الباجي

األحد 26 فيفري 2023
ملعب منزل بورقيبة االصطناعي س13 و30 دق

امللعب االفريقي مبنزل بورقيبة - النادي االفريقي
ملعب الطيب املهريي بصفاقس س13 و30 دق

النادي الصفاقيس - األوملبي الباجي

ملعب بن جنات باملنستري س13 و30 دق
امللعب التونيس - نجم املتلوي

األحد 26 فيفري أو األحد 5 مارس 2023
حامدي العقريب برادس س13 و30 دق

الرتجي الريايض - النادي البنزريت

منتخب األواسط ينهزم يف أوىل مبارياته   
املقامة يف  افريقيا ألقل من 20 سنة  القدم أواسط مشاركته يف كأس  التونيس لكرة  الوطني  املنتخب  افتتح 
مرص، بهزمية أمام نظريه الغامبي بنتيجة هدف مقابل صفر وقد سجل هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 84 

عن طريق الالعب االجي سان.
ويخوض املنتخب الوطني التونيس مباراته الثانية يف الدورة يوم الجمعة 24 فيفري أمام منتخب البينني، وذلك 
عىل الساعة الثالثة بعد الزوال فيام يواجه يف الجولة األخرية للمجموعات منتخب زامبيا يوم االثنني 27 فيفري.

سعيد السايبي مدرب اإلفريقي 

مقابلة منزل بورقيبة صعبة
ولن نستسهل املهمّة 

  

قال سعيد السايبي مدرب اإلفريقي، إن فريقه حقق املهّم، وتأهل 
إىل مثن نهايئ كأس تونس عن جدارة، وأضاف السايبي: »سنحافظ 
منزل  ملعب  مواجهة  الفريق«. وحول  داخل  الطيبة  األجواء  عىل 
ميدانه  عىل  بورقيبة  منزل  ملعب  سنواجه  السايبي:  قال  بورقيبة 

وعلينا أن نستعيد األنفاس برسعة ونكون جاهزين للمباراة«.
لن  لذلك  الكأس،  سباق  يف  بالتعرث  لنا  مسموحا  »ليس  وأكمل: 

نستسهل املهمة وسنبذل كل ما يف وسعنا لكسب ورقة التأهل لربع النهايئ، ومواصلة املشوار، ونأمل الذهاب 
بعيًدا يف املسابقة«.

* محمد/ع 

عفيف الكيالني: 

التهديدات أفسدت قائمتي
يف انتخابات اإلفريقي  

أغلق، باب الرتشح لرئاسة النادي اإلفريقي، دون أن يرد عىل اللجنة املرشفة 
عىل االنتخابات أي اسم، بعد انسحاب رجل األعامل عفيف الكيالين يف آخر 
لحظة.. ما يعني أن اإلدارة الحالية برئاسة يوسف العلمي ستواصل مهامها 

حتى 30 جوان املقبل.
وأكد الكيالين أن »االنسحاب عن الرتشح لرئاسة نادي باب الجديد يعود إىل عدة أسباب.. فقد وجدت أن 
ترشحي يف هذا التوقيت سيؤثر بالسلب عىل فريق كرة القدم، وليس يف مصلحة اإلدارة الجديدة، وال الفريق 
ككل أن تدور االنتخابات يف هذه الفرتة، ومن باب املسؤولية قررت تأجيل ترشحي إىل ما بعد مرحلة بعد 
آخر  االنسحاب يف  قررا  اخرتتها  التي  القامئة  من  »هناك عضوان  وأضاف:  املمتاز«.  الدوري  أوف يف  البالي 
لحظة، بعد أن تلقيا بعض التهديدات، وهذا ليس الئَقا باإلفريقي، ومبا أنه مطلوب 7 أعضاء كحد أدىن لرتشح 
القامئة، ومع انسحاب الثنايئ، فإن قامئتي مل تعد خاضعة للرشوط، لكن أؤكد ترشحي من جديد بعد نهاية 

البالي أوف«.
* محسن

كأس تونس: 

اإلفريقي  والنادي  بورقيبة  منزل  ملعب  مباراة 
بحضور الجمهور  

أقيم يوم أمس األربعاء 21 فيفري 2023 االجتامع األمني الخاص مبباراة ربع نهايئ كأس تونس بني امللعب 
اإلفريقي ملنزل بورقيبة والنادي اإلفريقي. 

وتقرر إثر االجتامع السامح بحضور 100 مشجع للفريق املحيل مع منح الفريق الضيف 20 دعوة، علاًم أن 
املباراة ستقام يوم األحد 26 فيفري 2023 بداية من الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال، بامللعب الفرعي 

عزيز جاب الله مبنزل بورقيبة. 
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تعيني  »الكاف«  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  قرر 
القمة  مواجهة  لقيادة  جيد  رضوان  املغريب  الحكم 
لرابطة  ذهاب  الثالثة  الجولة  ضمن  املرتقبة  العربية 
الريايض  الرتجي  بني  ستجمع  التي  االفريقية  االبطال 

وضيفه الزمالك املرصي يوم السبت القادم.
حفيظة  القدم  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  قرار  وأثار 
الفريق  مباراة  أبرزها  أسباب  لعدة  الرتجي  جامهري 
ضد الزمالك املرصي ضمن نفس املسابقة سنة 2020 
يف القاهرة واملظامل الكبرية التي ألحقها الحكم املغريب 

مبمثل الكرة التونسية.
املغريب  الحكم  قام  كيف  الرتجي  جامهري  تنس  ومل 
بإقصاء محمد عيل بن رمضان خاصة أن الالعب كان 
بعيداً عن املخالفة التي نالها الفريق املرصي باإلضافة 
التقرير الذي كتبه عقب  إىل إثارة االستياء العام من 
معني  السابق  املدرب  عىل  عقوبة  سلط  ما  املواجهة 
الشعباين ومساعده مجدي الرتواي وخليل شامم وعبد 

الروؤف بلغيث.
* محمد/ع

الحكم املغربي رضوان جيد ملباراة 
الرتجي الرياضي والزمالك املصري

 أمل حمّام سوسة...

القنطاوي النّوري يجمّد 
استقالته ونشاطه...

ندخل  ...ولن  تسقط  لن  سوسة...الهيئة  م  حاماّ أمل  مشكل  حسم  أخريا  و 
وهيئة  انتخابياّة...  عامة  لجلسة  والدعوة  هيئة...  دون  فريق  قعباجي  يف 
تسيريياّة... وخبابل قد تضيع معها مصالح الفريق... اليوم كان ال بداّ من لحظة 
ل... ولحظة مسؤولياّة...ولحظة رشف نرتك بعدها يف وجوهنا ما تحرتمنا  تعقاّ
القنطاوي  السياّد  من  هاتفي وصلني  اتاّصال  أحىل  القادمة...  األجيال  ألجله 

ظاته عىل طريقة ترصيفه لشؤون  الناّوري يؤكاّد يل فيه أناّه رغم التاّجاهل واإلساءة التي وصلته من رئيس الناّادي و تحفاّ
ر أناّ فيها الكثري من التسلاّط  إالاّ أناّه احرتاما للجمعياّة  وحتاّى ال يكون سببا يف تعطيل مصالحها وحتاّى ال  الناّادي التي يقداّ
جاع  الجريء و املرشاّف  د استقالته ونشاطه وكلاّ األمل أن يكون قد ساهم بهذا املوقف الشاّ تسقط الهيئة الحالية فإناّه جماّ
م سوسة فوق كلاّ اعتبار ...شكرا القنطاوي الناّوري ...قد تختلف رؤانا  يف إنقاذ ما ميكن إنقاذه... لتظلاّ مصلحة أمل حاماّ
م سوسة ونواديها  وتتناقض ويحتداّ خالفنا لكناّه يظلاّ رياضياّا بحتا...وال ميساّ من إنسانياّتنا وعالقتنا السامية...ويظلاّ حباّ حاماّ

وأهلها هو ما يجمعنا ...
رياض 

ربع نهائي الكأس :

ملعب بن جنات يحتضن مباراة امللعب 
التونسي ونجم املتلوي  

يحتضن ملعب مصطفى بن جنات باملنستري مباراة امللعب التونيس ونجم املتلوي لحساب ربع نهايئ كأس تونس  يوم 
األحد 26 فيفري الجاري عىل الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال. 

يشار اىل ان امللعب التونيس مازال تحت طائلة العقوبة اللعب خارج ميدانه ل3 مباريات دون حضور جمهور بسبب 
احداث لقاءه ضد النجم الساحيل يف البطولة.

الباجي يدرب األوملبي للنقل  
                                                                                                              

للنقل  األوملبي  هيئة  أقدمت 
الشاب  املدرب  تعيني  عىل 
فريق  رأس  الباجي عىل  أمني 
أكابر كرة القدم خلفا للطفي 
بدوره  خلف  الذي  الشيحي 
ليستهل  العبيدي    محمود 
املوسم  يف  جديدة  تجربة 
يف  أرشف  أن  بعد  الجاري 
طربقة  مرجان  عىل  مطلعه 

الباجي تجربة محرتمة تؤهله لتحقيق األهداف املرسومة مع أحد  وحقق نتائج طيبة. وميلك 
قالع الكرة التونسية الذي قام بانتدابات قيمة بقيادة رئيسه حمدة الشايبي الذي يحدوه طموح 

كبري إلعادة أمجاد »اليس أو يت«.
* م/م

املوريسي باتريس ميالزار 
حكما للقاء تي بي مازيمبي 

الكونغولي واالتحاد املنستريي  
القدم  لكرة  االفريقي  االتحاد  عني 
جزر  من  ميالزار  باتريس  الحكم 
يب  »يت  مباراة  الدارة  املوريس، 
واالتحاد  الكونغويل«  مازميبي 
يوم  املربمجة  املنستريي  الريايض 
االحد القادم بداية من الساعة الثانية 
بعد الظهر يف اطار الجولة الثالثة من 

دور املجموعات لكأس الكاف.
وستشهد املباراة عودة الثاليث هشام 
بكار وعالء الدين الدريدي وادريس 
املحرييص إىل مجموعة بعد أن تغيبوا 

عن مباراة ريال باماكو املايل.
محمــد
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أكد رئيس هالل الشابة، توفيق املكرش، أن ناديه قدم شكوى قضائية ضّد  
الجامعة التونسية لكرة القدم، متهام إياه بالتدليس.

 
وقال توفيق املكرش ، إن الحارس عيل القلعي والالعب أحمد الحارضي 
وقعا عقدين لفائدة اتحاد تطاوين خالل املريكاتو الشتوي، قادمني من 
اتحاد بن قردان ومستقبل الرجيش، ولكن كانت هناك مشكلة يف مدة 
العقدين التي ال تتجاوز 6 أشهر، والتي ال تخول لهام الحصول عىل إجازة.

وتابع: »ومع ذلك حصل الثنايئ عىل اإلجازة من قبل جامعة كرة القدم، 
وشارك الالعبان يف العديد من املباريات خالل املرحلة األوىل من مسابقة 
الكرة  جامعة  ولكن  التتويج،  ملجموعة  تطاوين  اتحاد  وتأهل  البطولة، 
علم بتلك املشكلة فسعى مبعية إدارة النادي لتسوية هذا األمر، ولكن 

بأساليب ملتوية«.
إلغاء  اإلداري وتم  الوقت  بعد  البلدية  فتح مقر  »تم  املكرش:   وأوضح 
كام  موسمني،  ملدة  لالعبني  جديدين  عقدين  وإبرام  القدمية،  العقود 
رخصتني  باستخراج  اآلجال  خارج  لهام  اإلدارية  الوضعية  تصحيح  وقع 

جديدتني«.
إدارة هالل الشابة وبحسب رئيسها توفيق املكرش، بادرت بتقديم 

كل  متلك  أنها  مؤكدة  »التدليس«،  بتهمة  جزائية  قضية 
العديد  من  واملسموعة  املكتوبة  والشهادات  اإلثباتات 

من األطراف املتداخلة يف هذه القضية.
 

بيان رسمي
فيه  أعلنت  الشابة  أصدرت  هالل  متصل  ويف سياق 

أنها ستقدم شكوى للمحكمة الرياضية الدولية »التاس«
 وقالت: »الدنيا دامئا تدور.. واملشاهد دوما تتكرر واألدوار 

تتبدل، ولكن حقيقة واحدة أبدا ال تتحول وال تتحور.. عىل الباغي تدور 
الدائرة و كل ساق سيسقى حتام مبا سقى«.

وتابعت: »ما كادت الهيئة القانونية لهالل الشابة تفرغ من جمع شتات 
األيام  غضون  يف  لتضعها  ومتشعبة  متشابكة  معقدة،  خطرية  ملفات 
القليلة القادمة أمام أنظار القضاء الريايض الدويل والتي نجزم مبا لنا من 

مصداقية أنها ستعيد ترتيب املشهد الكروي يف البالد بالشكل الذي يحرر 
الكرة من براثن عصابة الفساد ويعيد كرة القدم التونسية إىل محاريب 
املثل والقيم الرياضية ، حتى ساقت لنا األقدار فضيحة كروية كاملة 

األوصاف مكتملة األركان«.
وزاد: » الفضيحة الجديدة تتمثّل يف تورّط ناد ريايض يف جرمية 
يف  اختّص  الذي  الهيكل  وضوح  وبكل  أيضا  وتُدين  التدليس 
إنتاج السقطات وإشاعة البشاعة والفظاعة بدال من أن يكون 
أول املتواجدين يف خندق الدفاع عن مصداقية ورشف ونزاهة 

اللعبة«.
وثائق  من  لديها  ما  كل  ستضع  الشابة  هالل  »إدارة  وأضافت: 
وشهادات موثقة وإثباتات أمام القضاء لتأخذ العدالة مجراها بالتوازي 
مع رفع األمر إىل الهيكل التحكيمي الدويل وإعالم الفيفا بحيثيات هذه 

الواقعة وكل األطراف التي تقف خلفها«.
الشابة سيبقى يف بطولة  بالتأكيد عىل أن هالل  البيان  وختمت اإلدارة 

الرابطة األوىل.

قضية جديدة بني جامعة الكرة والشابة   

* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف

صعوبات  طويلة  سنوات  امتداد  عىل  التونسية  الرياضة  تعرف  مل 
كالتي تعرفها منذ الثورة، اذ عرفت املالعب عدم اهتامم اىل ان اصبحت 
هذه املالعب مرفوضة غري قادرة عىل احتضان املقابالت مرورا بالتجاوزات 
ـ عىل غرار هالل  االندية  الحكام يف حق بعض  بها عدد من  قام  التي 
الشابة الذي تعرض اىل اكرث من مظلمة جعلت العاملني يف صلبه يغريون 
املدربني اىل ان ادى بهم املطاف اىل مغادرة اندية الرابطة االوىل ـ ولن 
رئيس  تصفية حسابات  كان ضحية  الشابة  إن هالل  قلنا  لو  نذيع رسا 

جامعة الكرة مع رئيسه توفيق املكرش.
* هزات ومهزل..!

لو عدنا إىل يشء من التاريخ واىل احداث حصلت يف مالعبنا فإننا 
يف  الحاصل  عىل  االشكال  من  بشكل  اثرت  التي  الوقائع  عديد  سنجد 
الغريب  لكن  والداين  القايص  كانت حديث  ومهازل  مالعبنا من هزات 
يف كل هذا ان سلط االرشاف مل تحرك ساكنا وكأّن االمر ال يعنيها واملثال 
بباردو  النيفر  الهادي  ملعب  الحكم يف  االعتداء عىل مساعد  ذلك  عىل 
وتحديدا يف مباراة امللعب التونيس والنجم الساحيل ـ نقول هذا ونعرف 
ان رئيس الجامعة هو من عنّي مجدي بالحاج عيل للمباراة وكلنا يعرف 
قامئة االسامء التي اعدتها منظومة فساد الكرة لرضب اي فريق يخرج 

عن اطار السيطرة.

* إجبار أم إكراه!
ميكن القول اّن رئيس الجامعة الحايل أجربه العضو الجامعي حسني 
جنيح عىل فتح باب البطولة من جديد امام الحكام املرصيني لالستعانة 
ليست  الجريء وهي  التي تطارد وديع  الشبهات  بصافرتهم درءا ملزيد 
شبهة كام يذهب يف اعتقاد بعضهم وامنا هي حقيقة والحقيقة اّن وديع 
هو من يعنّي الحكام اما عامر الطرابليس فهو »صباب ماء عىل اليدين« 
ان يحافظ عىل خطته كمدير الدارة  التجريح عىل  لتقبل  وهو مستعد 
التحكيم)!( لكن ال بأس لو فتحنا قوسني لنسأل عن مبدإ التفريق بني 

من  فهل  والسلط  اللجان 
عامر  يكون  ان  املعقول 
ورئيسا  مديرا  الطرابليس 
نحن  التعيينات  للجنة 
ان  مسبقا  ونعرف  نسأل 
يشء  كل  وديع  كرة  يف 
تقدم  ان  رشيطة  ممكن 

الوالء والطاعة.

* االفريقي يلدغ 
في مناسبتين

فقط  الشابة  هالل  يكن  مل 
االول  النصف  يف  املترضر  هو 
النادي  وامنا  الحسابات  لبطولة 

لدغه  االوىل  ففي  ـ  الحسابات  صافرة  جراء  اآلخر  هو  ترضر  االفريقي 
باديس بن صالح امام اتحاد بن قردان يف ملعب رادس.

وملن ال يعرف فإّن باديس بن صالح ينتمي إىل رابطة الوسط الرشقي 
من  لها  ويا  قردان  بن  ملعب  يف  الثانية  اللدغة  كانت  ثّم  باملنستري)؟( 
صدفة حني تآمر عليه املساعد الدويل محمد بكري والحكم الدويل أمري 
لوصيف الذي اعلن ركلة جزاء يف الدقيقة االخرية كام أّن االفريقي ترضر 
املنستري  اتحاد  أمام  رادس  ملعب  الجريدي خاصة يف  وليد  من صافرة 

وهذا ال ينقص يف يشء من انتصار اتحاد املنستري املستحق!

*مكتب الرابطة غير متجانس!
العريب غري  يرتأسه محمد  الذي  الرابطة  أّن مكتب  والجيل  الواضح 
متجانس وحني نقول هذا فليس من باب التجني وامنا من باب العارف 
او لنقل تغيّب معز بوراوي عن االجتامعات  بالتفاصيل والدليل غياب 
لفرتة طويلة وحتى حني عاد فإنه ما لبث اال ان عاد للتغيب! كام حصلت 
يصعب  فإنه  تأيت  حني  التوصيات  ألّن  االجتامعات  عديد  يف  خالفات 
متريرها عىل الحارضين وهو ما يؤكد اّن مكتب الرابطة يبقى صورة بال 

محتوى!
*تعيين المنسقين!

يتوىل الكاتب العام للجامعة وجدي العوادي تعيني املنسقني العامني 
يعنّي  الذي  الجريء  وديع  من  تعليامت  من  يصله  ما  خالل  من  طبعا 
الحكام ثّم املراقبني فاملنسقني والنتيجة طبعا معلومة لدى الجميع وكرة 

تدار بهذه الكيفية ماذا ميكن ان ننتظر منها؟!

* رؤساء في السجون!
الريايض  املوسم  خالل  الكرة  جديد 
ما حصل  امام  توقفنا  اننا   2023 ـ   2022
عيل  محمد  الرجيش  مستقبل  لرئيس 
بوزيد  سيدي  اوملبيك  ورئيس  العروي 
الجالد  ووليد  الحجالوي  الطيب  محمد 

ان  بعد  سليامن  مستقبل  رئيس 
مختلفة  بتهم  السجن  اودعوا 
قتامة  يف  يزيد  ذلك  ان  واالكيد 
النظر  بقطع  وسوداويته  املشهد 

عن التهم التي يواجهونها.

* منع الجريء من 
السفر!

تّم منع رئيس جامعة الكرة وديع الجريء من السفر اىل مرص ولنئ 
جاء القرار متأخرا فإّن الواجب يحتم الترسيع بفتح ملف الترصف املايل 

عىل امتداد سنوات الذي أهدر وذهب اىل أماكن عنوانها خاطئ)!(.

* في مرمى الهدف!
وفتح  الحسابات  ستطال  هل  نسأل  »القفلة«  عىل  نأيت  أن  قبل 
امللفات كل الذين عملوا عىل إفساد كرتنا ام ان وديع لوحده سيكون 
مشموال بالحساب واملحاسبة يف حني سيقفز البقية خارج القطار ليقولوا 
انهم مل يخطؤوا وانه تم التغرير بهم وبالتايل سيعودون بعد وقت قصري 
ليتحملوا مسؤولية كام فعل وديع يف عهد طارق ذياب الذي كان عليه ان 
يصدر مذكرة عدم السامح ملن عملوا يف زمن سابق مع منظومة النظام 

السابق بالتواجد يف املشهد الكروي الحايل!
* الجامعة منشئة عمومية أم أصل تجاري!

تتوىل  ان  الرضوري  من  يكون  الحالية  املنظومة  مع  القطع  مبجرد 
وزارة الرياضة زمام االمور لتكون لها كلمتها وتأثريها يف املشهد لتكون 
قانون  بإصدار  املسارعة  ثم  للمشهد  املنظم  املرسوم  بتغيري  البداية 
الوزارة قد حافظت  ليتّم تحويلها اىل رشكات وبالتايل تكون  الجمعيات 
للجامعات  االسايس  القانون  ترتيب  تعيد  بأن  الوجه  ماء  من  عىل يشء 
مبا يتالءم وواجب التدخل الرسيع حتى ال يكون الوزير يف واد ورؤساء 

الجامعات يف واد آخر.
* البرامج الرياضية في معمعة االتهامات

املشهد  يف  املاثلني  قيام  عدم  إىل  أساسا  يعود  املشهد  تغري  عدم 
تخضع  برامجهم  ان  ثبت  ان  بعد  بدورهم  البرصي  السمعي  االعالمي 
للصنرصة ولدعوة بعض الوجوه دون غريهم مع االكتفاء يف الكثري من 
توفيق  خالل  من  بلغنا  لهذا  االعداد  بصدد  ونحن  باملجاملة  االحيان 
املكرش ان جامعة الكرة متورطة يف ملف تدليس عقود واجازات وبالتايل 
ميكن القول إّن حكاية التجاوزات متواصلة يف غياب قرار حاسم لوزارة 

كامل دقيش!

الكرة التونسية

إىل أي مدى... أي صدى؟
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* حاوره: جرير    

عبد الله املتقي عضو املجلس اإلداري التحاد كتاب املغرب، من مؤسيس جامعة 
الكوليزيوم و)مكائد شعرية(، حائز عىل تنويه من بيت الشعر املغريب، صدرت 
وجوال.  وناقد  وشاعر  ناثر  الشعرية.  والتامرين  القصصية  املجاميع  عديد  له 
متواضع  العريب.  األدب  مبسارات  العارف  هو  الهوى.  تونيس  الجنسية  مغريب 
وصامت يف عالقاته لكنه أكول للغة اىل درجة السكر. بعد إرصار منا  ومتّنع. 

أخريا تجاوب معنا. رغم تحفظه فكان لنا معه هذا الحوار لجريدة الشعب...

* عبد اهلل المتقي، جريدة الشعب ترحب بكم؟ 
للياء، مع شكر  األلف  املنرب من  بهذا  العاملني  أيادي كل  - بدوري أشد عىل 
أثقل من جبل له\ه الكرامة الثقافية التي تساهم يف تداول صوت الجامهري 

الشعبية شغيلة ومبدعني.

بالقصيدة  إنسانا ومبدعا مسكونا  المتقي  عبد اهلل  * من يكون 
والقصة؟

- أنا كائن مزاجي ومتقلب، وأحيانا أكون قطا وديعا، وعىل الدوام أجر حقيبتها 
مبدينة  متدين  بوصلة  وال  واملطارات،  املحطات  يف  خلفي 
تهدئ عبثه وفوضاه، كل املدن والعواصم ملغومة، أعشق 
العزلة الذهبية، وأحّب امرأة بقدمني صغريتني، يحدث أن 
أنىس مفاتيح الشقة يف الباب، البطاقة البنكية يف الشباك، 
ويحدث أن أفتح عينّي عىل كدمات يف الرأس فأهرب اىل 

شجرة الكتابة يك أتسلقها بخفة السنجاب.

القصيرة  القصة  كتابة  في  ورطك  الذي  ما   *
جدا حتى أصدرت الكثير من المجاميع؟

- ورطتني الرثثرة واألفواه الواسعة، كام لو أن شعار املرحلة افتح فمك قليال 
أتعبتني  املقابل هناك شعوب تتكلم قليال وتشتغل كثريا،  واشتغل كثريا، ويف 

األلسنة الطويلة،
القصيص،  واالقتضاب  االقتصاد  خيمة  اىل  اللجوء  فكان  الفم(،  و)ترشاك   

وباملناسبة، من يعرف الكثري يكتب القليل.

* اخترت تونس لنشر مجموعتك )يعطيك دودة(، ما الحكاية؟
- من أسباب نزول مجموعتي )يعطيك دودة( يف تونس، وقبلها )أيس كريم... 
القصصية  للديبلوماسية  تكريس  هو  الكتاب،  دار  عن  صدرتا  ومعا  رجاء( 
)يعطيك  املدونة  عنوان  ان  كام  السياسية،  الديبلومسية  عىل  ضدا  املغاربية 
يف  كتبت  النصوص  هذه  أكرث  إن  ثم  تونسية،  وهوية  يومي  محيك  دودة( 

العاصمة واملروج الثالث، ويف الطابق الثالث.

للمشهد  التي قدمتها  الخدمات  باقتضاب عن  لو حدثتنا  * ماذا 

التونسي؟
- كانت البداية بإصدار األعامل الكاملة للراحل شكري ميعادي بالتعاون مع 
الصديق محمد بوحوش، تكريسا لثقافة االعرتاف، ثم مبلف عن الرسد التونيس 
بالرشاكة مع القاصة نجيبة الهاممي مبجلة االستهالل املغربية التي تهتم بالرسد 
العريب، وأيضا بكتاب عن الراحلة فاطمة بن فضيلة ضمن سلسلة مصاحبات 
بعنوان  ناسيمي  ليىل  املغربية  والكاتبة  والنارشة  الرابحي  الشاعرة سلوى  مع 
الكوين  الشاعر  عن  كتاب  وإعداد  فتنسيق  ميارة،  دار  عن  األقايص«  »شاعرة 
ايب القاسم الشايب اخرتت له من العناوين )أبو القاسم الشايب بعيون مغربية(، 
وأخريا كتاب محمد بوحوش سرية الحارض، ويف األفق كتابني عن املرحوم كامل 
الزغباين والراحل أحمد أوالد الصغري، ولن أنىس مساهمتي الفعالة يف مأسسة 

أيب القاسم الشايب، وكل هذه الطرق تؤدي إىل تونس القلب. 

* أنت كاتب متنوع قاص وشاعر وناقد، فأين نجدك؟
- قد تجدين يف القصة القصرية جدا وأنا انتقل من نقطة كبرية إىل نقطة جد 
صغرية، شبيهة بشفافية الزجاج، وأحيانا تجدين يف الومضة قطعا شعرية مصفاة 
بدقة ومكثفة العنارص، وأحيانا يف متارين نقدية عاشقة، بيْد أن هذا التعدد يف 
املتلقي بجاملية.  القبض عىل نصوص من شأنها تصيد  صميمه واحد، وأعني 
ومجمل القول )اليد التي ال تكتب رجل( كام يقال، 
املتلقي  تتصيّد  التي  النصوص  كل  يف  موجود  وأنا 

بشعريتها وجامليتها.

* قرأنا لك ولم نجد لك جغرافيا المغرب، هل 
هو من االشتباك مع السلطة، أم هي لك؟

- أوال دعنا نتفْق أن الكاتب عىل الدوام يعيش يف كوم 
من االشتباكات، اشتباك مع حرقة الكتابة، اشتباك مع 
ما هو كائن والحلم مبا ينبغي أن يكون، اشتباك مع 
اشتباك مع  الخونة واللصوص،  اشتباك مع  واليومية،  الثقيلة  همومه ونكباته 
نهاية  يف  االشتباكات  وكل هذه  والتفاهة،  القبح  مع  اشتباك  االداري،  الفساد 
املطاف اشتباك مع السلطة التي تتحكم يف اللعبة، حتى ال تتوغل اكرث وتحول 
املواطن إىل )ماركة( برشية مسجلة، ينبغي التصدي لها بجاملية وليس ببذلة 

عسكرية وإراقة الدماء.

القصيرة  القصة  وواقع  المغربي  الثقافي  المشهد  عن  ماذا   *
جدا بالمغرب؟

املؤنث  بصيغة  إصدارات  املغرب،  يف  بخري  باملغرب  جدا  القصرية  القصة   -
واملذكر، مهرجانات وطنية وعربية، كتب نقدية موازية لهذا التدفق القصيص. 
وباملناسبة، يبدو أن هذه القصة القصرية جدا راقها املغرب واستطابته، فاكرتت 
شقة صغرية تناسب حجمها، وتقيض النهار يك تتفسح يف شوارعه وحدائقه وال 

يفارقها امليني جيب.

* هل تنتمي نصوصك القصصية إلى القصة البرقية، أو قصيدة 
الومضة؟

- تنتمي نصويص إىل القصة القصرية جدا، وإىل الحيك الوامض والربقي. قصص 
نصويص  تختلط  ال  وحتى  مذهلة،  وقفلة  وحبكة  ذروة  أو  بؤرة  لها  قصرية 
القصصية بالومضة الشعريّة واإلحساس الشعرّي الخاطف جدا، الأرتقي بها إىل 
سقوف املجاز، أو أمْوسقها وأسقيها يف كؤوس للصور الّشعرية، قد يحدث أن 

أشعرن الرسد، لكن ال أرتقي به إىل الشعر.

* ماذا عن مساهمتكم بخصوص وضع الّلبنات األولى لمؤسسة 
أبي القاسم الشابي بتوزر؟

- خالل زيارايت املتعددة للمشاركة يف مهرجان الدويل بتوزر ولسنوات، كنت 
بها  يليق  ال  وعامليته  كونيته  لكن  الشايب،  القاسم  أيب  رضيح  زيارة  أفّوت  ال 
مثل هذا الفضاء، للزيارة وقراءة الفاتحة، والتفرج عىل سرية معارصيه وأرسته 
محمود  مؤسسة  غرار  عىل  يتأمسس  أن  الحياة  بشاعر  يليق  بل  فوتوغرافيا، 
درويش بفلسطني، ومحمد شكري بطنجة املغربية. ونعني خلق مؤسسة أيب 
القاسم الشايب والتي من شأنها تجميع كل تراث الراحل، وكل الكتابات التي 
تناولت تجربته الشعرية والنرثية بكامل اللغات، لتكون قبلة للباحثني، وأيضا 
دعام وتطعيام للسياحة الثقافية، وأرجو أن يتّمم املعنيني بذاكرة الشايب دعم 

هذا املرشوع.

* الشاعرة المغربية ليلى ناسيمي في شهادة مقتضبة؟
ابنة أمي ومنتدى العرشة، امرأة بصيغة الجمع ويف أقىص الريح، منلة  - هي 

شغالة، تكتب بدمها كّل مساء نصوصا حارقة وعىل الدوام يف حانة اإللهة.

* كلمة ختامية 
الدوعاجي،  حشاد،  فرحات  الوطن  وهذا  عام  وكل  القادمة،  لتونس  شكرا   -
جامعة السور، الطاهر الحداد، الشايب، بلعيد، الرباهمي، وكل من يف بؤبؤ عينيه 

هذا البلد الذي يف القلب.

* شمس الدين العوين   

يعرض الفنان محمد بن الهادي الرشيف أعامله الفنية التشكيلية يف معرض 
استعادي بإرشاف رئيسة بلدية تونس شيخة املدينة وذلك بقرص خري الدين وفق 
عنوان هو »باقة من الحنني 5 ومن الحنني كله باقة« يوم الجمعة 17 فيفري 
2023 عىل الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. ويأيت هذا املعرض ليجمع الحيز 
املهّم من أعامله بني القدمية والحديثة حيث كانت له مشاركات متعددة طيلة 
السنوات األخرية يف معارض منهاالجامعية وكذلك الفردية... للفنان التشكييل 
محمد بن الهادي الرشيف أعامل متنوعة حيث كانت مشاركاته ببعضها ضمن 
يقول  ذلك  وبخصوص  الفنون..  شهر  يف  التشكيليني  الفنانني  اتحاد  معارض 
الفنان الهادي الرشيف لـ»الشعب«: »... أعاميل متنوعة وهي حصاد سنوات 
فيها  عشتها٬  مهمة  تجربة  وهي  كورونا  جائحة  فرتة  وخالل  فنيا  العمل  من 
الجائحة حيث تجددت  الفن زمن  ثقافية واجتامعية وانسانية عن  مقاربات 
وتعمقت نظريت لعدة أشياء.. قدمت يف نشاطي لوحات متعددة ضمن الفن 

الذي مييض معنا يف كل الظروف واألحوال.. وأردت أن أثبت مداومتي يف العمل 
الفنية  واملعارض  األحداث  مواكبة  عن  فضال  منزيل  يف  بورشتي  وذلك  الفني 
عروس  بن  ورواق  كروا  سانت  وكنيسة  الدين  خري  بقرص  جلها  يف  واملشاركة 
وغريها من الفضاءات فضال عن التواصل مع األصدقاء وزماليئ الفنانني الذين 

فنانون  للغرض  زارين  حيث  للوحات  انجازي  وطريقة  تجربتي  عىل  يطلعون 
ونقاد ورجال فكر واعالم وسياسة ووزراء سابقون وغريهم... كام سعدت بزيارة 
األستاذ عيل  التشكييل  الفني  والناقد  الفنان والكاتب والسيناريست  الصديق 
اللوايت الذي اطلع عىل أعاميل الفنية مبقر اقامتي...«. كانت تلك مناسبة إلطالع 
األستاذ عيل اللوايت عىل حيز مهم من أعامل محمد بن الهادي الرشيف القدمية 
بكلمة  الفنان  سجل  يف  ذلك  بعد  وانطباعه  نظرته  عىل  علق  وقد  والحديثة 
جاء فيها بالخصوص »... أعامل فنية تنوعت أساليبها وتقنياتها وكان من بينها 
لوحات تسرتعي االنتباه بألوانها الهادئة وتكويناتها املحكمة وبدا يل أنها تصلح 
مستوى  يف  موحدة  لرؤية  تأسيسا  اتباعه  ميكن  جاميل  خط  بداية  تكون  يك 
التصور والتنفيذ معا... أرجو للفنان كل التوفيق يف عمله الدؤوب...«. املعرض 
يتواصل اىل غاية يوم 04 مارس املقبل وهو مبثابة »... املوعد الهام الذي يشري 
بالنسبة  أعتربه حدثا مهام  الذي  بهذا ملعرض  وأنا سعيد  وتجربتي  اىل عميل 

إيّل...« كام يقول الفنان الرشيف.

الفنان محمد بن الهادي الشريف بقصر خير الدين )17 فيفري- 04 مارس 2023(

معرض استعادي ضمن عنوان »باقة من الحنني 5 ومن الحنني كله باقة«...

الشاعر والناقد المغربي عبد اهلل المتقي لـ»الشعب«

ال بدّ من مْأسَسة أعمال أبو القاسم الشابي

االشتباك مع 
السلطة ضروري 

لكل مبدع!


