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ارتفاع متواصل يف األسعار وشهر 
رمضان سيكون صعبا على الجميع

  جلسة للحسم يف إضراب قطاع 

النفط يومي 15 و16 مارس

4 مارس 2023

يف اجتماع املكتب التنفيذي املوسع

  توجه نحو تنقيح وإتمام األمر عدد 499 وقطاع الوظيفة العمومية يدعو إىل التجمع يف القصبة

ـ الحكومة أغلقت كل سبل الحوار وتنكرت لالتفاقيات السابقة
ـ االتحاد كان من األوائل الذين دعوا إىل املحاسبة كشرط أساسي »للمصالحة«

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  
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االحتاد يوحد التونسيات والتونسيني حول مرشوعهم الوطني...

  اليوم الخميس

 تقديم دراسة من أجل تطوير التشريعات الوطنية و مالءمتها مع اتفاقية العمل الدولية 190
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس  
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  - العنوان االلكرتوين : echaabtechnique@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 

وطنية 

جلسة منتظرة صباح اليوم الخميس

هل تلغي إضراب 
العاملني بقطاع البرتول؟

إىل  العمومية  واملنشآت  الدواوين  قسم  وّجه 
السيدات والسادة رئيسة الحكومة ووزيرة الصناعة 
واملناجم والطاقة ووزير الشؤون االجتامعية واملدير 
العام  واملدير  واملصالحة  الشغل  لتفقدية  العام 
والرؤساء   )GCT( التونيس  الكيميايئ  للمجمع 
املديرين العامني لـ: الرشكة الوطنية لعجني الحلفاء 
والورق )SNCPA( والرشكة الوطنية لتوزيع البرتول 
التكرير  لصناعات  التونسية  والرشكة   )AGIL(
البرتولية  لالنشطة  التونسية  واملؤسسة   )STIR(
)ETAP( والرشكة التونسية للتنقيب )CTF( ورشكة 
ورشكة   )TRAPSA( الصحراء  عرب  باألنابيب  النقل 
النقل بواسطة األنابيب )SOTRAPIL( برقية هذا 

اهم ما جاء فيها:
واملواد  للنفط  العامة  الجامعة  اعضاء  نحن 
الكيمياوية بعد اجتامعنا بالهياكل النقابية ملؤسسات 
واملعنوي  املادي  للوضع  وتدارسنا  العام  القطاع 

ملنظورينا فإننا:
املتعلقة  الحكومة  رئاسة  مراسلة  نرفض  أوال: 
القطاع  العوان  االجور  يف  الزيادة  تطبيق  بكيفية 
واملخالفة   2023 فيفري   07 بتاريخ  الصادرة  العام 
 20 بتاريخ  الغرض  نفس  يف  االوىل  ملراسلتها  متاما 

نوفمرب 2022.
ثانيا: نحذر من تداعيات اصدار تنقيح القانون 
 1989 فيفري   01 يف  املؤرخ   1989 لسنة   9 عدد 

واملتعلق باملساهامت واملؤسسات واملنشآت العمومية قبل االتفاق حول التنقيحات املقرتحة 
مع هياكل االتحاد العام التونيس للشغل.

ثالثا: نطالب بتطبيق محرض اتفاق 14 سبتمرب 2022 بني االتحاد العام التونيس للشغل 
ورئاسة الحكومة يف نقطته الخاصة بالزيادة يف األجور للقطاع العام بالكيفية املتفق حولها 

طبقا للمراسلة األوىل لرئاسة الحكومة.
ويف صورة عدم االستجابة ملطلبنا، فإننا سندخل يف إرضاب مع ايقاف االنتاج كامل يومي 
االربعاء 15 والخميس 16 مارس 2023 بجميع مقرات العمل بكافة املؤسسات املذكورة اعاله 
ويذكر اّن جلسة ستعقد صبيحة اليوم الخميس 9 مارس 2023 بحضور االخوين صالح الدين 
الساملي االمني العام املساعد املكلف بالدواوين وسلوان السمريي الكاتب العام لقطاع النفط 

واملواد الكيمياوية للنظر يف التفاصيل عىل اهميتها.

استهداف لقيادات االتحاد
العام  االمني  حفيظ  حفيظ  االخ  اكد 

املساعد املسؤول عن قسم الشؤون القانونية 

عىل  إلحالته  تروج  مشبوهة  صفحات  أن 

وردا  لعقارات.  امتالكه  شبهة  حول  التحقيق 

أن   حفيظ  االخ  بني   االدعاءات   هذه  عىل 

منها  املقصود  ليس  واالفرتاءات  التشويهات 

التونيس  العام  االتحاد  بل  حفيظ  حفيظ 

للشغل.

وأعلن االخ حفيظ عن تقديم  قضية ضد 

ينتظر  وهو  قريب..  وقت  يف  للغرض  جلسة  تعيني  وينتظر  االدعاء  صاحبة 

من السلطة القضائية االستجابة لطلبه بعد ان تم االستامع له..مشريا إىل انها 

ليست القضية االوىل ضّد املدعية.

االتحاد العام التونسي للشغل ويوم 4 مارس  

كان يوما لتجميع التونسيات والتونسيني 
حول مشروعهم الوطني

وقفة   2023 مارس   4 يوم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  نّفذ 
احتجاجية اعرتاضاً عىل حملة االعتقاالت ودفاعا عن الحق النقايب 

واملقدرة الرشائية.
احتشد املحتّجون قبل مسرية وسط العاصمة رافعني الفتات كُتب 
عليها »ال للحكم الفردي« و»أوقفوا الهجمة عىل االتحاد« ومرّددين 

هتافات »حريات حريات دولة البوليس وفات )انتهت(«.
الدين  نور  األخ  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  قال 

الطبويب، يف كلمة ألقاها  السبت 4 مارس 2023، عىل هامش 
تجمع عاميل ببطحاء محمد عيل، »الصبايحية كْلوا من قصعة 
االتحاد وبورقيبة وبن عيل والسبيس واليوم يأكلون من منظومة 
الحكم الجديدة«، مشريا يف هذا اإلطار إىل تغري مواقف بعض 

األطراف من املنظمة الشغيلة ومحاوالت رضبها. 
وأضاف األخ الطبويب، إن الحكومة تالعبت باالتفاق الذي جرى 

بينها وبني االتحاد بخصوص الزيادة يف األجور.
وتابع األخ الطبويب: »يشيطنون االتحاد وهو آخر قلعة بقيت 
يف القوى الحية من املجتمع املدين... آخر القالع الصامدة اليوم 

بكل مكوناتها الدميقراطية«. 
وأضاف األخ الطبويب خالل كلمة يف املسرية، أنه تّم إجراء اتفاق مع الحكومة من أجل تعديل املقدرة الرشائية لكّن الحكومة نكثت بتعهداتها.

ويُذكر أن عددا كبريا من املواطنني حرضوا هذه الوقفة يف ساحة محمد عيل الذي مل تنته بعُد أشغال إعادة املقر املركزي لالتحاد كام شاركوا يف 
الوقفة أمام مقر والية تونس.

ابنة أنيس الكعبي
 يف أحضان االتحــادد

البطحاء تزدان
 بجميع أبنائها
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شبكة  عىل  صفحتها  عىل  الداخلية  وزارة  نرشت 
لوزير  ترصيحا  مارس   07 الثالثاء  يوم  فايسبوك 
زيارته  هامش  عىل  الدين  رشف  توفيق  الداخلية 
اإلرهاب  دحر  ذكرى  إلحياء  قردان  بن  مدينة  إىل 
باملدينة يصف فيه اإلعالم والنقابات ورجال األعامل 
والسياسيني باملرتزقة والخونة، يف خطاب تخويني رّث، 
األجسام  عىل  ويحرض  واحدة  سلة  يف  الجميع  يضع 
يبرش  خطري  شعبوي  لخطاب  استعادة  يف  الوسيطة 
بناء  البوليسية ويقفز عىل نضاالت عقود يف  بالدولة 

الدولة املدنية الدميقراطية.
إن املنظامت والجمعيات املوقعة عىل هذا البيان 
العظيمة  قردان  بن  ملحمة  تحيّي  ما  بقدر  املشرتك، 
هزم  عىل  والتونسيني  التونسيات  قدرة  أثبتت  التي 
ومتولها  تدعمها  التي  والقوى  واإلرهابيني  اإلرهاب 

وتغطي عليها، يهمها أن تؤكد اآليت:
السياق  خارج  الداخلية  وزير  ترصيح  جاء   -
لخطاب  يكرسه  أن  بدَل  والذي  للمناسبة  السيايس 
يف  والتونسيني  التونسيات  كل  بني  والتامهي  الوحدة 
ومامرسة  ثقافة  اإلرهاب  ضد  االلتفاف  مزيد  سبيل 
تقسيمي  لخطاب  يجنح  نراه  نهائيا،  هزمه  أجل  من 
فئوي يحتكر الوطنية ويسحبها من أغلب القوى التي 
يف  لسنوات  عششت  التي  وثقافته  لإلرهاب  تصدت 

املجتمع التونيس.
ومعطيات  ثابتة  حقائق  عىل  الترصيح  يقفز   -
التونيس  للمجتمع  الحية  القوى  أن  مفادها  موثقة 
إعالما ونقابات ومجتمعا مدنيا وسياسيا هي الحاضنة 
ودفعت  تونس  لإلرهاب يف  التصدي  ملعركة  الرئيسية 
والتعنيف  التحريض  من  غالية  رضيبة  أجله  من 
اغتيال  إىل  وصوال  بالتصفية  والتهديد  والحصار 

الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي.
حياد  ال  شعار  مبكرا  الصحافيون/ت  رفع  لقد 
مع اإلرهاب رافضني أن يكون وجهة نظر وتقصوا يف 
الشبكات اإلرهابية واألطراف التي تقف خلفها، وكانت 
التونيس  العام  االتحاد  بقيادة  عيل  محمد  بطحاء 
والسيايس  واملدين  النقايب  لاللتقاء  مرسحا  للشغل 
عىل  والعمل  املتعددة  وأجنحته  اإلرهاب  ملقاومة 
لهجامت  عدة  مناسبات  يف  متّحدين  منابعه  تجفيف 

أنصار اإلرهاب ومليشياته، يف الوقت الذي تُحمى فيه 
بالغطاء  وتحظى  الداخلية  وزارة  يف  الرسية  األجهزة 

السيايس.
اإلعالم  أزمة  سياق  يف  الترصيح  هذا  يأيت   -
من  والتي  وجوده  تهّدد  التي  والخاص  العمومي 
أسبابها املبارشة سياسة الحكومة التي تتلّكأ يف إصالح 
إطار  مؤسساته يف  من  العديد  لتصفية  متهيدا  اإلعالم 
دور  وتهميش  الوسيطة  األجسام  معاداة  سياسة 
التونسيني  إلخبار  أساسيا  مصدرا  باعتبارها  الصحافة 
ويف  املصادر.  إىل  نفاذها  من  والحد  عليها  والتضييق 
هذا اإلطار تذكر الجمعيات وزير الداخلية أن حكومته 

انتهجت السياسة ذاتها املستمرة منذ عرش سنوات إزاء 
اإلعالم سعيا منها إىل توظيف بعض مؤسساته لغايات 
الدعاية السياسية، بدَل استبدال سياسة تصفية اإلعالم 
جديدة  بسياسة  الصحافة  ضد  التحرييض  والخطاب 

تعمل عىل إصالح اإلعالم ودعمه حتى يقوم بأدواره.
مبارش يف  الترصيح سيساهم بشكل  أن هذا  كام 
الرتاجع  إىل  العامل ألنه سيؤدي  البالد يف  إفساد صورة 
بحرية  الخاصة  الدولية  التصنيفات  يف  تونس  مبكانة 
التي تراجعت بشكل كبري بسبب السياسية  الصحافة 
الزجرية للحكومة الحالية ضد قطاع اإلعالم، وتستغرب 
هروب الوزير من أسئلة الصحافة حول وعود التنمية 
يف بنقردان وإخفاء عجز السلطة وفشلها يف االستجابة 
ملطالب التونسيات والتونسيني، وراء خطاب التخوين 

والتحريض.
التهديد  لهجة  ومبديئ  قاطع  بشكل  ترفض   -
والتخويف التي وردت عىل لسان الوزير التي ذكرتنا 
ويف  عيل  بن  ديكتاتورية  تحت  سابقيه  بخطاب 
للعنف  املاضية، وتؤكد أن احتكار مؤسسته  العرشية 
الرشعي »وامتالك آليات التنصت ومراقبة التونسيات 
والتونسيني حتى يف حياتهم الخاصة«، ال تعطيه الحق 
والتحريض  بالدنا  يف  الحية  القوى  عىل  التهجم  يف 

عليها يف الوقت الذي ما زالت تعاين فيه تونس دولة 
وشعبا من ترصيحات مشابهة مترسعة وغري مسؤولة 

جعلتنا نوصم بالعنرصية أمام كل شعوب العامل.
- ترفض بشكل حاسم تدخل وزير مهمته حامية 
أداء  تقييم  يف  والتونسيني  التونسيني  وسالمة  أمن 
إىل  وتدعوه  السياسية،  واألحزاب  والنقابات  اإلعالم 
يف  يسء  سجل  لها  وزارة  أداء  تحسني  عىل  االنكباب 
قمع الحريات الفردية والعامة، وما زالت تتهم بقمع 
وتكرس  والرياضية،  والشبابية  االحتجاجية  الحركات 
خارج  وقتل  تعذيب  جرائم  يف  العقاب  من  اإلفالت 

إطار القضاء.
كام يهم الجمعيات واملنظامت املوقعة عىل هذا 
االعتذار  إىل  الداخلية  وزير  تدعو  أن  املشرتك  البيان 
عن هذا الترصيح العنيف والخطري واملترسع وسحبه 
من صفحات الوزارة عىل شبكات التواصل االجتامعي، 
عىل  والتخوين  التحريض  خطاب  تبعات  وتحمله 
واملدنيني  النقابيني  والنشطاء  اإلعالميني  وحياة  سالمة 
املدنية  السبل  وبكل  تجّندها  وتعلن  والسياسيني، 
عن  الخطري  االنحراف  لهذا  للتصدي  والقانونية 
التي  املدنية  الدولة  تحكم  التي  والقوانني  النواميس 

تضمن الحريات والعيش املشرتك.

بيان، خطاب تقسيمي ودعوة إىل االعتذار
بعد تحريض وزير الداخلية على اإلعالم والنقابات في بن قردان

المنظمات والجمعيات الموقعة: 
االتحاد العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية 
التونيس  واملنتدى  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  والنقابة  الدميقراطيات  للنساء  التونسية 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية واملنظمة 
للعدالة  التونسية  والشبكة  بيتي  أنا يقظ وجمعية  التعذيب ومنظمة  التونسية ملناهضة 
وجمعية  مساواة  ومنظمة  والدميقراطية  الحريات  عن  للدفاع  الوطنية  والهيئة  االنتقالية 
تفعيل الحق يف االختالف وجمعية الخط ودمج الجمعية التونسية للعدالة واملساواة واتحاد 
أصوات  وائتالف صمود وجمعية وشم وجمعية  العمل  عن  املعطلني  الشهادات  أصحاب 
نساء وجمعية تكلّم من أجل حرية التعبري واإلبداع وجمعية كالم وجمعية الكرامة للحقوق 
احرتام  أجل  من  واللجنة  والحريات  الحقوق  أجل  من  التونسية  والجمعية  والحريات 
وجمعية  اإلعدام  عقوبة  إللغاء  التونيس  واالئتالف  تونس  يف  اإلنسان  وحقوق  الحريات 
االجتامعية  واملسائلة  للحوكمة  التونسية  والجمعية  والحريات  الحقوق  أجل  من  تقاطع 
واتحاد التونسيني املستقلني من أجل الحرية والجمعية التونسية إلعالم الوعي واملواطنية 
وجمعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة املدنية واملنظمة العاملية ملناهضة التعذيب 
وحقوق  الدميقراطي  التحول  دعم  ومركز   19 املادة  ومنظمة  للحقوق  واألورومتوسطية 

االنسان - دعم ومبادرة االصالح العريب.

*وزير الداخلية توفيق رشف الدين عىل هامش زيارته إىل مدينة بن قردان 

هيئة إدارية لقطاع السكك الحديدية
لتقييم  قطاعية  ادارية  هيئة  سيعقد  الحديدية  السكة  قطاع  إّن  للشعب  مطلعة  مصادر  قالت 
االرضاب الذي تّم تنفيذه يوم 2 مارس 2023 وعرف نجاحا منقطع النظري ماّم دفع ادارة الرشكة إىل 
اصدار بالغ تنصلت فيه من االسباب التي دعت إىل تنفيذ االرضاب وبالتايل تحميل املسؤولية للطرف 
النقايب الذي ترسع يف اعالن االرضاب كام انه مل يكن متفهام للمرحلة خالل جلستي العمل التي سبقت 
االرضاب عىل كل حال الطرف النقايب طلب متكينه من عقد هيئة ادارية جديدة. االكيد انها ستتخذ 

شكال جديدا للنضال حتى تحقيق ما تّم االتفاق يف شأنه سابقا وخاصة القانون األسايس.
* رمزي الجّباري
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* طارق السعيدي

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  قال 
 2023 مارس   07 يوم  املنعقد  التنفيذي  املكتب  اجتامع  ترؤسه  خالل 
شاكرا  نضالية جامهرية  بتحركات  املنقضية  الفرتة  قام خالل  االتحاد  ان 
النقابيني إلنجاح التحركات النضالية من  الجهد املبذول من كافة اإلخوة 
حيث القدرة عىل التعبئة وكذلك حسن التنظيم رغم محاوالت التشكيك 
والرتهيب ورهانات البعض عىل إفشالها. كام نوه األخ األمني العام بكافة 
الفئات الشعبية وقوى املجتمع املدين والشخصيات الوطنية التي شاركت 
عن  ودفاعا  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  أجل  من  نضاله  االتحاد 
الحريات ويف مقدمتها الحق النقايب ومن أجل التنمية. وأضافإ ن الخطاب 
النقايب كان واضحا يف كّل القضايا املطروحة وسّمى األشياء بأسامئها لذلك 
أوجع البعض ممن راهنوا عىل الغموض والتعتيم وسيظّل خطابنا مرجعه 
سجني  لديه  االتحاد  إن  كام  الوطنية.  وهويته  ومبادؤه  االتحاد  ثوابت 
صورته  وكانت  إرضابا  أنجز  ألنه  سجن  الذي  الكعبي  أنيس  هو  مظلوم 

لديه  االتحاد  أن  وبنّي  املعتقلني  عن  الحديث  لحظة  بجانبه  وابنه  بيده 
16 نقايب من النقل مالحقون بقضايا كيدية من أجل دفاعهم عن أجور 
العامل، وأكد األخ األمني العام أنه يتّم التحريض ضد قيادات االتحاد من 
الجميع مبحاكامت فايسبوكية تنبني عىل التشويه والكذب ونتوقّع، يف ظّل 
الهرسلة الواقعة عىل القضاة، تلفيق التهم فقد حدث ذلك يف املايض ضد 
النقابيني. كام أن كّل سبل الحوار االجتامعي مغلقة مع هرم السلطة ومع 
حكومته التي التّفت عىل كّل االتفاقيات وتسعى جاهدة إىل رضب االتحاد 

»فونطوش«  بتنسيقيات  االعرتاف  عرب 
موازية كام أن النقابيني يؤمنون بأن املتهم 
بالحجج  عليه  التهمة  تثبت  حتى  بريء 
والقرائن وانتقد األمني العام التعتيم وخرق 
اإليقاف.  عمليات  واكبت  التي  اإلجراءات 
ونبّه إىل أن االتحاد مل يسمع بتهم الضلوع 

يف االغتياالت التي ُوّجهت إىل املوقوفني أو إىل بعض منهم ما عدا وكيل 
بامللفات معربا عن األمل يف  بالتالعب  املتّهم  الجمهورية مبحكمة تونس 

أبحاث  الشهيدين وفتح  الدفاع عن  لجنة  قّدمته  ما  االعتبار  بعني  األخذ 
األخرية عىل عكس  كلمته  للقضاء  بأّن  النقابيني  اعتقاد  وأكد عىل  جّدية 
ما يذهب إليه البعض من الذين يحلّون محّل القضاء وينّصبون أنفسهم 
الفايسبوك.  يف  األحكام  ويصدرون  موازيا  وقضاء  موازية  عمومية  نيابة 
وأضاف أن االتحاد كان من األوائل الذين دعوا إىل املحاسبة كرشط اسايس 
للمصالحة وكان ذلك ثابتا من ثوابت النقابيني عىل امتداد 12 سنة بعد 
الثورة وتعاقبت الحكومات إذ مل تحصل املحاسبة بل ما وقع هو املصالحة 

مع اإلرهاب والفساد.
وأنهى األخ االمني العام بالتأكيد أن االتحاد كان 
أكرث املترّضرين من بعض الوجوه املوقوفة إذ كان 
يتّم تهديد النقابيني بالقتل والسحل يوميا وعلنا، 
املحافل  كل  يف  والنقابيني  النقابيات  تشويه  مع 
من  بتواطؤ  ديسمرب،   4 يوم  الهجوم  ينسوا  ولن 
جهات متنّفذة يف الداخلية وقتها، عىل مقر االتحاد ولن ينسوا كذلك حرق 
بعض املقرات ولن ينسوا الرش يف سليانة ويجب أن ال ينىس البعض أننا 
بلعيد  الشهيدين شكري  اغتيال  قضيّتي  الشخيص يف  بالحق  القامئني  من 
ومحمد الرباهمي وسنبذل الجهود للمساهمة يف الضغط من أجل كشف 
الحقيقة وذلك منذ إعالن اإلرضاب العام يوم 8 فيفري 2012 ثم يوم 27 
جويلية 2012 ويف كل سلطات القرار. كام أن االتحاد مل يْخِف تناقَضه مع 
أهداف ما يسّمى بجبهة الخالص إذ أن طريقه غري طريقنا وال عودة إىل 
الوراء ومن يريد أن يدفع االتحاد إىل تحالف غري موجود فهو ال يهدف 
إال إىل االصطفاف والتشويه. كام أنه يستغرب تعّمد البعض فهم ما قاله 
لهم من  للمتّهمني وحامية  تبييض  إنه  مارس 2023   4 يوم  كلمته  خالل 
املحاسبة فهو فهم مغرض، مؤكدا أنه ال ميكن ألحد املزايدة عىل االتحاد 
عنها  يثنيه  لن  وطنية  مهاّم  لالتحاد  وإن  اإلرهايب  والفكر  العنف  نبذ  يف 
وكّل  والنقابيني  النقابيات  داعيا  املسعورة  والحمالت  والتهّجم  التشويه 
القوى التقّدمية إىل متتني الثقة يف املنظّمة حتى تؤّدي مهامها بعيدا عن 
محاوالت التدجني من هنا وهناك ودعم جهودها إلنقاذ البالد مام ترّدت 
فيه. كام حيّى كّل من آمن مبنظّمة حّشاد وشارك بطواعية ووعي يف كّل 
تحرّكاتها وتضامن معها وأسند جهودها دون حسابات أو مواربة ورشوط 
االتحاد  مع  للتضامن  تنادت  التي  الصديقة  النقابات  مقايضة. كام حيّى 
ووقفت إىل جانبه٬ مستنكرا تعطل القضايا التي رفعها االتحاد ضّد بعض 
النقابيني مؤكدا  بالقضايا ضد  الترسيع  يتّم  املشوهني واملحرضني يف حني 

مطلب االتحاد يف قضاء مستقل وعادل ومنصف.

استحقاقات اجتماعية
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  األخ صالح  أكد 
للمطالبة  وبرقية إرضاب  توترا  النقل شهد  ان قطاع  واملنشآت  الدواوين 
خالل  مقررا  كان  الذي  اإلرضاب  تأجيل  ليتّم  اجتامعية  باستحقاقات 

بالغ مؤتمر الجامعة العامة ملوظفي الرتبية
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر العادي للجامعة العامة ملوظفي الرتبية وذلك يوم الثالثاء 21 مارس 2023 بداية من الساعة 

التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم الثالثاء 07 مارس 2023.

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستون )62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس 
للشغل أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 1002، عرب الربيد 

الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 13 مارس 2023 عىل الساعة الواحدة )13( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

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

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

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

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2023.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.

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

في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لالتحاد 

شكر خاص للذين لبّوا نداء الواجب وعربوا عن مواقفهم 
من خالل حضور الوقفات االحتجاجية 

االتحاد كان من األوائل الذين 
دعوا إلى المحاسبة »كشرط 

أساسي للمصالحة« 
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مل  الحكومة  أن  غري  مريّض٬  اتفاق  إىل  التوصل  بعد   2023 جانفي  شهر 
اىل  العودة  عىل  جدا  سلبي  مؤرش  ذلك  أن  معتربا  االتفاق  بتطبيق  تقم 
التوتر٬ مع غياب الحوار مضيفا أن موعد الجلسة التي دعت إليها سلطة 

اإلرشاف يوَم محاكمة النقابيني وهو أمر غريب نظرا إىل 
انشغال النقابيني مبجريات املحاكمة كان سيكون حائال 
تطبيق  عدم  عن  تحدث  كام  للجلسة.  حضورهم  أمام 
األجور  يف  الزيادة  حول  والحكومة  االتحاد  اتفاقيات 
باستثناء رفع قيمة أجور العاملني يف الوظيفة العمومية 
االخرى  دون  النقاط  بقيت مجمل  فيام  األدىن  واألجر 
يف  الزيادة  واتفاق  فيفري   06 اتفاق  وخاصة  تفعيل 

األجور يف القطاع العام وإصالح املؤسسات العمومية. وبنّي األخ الساملي 
تغيري مقتضيات  العام عرب  القطاع  الزيادة يف  تراجعت عن  الحكومة  أن 
االتفاق من حيث قيمة الزيادة ومدة التطبيق والسنة املرجعية وبنّي أن 
عن  وتحدث  مرفوض.  أمر  وهو  للرتاجع  مساٍع  عىل  تدّل  املؤرشات  كّل 
النضالية  التحركات  من  جملة  وجود  وعن  واإلرضابات  القطاعات  تحرك 

القطاعية من أجل نقطة وحيدة وهي تطبيق الزيادة يف األجور.

الترفيع في سنّ التقاعد 
تحدث األخ عثامن الجلويل األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الحامية 

الرأي  للتشاور وإبداء  تلقى  القسم  ان  املنظم  االجتامعية واالقتصاد غري 
مرشوعا حكوميا يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد 499 لسنة 1974 املتعلق 
نقطتني  تضمن  املرشوع  إن  وقال  والعجز  والشيخوخة  الجرايات  بنظام 
أساسيتني وهام الرتفيع يف سن التقاعد ورفع 
االخ  وبنّي  الصناديق٬  يف  األُجراء  مساهامت 
سن  يف  للزيادة  مقرتح  هناك  ان  الجلويل 
بصفة  سنة   62 اىل   60 من  بسنتني  التقاعد 
من  االختياري  الرتفيع  إمكانية  مع  إجبارية 

سنوات  ثالث  اىل  سنة 
املقرتح  هذا  ويشمل 
املركزي  والبنك  العمومية  واملنشآت  املؤسسات 
وإعادة  التأمني  البنكية ورشكات  املالية  واملؤسسات 
التأمني ورشكات التنقيب عىل النفط. أما عن عامل 
من  التقاعد  سّن  رفع  ميكن  فإنه  الخاص  القطاع 
كام  املؤّجر.  موافقة  رشط  سنوات  خمس  اىل  سنة 
سيتّم وفق املرشوع نفسه رفع سن التقاعد ألسباب 

اقتصادية أو أشغال متعبة أو ملّوثة من 55 اىل 57 سنة. أما بالنسبة إىل 
حاالت التقاعد املبكر فقد اقرتح ضمن املرشوع الحكومي الرفع من 50 
إىل 52. وكشف األخ االمني العام املساعد عن مقرتح لرفع نسبة مساهمة 

العامل بنسبة 01 باملائة موزعة عىل ثالث سنوات وأن الهيئة اإلدارية هي 
من ستتّخذ القرار يف هذا املقرتح. وإن هناك ندوة صحفية ستنعقد قريبا 

حول املوضوع لتقديم أكرث التفاصيل.

تضامن دولي
عن  املسؤولة  املساعدة  العامة  االمينة  العرفاوي  هادية  األخت  توقفت 
مع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  صورة  أمام  الخارجية  العالقات  قسم 
محارصته  ميكن  وال  ناصعة  تبقى  التي  رشكائه 
التضامني  املد  عن  تحدثت  كام  عزله.  أو 
النقايب الدويل الكبري وهو ما يؤكد عدم جدوى 
محاوالت عزل االتحاد دوليا وأضافت أن هناك 
حمالت تضامن دويل ومنها يوم التضامن الذي 
ستنظمه النقابات اإلفريقية وهو ما يؤكّد مكانة 
االتحاد النقابية الدولية. كام أن تعامل السلطة 
كبري  نقايب  باستياء  قُوبل  تونس  ضيوف  مع 
وستكون له انعكاسات سلبية وشّددت عىل أن 
الحمالت التي تستهدف االتحاد العام التونيس للشغل لن تؤثر يف مكانته 

وطنيا ودوليا.

في الوظيفة العمومية
قال االخ محمد الشايب االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة 
العمومية ان ال جديد يف خصوص املفاوضات بني االتحاد والحكومة فيام 
عدم  أن  وأكد  العاملية٬  املطالب  ومبختلف  املطروحة  باملسائل  يتعلق 
تطبيق االتفاقيات وخاصة اتفاق 06 فيفري أثار توترا يف القطاع مشريا إىل 
أن النية تتجه اىل تنظيم تجمع عاميل يف ساحة القصبة مع إمكانية تنفيذ 
إرضاب للمطالبة بتطبيق االتفاقيات ومنح العامل يف الوظيفة العمومية 

حقوقهم.

جهود مبذولة
الجهد املبذول من مختلف  التنفيذي املوسع  مثّن اإلخوة أعضاء املكتب 
االتحاد  إليها  دعا  التي  النضالية  املحطات  كّل  إلنجاح  النقابية  الهياكل 
يفرضها  التي  االتحاد  مهاّم  من  مهمة  للدميقراطية  االنتصار  أن  واعتربوا 
القانون األسايس باعتباره منظمة منارصة للحقوق والحريات وللدميقراطية٬ 
ودعم  الصفوف  رّص  مزيد  الرضوري  من  أنه  النقابيون  اإلخوة  وأضاف 
التحركات  مراحل  مختلف  يف  كبري  بشكل  برزت  التي  النقابية  الوحدة 
التي  الحق  إعالء كلمة  املدين واإلعالم يف  املجتمع  النضالية. وأكدوا دور 
دّوت بها حناجر النقابيني. وشّددوا عىل أن االتحاد ال يلتقي إالّ مع القوى 
الخيارات  رفض  مع  أحد٬  مصلحة  يخدم  ال  وأنه  التقدمية  الدميقراطية 
الحكومية الواردة يف مرشوع املالية لسنة 2023 والتي تهدف إىل رضب 
مؤكدين  باملائة   26 بنسبة  الدعم  رفع  واىل  التونيس  الشعب  مكتسبات 
وجود انعكاسات سلبية لذلك٬ وأنه ال خيار إال النضال من أجل الدفاع عن 
حقوق العامل ومن أجل منوال تنموي جديد قادر عىل جلب الخري لكل 

c.التونسيني قوامه العدالة االجتامعية واسسه العدالة الجبائية

بالغ مؤتمر الجامعة العامة لعمال املناجم
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر العادي للجامعة العامة لعامل املناجم وذلك يوم السبت 18 مارس 2023 بداية من الساعة 

التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى ـ بالحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم السبت 04 مارس 2023.

فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل الثاين والستون )62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس 
للشغل أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 1002، عرب الربيد 

الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 10 مارس 2023 عىل الساعة الواحدة )13( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وأن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.

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

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

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

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2023.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.

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

الحكومة تتجه إلى 
تنقيح وإتمام األمر عدد 
499، توتر في الوظيفة 
العمومية ودعوة لتجمّع 

عمّاليّ بالقصبة

حمالت التشويه متواصلة 
والزج بالنقابيين في 
السجون وتتبّعهم 

قضائيّا أمر يصعب تقبّله
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التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
»التحركات  إن  حفيظ،  حفيظ  األخ  للشغل، 
املستوى  عىل  االتحاد  يخوضها  التي  االحتجاجية 
االنتهاكات  خلفية  عىل  تأيت  والجهوي  الوطني 
الحكومة  لتنكر  وكذلك  النقايب  الحق  عرفها  التي 
لالتفاقيات املمضاة مع املنظمة النقابية واستهداف 
هامش  عىل  حفيظ  األخ  وأكد  النقايب«.  العمل 
تجمع  عىل   ،2023 مارس   4 السبت  يوم  ارشافه، 
بسوسة،  للشغل  الجهوي  االتحاد  مقر  أمام  عاميل 
عن  للدفاع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تجند 
والفردية  العامة  والحريات  النقابية  الحريات 
السيام بعد ما شهدته البالد من اعتقاالت عشوائية 
وبطرق استعراضية للنشطاء السياسيني دون احرتام 

لإلجراءات ودون ضامن محاكمة عادلة.
وأضاف أن تحركات االتحاد العام التونيس للشغل 
تأيت كذلك احتجاجا عىل تدهور الوضع االجتامعي 
تطبيق  يف  التنفيذية  السلطة  تلكؤ  بعد  خاصة 
تفعيل  عىل  وانقالبها   2022 سبتمرب   14 اتفاق 
فضال  العام  القطاع  يف  بالزيادات  املتعلق  االتفاق 
قيامها  وعدم   2021 فيفري   6 التفاق  تنّكرها  عن 

بسحب املنشور عدد 21.
النقايب  الحق  انتهاكات  »ان  حفيظ  األخ  والحظ 
وصلت يف املدة األخرية اىل حد طرد ضيوف االتحاد 
العام التونيس للشغل الذين أتوا من بعض العواصم 
النقايب  التضامن  إطار  يف  طوعية  بصفة  األوروبية 
املربع  العاملي« مؤكدا ان ال أحد ميكنه أن يحّدد 

الذي ينشط فيه االتحاد العام التونيس للشغل وال 
ستقدم  وان شكاوى  قدوم ضيوفه  مينع  أن  ميكنه 
الخصوص.  هذا  يف  الدولية  العمل  منظمة  اىل 
وبخصوص املبادرة التي كان االتحاد قد أعلن عنها 
قال األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد التحاد 

وراءها  تقف  التي  األربعة  األطراف  »أن  الشغل 
عرضها  وسيتم  النهائية  النسخة  استكامل  بصدد 
الرباعي  قيادات  عىل  القادم  االسبوع  غضون  يف 
التنفيذية  السلطة  رأس  إىل  بعدها  ترفع  أن  عىل 
الجمهورية  رئيس  يلتقط  أن  يف  االمل  عن  معربا 

هذه الفرصة األخرية إلنقاذ تونس. يُذكر أن التجمع 
العاميل اختتم بتنظيم مسرية سلمية انطلقت من 
للشغل وصوال إىل مقر  الجهوي  االتحاد  امام مقر 

والية سوسة

األخ حفيظ حفيظ في سوسة 

انتهاكات الحق النقابي دفعتنا إىل التحرّك

األخ سامي الطاهري في قابس

الحكومة جوعت التونسيني   

أكد األمني العام العام املساعد األخ سامي الطاهري لدى إرشافه عىل تجمع عاميل بقابس أنه جاء 
ميثل االتحاد يف والية قابس وذلك يف إطار مسريات منّددة باالوضاع الحالية والهجمة عىل االتحاد 
بحكم دفاعه عن الحق النقايب وعن حق التونسيني يف العيش الكريم بعد أن افتقد املواطن عديد 
املواد األساسية عىل امتداد أشهر. وأضاف األخ الطاهري أن التحركات هي تتويج ملسريات انطلقت 
منذ أسابيع يف عدد من واليات الجهورية والتي عربوا من خاللها عن تدهور الوضع االجتامعي 
أنها ستؤدي إىل  والهجمة ضد االتحاد بسبب مواقفه من سياسات الحكومة وهي سياسات أكد 
مزيد تجويع التونسيني وإثقال كاهلهم. وأكد األخ الطاهري أن االحتجاجات ستتواصل وذلك بعد 

اإلجراء الجائر والقايض برتحيل ضيوفهم من النقابيني.

األخ عبد اهلل العشي في تطاوين

ال بدّ من احرتام اتفاق 6 فيفري

نظم االتحاد الجهوي للشغل بوالية تطاوين، »مسرية وتجمعا عامليا امام مقره بالحي االداري من أجل الدفاع عن الحق 
النقايب وحق الجهة يف التنمية والتشغيل ومن أجل تنفيذ املشاريع املعطلة بالجهة وخاصة مرشوع غاز الجنوب وعدم 

التفويت يف املؤسسات العمومية وتفعيل اتفاقية 6 فيفري 2021.
وقال االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املكلف بالهجرة والتونسيني بالخارج األخ عبد الله العيش، عىل 
هامش إرشافه عىل هذه التحركات، ان هذه االحتجاجات تأيت دفاعا عن االتحاد والشعب التونيس والتصدي للخطابات 
اىل  وأشار  الدعم.  لرفع  الحكومة  من  املعتمدة  والسياسات  االسعار  يف  ارتفاع  من  البالد  تشهده  وما  لالتحاد  املعادية 
السياسة الجديدة يف تونس واملتمثلة يف رضب التضامن النقايب ومحاولة عزل تونس عن محيطها والتضييق عن الحركة 
للحركة  امتداد  بالقول »نحن  يتحرك فيه«. وتابع  الذي  املربع  أن يحدد لالتحاد  له  النقابية مؤكدا »أنه ال أحد ميكن 
النقابية العاملية ولنا اصدقاؤنا نتضامن ويتضامنون معنا ونعترب التضييق ومنع النقابيني من دخول تونس اعتداًء عىل 
الحريات والحق النقايب والتضامن بني النقابيني: وقال األخ العيش نحن نطالب بالتفاوض والحوار حول أمهات القضايا 

مشريا إىل ان »الوضع يف تونس مفتوح عىل كل االحتامالت ومرتبط مبدى تجاوب السلطة مع مطالبنا«.
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الجهوي  االتّحاد   2023 مارس   4 السبت  يوم  نظم 
األخ  بإرشاف  تجّمعا عامليا  بوزيد  بسيدي  للشغل 
استجابة  املساعد،  العام  األمني  الجلويل  عثامن 
ملقررات الهيئة اإلدارية الوطنية املنقضية )3 فيفري 
2023( والقاضية بتنظيم تجمعات وتحركات نقابية 
النقابيني  من  مهّم  عدد  وتجمع  الجهات.  بكامل 
االتحاد  مقر  أمام  واملواطنني  والطلبة  والعامل 
بالنشيد  التجمع  استُِهلَّ  حيث  للشغل.  الجهوي 
الرسمي لالتحاد وتداول عىل الكلمة كل من األخوين 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  القمودي  األزهر 
وعثامن الجلويل األمني العام املساعد لالتحاد الذي 
البالد  يف  املسؤولة  الجهات  أن  عىل  كلمته  يف  أكد 
املنظمة  استهداف  إىل  األخرية  اآلونة  يف  تسعى 
الحريات  االفواه واملساس من  النقابية عرب تكميم 
العامة والفردية بإحالة عدد من النقابيني والنشطاء 
عىل القضاء فضال عن االيقافات التي تشهدها البالد 
حلحلة  يف  الحكومة  فشل  عىل  واضح  دليل  وهذا 
بعض امللفات الراهنة ولعل أبرزها تدهور املقدرة 
الرشائية للمواطن ومصادرة الحوار االجتامعي مع 

االتحاد ورضب التشاركية.
املساعد  العام  األمني  الجلويل  عثامن  األخ  وقال 
للمنظمة الشغيلة: »إن الواقع ينذر بالخطر حيث 
تتجه الدولة اىل االنحراف وهذا ال يبرش بخري سيام 
أن رئيس الجمهورية ما انفك يقرب آمال التونسيني 
بقراراته األحادية عىل عكس ما نادى به الفاعلون يف 
ثورة الحرية والكرامة التي انطلقت رشارتها األوىل 
من هذه الربوع التي مل تتمع بحقوقها املنشودة«.

كان  الجمهورية  رئيس  أن  الجلويل  األخ  وأضاف 
املربني  إىل  برسالة طأمنة  يتوجه  ان  املفروض  من 
التالميذ  أن  أنه ركز عىل  )األساتذة واملعلمني( غري 
رهائن ونيس أن املربني هم الضحايا الذين يضحون 

ويتجندون إلنجاح السنة الدراسية يف كل مرة.
وترحيل  دخول  مبنع  الجلويل  عثامن  األخ  ونّدد 

األخرية  الفرتة  يف  توافدوا  الذين  األجانب  النقابني 
عىل البالد للمشاركة يف التجمعات العاملية كام أن 
االتحاد العام يساند تحركات الشبان املعطلني عن 

العمل السلمية للمطالبة بحقهم يف الشغل 
وأضاف أن الدولة مل تفلح يف ضبط خطة للضغط 
إىل درجة  الغذائية  املواد  األسعار وندرة  عىل غالء 

ببعض  للتزود  طوابري  إقامة  نالحظ  أصبحنا  أننا 
املواد عىل غرار الحليب والقهوة والسكر... 

الشارع  جابت  مبسرية  العاميل  التجمع  واختتم 
خاللها  رفعت  بوزيد  سيدي  ملدينة  الرئييس 
التنمية  يف  الجهة  بحق  املطالبة  الشعارات  عددا 

والتشغيل.

األخ عثمان الجلولي في سيدي بوزيد 

نحن ندافع عن حقنا وحق أهلنا يف الحياة الكريمة  

تعزية ومواساة بعد وفاة األخ 
عبد الستار منصور

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ينعى  ولوعة  أىس  بكّل 
باملهدية األخ عبد الستار منصور الكاتب العام السابق لالتحاد الجهوي 
للشغل باملهدية الذي وافاه األجل املحتوم وإذ يتقدم رفاقه وأصدقاؤه 
ما  ينسون  ال  فإنهم  لعائلته  التعازي  بأحّر  الجهة  يف  النقابيني  وعموم 
الجهة ويف  االتحاد يف  كلمة  إعالء  نضاالت يف سبيل  الفقيد من  قدمه 
النقابية  النضالية  املحطات  البارزة يف كل  الدولية ومساهمته  املحافل 
الصرب  جميل  وأهله  ورزقنا  فقيدنا  الله  رحم  والسياسية  والحقوقية 
والسلوان عمليّة الدفن كانت يوم أمس األربعاء 8 مارس باملقربة القبلية 

طريق الوردانني مساكن.

لعدة  تأريخي  توثيق  يف 
تونس  تاريخ  من  محطات 
وخاصة سنة 1948 صدر الجزء 
»فرحات  كتاب  من  الثاين 
 »1948 سنة  مقاالت  حشاد: 
وهو  الواعر  األسعد  للدكتور 
العمل  من  سنوات  عصارة 
بني  ملؤلّفه  والدؤوب  املضني 
والتدقيق  والتمحيص  البحث 
 120 حوايل  دفتيه  بني  ليجمع 
حشاد  الراحل  كتبها  مقاال 
الفرنسية  باللغتني   1948 سنة 
بالجرائد  ونرشها  والعربية 
وهي  والتونسية،  الفرنسية 
»ميّسيون«  جرائد  أساسا 
»تونيس   ،)Mission(
Tunis so� )ووسياليست« 

تونيزي«،  »الجون   ،)cialiste
)La Jeune Tunisie(، »صوت العمل«. 

يشار اىل ان الجزء االول من هذا الكتاب نرش 
كانت  مقاال   230 2014 وهو جزء ضّم  سنة 
ويكتيس  و1947   1938 سنتي  بني  نرشت 
فيه  تُجمع  كتاب  أنه  من  أهميته  الكتاب 

النصوص  تلك  كّل  تونس  تاريخ  مرّة يف  ألّول 
الخام وقد قام الكاتب برتجمِتها من الفرنسية 
توضيحا  عليها  بالتعليق  قام  كام  العربية  إىل 
وتأويلها  فهمها  حرية  تاركا  واستقراء  وقراءة 
التونسيني  وعموم  املختّصني  للباحثني 
والباحثني واملهتمني من خارج تونس. ويُذكر 

ان الجزء الثالث من نفس 
قريبا  سيصدر  الكتاب 
حشاد  مقاالت  وسيضم 

التي كتبها سنة 1949.
الكتاب  هذا  ومؤلّف 
الواعر  األسعد  الدكتور 
التاريخ  هو أستاذ فلسفة 
السيايس يف جامعة  رقادة 
بالقريوان وقد اشتغل عىل 
حشاد  وخطابات  نصوص 
يف ما يخص املسائل التي 
شغلته وهي عديدة جدا 
يعتني  حشاد  كان  إذ 
بكل ما يهّم سيادة تونس 
السيايس  واستقاللها 
واقتصادها  وتعليمها 
والعدالة  املرأة  وتحرر 
يعتقد  وكان  االجتامعية 
غريهام  أو  اجتامعي  أو  سيايس  تحرر  ال  أن 
الرأساميل  االستغالل  من  العامل  بتحرير  إال 

الشنيع.
* منصف كرميي

كتاب »فرحات حشاد« للدكتور األسعد الواعر

أهم املحطات التاريخية من خالل الصحافة املكتوبة
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مؤتمر النقابة األساسية للشركة الوطنية 
الستغالل وتوزيع املياه إقليم مقرين  

إقليم مقرين  املياه  وتوزيع  الوطنية الستغالل  للرشكة  األساسية  النقابة  مارس 2023 مؤمتر   6 يوم  انعقد 
بإرشاف األخ محمد نجيب املربويك  الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وبحضور األخ محمد 
املارغني عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي واإلخوة أعضاء الجامعة العامة للمياه وكان يف مقدمتهم 

األخ حسني الشارين الكاتب العام للجامعة.
وقد أفرز املؤمتر نجاح اإلخوة: أحمد بوزيد كاتبا عاما، محمد النارص املحمدي كاتبا عاما مساعدا، أرشف 
يتقدم  املناسبة  وبهذه  أعضاء.  البكوش  وفؤاد  العيايش،  غسان  الجبايل،  يوسف  املاجري،  حنان  السمري، 
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بالشكر إىل جميع األخوات واإلخوة منخرطي قطاع املياه بجهة مقرين 
عىل إنجاح مؤمترهم، كام يهنئ اإلخوة اعضاء املكتب النقايب الجديد عىل نيلهم ثقة زمالئهم ويحثهم عىل 

االستامتة يف الدفاع عن مصالح منظوريهم ويتمنى لهم السداد والتوفيق يف أداء مهامهم. 

نابل 

اجتماع إخباري 
لعمال وعامالت 
مؤسسة »نوفا 

مال« 
االجتامع  موعد  بأن  بنابل  للشغل  الجهوي  االتحاد  يذكّر 
اإلخباري مع عامل وعامالت مؤسسة »نوفا مال« بقرنبالية 
املقرر ليوم السبت 11 مارس2023 ٬ ال يزال قامئا يف تاريخه 

بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.
وينتظر أن يرشف عىل أشغاله األخ حاتم بن رمضان الكاتب العام لالتحاد الجهوي بنابل.

* م/ ح 

وعكة صحية لألخ محمد الجالصي
تعرض األخ محمد الجاليص الكاتب العام املساعد للفرع الجامعي للفالحة والنقابة األساسية للمندوبية 

الفالحية بسوسة إىل وعكة صحية اضطرته إىل إجراء عملية جراحية مبستشفى سهلول بسوسة.
نحن نتمنى له الشفاء العاجل.

شمل  الفتا  نقابيا  حراكا  املنستري  جهة  شهدت 
أهم القطاعات وخاصة منها البناء والنسيج يف ندويت 
األوضاع  عىل  والغضب  الحامس  فيها  ساد  اطارات 
عىل  بدا  إذ  عام  بشكل  والنقابية  والقطاعية  العامة 
االجواء يشء من القتامة واملخاوف ماّم قد تؤول إليه 

أوضاع البالد..
صعوبات  عىل  اطاراته  أجمعت  القطاع  هذا 
التي  الشتوي  الركود  فرتة  يف  خاصة  بها  ميّر  كبرية 
بعض  يتجىل يف  ما  وهو  القطاع  بظاللها عىل  ألقت 
بحّدة  املادية  املشاكل  فيها  تطرح  التي  املؤسسات 
وخاصة يف املؤسسات التي تفتقُر اىل متثيلية... وهو 
الجامعة  عام  كاتب  البحري  الطيب  االخ  أكده  ما 
عضو  طيبة  عامد  االخوان  حذوه  حذا  الذي  العامة 
الندوة وعيل  ترأس  الذي  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
شأن  شأنهم  الجامعي  الفرع  عام  كاتب  الصخري 
بقية الحارضين اذ تّم التأكيد عىل أهمية االنتساب 
بشكل خاصة لتقوية عضو االتحاد من جهة واالرتقاء 

من  املؤسسات  صلب  النقايب  بالعمل 
جهة ثانية مبا يضمن مصلحة الطرفني اي 
املؤسسات  واصحاب  االجتامعي  الطرف 
عىل  صعوبات  تشكو  التي  منها  خاصة 
الحياة  مبنزل  الوسط  آجر  معمل  غرار 
طرح  واللذين  باملصدور  اآلجّر  ومعمل 

االشكاالت  املشاكل صلبهام وخاصة  النقابيون عديد 
للفرع  العام  الكاتب  االخ  افادة  منها حسب  املادية 

الجامعي للبناء واالخشاب.

يشّكل هذا القطاع يف جهة املنستري رافدا اقتصاديا 
املشاكل والصعوبات  مهاّم مل مينع من ترسب بعض 
قطاع  إطارات  ندوة  محور  كانت  امور  وهي  اليه 
النسيج التي انعقدت اواخر االسبوع املايض وترأسها 
الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو  طيبة  عامد  االخ 
باالخ  بداية  رحب  الذي  الخاص  بالقطاع  املكلف 
نادر  ورفيقيه  الجامعة  عام  كاتب  الحزامي  الحبيب 
كريم  االخ  اىل  الكلمة  محيال  الصدام  ولطفي  الفيل 
الرتحيب  مع  اطارها  يف  الندوة  الذي وضع  سامل  بن 
يف  تحدث  الذي  الجامعة  عام  كاتب  الحزامي  باالخ 
بعض العموميات ومنها ما تعلق بالشأن املركزي يف 
وافرتاءات  هجامت  من  املنظمة  له  تتعرض  ما  ظل 
لن تفل من عزائم املناضلني الذين يعملون عىل رفع 
راية إنصاف الشغالني والطبقات املفقرة واملسحوقة 

بل املنسية متاما..
القطاع  كام تناول االخ حبيب مجمل صعوبات 
ومنها الغلق الفجئي للمؤسسات وتأثريه عىل نشاط 
املؤسسات  يف  خاصة  القطاع 
بأن  برّش  ذلك  ورغم  التصديرية 
بحكم  ايجابية  مازالت  املؤرشات 
ينعكس  مام  العاملة  اليد  كفاءة 
وحجم  االنتاج  نوعية  عىل  ايجابا 
رضا الحريف مهام كانت جنسيته 
وجميعها امور مشجعة عىل دخول ماراطون التفاوض 
إلضافة نجامت اخرى ملا تحقق سابقا أي سنتي 21 
العامل يف تحقيقه سنة 23 بعد  يأمل  و22 وهو ما 

الجديدة للمفاوضات بخصوص زيادات 23  النسخة 
التي  القادمة  االدارية  الهيئة  محور  ستكون  والتي 

ستنعقد يف غضون االسابيع القليلة القادمة.

* تدخالت وحماس..
قبل اختتام االشغال فسح املجال لعدة تدخالت 
عرب فيها النقابيون عن جملة من املشاغل والطلبات 
اعطاء  إىل  الدعوة  جّدية  الفتا  كان  وقد  واملقرتحات 
جانب التكوين مزيدا من االهتامم مبا يضمن مستقبل 
العمل النقايب وإشعاعه وهو ما تجاوب معه االتحاد 
الجهوي حسب رد األخ عامد طيبة الذي وعد بتعزيز 

روزنامة ستضبط  وأن  الدنيا  اآلجال  الجانب يف  هذا 
املتدخلني اىل صعوبات  الغرض كام تعرض عديد  يف 
التعاطي مع رؤساء بعض املؤسسات والذين ميارسون 
التضييق عىل العمل النقايب.. كام أكد بعض املتدخلني 
عىل استهجان هذه الحمالت املغرضة التي تستهدف 
الوسائل  بكل   لها  التصدي  يُوجب  ما  املنظمة وهو 
ومنها تلك التي وردت ايضا عىل لسان االخ الحزامي 
وهي عملية االنتساب وتنظيم الحمالت التي سجلت 
نجاحا غري مسبوق سنة 2019 واملأمول ان يتضاعف 

الجهد خاصة يف ظل االوضاع السائدة.
* حمدة الزبادي

النسيج والبناء بالمنستير

اتحادنا ورجاالتنا... خط أحمر

»استهجان 
للحمالت 

المدبرة بالليل«
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املتعلّق   2023 فيفري   24 يف  املؤرخ  الوزارّي  القرار  صدور  إثر 
الوطنية  واللجان  للرتقية  االستشارية  الوطنية  اللجان  اعضاء  بانتخاب 
لالنتداب والرتقية الخاصة بسلك املدرسني الباحثني التابعني للجامعات، 
يهّم   ،2020 سنة  بعنوان  والرتقية  االنتداب  دورة  اطالق  خطوات  اوىل 

املكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي أّن:
1 ـ يذكّر بالتأخري الكبري الحاصل يف احرتام الدوريّة السنوية لدورات 
االنتداب والرتقية اذ ان الدورة التي وقع اطالق مسار التحضري لها هذه 
االيام تخص سنة 2020، ويطالب الوزارة باالرساع فيها واالعالن عن جدول 
واضح لدورات االنتداب والرتقية القادمة ليتدارك سنوات التأخري ويعيد 

األمور اىل نصابها دون نسيان دورة انتداب 2017 التي وقع تجاوزها.
2 ـ يسّجل ان الرتشح للجان يقتيض وألول مرة تقديم السرية الذاتية 
)التجربة البيداغوجية واالقدمية يف التدريس، النشاط العلمي من اشغال 
العامة  الجامعة  ان  بحث ومنشورات علمية، االرشاف والتأطري( ويذكّر 
كانت قد طالبت بذلك يف جلسة 7 فيفري الفارط وبأن يقع اعتامده لكّل 

اعضاء اللجان سواء املرتشحني منهم او املعيّنني من طرف الوزارة، اعالء 
ملعايري التميّز االكادميي والخربة والّنزاهة سواء يف االنتخاب او التعيني.

3 ـ ينبّه إىل التغيريات العميقة الطارئة عىل مواد االنتداب والرتقية 
اذ انخفض عددها الجميّل من 79 ماّدة يف دورة 2019 إىل 61 مادة يف 
هذه الدورة إذ وقع حذف عرشة مواد وتجميع مثاين عرشة ماّدة صلب 
تسع مواد وتفكيك مادة اىل اثنتني، مام يعني ان التغيريات مّست اكرث 
من ثلث املواد، ويتساءل عن املعايري التي وقع اعتامدها لهذه التغيريات 
املعنية  املادة  أساتذة  من  كبريا  رفضا  القى  منها  البعض  ان  خصوصا 
بالحذف او الّدمج مام يوحي بغياب االستشارة قبل اخذ قرار التغيريات.

التي سرتُد  االعرتاضات  االعتبار  بعني  تأخذ  بأن  الوزارة  يطالب  ـ   4
النظر  لوجهات  ذلك  الباب يف  وتفتح  بكّل جديّة  فيها  تنظر  وان  عليها 
املختلفة وان ترشّك الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف 
أخذ القرار، وأن تواصل يف االثناء بالنسبة إىل املواد املّدمجة عْنونة الخطط 
املفتوحة حسب املواد االصلية واختصاصاتها اما بالنسبة إىل املواد التي 

وقع حذفها فيؤكد املكتب عىل حق الزميالت والزّمالء املنتدبني سابقا يف 
هذه املواد يف التمّسك بالرتقية صلبها ويطالب الوزارة بتوفري الضامنات 

لذلك واإلعالن عنها لطأمنة الزميالت والزّمالء املعنيني.
الكفاءة  أنفسهم  يف  يرتؤون  الذين  والزمالء  الزّميالت  يدعو  ـ   5
لعضوية لجان االنتداب اىل املبادرة بتقديم ترّشحاتهم اذ ان كل عزوف 
كام  التعيني،  آلية  إىل  الوزارة  لجوء  إىل  بالرضورة  يؤّدي  الرتشح  عن 
يدعوهم إىل التصويت بكثافة خالل أيام االنتخابات الثالثة حرصا عىل 
واالشعاع  والخربة  النزاهة  مقاييس  محّكمني  القانوين،  النصاب  تحقيق 
أن تضمن شفافية عملية  ـ  ـ وحدها  التي من شأنها  العلميّني  والتميّز 
الكفاءة  أسايس  عىل  وقيامها  التونسية  الجامعة  يف  والرتقية  االنتداب 

والجدارة ال غري.
* الكاتب العام
نزار بن صالح

الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي

تغيريات على مواد االنتداب والرتقية!

الجمهورية  أو مؤسسة رئاسة  السيدة نجالء بودن،  رمبا تعتقد حكومة 
واهتامم  هّم  كل  يجعال  أن  استطاعا  عندما  معركة  اآلن  يكسبان  أنهام 
كل الصحافيني واإلداريني والفنيني العاملني يف مؤسسة »سنيب البراس« 
والصحافة اليوم هو الركض وراء الجراية والحقوق، ورمبا يعتقدان ايضا 
مائتني  من  أكرث  عائالت  له  تتعرض  الذي  والتفقري  »التجويع«  هذا  أن 
وشامل  تونس  يف  إعالمية  مؤسسة  أعرق  راية  تحت  منضٍو  وخمسني 
غزارة  أمام  شيئا  يساوي  ال  وأنه  وعادي،  طبيعي،  أمر  هو  افريقيا، 

التي  األهلية  الرشكات  وسيل  التنمية  مشاريع 
تتوالد كالفقاقيع، وأمام مسائل مصريية كالتغيري 
املقّدسة.  أرضنا  يف  االستيطان  أو  الدميغرايف 
السيدة  النافذين يف حكومة  بعض  يتخيل  ورمبا 
أو مقابله يف وزارة  القصبة  بودن، سواء يف مقّر 
املالية أن حجب االجور عن صحافيي وموظفي 
مؤزر  انتصار  هو  البراس«/الصحافة،  »سنيب 
أحد،  يعلمه  ال  الذي  الجديد  التحريري  للخط 

كامال  أن مخططا  يبدو  التي  الفايسبوك،  فقط عىل صفحات  القائم  أو 
يجهز تدريجيا لجعلها تحّل رسميا محل الصحف ووكاالت األنباء. ولتبيان 
حقيقة ما يحدث منذ أشهر يف دار سنيب البراس/الصحافة، فإنه ال بّد 
من التأكيد عىل أن املؤسسة اإلعالمية االعرق يف البالد تعاين منذ بداية 
أزمة »كوفيد« من انحسار يف مداخيلها، وتراجع يف املبيعات، وبدل أن 
تقف معها الدولة وتدعمها باإلشهار، فإنها فرضت عليها عقلة أوىل من 

املؤسسة  عليه  تحصل  مليم  كل  أصبح  وبالتايل  األداءات،  إدارة  طرف 
يذهب آليا اىل القباضة، وفرضت عليها عقلة لفائدة الصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي، فُحرم الصحافيون والعاملون يف املؤسسة من بطاقات 
املؤسسة  أصبحت  أن  بعد  التأمينات  عقد  من  أيضا  وحرموا  املعالجة، 
عاجزة عن اإليفاء بتعهداتها لرشكة التأمني املتعاقد معها، وخرسوا كل 
التعاقدات مع األطباء ومخابر التحليل والصيدليات، وبدأ مسلسل تأخر 
األجور كّل شهر إىل أن وصل اىل حدود العارش من الشهر الذي يليه، ثم 
لشهر  أصال  أجور  هناك  تعد  مل  بأنه  الجميع  فُوجئ 
فيفري 2023، وان وزارة املالية تطلب مدها بقامئات 
يف تفاصيل األجور واملنح، وُحرم العاملون من منحتي 
الثالث  ومنحة   2022 لسنة  والرابعة  الثالثة  اإلنتاج 
عرش، وتطلب وزارة املالية اليوم حرمانهم أيضا من 
بالنسبة  اآلحاد  وأيام  اإلضافية  والساعات  الليل  منح 
الناطقة  البراس  صحيفة  فنيي  وإىل  املطبعة  إىل 

بالفرنسية.
الكاتب العام لوزارة املالية السيد أحمد بن خرض، رّصح لجريدة الصحافة 
أمس االربعاء أنه )لن مييض عىل املنح التي ال ترافقها إثباتات ومستندات 
قانونية« مشريا اىل ان وزارته تنتظر تقرير لجنة دائرة املحاسبات التي 
األجور  النهايئ سترصف  بالتقرير  املؤسسة، وحال مدها  تعمل حاليا يف 
رواتب  أن  مضيفا  العام(.  للامل  )إهدارا  ذلك  عدا  ما  واعترب  القانونية، 
صحافيي وأعوان وإداريي مؤسسة سنيب البراس/الصحافة لشهر فيفري 

2023 سترُصف دون منح ليلية ودون أيام آحاد وعطل رسمية عىل ان 
التحقيق  لجنة  إنهاء  حدود  اىل  الطريقة  بنفس  االجور  رصف  يتواصل 
ها ومّد وزارة املالية بالتقرير النهايئ. أي أن املسألة قد تستمر أكرث  مهامَّ

من ستة أشهر.
ما  األجور  أن  املالية  ووزارة  االدارة  بني  ما  أخبار  من  يُتداول  ما  وآخر 
زالت متوقفة اىل حّد اآلن وان رصفها قد ال يحصل يف األيام االخرية مع 
ما يعنيه ذلك من تجويع للعائالت وارتهان لدى البنوك ومشاكل تنّقل 
وسكن ودواء وتدريس أبناء وغريها من املستحقات اليومية لكل مواطن 

يف هذه البالد.
وهنا ال بّد من التأكيد أنه من غري املنطقي عدم رصف أجور الصحافيني 
األجر  أن  عىل  ينّص  الذي  الشغل  لقانون  رضب  ذلك  ألن  واملوظفني، 
هو مقابل عمل منجز، والجميع قد أنجز عمله والصحيفتان، بالعربية 
أحد  يخّل  ومل  القاهرة،  الصعوبات  رغم  بانتظام  تصدران  والفرنسية، 
بل  االجور،  رصف  يف  املالية  ووزارة  الحكومة  تتلّكأ  ذلك  ومع  بواجبه، 
وتلجأ إىل نوع من التشّفي وهي ترى االحتجاجات اليومية، التي وصلت 
إىل حدود اإلغامء من قبل من يعانون مشاكل صحية، وأدى إىل تدخل 
قادرين عىل  يعودوا  مل  موظفني  لتنقذ  متتاليتني  مرتني  املدنية  الحامية 
من  واالنتقام  الالمباالة  درجة  تجاوز  الذي  اليومي  التنكيل  هذا  تحمل 
يشء غري واضح وغري معروف كام أنه يُعترُب سياسًة ممنهجة ال غاية لها 

إال تركيع هذا املشهد اإلعالمي والقضاء عليه نهائيا.
* محمد بوعود 

بعد حجب أجور العاملين في دار »البراس«

هجمة ممنهجة على اإلعالم أم المباالة بمصري هذا القطاع؟

سياسات عقيمة 
وعداء ال مبرر له 

تجاه مدارس إعالمية 
توشك على االندثار
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* كيف تقّيم مسرية الرابع من مارس يف بطحاء محمد عيل من حيث العدد 
والعدة واملشاغل املطروحة؟

الحضور  املقاييس من حيث عدد  بكل  ناجحة  كانت  املسرية  ان  أعتقد   -
ومستوى الخطاب النقايب الشامل وأمتنى أن تكون الرسائل قد وصلت وخاصة 
يف الدفاع عن الحق النقايب ومبساندة النقابيني مثل األخ أنيس الكعبي ونقابيي 
النقل ألنني مع املحاسبة رشط احرتام اإلجراءات القانونية وعليها امليضُّ قدما 
القامئة ال بّد أن تعي حجم التحديات  يف محاربة الفساد. وأعتقد أن السلطة 
والصعوبات التي يعيشها األُجراء املهّددون يف شغلهم وقّوتهم. مسرية الرابع من 

مارس اكدت أهمية العودة إىل البطحاء املقر التاريخي.
من  الجهوية  واملسريات  بالتجمعات  مارس  من  الرابع  نربط مسرية  لو   *

حيث التالزم بني البعد الجهوي والوطني؟
واملسبوقة  بسليانة  الجهوية  املسرية  ومنها  الجهوية  املسريات  أن  أرى   -
يف  كانت  بوستة  سهام  واألخت  الربباري  الطاهر  األخ  بإرشاف  نقايب  بتجمع 
أبعادها تجمع بني املطالب الوطنية والتذكري باالستحقاقات الجهوية ومن هذه 
الجهة  تفتقر  والتشغيل يف سليانة حيث  بالتنمية  متصل  ما هو  االستحقاقات 
إىل محركات التنمية بل مثة معوقات لهذه التنمية ال بّد من القطع معها وهي 
الصعوبات  هذه  تعي  املتعاقبة  والحكومات  والداين  القايص  يعلمها  معّوقات 
ساكنا ومثة محارض جلسات  تحرك  أن  املعطلة دون  املشاريع  إىل  تنظر  مثلام 
ل خاصة بجهة بسليانة مثال لهذا سنواصل التحرك من  واجتامعات وزارية مل تفعَّ

أجل مطالب الجهة العالقة وتفعيل االتفاقات املربمة السابقة.
رشيان  وهو   6 رقم  الحديدي  بالخط  تعلق  ما  املعطلة  املشاريع  *من 
اقتصادي أين وصل هذا املرشوع املعطل بعد اتفاق سابق مع حكومة الحبيب 

الصيد؟
يقتيض  الذي  املرشوع  هذا  يف  تنادي  ملن  حياة  ال  الشديد  األسف  مع   -
تحريك الهمم بعد أن تّم االتفاق عىل ذلك منذ حكومة الحبيب الصيد وتوالت 
الحكومات وتواصل الّصمت املريب وهو خط قادر عىل تنشيط الجهة من حيث 

دفع نقل البضائع ومنتوج املصانع وخاصة مصنع الكابل. وهو خط رابط بني كل واليات الشامل من سليانة 
إىل زغوان والكاف القرصين. وهذا ما يبعث الحياة يف هذه املناطق املهّمشة بطبعها ويدفع باملستثمرين 
لبعث مشاريع مجددة ومنتجة يف هذه املناطق الصناعية بهذه الواليات وربط الخط الحديدي رقم 6 بالنقل 

الربي عىل مستوى خط سليانة - األخوات ولكن ال من مجيب خالل كل هذه السنوات.
* هذا األمر كان له انعكاس عىل النسيج الصناعي بالجهة؟

الصناعية تفتقر  بالجهة والحال أن املنطقة  الحديث عن نسيج صناعي واقتصادي  بالفعل٬ ال ميكن   -
إىل كل مقومات العمل وال تتوفر اال عىل مصنع نسيج ومعمل الكابل. وهي من حيث املساحة قادرة عىل 
استيعاب عرشات املؤسسات ولكن ال حوافز وال رؤية اسرتاتيجية من السلطة املركزية وال الجهوية للتنشيط 

االقتصادي انطالقا من املنطقة الصناعية.
* تحدثتم من قبل ونبهتم إىل الصعوبات التي مير بها صغار الفالحني وحتى الكبار منهم بفعل الجفاف 

يف والية تهتم الزراعات الكربى باألساس؟ 
الجفاف  وقع  األخرية عشنا عىل  والسنوات  متوفرة  املقومات  تكون  أن  دون  فالحية  الوالية  بالفعل   -
ونقص املوارد املائية وهذا ما سيكون له انعكاس عىل موارد الفالحني الصغار وحتى الكبار منهم اذا تواصل 
الشح يف األمطار وقضينا شهر مارس دون نزول »ذهب خالص« والفالحون ينتظرون الدعم واملساندة مع 
ارتفاع كلفة اإلنتاج وغياب الرؤية. والنقص الحاصل يف املنتوج من الزراعات الكربى. السلطة تقدم الحوافز 

الجبائية للقطاع الصناعي والتجاري الخاص وتتغاىض عن دعم 
االمتياز  من  العامل  عىل  أثر  أي  نرى  فال  ذلك  ومع  الفالحني 
واملجامع  والتجارة  الصناعة  يف  األعامل  لرجال  املمنوحة  ت 
رغم  الريعي  االقتصاد  مع  نقطع  مل  اننا  الكربى.  االقتصادية 

الشعارات املرفوعة. 
يكون مستشفى مكرث  أن  العمل عىل  تّم  منذ سنوات   *
من صنف »ب« حتى يساهم يف التغطية الصحية بالجهة مع 

االنفتاح عىل املناطق املجاورة؟ 
املشاريع  شأن  شأنه  ورق  بقي حربا عىل  املرشوع  هذا   -
الصحية األخرى وكنا نأمل أن تكون األوضاع الصحية أيرس مع 
الحبيب  حكومة  التزام  ومنذ  مبكرث  الجهوي  املستشفى  بعث 
للمعدات  الكيل  الغياب  إىل  ينضاف  وهذ  بذلك.  الصيد 
وهو  السكانار  آلة  وأهمها  سليانة  مستشفى  يف  والتجهيزات 
معاناة  وأهاليهم  واملرىض  الجهوية  الصحية  اإلدارة  يكلف  ما 
يف  نقص  جانب  إىل  هذا  العاصمة،  مستشفيات  إىل  التنقل 
مستوى  عىل  الطبي  وشبه  الطبي  واالطار  االختصاص  أطباء 
األولية.  الصحية  الرعاية  مراكز  واملعتمديات ويف  الوالية  مركز 
وكان  الوعود  رغم  وهذا  الطبيعي  الغاز  إىل  تفتقر  والية  يف 
معّوقات  من  وهذا   2020 و   2018 بني  ذلك  إنجاز  باإلمكان 

القطاع الصحي أيضا. 
* ماذا عن اإلشكاليات الحاصلة يف قطاع النقل وانعكاسه 

عىل األداء املدريس؟ 
بصعوبات  متر  بعثها  حداثة  ورغم  للنقل  الجهوية  الرشكة   -
ونقص  والورشة  واألسطول  باملعدات  متصلة  الصعوبات  وهذه 
للمحافظة  للشغل  جهوي  كاتحاد  تدخالتنا  ولوال  البرشية  املوارد 
عىل العقد الرابط بينها وبني معمل الكابل لتواصل ضّخ املؤسسة 
بالسيولة ومبليوين دينار سنويا ألفلست الرشكة وال تعمقت أزماتها وال بّد هنا من تدخل لوزارة النقل إلعادة 
الهيكلة وتأمني استمرارية املرفق العمومي يف النقل. ألن النقل له انعكاس عىل التحصيل املدريس لألستاذ 

والتلميذ عىل حد سواء. 
*هذا األمر املتعلق بالنقل يقودنا إىل الحديث عن أزمة النواب من األساتذة وإن كانت املعضلة وطنية 

أساسا؟ 
- املعضلة وطنية ومعالجتها تأخرت بفعل تلّكؤ ُسلَِط اإلرشاف التي تتذرع بنقص السيولة والتمويل ولكن 
هذا مستقبل أوالدنا وإن كنت ال أشك يف حسن نوايا األساتذة النواب فإنني أشفق عىل أستاذ نائب يقطع 
عرشات الكيلومرتات يوميا هذا إن توفر النقل ليصل مرهقا مثله مثل التلميذ وهو الذي يفتقر إىل مرتب 
قار يحميه ويشجعه عىل العمل ويقطع الكيلومرتات من أجل الوصول إىل املدارس، عرب مسالك فالحية. لقد 
أّمّنا تحركات متعّددة أمام املندوبية الجهوية للرتبية من أجل حل معضلة النواب وتسديد أجورهم يف اإلبان 
وفتح باب االنتداب والقطع مع أشكال التشغيل الهش. ولكن ال أحد يصغي إىل هذه املطالب. وكل كّل سنة 

يغادر النسيج الرتبوي عرشات املعلمني واألساتذة بفعل النَُّقل أو التقاعد وال من معوض. 
* ترفعون شعار »سليانة لن تغفر... سليانة لن تنىس« ألجل إنصاف األهايل بعد أحداث الرش؟ 

- لن نغفر لعيل العريض وحكومة النهضةمع حامدي الجبايل آنذاك ما فعله بأبناء الجهة وان طال األمد 
أو قرص فنحن مرّصون عىل املحاسبة القضائية واملتابعة وإن كان هو اآلن يف السجن عىل ذمة قضية أخرى 
فال بّد من إعادة فتح ملّف الرّش وال لإلفالت من العقاب ملا خلفه الرش من ضحايا ومنهم اآلن من يقبع يف 
السجن من أبناء الوالية بعد أن تّم الزّج به وراء القضبان ألجل تدوينة وهنا أخّص بالذكر الرجل املقدام أمين 
البهيل ونرجو أن يشمله العفو نظرا إىل عدالة قضيته ولتلفيق التُّهم من قبل عنارص إجرامية. نحن مرّصون 

عىل التتبع واملحاسبة واملعاقبة.
 * أية عالقة لكم بالسلطة الجهوية ممثلة يف الوايل؟

- ال عالقة لنا به وال عالقة لنا بسلطة ال ترى وال تسمع وال تتحرك من أجل حلحلة مشاكل الجهة. 

الحوار النقابي

األخ أحمد الشافعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة 

املوسم الفالحي منذر بعواقب وخيمة 
على الفالحني صغارهم وكبارهم 

أرجو أن تكون الرسائل النقابية قد وصلت السلطة بعد نجاح مسريات البطحاء واجلهات 

تدخلنا لدوام عقد شركة النقل مع معمل الكابل وضخ 
ملياري دينار ولن نغفر لعلي العريض مخلفات الرشّ

حاوره ناجح مبارك

شاركت والية بسليانة مثل سائر واليات الجمهورية يف مسرية الرابع من مارس الجاري يف بطحاء 
محمد عيل دفاعا عن الحق النقايب وضد خوصصة القطاع العام والتفويت يف املؤسسات ودفاعا عن 
الحق النقايب ومن اجل إلزام السلطة القامئة برضورة تطبيق االتفاقيات املربمة مع املكتب التنفيذي 
الوطني. وهذه املسرية الوطنية تنضاف إىل مسرية وتجمع العامل بالجهة أمام مقر االتحاد الجهوي 
للشغل يوم 25 فيفري وهي مسرية اعتربها األخ أحمد الشافعي ناحجة بكل املقاييس حيث تجند 

أبناء الجهة ال للدفاع فقط عن الحق النقايب ورفع الءات الدفاع عن املؤسسات والحريات النقابية بل 
كذلك للتذكري بالتهميش الذي تعيشه الجهة وهي التي تعاين من مخلفات سنوات من الجفاف يف بعث 

املشاريع واالهتامم بالبنية التحتية.
اللقاء مع األخ أحمد  لنا هذا  الجهوية كان  الوطنية واملسريات  املشاركات يف املسرية  تقييم  عن 
النضال منذ  الذي خرب ساحات  الجهوي للشغل بوالية بسليانة وهو  العام لالتحاد  الكاتب  الشافعي 
عقود والقادم من قطاع مناضل أي قطاع التعليم األسايس واملهتم بقضايا املعلمني واالساتذة النواب 

مثل اهتاممه بقضايا ومشاغل القطاعات األخرى.
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تطرح األيام ويف ظّل أحداثها املتسارعة وما يكتنفها من 
غموض يف عالقة بامللفات التي تراكمت عىل مدى السنوات 
االولويات  لتلك  بوادر  او  حلول  دون  وظلت  املاضية 
املفرتض ان تكون عىل رأس قامئة هذه املرحلة ألن عديد 
االصوات بدت غري متفقة عىل هذه األولويات وكل حسب 
وتبيانات  تجاذبات  البالد من  تعيشه  ملا  مرجعيته ورؤيته 
اي غري متجانسة يف  وهذه األصوات مشتتة يف اصطفافها 

املوقف السيايس.
اذ  لألولويات  الرؤية  حدد  الذي  هو  التشتت  وذلك 
هناك من يراه منحرًصا يف املسألة السياسية دون االقتصادي 
السيايس  املسار  استكامل  كون  إىل  ويذهب  واالجتامعي 
سيمكن من ترتيب بقية امللفات ألنه ال ميكن الحديث عن 
املؤسسات  تلك  تركيز  دون  االنجاز  يف  واالنطالق  استقرار 
التي ستعطي املرشوعية ملا سيتخذ من قرارات وإجراءات 
جدل  يف  الدخول  دون  النظري  املستوى  عىل  دامئا  هذا 
بخصوص مدى مرشوعية هذه املؤسسات بعد تلك النسبة 
الهزيلة وغري املسبوقة ملن صوتوا يف االنتخابات الترشيعية 
االخرية لكن ال ميكن الذهاب بعيدا يف ذلك الطرح بعد أن 
تبني وتأسيسا عىل ضحالة املشاركة يف االستحقاق االنتخايب 
ما  يف  كبريا  تأثريهام  كان  االجتامعي  ومثله  االقتصادي  ان 
املواطنني  عيش  مستوى  يف  تغيري  أي  غياب  الن  حصل 
التباعد بني املواطنني والفاعلني يف املشهد  وّسع من دائرة 
بداية من تحديد  اقناعهم  الذين فشلوا بدورهم يف  العام 
االولويات حيث سايروا مجريات االحداث دون ان يكونوا 
فاعلني فيها وهذا حاصل إىل اآلن اذ عجزت عن أن تكون 
فاعلة وصانعة لالحداث كام ان السلطة بدورها ومن خالل 
تلك النسبة املسجلة وما تالها من وقائع مل تلّب ما ينتظره 
من  بالتخفيض   معيشته  ملستوى  تحسني  من  املواطن 
االسعار املرتفعة والتي ال تعرف الرتاجع مع استمرار غياب 
القليل  لتأمني  يوميا  املواطن  ولهث  األساسية  املواد  عديد 
منها مع »ثبات« الخطاب الرّسمي املجرم للضامئر املتورطة 
يف كل ما هو معطل ومعّوق لتحقيق االكتفاء الذايت والرفاه 

للجميع.
وظل الجميع ومن خالل املواقف الرسمية أو املعارضة 
لها يف دائرة البحث عن تحديد االولويات بعد أن تعطلت 
لغة الكالم والتواصل واالتصال وااللتقاء والحوار واالستامع 
ملختلف املقرتحات والتصّورات بعيدا عن املكابرة او التقليل 
منطلقا  تكون  قد  مبادرة  او  مجهود  او  خطوة  اي  من 
آليات  بخصوص  حصل  االتفاق  يكون  ان  بعد  للتأسيس 
الفصل يف املرحلة القادمة حتى ال نبقى يف املكان ذاته يف 
انتظار ما قد تأيت به األيام من أحداث يتّم استثامرها من 
هذا الطرف او ذاك واملزايدة الحقا بالحديث عن مصلحة 
حلولها  زالت  ما  مشاغل  يف  والتفكري  الوطنية  املجموعة 
عالقة إىل حّد اآلن. وما يرفع من منسوب االنتظار والتوقع 
هو البحث عن تسجيل النقاط واملواقف يف وقت تزداد فيه 
تصل  أن  دون  املرحلة  تطول هذه  أن  املواطنني من  حرية 

الطأمنينة املطلوبة.
لذلك نعود لنسأل عن جدوى صدور األوامر وتراتيب 
العمل يف عالقة باملحافظة عىل مكاسب املرأة ـ وها إّن 8 
مارس يعود من جديد ليفرض علينا السؤال االهم وهو ان 

كانت املكاسب مكاسب أم هي ترف وكفى؟!

نائلة الزغالمي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لـ»الشعب«

بعث »جملس نساء تونس« سيكون منطلقا للتصدي
 لكل اشكال العنف والتهميش واالفالت من العقاب

* لطفي املاكني

نائلة  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة  توقفت 
الزغالمي يف حديثها لـ»الشعب« تزامنا مع اليوم العاملي للمرأة عند 
انطالق مجلس نساء تونس بعد االجتامع املنعقد يومي 8 و9 مارس 
مثل  يف  املطلوبة  املراجعات  خاصة  تناول  والذي  بالعاصمة  الجاري 
هذه املرحلة التي متر بها البالد يف عالقة بوضعية النساء وحقوقهن 
املفرتض ان تكون لها االولوية يف الطرح ضمن السياسات العمومية 
والحقوق االقتصادية الن انعكاساتها مضعفة للنساء باعتبار دورهن 
يف االرسة واملجتمع ـ وبينت الزغالمي ان فكرة املجلس حّتمتها عديد 
املعطيات خاصة الرتاجع املسجل يف مشاركة وتواجد النساء يف املشهد 
السيايس حيث كان حضورها ضعيفا مقارنة باالستحقاقات االنتخابية 
التي جرت خالل سنوات 2011 و2014 و2019 وذلك بسبب القانون 

االنتخايب املغيب آللية التناصف.
العوائق  جملة  الدميقراطيات  النساء  جمعية  رئيسة  وأكدت 
والصعوبات التي تواجه النساء يف عالقة بالشأن العام بسبب العقلية 
الذكورية التي ال تقبل بدور فاعل لهن وقد كان هذا االجتامع مناسبة 
للنساء وما تعرضن له من مضايقات  الشهادات  لالستامع اىل عديد 
اضافة  الصحراء  جنوب  بلدان  من  املهاجرات  فيهّن  مبن  وعراقيل 
تهميش  من  يعشنه  وما  القطاعات  بعديد  والعامالت  املعنفات  اىل 
وحرمان من ابسط الحقوق وتساءلت عن التغييب املتعمد للنساء من 
مختلف االولويات واالجندات الوطنية املطروحة ومثلها املخططات 
ما هّمش  الدولة وهو  ميزانية  للجندرة يف  التنموية حيث ال وجود 
وضعها اذ ا نها تجد صعوبات للولوج للرثوات الطبيعية مثل ملكية 
بأوجه  للفقر  تأنيث  هناك  وبالتايل  باملاء  والتزود  الفالحية  االرايض 
درجة  إىل  يصل  عنف  من  النساء  له  تتعرض  ما  اىل  إضافة  مختلفة 
القتل يف حاالت متكررة لذلك فإن ذكرى اليوم العاملي للمرأة تقول 
املكتسبات  تدعيم  أجل  من  ومتواصل  مستمر  نضال  هو  محدثتنا 

والسعي للحصول عىل اخرى والتواجد ضمن االولويات الوطنية.
* عقلية ذكورية

يف عالقة بالربملان الجديد ومتثيلية النساء به ذكرت نائلة الزغالمي 
ان مجلس نواب الشعب تغيب عنه التمثيلية الحقيقية والفعلية للنساء 
وخاصة  رشوطه  خالل  من  يساعد  مل  الذي  االنتخايب  القانون  بسبب 
النساء  اعداد  تكون  ان  عىل  والعمودي  االفقي  التناصف  آلية  غياب 
هامة وبالتايل هو مجلس يعكس عقلية ذكورية بعد ان ضيّق القانون 
مجتمعنا  الن  العام  الشأن  يف  للمرأة  الفاعلة  املشاركة  من  االنتخايب 
هنا  واقرتحت  والقبلية  والعروشية  ذكورية  عقليات  تحكمه  مازالت 
النساء من فرص حقيقية يف  القانون االنتخايب مبا ميكن  مراجعة هذا 
وذلك  ورئاسية(  وترشيعية  )بلدية  القادمة  االنتخابية  االستحقاقات 
االنتخابات  هذه  اجراء  مع  والعمودي  االفقي  التناصف  آلية  بإقرار 
مرة واحدة تجنبا لتكرار نفس العملية ما قد يبعث امللل ويزيد من 
املواعيد  هذه  ملثل  املكلفة  للمصاريف  تجنبا  وكذلك  العزوف  نسبة 
النساء يف  تزيد من حظوظ  االجراءات  مثل هذه  فان  لذا  االنتخابية 

مختلف االستحقاقات الوطنية مبا فيها االنتخابات الرئاسية.
* ال لإلفالت من العقاب

وبخصوص ما تعيشه البالد هذه االيام من احداث وتفاعالت عربت 
بدعم  االلتزام  عن  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  رئيسة 
التعبري واحرتام الحقوق والحريات والتظاهر السلمي يف كنف  حرية 

احرتام القانون ودعت يف الوقت نفسه إىل أهمية محاسبة من اجرم 
يف حق البالد وتورط يف االرهاب بأي طريقة كانت تخطيطا أو تدبريا 
بأشكاله املختلفة واكدت عىل ان تكون املحاسبة حقيقية وليست ذرا 
للرماد ومجرد جلب إلنتباه الرأي العام دون الذهاب بعيدا يف تحميل 
مع رضورة  العليا  ومصالحه  البالد  أذنب يف حق  من  لكل  املسؤولية 
احرتام تطبيق القانون عىل الجميع لتكون املحاسبة فعلية اذ ال مجال 

لالفالت من العقوبات.
* من أجل التعبري

عربت نائلة الزغالمي عن مساندة الجمعية ملن حوكموا من اجل 
التعبري عن آراءهم ومواقفهم خاصة الشباب والشابات منهم الن من 
او  الرأي دون قيود  ابداء  الحق يف  الدميقراطية ضامن  اهم مقومات 
ما  تخوف من تسليط عقوبات اصحبت زجرية وهي ال تتامىش مع 
يفرتض ان يرتسخ يف املجتمعات الدميقراطية من احرتام الرأي املخالف 
الن حرية التعبري هي من أرقى أشكال الحوار والتفاعل داخل املجتمع 
مع تأكيدها عىل رضورة مزيد دعم حقوق النساء وحاميتهن من كل 
يف  يساهم  ال  والذي  عليهن  املامرس  واملعنوي  املادي  العنف  اشكال 

التأسيس ملجتمع الحداثة والتطور.

* لطفي املاكني

ا بالتلميح والتصريح

ال بد من تغيري القانون االنتخابي
 لضمان مشاركة فاعلة للنساء 
يف املواعيد السياسية القادمة
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 هل حيصل التوافق بخصوص رئاسة الربملان 
وامللفات ذات األولوية؟

البرلمان الجديد
 والبداية المقترحة 

يوم 12 مارس
أول  عقد  إىل  املنتخب  الربملان  دعوة  تتم  ان  يفرتض 
به  رصح  ما  حسب  الجمهورية  رئيس  قبل  من  جلساته 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  بإسم  الرسمي  الناطق 
التلييل املنرصي استناًدا اىل الفصل 71 من الدستور الجديد 
حيث   2022 جويلية   25 يوم  استفتاء  حوله  جرى  الذي 
ينص عىل دعوة النواب اىل عقد جلسة عامة 15 يوما إثر 
التي  الترشيعية  لالنتخابات  النهائية  النتائج  عن  االعالن 
كانت يف دورة أوىل يوم 17 ديسمرب 2022 ودورة ثانية يوم 
يوم  الجدد  النواب  بقامئة  الترصيح  ثم   2023 جانفي   29
الربملان  تبدو مهمة هذه  إذ ال  املايض  فيفري   25 السبت 
القراءات والتحاليل  أغلب  ان  اذ  البعض  يّسرية كام يروج 
البالد  تعيشها  التي  الظرفية  بخصوصية  انطالقته  تربط 
سياسية واقتصادية واجتامعية مبا سينعكس بنسبة تزيد او 

تقل بتلك املعطيات وما ترتب عنها من تجاذبات.
* تجديد املسؤوليات

التحاليل  تلك  إليه  ذهبت  ما  عىل  التأسيس  ميكن 
استنادا إىل تباين املواقف بخصوص رئاسة الربملان الجديد 
يف  املعتربة  التمثيلية  ذات  االطراف  بعض  بدت  حيث 
الرتكيبة الجديدة للمجلس إما رافضة أو محتفظة بخصوص 
ما تداول من أن هناك أسامء هي األقرب إىل ذلك ولن نذيع 
تذهب  حيث  بودربالة  إبراهيم  النائب  ذكرنا  ما  إذا  رسا 
الفرضيات إىل منحه »األولوية« لهذا املنصب ألكرث  عديد 
من معطى مثل تجربته كعميد سابق للمحاماة واطالعه 
الجيد عىل املشهد العام وتوازناته وكذلك لعالقاته الجيدة 
غالبية  ان  االعتبار  يف  أخذنا  ما  اذا  الجمهورية  رئيس  مع 
ذلك  لكن  جويلية   25 ملسار  مساندة  الجديدة  الرتكيبة 
التوجه ال تتفق عليه أطراف أخرى وازنة يف ذات الرتكيبة 
إىل  اضافة  الربملان  رئاسة  لديها مرشح ملنصب  أن  ترى  اذ 
عدم موافقتها عىل ما يتداول من ترشحات وبالتايل سيرتك 
االمر ملزيد من التشاور بني القوى الوازنة ومدى التوافق 
بينها اذ ان املسألة ال تتوقف عىل منصب الرئيس بل هناك 
منصب النائب األول والنائب الثاين لرئيس الربملان وكذلك 
اتفاق سيتطلب  للوصول إىل  اللجان وهو ما يؤرش  رئاسة 
بعض الوقت دون الترسع وما له من تداعيات الحقة عىل 

جميع االطراف.
* أولويات

األولويات  مسألة  فإن  الربملان  رئاسة  إىل  إضافة 
البداية خاصة  ذكرنا يف  بأكرث حدة كام  ستكون مطروحة 
ان ترصيحات عدد من النواب الجدد أشار إىل أن الربملان 
الجديد ورغم ما يقال بشأنه عىل مستوى التجربة واالطالع 
عىل األوضاع سيثبت انه عكس ما يسعى البعض من رسمه 
السياسية  املتعددة  املرحلة  تحديات  دون  صورة  من  له 
املواطنني  ثقة  كسب  ان  اذ  واالجتامعية  واالقتصادية 
الجديد  الربملان  عمل  برنامج  يف  األولوية  إعطاء  تتطلب 
عىل  الذي  االول  املقياس  وهو  املعيشة  مستوى  لتحسني 
أساسه بات املواطن التونيس يصنف املسؤولني واملؤسسات 
الناخبني  بني  الجفوة  خلق  الذي  هو  ذاته  املقياس  ألن 
قبل  من  خاصة  مصدرها  كان  مهام  الدعوات  ومختلف 
للمشاركني يف  املتدنية  النسبة  السياسيني وهو ما عكسته 
االنتخابات  من  والثانية  االول  الدورتني  يف  االقرتاع  عملية 
خطاب  أو  حزيب  نشاط  بأي  اهتاممه  وعدم  الترشيعية 
إطار  تجاوز  إىل  الجديد  الربملان  وبالتايل سيسعى  سيايس. 
الصورة النمطية للربملان املنحّل زيادة عىل ما يتداول من 
متاهي املجلس مع رئاسة الجمهورية وهي مهمة يتحدث 
املراسيم  تحويل  برضورة  عالقة  يف  املحللني  بعض  عنها 
املعلنة خالل املرحلة االستثنائية إىل قوانني أساسية وهي 
تتطلب اغلبية مريحة لتمريرها وهنا نؤكد رضورة تشكيل 
كتل وازنة يف مرحلة أوىل ثم ضامن تقاربها وتحالفها عند 
برملانات  أغلب  يف  به  معمول  وهذا  التصويت  عمليات 
العامل وحسب املؤرشات األوىل فإن االطراف التي ستكون 
النواب  بعض  ترصيحات  إىل  استنادا  معتربة  متثيلية  ذات 
 25 نذكر حراك  السياسية  القوى  قيادات بعض  أو  الجدد 
داعمة  وكلها  الشعب  وحركة  الشعب  ولينترص  جويلية 
كانت  وإن  قيس سعيد حتى  وللرئيس  25 جويلية  ملسار 
لها قراءات مغايرة يف بعض املسائل وامللفات املطروحة إال 
انها متفقة جميعها عىل عدم الرجوع إىل الوراء وكل ما له 

صلة باملنظومة السابقة بأي شكل كان.
* توازنات منتظرة

ال يقلل ما ذكرناه من وجود تباينات قد تظهر الحقا 
يف كيفية التعاطي مع بعض مشاريع القوانني وقد يسبق 
مل  االنتخابات  ان  مبا  الشغور  سد  مسألة  يف  الحسم  ذلك 
تجر يف بعض الدوائر مبا جعل االمر يقترص عىل 154 نائبا 

منتخبا يف حني ان تركيبة املجلس محددة بـ 161 نائبا وهنا 
ستكون للمجلس الكلمة الفصل ليتخذها سيحصل بشأنه 
استكامل  رضورة  ترى  أطراف  هناك  تكون  قد  اذ  اتفاق 
الرتيث  مزيد  وتفضل  ذلك  تستعجل  ال  وأخرى  الرتكيبة 

لتتوضح عديد النقاط.
* محاوالت استقطاب

وازنة  متثيلتها  ان  تعترب  التي  االطراف  بعض  تسعى 
من  عدد  استقطاب  محاولة  إىل  الجديد  الربملان  داخل 
النواب الذين ليست لهم انتامءات معلنة بأي شكل كان 
النواب  من  عدد  قبل  من  الترصيحات  بعض  جاءت  وقد 
بجميع  متداولة  وهي  الخطوات  هذه  مثل  اىل  مشرية 
الربملانات طبعا اذ التزمت بجملة املبادئ املتعارف عليها 
بعيدا عن املامرسات التي كانت يف السابق غايتها استاملة 
النواب اىل كتلة معينة بغرض تحقيق منافع ومكاسب ال 
الحزبية  بالسياحة  ما عرف  ما تسبب يف ظهور  غري وهو 
عديد  بني  النيابية  املدة  نفس  يف  النائب  يتنقل  حيث 

القانون  مبوجب  ادخلت  التي  املتغريات  ان  اال  الكتل 
خالل  من  النائب  من  الوكالة  سحب   واعتامد  االنتخايب 
بالناخبني  وعالقته  النائب  دور  وضحت  مفصلة  إجراءات 
التي مل تعد مقترصة عىل فرتة االنتخابات فقط بل امتدت 

إىل كامل املدة النيابية.
* ترقب وحذر

سيرتقب الجميع أوال االعالن من قبل رئيس الجمهورية 
بعدها  ليتفق  االفتتاحية  جلسته  لالنعقاد  الربملان  لدعوة 
عىل الكيفية التي ستسري بها بقية مراحل انتخابات رئيس 
مجلس نواب الشعب والتي من خاللها ستوضح التوازنات 
والتحالفات والتموقعات بالنسبة إىل الكتل التي ترى انها 
تحوز عىل أغلبية معتربة من النواب اضافة اىل ما سيطرح 
وهي  املواطنني  قبل  من  خاصة  ملفات  من  أولويات  من 
أوال  مرتبطة  مشاغلهم  الن  ثقتهم  كسب  العادة  فرصة 
بتداعيات االزمة االقتصادية واالجتامعية وتدهور مستوى 

عيشهم.

البلدية  االنتخابات  اجراء  رضورة  عن  الحديث  تزايد 
اعتبارا لكون املدة املخصصة للمجالس الحالية تنتهي مع بداية 
شهر ماي القادم )ألن الخمسة سنوات تنتهي يوم 8 ماي بعد 
االنتخابات التي جرت سنة 2018( وبالتايل ال بد ان يتم االعالن 
رسميا عن هذا املوعد وهو ما عربت عنه الهيئة العليا املستقلة 

لالنتخابات من خالل جاهزيتها واستعدادها لتنظيمها.
يستدعي االمر اوال دعوة رئيس الجمهورية الناخبني من 
خالل امر عىل اساسه تنطلق الهيئة يف القيام مبا هو مستوجب 

لذلك املحكمة رفضت قرار رئيس الجمهورية.
مواطني  هو  البلدي  الشأن  ان  املتابعني  عىل  يخفى  وال 
بدرجة أوىل استنادا إىل خاصية القرب اذ انه مؤسسة عىل صلة 
وثيقة مبشاغل املواطنني وتعكس مدى تجذر السلوك املدين من 
كال الطرفني كام ال يغيب كذلك ان الشأن البلدي عرف ومن 
خالل الدستور الّسابق )2014( وضعية جديدة تعرف بالحكم 
الدميقراطية  العريقة يف  الّدول  املحيل متاما كام هو الشأن يف 
انعكست عىل بقية عالقاتها مع مؤسسات الحكم وأولها التي 
كانت تعود اليها بالنظر فجّل املجالس البلدية بعد ان تم قبل 
من  املحلية وسعت  الجامعات  مجلة  اصدار   2018 انتخابات 
الدولة  هياكل  بعض  اعتربته  ما  وهو  واستقالليتها  صالحياتها 
»خروجا« عن املتعارف عليه يف العالقة بني املؤسسات الرسمية 

كان  كام  الوايل  لسلطات  البلديات  خضوع  عدم  ذلك  ومثال 
متداوال منذ عقود والجميع يتذكر أحداثا عديدة حصلت خالل 
الخمس سنوات االخرية رفضت فيها املجالس البلدية املنتخبة 
الخضوع لتعليامت الوالة ماّم انجّر عنه صدام بينهام وآخرها 
ما كان بني رئيس بلدية بنزرت ووايل الجهة قبل زيارة رئيس 

الجمهورية لالحتفال بذكرى الجالء.
* دستور 2014

يراها  قد  اخرى  وقائع  عن  مبعزل  الواقعة  تلك  تكن  مل 
التشبث  يف  البلدية  املجالس  قبل  من  »مترتسا«  البعض 
يذهب  ما  مقابل  القرارات  واتخاذ  الترصف  يف  باستقالليتها 
املؤسسات  مع  التصادم  متارس  كونها  من  االخر  البعض  اليه 
االخرى العتبارات غري التي نّص عليها دستور 2014وبالتايل فان 
املجالس  تلك  تعود  حتى  عدة  بتغيريات  القيام  هو  املطلوب 
إىل سريتها االوىل اي متامهية مع السياسة العامة للبالد ولعل 
عودتها الرشاف وزارة الداخلية بعد أن كانت خاضعة الرشاف 
وزارة التنمية املحلية قبل ان تحصل عديد املتغريات منذ 25 
جويلية 2021 واجراء استفتاء عىل دستور جديدة للبالد سنة 
الجمهورية مبا  رئيس  لدى  السلطات  فيه كل  2022 تجمعت 
ان النظام السيايس اصبح رئاسيا وترى تلك املتغريات ان اغلب 
املجالس البلدية عملت عىل تغليب االستفراد مبا كان لها من 

خصوصية عىل حساب التنسيق مع باقي الهياكل لخدمة عديد 
املشاريع الكربى املعطل بعضها بسبب رفض بعض املجالس لها 
وهناك من يذهب اىل أبعد من ذلك للقول ان تلك املواقف 
تركيبة  ان  االعتبار  يف  اخذا  سياسية  مبواقف  مرتبطة  هي 
املجالس املنتخبة هي انعكاس للفسيفساء الحزبية التي كان 
عليه املشهد العام قبل ان يحل رئيس الجمهورية مجلس نواب 
الشعب ويدعو اىل انتخابات ترشيعية جرت يف دورتني االوىل 
2023 وأفرزت  29 جانفي  2022 والثانية يوم  17 ديسمرب  يف 

برملانا جديدا مغايرا يف تركيبته للربملان السابق.
* القانون االنتخايب

يرى  هذه  االنتظار  فرتة  يف  إليه  أرشنا  ما  عىل  تأسيسا 
الجديد  الربملان  يفرضه  قد  توجها  تعكس  قد  أنها  املتابعون 
الحايل  مارس  شهر  من   12 يوم  أشغاله  تنطلق  ان  املنتظر 
والداعي اىل ان تكون تركيبة املجالس البلدية متامهية مع ما 
االنتخايب  القانون  بتغيري  وذلك  الترشيعية  االنتخابات  أفرزته 
من  كان  ما  وهو  االطراف  بقية  ما سرتفضه  وهذا  لها  املنظم 
باجراء  الترسيع  اىل  دعت  التي  للبلديات  الوطنية  الجامعة 
القانون  عىل  املحافظة  مع  املرتقب  موعدها  يف  االنتخابات 
التي  خاصة  االحزاب  بعض  تسانده  ان  يتوقع  كام  االنتخايب 
اذ  منه،  الربملاين  واساسا  السيايس  املشهد  عىل  مهيمنة  كانت 

ان االنتخابات الترشيعية صّعدت قوى سياسة جديدة ستكون 
لتأكيد  الحقا  ستسعى  الشعب  نواب  مجلس  داخل  فاعلة 
ذلك بكسب االنتخابات البلدية ثّم انتخابات مجلس الجهات 
التي  السابقة  املنظومة  عودة  عدم  تضمن  حتى  واالقاليم 
هيمنت عىل أغلب املجالس البلدية بعد فوزها بنسبة هامة 

يف انتخابات ماي 2018.
* متغريات ومتابعات

التي  املتغريات  مسار  يف  مفصلية  القادمة  األيّام  تبدو 
الشعب  نواب  مجلس  نشاط  بعودة  عالقة  يف  البالد  تعيشها 
االن  تحتاج  التي  البلدية  االنتخابات  بخصوص  سيتقرر  وما 
ان  عىل  ذلك  يحصل  وقد  اليها  الناخبني  يدعو  رئايس  أمر  اىل 
يكون بالتوازي مع تغيريات اصبحت رضورة من منظور رئاسة 
الترشيعية  االنتخابات  كسبت  التي  القوى  الجمهوريةوكذلك 
تبقى  لن  املجالس  كون هذه  الرؤية  بينهام يف  توافق  لوجود 
خارج املنظومة  النه ال معنى لقوانني وقرارات ومشاريع تجد 
منحه  ما  ان  يعترب  من  هناك  بل  يعطلها  او  بها  يقبل  ال  من 
دستور 2014 من صالحيات للبلديات فيه رضب لوحدة البالد 
الصالحيات  تلك  تحجيم  يجب  وبالتايل  مؤسساتها  ومتاسك 

والعودة اىل ما كان متعارف عليه سابقا.

* لطفي املاكني

 أي دور للربملان الجديد يف تغيري القانون االنتخابي؟

* لطفي املاكني

االنتخابات البلدية متى وكيف:
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* حاور: لطفي املاكني    

يعرف العامل منذ اندالع الحرب الروسية األوكرانية )والتي تجاوزت 
التحالفات  مستوى  عىل  عديدة  متغريات  االول(  عامها  األيام  هذه  يف 
بني الدول وكذلك اوضاعا صعبة اقتصاديا تفرسها الحاجة املتزايدة إىل 
فيصل  والدكتور  مرتفعة  اسعارها  باتت  التي  االساسية  واملواد  الطاقة 
الحديث  هذا  يف  بالجامعة  الجيوبولتيك  يف  املختص  الباحث  الرشيف 
التحالفات املرتتبة عن هذه الحرب  الذي خّص به »الشعب« اكد عىل 
هذا  من  هام  جزء  يف  وتوقف  منها.  املتوقعة  والنتائج  ودوليا  اقليميا 
ظل  يف  العريب  املغرب  منطقة  تعيشها  التي  التداعيات  عند  الحديث 
تلك االجواء والدور املطلوب من الدبلوماسية التونسية لتجاوز مختلف 
خاصة  والبعيد  القريب  املحيط  مع  العالقات  يف  ظهرت  التي  العوائق 
تلك املتصلة مبلفات راهنة تحتاج لجهد كبري ونشيط لجلب االستثامرات 
يستوجب  الذي  الهجرة  ملف  وخاصة  االطراف  املتعددة  واالتفاقيات 
رؤية واسرتاتيجية مبا انه بات مشغال دوليا وقبل ذلك اقليميا وتحديدا 

مبنطقة حوض املتوسط.

لألوضاع  قراءتك  ما هي  التالي،  بالسؤال  الحوار  بدأ   *
الجيوبولتيك بعد مرور سنة على الحرب الروسية األوكرانية؟

األمر  سياسة  فرضت  روسيا  أن  مبعنى  »مستقرة«  اآلن  األوضاع  ـ 
التي سيطرت عليها وما تقوم به اوكرانيا  الواقع اذ أبقت عىل املناطق 
هو القيام بحرب استنزاف ال غري مبعاضدة الناتو وهو ما سمي الحرب 

بالوكالة.
اال ان طول الحرب وامتدادها زمنيا هو يف مصلحة 
رغم  جيوسياسية  العتبارات  وذلك  الناتو  خلف  دول 
االنعكاسات االقتصادية واملالية الثقيلة عىل دول اوروبا 
املتحدة االمريكية تعترب املستفيد   الواليات   ان  حيث 
االول من استمرار الحرب الروسية األوكرانية أوال عىل 
كان  ما  مع  مقارنة  املحروقات  اسعار  ارتفاع  مستوى 
قبل الحرب حيث ان اسعار الغاز تضاعفت اربع مرات 

عام كانت عليه.
تتلقى  اوكرانيا  ان  العسكري  املستوى  عىل  ثانيا 

باالساس أسلحة من الدول االوروبية والواليات املتحدة االمريكية اساسا  
تجارب  اكرب حقل  االوكرانية  الروسية  الحرب  ومتثل  نوعية  اسلحة  هي 
للصناعة العسكرية لهذه الدول وما الحديث االخري عن تسليم اوكرانيا 
يف أفريل القادم لحوايل 31 دبابة امريكية و14 دبابة املانية )45 دبابة( 
املقاتلة  والطائرات  املدى  بعيدة  صواريخ  اوكرانيا  اعطاء  عن  واالمتناع 
االمتناع  وذلك  الروسية  املدن  تصل  ان  بإمكانها  اسلحة هجومية  وهي 

خوفا من ان تقع اعالن حرب ومواجهة مبارشة بني الناتو وروسيا.
والقول بأن الدبابات اسلحة مهمة ال ميت للواقع بصلة باعتبار ان 
الدبابات ال ميكنها الحسم عىل امليدان اضافة اىل انها هدف سهل ولكن 
التفوق العسكري الرويس حاسم عىل امليدان من ذلك ان التفّوق الجّوي 
مثانية طائرات روسية  أوكرانية ضد  فيه مبعدل طائرة  لروسيا ال جدال 
ونفس االمر بالنسبة للدبابات كام ان الجيش االوكراين ال يتجاوز  130 
القتالية  القدرة  بالتعويل عىل  الجيوش ال تحسب  ان  ألف مقاتل رغم 

واالجهزة النوعية وهذا غري متوفر لدى الجيش األوكراين.

* هل ستتجه العالقات الدولية إلى مزيد التكتالت؟
عامل  إىل  بل  التكتالت  من  ملزيد  الدولية  العالقات  تتجه  طبعا  ـ 
متعدد االقطاب وما رأيناه من تشنجات ما بني الصني والواليات املتحدة 
االمريكية واالتهامات بالتجسس وغريه اال دليل عىل ارادة صينية للعودة 
بقوة يف املشهد الدويل زيادة عىل ان دول بريكست ودول جنوب رشق 
رفض  اي  القطب  احادية  وترفض  السياسية  للواجهة  بقوة  تعود  اسيا 

املشهد  عىل  وسيطرته  االورويب  واالتحاد  الناتو  بشّقيه  الغريب  املعسكر 
العسكري والسيايس الدويل.

المغاربية في ظل تواتر  المنطقة  * كيف ترى تموقع 
زيارات كبار المسؤولين أوروبيا وعالميا؟

يؤرّش  ال  الليبي  فاملشهد  تشذ  حالة  املغاربية يف  املنطقة  لالسف  ـ 
عىل حل سيايس قريب كذلك العالقات املتوترة جدا بني الجزائر واملغرب 
وتوتر العالقات بني تونس واملغرب وآخرها حادثة الحقوقية الجزائرية 
وهذه  وفرنسا  والجزائر  تونس  بني  ديبلومايس  جدل  من  تالها  وما 
املؤرشات تؤكد انعدام رؤية موحدة  وديبلوماسية مغاربية يف مواجهة 
تداعيات الحرب الروسية االوكرانية بشقيها االقتصادي والسيايس بحيث 
بقيت الجزائر تقريبا السند املبارش لروسيا يف حني تبقى املغرب وتونس 
ولعالقاتهام التاريخية بحلف الناتو كبلدين حليفني غري عضوين. ويف ظل 
ان يضع  بلد سيحاول  لن يكون هناك موقف موحد فكّل  الوضع  هذا 

سياسات وفق عالقاته التاريخية ومصالحه االقتصادية.

نجاعة  التونسية لضمان  الدبلوماسية  المطلوب من  ما   *
تحركها في اهم الملفات؟

ـ تبقى الديبلوماسية التونسية اليوم يف حالة جمود وترقب وذلك 
نظرا النعدام الرؤية يف العالقات الدولية والجيوسياسية لتونس ومتوقعها 
او  تعود  التونسية  الديبلوماسية  نرى  ال  اذ  الدويل  الرصاع  هذا  يف ظل 
تستند اىل دراسات وبحوث والعودة اىل الخرباء يف املجال الجغراسيايس 
ويف العالقات الدولية اذ من املعيب ان ال تكون لوزارة الخارجية مركز 
بطلب  وتقوم  بل  إليه  تعود  ودراسات  بحوث 
الدراسات  فيها  تجمع  ندوات  حتى  أو  الخربات 
العليا  للمصلحة  وذلك  النصح  لتقدم  والبحوث 
اليوم ال نجد دبلوماسية ناشطة ال  للبالد وبالتايل 
عىل مستوى وزارة الخارجية وذلك العادة الحياة 
لعالقاتنا الديبلوماسية ودفع نحو احياء العالقات 
التاريخية مع الدول الصديقة والشقيقة. وبالنسبة 
ومرشوع  رؤية  وغياب  اليوم  الداخيل  للوضع 
السيايس  املستوى  عىل  املعامل  واضح  وطني 
العامة  الحريات  واالقتصادي وحتى عىل مستوى 
وما وقع اخريا من تراجع يف هذا املجال فصورة تونس داخليا غري مستقرة 
وبالنسبة لنظرة الدول الينا وهي التي تصنفنا كدولة يف تراجع كبري عىل 

مستوى التقدم الدميقراطي ويبدو من الواضح 
ان العمل يجب ان يعود عىل جميع املستويات 
اذ كان يف االنتاج واستجالب الكفاءات ووضوح 
ظل  يف  التموقع  وخصوصا  املشاريع  يف  الرؤية 

الخريطة الجيو سياسية املتحولة واملتحركة.

انفالتات  من  تخوفات  توجد   *
بتدفقات  عالقة  في  ستحصل 

المهاجرين باتجاه أوروبا فما هي تداعياتها على العالقات 
بين ضفتي المتوسط؟

االتحاد االورويب النه يريد تونس  التفطن هنا إىل مرشوع  ـ يجب 
لجلبهم  منهم  البعض  انتقاء  يتم  ثم  االفارقة  للمهاجرين  توطني  ارض 
هذه  شجعت  العايل  التعليم  مستوى  عىل  كذلك  فرز(  )مراكز  الوروبا 
الدول انشاء جامعات خاصة تعنى اساسا بجلب الطلبة األفارقة والتقليص 
من عددهم يف الجامعات االوروبية وهذا ليس بسلبي يف جانب منه بل 
يجب تثمينه لكن ملاذا يف الخاص وال يقع يف الجامعات العمومية كام 
الهجرة  املعامل لالهتامم مبسألة  إدارة متكاملة  او  يجب احداث مجلسا 
سواء القادمة او الذاهبة والعناية باالوضاع املادية واملعنوية للمهاجرين 
ويف حال اجراء املفاوضات بني تونس وعديد االطراف االوروبية وجريانها 

تكون املقاربة اي هجرة االفارقة مبنية عىل وقائع ورؤية وسياسة واضحة 
وهذا الشأن تتداخل فيه عديد الوزارات لذا من االكيد ان تكون لتونس 
سياسة واضحة املعامل يف مسألة الهجرة وذلك ال يكون اال بإنشاء ادارة 
مسألة  يف  املقرتحات  وتقديم  الحلول  وايجاد  والبحث  للتقيص  موحدة 

الهجرة.

* بما تفسر تمدد الجماعات المسلحة في منطقة غرب 
افريقيا وتهديدها الستقرار عديد الدول؟

وانتهاء  االرهابية  الجامعات  عىل  القبضة  احكام  تم  ان  بعد  ـ 
وقع  هناك  الجامعات  هذه  وهزم  والعراق  سوريا  عىل  الحرب  تقريبا 
الساحل  منطقة  يف  اكرث  متركزت  التي  الجامعات  لهذه  جغرايف  تحول 
الجامعات  ان هذه  اذ  الصحراء وذلك يفرس العتبارات هيكلية  جنوب 
الدول  بهذه  قوية  جيوش  وجود  وعدم  مايل  من  فرنسا  خروج  وبعد 
من  وهي  واسعة  صحراء  انها  حيث  الشاسع  والفضاء  النيجر(  ـ  )مايل 
لها  الجامعات  لهذه  اجتامعية  قاعدة  ووجود  العامل  يف  الصحاري  اكرب 
داخل السكان وسهولة استقطاب الجامعات الراديكالية وكذلك القاعدة 
املادية لهم كالتهريب بجميع اشكاله واملتاجرة بالبرش مام يسهل عمل 
هذه املجموعات واندساسها ضمن السكان املحليني فالتحول اليوم هو 
اسرتاتيجي لهذه الجامعات إذ بامكانها تهديد االمن القومي لدول مثل 
تونس والجزائر واملغرب وموريتانيا )مستقرة نسبيا 
إىل  العودة  اال عرب  يكون  وأمنيا( وهذا ال  عسكريا 
املجال  يف  والخرباء  العلمية  والبحوث  الدراسات 

تجب استشارتهم.

على  المصالح  هيمنة  نتجاوز  كيف   *
العالقات الدولية والتضامن بين الشعوب؟

يخضع  بات  الشعوب  مع  التعاون  طبعا  ـ 
لقاعدة املصلحة والدليل عىل ذلك الكيل مبكيالني من الزلزال الذي رضب 
سوريا وتركيا حيث هرعت القوى لنجدة الدولية الكربى تركيا واعانتها 
االنسانية بطريقة  املسألة  الدول مع هذه  تلك  اغلب  تعاملت  يف حني 
سياسية مع سوريا. اليوم ما هو مطلوب هو عودة التعاون والتآزر الدويل 
والجفاف وكذلك يف  والفيضانات  كالزالزل  الطبيعية  التهديدات  يف ظل 
االساسية  واملواد  املحروقات  غالء  عىل  الخانقة  االقتصادية  االزمة  ظل 
واالتحاد  العربية  الدول  جامعة  دور  يأيت  وهنا  العاملية  الغذاء  وازمة 
عالقات  اقامة  عن  عاجزة  شبه  اصبحت  التي  املتحدة  واالمم  االفريقي 
الضيقة  الوطنية  واملصالح  والحروب  التوتر  عن  بعيدا  متوازنة  دولية 

لبعض الدول.

الدكتور فيصل الشريف لـ »الشعب«

البد من دراسات وبحوث جغراسياسية لوزارة الخارجية 
يف ظل االوضاع التي يمر بها العالم

المنطقة المغاربية 
متشتتة المواقف

 وملف الهجرة متعدد 
االطراف المتداخلة

نحتاج لديبلوماسية 
نشطة العادة 

عالقاتنا التاريخية 
مع الدول الشقيقة 

والصديقة
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تعتّز تونس بانتامئها اإلفريقي فهي من الدول املؤسسة 
ملنظمة الوحدة اإلفريقية وساندت عديد الشعوب يف نضالها 
ان  اىل  دوما  تونس  تدعو  كام  واالستقالل  التحرر  أجل  من 
تكون افريقيا لالفارقة وقد أعطت تونس »افريقية« اسمها 
للقارة افريقيا، وكانت بلد اندماج بال منازع، وهذا ما صنع 
خصوصيته عىل مر العصور. فام الذي تغري؟ كم عدد االفارقة 
جاؤوا؟  وكيف  متى  بتونس؟  املتواجدين  الصحراء  جنوب 
وملاذا تم ترحيلهم بهذه الطريقة والرسعة؟ ما الذي حدث 
يف اآلونة األخرية تشري األرقام الرسمية ان تونس -البالغ عدد 
سكانها نحو 12 مليون نسمة- يقطنها أكرث من 21 ألفا من 
غري  وضع  يف  هو  من  منهم  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  دول 

قانوين.
لألبحاث  العريب  املركز  نظم  املشكلة  هذه  وملعالجة 
التاريخ  بالتعاون مع وحدة بحث قسم  السياسات  ودراسة 

بالجامعة التونسية ندوة وطنية اثثها خرباء جامعيون.
إذ أن توافَد األفارقة عىل تونس كان عرب هجرات متتالية 
األوىل بدأت منذ بداية تسعينات القرن املايض واستمرت إىل 
الفرتة  تلك  يف  التونسية  الثورة  قبيل  أي   2010 سنة  حدود 
للدراسة  تونس  عىل  األفارقة  الطلبة  من  اآلالف  توافد  كام 
يف الجامعات العمومية أو الخاصة وبلغ عددهم حوايل 12 
ألف طالب، أما املرحلة الثانية فقد عززت الحضور اإلفريقي 
لـِ»البنك  2003 عندما تّم نقل املقّر املركزي  يف تونس سنة 
أبيدجان  اإليفوارية  العاصمة  من  مؤقتاً  للتنمية«  اإلفريقي 

إىل العاصمة التونسية )بسبب الحرب األهلية التي اندلعت 
هناك سنة 2002( وهكذا استقبلت تونس املئات من الكوادر 
واملوظفني األفارقة رفقة عائالتهم سواء تعلق األمر بالطلبة أو 
مبوظفي البنك، كام أن أغلبهم كان يقطن يف األحياء امليسورة 
بنمط عيش مرفه أو فوق املتوسط كام شهدت تلك الفرتة 
توافد بعض األفارقة عىل تونس كدولة عبور لركوب قوارب 
الهجرة غري النظامية، لكن أعدادهم كانت محدودة وأغلبهم 
إثر  عميقة  تغيريات  وتُحدث   2011 سنة  لتأيت  ذكور  شباب 
الثورتني التونسية والليبية، مع اندالع الحرب يف ليبيا، هرب 
مئات اآلالف نحو تونس وأغلبهم من أفارقة جنوب الصحراء، 
وقد تّم مبساعدة من منظامت أممية وغري حكومية، إجالء 

عدد كبري منهم نحو بلدانهم األصلية.
الهجرة االفريقية ومسألة الجندر

خالل الفرتة ما بني 2011 و2017 تزايدت أعداد الوافدين 
باعتبارها دولة عبور ومل يعد األمر يقترص عىل  عىل تونس 
الشباب والذكور، بل شمل النساء واألطفال وعائالت بأكملها 
دول  مع  ثنائية  اتفاقيات  عدة  تونس عىل  توقيع  بناء عىل 
الدخول  تأشرية  البلدين من طلب  مواطني  إفريقية إلعفاء 

مام سّهل وصول الكثري من األفارقة إىل تونس.
الحراك االجتامعي للجالية اإلفريقية

من  صغرية  تجمعات  تتكون  بدأت   ،2018 سنة  منذ 
أحيائها  يف  خاصة  الكربى،  املدن  يف  األفارقة  املهاجرين 
يشغلونها  التي  واألعامل  املهن  تنوعت  كام  الشعبية 

التطور  هذا  واملتاجر...  والحرف  واملطاعم  املقاهي  لتشمل 
االقتصادي-االجتامعي جعل هذه »األقلية الظاهرة« )بسبب 
من  الكثري  متثل  عىل  أثّر  مام  أكرث،  »مرئية«  برشتها(  لون 
السنوات  يف  لحجمها،  وتقديراتهم  الجالية  لهذه  التونسيني 
تونسيني  بني  مناوشات  حدثت  حني  األخرية  الخمس 
ومهاجرين أفارقة وحتى حوادث عنف، لكنها كانت متفرقة 
يف الزمن والجغرافيا، ومل تأخذ شكل حملة ذات بعد وطني«.

شبكات التواصل االجتامعي والحمالت املغرضة
السيايس/  للمعجم  يضاف  جديد  مولود  »إجص« 
عبارة  من  مشتق  لنعت  نحت  وهو  تونس.  يف  اإلعالمي 
مواقع  يف  ناشطون  ابتدعه  الصحراء«،  جنوب  »إفريقيا 
التواصل االجتامعي جعلوا من محاربة املهاجرين الوافدين 
الصحراء هاجسا مخيفا  إفريقيا جنوب  إىل تونس من دول 
وأخذت عدة حمالت عناوين منها »زحف األفارقة« متسائلة 
املهول  العدد  عن  ومركزيا  محليا  الدولة  صمت  رس  عن 
مدنا  »احتلوا«  الذين  الصحراء  جنوب  أفارقة  من  والصادم 
تونسية وصل البعض بتسميته »مرشوعا استيطانيا« ومؤامرة 
القرار  اتخاذ  وتّم  البالد  يف  الدميوغرافية«  الرتكيبة  »لتغيري 

والعمل عىل كل األصعدة الديبلوماسية واألمنية والعسكرية 
والتطبيق الصارم للقانون املتعلق بوضعية األجانب يف تونس 
وعرب  العلمية  الحقيقة  تؤكد  إذ  خلسة،  الحدود  وباجتياز 
األحوال  من  حال  بأّي  ميكن  ال  أنه  الدميغرافية  اإلسقاطات 
تغيري الرتكيبة الدميغرافية ألي شعب يف وطنه فعدد األفارقة 
مل يتجاوز 20 الفا فمهام بلغت نسبة الوالدات وتم تسجيلهم 
املائة بعد  الواحد يف  الحالة املدنية فلن يتجاوزوا  يف دفاتر 
أكرث من 10 قرون. االتهام الثاين يّدعي ان هناك جهات تلقت 
أمواالً طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطني املهاجرين غري 
النظاميني من إفريقيا جنوب الصحراء يف تونس هذه املوجات 
منها  املعلن  الهدف غري  النظامية  الهجرة غري  املتعاقبة من 
لها لألمتني  انتامء  إفريقية فقط وال  اعتبار تونس دولة  هو 
العربية واإلسالمية وباملقابل توجه عدد من املهاجرين من 
إفريقيا جنوب الصحراء إىل سفارات بلدانهم يف تونس، أمال 
التي  واالعتداءات  املضايقات  خضّم  يف  البالد،  مغادرة  يف 
بالغات  التونسية  الدولة  أصدرت  املقابل  لها ويف  يتعرضون 

توضيحية للتخفيف من حدة األزمة وتداعياتها.

تقاطع املصالح االقتصادية مقابل اهلواجس األمنية
ترحيل األفارقة جنوب الصحراء من تونس

* أحمد 

ومناضال  عزيزا  أخا  اليوم  نودع 
يف  حياته  طيلة  جهدا  يدخر  مل  وطنيا 
البذل من أجل بلده ومن أجل االتحاد 
أجل  ومن  للشغل  التونيس  العام 
والفردية  العامة  الحريات  عن  الدفاع 
فكان نقابيا صلبا وكان رابطيا ومنارصا 
عبد  أخونا  إنه  العادلة،  القضايا  لكل 

الستار منصور.
التنفيذي  املكتب  يف  إخوته 
للشغل  الجهوي  االتحاد  ويف  الوطني 
جهة  يف  النقابيني  وعموم  باملهدية 
عىل  الرتحم  إال  يسعهم  ال  املهدية 

روحه الطاهرة مكربين ما قدمه فقيدنا من أعامل وتضحيات لفائدة العامل 
يف الجهة ولفائدة عموم شعبنا يف معركة الحريات. لقد انحاز فقيدنا منذ 
انطالق مسريته املهنية سنة 79 كمدرس للغة العربية مبدرسة املهن باملهدية 
العام  االتحاد  والدفاع عن  الشغالني  إىل قضايا  الفني  باملعهد   80 ثم سنة 
التونيس للشغل وهو الذي كان طالبا يف الجامعة مستنريا بالفكر الوطني 
الدميقراطي فكان من النشيطني الذين تصدوا لنهج التصفية الذي اعتمدته 
مجموعة  يف  نشيطا  وكان   78 أزمة  بعد  ومناضليه  لالتحاد  آنذاك  السلط 
الشعب الرسية وما إن انفرجت األزمة حتى أصبح فقيدنا كاتبا عاما للنقابة 
دورات  عدة  بها  اضطلع  مهمة  وهي  باملهدية  الثانوي  للتعليم  األساسية 
تدرج بعدها لعضوية النقابة الجهوية للتعليم الثانوي ودافع عن زمالئه من 

املدرسني يف كامل الوالية وكان له إسهام واضح يف رسم خط مناضل داخل 
قطاع التعليم الثانوي جهويا ووطنيا ومل يدخر جهدا أثناء أزمة 85 يف الدفاع 
فاكتس ثقة عن النقابيني الذين سجن عدد منهم يف الجهة وواصل قيادة 
النضال  الُقطر لإلحاطة بعائالتهم ومواصلة  النقابيني يف  التنسيق مع بقية 
حتى اسرتجاع الهياكل الرشعية ومتكن من عضوية املكتب التنفيذي لالتحاد 
الجهوي للشغل باملهدية يف فيفري 89 مكلفا بالنظام الداخيل ثم كاتبا عاما 
لالتحاد الجهوي للشغل منذ ماي 1993 إىل 2007 تاريخ اضطالعه مبسؤولية 
متثيل االتحاد العام التونيس للشغل باالتحاد الدويل لنقابات العامل العرب 

مكلفا بالتكوين والتثقيف النقايب.
لقد كان فقيدنا رحمه الله من أبرز املدافعني عن قيم االتحاد ومنها 
تشبيك العالقات مع املنظامت الوطنية املناضلة وأبرزها الرابطة التونسية 

للدفاع عن حقوق االنسان فكان من املنخرطني األوائل بها 
يف جهة املهدية وعمل عىل إرساء عالقات رشاكة نضالية 
معها للدفاع عن الحريات العامة والفردية ونحن ال ننىس 
مطلقا فتحه لدار االتحاد الجهوي للشغل باملهدية لعقد 
االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  فرع  مؤمتر 
باملهدية رغم محارصة السلطة آنذاك لدار االتحاد والتضييقات التي كانت 
متارسها عىل املناضلني الرابطيني يف عموم البالد سنة 2002 بل أكرث من ذلك 
كان فقيدنا حارضا يف كل الوقفات النضالية التي واجهت السلطة آنذاك يف 
رضبها للحريات العامة والفردية اميانا منه بدور االتحاد كمنظمة منحازة 
لألعامل  االتحاد  دار  فتح  كام  التقدمية  للقيم  ومنحازة  الشغالني  لقضايا 

التحضريية إلنشاء املنتدى االقتصادي واالجتامعي سنة 2006.
الله أكرب رحم الله فقيدنا عبد الستار منصور الذي ترك أثرا طيبا لدى 
عموم أهايل املهدية بتواضع أخالقه ونظافة يده ولسانه و وقوفه الدائم إىل 
املخالف مجازفة مل يكن  بالرأي  فيه اإلصداع  العامل يف وقت كان  جانب 

فقيدنا يخشاها.

للقراء واملتعاملني مع أسرة التحرير
الكرتوين  أنّه يتعّذر نرش أي مقال نرُش يف جريدة أخرى أو يف موقع  تعلم هيئة تحرير جريدة »الشعب« 

احرتاما للقرّاء ولبقية الجرائد واملواقع االلكرتونية.
وإذ نذكّر بهذا فمن باب االلتزام األخالقي مع املواد التي تصلنا أسبوعيّا وكذلك التزاما مبيثاق الرشف إذ من 
غري املقبول نرش مقال واحد يف عدد من وسائل اإلعالم إذ أن ذلك يدخل يف خانة العمل غري املحبّذ. وشكرا 

عىل التفّهم واملساندة.
* إدارة التحرير
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تعترب الصحة النفسية يف تونس من األمور الثانوية إذ مل تنْل االهتامم املطلوب 
كام أن بعض التونسيني يعتربون زيارة الطبيب النفيس ترفا وليس رضورة وهو 
يف  األمل  وفقدان  اليومية  الضغوطات  ارتفاع  وأمام  معينة.  طبقة  عىل  حكر 
التغيري نحو األفضل ترتفع مؤرشات ونسب االكتئاب والتشاؤم لدى التونسيني 
عىل  للمساعدة  لألعصاب  املهدئة  األدوية  استهالك  يف  املالذ  األغلب  ليجد 
تخفيف الضغوطات النفسية والراحة. وتشري بعض اإلحصائيات أن نحو نصف 
مليون شخص يعاين من االكتئاب، حسب دراسة ملنظمة الصحة العاملية حول 
األمراض النفسية يف القارة اإلفريقية. واحتلّت تونس املرتبة الثالثة إفريقياً، إذ 
يعاين 518 ألف تونيس من االكتئاب، بعد كل من جيبويت وجمهورية الرأس 
نفسية  اضطرابات  من  يعانون  الذين  األفارقة  عدد  أن  إىل  مشرية  األخرض، 
مرتبطة بشكل أسايس باالكتئاب يقدر بنحو 19.29 مليون شخص، بينام يقدر 

عددهم يف العامل بنحو 322 مليون شخص.
بداية جولتنا كانت مع السيدة جميلة البالغة 42 عاما تقول إنها عانت من 
الضغوط  بسبب  لألعصاب  املهّدئة  األدوية  استهالك  إىل  واضطرت  االكتئاب 
إهانتها وهرسلتها  يتعمد  كان  والذي  العمل  املبارش يف  التي ميارسها مديرها 
وتهديدها بقطعها عن العمل وبحرقة تواصل أنها اضطرت إىل تحمل الوضع 
نظرا إىل أنها تعيل ثالثة أطفال. وأشارت إىل أنها يف خالف مستمر مع زوجها 
تقول  االكتئاب  أعراض  نقودها. وحول  وسلبها  إهانتها ورضبها  يتعمد  الذي 
إنها كانت تعاين من نوبات غضب شديدة تعقبها نوبات بكاء وحزن عميق، 
وقالت أنها تحس يوميا باألرق الشديد وأمل عىل مستوى املفاصل. من جانبها 
جعلها  مام  صعبة  اجتامعية  بظروف  مرت  إنها  عاما   40 البالغة  منى  قالت 
تحس باالكتئاب الشديد وقالت أنها مل تتمكن من زيارة الطبيب بسبب عدم 
قدرتها عىل تسديد تكاليف العالج وقالت أن االكتئاب يعد يف صدارة األمراض 
املرض  لهذا  عرضة  األكرث  املرأة  إن  وقالت  التونسيني  تصيب  التي  النفسية 

النفيس.
وأشار منري بن عامر صيديل إىل أن األزمة التي تعيشها بالدنا اقتصاديا وسياسيا 
واملضادة  لألعصاب  املهدئة  األدوية  استهالك  إىل  بالعديد  دفعت  واجتامعيا 
للقلق حيث ارتفع اإلقبال عليها يف املدة األخرية سيّام مع تطور عدد التونسيني 
الضغوطات  كرثة  أمام  خاّصة  النفسيني  األطباء  عيادات  إىل  يلجؤون  الذين 

اليومية.
من جانبه يقول شوقي الزعلوين إن االكتئاب هو شعور وإحساس ينتاب الفرد 
يف اغلب األحيان وهو الشعور بالحزن وعدم االهتامم باملحيط ولكنه رسعان 
ما يتحول إىل مرض إذ أن هناك العديد من أنواع االكتئاب كام فرسها وعرّفها 

أغلب علامء النفس.
اآلخرين  عن  واالنزواء  الحياة  يف  الرغبة  وفقدان  األمل  فقدان  إن  يقول  كام 
أو  االنتحار  إىل  صاحبه  يجّر  ما  غالبا  النوع  وهذا  االكتئاب  أنواع  أخطر  هو 
املصابة  الحاالت  ان  كانت، مالحظا  بأي طريقة  الدنيا  االنفصال عن  محاولة 
باالكتئاب قد تزايدت بصفة مثرية لالنتباه وهو ما فرسه بعض املختصني مبا 
الكريم  العيش  ويف  الشغل  يف  لألمل  فقدان  من  الثورة  بعد  املجتمع  عاشه 
واألوضاع االقتصادية الصعبة التي ساهمت يف تردي املعيشة لدى فئة كبرية 
من املجتمع وخاصة لدى فئة الشباب إذ أن االكتئاب لدى هذه الفئة تسبب 
الرشعية  غري  الهجرة  خاصة  لالنتباه  ملفت  بشكل  تفشت  كثرية  ظواهر  يف 
وظاهرة االنتحار وتفيش الجرمية بأنواعها ورمبا تكون بشكل انتقامي إما نقمة 
عىل الدولة أو انتقاما من النفس، ولذلك فإن املسؤولية مشرتكة يف استفحال 
هذا املرض وهذا الشعور ودعا املتحدث إىل رضورة تشخيص هذه الظاهرة 

من طرف املختصني.

مبثابة  يعدُّ  االكتئاب  إن  فيقول  السايح  النارص  أما 
الخلل ونوعا من االضطراب يف املزاج العام لالنسان 
إذ يحدث شعور بالحزن العميق وهو مرض يصيب 
النفس ويؤثر سلبا عىل التفكري والترصف حتى مع 
املنترشة  النفسية  األمراض  أبرز  الذات وأصبح من 
ويفقد  والجسد  الفكر  ويستهدف  هذا  عرصنا  يف 
أعراضه  ومن  اليومية  الحياة  مامرسة  يف  الرغبة 
ميكن أن نذكر العصبية املفرطة واإلحساس السلبي 
النوم  وقلة  سبب  دون  البكاء  ونوبات  الفرد  لدى 

والوهن والقلق.. وأحيانا يؤدي إىل االنتحار.

يرفضون العالج 
من جانبها أفادت ريم غشام رئيسة قسم مستشفى 
االكتئاب  حاالت  أن  نفسية  ومختصة  الرازي 

النفسية لدى عدد من  أثر هذا املرض عىل الصحة  إذ  الكوفيد  تزايدت بعد 
االجتامعية  واملشاكل  العائلية  املشاكل  إن  قالت  األسباب  وحول  التونسينب. 
الوراثية. وتشمل أعراض االكتئاب  العوامل  تتسبب يف االكتئاب باإلضافة إىل 
النفسية املزاج اليسء، الحزن، القلق، فقدان االهتامم أو االستمتاع باألنشطة، 
القرارات،  اتخاذ  صعوبة  التذكر،  أو  الرتكيز  صعوبة  املفرط،  البكاء  األرق، 
التسامح  الذات، عدم  بالذنب وتدين احرتام  الشعور  العجز،  باليأس،  الشعور 
مع اآلخرين باإلضافة إىل األفكار االنتحارية وإيذاء النفس يف الحاالت األكرث 
حدة. وتشري اإلخصائية النفسية إىل أن أغلب املكتئبني يرفضون العالج النفيس 
ومنهم من يقوم بتلقي العالج بنفسه واملقاومة مبفرده. وهناك من يذهب يف 
اعتقاده أنه مبامرسة األنشطة الرياضية سيقيض عىل االكتئاب يف حني انه من 

الرضوري زيارة اخصايئ نفيس والخضوع للعالج .
وأفادت أن الحزن يختلف عن االكتئاب حيث يعد الحزن ردة فعل طبيعية من 
اإلنسان بسبب التعرض لخيبة أمل، املشكالت الحياتية، أو التعرض للمواقف 

الصعبة.
كام أن الشعور بالحزن من وقت إىل آخر فيُعّد أمرا طبيعيا لذلك فإن شعور 
يف  قدًما  امليض  اإلنسان  يستطيع  بحيث  الوقت  مبرور  غالبًا  يتبدد  الحزن 
»أنا  مثل  الجمل  بعض  يشمل  قد  بالحزن  الشعور  عن  التحدث  إن  حياته. 
الحزن  بالتعبري عن  األشخاص  بعض  يقوم  أو محبَط«، كام  بأين حزين  أشعر 
دقيق.  بشكل  املوقف  عن  العبارة  هذه  تعرب  ال  ولكن  كئيب«  »أنا  بقولهم 
أعراض  أحد  هو  الحزن  أن  رغم  الحزن،  عن  مختلفا  أمرا  يعّد  االكتئاب  أما 
فهم  طريقة  املزاج،  عىل  يؤثر  عقيّل  مرض  هو  فاالكتئاب  الشهرية،  االكتئاب 
أن  كام  والحياة.  نفسه  مع  اإلنسان  تعامل  طريقة  والحياة،  لنفسه  اإلنسان 
لالكتئاب  الحالة، كام ميكن  بحسب  وأنواع  أقسام  عّدة  إىل  ينقسم  االكتئاب 
يفوق  أمر  االكتئاب  إن  طوياًل،  ليستمر  أسباب  أية  دون  اإلنسان  يُصيب  أن 
ما  عادًة  باالكتئاب  املصابني  األشخاص  أن  إذ  مبراحل،  بالحزن  الشعور  مجرد 
 15 الحزن ألكرث من  يستمر  وعندما  األمل  وفقدان  الحيلة  بفقدان  يشعرون 
يوما حينها ميكن الحديث عن االكتئاب وحينها البّد من زيارة الطبيب. وأكدت 
املتحدثة أن أغلب املكتئبني يرفضون العالج وسيتم قريبا إعداد دراسة تقوم  

االضطرابات النفسية.

االكتئاب كظاهرة اجتماعية
ودكتور  )باحث  نرص  سامي  السيد  اىل  بالسؤال  توجهنا  الظاهرة  هذه  حول 
ميثل  االكتئاب  أن  أعترب  الذي  االجتامع(  علم  يف 
ظاهرة اجتامعية معقدة ال ميكن تناولها مبعزل عن 
منها  املتسببة  سواء  األخرى  االجتامعية  الظواهر 
يفرزها  التي  االجتامعية  الظواهر  أو  االكتئاب  يف 
وأضاف  الخصوصيات.  بعديد  وتتميّز  االكتئاب، 
االجتامعية  الظواهر  بني  من  اعتبارها  ميكن  إنه 
الظواهر  بني  من  اعتبارها  ميكن  كام  الطبيعية، 
تفرزها  تلقائية  ظاهرة  اعتبارها  وميكن  املرضية، 
من  اعتبارها  ميكن  كام  معينة،  اجتامعية  أوضاع 
)فن  املفتعلة واملصطنعة  االجتامعية  الظواهر  بني 

صناعة اكتئاب الشعوب(.
ولكن  للدراسة  فعال  تحتاج  ظاهرة  أنها  إىل  وأشار 
انتشارها  دوافع  أهم  إحدى  تكون  قد  دراستها 

وتجذرها )من الصعب دراستها كميّا وإحصائيا رغم تعدد اإلحصائيات حولها( 
وهي ظاهرة نشعر بها ونحس بها ولكن التعبري عنها يختلف من شخص إىل 
آخر، ومن فرتة زمنية إىل أخرى، ومن مجتمع إىل آخر. كام أن االكتئاب ظاهرة 
ثقافة  اإلحباط،  اليأس،  ثقافة  الدفع: مثل  فيها قوتني قوى  تتحكم  اجتامعية 

األمل، ثقافة التشيك والتبايك.
- وقوى الجذب وهي عبارة عن مناعة ضد االكتئاب.

االرتياح،  بعدم  تتسم  االكتئاب حالة وجدانية مزاجية  ان  إىل  الباحث  وأشار 
بل وبالضيق والرغبة يف االنعزال عن الناس، وأحيانا بالقلق العام واإلحساس 

برضورة الهرب من املكان إىل غري ما هدف يرجو الشخص املكتئب بلوغه. 
وأوضح أن هناك أنواعا متعددة من االكتئاب قسم حسب طول فرتة الحزن 
إذا  للفرد وعام  االجتامعية واملهنية  الحياة  أثر عىل  الحزن قد  إذا كان  وعام 
ينجم  العوامل،  العاملية  الصحة  بنوبات. حسب منظمة  الحزن مصحوبا  كان 
والنفسية  االجتامعية  العوامل  بني  املعقد  التفاعل  من  نوع  عن  االكتئاب 
والبيولوجية. ويكون من عانوا من أحداث حياتية صعبة )البطالة، الفجيعة، 
الصدمات النفسية( أكرث تعرضاً لالكتئاب. وميكن أن يؤدي االكتئاب إىل مزيد 
من التوتر ويعد االكتئاب من العلل الشائعة عىل مستوى العامل برّمته، إذ يؤثر 

عىل أكرث من 300 مليون شخص. 
ويختلف االكتئاب عن التقلبات املزاجية العادية واالنفعاالت العاطفية التي 
ال تدوم طويالً. وميكن لالكتئاب أن يسبب معاناة كبرية للشخص املصاب به، 
وتردي أدائه يف العمل أو يف املدرسة أو يف األرسة. وميكنه أن يفيض يف أسوإ 
حاالته إىل االنتحار٬ ويف كل عام ميوت ما يقارب 800 ألف شخصا من جراء 
االنتحار الذي ميثل ثاين سبب رئييس للوفيات بني الفئة العمرية 29-15 عاماً.

بين االكتئاب والتعاسة
عالقة  فشل  عزيز،  موت  لـ:  نتيجة  عادة  يكون  ظريف  شديد  حزن  التعاسة: 
أمل، إحباط... وبالتايل هي عبارة عن رد فعل عاطفي تدوم  عاطفية، خيبة 
لفرتة معينة ثم يتم تجاوزها. كام أن االكتئاب مجموعة من األعراض ترتبط 
باملزاج الحاد وتدوم، أهم ما مييّزها هو مجموعة من األعراض ليس مجرد حزن 
فقط الدوام -الحدة،- فقدان االهتامم بالنشاط، رفض أو صعوبة يف التفاعل 

االجتامعي... 
منظمة  تؤكد  إذ  واالجتامعية.  النفسية  األمراض  بني  من  االكتئاب  يُعدُّ  كام 
مليون شخص  أكرث من 300  يعاين  العاملي،  الصعيد  أنه عىل  العاملية  الصحة 
من جميع األعامر من االكتئاب. يتأثر عدد أكرب من النساء باالكتئاب مقارنة 
بالرجال )النساء بني 15 - 25 % والرجال بني 10 - 15 %( ويف أسوإ حاالته، 
ميكن أن يفيض االكتئاب إىل االنتحار. وحول األسباب واملغذيات لالكتئاب فهي 

مجموعة من األسباب ميكن تلخيصها يف
الطالب يف االمتحان أو فشل شاب أو  فشل مفاجئ غري منتظر مثل رسوب 

شابة يف الحب أو الزواج أو عدم الحصول عىل الوظيفة بعد عناء الدراسة.
تتوقف  فعندما  الحياة،  تحقيقها يف  يُراد  التي  األهداف  إىل ضبابية  باإلضافة 
الحياة  األهداف ويعجز الشخص عن تحديدها فإنه يُصاب باالكتئاب، وكأن 
قد توقفت، الحاجة إىل اآلخرين )ثقافة التشيك والتبايك(، وخاصة إذا جاء بعد 
العز واملنعة، )رّخص روحو أكرث من الالزم(، التناقض بني الطموحات واألحالم 
االكتئاب،  الشاب إىل  التناقض إىل رصاع قد يدفع  الواقع، فيتحول هذا  وبني 
انتظارات كبرية، اإلحساس بوطأة املشكالت الحضارية سواء  خيبة أمل تجاه 

كانت مشاكل بيئية أم مشاكل عاملية إنسانية.
* أم إياد

يعاني منه 518 ألف تونسي

أزمة البالد زادت يف حدة االكتئاب 
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تعطل محركات التنمية 
تضّخم  نسبة  املنخفضة  النمو  نسبة  ترافق 
مناسبة للواقع إذ أن التدحرج يف النمو االقتصادي 
عىل  أثر  والتشغيل  التنمية  محركات  وتوقف 
نسبة  بلغت  لألسعار  صاروخي  بارتفاع  التضّخم 
زيادة  أي مبعدل  الـ 10،4 ٪ خالل شهر  التضّخم 
بنقطة واحدة بني شهر وآخر. نرشية مؤرش األسعار 
أن  تؤكد  لإلحصاء  الوطني  املعهد  عن  الصادرة 
التميش التصاعدي من خالل االرتفاع الصاروخي يف 

والخرض  والبيض  والبيضاء  الحمراء  اللحوم  أسعار 
املواد  أسعار  الزيادة يف  والغالل وذلك رغم عدم 
الغذائية األساسية. واستقرار الزيادة يف املحروقات 
مع زيادة دورية يف الطاقة. وعىل مستوى مؤرش 
البيض  أسعار  ارتفعت  فقد  بالتفصيل  األسعار 
وأسعار   ٪  29،9 بـ  الضأن  وأسعار   ٪  32 بنسبة 
الدواجن بـ25،3 ٪ وأسعار لحم البقر بـ23 ٪ وهذا 
االرتفاع مسجل إحصائيا بني فيفري 2023 وشهر  
من  املرتفعة  النسبة  هذه  وتغذت   2022 فيفري 

ارتفاع أسعار املواد املصنعة والتي ارتفعت مبعدل 
9،8 ٪ باحتساب االنزالق السنوي. هذا مع ارتفاع 
نسبة أسعار مواد البناء بـ 9،8 ٪ وأسعار املالبس 
واألحذية بـ 9،4 ٪ ومواد التنظيف بـ10،3 ٪ هذا 
 ٪  7 بـ3،  الخدمات  أسعار  معدل  يف  ارتفاع  مع 
هذا مع ارتفاع خدمات املطاعم والنزل واملقاهي 

بنسبة 9،8 ٪. 
مؤرشات حمراء قبل رمضان 

الحّد  هذا  عند  االنزالق  يتوقف  ولن  هذا 

األثاث  أسعار  ارتفاع  املقبلة  األشهر  ستشهد  بل 
والتجهيزات والخدمات املنزلية ارتفاعا خالل األيام 
املقبلة بالتوازي مع سعي الحكومة إىل بعث نفس 
الضغط  أجل  من  االقتصادية  اإلصالحات  يف  آخر 
عن األسعار ولكن هذه املساعي الرسمية تصطدم 
عىل  القائم  االستهاليك  بالوضع  متصلة  بحجرات 

التوريد ونقص التزويد يف السوق الداخلية. 

* ناجح مبارك 

نفى وزير االقتصاد والتخطيط، سمري سعيد، إيقاف البنك الدويل 
عالقته مع تونس.

مساندة  حول  اإلقليمي  امللتقى  هامش  عىل  سعيّد  وأوضح 
التنمية واملخطّط التنموي 2025-2023 بواليات الوسط الرشقي أّن 
»موقف البنك الدويل واضح والخرب زائف )بشأن قطع العالقات( إذ 
وقع فقط تأجيل دراسة اتفاق الرشاكة مع تونس«. وأكّد أّن تونس 
»تفضل وتريد أن يكون الحوار مبنيّا يف إطار السكينة دون تأثريات 
البلد  تونس  ضّد  حملة  األخرية  الفرتة  يف  هناك  لألسف  إذ  جانبية 

املنفتح، الذي له تقاليد يف مناهضة العنرصية«.
وقّدر وزير االقتصاد والتخطيط سمري سعيّد أن يكون للتأجيل 
تأثري عىل تونس التي تواصل العمل بشكل طبيعي وبنسق عادي، 
مشريا إىل أّن يكون البنك الدويل طرفا لتمويل الخط الكهربايئ بني 

تونس وايطاليا.
يف  لتونس  الدولية  التمويل  مؤسسة  دعم  سعيد  سمري  ومثّن 
هذه الفرتة وكذلك البنك اإلفريقي للتنمية، الذي يقوم بعمل جبّار 

ملعاضدة جهود التنمية يف تونس.

الجدير بالذكر أّن رئيس مجموعة البنك الدويل أكّد، مساء اإلثنني 
بشكل  املناقشات  بتعليق  الراهن  الوقت  يف  قام  البنك  أّن  املايض، 
مؤقت حول إطار الرشاكة الُقطْريّة للبنك الدويل مع تونس، والذي 
يحّدد التوجهات االسرتاتيجية ألنشطة العمليات يف املدى املتوسط 
الحوار  أن  الدويل،  البنك  عن  صادر  بالغ  يف  وأوضح،   2023/2027
مجموعة  رئيس  وكان  التونسيّة.  السلطات  مع  ومتواصل  مستمر 
األحداث  حول  للموظفني  داخلية  برسالة  بعث  قد  الدويل،  البنك 
جنوب  األفارقة  بهجرة  املتعلّقة  وهي  تونس  يف  الحاصلة  األخرية 
الصحراء و»التي تثري قلًقا عميًقا ملجموعة البنك الدويل وموظفيها«.
واألقليات  املهاجرين  سالمة  »إّن  الرسالة  مضمون  يف  وجاء 
يف  املتمثلة  ملؤسستنا  األساسية  القيم  من  جزءا  يعترب  وإدماجهم 
وأنواعها.  أشكالها  بجميع  العنرصية  ومناهضة  واالحرتام  اإلدماج 
وقد أعربت إدارة مجموعة البنك الدويل عن ذلك بوضوح للحكومة 
التونسيّة. كام أننا الحظنا الخطوات اإليجابية التي اتخذتها الحكومة 

للتخفيف من حّدة الوضع.
* م/ م

احلوار متواصل واحلملة مغرضة عىل تونس  

بنسبة منّو 1،6 ٪ وتضخم بـ10،4 ٪:

ارتفاع متواصل يف األسعار وشهر رمضان سيكون »صعبا« عىل اجلميع

وزير االقتصاد بعد انتشار خرِب تعليِق البنك الدويل ملفَّ تونس

سمري سعّيد

تشري التوقعات املحينة لالقتصاد الوطني ومراحل منوه إىل تسجيل نسبة بـ ٪2،2 عىل مدار سنة 
2022 يف حني تؤكد نرشية الحسابات الوطنية أن النسبة العامة للنمّو محددة بـ4، 2 ٪ وهي نسب 
متفاوتة ودون مستويات 2019 مع تطور يف نسق منو اإلنتاج من الصناعات العملية مام خلق نسب 
بطالة أقل يف هذا القطاع مع تراجع يف منو قطاع الخدمات. هذا مع النمو السلبي يف قطاع الطاقة 
واملناجم. كل هذا النمو املستقر يف تراجعه منذ 2019، يتوافق مع نسبة تضخم مرتفعة ومبعدالت 
استثنائية وصلت خالل هذه األيام إىل معدل 10،4 ٪. وبني نسبة منو يف تراجع ونسبة تضخم يف 
ارتفاع يتأرجح االقتصاد الوطني الذي يراوح مكان االزمة وان تحركت محركاته فهي حركة عىل رمال 
ساخنة. إذ عرفت محركات النمو يف االقتصاد التونيس تدحرجا بنسبة تصل إىل نسبة 1،6 ٪ خالل 
الشهر األخري من سنة 2022 وباحتساب معدل األشهر األربعة األخرية فإن مؤرشات الرتاجع ظهرت 
مع تراجع نسب القيمة املضافة يف عدة انشطة اقتصادية كانت مبنتوجها وقدرتها عىل التصدير قد 
ساهمت يف ضّخ السيولة الرضورية يف رشايني امليزانية العامة للدولة وكانت تساهم يف بعث املشاريع 
القطاع  تسجيله يف  تم  الرتاجع  الداخلية. وهذا  الجهات  منها وخاصة يف  املعطلة  بإنجاز  والترسيع 
الخاص ويف الصناعات املعملية بنسبة 6،6 ٪. أما الرتاجع يف القيمة املضافة للخدمات كقطاع حيوي 
يف االقتصاد الوطني فقد وصل إىل 2،6 ٪ مقارنة بالثاليث األول والثاين من السنة املنقضية نظرا إىل 
تراجع إنتاج الفسفاط خالل السنة املنقضية فإن القيمة املضافة للقطاع قد سجلت تراجعا بنسبة 
9،8 ٪ وهذا األمر من الرتاجع يف القيمة املضافة ينسحب عىل اإلنتاج الفالحي والصيد البحري وقطاع 
البناء والتشييد وعدة قطاعات أخرى تشهد ضعفا هيكليا وهذا التباطؤ يف النمّو له انعكاس مبارش 
استمرت نسبة  إذ  العمل  العاطلني عن  استيعاب  الهّشة والتي مل متكن من  التشغيلية  القدرة  عىل 
البطالة يف التدحرج لتبلغ نسبة 15،2 ٪ وان كان القطاع األكرث تشغيلّية هو قطاع الخدمات والذي 

يستأثر بـ53 ٪ من نسبة التشغيل فإن تعطل النمّو فيه أثر عىل واقع السكان النشيطني. 
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تُصّنف  لليافعني  رواية  قصة/  سعيد  بن  فاخر  للكاتب  صدر 
ضمن أدب الطفل وهو أدب يكتبه الكبار للصغار كام انه جنس 
مع  تتطابق  الكتابة  لتكون  املفرط  والتعقيد  الغموض  عن  يبتعد 
حاجات الطفل النفسية وتناسب مدركاته فإىل أي مدى وفق كاتب 
عقول نابغة يف االستجابة اىل هذه املواصفات؟ وما هي األساليب 
الكتاب  لتقديم  أقرب؟  الطفل  من  يكون  حتى  اليها  عمد  التي 
السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  نظم  محتواه  ومناقشة 

مائة مستديرة.
نقف يف البداية عند عتب الكتاب الذي يأخذ عنوان »العقل« 
ويقصد  »نابغة«  واالستدالل  التفكري  به  يقوم  ما  عىل  ليدل 
القصة  عن  نتحدث  عندما  لنفسه،  به  يتنبأ  كان  ما  الكاتب  بها 
او  والخيال  الواقع  من  مستوحاة  احداث  عند  نقف  »الطفلية« 
أحيانا يجتمع العنرصان لرتسيخ عرب وقيم إنسانية ثابتة من خالل 
الرسائل التي ميكن ان يكون الكاتب قد بعثها او قصد ارسالها هي 
القصة احدى الرسائل الرتبوية التي ترشد الطفل اىل السبل السليمة 
ليتابع حلمه ويسلك دربا يكون لإلنسانية اقرب لتكون صفة الرقي 
أقرب الصفات إليه٬ تحيل االحداث وما يف رسدها اىل ما يوحي اىل 
كاتبها  ويأخذ  احداث شخصية  رواية  عىل  تقوم  التي  ذاتية  سرية 
الكتابة   فتجيء   الخاصة  الذكريات  يف  املتمثلة  الذات  حياة  من 
مغرقة يف االنا وتتتابع الكتابة بامتياز فيكون فعل الرسد فعل تذكر 
فكان زمن القصة زمنا مستعادا فنعيش مع هذه الشخصية مراحل 

بفعل  تنطلق  الحلم  الواقع كام يف  مختلفة: تجارب ونجاحات يف 
التحدي بعزمية من شاء أن يتجاوز كل ما ميكن ان يقف حاجزا 
عن تحقيق حلمه مانعا من تحقيقه. كام تحرض اشخاص عديدة 
اختلفت أدوارها. يتخلل االحداث عنرص الحوار الذي خلق حيوية 
الحوار  ليعرب هذا  الطفل  القارئ  النص كام قرّب االحداث من  يف 

عىل قضايا اجتامعية اختلفت فتعددت.
االحداث  فيهام  تجري  اللتان  البنيتان  هام  واملكان  الزمان 
وتتحرك فيهام الشخصيات البنية الزمنية يف النص كانت استعراضا 
النشأة  مبرحلة  تبدأ  منتظمة  زمنية  أطوار  حسب  املروية  للحياة 
زمان  ماض٬  واآلخر  حارض  زمان  زمانني٬  الزمان  وكان  والطفولة 
واقعي واآلخر خيايل٬ أما البنية املكانية فهي ذلك االطار الجغرايف 

الذي تجري فيه أحداث القصة بني البيت والحي مبنازله املختلفة 
بأسلوب  تصويرها  اىل  الكاتب  يعمد  واملدرسة  املحارضات  وقاعة 
فيه من التشويق والطرافة فجاءت الصور قريبة من واقع الطفل 
وهو ميتطي الحافلة كل يوم وهي حافلة قدمية تعودنا عليها وعىل 
ضوضاء محركها الذي يوحي للسامع انه يشتيك من مرض عضال، 
املعهد الثانوي هو املجال الذي درات فيه اطوار القصة الذي شّجع 
واملُحفز  الكتابة  الرئيس عىل  االجتامعي  الفاعل  األستاذ وهو  فيه 
الصفة  كانت  الوصف  الكاتب.  يقول  كام  مفتوح  فالباب  عليها 
هو  وصفه  يف  الكاتب  ابدع  الذي  واالطار  العمل  هذا  يف  الغالبة 
الحي وكان الرتكيز عىل األماكن الدقيقة كاملنازل وساكنات املنازل، 
ساعي الربيد، بائع الفحم، مستعمال كلامت تُبسط كلامته للطفل 
فيقبل عىل قراءة نص نأى عن الغموض فالكتابة املوجهة إىل الطفل 
فيها  التشويق  وعنرص  املبسطة  اللغة  تساعد  رسائل  عادة  تحمل 
للوصول إىل الطفل ويعترب الكاتب أن كل األشياء العظيمة كانت 
للوصول  خاص  زمن  عرب  برحلة  يقوم  فاألديب  احالما  بدايتها  يف 
اىل طفولته، لإلشارة فإن هنالك توجهني لكتب األطفال يف تونس٬ 
األول اعتمد أسلوب كليلة ودمنة واآلخر اعتمد اإلبداع فهو يكتب 
الطفل  أن  منه  اميان  يف  البرشي  الذكاء  ويخاطب  النابغة  للطفل 
فسيصبح  معنى  حامل  هو  الذي  الذيك  األدب  عىل  تربيه  عندما 
الطفل منتجا لألدب وللعلم وللفلسفة وهو اإلنسان الذي نطمح 

اليه يف بلدنا.

الثقافة واألدب والفنون برائحة الُبن

أدب التحدي وحتقيق الذات٬ الدالالت واملعاين

فضاء »دار زمان« بالحمامات:

عقول نابغة

أن تنفتح الفضاءات السياحية والتجارية عىل 
بأهمية  الوعي  ضمن  يعد  فذلك  الثقايف  الشأن 
واليومية  العامة  الناس  حياة  يف  واالبداع  الفن 
الثقافة  وهو أيضا ما يربز الحاجة املجتمعية اىل 
باعتبارها حاجة من الحاجات التي تعني املواطن 
يف مختلف تجليات وتلوينات الشأن اليومي بشتى 
والفنون  األدب  ومتغرياته…  ورضوبه  مالبساته 
من تلوينات الثقافة التونسية املقيمة بني األصالة 
التواصل  للضفاف وعىل سبيل  واملعارصة نشدانا 
واالنفتاح مبا يغني ويرثي هذه الحياة التونسية يف 
تعاطيها اليومي عرب مختلف األشكال والعنارص.. 
وأن ينصت الكائن اىل ذاته امللونة بالفكر والرتاث 
فان   .. واملفتوح  واملتغري  املعومل  الكون  هذا  يف 
ذلك يعد رضبا من هذا التواصل مع الذات ومع 

اآلخر.. اآلخرين..
هذا الحديث يقودنا اىل تجربة الفضاء الثقايف 
الحاممات  مبدينة  افتتح  الذي  زمان  أيام  مبقهى 
وتحديدا عند مدخل الربج حيث انطلقت الفكرة 
األوروبية  البلدان  بأحد  سنوات  أقام  شاب  من 
ومشاريع  بهواجس  مدججا  الثورة  بعد  ليعود 
من  حلم  وتنفيذ  البلد  بناء  يف  املساهمة  ألجل 
التمدن  مظاهر  من  شيئا  عاين  حيث  أحالمه 
للبلدان  والثقايف  واالقتصادي  السيايس  والنجاح 
األوروبية والغربية عموما فراح يفكر يف مرشوع 
بحيويته  عرف  مكان  يف  ثقايف  هو  ما  يالمس 
والتقليدية  املعامرية  الخصائص  حيث  السياحية 

والثقافية والجاملية ملدينة تستقطب جانبا كبريا 
من ضيوف تونس للسياحة من البلدان االوروبية 
واملغاربية والعربية.. هذا املقهى الثقايف من شانه 
الثقايف  االبداع  تقريب  يف  مهام  دورا  يلعب  أن 
والعربية  العاملية  املقاهي  غرار  عىل  الناس  من 
الشهرية مثل مقهى ريش مبرص ومقهى »ع البال« 
واملدينة  بالعراق  الساهرين  ومقهى  باألردن 

ومقهى  ولونيفار  القشاشني  ومقهى  بالبحرين 
األخري  املقهى  هذا  شهد  حيث  بتونس  باريس 
بروز جامعة مدرسة تونس يف الرسم اذ كان يضم 
جلسات ولقاءات زبري الرتيك وعامر فرحات وعبد 
العزيز القرجي وعيل بالغة والصويف والكاتبة درة 

بوزيد..
زمان  بدار  عمله  انطلق  الغريب  مراد  الشاب 

بتقديم معرض كبري ملجمل أعامل الفنان التشكييل 
املبدع الهادي فنينة حيث كانت املناسبة مالمئة 
البحر  لضيوف الفضاء وزوارها لالستمتاع بجامل 
الرائقة..  املوسيقى  وبذخ  الربج وشموخه  وسحر 
ولالطالع عىل حيز من تجربة مهمة لفنان اختزل 
سحر مدينة الحاممات وعمقها وتراثها ليبثها شيئا 
كرم  أنه  كام  واالبداعي٬  التشكييل  توهجه  من 
التامهي  الساحيل من خالل  الرزاق  الراحل عبد 

مع يشء من تجربته الفنية.
فنينة  محمد  للفنان  آخر  معرض  جانب  اىل 
ابن الحاممات وهو معرض متواصل اىل اآلن كام 
يسعى الفضاء اىل تقديم بعض الكتب واملؤلفات 
الفداوي  ومثل  الفرجوية  العروض  جانب  اىل 
لعائالتهم  مرافقتهم  خالل  من  األطفال  وتنشيط 
اىل غري ذلك من األمناط الفنية والثقافية األخرى.

هو  ما  استعادة  اىل  يسعى  مكان  زمان  دار 
واالعداد  والتصميم  الديكور  حيث  من  تقليدي 
يرى  ان  للسائح  ميكن  الذي  األّخاذ  الجاميل 
الحاممات  عراقة  من  شيئا  خالله  من  ويكتشف 
الثقايف  بني  األلفة  هذه  ضمن  خاصة  وأصالتها.. 
الجامل  الروح من  تربز يف هذه  التي  والسياحي 
واألناقة واألصالة واملعارصة ..الفضاء سوف يتسع 
الفنون  مختلف  ويف  اخرى  لتجارب  مرة  كل  يف 
مساءات  يف  خصوصا  والثقافية  الفنية  واألجناس 

الصيف وليايل رمضان املبارك.

* أحمد

* شمس الدين العوين                                                 

التنشيط  إطارات  لفائدة  تكوينية  أياما  بسوسة  والرياضة  للشباب  الجهوية  املندوبية  نظمت 
الرتبوي بسوسة املرشفني عىل فضاءات اإلعالم الشبايب وإذاعات وتلفزات الواب بدور الشباب وذلك 
من 21 إىل غاية 23 فيفري 2023 حول إنتاج املضامني اإلعالمية الراعية لحقوق اإلنسان تحت شعار 
»صوت االختالف« بدار الشباب حي الرياض سوسة وقد افتتح السيد خالد البكوش املندوب الجهوي 
للشباب والرياضة بسوسة هذه املحطة اإلعالمية رفقة السيد نبيل قاسم رئيس وحدة تنمية أنشطة 
الشباب باملندوبية وبحضور السيد ماهر الطرابليس مدير دار الشباب حي الرياض، السيد رضوان 
التونسية  وعضوالرابطة  املكّون  الطريفي  شادي  والسيد  »أوالدنا«  التونسية  الجمعية  رئيس  فاريس 

لحقوق اإلنسان بتونس الذي قّدم مداخلة يف الغرض. 
* يحيى

مندوبية الشباب والرياضة سوسة:

إنتاج املضامني اإلعالمية الراعية لحقوق اإلنسان
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* حاوره جريرالقاص والروائي والسينياريست ظافر ناجي لـ»الشعب«:   

من تنظيم املركب الثقايف بإدارة الشاب الناشط والنقايب وعضو 
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري فهد بن حمودة 
للنرش  العريب  الوطن  ودار  للثقافة  الجهوية  املندوبية  من  وبدعم 
ملتقى  فعاليات  انطلقت  بسوسة  االنسانية  والعلوم  اآلداب  وكلية 
يف  »الحلم  عنون  تحت  الحديث  العريب  األدب  يف  نعامن  الهادي 
الخاصة  الثورة  يف  املعّمق  البحث  اطار  يف  وذلك  السارية«  الكتابة 

باالدب العريب وخاصة الحديث ومزيد التعمق 
لدى  منعدما  اضحى  الذي  الحلم  مفهوم  يف 
عموم الناس انطالقا من تجارب اكادميية لخرية 
يف  والفرنسية  منها  العربية  اللسانيات  باحثي 

الجامعات التونسية.
ويف هذا االطار وعىل امتداد يوم )24 و25 
فيفري( دارت فعاليات امللتقى حول موضوع 
كان محور  ما  الساردة وهو  الكتابة  الحلم يف 
قيمة  مداخالت  وعرش  علمية  جلسات  أربعة 
مبفاهيم  مجملها  يف  تعلقت  العربية  باللغة 
مبفاهيم  مجملها  تتعلق  معمقة  وابحاث 
وارتباطه  الحلم  وأبحاث معمقة حول مفهوم 
بالكتابات االدبية والفلسفية وهو ما تم تناوله 
باشكال مختلفة يف كل املداخالت التي حملت 

والعلوم  االداب  كلية  من  الغزي  ثامر  الدكتور  لالستاذ  عنوان  اوال 
االنسانية بسوسة حلم الشيطان بني االساطري والكتابات املقدسة أما 
املداخلة الثانية فكانت قراءة ترجمة» ملاريان« »لوثر كينغ« انا احلم 
امنها الطالب آدم حراث )كلية اداب سوسة اما الدكتور بن هندة 
فقد عاد اىل فلوبري وجوليان يف االحالم يف حينه ذهب الدكتور عبد 
البرصي كلية اآلداب والعلوم االنسانية بصفاقس اىل مسألة  املجيد 
وكذلك  االدب  وأحالم  االحالم  وأدب  الروايئ  الخطاب  يف  االنشائية 

شعرية األحالم يف الرواية العربية.
ـ  بلغاريا  الحاجي من »جامعة كيل منصو«  الدكتور حمد  اما 
فعنون مداخلته بـ التشكيل الرسدي بني التطريس واملحو  والشطب 

ومجموعة )وجهي ال يشبهني( للشاعر الحبيب املرموش كمثال.
هذا جزء من املداخالت العديدة والقيمة توج بجلسة علمية 
قيمة  مداخالت  اربع  وتضمنت  االمام  عمر  الدكتور  ترأسها  رابعة 
هذه املداخالت امنها الدكتور سمري السحيمي 
االستاذ بكلية االداب والعلوم االنسانية مبنوبة 
تحت عنوان »بالغة الحلم يف الكتابة القصصية 
اما االستاذ بكلية اآلداب  عند عباس سليامن« 
الشعر  يف  الحلم  »الرؤية  تناول  فقد  بسوسة 
من  خليفة  صالح  الدكتور  االستاذ  اما  العريب« 
املعهد االعىل الصول الدين فتحدث يف مداخلته 
اما  االسالمي«  العريب  التفكري  يف  »الحلم  عن 
الرابعة  العلمية  الجلسة  يف  االخرية  املداخلة 
قدم  والذي  الخبْو  محمد  الدكتور  أمنها  فقد 
امللتقى  يف  للمساهمة  صفاقس  من  خصيصا 
ختام  مسك  كانت  قيمة  مبداخلة  واثرائه 

امللتقى بعنوان »الرسد الحلمي يف الرواية«.
* ختامها... شعر

تعلقت  خامتته  وكانت  امللتقى  لهذا  الجميلة  الفقرات  من 
احسان  االستاذة  أدارتها  حلم«  بعنوان»مسافات  شعرية  بأمسية 
مارديني بن صالح وشارك فيها عديد الشعراء ومن بينهم عىل سبيل 
محمد  املرموش،  والحبيب  الزناد  الحبيب  محمد  الحرص  ال  الذكر 
فريح  عامر  فرحات  فوزية  الله،  سعد  العامرية  شوشان،  مرزوق 

والفاضل املهري.
* حمدة الزبادي

كتب  وسينيارست  وروايئ  قاص  ناجي  ظافر   *
اآلداب  يف  األستاذية  عىل  حاصل  وللتلفزة.  املرسح 
والحضارة العربية وشهادة الكفاءة يف البحث املرحلة 
ثانية«  و»املتاهة  »املتاهة«  القصة:  يف  نرش  الثالثة. 
و»األشياء». ويف الرواية: »أرخبيل الرعب« و»حاجب 
املقام« و»حفيف الريح«. حاصل عىل عديد الجوائز 
الوطنية والعربية. تحّمل عديد املسؤليات نذكر منها: 
مستشار مكلف باإلعالم واالتصال يف حكومة الحبيب 
الصيد. مدير عام التوثيق والتكوين والدراسات حول 
الجمعيات )إفادة( ورئيس وحدة االتصال والعالقات 
التونسية لالنرتنات. مستشار االتصال  العامة بالوكالة 
والعالقات العامة بالديوان الوطني للربيد. ظافر ناجي 
املبدع والناشط الجمعيايت واالتصايل والناشط السيايس 
خاصة أيام الجامعة. التقت به جريدة الشعب فكان 

هذا الحوار...
وخصوصا  اإلعالمي  املشهد  عن  كثريا  تغيبت   *
طويلة  فرتة  منذ  منه  انطلقت  الذي  واألديّب  الثقايف 
تغري  أو  مجّددا  نفسك  تقّدم  أن  ميكن  هل  نسبّيا، 

صفتك الجديدة لقّراء جريدة الشعب؟
- سؤال مربك... كيف أقدم نفيس لقراء جريديت 
رحلة  الشعب  الرسية.  خاللها  من  تعلمت  التي 

ومرحلة. وأنا يف سعادة باذخة أنني بينكم.
* كأّن املبدع فيك ضاع يف الزّحام... فأنت شبه 

غائب عن املشهد!
أو  اإلعالمي  ظهوري  هو  تقديرك  كان  إن   -
دائرة  عن  االبتعاد  اخرتت  فإّن  أعاميل  عن  الحديث 

اآلخر  لدى  صوريت  أّن  أهّمها  عديدة  ألسباب  الّضوء 
مل تعد تعني يل شيئا كثريا ألّن اشتغلت كثريا منتجا 
والتلفزيون  اإلذاعة  يف  ثقافيّة  مختّصة  برامج  ومقّدَم 
باإلعالم  انشغلت  ثّم  سنوات  العرش  تفوق  ملّدة 
كيف  جيّدا  وأعرف  االتصال  يف  ا  مختصًّ والصورة 
ميكن تحويل من ال موهبة له إىل نجم وكذلك كيف 
بطبيعة  مرتبط  وهذا  العميقني  املثقفني  تتفيه  يتّم 
العرص وخيارات السلطة واألنظمة املرتكزة يف عرصنا 
الحديث عىل مفهوم نظام التفاهة... ويف النهاية انظر 
حولك اآلن إىل من يتصّدر املشهد وستتفّهم موقفي... 
معظمهم ال تجربة حياتيّة جديرة وال نضاليّة مرشّفة، 
أو   followers الــ  االفرتاضيني  املعجبني  عدد  فقط 
برصاحة  الصغرية...  باملصالح  املرتبط  الجوقة  قطيع 
ال أرى نفيس يف هذا املشهد. ولست متحّمسا للنرش 
حاليّا رغم أنّني أكتب بشكل يومّي ألنّني رصت أكرث 
الروائيني  كبار  بأقالم  أدب  من  ينرش  ملا  حساسيّة 
واملفّكرين العظام الحقيقيني فأصبح تقييام صعبا جّدا 

ملا أقرأ بدءا بنفيس.
أّن من  ترى  أال  واملضامني،  الشكل  بعيدا عن   *
الظّلم والقبح والرش  دور املثّقف واملبدع أن يواجه 

والتصلّب العقائدّي وهل تجد لذلك أثرا يف تونس؟
شبه  ميثّل  ما  عكس  عىل  أنا  الحقيقة  يف   -
يعكس  ال  فالسطح  املشهد،  سوداويّة  حول  إجامع 
األدباء  عرشات  هناك  غالبا...  خادع  والظّاهر  العمق 
الفالسفة  وحتى  واملرتجمني  والسينامئيني  واملرسحيني 
لكّن  للعموم  ظاهرين  غري  الجديد  الجيل  من 

امليادين  هذه  كّل  يف  يعرفونهم.  واملهتّمني  املختصني 
دون  الخاّصة  تجربتها  تخوض  متفرّدة  أصوات  هناك 
مقرتحات  ولديهم  مغامرون  هم  قالب٬  وال  منوذج 
من  تخاف  وال  مقاومة  وسياسيّة  وفكريّة  جامليّة 
الخروج واملروق مبعناه الخالق واملبدع... هؤالء فهموا 
الهامش خارج  أّن الجودة والعمق يوجدان يف  مبّكرا 
املؤسسات لذلك قد يحتاجون إىل زمن أطول لالنتشار 

لكّنهم سينترصون يف النهاية.
عزوف  وهي  محرّية  مسألة  إىل  يقودنا  هذا   *
املثقف والكاتب والفّنان عن العمل السيايّس وحتى 

الجمعّيايت، ما تقييمك؟
تونس  يف  السياسيّة  الحالة  بأّن  نقّر  أّن  يجب   -
مقرفة وبشكل عاّم وباستثناءات نادرة، شخصيّا ال أرى 
الرّئيس  أنصار  إىل  النهضة  األحزاب من  بني  بيّنا  فرقا 
وصوال إىل اليسار، لقد فسدت الطبقة السياسيّة كلّها 
وأعني كلّها فهي تعان من مسألة مشرتكة وهي عدم 
وجود مشرتك قيمّي أو فكرّي بني األفراد أو باألحرى 
رفع شعار أو مقوالت موّحدة يف الظّاهر لكن يف العمق 
الساحقة  والغالبيّة  الخاّصة  املصالح  حول  التقاء  هو 
البقرة. هذا  ترّدد شعار الوطن وتتعامل معه كرضع 
الحقيقيني، إضافة  املثقفني  أن يغوي  الوضع ال ميكن 
وهي  ومتجّددة  قدمية  جوهريّة  مسألة  إىل  طبعا 
ارتباط األدب والفّن عموما بالحريّة وهو ما ال يتوفّر 
يف األحزاب التي تتميّز بااللتزام الجامعّي والتنظيمّي. 
نفس اليشء يف ما يخّص تعاطي املثقف مع املجتمع 
يقاطع  لكّنه  القضايا  يساند  ما  غالبا  حيث  املدّن 

فاملثقف  الحقوقيّة  املنظاّمت  يف  وخصوصا  االنخراط 
يساندها مبدئيّا ألنها تستجيب ملواقفه املدافعة عن 
مبدإ الحريّة لكّنه ال ينخرط يف داخلها ألنّها تتضارب 

مع مزاجه الذي يتأّسس عىل الفرديّة.
* سأفاجئك بسؤال ليس يف مدار اهتاممك.. ما 

رأيك يف الوضع الصّحي لتونس؟
لكن  اهتاممايت،  صميم  من  أعتربه  بالعكس٬   -
دعنا من املسائل العاّمة املشرتكة كـ»كوفيد« وتهاوي 
تلك  الحياتيّة...  األدوية  وغياب  الصحيّة  املؤسسات 
لكن  العموميّة،  املاليّة  األزمة  بانتفاء  تحّل  مسألة 
والعقليّة  النفسيّة  بالصّحة  منشغل  أنا  املقابل،  ويف 
الحقد  وتنامي  العاّمة  اإلحباط  بحالة  للتونيّس، 
والكراهية بني أفراد الشعب والعنف بكّل أشكاله... يف 
كلمة حالة تخمرية رسياليّة سنحتاج إىل عقود لنخلق 

جيال جديدا أكرث عقالنيّة وسلام وحبّا. 

ملتقى »الهادي نعمان« لألدب بالمنستير
أحالم النوم بال ذواتٍ وأحالم اليقظة بأجسادها

املهرجان الدولي ألفالم حقوق اإلنسان
* حسني عبد الرحيم

الدورة الثامنة ملهرجان أفالم حقوق اإلنسان بدأت بندوته الصحفية والتي عقدت مبدينة 
الثقافة يف بداية شهر مارس لإلعالن عن برنامجه لهذا العام والذي بدأ من 4 إىل 8 مارس 2023. 
قدمت ريم بن منصور الربنامج والفاعليات التي تأيت يف ظل ظروف معقدة لهذه الحركة العاملية 

وتحت شعار »النساء واألمن والسالم«.  
من خالل  اإلنسان  ثقافة حقوق  تعزيز  إىل  تهدف  العام  لهذا  املهرجان  وفعاليات  عروض 
عروض لألفالم والنقاشات حولها بني مختلف املنظامت والوطنية والدولية وعامة الناس وتتضمن 
نشاطات يف العاصمة كام يف واليات توزر وقابس والقرصين واملهدية وبنزرت وهي تتزامن مع 
اليوم العاملي للمرأة وتعمل عىل التفاعل مع شعاراته املختلفة. وتقدم هذه الدورة جوائز ألفضل 
فيلم روايئ طويل وأفضل فيلم روايئ قصري وأفضل فيلم وثائقي طويل وأفضل فيلم وثائقي قصري 

وجائزة »أكتيف« )الجمعية الثقافية التونسية لإلدماج والتكوين( ألفضل فيلم تحريك.
لجنة تحكيم لألفالم الروائية تضم ملياء بلقايد قيقة من تونس وسيد جزيب عيل من الهند 
واملوسيقي سيف الدين هالل من تونس وأمين بردويل مدير شبكة »أنهار »من فلسطني واملخرج 
الفنية ملهرجان »جمعية شكري بلعيد  أنيس األسود من تونس واملخرجة عائدة شامخ املديرة 

للثقافة والفنون«.
عدد أفالم هذه الدورة هو 37 فيلام موزعة عىل األقسام املختلفة بينها ثالثة أفالم تونسية 
وأخرى من فلسطني وفرنسا ولبنان ومرص وكولومبيا وكوريا والعراق وإسبانيا وكندا وفنلندا وتركيا 

واملغرب وبلجيكا وإيران والنمسا.
فيلم االفتتاح »بيوت يف عيون العاصفة« وهو فيلم إنتاج لبنان -فرنيس مشرتك وهو للمخرجة 
الفلسطينية-اللبنانية »مي املرصي« والتي حصلت عىل عديد الجوائز الدولية وعملت مع زوجها 
املخرج الراحل »جان شمعون« وأخرجا معا أفالم عديدة حازت عىل صدى يف عديد املناسبات 

العاملية مثل »بريوت.. جيل الحرب« »وتحت األنقاض« وأحالم معلقة« و»زهرة القندول«.
املرأة والدفاع عن قيم األمن  العنف ضد  السينام يف مناهضة  النقاش حول »دور  لقاءات 
الوطني  واملركز  التونسية  املرأة  ووزارة  املتحدة  األمم  هيئة  عن  ممثلني  بها  ويشارك  والسالم« 

للسينام والصورة.
املعاهد  طلبة  يؤمها  الرصدي  النارص  الناقد  يؤطرها  السيناميئ  النقد  حول  املهّمة  الورشة 
الفنية والسمعية البرصية وكذلك املهتمني بتحليل األفالم. وتصدر نرشية تضم املقاالت التي وقع 

تحريرها أثناء الورشة.

نحتاج إىل عقود لنخلق جيال جديدا أكثر عقالنيّة وسلما وحبّا
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بدأ مهرجان األغنية التونسية يف دورته الواحدة والعرشين تحت شعار 
الجاري،  الثالثاء 7 مارس إىل غاية 12 مارس  بداية من  »الدنيا غناية«، 
كام يتجّدد املوعد مع تعبريات فنية بني عراقة الرتاث املوسيقى التونيس 

وأمناط جديدة أثرت املشهد املوسيقى يف تونس.
للمهرجان مناسبة إلحياء ذكرى فنانني صنعوا  الجديدة  الدورة  ستكون 
تاريخ األغنية التونسية من خالل سهرات تكرميية للسيدة نعمة والسيدة 
الجمويس  ومحمد  الجويني  والهادي  الرياحي  وعيل  وصليحة  عليّة 
والتعريف مبوروثهم الفني املتنوع مبشاركة عدد من الفنانني من بينهم 
صابر الرباعي ولطفي بوشناق وصالح مصباح وألفة بن رمضان ويرسى 

محنوش.
الرسمية  املسابقة  يف  املشاركني  الفنانني  مع  يوميا  املوعد  سيكون  كام 
مسابقة األغنية الوترية واألمناط الجديدة وهي يف حدود 24 عمال فنيا 

من 7 حتى 12 مارس 2023.

أعضاء لجنة التحكيم
وأسامة  )ملحن(  القيزاين  والطاهر  وملحن(  )مطرب  الشوايش  عدنان 

فرحات )ملحن(
والجليدي  )مغنية(  بلعيد  وعلياء  وملحن(  )مغني  السهييل  ومقداد 

العويني )شاعر( ونبيل عبد مواله )عازف وملحن(.
اختار املهرجان تكريم روح الفنانة الراحلة ذكرى محمد يف سهرة تجمع 
الرباعي  صابر  بينهم  من  العريب  والعامل  تونس  من  الفنانني  من  عدد 

ومحمد  شاكر  وهاين  العيادي  وغازي  محنوش  ويرسى  الجبايل  ومحمد 
الحلو وسعد رمضان وإيهاب توفيق.

الجائزة األوىل 30 الف دينار 
للمسابقتني  الجوائز  من  عدد  األغنية  ملهرجان   21 الدورة  خصصت 

الرسميتني وهي كالتايل:
- الجائزة األوىل: املايكروفون الذهبي )30 ألف دينار(
- الجائزة الثانية: املايكروفون الفيض )20 ألف دينار(

- الجائزة الثالثة: املايكروفون الربونزي )15 ألف دينار( 

جوائز مسابقة »األمناط الجديدة«
- الجائزة األوىل: املايكروفون الذهبي )20 ألف دينار(
- الجائزة الثانية: املايكروفون الفيض )15 ألف دينار(

املؤسسة  جوائز  يف  تتمثل  التي  املوازية  الجوائز  من  عدد  اىل  باالضافة 
التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة:

- أفضل مؤدٍّ شاب
- أفضل ملحن شاب
- أفضل شاعر شاب

وجائزة اتحاد إذاعات الدول العربية وجائزة الجمهور أين سيتم تركيز 
لوحات رقمية  أمام قاعة األوبرا حتى يتسنى للجمهور التصويت بعد 

كل حفل.

الدورة برمجة موازية تتمثل يف تنظيم  وأسس صناع املهرجان يف هذه 
الشؤون  بوزارة  والرقص  املوسيقى  إدارة  مع  بالتنسيق  عروض  ثالثة 
رعاية  ومركز  بأوذنة  املدين  والسجن  مبنوبة  النساء  سجن  يف  الثقافية 
املسنني مبنوبة إميانا منهم بأهمية تكريس مبدإ الحق يف الثقافة للجميع 

خارج أسوار مدينة الثقافة.
للموسيقى  العايل  املعهد  مع  بالتعاون  علمية  ندوة  املهرجان  وخصص 
إىل  الراعية  الدولة  من  بتونس  املوسيقى  »قطاع  عنوان  تحت  بتونس 

منظومة اقتصاد السوق« التي ستنتظم اليوم الخميس 09 مارس.

 تنتظم الدورة الرابعة أليام قرطاج لفنون العرائس لجمهورها من األطفال 
والكهول هذا السبت 11 مارس وتتواصل إىل غاية 18 مارس 2023 تحت 
شعار »ماريونات فن وحياة«. وتسجل هذه الدورة مشاركة حوايل 100 
رشف  ضيف  ستحل  التي  إسبانيا  بينها  من  بلدا   15 من  عرائيس  فنان 
واسبانيا  واإلمارات  ومرص  الجزائر  هي  املشاركة  الدول  وهذه  الدورة. 
وبريطانيا  واليونان  وبولونيا  وهولندا  وبلجيكا  وأملانيا  وإيطاليا  وفرنسا 
والنمسا والربازيل إىل جانب تونس. ويقّدم املشاركون ما يناهز 31 عرضا 

عرائسيا منها 24 عرضا موجها لألطفال وسبعة عروض لفائدة الكهول.
املركز  مديرة  أيضا  وهي  املسعدي،  منية  الدورة  هذه  مديرة  وأكدت 
العرائس، املؤسسة املرشفة عىل هذا املهرجان، أن اختيار  الوطني لفن 
إسبانيا ضيف رشف يعود إىل املشاركة القياسية لهذا البلد خالل الدورات 
سريفنتس«  »معهد  بعث  عىل  سنة   30 مرور  ذكرى  عن  فضال  الفائتة، 

االسباين بتونس )1993(.
ويف معرض حديثها عن األيام، قالت املسعدي إن هذه الدورة ستخرج 
من مدينة الثقافة لتنفتح عىل عدد من الفضاءات بالعاصمة هي املرسح 
البلدي وفضاء التياترو ودار املرسحي )باردو( ودار الثقافة قمرت. كام 
)نابل(  الحاممات  ياسمني  هي  مناطق  املهرجان خمس  عروض  ستزور 

واملنستري واملهدية وصفاقس وتستور )باجة(.
العرائس ثالث شخصيات  لفنون  أيام قرطاج  الرابعة من  الدورة  وتكرّم 
يف  الفن  هذا  ترسيخ  يف  ومساهمتها  العرائس  بفن  باهتاممها  ُعرفت 

بومعيزة  فوزية  واملمثلة  العوين  محمد  املرسحي  الكاتب  وهم  تونس، 
والعرائسية دليلة العبيدي.

وعن املشاركة التونسية يف هذه الدورة، قالت املديرة الفنية لأليام شاكرة 
يراوش« ملنري  تونس ستكون حارضة بخمسة أعامل هي »ما  إن  رّماح، 
الربهومي  ملحمد  اللطيف«  و»القرش  بلعيد  لنادر  و»املنفى«  العرقي 
الخرافة«  وعبابث  »جحا  وكذلك  سلطانة،  بن  لعمر  نعيش«  و»معا 
لحبيب العياري. كام تقدم إسبانيا ضيف الرشف، بدورها خمسة عروض 

منها ثالثة عروض موجهة لألطفال اىل جانب عرضني لفائدة الكهول.
فنية  إقامة  برمجة  تّم  الرابعة  الدورة  أنه مبناسبة  رّماح  وأفادت شاكرة 
والطلبة  العرائس  لفن  الوطني  باملركز  العاملني  لفائدة  يوما   20 مدتها 
املختصني يف فنون العرائس والهواة. وتتمحور أشغال هذه اإلقامة الفنية، 
حول  املهرجان،  فرتة  غاية  إىل  وتتواصل  أيام  بضعة  منذ  انطلقت  التي 
ورشة صنع العرائس والكتابة الدرامية، ويرشف عليها الفنان اإليطايل ذو 

األصول البلغارية »تيودور بوريزوف«.

اإلخراج المسرحي 
التكوينية يف  الورشات  العرائس مبجموعة من  وسيحظى املهتمون بفن 
الفن منها »اإلخراج املرسحي يف فن  بهذا  املتعلقة  عديد االختصاصات 
العرائس« و»مرسح املومنشاز« و»صنع العرائس وتحريكها« و»عرائس 

وأعدت إدارة األيام قسام خاصا بالعرائسيني الهواة تحت عنوان »قسم الطني« وغريها.
الهواة« ستحتضنه قاعة صويف القيل مبدينة الثقافة ويسجل هذا القسم 
ببهو  ويُقام  الهواة.  إنتاج فرق مرسحية من صنف  أعامل من   5 عرض 
للعرائس  سوق  تنظيم  جانب  إىل  املاريونات«،  »معرض  الثقافة  مدينة 
للخزف  الوطني  املركز  وأعامل  سجنان  خزافات  إبداعات  فيه  تعرض 
الفني سيدي قاسم الجليزي وورشة لصناعة العرائس بعنوان »عروسة يف 
دقيقة« وورشة أخرى بعنوان من صندوق عجب إىل تقنية ثالثية األبعاد.
* ناجح

مهرجان األغنية التونسية في دورته 21

إىل متى البحث عن الصيغة؟  

أيام قرطاج لمسرح العرائس:

ميزانية بنصف مليار ومائة فنان إلسعاد األطفال وعائالتهم

أنشطة علميّة وفنيّة يف بيت الحكمة
 

يف إطار أنشطته الفنيّة واإلبداعيّة، نظّم قسم الفنون باملجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« لقاء حول التقني والرقمي والفني. 
ويواكب اليوم الخميس رّواد املجمع محارضة بعنوان: »ما هو الزلزال؟ وملاذا تهتّز األرض بعنف يف تركيا؟« ينظّمها قسم العلوم، ويقّدمها األستاذ 

نور الدين البوكادي.
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* حسني عبد الرحيممسرحية »السلطة الرابعة« لخالد هويسة

الحياء  الوطنية  للوكالة  العامة  املديرة  كانت  بينام 
عمل  زيارة  إطار  ويف  املكنني  يف  الثقافية  والتنمية  الرتاث 
الساحل  بواليات  األثرية  واملواقع  املعامل  بعض  إىل  وتفقد 
ُسلَِط  إىل  موجهة  مراسالت  عدة  عىل  امضت  أن  بعد 
اعفائها من  الوزيرة وهياكلها تقرأ خرب  اإلرشاف ممثلة يف 
منصبها الذي اشتغلت فيه منذ سنوات. وهذا ما الحظته 
خالل كلمة مكتوبة توجهت بها إىل منظوريها من املوظفني 
التمويل  تأمني  إىل  سعت  التي  وهي  الرتاث  ومحافظي 
للتنمية  مشاريع  عدة  إلنجاز  والدويل  والعريب  الوطني 

الثقافية وتهيئة املعامل واملواقع. 
قطاط  حياة  الثقافة  وزيرة  تستدعي  فقط  يومان 
املعلم  لتدشني  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  القرمازي 
التاريخي واألثري »تربة البايات« مبدينة تونس العتيقة يوم 
22 فيفري بحضور عدد من املسؤولني من وكالة  الجمعة 
املديرة  غياب  مع  للرتاث  الوطني  واملعهد  الرتاث  إحياء 
الرتاث٬  اهل  من  جديد  مسؤول  تعيني  انتظار  ويف  العامة 
مع التأكيد  عىل حسن استغالل هذا املعلم وإدراجه ضمن 
املسلك السياحي ملدينة تونس العتيقة حتى يكون وجهة 

ثقافية وسياحية لضيوف تونس.
من  مختّص  فريق  قبل  من  املعلم  هذا  ترميم  وتم 
فريق  قبل  من  وتثمينه  وتهيئته  للرّتاث  الوطني  املعهد 

مختص من معامريي وكالة إحياء الرتاث والتنمية الثقافية 
بكلفة جملية تقدر بحوايل 120 الف دينار وتتمثل األشغال 
للرتبة  املعامرية  الخصائص  وإبراز  فنية  إضاءة  إنجاز  يف 
ورموزها وتركيز لوحات تفسريية ملكّونات املْعلم، وتقديم 
استقبال  فضاء  تهيئة  عن  فضال  الحسينية،  العائلة  لتاريخ 
عرصي يحتوي عىل معرض للمنتوجات الثقافية املستوحات 

من الرتاث.
فتحه  أجل  من  املتحفيّة  التهيئة  أشغال  وجاءت 
للعموم، وزيارة هذا املعلم الفريد من نوعه حيث يحتوي 
الجانب  تروي  وموسوعات  وكتب  تفسرييّة  لوحات  عىل 
الدولة  بتاريخ  يُعرّف  كام  وخصوصياته  للمعلم  املعامرّي 
الحسينية يف تونس والحقبة التاريخية من 1705 إىل حدود 
اعالن الجمهورية التونسية يف 25 جويلية 1957.ال يخفى 
عىل  الرتكيز  أهمية  هام  ملعلم  الرضوري  التدشني  هذا 
املعامل  تلك  ومنها  األخرى  الرتاثية  الثقافية  باملعامل  العناية 
املهملة يف صفاقس والكاف وسليانة والقرصين وغريها من 

الواليات الداخلية. 
املقامات  أهم  من  البايات«  »تربة  معلم  ويُعترب 
التاريخية مبدينة تونس العتيقة وهو تراث إنساين معامري 
عريب وإسالمي نادر من نوعه يحافظ عىل الذاكرة الشعبية 

والوطنية لتونس.

الهزلية  امليلودراما  وقتها جاءت  يف 
»السلطة الرابعة« عىل ُركح التياترو يك 
البرشية  زالت  ما  موضوع  طرح  تعيد 
الفيلم  هناك  قرنني.  منذ  تناقشه 
األوىل«  »الصفحة  الشهري  األمرييك 
)املمثالن »والرتماثيو« و»جاك ليمون«( 
الصحافة  أعالم  ألحد  املعروفة  والرواية 
العربية فتحي غانم »الرجل الذي فقد 
ظله«.. السؤال هو هل الصحافة سلطة 
مستقلة؟ وهل يف ظل تعقد التكنولوجيا 
مام  اإلشهار  اموال  وهيمنة  والتوزيع 
مؤسسات  إىل  الصحف  لتحول  أدى 
أو  دول  أو  خواص  ميلكها  اقتصادية 
مديرين  بواسطة  تدار  كبرية  منظامت 
محرتفني وفق منطق الربح أو الخسارة 
العاملني  وترسيح  إغالق  تعني  التي 
اآللة  هذه  يف  ترس  هو  والصحايف 
الكبرية. هناك أزمات عديدة يف الصحف 
والتحقيقات  األخبار  توفر  بعد  وخاصة 
املحمول  تليفونه  مواطن من  يبثها كل 
ويراها  االجتامعي  االتصال  عىل وسائل 
وقتيا.  معها  يتفاعلوا  وحتى  اآلخرون 

الطرف األكرث هشاشة يف هذه العملية 
أن  الذين عليهم  الصحافيون  طبعا هم 
يتكيفوا باستمرار حتى يظلوا يف املجال 
الذي يشهد عىل الدوام تحوالت رسيعة 

تهزه من القاع حتى القمة.
اختار كاتب ومخرج النص املرسحي 
الرحلة الصعبة لصحايف حلم أثناء دراسته 
واملشاكل  الحقيقة  كشف  يف  باإلسهام 
عرب كتاباته وتحقيقاته واحتمل الظروف 
أثناء  للمعيشة  الصعبة  املعيشية 
بعد  ورشع  أهدافه  يحقق  يك  الدراسة 
التخرج يف العمل الصحفي واقرتح عىل 
رؤسائه إجراء تحقيقات يراها رضورية 
ليست  بأنها  فيفاَجأُ  نظرة  وجهة  من 
كذلك يف عقل وتخطيط رئاسة التحرير. 
عندما نرُش التحقيق األول له بات ليلته 
فرحا يُعلم أصدقاءه وأهله بأنه سيكون 
الصباح  يف  ويذهب  األوىل  الصفحة  يف 
ليشرتي الجريدة فيجد تحقيقة ىف مكان 
منزٍو يف الجريدة ودون توقيع. الشكوى 
ملدير الجريدة تنتهي إىل ال يشء فاألمر 
ألسباب  توقعه  ويجب  دامئا  يحدث 

تقنية يف املطبعة. مدير املطبعة يعلمه 
بأن هذا منتوج ينبغي وجوده يف الصباح 
عىل أرفف بائعي الصحف بغض النظر 
ُمنتج  الصحيفة  املؤملة.  الهفوات  عن 
لدى  توفره  ينبغي  املنتجات  كغريه من 
البائع يك يشرتيه الذاهبون إىل مكاتبهم 
وهم  األخبار  عىل  ليطلعوا  الصباح  يف 

يحتسون القهوة.
من  اإلحباطات  بالصحايف  تسري 

عن  بالبحث  مرورا  تحقيق  إىل  تحقيق 
زمالء  بني  الصحافة  نادي  يف  سلوى 
يف  همومهم  يدفنون  محبطني  آخرين 
لكنها  املثمرة  غري  والدردشات  الرشاب 
بينها  املحصور  األوضاع  عن  التعبري 
»السلطة  لدى  يعمل  الذي  الصحايف 
الرابعة«. ترتحل بنا الدراما من التخرج 
حتى سن املعاش ويبقى الحال كام هو 
مبا يستدعي تبديل مستمر لـ»الفيسته« 
للوجه  قلبها  مجرد  وليس  )الجاكيت( 
املتواضعة  غرفته  يف  لديه  االخر.ويبقى 
كل أنواع الفيستات التي يلبسها جميعا 
االتجاهات  فتغيري  البعض  بعضها  فوق 
أحالم  ينىس  أن  وعليه  عليه  مفروض 
يف  العمل  حلمه  كان  حينام  با  الصِّ
األوضاع  تغيري  يف  للمساهمة  الصحافة 
غريته  التي  هي  ذاتها  األوضاع  لكنها 
تحوالت  وسط  العيش  يستطيع  يك 
يف  أحالمه  تُنهي  والتي  الصعبة  األزمنة 

االستقالل.
بسالسة  ذلك  كل  تّم  الرّكح  عىل 
القادر بن  ويرس فالنص واإلخراج لعبد 

الوقائع  كثريا يف  يتدخل  مل  سعيد وهو 
أو  رمزية  أي  يعطى  يك  املعروفة 
وقائع  هي  والجمل  للكلامت  إيحائية 
يف  الصحافيني  كنادي  واألماكن  معيشة 
ال  للكافة.  معروفة  املختلفة  العواصم 
تقرير  يوجد ديكور وال موسيقى. هي 
مرسحي عن الصحافة يف زمن التحوالت 
تلعب  فيه  الرئيسية  والضحية  الكربى 
دون  الواقع  وتحايك  الدور  وحدها 
خالد  املمثل  به  قام  ما  وهو  إنشاءات 
هويسة دون تزيد وبال ابتذال. أضحك 
يعرفها  مشاهد  عىل  وأبكاه  الجمهور 

ويعايشها.
األمل  درجة  إىل  مبارشة  مرسحية 
الوقت  يف  ملشاهدتها  رضورية  ولكنها 
القيم  من  الكثري  فيه  تختلط  الذي 
املحوري  باملشهد  تنتهى  واملفاهيم. يك 
فيستات  خمسة  يلبس  ضائع  لرجل 
يخرتها  الُشغل مل  لزوم  بألوان مختلفة 
الصعبة  الحياة  له  اختارتها  ولكن 
واملعقدة للصحايف يف عرص مل يعد فيه 

أحد مستقل.

المعلم التاريخي »تربة البايات« 

* ناجح

هل للتدشني عالقة
 باقالة املديرة العامة لوكالة احياء الرتاث؟ 

المركز الثقافي الهادي الزغالمي بالكاف   

لوحة جديدة واضحة املعالم ولكن...! 
الحاضنة  وهي  واملتنوع  الرثي  والثقايف  الفني  والتاريخ  املرسح  مدينة  الكاف 

والعمق...  الجامل  لثقافة  املنحاز  لصاحبه  املختلف  الثقايف  املولود  لهذا  الطبيعية 

ثقافة تثوير وتنوير العقول واملعارف اإلنسانية واملكان عمق مدينة الكاف وتحديدا 

رأس العني الشاهقة املتألفة مع املعامر يف رحلة حياة معادلة لرحلة الوجود.

املركز الثقايف الهادي الزغالمي بالكاف لصاحبة الشاب فؤاد الزغالمي العائد من 

جغرافيا مختلفة ليؤسس مرشوعة يف مدينة عامئة عىل مخزون هائل من الثقافات 

املتنوعة. املركز الثقايف الهادي الزغالمي هو حلم. شاب عاش أغلب شبابه يف بلدان 

للمدينة  قيّمة  مضافة  قيمة  لتحقيق  طموح  إطار  يف  جاء  واملركز  الالتينية  أمريكا 

وتوفري منصة للشباب والفنانني.

كوريوغرافيا٬ مرسح  وغناء٬  )رسم٬ موسيقى  واآلداب  الفنون  لكل  فضاء شامل 

وسينام٬ أدب مبختلف أجناسه( ومنفتح عىل التنوعات الفنية الجديدة ومنفتح عىل 

املوهوبة  الجامهري  بني  من  واملشاركون  الفني  العرض  هوالفنان صاحب  الجمهور 

الشابة التي تبحث عن فرصة الربوز.

- ورشات وتكوين ومتكني الشباب من أدوات التعبري الفني واألديب.

- والفضاء فرصة للشباب خاصة لتقديم انتاجاتهم.

ورغم قيمة هذا الفضاء الحامل واملجنح خارج النمطية والبريقراطية وثقافة الوالء 

والعيون  الصمت  إال  واملحلية  الجهوية  السلطة  من  يجد  مل  ألنه  املغلقة  واألبواب 

شساعة  الشاسعة  االنجازات  هذه  مبثل  تعرتف  ال  عمياء  سلطة  بالظالم.  املسيجة 

السفينة الحاملة للشاب فؤاد الزغالمي ابن الفنان الكبري املرحوم الهادي الزغالمي. 

هل تغري الزمن أم نحن الذين علينا أن نتغري؟

*خالد هويسة
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* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف 

الحايل للشباب والرياضة كامل دقيش اسرتاتيجية  الوزير  هل قدم 
عمل واضحة املعامل منذ ان توىل املسؤولية حتام االجابة تأتينا بـ »ال«! 
الحساب  آلية  وغياب  الغموض  يتواصل  ان  العادي  من  فانه  لذلك 
تغيري  إىل  تسع  الرياضة يف عهد كامل دقيش مل  وزارة  نعم  واملحاسبة! 
املشهد ويعود ذلك حسب رأينا إىل غياب برنامج العمل الواضح ودلييل 
إىل  ليستمع  اليد  كرة  جامعة  مكتب  استضاف  الوزير  اّن  ذلك  عىل 
املرحلة  يف  انتهاجه  معه  ومن  الهاليل  كريم  يريد  الذي  العمل  مرشوع 
ما حصل يف  ـ هذا  نعم  ـ  القادمة 
والحال  الريايض  باملرشوع  عالقته 
الريادة  اليد فقدت  ان رياضة كرة 
يف  املشاركة  وحتى  االفريقية 
»نسجل  اصبحنا  فاننا  »املونديال« 
اّن  النجاح  مشاركة وكفى«  وعدم 
هزم  عن  عجز  اليد  كرة  منتخب 

منتخب البحرين!
ما حققه منتخب كرة اليد يف آخر مونديال كان يستوجب تحديد 
املسؤوليات وبالتايل تقييم املشاركة املوندياليةـ الغريب اّن كريم الهاليل 
مل يسع إىل التقييم والتقويم وال ندري ملاذا كان ذلك التوجه او التميش 

ـ ضمن شعار »اطو املايض وافتح صفحة جديدة«! وهو نفس توجه عيل 
املونديال  إىل  الرتشح  العجز عن  بعد  السلة  البنزريت رئيس جامعة كرة 
بعد املشاركة يف دورة الباراج، فهل برمج عيل البنزريت مثال ندوة لتفسري 
اسباب االخفاق وبالتايل »إعادة بناء املرحلة القادمة« عىل فشل دورة 

مل  الذي  الجريء  وديع  جامعة  مع  سابقا  يحصل  مل  ذلك  وألّن  الباراج! 
يرشك اي طرف يف عملية التقييم ان مل نقل انه ال يعرفه اصال ـ وهو ال 
املرتكبة  او تقطع مع االخطاء  تقلل  ان  التي من شأنها  بالعملية  يقبل 
عمليات  عن  االرشاف  وزارة  تتغاىض  ملاذا  نسأل  وهنا  تتكرر  ال  حتى 
)؟( عىل  سنويا  هاما  ماال  الجامعات  لهذه  تقدم  التي  وهي  »التقييم« 
كل حال نحن نعتقد جازمني اّن من ال يقبل »التقييم« هو غري قادر عىل 
االنطالق يف عمله من خالل وضع اسرتاتيجية عمل واضحة املعامل توضع 
فيها كل نقاط النجاح والفشل لالنطالق يف تحقيق ما يسمى عند بعضهم 
الريايض ونجاعته وصوال  العمل  بقيمة  بعقود االهداف يف عالقة طبعا 
اىل تطور اداء الريايض نفسه ـ وأي دور مثال للمدير الفني حني نعلم اّن 
وديع مثال كتب اّن املدير الفني الصغري زويتة غادر ثّم بعد ايام نجده 
ميارس نفس املهام فامذا نسمي هذا؟! نحن مازلنا بعيدين بسنوات عن 
كل ذلك! لذلك فاّن اي رئيس جامعة ذاهب يف اعتقاده انه هو من يدير 
اصال تجاريا وليس مرفقا عاما عليه ان يحاسب عليه ان عاجال ام آجال 
واّن النتائج املحققة سواء كانت ايجابية او سلبية فهي بالرضورة ال بد 
ان تخضع الدارة النخبة وملرصد الرياضة الذي ظل هيكال موجودا دون 
ان تنفتح اركانه آلية استغالل امكانياته البرشية لنطور القطاع الريايض 
الذي ظّل عىل امتداد سنوات طويلة بال برامج حقيقية واسرتاتيجية عمل 

واضحة املعامل!
* يتبع

يحدث في الرياضة التونسية )الحلقة الثالثة(

استنزاف متواصل للمال العام يف غياب الرقابة

المنستيري في الدور ربع النهائي لكأس الكنفدرالية اإلفريقية  

تألُّق بن سعيد وعجز عن مزيد التسجيل
وضع االتحاد املنستريي قَدما يف الدور ربع النهايئ لكأس الكنفدرالية اإلفريقية، إثر فوزه أمس األربعاء 08 مارس 2023، عىل 
بهدف  الكونغويل،  مازميبي  نادي يت يب  حساب 
دور  من  الرابعة  الجولة  لحساب  لصفر، 

املجموعات.
ومتكن أبو بكر تراوري من تسجيل هدف املباراة 
الوحيد يف الدقيقة الثالثة بعدها شهدت املباراة 
بن  البشري  الحارس  من  وتألقا  دفاعية  صالبة 

سعيد والذي كان سّدا منيعا أمام الكونغوليني.
ورفع نادي عاصمة الرباط رصيده إىل 10 نقاط 
برصيد  الرابعة  املجموعة  ترتيب  صدارة  محتال 
10 نقاط يف حني تجمد رصيد نادي مازميبي عند 

النقطة الثالثة يف املرتبة الثالثة.
* محمد

ـ هل يقبل 
رؤوساء الجامعات 
بـ »تقييم« العمل 

المنجز؟!
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 الزمالك يؤجل ترشح الترجي   

البطولة  قرعة  سحب  عملية  عن  الستار  أُسدل 
العربية يف نسختها الجديدة لسنة 2023 التي ستدور يف 
مالعب اململكة العربية السعودية يف شهر جويلية املقبل 

وذلك ضمن بطولة مصغرة تضّم 16 فريقا.
فضال  اإلقصائيني  الدورين  عىل  القرعة  واشتملت 
بطولة  شكل  يف  سيلعب  الذي  الثالث  الدور  قرعة  عن 
الدور  يف  القرعة  ووضعت  السعودية.  العربية  باململكة 
القطري  قطر  نادي  مواجهة  يف  الصفاقيس  النادي  األول 
االتحاد  التونسية  للكرة  الثاين  املمثل  سيتبارى  حني  يف 
املنستريي مع فحامن اليمني عىل أن يجرى الذهاب من 
13 إىل 15 مارس واإلياب من 3 إىل 5 أفريل أو 10 إىل 

12 أفريل.
ذهابا  سيلعب  والذي  الثاين  بالدور  يتعلق  ما  ويف 
من 8 إىل 10 ماي وإيابا من 29 ماي إىل 7 جوان 2023 
فسيضع »اليس اس اس« يف صورة تأهله مع الفائز من 
سيتبارى  حني  يف  البحريني  املنامة  أو  السوداين  الهالل 
البحريني  الرباط مع املتأهل من املحرق  فريق عاصمة 
أو السيب العامين. ويف صورة تأهل »اليس اس اس« إىل 
التي  األوىل  املجموعة  يف  سيكون  فإنه  النهائية  املرحلة 
والرشطة  السعودي  واالتحاد  الريايض  الرتجي  تضّم 
املجموعة  يف  فسيكون  املنستريي  االتحاد  أما  العراقي 
الثالثة التي تضّم الزمالك املرصي والنرص السعودي الذي 

يضم يف صفوفه الدون كريستيانو رونالدو.
ويف ما ييل تفاصيل القرعة:

الجيش املليك املغريب - االتحاد الليبي
الشباب السعودي - القوة الجوية العراقي

النادي الصفاقيس - قطر القطري
طالئع الجيش املرصي - أهيل طرابلس الليبي

االتحاد املنستريي - فحامن اليمني
شبيبة الساورة الجزائري - الكويت الكويتي

الوحدة اإلمارايت - الربج اللبناين
النهضة العامين - شباب الخليل الفلسطيني

السيب العامين - املحرق البحريني
شباب األردن األردين - نواذيبو املوريتاين

ترشين السوري - املريخ السوداين
املنامة البحريني - الهالل السوداين

أما قرعة دور املجموعات فجاءت كالتايل: 
املجموعة األوىل: الرتجي الريايض - االتحاد السعودي 
- الرشطة العراقي - )الفائز من الهالل السوداين/ املنامة 

البحريني - النادي الصفاقيس/ قطر القطري(
املغريب  الوداد   - القطري  السد  الثانية:  املجموعة 
طرابلس/  وأهيل  الجيش  )طالئع   - السعودي  الهالل   -

النهضة العامين وشباب الخليل الفلسطيني(.
املجموعة الثالثة: الزمالك املرصي - النرص السعودي 
املحرق  املنستريي/  واالتحاد  )فحامن  من  املتأهل   -
الجوية  والقوة  )الشباب   - العامين(  والسيب  البحريني 

العراقي/ املريخ السوداين وترشين السوري(.
املجموعة الرابعة: شباب بلوزداد الجزائري - الرجاء 
واالتحاد  املغريب  املليك  الجيش  من  )املتأهل   - املغريب 
)املتأهل   - اإلمارايت(  والوحدة  اللبناين  الربج  الليبي/ 
الكويت  األردين/  األردن  وشباب  املوريتاين  نواذيبو  من 

الكويتي وشبيبة الساورة الجزائري

اقتنص الزمالك املرصي فوزاً مهامً من ضيفه 
هدف  مقابل  أهداف  بثالثة  التونيس  الرتجي 
الثالثاء يف إطار مباريات املجموعة الرابعة ضمن 

بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
الزمالك  وسجل سيف فاروق جعفر هدف 
األول يف الدقيقة التاسعة فيام أضاف أحمد سيد 
زيزو الهدف الثاين من ركلة جزاء يف الدقيقة 29 
ويف الدقيقة 57 قلص رياض بن عياد الفارق بعد 

إحرازه هدف الرتجي الوحيد.
بهجمة  زيزو  انطلق   90+1 الدقيقة  ويف 
ثم  األمين  الجانب  من  وتوغل  رسيعة  مرتدة 
أرسل كرة عرضية عىل رأس سيف الدين الجزيري 
الذي أسكنها الّشباك معلناً ثالث أهداف الفريق 

املرصي.
الدور  إىل  التأهل  يف  آماله  الزمالك  وأحيى 
ربع النهايئ بعد أن حقق فوزه األول يف املجموعة 
املركز  يف  استمر  وان  نقاط   4 إىل  رصيده  رافعاً 

الثالث بفارق األهداف أمام املريخ الرابع

صدارة  يف  الرتجي  استمر  جانبه  من 
املجموعة الرابعة رغم توقف رصيده عند 9 
وميكن  األوىل.  خسارته  تلقى  أن  بعد  نقاط 
العبيه  أخطاء  ضحية  كان  الرتجي  إن  القول 
الفورمة  غابت  كام  التمركز  مستوى  عىل 
األول(  الهدف  )خطأ  والشعاليل  البدري  عن 
وتوغاي وبوشيبة وحسام دقدوق وكوليبايل. 

شباب  استعاد  ذاتها،  املجموعة  ويف 
عىل  كبرية  بصعوبة  وتغلب  توازنه  بلوزداد 
ضيفه املريخ السوداين  1 - صفر عىل ملعب 

»19 ماي« يف ِعّنابة.
وجاء انتصار الفريق الجزائري صعباً رغم 
الذي  األول  الشوط  يف  ضيفه  عىل  سيطرته 
أنايو  النيجريي  من  مراوغة  إثر  بتفوق  أنهاه 
ميّرر  أن  قبل  مدافع سوداين  من  ألكرث  إيواال 

الكرة إىل إسالم بلخري فأودعها الشباك )35(.
يف  الثاين  املركز  إىل  بلوزداد  وصعد 

املجموعة بعد أن رفع رصيده إىل 6 نقاط.

قرعة البطولة العربية: 
مواجهة واردة بني الرتجي والصفاقسي  

صدر حديثا
الناجح يف التحليل النفسي ألداء الرياضي

صدر للباحثة الدكتورة أمرية الناجح عن دار نقوش 
»التحليل  بعنوان:  األوىل  طبعته  يف  مهم  كتاب  عربية 
الحجم  من  صفحة   108 يف  الريايض«  لالداء  النفيس 

املتوسط.
الناجح  أمرية  د.  كتبت  الكتاب  مقدمة  سياق  ففي 
الرياضة  العيادي املطبق عىل  النفس  تحت عنوان: علم 
العيادي  النفس  بعلم  االخصايئ  وظيفة  تظل  تقول: 
منذ سنني  وجودها  رغم  االعتامد  وقليلة  نادرة  الريايض 
يعترب  الريايض  النفس  علم  إىل  العيادي  العمل  فإدخال 
تجاوز  اىل  يهدف  الذي  العالجي  للتطور  بارعة  ميزة 
ماّم  رفاهيتهم  وتحسني  الرياضيني  لدى  االداء  صعوبات 
يسمح لنا بدخول علم النفس العيادي اىل عامل الرياضة 
ودراسة  مبتكرة  ايديولوجية  مفاهيم  بتأسيس  وذلك 
والتعليمية  الفنية  البانوراما  عىل  تتفوق  مهّمة  مشاكل 

للتدريب الريايض ص 5.
املنافسة  يف  والرغبة  االداء  حول  آخر  موضوع  ويف 
للغاية بحيث يجعله موجوًدا  امر حيوي  الدعم والحب  الطلب عىل  فان  الريايض  إىل  بالنسبة  تذكر 
وتغرس فيه القدرة املطلقة ص 14 واما يف موضوع االداء املضاد تقول الكاتبة اّن االداء املضاد مبعنى 
االداء »بالضّد« يستعيد عمل االعراض ويتم تحليلها عىل هذا الشكل وهو ما ينري نهج التحليل النفيس 
حول عمل االداء املضاد ويتتبع وجود موضوع الالوعي يف العمل من خالل ما يسمى باملظاهر الجسدية 
البدنية/الرياضية وهو يرتجم الضد مظهرا حركيا غري مناسب لشكله وبنيته وينبه الهمية الرغبة يف ان 
يكون الفرد املعني رياضيا حيث يقوم الجسد املتحرك بفك تشفري الجسد الغريزي الحافزي ص 18 
باالضافة اىل املقدمة والخامتة وفهرس املصادر واملراجع قسمت املؤلفة هذا الكتاب اىل اربعة فصول 
ـ الفصل االول وهو البحث عن الحب من خالل االداء الريايض الفصل الثاين: التدخل العيادي الفصل 
الثالث: التحليل النفيس الدينامييك لالداء واما الفصل الرابع االخري وهو فثمة تركيز عىل رس النجاح 
يف االداء وختمت املؤلفة كتابها بالتأكيد عىل أهمية التدخل النفيس العيادي لضعف االداء ضوًءا عىل 
االشكالية وضعف االداء ليس مجرد نقص يف النتائج بسبب نقص بسيط يف الحافز او زيادة الضغط امنا 
يشهد عىل وجود الذات وهو يف بعض االحيان ميكن ان يكون عىل نحو متناقض مؤرشا للصحة النفسية 
الجيدة مبجرد ان يتوقف املرء عن تصور الصحة عىل انها توازن دون تعارض بل عىل أنها ديناميكية 

للتغيريات فالرصاعات واالزمات النفسية االساسية هي عوامل للتطور والتحوالت املحتملة.
الكتاب مرجعية مهمة مبا انه يوضح لنا التحليل النفيس اىل اي مدى يشهد عمل االداء املضاد وجود 

موضوع الالوعي ومدى عمله يف هذا النوع من الظهور الجسدي ص 93 ـ 94.
الفعاليات  النفس شاركت كمحارضة يف عديد من  الناجح استاذة جامعية لعلم  والدكتورة أمرية 

واملنصات من بينها منصة التعليم العاملية االفرتاضية للجنة األوملبية الدولية.
* العريب الزوايب

أخطاء قاتلة يف التمركز وغياب الفورمة عن الشعاللي وكوليبالي والبدري

*النادي الصفاقيس هل تتغري أحواله؟
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الطالبي ضمن التشكيلة املثالية   للبطولة 
الفرنسية

تشكيلتها  عن  الفرنسية  ليكيب  صحيفة  كشفت 
ضّمت  والتي   ،1 الليغ  من   26 للجولة  املثالية 

املدافع الدويل التونيس منترص الطالبي. 
ضد  لوريان  فريقه  مباراة  خالل  الطالبي  وحصل 
أوملبيك ليون عىل تقييم 7 نقاط، بعد فوزه يف 9 
ثنائيات من 12، مع بلوغ نسبة متريراته الصحيحة 
ليكيب  تشكلية  يف  للتواجد  أهلّه  ما  وهو   ،٪  93

للجولة، للمرة الثالثة هذا املوسم. 
التشكيلة  ضّمت  الطالبي،  منترص  جانب  وإىل 
املثالية للجولة 26 عّدة نجوم يتقّدمهم األرجنتيني 
بيزوت  ماركو  الهولندي  نقاط(،   8( مييس  ليونيل 
حارس مرمى براست )8 نقاط(، ظهري باريس سان 
سافانيري  وتيغي  نقاط(   8( مينديز  نونو  جريمان 
متوسط ميدان مونبلييه )8 نقاط(، يف حني حصل 

بقية الالعبني عىل 7 نقاط. 

لنئ تقلّص عدد االحرتازات واإلثارات بصفة الفتة للنظر يف بطولتي الهواة 
مبستوييها 1 و2 هذا املوسم إال أن قضية جديدة طفت عىل الساحة تبدو 
يف ظاهرها عادية ولكن يف باطنها »نظر وتحقيق« جديدة وقد تكون لها 
انعكاسات أخرى قد تذهب ضحيتها بعض »الرؤوس«. املسألة تتمثل يف 
إثارة تقدم بها اتحاد سليانة ضّد مشاركة العب مستقبل القرصين نجم 
الدين الهاممي عىل خلفية مشاركته يف اللقاء الذي جمع الفريقني يوم 
ومنها  كثريا  عليها  تعودنا  اإلثارات  هذه  مثل  املايض.  فيفري   26 األحد 
بالذات  امللف  هذا  يف  االستغراب  أثار  ما  ولكن  السمني.  ومنها  الغث 
هو الرسعة القياسية التي تم بها حسم امللف وهو ما مل يحدث بتاتا يف 
تاريخ رابطة الهواة. اإلثارة تم إرسالها إىل الرابطة بالربيد الرسيع لتصل 
التي نظرت  القوانني  لجنة  إحالتها عىل  األربعاء غرة مارس فتمت  يوم 
 24 بعد  اجتمع  الذي  الرابطة  مكتب  عىل  وأحالتها  الربق  برسعة  فيها 
ساعة ليصدر حكمه يوم الخميس وذلك بإقرار هزم مستقبل القرصين. 

نحن ال يهمنا األصل -إن كان الحكم صحيحا أو خاطئا- بقدر استغرابنا 
من الرسعة العجيبة يف إصدار الحكم والحال أننا ما زلنا يف بداية مرحلة 
اإلياب. فريق السباسب وصلته اإلثارة عن طريق رسالة مضمونة الوصول 
يوم الجمعة. شكال األمور قانونية عال العال«. أما مضمونا٬ فكل طرف له 
مؤيداته وحتام ستفصل لجنة االستئناف يف امللف مبا سرتاه صالحا. ولكننا 
ال ندري كم سننتظر من وقت لتحكم هذه اللجنة. فقد عودتنا بالنوم 
الرضورة  عند  أبدا مستعجلة حتى  تكن  امللفات ومل  دراسة  العميق يف 

القصوى. ويف ما ييل مؤيدات الطرفني.

مؤيدات اتحاد سليانة:
* اإلنذار األول 11 نوفمرب 2022 الجولة الثانية ذهابا سليانة/ القرصين
* اإلنذار الثاين 19 نوفمرب 2022 الجولة الثالثة ذهابا القرصين/ الرسس

* ثم شارك يف 06 مباريات الجولة 4 و 5 و6 و 7 و 8 وكأس تونس ضد 
طربقة

 2023 جانفي   21 الثالث  اإلنذار   *
كأس تونس قصور الساف/ القرصين 
 2023 فيفري   06 الرابع  األإنذار   *
الكاف/  ذهابا  العارشة  الجولة 

القرصين.
املفروض أن يتغيب عن مبارة الكأس 
بتاريخ 12 فيفري 2023 ضد النجم 

الراديس.

مستقبل  هيئة  رأي 
القصرين

العام  الكاتب  عطية  فوزي  يقول 
الالعب محل  أن  القرصين  ملستقبل 

اإلثارة حصل عىل إنذاره الثالث يوم 21 جانفي 2023 وخضع للراحة يف 
لقاء الكأس )الدور الرابع( ضّد تقدم ساقية الدائر وبالتايل فهو مل يعد 
تحت طائلة العقوبة. هيئة املستقبل تشري إىل أن نائب رئيس الرابطة 
هو من ترأّس االجتامع الرسيع يف غياب األستاذ أنيس املومني املوجود 
نائبه يقول كاتب  الـ»كان« يف مرص٬ وأن  مع وفد منتخب األواسط يف 
عام املستقبل من سليانة وهو ما يدفع إىل التأويل. علام أن رئيس لجنة 
املايض  ديسمرب  منذ  انسحب  وقد  غالب  هيثم  هو  بالرابطة  القوانني 

وعوضه حاتم العابد.
* عمر/ م

قضية جديدة في رابطة الهواة

اللجنة  رئيس  وعوضه  الرابطة  رئيس  غاب 
والقرار اتُّخَذ يف يوم... ما هذا؟

اإلطار الفني الجديد 
لألوملبي الباجي  

تعاقد االوملبي الباجي مع 
املدرب جامل خشارم لإلرشاف 

عىل حظوظ الفريق خلفا 
لطارق الجراية الذي تحول 

لتدريب أهيل طرابلس الليبي.
ويف ما ييل تركيبة اإلطار الفني 

الجديد لألوملبي الباجي:
- جامل خشارم مدربا أّول

- بديع الزواغي مساعَد مدرّب
ا بدنيًّا - مطيع الشطي معدًّ

ا بدنيًّا  - لطفي بن عاشور معدًّ
ثانيًا

- خالد الخلفي مدرَب حراس
- رمزي املسعودي أخصائيًّا يف 

العالج الطبيعي
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* األخ سمير الشفي: االتحاد كان من بين الفاعلين 
الرئيسيين في تبني االتفاقية 190.

الشفي  سمري  األخ  ذكّر  الدرايس،  اللقاء  أشغال  افتتاحه  يف 

والشباب  املرأة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني 

العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية بنضاالت عامالت 

أو  احتجاجات 8 مارس 1857  نيويورك من خالل  النسيج يف 

إرضاب 1908 للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسني األجور 

والحصول عىل حّق التصويت يف االنتخابات.

واستعرض األخ سمري الشفي مختلف املحطات الالحقة واملؤدية 

إىل تبني اليوم العاملي بصفته كحركة احتجاجية عاملية تحولت 

إىل رمز للنضال ضد القوى اإلسالمية وضد الحيف االجتامعي 

ومن أجل تكريس حقوق النساء.

كام ذكر االخ الشفي بأن االمم املتحدة بدأت تحتفل بيوم 8 

مارس سنة 1975 ليقع تبني اليوم العاملي بإعالن يوم األمم 

األمم املتحدة لحقوق املرأة والسالم الدويل وذلك يف ديسمرب 

.1977

واعترب األخ األمني العام املساعد تكرميا إلنجازاتها ورفع الوعي 

وأكد  العامل.  أنحاء  جميع  يف  بقضاياها  واالجتامعي  السيايس 

أن االتحاد العام التونيس للشغل يحيي هذا اليوم االحتجاجي 

وتوجيه  النضاالت  بهذه  التذكري  عىل  أقسامه  مختلف  وتقوم 

الدراسات  نحو  املجهودات 

العملية  واملقرتحات  والقراءات 

يف سبيل املصادقة عىل اتفاقيات 

العمل الدولية واعتامد ترشيعات 

وتنترص  الالئق  العمل  تكرس 

بلوغ  أجل  من  املرأة  لحقوق 

والقضاء  الجنسني  بني  املساواة 

عىل جميع أشكال العنف املبني 

عامل  يف  االجتامعي  النوع  عىل 

العمل.

إسهام  الشفي  األخ  بنّي  كام 

يف  الفاعلة  ومشاركته  االتحاد 

العمل  مؤمتر  مصادقة  سبيل 

اتفاقية  عىل   2019 سنة  الدويل 

العمل الدولية عدد 190 املتعلقة 

مبناهضة العنف والتحرش يف عامل 

إعداد  خالل  من  وذلك  العمل 

قسم املرأة والشباب العامل لدراسة حول العنف املبني عىل 

النوع االجتامعي يف عامل العمل يف تونس كان لها التأثري البارز 

يف توحيد مواقف الوفد التونيس ثاليث الرتكيبة واملنارصة التي 

املصادقة  سبيل  يف  الوفد  هذا  بها  قام 

عىل أحدث االتفاقيات العمل الدولية.

مداخلته  الشفي  سمري  األخ  واختتم 

الالحق  املسار  أهمية  عىل  بالتأكيد 

واملتعلق  لالتفاقية  الدويل  لالعتامد 

املستوى  عىل  التنفيذ  حيز  بدخولها 

موضوع  الدراسة  أن  واعترب  الوطني. 

الضغط  يف  األساس  حجر  متثل  اللقاء، 

تغيري  رضورة  عىل  الحجة  وإقامة 

الترشيعات الوطنية يف سبيل مالءمتها 

مع أحكام االتفاقية.

اهلل:  برك  كلثوم  األخت   *
رئيسي  داعم  التضامن  مركز 
حقيقي  تكريس  سبيل  في 
في  النساء  لحقوق  وفعلي 

تونس
منسقة  بركالله  كلثوم  األخت  اعتربت 

افريقيا  شامل  مكتب  العاميل  التضامن  مركز  صلب  املشاريع 

يف  متواصلة  العامالت  النساء  نضاالت  أن  األوسط،  والرشق 

سبيل تكريس فعيل وحقيقي لحقوقهن.

وأضافت األخت كلثوم أن مركز التضامن من خالل تعاونه مع 

االتحاد العام التونيس للشغل وخاصة يف برامجه املشرتكة سواء 

مع قسم الشؤون القانونية أو مع قسم املرأة والشباب العامل 

املوجهة  والبحوث  الدراسات  السواء  يدعم عىل  والجمعيات، 

إىل النساء يف مختلف القطاعات االقتصادية ومختلف فضاءات 

العمل يف سبيل بلوغ عامل عمل خال من العنف والتحرش.

وأكدت األخت برك الله عىل أن املصادقة عىل أحكام اتفاقية 

ال  التونسية  السلطات  قبل  من   190 عدد  الدولية  العمل 

ملجال  واضحة  قراءة  يرافقها  أن  يجب  بل  لوحدها  تكفي 

انطباق االتفاقية وذلك عىل عديد املستويات وهي: األشخاص 

والفضاءات واألنشطة.

* ضياء تقتق 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 مارس: 
تقديم دراسة من أجل تطوير الترشيعات الوطنية ومالءمتها مع اتفاقية العمل الدولية 190

مبناسبة إحياء اليوم العاملي للمرأة 8 مارس، نظم قسام الشؤون 

واملؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب  واملرأة  القانونية 

الدستورية بالتعاون مع مركز التضامن العاميل، يومي يوم أمس 

األربعاء واليوم الخميس 8 و 9 مارس 2023 مبدينة الحاممات 

لقاء دراسيا لتقديم دراسة بعنوان مالءمة مقتضيات الترشيعات 

بالقضاء  املتعلقة  الدولية 190  العمل  اتفاقية  الوطنية ألحكام 

عىل العنف والتحرش يف عامل العمل والتوصية عدد 206.

عن  واملسؤولني  املسؤوالت  الدرايس  اللقاء  فعاليات  يف  شارك 

الشؤون القانونية واملسؤوالت واملسؤولون عن املرأة والشباب 

العامل يف االتحادات الجهوية للشغل بتونس الكربى، ومنسقات 

املكاتب الجهوية للمرأة العاملة إضافة إىل ممثلني عن املكتب 

الوطني للشباب العامل. 

الشؤون  قسم  لدى  والخبري  القانون  أستاذ  الدراسة  هذه  أعّد 

القانونية عبد السالم النصريي.


