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منظمة العمل الدولية وجهت 
مراسلة إىل رئاسة الجمهورية

الهيئة اإلدارية الوطنية

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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رفض مناخات التخوين والتخويف

                         حفيظ حفيظ

بعد استهداف نقابات النقل والطرقات السيّارة

األخ سامي الطاهري في يوم  
تأبين المناضلة أحالم بلحاج

وزيرة الثقافة تلّفق تهمة ضذ كاتب 
عام نقابة الوزارة وتضامن نقابي كبري

فقدنا نقابية فّذة 
وعقال خاّلقا

التزام بثوابث االتحاد
واستلهام من تجارب الزعماء

الذكرى 24 لرحيل الزعيم النقابي الوطني الحبيب عاشور

 قرقنة وفاء للشهداء والزعماء

أضواء »إيطاليا« تسوّق ملوت 
شباب ينزف وأكباد تحرتق...!

في الهوارية 
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

* طارق السعيدي      

أكّد األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
يف كلمته يوم الثالثاء 14 مارس 2023، مبناسبة إحياء الذكرى 24 لرحيل 
الزعيم النقايب الوطني الحبيب عاشور عىل أهمية الوفاء لروح الشهداء 
التي تأسس  الوفاء لهم وللمبادئ  لالستلهام من تجاربهم والتأكيد عىل 
عليها االتحاد العام التونيس للشغل. وقال إن إحياء ذكرى الزعيم الحبيب 
النقابيون يف قرقنة ويف جهة صفاقس ويف كل  الذي دأب عليه  عاشور 
التي  والقيم  وللمبادئ  لزعامئهم  النقابيني  وفاء  يؤكد  الوطن  من  شرب 
لالتحاد.  التاريخيني  الزعامء  دور  مؤكدا  االتحاد  قاعدتها  عىل  أسسوا 
نعم هم زعامء نظرا إىل ما قدموه من تضحيات ويف مقدمتهم الشهيد 
أن  وأضاف  التلييل.  وأحمد  الحامي  عيل  ومحمد  حشاد  فرحات  الرمز 
تاريخ االتحاد العام التونيس للشغل حافل بالنضال وبالتضحية من أجل 
التونسيني ومن أجل تونس وشّدد األخ األمني العام عىل أن من له تاريخ 
سيكون له مستقبل بالرضورة. كام تحدث عن الشهداء النقابيني الذين 
أجل  ومن  الوطن  أجل  ومن  تونس  أجل  من  الطاهرة  دماءهم  قدموا 
استقاللية القرار النقايب. وأضاف: »إن مختلف املحاوالت من أجل رضب 
االتحاد فشلت ألنه اتحاد املبادئ والقيم وأنهى بالقول: »إن االتحاد قوة 
خري ولن ينخرط يف محاوالت جره إىل الصدام«. وقد تّم إحياء الذكرى 
وسط حضور عاميل نقايب الفت حيث حرض اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية 
واالتحاد  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  أعضاء  واإلخوة  الوطنية 
عائلة  إىل  إضافة  واألهايل  والعامل  النقابيني  من  وعدد  بقرقنة  املحيل 
الزعيم الراحل الحبيب عاشور. وقّدم األخ نور الدين الطبويب األمني العام 

النقابيني يف جهة صفاقس ويف جزيرة قرقنة بشكل  إكبار لإلخوة  تحية 
خاص عىل الحضور املكثف إلحياء ذكرى الزعيم الراحل الحبيب عاشور.

الراحل  الزعيم  وعائلة  قرقنة  جزيرة  وأهايل  والعامل  النقابيون  وكان 
الحبيب عاشور قد ساروا من مقّر دار عاشور إىل قرب الزعيم. وتم خالل 
املسرية رفع شعارات منادية بالحريات النقابية مدافعة عن الحق النقايب 

وهي شعارات تؤكد مدى التزام النقابيني مببادئ االتحاد ووفائهم للزعامء 
املؤسسني ولجميع الشهداء كام تّم خالل املسرية رفع شعارات مناهضة 
الزهور  من  إكليل  وضع  تم  وقد  األسعار.  ولغالء  الحكومية  للسياسات 

وتالوة الفاتحة عىل روح املناضل الكبري الحبيب عاشور.

 24 الذكرى  مارس   14 يوم  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  أحيى 
لوفاة الزعيم النقايب الحبيب عاشور، ولد الحبيب عاشور يوم 25 فيفري 
االبتدائيّة  الشهادة  قرقنة. حصل عىل  بجزيرة  العباسية  قرية  يف   1913
سنة 1928 ثّم واصل دراسته باملعهد الفني يف تخّصص شعبة الكهرباء. 
مجهوداته  مسّخرا  والوطني  النقايب  النضال  يف  انخرط   1934 سنة  ويف 
لخدمة القضيّة الوطنيّة، يقوده يف كل ذلك قناعة راسخة بأّن االستقالل 
التام للبالد ال يتحقق دون تأطري القوة الشغيلة وتعبئتها لخوض املعركة 

الوطنيّة من أجل اسرتجاع السيّادة والحريّة.
الوطني  الزعيم  لوفاة   24 الذكرى   2023 مارس   14 يوم  نحيي  ونحن 
األفذاذ  الرجال  نضاالت  نستحرض  أن  علينا  عاشور،  الحبيب  والنقايب 
يكون  وبذلك  وتضحياتهم،  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قيادات  من 
ترابط األجيال والحفاظ عىل الذاكرة النقابية والوطنية مام تزخر به من 
التي  القيم  والنقابية وهي  الوطنية  أبعادها  ثابتة يف  وقيم  نضايل  إرث 
جعلت من االتحاد العام التونيس للشغل قلعة وطنية صامدة منذ الفرتة 
االستعامرية واىل اليوم٬ إذ كان الزعيم النقايب خالد الذكر الحبيب عاشور 
من كبار الزعامء الصادقني الذين ساهموا يف صناعة التاريخ فإحتفظ بهم 
وكرمّهم التاريخ. من خالل أحداث ومعارك كربى وهي دروس يف النضال 

الوطني والدفاع عن الشعب والسيادة الوطنية. 
  فقد واجه مناضلو االتحاد يف معركة 5 أوت 1947 جربوت االستعامر 
)أحد  عاشور  الحبيب  النقايب  للزعيم  كان  إذ  الوحشية،  القمعية  وآلته 

همته  وعلو  بشجاعته  ملع  امليداين  وقائدها  املعركة  هذه  مهنديس 
اىل  أفضت  التي  امليدانية  التحركات  قيادة  يف  أسايس  دور  املعهودة( 

ملحمة 5 أوت 1947 بصفاقس.
   تعرض بعدها الحبيب عاشور اىل النفي بـِ»زغوان وباجة«، كام زاده 
إرصارا   1952 ديسمرب   5 يوم  حشاد  فرحات  القائد  املرحوم  استشهاد 

عىل املبادئ ومزيد الصمود والتحدي. مثله مثل بقية قيادات االتحاد، 
فقد واجه بعد االستقالل محاوالت التدجني منذ أواسط الستينات ليجد 
أول من  كان  إذ  املنفى  إىل  نفسه مضطرا  التلييل  أحمد  الراحل  الزعيم 
من  فاستبسل  العامة.  الفردية  والحريات  بالدميقراطية  وطالب  تجارس 
عن  الذود  يف  عاشور  الحبيب  والوطنية  النقابية  الحركة  زعيم  بعده 
استقاللية االتحاد والوقوف يف وجه محاوالت تركيعه وتدجينه، لتمرير 
من  رافقها  وما  الشغالني  حساب  عىل  واجتامعية  اقتصادية  إجراءات 
محاكامت جائرة بتهم ملّفقة بدأت يف الستينات )ما يعرف بحادثة حرق 
الباخرة يف 7 جوان 1965( وتواصلت خالل السبعينات، أشهرها محاكمة 
عاشور  الحبيب  الراحل  رأسها  وعىل  والجهوية  الوطنية  االتحاد  قيادة 

غداة معركة 26 جانفي 1978 الدامية.
وعندما تّم نقله إىل سجن 9 أفريل بتونس ورغم محنة السجن، كان 
يدافع عن براءة االتحاد ملا نسب إليه يف هذه األحداث والتمسك برشعية 
مواقفه. لقد كان فعال زعيام نقابيا شجاعا مؤمنا بالقضايا العادلة التي 
دافع عنها االتحاد العام التونيس للشغل طوال مسريته. حتى أن حرس 
ـ  يستمعون له  الذين حوكموا وقتها  النقابيني  السجن ـ كام ذكر أحد 
تثري  فعال  جأش  رباطة  من  به  يتمتع  وما  بشخصه  وإعجاب  باندهاش 
املحاكمة...  من  خوف  وال  ضعف  وال  تخاذل  ال  واالنبهار..  اإلعجاب 

املحاكمة الرهيبة التي كانت يف انتظاره....كام كان يقول.
 لقد كان الحبيب عاشور من القادة الكبار للحركة النقابية والوطنية.

األخ نور الدين الطبوبي في الذكرى 24 لرحيل الزعيم الحبيب عاشور

التزام بثوابت االتحاد وإستلهام من تجارب الزعماء

في الذكرى 24 لرحيل الزعيم النقابي الوطني الحبيب عاشور

ترابط األجيال والحفاظ على الذاكرة الوطنية
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ما لم ينشر عن الهيئة اإلدارية الوطنية بقرقنة
وطنية

إّن الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العاّم التونيس للشغل املجتمعة برئاسة األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام، اليوم 13 مارس 2023 بجزيرة قرقنة مهد املؤّسسني والرّواد، ومبناسبة إحياء ذكرى عزيزة 
مسار  ولتقييم  وإشعاعها  الجهات  دور  لتفعيل  بادرة  ويف  عاشور،  الحبيب  الزعيم  رحيل  ذكرى  علينا، 

النضاالت الجهوية والقطاعية ولتدارس الوضع العام واستعراض املستجّدات:
البالد ومتّت بكامل  انتظمت يف كّل جهات  التي  الحاشدة  السلمية  التجّمعات واملسريات  تُْكرب عاليا 
االتحاد  منظّمتهم  التفافهم حول  عن  بطواعية  والنقابيون  الشّغالون  فيها  عرّب  والتي  وااللتزام  املسؤولية 
العام التونيس للّشغل وأكّدوا بوعي تبنيهم لسياساته ومواقفه الرافضة لالستبداد واملدافعة عن الحقوق 
والحّريات ويف مقّدمتها الحّق النقايب وحّق اإلرضاب واملناهضة للخيارات االقتصادية واالجتامعية الالّشعبية 
التي تنتهجها حكومة الرئيس والتي عّمقت تدّن الخدمات االجتامعية الحيوية كالتعليم والصحة والنقل 

وغريها وستزداد استفحاال بعد التخفيض بأكرث من ثلث باب الدعم يف ميزانية 2023.
تتوّجه بالشكر إىل عموم الشعب وإىل املنظاّمت والجمعيات والقوى السياسية التي شاركت بتلقائية 
إبالغ صوت  إىل  تهدف  قرارات  من  اتخذه  ما  يف  وساندته  االتحاد  مقّررات  واحرتمت  املسريات  يف هذه 
السياسات  واستمرار  الحّريات  عىل  والتعّدي  االنتهاكات  ضّد  واضحا  قويّا  موّحدا  والتونسيني  التونسيات 

الفاشلة التي تتالعب بقوت الشعب ومبستقبل األجيال والخاضعة إلمالءات الدوائر املالية العاملية.
الذين عرّبوا عن تضامنهم مع االتحاد سواء عرب قدومهم إىل  النقابيني  تحيّي املسؤوالت واملسؤولني 
تونس ومشاركتهم يف بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم بعضهم عناء التنقّل ليتّم ترحيله من املطار، 
كام نشكر املنظاّمت النقابية يف أنحاء العامل التي عربّت عن مساندتها لالتحاد وللحركة النقابية التونسية 
وجّسمت بذلك التضامن النقايب العاملي يف أجىل مظاهره ونشكر تصميمها عىل متابعة إسناد االتحاد ضّد 
الهجمة املسلطّة عليه وتنّدد يف نفس الوقت مبا لحق األصدقاء النقابيني من االتحاد األوريب للنقابات ومن 
النقابات اإلسبانية من قرارات تعّسفية وغري قانونية وتستنكر تعايل أصوات بعض أبواق السلطة الجدد 
املهللّة برتحيل النقابيني ناكرة عىل النقابيني حقّهم يف التضامن والتآزر أمام هجمة رأس املال والحكومات 

املستبّدة.
أنصار  من  جهات  بها  تقوم  التي  وقياداته  االتحاد  ضّد  والتجييش  والتشويه  التشهري  حمالت  تدين 
السلطة وآخرها الخطاب املتشّنج لوزير الّداخلية يوم 7 مارس يف ذكرى ملحمة بن قردان الوطنية، وتحّمل 
الرئيس مسؤولية ما ينجّر عن هذا التحريض من عنف لفظي يكون عادة مقّدمة للعنف املاّدي وللتصفيات 
وتستغرب صمت النيابة إزاء هذه االنتهاكات وميلها إىل االنتقاء عند فتح األبحاث حسب الوالءات وتطالبها 
بإنفاذ القانون وتويّل القضايا املجّمدة التي رفعها االتحاد سواء كانت ضّد املعتدين عىل مقره املركزي يف 
4 ديسمرب 2012 أو ضّد بعض أبواق السلطة ممن احرتفوا التشويه واملغالطة والقذف واإلساءة إىل الغري 
وينّصبون أنفسهم ناطقني رسميني باسم وزارة العدل وتصدر عنهم كّل األخبار واملعطيات مبا فيها التي 

تنتهك املعطيات الشخصية للمواطنني.
تجّدد تنديدها باعتقال األخ أنيس الكعبي عىل خلفية مامرسته حّق اإلرضاب وتطالب باإلفراج عنه 
وحفظ القضية امللّفقة ضّده، وتجّدد مساندتها ألبناء النقل الذين تّم تلفيق تهم كيدية ضّدهم من قبل 
وزير النقل وتعّول عىل استقالل القضاة وعدم خضوعهم للتعليامت وعىل ضمريهم يف طي صفحة تهمة 
ملّفقة ضّد عاّمل دافعوا عن أجورهم وعن استحقاقاتهم املهنية بسلمية وتحّض ووفق القانون. كام تطالب 
الحكومة بفتح ملّف االنتهاكات واملظامل التي ميارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد إىل حملة تنكيل ضّد 

النقابني بالعزل والنقل التعّسفية والخصم من األجور.
تذكّر بأّن االتحاد كان من األوائل املتمّسكني باملحاسبة ومن الذين اعتربوا أّن خطوات املصالحة املتبّعة 
الحقيقية  املحاسبة  أّن  وتعترب  لهام،  وتأصيل  واإلرهاب  للفساد  تجيري  إمنّا هي  املتعاقبة  السلط  قبل  من 
تأيت عىل قاعدة إعالء سلطة القانون وإقامة العدل واحرتام حقوق املتّهم يف محاكمة عادلة ونبذ التشّفي 
وتؤكّد متّسكها مببدإ قرينة الرباءة وتدعو النيابة العمومية والقضاء عموما إىل فتح جّدي مللّفات التسفري 
منذ  به  معموال  كان  كام  الحقائق  لطمس  فرعية  قضايا  إىل  تفتيتها  وعدم  والرّش  واإلرهاب  واالغتياالت 

سنوات يف األروقة املوازية للمحاكم.
قدرتها عن وقف  وعدم  االحتكار  وتزايد  األسعار  التهاب  لوقف  التدّخل  الحكومة عن  تسّجل عجز 
تدهور املقدرة الرشائية لألجراء وعموم الشعب وتدين صمتها إزاء تصاعد املضاربة بقوت املواطنني عرب 

تعميق تعفني مسالك التوزيع وتوّسع دائرة التهريب.
بتطبيق  تعلّق  ما  سواًء  املربمة  لالتفاقيات  التنّكر  عرب  الشّغالني  الحكومة عىل حقوق  التفاف  تدين 
الحوار  بتعطيل  أو  العام  القطاع  أعوان  أجور  يف  الزيادة  اتفاقية  بتنفيذ  ارتبط  ما  أو  فيفري   6 اتفاقية 
االجتامعي، وتطالب بالتطبيق الفوري لكّل االتفاقيات وبإلغاء املنشور يّسء الذكر عدد 21 وتجدد مساندتها 

لكّل القطاعات يف نضاالتها من أجل تحقيق مطالبها املرشوعة.
تدعو االتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إىل االلتزام باتفاق الزيادات يف األجور 
لعامل القطاع الخاص املمىض يوم غرة جانفي 2022 وذلك عرب إمضاء املالحق التعديلية املتبقية والرشوع 
قيمة  يف  الرتفيع  وخاصة  املشرتكة  القطاعية  االتفاقيات  يف  املضمنة  الرتتيبية  الجوانب  حول  التفاوض  يف 

الدرجة.
تستغرب التعتيم املريب للدوائر الحكومية عن ملّف التفاوض مع صندوق النقد الدويل والصمت عن 
مآالته متناسية تداعيات ذلك عىل الوضعني االقتصادي واالجتامعي اللذين يزدادان تدهورا وتعقيدا ماّم 

يعّس إيجاد الحلول الناجعة ويف الوقت املناسب.
ترتّحم عىل أرواح آالف ضحايا الهجرة غري النظامية من تونسيني وأجانب مبن فيهم األفارقة من جنوب 
الصحراء خاصة وتدعو إىل االنكباب عىل حّل شامل وعميق لظاهرة الهجرة عموما وفق اسرتاتيجية وطنية 
تقوم عىل احرتام حقوق اإلنسان واملوازنة بني حامية حدودنا التونسية ورفض تحويل بالدنا حرسا لحامية 
خطاب  وعن  والسطحية  السهلة  الحلول  عن  بعيدا  الدولية  املعايري  وفق  قوانينا  وتطوير  أوروبا  حدود 

التجييش والعنرصية.
تجّدد دعمها لنضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه املرشوعة من أجل إقامة دولته املستقلة 

وعاصمتها القدس الرشيف.
وبقدر متسك الهيئة اإلدارية الوطنية بالحوار الجاّد واملسؤول فإنها تعلن عن استعدادها للدفاع عن 
مطالب الشغالني بالفكر والساعد وتطبيق االتفاقيات املمضاة وعن الحريات العامة والفردية مبا يف ذلك 

الحق النقايب وحق اإلرضاب بكافة األشكال النضالية املرشوعة.
واالقتصادية  الوطنية  األوضاع  تطّور  ملتابعة  دائم  انعقاد  حالة  يف  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  وتبقى 

واالجتامعية.
 األمني العام
نور الدين الطبويب

بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  أكد 
اإلدارية  الهيئة  ترؤسه أشغال  للشغل خالل  التونيس  العام 
الوطنية املنعقدة بجزيرة قرقنة يوم االثنني 13 مارس 2023 
الوفاء  النقابيني يجتمعون يف جزيرة قرقنة من منطلق  إن 
زعامء  لكل  النقابيني  وفاء  مؤكدا  عاشور  الحبيب  للزعيم 
االلتزام  ليؤكد  جاء  قرقنة  جزيرة  اختيار  أن  وبنّي  املنظمة 
باملبادئ والثوابت التي وضعوها. واعترب األخ األمني العام أن 
الهيئة اإلدارية تنعقد يف ظرف صعب يف ظل مناخات متوترة 
االقتصادية  املجاالت  املجاالت  كّل  عىل  سلبا  أثر  ما  وهو 
البالد  العام يف  باملناخ  يتأثر  االتحاد  إن  واالجتامعية. وقال 
ألن الخري إذا عم يعم عىل الجميع وإذا حلت األزمة فإنها 
تحّل أيضا عىل الجميع وشّدد يف هذا الصدد عىل أن االتحاد 
وبالتقدم  باالزدهار  البالد  لتنعم  األزمات  كل  تجاوز  يريد 
وان تضمن العيش الكريم لكل التونسيني وهو ما مل ميكن 
متتلك  البالد  كون  إىل  الصدق٬ مشريا  عرب  إال  إليها  التوصل 
التخوين  مناخات  االبتعاد عن  النجاح رشط  إمكانيات  كل 

والتخويف.
عىل  االلتفاف  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأضاف 
اجتامعية  اتفاقات  هناك  أن  وبنّي  مرفوض  االتفاقات 
 06 واتفاق  العام  القطاع  األجور يف  الزيادة يف  اتفاق  منها 
فيفري وأن االتحاد متمسك بتطبيق االتفاقات ويرفض كل 
من  ستتحرك  القطاعات  أن  إىل  وأشار  االلتفاف  محاوالت 
أجل ضامن حقوق منظوريها يف الزيادة ويف تطوير واقعها 
املعييش. ونوه األخ األمني العام بجهد كل مناضيل االتحاد يف 

إنجاح التحركات النضالية األخرية وشهدت حضورا جامهرييا 
املدن.  املجتمع  ملكونات  املهّم  الحضور  عن  فضال  وشعبيا 
الحكومية  الخيارات  فشل  عن  العام  األمني  األخ  وتحدث 
العالقة وقد  االجتامعية  امللفات  معالجة  التي عجزت عن 
باب  بغلق  والنقابية  العاملية  املطالب  الحكومة  واجهت 
الحوار ورفض االلتقاء مع االتحاد ملعالجة القضايا املطروحة 
ورشح األخ األمني العام ان الخيارات الحكومية ترتهن البالد 
وتضب مقدرات الشعب ودعا إىل رضورة اعتامد خيارات 
اقتصادية واجتامعية تقوم عىل العدالة االجتامعية قوامها 
القرار  استقاللية  »إن  بالقول:  وأنهى  الجبائية.  العدالة 
الوطني تستوجب الوحدة الوطنية الصامء من أجل النهوض 

والرقي مبا ميكن من تحقيق واقع أفضل«.
دور وطني

من  إنه  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من  املتدخلون  قال 
عن  الناتجة  املقبلة  للمحطات  اإلعداد  حسن  الضوري 

وانتقد  االتفاقات  تطبيق  عدم  عن  الناتجة  التوترات 
عىل  االلتفاف  إىل  الحكومي  الطرف  مساعي  النقابيون 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مع  اإلمضاء  بعد  االتفاقات 
القطاع  يف  األجور  يف  والزيادة  فيفري   06 اتفاقا  وخاصة 
حسن  رضورة  إىل  النقابيني  اإلخوة  من  عدد  ودعا  العام. 
أجل  من  لها  الجيد  واالستعداد  النضالية  املحطات  إدارة 
الدفاع عن حقوق العامل بالفكر والساعد٬ ودعا عدد من 
اإلخوة النقابيني إىل تكثيف الجهد اإلعالمي من أجل دحض 
األكاذيب واالدعاءات املغرضة ضد االتحاد وقيادتها والتي 
تهدف إىل تشويه العمل النقايب٬ واعتربوا أن نجاح تحركات 
التفاف عاميل وشعبّي حول منظمة  أثبته من  االتحاد وما 
حشاد أثار حفيظة أعداء العمل النقايب. وبينوا ان التحركات 
أثبتت مكانة االتحاد. وشّددوا عىل ان الدور الوطني لالتحاد 
من منطلق حرصه عىل مكتسبات الشعب التونيس. وقالوا 
إن االتحاد ال يسعى إىل الحكم وهو من دعاة بناء الوطن 
بشكل تشاريك. وشّدد اإلخوة النقابيون عىل متّسكهم بالدور 
الوطني لالتحاد الذي قام به تاريخيا وأكدوا مع مزيد دعم 
الوحدة النقابية ورّص الّصفوف. كام تناولت الهيئة اإلدارية 
وطنيا  حدثا  يكون  ان  إىل  داعية  ماي  غرة  ذكرى  إحياء 
االتحاد  أهمية  ومع  العامل  عيد  مكانة  مع  يتناسب  مهام 
عقد  قرار  النقابيون  اإلخوة  ومثّن  للشغل  التونيس  العام 
الهيئة اإلدارية الوطنية يف جزيرة قرقنة رمز النضال النقايب 
معتربين القرار فيه وفاء للزعيم خالد الذكر فرحات حشاد 
بتاريخهام  ولالستئناس  عاشور  الحبيب  الوطني  والزعيم 
البادرة  أن  كام  املهّمة.  التاريخية  الفرتة  هذه  يف  النضايل 
املدن  مختلف  عىل  التعميم  تستوجب  وهي  طيبة  كانت 
األخرى والجهات من أجل إحياء ذكرى من ضّحوا بالّنفيس 
والغايل من اجل عزة تونس ورفاه العامل واستقاللية القرار 

النقايب.
* طارق السعيدي

 رفض مناخات التخوين والتخويف

األخ نور الدين الطبوبي:
 تونس لها كل مقوّمات النجاح

 استعداد للنضال 
من أجل مطالب 

الشغالني بالفكر والساعد

 رفض اللتفاف 
الحكومة على االتفاقات

 اختيار جزيرة قرقنة وفاء للشهداء والزعماء
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رضا شكندالي:

صعوبات كربى تعرتض 
تونس  

قال األستاذ الجامعي يف االقتصاد 
صعوبات  إن  شكندايل   رضا 
كربى تعرتض تونس عىل مستوى 
من  الخارجية  املوارد  تعبئة 
تعطل  ظّل  يف  الصعبة،  العملة 
إدراج ملفها يف جلسة قادمة من 
صندوق  إدارة  مجلس  جلسات 
اىل  باالضافة  الدويل  النقد 
صعوبات تعرتضها ايضا يف اقناع 
مبلغ  لتحصيل  االخرى  الدول 
ميزانية  لتمويل  دوالر  مليار   5

الدولة املقررة.
وشدد شكندايل عىل أنه حان الوقت للتفكري يف مخطط آخر يتضمن أربع نقاط اساسية 
لتعبئة موارد الدولة املالية وهي اعطاء كل صالحيات انتاج وتحويل وتصدير الفسفاط 
السنوات  يف  تحويالتهم  فاقت  والتي  بالخارج  التونسيني  وتشجيع  الوطني  الجيش  اىل 
االخرية مداخيل السياحة عىل فتح حسابات بالعملة الصعبة بنسبة فائدة تجذبهم مع 

حذف االداء عىل الرثوة العقارية املحدثة بالنسبة إليهم.
الرشكات  مرابيح  عىل  االداء  يف  التخفيض  يف  شكندايل  حسب  الثالثة،  النقطة  وتتعلق 
املصدرة كليا ورابعا اطالق عفو جبايئ عىل مخالفات الرصف لضم املبالغ املتوفرة بالعملة 

الصعبة يف القطاع املوازي اىل القطلع املنظم عرب البنوك.

»تشبّث  الشفي،  سمري  األخ  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  أكّد 
وانحيازاته  عليها  تأسس  التي  الوطنية  املبادئ  بجملة  االتحاد 
االقتصادية  الحقوق  عن  بدفاعه  عالقة  يف  وذلك  االجتامعية، 

واالجتامعية لعموم الشغالني«.
وقال األخ الشفي إننا، صلب االتحاد العام التونيس للشغل، بقدر 
ما ننحني إىل الحوار االجتامعي، وأيادينا ممدودة للحوار الجدي 
هناك  لكّن  اإلشكاليات،  لفض  الطرق  أقرص  باعتباره  واملسؤول، 
اإلدارية  الهيئة  أّن  إىل  مشريًا  االجتامعي«،  الحوار  ملبدأ  رضب 
»عربت يف بيانها عن استعدادها للنضال بكل الوسائل املرشوعة، 
مبا يف ذلك اإلرضاب، يف حال مل تجد آذانا صاغية، والتزاما بتطبيق 

االتفاقيات املربمة«.
بني  املربمة  االتفاقيات  احرتام  رضورة  إىل  الشفي  األخ  ودعا 
مستوى  عىل  تراجعات  »هناك  أّن  إىل  الفتًا  واالتحاد،  الحكومة 
التزامات الحكومة، والتفافا عىل تعهداتها، وذلك يف عالقة باتفاق 
هذا  من  أكرث  أو  بنود  لـ4  الحكومة  وتنكر  سبتمرب2022،   14
االتفاق من جملة 5، عىل غرار االلتفاف عىل الزيادات يف أجور 
أعوان القطاع العمومي، واتفاق 6 فيفري 2021، واستكامل تنقيح 
القانون العام للمنشآت العمومية واملؤسسات الوطنية والقانون 

العام للوظيفة العمومية«.
وأشار األخ األمني العام املساعد إىل أن »الهيئة اإلدارية دعت يف 
لتناول  الحكومة  مع  ومسؤول  جدي  حوار  استئناف  إىل  بيانها، 
القضايا ذات الصبغة االجتامعية الحارقة، خاصة أن البالد تعيش 

العامل  كل  مست  التي  اآلالم  عديد  تكتنفه  اجتامعيا  وضعا 
والطبقات الشعبية، عىل غرار االرتفاع الجنوين لألسعار وتدهور 
املقدرة الرشائية للمواطن«. وأعرب األخ الشفي، عن أمله يف فتح 
الحكومة واألطراف االجتامعية والقوى  حوار جدي وشفاف بني 
الحية يف البالد، ملعرفة ما هي االلتزامات التي قطعتها الحكومة 
مع صندوق النقد الدويل يف عالقة برفع الدعم عىل مواد الطاقة 
االستهالكية  املواد  العشوايئ عىل  الدعم  باملائة، ورفع  بنسبة 26 
األساسية بأكرث من 30 باملائة، ُمشّدًدا عىل أّن هذا األمر يرفضه 

االتحاد العام التونيس للشغل رفًضا قطعيًّا.
* ح/ س

األخ سمير الشفي األمين العام المساعد

الحكومة تنكرت لـ4 بنود ورفع الدعم على 
املواد االستهالكية سيكون   بنسبة 30 ٪

املساعد  العام  األمني  قال 
الشايب  محمد  األخ  لالتحاد 
افتتاح  يف  ألقاها  كلمة  خالل 
للنساء  األول  الوطني  املؤمتر 
الفالحي  بالقطاع  العامالت 
املنعقد بالحاممات، إن حكومة 
الحكومة  هي  بودن  نجالء 
ملّف  تجاهلت  التي  الوحيدة 
العامالت الفالحيات ومل تطرح 
قضيتهن يف أعاملها منذ توليها 
مهامها رسميا إىل اليوم. وأضاف 

األخ الشايب: »لنئ تجاهلت الحكومة هذا امللف فلن نتجاهله وقد 
عمل االتحاد العام التونيس للشغل عرب الجامعة العامة للفالحة 
وشملت  سنتني  دامت  ميدانية  دراسة  عىل   2020 فيفري  منذ 
إنصات  مكاتب  وثالثة  نقابات   6 تأسيس  عن  أسفرت  والية   15
بصدد  ليس  أنه  الشايب  األخ  وأوضح  النساء«.  ملشاغل  لالستامع 
امللف مناسباتيا  تناولت هذا  السابقة ولكنها  الحكومات  تبييض 

عىل وقع أحداث أليمة أو محطات وطنية مختلفة.
التي مل  امللف  بهذا  الخاصة  والبيانات  األرقام  الشايب  األخ  وقدم 
تحنّي رسميا منذ سنة 2019 سنة إعداد إحصاء حول العامالت يف 
قطاع الفالحة شمل حتى املنتصبات للحساب الخاص واإلطارات 

دون الرتكيز عىل فئة العامالت األجريات.
من جهته بنّي األخ عامر الزين كاتب عام الجامعة العامة للفالحة، 
أوالها  أساسية،  نقاط  أربع  إىل  خلُصت  املذكورة  الدراسة  أن 
ولسن  أجريات  الفالحي  القطاع  يف  عامالت  نساء  هن  التسمية: 

متتلكن  ال  إذ  فالحات  نساء 
فالحني  عند  تعملن  بل  األرض 
يومّي.  أجر  مقابل  آخرين 
وثانيا، دعوة السلطات إىل فرض 
متتيعهّن بأجر قانوين يقطع مع 

الظلم واستغاللهن.
آمن  نقل  توفري  رضورة  وثالثا، 
والئق وهو ما تتحّمل مسؤوليته 
قطاع  املرشفة عىل  النقل  وزارة 
توفري  رضورة  رابعا،  أما  النقل، 
وصحية  اجتامعية  تغطية 
تحميهّن من مخاطر مهنة استعامل املبيدات الكيميائية وتجربهن 

عىل العمل يف ظروف مناخية قاسية يف الربد أو القيظ.
ولفت األخ عامر الزين إىل أن االتحاد يطالب السلطات بسّن إطار 
قانوين لحفظ حقوق النساء العامالت، مؤكدا أن بروتوكول نقل 
األجريات املعلن عنه سنة 2016 بقي حربا عىل ورق ومل يفّعل إىل 
اليوم وكذلك االتفاقية االطارية املعلن عنها سنة 2019 إثر حادثة 

السبالة التي أودت بحياة عامالت إثر حادث مرور مل تفّعل.
ودعا كّل من األخوين محمد الشايب وعامر الزين حكومة بودن 
اتفاقيات  إىل عدة  الفالحة  لقطاع  اإلطارية  االتفاقية  ترجمة  إىل 
قطاعية الختالف مجال العمل كالُخرض والغالل واألشجار املثمرة 
اتحاد  لحث  للسلطة  نداء  وّجها  كام  البحري.  والصيد  والزياتني 
الفالحة والصيد البحري عىل االنخراط يف حامية حقوق العامالت 

يف قطاع الفالحة باعتباره »املشغل املجهول« وفق وصفهام.
* ن/ ن

األخ محمد الشابي: 

بروتوكول نقل األجريات بقي حربا على ورق! 

تكريم عدد من الفنانني 
التشكيليني 

من   2023 السنوية  تظاهرته  التشكيليني  الفنانني  اتحاد  مارس   10 الجمعة  يوم  افتتح 
وأفريل  مارس  لشهرْي  التشكيلية  للفنون  الوطني  للصالون   )12( الدورة  الدورة  خالل 
عروس   بنب  الفنون  ورواق  تونس  وبلدية  الثقافية  الشؤون  وزارة  مع  بالتعاون  وذلك 
حيث تم تكريم عدد من الفنانني التشكيليني من أصحاب التجارب يف الرسم والنحت 
والنسيج. وذلك بحضور املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس وضيوف من الفنانني 
 11 السبت  املوايل  اليوم  يف  تّم  كام  الثقافة.  مبدينة  معرض  لهم  أقيم  الذين  العراقيني 
بالباملاريوم وتتواصل يف األيام  الفنون  الثاين للصالون وذلك برواق  افتتاح الجزء  مارس 
املقبلة بقية برامج الشهر الوطني للفنون لالتحاد لسنة 2023 برواق الفنون بنب عروس 
وبفضاءات كنيسة »سانت كروا« باملدينة العتيقة إىل جانب »صالون تونس للحروفية« 

يف دورته الرابعة خالل شهر مارس 2023.
* شمس الدين

املستشهر الجديد للنجم 
الساحلي   

أمضت هيئة النجم الساحيل عقدا استشهاريا مع بنك QNB القطري لفرتة لن تقّل عن 
ثالث سنوات.

وتّم االتفاق النهايئ عىل كل البنود والتفاصيل واملبلغ املايل الذي سيكون مرتفع القيمة 
وسيساهم يف التخفيض من حدة األزمة املالية، وسيكون قميص »ليتوال« موشحا بهذه 

العالمة انطالقا من مباراة اتحاد تطاوين يوم السبت.
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أمل تقويل إنه وجب علينا التجديد والتجدد وترك الفرص لليافعني 
ولالبداع

العمومية  الصحة  مرفق  عىل  تبخل  مل  التي  الطبيبة  فيك  أنعى   
إىل آخر لحظة وهي التي جعلت من مهنة الطّب عطاء ومل تكن يوما 

تبخل عىل عليل اال وتجندت لتأيت له بالدواء؟
وامللتزمة  الحقوقية  واملناضلة  والنقابية  والباحثة  العاملة  أنعى 

اليسارية
مبستقبل  وآمنت  املعنفات  للنساء  انترصت  التي  النسوية  أنعى 
يعرتف بحقوق النساء وباملساواة واختارت الرحيل يف صمت العظامء 

وبتواضع الفقراء
أنعى من كانت البوصلة واملعلمة واملتضامنة دوما واملتعاونة مع 

الضعفاء
أنعى من كانت هي السند

وامللتزمة عىل طول االمد
عقيدة  التضامن  من  اتخذت  التي  النسوية  املناضلة  فيك  أنعى 

ومن البساطة ونكران الذات منهجا يف الحياة
والثورية  الصامدة  واملناضلة  الصادقة  الصديقة  ايتها  الوداع 

الغاضبة والنسوية الخالدة 
الوداع يا بلسم الروح يا زارعة البسمة عىل محيّا االطفال يا مهداة 

املراهقني وداعمة النساء 
ترأست  من  أعّز  يا  الوداع  حبيبتنا  يا  الوداع  رفيقتنا  يا  الوداع 

جميعتنا وأحسنت األداء
الوداع يا من اخلصت ملرضاها وكانت عىل العهد يف كل النضاالت 

والساحات رمزا للوفاء 
يا من متيزت بالفطنة والذكاء

وانت تحلقني يف السامء بلغي سالمنا إىل الشهداء وجميع الرشفاء
تتهاطل  الفراق  بلوعة  والتصديق  بالفاجعة  للقبول  نتهيأ  ونحن 

علينا التعازي من كل حدب وصوب
انطباًعا جاءتنا  ففي كل أرض تركت بصمًة ويف كل مجال تركت 
وفرنسا  وباكستان  والجزائر  واملغرب  وفلسطني  مرص  من  التعازي 
والحقوقية  املهنية  املنظامت  ومن  العامل  اصقاع  كل  ومن  وأوروبا 

والنسوية وغريها.
مل يصدقوا انك رحلت الن الغياب ليس من عاداتك

واالنسحاب ليس من طباعك
انت التي جابهت الصعوبات ومل تشتك يوما وإىل آخر لحظة مل 

تبحث عن االعرتاف وال عن الرخاء
انت التي أعطيت وكان عطاؤك سخاء

وما طلبت يوما شيئا بل طالبت بالحقوق واملساواة والكرامة لكل 
املقصيني واملهمشني ويف مقدمتهم النساء.

انت التي حملت قضايا شعب ووطن وقلت لنا ان الحرية ال تتجزأ 

وان العدالة والعيش الكريم ليس حكرا عىل االغنياء.
انت التي اذا تكلمت اقنعت واذا أصغت تفاعلت واذا ابتسمت 

صدقت
ومل  جالسك  من  كل  بك  وأنس  عرفك  من  كل  أحبك  التي  انت 

يعارضك إال األغبياء 
يحق لنا أن نبكيك وتبكيك تونس وكل النساء

يحق لنا أن نحزن لهذا الزمن الرديئ زمن العزاء
رفيقة  صوت  فينا  ليُْسكنَّ  رحلن  الاليت  النسويات  صوت  كنت 
فعلمتنا  دافعت عنهن  اللوايت  فينا صوت  فأثرت  رافقتنا  التي  الدرب 
املقاومة والنضال وحب الحياة وصوت الشابات اللوايت تضامنت معهن 

يف محنهن
كنت وصل التضامن وصدى اإلرصار وتوق الحرية ومالًذا لنا

واالضطهاد  االجتامعي  والحيف  السيايس  االستبداد  ضد  ناضلت 
األبوي

ارقدي بسالم فلك نسويات رشسات سيكملن املشوار من بعدك 
أمال يف غد أفضل ويف تونس أخرى ممكنة.

يا أحالم املدينة
يا مكفكفة دموع كل حزينة

الوداع يا أحالمنا، يا تاريخنا وماضينا
وهنيئا ملدينتك الجميلة

أين اخرتت أن ترقدي بسالم وترتكينا
لروحك الطأمنينة والرحمة
ولذكراك الطيبة تحية وفاء

ولفقدانك لنا كل العزاء
* الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

الكيمياوية  واملواد  للنفط  العامة  الجامعة  قررت 
تأجيل اإلرضاب الذي كان مقررا يومْي 15 و16 مارس 
ما  حسب  الجاري،  مارس  و30   29 يومْي  إىل  الجاري 
للجامعة.  العام  الكاتب  السمريي  سلوان  األخ  أكده 
الطرفني  بني  املفاوضات  تقدم  إثر  القرار  هذا  وجاء 
يوم  التأمت  صلحية  جلسة  خالل  والنقايب  الحكومي 
االثنني 13 مارس 2023 يف وزارة الصناعة بحضور وزيرة 
الصناعة واملناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي وممثلني 
واملواد  للنفط  العامة  والجامعة  الحكومة  رئاسة  عن 
الكيمياوية واألمني العام املساعد لالتحاد الشغل األخ 
العامة  الجامعة  الكاتب  وقال  الساملي.  الدين  صالح 
إن  السمريي  سلوان  األخ  الكيمياوية  واملواد  للنفط 
النظر حول  تقارب وجهات  بعد  جاء  اإلرضاب  تأجيل 
بني  املمىض  األجور  يف  الزيادة  محرض  تطبيق  كيفية 
 14 بتاريخ  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  الحكومة 

سبتمرب 2022 وأكد أنه تّم االتفاق عىل تأجيل اإلرضاب 
إىل يومي 29 و30 مارس الجاري ملزيد دراسة النقاط 
الخالفية حول كيفية تطبيق محرض الزيادة يف األجور 
للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  الحكومة  بني  املمىض 

بتاريخ 14 سبتمرب 2022.
واملواد  للنفط  العامة  الجامعة  أن  إىل  ولفت 
الكيمياوية متسكت خالل جلسة اليوم االثنني بتطبيق 
يف  بالزيادة  املتعلق   2022 سبتمرب   14 اتفاق  محرض 
وأرجع سبب  العمومية٬  املؤّسسات  يف  العاملني  أجور 
تلويح الجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية بشّن 
إىل  نفطية  رشكات  و7  الكيميايئ  املجمع  يف  إرضاب 
»ذهاب الحكومة يف تأويل مغاير ملا تّم االتفاق عليه يف 
محرض اتفاق 14 سبتمرب 2022 من خالل مذكرة أرسلتها 
للمؤسسات العمومية بتاريخ 7 فيفري 2023 مناقضة 
وقال   .»2022 نوفمرب  أرسلتها يف  التي  األوىل  للمذكرة 

الشهر   2023 فيفري   7 مذكرة  يف  ألغت  الحكومة  إن 
املرجعي الذي ستحتسب عىل أساسه الزيادة يف األجور 
لسنوات 2023 و2024 و2025. وقال إن املذكرة الثانية 
بتاريخ 7 فيفري 2023 أشارت إىل أن الشهر املرجعي 
شهر  سيكون  و2025  و2024   2023 لسنوات  للزيادة 
الزيادة  2022، مؤكدا أن هذا ال يضّم تطبيق  سبتمرب 
املتفق عليها بنسبة 5 باملائة للسنوات الثالث املذكورة 

وفق ما جاء يف اتفاق 14 سبتمرب 2022.
مبدئيا خالل  االتفاق  تّم  أنه  السمريي  األخ  وأكد 
الجلسة الصلحية املنعقدة يوم االثنني 13 مارس 2023 
بسنة  املتعلقة  للزيادة  املرجعي  الشهر  تحديد  عىل 
2023 يف شهر سبتمرب 2022، وتحديد الشهر املرجعي 
للزيادة يف سنة 2024 يف شهر ديسمرب 2023 وتحديد 
الشهر املرجعي للزيادة يف سنة 2025 هو شهر ديسمرب 

2024، »مثلام نص عليه اتفاق 14 سبتمرب 2022«.

في يوم الوداع
يا صاحبة املبادئ واملواقف واإلصداع

األخ حفيظ حفيظ   األمين العام 
المساعد لالتحاد

نعم،منظمة العمل 
الدولية وجهت رسالة 
إىل رئاسة الجمهورية

للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  أكد 

األخ حفيظ حفيظ أن مدير عام منظمة العمل الدولية وّجه 

الحكومة  ورئيسة  قيس سعيد  الجمهورية  رئيس  إىل  مراسلة 

نجالء بودن وذلك إثر املذكرة التي تقدم بها اتحاد الشغل إىل 

منظمة العمل الدولية

وأوضح األخ حفيظ أن املراسلة تضمنت اإلشكاليات التي 

وحق  النقابية  الحريات  احرتام  »عدم  وهي  االتحاد  طرحها 

التزام  وعدم  الالمرشوط  الطوعي  التفاوض  وحرية  اإلرضاب 

املناخ  الدولية مام ميّس  التونسية بتطبيق االتفاقيات  الدولة 

االجتامعي«.

تجيب  الحكومات  كل  أن  إىل  حفيظ  حفيظ  األخ  وأشار 

الدولية  العمل  الواردة من منظمة  املراسالت  العادة عىل  يف 

النقابية  الحريات  لجنة  اإلجابات عىل  بعد عرض  ما  ليتم يف 

ومجلس إدارة املنظمة مبيّنا أنه حتى يف صورة عدم اإلجابة 

عىل املراسلة فإن منظمة العمل ستقدم مالحظاتها إىل الدولة 

التونسية.

* م/ م

لهذه األسباب تمّ تأجيل إضراب الجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية!

*األخ سلوان السمريي
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بعد تأجيل إضراب النقل 

الوزارة تتعهّد 
بتجاوز اإلجراءات!  

إثر جلسة صلحية انعقدت مبقر وزارة الشؤون االجتامعية 
للنظر يف برقية تنبيه باإلرضاب القطاعي للنقل والذي كان 
من املزمع تنفيذه يومي 15 و 16 مارس الجاري وكان ترأس 
وبحضور  املجيدي  ربيع  السيد  النقل  وزير  الجلسة  هذه 
نقايب  ووفد  االجتامعية  الشؤون  وزير  السيد  ديوان  رئيس 
املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  صالح  األخ  يرتأسه 
طلب  عىل  وبناء  العمومية  واملنشآت  بالدواوين  املكلف 
التي  إجراءات  عدة  استكامل  من  متكينها  اإلرشاف  سلطة 
تأجيل  تم  اآلجال  نقاط خالفية وتسويتها يف  تخّص تطبيق 

اإلرضاب إىل يومْي 10و11 ماي 2023.

عملية جراحية 
عاجلة

لألخ الطاهر املزي  
هياكل  وكل  »الشعب«  لجريدة  املوسعة  األرسة  تتمنى 
الّشفاء والسالمة لألخ الطاهر الربباري املزي األمني  االتحاد 
أجرى  أن  بعد  الخاص  القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام 

عملية عاجلة كُلّلت بالنجاح.
إن شاء الله باللطف.

األساسية  للنقابة  عامّا  كاتبا  بلحاج  فوزي  األخ 
لبلدية املحمدية

انعقد مؤمتر النقابة األساسية لبلدية املحمدية برئاسة األخ محمد املارغني الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس وبحضور األخوين 
عضوي املكتب التنفيذي الجهوي بديع السعدي ونجيب الرزقي، وعن الفرع الجامعي األخوين منذر الورفيل وحاتم املحمودي، وقد أفرزت عملية 

التصويت املكتب النقايّب التايل: 
ا فوزي بلحاج: كاتبا عامًّ

وكامل العبايس وفرحات املاجري وآسيا البوساملي وهشام العياري وزهري البوغامني ومحمد القرموعي )كتّابًا عاّمني مساعدين(.

موعد قبل الموعد

مؤتمرا 
عمال املناجم 

وموظفي الرتبية
إىل  بالنسبة  مهمة  االسبوع  هذا  نهاية  ستكون 

انه  مبا  الرتبية  وموظفي  املناجم  قطاعي  يف  العاملني 

عامل  من  لكل  االنتخابيني  املؤمترين  عقد  مع  يتزامن 

املناجم )يوم 18 مارس 2023( بنزل الهدى بالحاممات 

ـ واعوان وموظفي الرتبية يوم 21 مارس 2023 كذلك 

املؤمترين  لكواليس  واملتتبع  بالحاممات  الهدى  بنزل 

باملؤمترين يف ظّل  الخاصة  الطريق  له خريطة  تتوضح 

التفاف سلطة اإلرشاف عىل االتفاقيات املمضاة يف وقت 

سابق.
* محمد / ع
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بيان مساندة من النقابة األساسية 
بسيدي بوزيد ملؤسسات العمل الثقايف

نحن مكتب النقابة االساسية ملؤسسات العمل الثقايف بسيدي بوزيد املجتمعني يوم امس االربعاء 15 مارس 2023 اذ نعرب عن 
عميق اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل وارثه النضايل وتوجهه التقدمي عازمني عىل الدفاع عن منظمة حشاد العريقة 
ومناضليها، فإننا نتابع بانشغال الوضع الخطري الذي آل اليه قطاع الثقافة نتيجة سياسة الهرسلة والتضييق التي متارسها سلطة االرشاف 
تجاه الزمالء واعتامد سياسة التشويه تجاه العمل النقايب من خالل التنكيل والحاق الرضر ببعض االخوة من الهياكل النقابية داخل 
القطاع وبلغت حد محاكمة البعض قضائيا وإحالة البعض اآلخر عىل مجلس التأديب ونقلة البعض اآلخر تعسفيا ويف تضييق تاّم عىل 
حرية الرأي والتعبري٬ ما يتعارض مع األدوار األساسية املناطة بعهدة سلطة اإلرشاف يف خلق مناخ منسجم ومالئم ملامرسة الفعل الثقايف 
واالبداعي للعون واالطار الثقايف عىل حد السواء وانطالقا من متسكنا مببدإ الدفاع عن القطاع وواجبنا النضايل يف الدفاع عن كّل نَفس 

حّر يف القطاع الثقايف فإننا نؤكد عىل:
ـ دعمنا الالمرشوط للزمالء الذين يتعرضون للمحاكامت ونحييهم عىل صمودهم أمام سياسة التخويف والتضييق.

ـ مطالبتنا سلطة االرشاف بوقف سياسة التنكيل وترويع الزمالء بعنوان »مجالس التأديب« و»النَُّقل التعسفية«.
ـ التنديد بسياسة املحاكامت القضائية التي تعتمدها سلطة االرشاف تجاه نقابيي القطاع.

ـ التنديد بسياسة تكميم االفواه وقمع حرية الرأي والتعبري
ـ نحمل وزيرة الشؤون الثقافية كامل املسؤولية يف الوضع الخطري الذي آل اليه القطاع من توتر وتعكر مناخ العمل وتداعيات 

ذلك عىل املشهد الثقايف يف بالدنا.
ـ عزمنا املطلق عىل الدفاع عن أحرار قطاع الثقافة وتجند منظورينا لخوض كل االشكال النضالية املرشوعة دفاعا عن الزمالء 

ودفاعا عن الحق النقايب وعن االتحاد العام التونيس للشغل
* النقابة األساسية ملؤسسات العمل الثقايف بسيدي بوزيد

بعد شكوى لوزيرة الثقافة 

أعوان األمن قدموا األخ الناصر بن عمارة 
للمحكمة 

دعا املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
للشغل بتونس كافة الفروع الجامعية 
أمام  للوقوف  األساسية  والنقابات 
مساندة  بتونس  االبتدائية  املحكمة 
العام  الكاتب  عامرة  بن  نارص  لألخ 
وإطارات  ألعوان  األساسية  للّنقابة 
يوم  تقدميه  تّم  الذي  الثقافة  وزارة 
عىل   2023 مارس   15 األربعاء  أمس 
النقل  قطاع  نقابيي  منوال  نفس 

بشكاية من وزيرة الثقافة.
* رمزي

سؤال األسبوع

ملاذا اضرب اعوان شركة 
االتصاالت أوريدو؟

نفذ  اعوان  رشكة االتصاالت  اوريدو  يوم الثالثاء 14 مارس 2023 ارضابا ناجحا عىل 
خلفية فشل املفاوضات مع الطرف اإلداري يف الزيادة يف األجور. وال ندري ملاذا ترفض 

االدارة العامة فتح باب التفاوض رغم أّن العالقة طيّبة مع الرشيك االجتامعي؟!
الجبّــاري

إلى السيد وزير الشؤون االجتماعية

رغم حكم املحكمة ملاذا 
حجز ثلث الجراية؟

ساهمت  العرفاوي  الصادق  أسفله  املميض  إنني 
ذلك  بعد  املدين  للعمل  والتطّوع  العسكري  العمل  يف 
أحلت عىل  والعام،  الخاص  القطاع  يف  سنة   21 عملت 
التقاعد سنة 2000 بجراية دون االجر األدىن 350د وبعد 
صندوق  لدى  والجراية  للصندوقني  الخدمات  تنسيق 
اي  تقاعد  سنة   20 وبعد  االجتامعية  والحيطة  التقاعد 
يف شهر ديسمرب 2020 تم حجز ثلث الجراية، وأصبحت 
أتقاىض 250د والتجأت إىل العدالة فأنصفتني وحكمت 
متتثل  مل  الوزارة  لكن  مستحقايت  وكل  جرايتي  بإرجاع 

لقرار املحكمة يف شخص الصندوق الوطني للتقاعد.
أرفع امري إىل السيد وزير الشؤون االجتامعية وأرجو ان أجد حالّ لديه.

* الصادق العرفاوي
املعرف 54911700
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أبّن األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املكلف 
أحالم  الدكتورة  والحقوقية  املناضلة  والنرش  باإلعالم 

بالحاج من خالل كلمة ننرشها للوفاء والتبجيل:
باسم املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس 
الحبيبة  الرفيقة  حرضة  يف  معكم  أقف  للّشغل 
الدكتورة واألستاذة أحالم بالحاج لنوّدعها بحرقة وأمل، 
نودّع إنسانة أعطت من وقتها وجهدها وعلمها الكثري 
ونودّع أختا رقيقة لها يف قلوبنا جميعا مكانة عزيزة 
ونودّع رفيقة مناضلة صلبة ثابتة صادقة، نودّع امرأة 

عظيمة.
أوفَّيك  أالّ  وأتهيّب  أنعاك  وأنا  الكلامت  تعوزين 
حقَّك فقد كنت أرقى وأعىل وأسمى وأحىل من كّل 
عاّم  للتعبري  البالغات  كل  تكفيني  فلن  الكلامت.. 

يختلج يف قلوبنا وما تراكم يف ذاكرتنا منك وعنك..
والكّد،  والعلم  النضال  تربة  قربة  ابنة  بالحاج  أحالم 
من  تخرّجت  حتّى  املراحل  جميع  يف  بتفّوق  درست 
لألطفال  النفيس  الطب  يف  وتخّصصت  الطب  كلّية 
وكانت  والتحصيل  البحث  غامر  وخاضت  واملراهقني 
لها إضافات ومجهودات ومساهامت يف تأكيد أهمية 
لألطفال  النفيس  والطب  بالدنا  يف  النفيس  الطب 
األمراض  بعض  عالج  ويف  الخصوص  عىل  واملراهقني 
طب  »جمعية  وأّسست  كالتوّحد  عنها  املسكوت 
عقد  يف  واجتهدت   »STPEA واملراهقني  األطفال 
الدروس  وتقديم  التكوينية  والندوات  املؤمترات 
لتأكيد  الجمعيات  وتشكيل  طلبتها  بحوث  ومتابعة 
منظومة  يف  مكانته  االختصاص  هذا  إعطاء  رضورة 
بكلية  أستاذة  فاشتغلت  تونس.  العمومية يف  الصحة 
هذه  إىل  بانتامئها  فخورة  وكانت  بتونس  الطب 
التدريس  العريقة وكانت مدافعة رشسة عىل  الكلية 
محاوالت  كل  برضاوة  وقاومت  للطب  العمومي 
الخوصصة لكليات الطب من أجل الحفاظ عىل جودة 

التدريس والعالج وحق الجميع فيه. 
النفيس لألطفال مبستشفى  الطب  وقد أسست قسم 
املنجي سليم وأدارته بأحدث الطرق العلمية، فكّونت 
الطبية،  باألخالق  متشبعا  وناجعا،  متكامال  فريقا 
والطرق  الوسائل  بأحدث  املرىض  عالج  عىل  يسهر 
براعة  أظهرت  كام  كرامتهم.  حفظ  عىل  ويعمل 
والبحث  التفكري  عىل  القدرة  عرب  الطب  يف  أكادميية 
والعمل والكفاءة فقد جّسمت أيضا وبال منازع الروح 
ومن  وقيم  ومبادئ  جامل  من  تحمله  مبا  اإلنسانية 
الصدق  وخصال  والتعاطف  والرأفة  الحب  مشاعر 
واألمانة ومن سلوك البذل والعطاء وااللتزام وتسخري 
تبخل عن  تكن  فلم  والتفاؤل،  الشجاعة  الجهد ومن 
مّنا  واحد  ولكّل  يطلبها  من  لكّل  املساعدة  تقديم 

صفة  بذلك  فلّخصت  ذلك  يف  حادثة  معها  تقريبا 
اإلنسانية التي يتوّجب أن يتحىّل بها الطبيب يف زمن 
أحالم  وألّن  سوقا.  والطّب  سلعة  الصّحة  فيه  صارت 
الطبيب  بصفات  تسلّحت  فقد  طبيبة  كانت  بالحاج 
تقّل رضاوة  أخرى كثرية ال  لتخوض معارك  اإلنسانية 
عن املعارك ضّد املرض، فكانت أحالم الحقوقية وكانت 
وألّن  املثقفة.  السياسية  أحالم  وكانت  النقابية  أحالم 
فقد  غنيّة،  كانت  التونسية  الجامعة  أحالم يف  تجربة 
أدركت فرتة ثرية من تاريخ الحركة الطالبية بداية من 
السيايس  النشاط  انخرطت يف  إذ  سنة 1983 و1984 
التي  املتعّددة  اليسارية  الطالّبية  املجموعات  ضمن 
كانت تخوض معارك ضّد النظام وتساهم مع الحركة 
واالستغالل  التسلّط  النضال ضّد  يف  العاّملية  النقابية 
ومن  الطالّبية،  التظاهرات  من  كثري  يف  شاركت  وقد 
الجامعة  رحاب  يف  السيايس  تكوينها  أّن  الواضح 
التونسية قد شحنها فكريا ونضاليا لتدخل غامر الحياة 
النقابية والحقوقية من أبوابها الواسعة متاما كمعظم 
بنات وابناء جيلها من الطالّب الذين أعّدتهم الجامعة 
أحسن  املتنّوعة  الحياة  عىل  التونسية  العمومية 
إعداد. فانخرطت أحالم بالحاج طوعا يف االتحاد العام 
بعد  وتولّت  العمل  مبارشتها  منذ  للّشغل  التونيس 
العامة  النقابة  يف  النقابية  املسؤولية  قليلة  سنوات 
حتّى  عقود  لثالثة   االسشفائيني  الجامعيني  لألطبّاء 
النقابة إىل حدود وفاتها،  العاّمة لهذه  الكتابة  تولّيها 
بالدور  عميقا  إميانا  املؤمنة  للنقابية  مثاال  فكانت 
تحّفظ  بال  وامللتزمة  لالتحاد  واالجتامعي  الوطني 
والناقدة  ملقرراته  خضوع  دون  واملنضبطة  مببادئه 

والفاعلة  نقدا  املقام  استوجب  متى  مواقفه  لبعض 
التأثري يف قراراته  التقّدميني يف  ضمن جيل كامل من 
ومواقفه مبا تحمله من رؤية استرشافية وطنية شاملة 
بعيدة عن النقابوية املطلبية والقطاعوية املقيتة ومبا 
متلكه من قدرة عىل اإلقناع وصرب عىل الجدال وأمل ال 
ينقطع يف التغيري، ويف نفس الوقت فقد نجحت بذكاء 
ورفاقها  ورفيقاتها  هي  ذلك،  عىل  شاهد  وأنا  فائق، 
يف  األساسية  النقابات  ويف  العامة  النقابة  مكتب  يف 
مهّمة  وماّدية  معنوية  مكاسب  تحقيق  يف  الجهات 
لألطبّاء الجامعيني االستشفائيني رغم عناء املفاوضات، 
وهي املريضة، ورغم عراقيل الداخل والخارج وظلّت 
إىل األسابيع األخرية تتابع امللّفات العالقة رغم تعّمد 
سلطة اإلرشاف يف املدة السابقة اتباع سياسة سّد باب 
لتعداده  املجال  يتسع  الكثري مام ال  فأنجزت  الحوار، 
االتحاد.  هياكل  داخل  فيه  حّقا  ستوّف  وبالتأكيد 
وقد ساهمت أحالم يف ملتقيات نقابية لبلورة تصّور 
ومنظومة  الصّحية  املنظومة  إصالح  حول  االتحاد 
الحامية االجتامعية وغريها مام اتّصل باختصاصها أو 
لذا  والسياسية  واالقتصادية  الالجتامعية  باهتامماتها 
نقول إنّا خرسنا نقابية فّذة وسنفتقد عقال آخر جدليا 
ذلك  عىل  بالحاج  أحالم  وألّن  ثاقبا.  واضحا  منهجيا 
القدر من الوعي والعطاء والعمل، فقد توّسع نشاطها 
إىل املجال الحقوقي والنََّسوي وهي شابة لتنخرط يف 
يف  وتناضل  الّدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية 
بهام  عرفت  الذي  وااللتزام  التصميم  بنفس  صفوفها 
لفرتتني  الجمعية  رئاسة  ولتتوىّل  عقود  امتداد  عىل 
وقدرة  وتوّسع  إشعاع  من  بصامتها  فيها  لها  كانت 

الجمعية  يف  ولرفيقاتها  لها  تحسب  التشبيك  عىل 
مبختلف مسؤولياتهّن. كام توّسع نشاطها إىل النضال 
أنها  فقط  وأذكر  االستبداد  ضّد  اليومي  الدميقراطي 
ساهمت مبارشة يف تجربة مجلّة قوس الكرامة والقت 
جرّاء ذلك التضييق واملحارصة واملداهامت ولكّنها مل 

تضعف ومل ترتبك ومل ترتاجع..
املحافل  كل  يف  بصوتها  وصدحت  فلسطني  أحبت 
عن  دفاعا  فيها  شاركت  التي  والدولية  الوطنية 
نارصت  كام  التحرر  يف  الفلسطيني  الشعب  حق 
والتمييز  العنرصية  وناهضت  العاملي  التحرر  قضايا 

واالستغالل.
ثريا سيتوىّل  أّن ألحالم مسارا نضاليا  الواضح  إنه ملن 
رفاقنا ورفيقاتنا التوّسع فيه، ولكن ال ميكن يل أن أنهي 
أحالم  أّن  األّول  مهّمني:  أمرين  إىل  التعرّض  دون  من 
من  كّل  احرتام  وعىل  الناس  حّب  تحوز عىل  بالحاج 
عرفها أو تعامل معها، ألنّها كانت ودودة لطيفة رقيقة 
محيّاها  تعلو  التي  الدامئة  االبتسامة  صاحبة  وكانت 
الفرتات  الصافيتني حتّى يف أحلك  وتطفح من عينيها 
تقاوم بها الرداءة والهموم والوجع واإلحباط، فتشعرك 
رسيعا بالطأمنينة والراحة، هي سالحها وسحر روحها 
اإلنسانية الرفيعة، فبتلك االبتسامة الجميلة والصوت 
معها  األلغام  بعبور  تقنعك  الصارم  لكن  الهادئ 
فتنصاع ثقة فيها وحبا.  الثاين أّن أحالم امرأة عمول 
التكل وال متّل: تدرس وتكتب وتدرّس وتعالج وتؤطّر 
وتجادل  وتناقش  االجتامعات  وتعقد  وتقيّم  وتبحث 
وتتّصل  الجهات  بني  وتتنّقل  امللّفات  وتعّد  وتفاوض 
وتجمع  واألهل  واألّم  والبنت  االبن  وترعى  بالجميع 

األحبّة..وال تتعب..
الجسد  أتعبها  الكون.  سيّدات  من  سيّدة  امرأة،  إنّها 
ولكنها  تقريبا  سنة  لعرشين  بعناد  املرض  وقاومت 
استطاعت فيها أن تحّقق بعضا من أحالمها، أحالمنا..

هذه  يف  تعمل  ما  لها  زال  ما  أنّه  عىل  مرصّة  كانت 
الحياة خاّصة أّن بالدنا متّر بأحلك فرتاتها وقد كانت يف 
كّل مناسبة تبدي تخّوفاتها وتعرب عن قلقها الشديد 
ما  ترتّدد يف وصف  وال  نعيشها  التي  الغموض  لحالة 
عىل  محطة  االتحاد  يف  واحنا  بالعبث  اليوم  يحدث 

فعل يشء ما ينقذ البالد.
نوّدعك أحالم بالحاج ولكن لن نودع أحالمك وتوقك 
لن  االجتامعية.  والعدالة  واملساواة  والكرامة  للحرية 
أّن  صادقني  ونعاهدك  اليساري  انتامءنا  معك  نودع 
للحلم بقية، بقية يف يوسف ومريم وبقية يف رفيقاتك 

ورفاقك ترين النرص بعيونهم وعيونهّن
وداعا حلّومة الغالية.

األخ سامي الطاهري في يوم تأبين المناضلة أحالم بالحاج 

ساهمت يف إصالح املنظومة الصحية والحماية االجتماعيّة

* الشاعر رياض الرشايطي     

كنت أنزف نزيف حجر  
ال ماء يك اخلّل أصابعي 

أو كالما لقلع أنياب املوت 
أنا برتت أناميل يف عّد املواعيد اآلفلة٬

واألماين 
وهي مل متّل زغاريد األمل. 

كانت دوما تقول:

من عرف كيف يحّب 
حتام سيحبّه الوطن 

قبل أن يحبّه. 
كانت تقول: 

ال موت للثّوار 
وقوافل ثائرات تجوب صوتها 

صوتها تعرفه الجموع 
وبظرافتها تستقيم الجبال.

هي اآلن تخاتل األرض 

وتبني من حىص قربها 
مدا ووردا 

ووجها يخرج عن طاعة دود الطنّي 
ويعرّش فوق الكون. 

هي اشتقاق حكيم ملبوء بضفائر الّشمس 
يعجن يف قدور الفقراء 

رغائف من صمود.
هي تعرف كيف تضحك حني تغضب 

وكيف تغضب حني تضحك 

تعرف أعشاش الفكرة وكيف تفقس٬ 
وكيف تطري 

ويف هامات األحرار تستقّر. 
رحلت 

وما رحلت 
وهل ترحل راية نون تأنيث 

مبنازل فؤادها صنعت قناديل الطّريق يل ولها؟

  بورتريه:   رثاء خاص إىل الرفيقة الفقيدة: د أحالم بلحاج 
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* الطايع الهراغي      
 

أحالم  الجميع  صديقة  الحزين.  الّنقايّب  اليوم   2023 11مارس  الّسبت 
الجامعيّني  االستشفائيني  لألطبّاء  العاّمة  للّنقابة  العاّمة  الكاتبة  بلحاج 
تحايا  وأحزنها،  التّحايا  آخر  علينا  تلقي  األخري.  الغيب  رحلة  تغادرنا يف 
كم كابدت لرتجئها إىل موعد متّنت أن ال يأيت إالّ بعد أن تكون قد عبّت 
من الّدنيا أوفر نصيب. غالبت تعّنت املوت ونجحت مرارا، ويوم متّكن 
وأّما  الجسد  أفنى  الّنرص.  عالمة  يديها  من  يُسقط  أن  استطاع  ما  منها 

الفكرة فغلبته.
فكرة -أفكار- الزمتها منذ كانت طالبة مطلع الثاّمنينات. أفكار وأحالم، 
آمال وعذابات، تحّديات وعناد، عربدات ضّد كّل ما هو سيّئ نرثتها يف 
أكرث من ساحة عساها تتوالد وتتناسل فيعرس عىل »أوالد الحالل« القبض 
عليها للتّشّفي منها. أيقونة أخرى من أيقونات الّنضال متعّدد األبعاد يف 
برحيلها.  تفاجئنا  والّنسايّئ  والّسيايّس  والّنقايّب  الحقوقّي  حقل،  من  أكرث 
مل يكن املرض بها رحيام. كان عليها ضنينا. مل يرتك لها هذه املرّة فرصة 

لتستأذن أحبّتها يف الرحيل.  
إىل  أقرب  يكون  قد  أحيانا  والبكاء  األحالم،  من  حلم  وأنت  نبكيك  لن 
املذلّة واإلذالل. لن نرثيك ألننا ال نريد أن ننساك. ال نروم فيك توديعا، إذا 
كان ال بّد منه فليكن حبّا وأحالما وتعاهدا وقَسام عىل عهد. وليس املوت 
إالّ رضبا من الكفر. برحيل أحالم بلحاج -ومن كان عىل شاكلتها- يكون 
كّل مناضل يف ساحة من الّساحات قد فقد نبضا منه. فهمت أحالم، ورّبا 
أّن الحياة رحلة ال أحد يعلم  اللّعني عىل ذلك، أن تدرك  أجربها املرض 
متى ينقطع بها حبل الوصل. فليس إالّ أن ننحت فيها ما يبقى ملّا يحكم 

علينا قانون الزّمن بأن نرتّجل.
الفقراء  طبيبة  يشء.  وكّل  يشء.  ال  الّدنيا؟  متاع  من  نصيبها  كان  ماذا 
تَُسّد  ملّا  رعاية  إىل  املحتاجني  صديقة  يرّددوا،  أن  ألصدقائها  يحلو  كام 
عليهم األبواب، عاشقة الحياة يف ما هو بسيط منها وما هو متشّعب، 
ابتسامة دامئة لعلّها شكل من أشكال مقاومة قهر الزّمن و»بالدة« مرض 
عضال، ميدعتها البيضاء وسام ألزمها أن ال تغادر املستشفيات العموميّة 
ففعلت، وحبّها للحياة راية ترّجتها أن تكون لغريها مثاال فكانت. تستّل 
الفرحة من براثن العدم. عنيدة، بعنادها أّجلت رحيلها مرارا وخاتلت 
مل  وإذا  أن متوت.  قبل  يرتبّص. شعارها: رجاء، ال متت  بها  الذي  املوت 
يكن من االستسالم للموت بّد ملّا يرتّهل الجسد فليكن موتك عرسا به 
الّصبايا وعليه يتعاهد األحرار. ليكن منارة  تحتفل الطّفولة وإليه تغرّد 
ملن عىل ذات دربك سار وسيظّل مرّصا عىل أن يواصل املسري. مناضلة 
بال ضجيج. ألفتها الّساحات فام عادت يف حاجة إىل إعالن ساعة التحاقها 
والّنقايّب  والحقوقّي  املهنّي  يتداخل  مسريتها  يف  بتلك.  أو  الّساحة  بهذه 
يف  إالّ  وحقل  بني حقل  فصل  فال  عجيبا،  انسجاما  ويتشابك،  والّسيايّس 
ما متليه املحافظة عىل بعض من الخصوصيّات. مفرد يف صيغة الجمع. 
كان.  مدخل  أّي  من  عرفها  من  يراها  وكذلك  تكون.  أن  أرادت  هكذا 

وكذلك ترصّفت. وعىل تلك الّشاكلة كانت.
موجع رحيلك يا أحالم وفجائعّي. ما إيّاك نودّع، وإّنا قطعة من لحمنا 
سيلتئم  هل  ترى  انفصلت.  عّنا  روحنا  من  ومهجة  دمنا  من  ونصيب 

الجرح يوما ما؟ ما نريده أن يلتئم يك ال ننىس. بوتك غري املفاجئ أضاع 
كّل مناضل بعضا منه.

أحالم، هل كنت تدركني أن ال سلطان لك عىل تأجيل ساعة الغيب األخري 
ملّا يطرق املوت لنا بابا ولكّنه يعجز عن خلخلة توق الّروح إىل الحياة 
لهيب  يف  ارمتيت  لذلك  الخلود؟ هل  موجبات  نحت  إىل  العقل  ونزوع 
املعارك تنحتني ما يظّل ثابتا يوم يُحكم عىل الجسد بأن يستسلم لقهر 
الزّمان فتأىب الّروح أن تفنى فناء الجسد، وتطري الفكرة لتحلّق يف ذات 
لنا  غدا.  وليس  اآلن،  اآلن،  شعارك:  كنت.  هنا  أنّك  تشهد  التي  الّسوح 
اآلن يف برّنا ما نعمل. وليكن الغد -غدهم وغدنا- ملن سيولد من رحم 
يظّل عىل  لنضمن من  حيّا  تبقيه  بأن  املصادفة  تتفّضل  وعليه  عذاباتنا 

العهد.
لن نخذلك يا أحالم يف ما مل يثقل عليك حمله من أحالم ألنّنا نأىب عليك 
ننىس  لن  والّصغار.  الّذّل  ويتقّمصنا  التّفاهة  ترصعنا  أن  أنفسنا  وعىل 
تفانيك يف الّدفاع عن الحّق يف املواطنة حتّى ال يكون الواحد مّنا رقام 

ما  بنقيضها.  نعم ويكفر  بكلمة  يلهج  أن  له  أريد  األرقام يف قطيع  من 
وترحالها، يف  حلّها  الحّريّة يف  جبّة  ارتديت غري  وما  أحدا.  يوما  خذلِت 
رشودها عن لحظة التّعليب،  يف تنطّعها عىل األرس، يف توقها إىل التّمرّد 

عىل أرس اللّحظة.
لسِت -ولسنا- أكرب من املوت. ولكّنك بالتّأكيد أبيت أن تكوين كمن عاش 
فكأن مل يكن. نحّت مسارا مهنيّا ونضاليّا يجزم بأّن املناضلني -شأنهم شأن 
الّشهداء- لبستهم قناعة ترقى إىل مستوى الحقيقة: بنضالهم يتاموتون 
دوما، وأبدا ال ميوتون. يكّل الجسد، يلبسه التّعب، يسافر رغام عنه يف 
انتشاء  رحلة تالفاها دوما وما فّكر فيها أصال يك ال تنّغص عليه لحظة 
الّناس وينعش آمالهم. توغل األفكار يف املسارب  بإنجاز ما يعّزز أحالم 
الوعرة فإذا هم يف المكان ومآثرهم يف كّل مكان. تحّذر من قد يعرتيه 

الوجوم أن عىل الّدرب ال محيد.
أحالم بلحاج سالما/ أحالم بلحاج وفاء.

أحالم بلحاج سالما                     

أحالم بلحاج عهدا ووفاء

نعي
لنزل  األساسية  النقابة  مكتب  ينعى 
بلقاسم  زميلهم  وفاة  جربة  روبنسون 
الله  رحمه  الصيانة  بقسم  الغابري  
هذا  وإثر  جناته٬  فسيح  وأسكنه 
املصاب الجلل نتقدم بالتعازي إىل كافة 

العائلة داعني لهم بالصرب والسلوان.  
 إنا لله وإنا إليه راجعون.     

* محمد بدران

الستار  املناضل عبد  النقايب  القائد  الصديق  أيام  القدر منذ  غيب 
العامل  أفنى زهرة شبابه مناضالً صلبًا من أجل حقوق  الذي  منصور 
ونضالهم االجتامعي ونرصة حقوق االنسان وسيادة وأمن وسالمة وطنه 
والتفاين بكل جهد لخدمة  شعبه وقضايا االمة العربية الواضبة املحقة 
الفلسطينية ونضال شعبها لقد تعرفت عىل فقيدنا  القضية  وباالخص 
العاملية  املؤمترات  يف  سوية  املشاركة  خالل  من  الستار  عبد  املرحوم 
والوطنية االقليمية والدولية وعضويتنا يف االمانة العامة لالتحاد الدويل 
دماثة  فيه  وجدت  الذي  الصديق  نعم  فكان  العرب  العامل  لنقابات 
الخلق وصدق املواقف الوطنية وطيبة القلب والرسيرة ونظافة الكف 
النقابية  واللقاءات  املؤمترات  هذه  خالل  من  وكان  املعاملة  وأدب 
واالجتامعات. فارس الكلمة الصادقة واملواقف الجريئة الخذ القرارات 
الصائبة للدفاع عن حقوق العامل والقضايا الوطنية وتعرية االضاليل 
الفلسطيني  الشعب  وحقوق  نضال  ومساندة  الصهيونية  واالفرتاءات 

املرشوعة.
الفناء اىل دنيا  الراحل من دنيا  أيّها  الستار سالم عليك  اخي عبد 
الخلود ستظل محبتك يف قلوبنا لن ننىس مآثرك التي سطرتها بنضالك 
املميزة وستبقى ماثلة يف ذاكرتنا،  املزايا  الصلب ولن تغيب عنا هذه 
ولن ننىس االيام التي جمعتنا يف رحاب االتحاد الدويل للعامل العرب 

اجل تجسيد وحدة  الشجاعة من  مواقفك  عنا  تغيب  ولن  يف دمشق 
العامل العرب وبعد مؤسساتهم وقرارهم النقايب عن هيمنة اي جهة 

كانت.
النقابية  لالجيال  نضاليا  نقابيا  منهجا  تركت  انك  برحيلك  عزاؤنا 
الثقافية ليكملوا املسرية ويحافظوا عىل وحدتهم ومكتسباتهم وحقوقهم 
االجتامعية وليبقوا سياجا للوطن لحاميته من كل معتد ودخيل وعامل 
قرير  فنم  والخلود  بالرحمة  الستار  عبد  خي  يا  لك  يدعون  فلسطني 

العني ونسأل الله تعاىل ان يتغمدك برحمته الواسعة.
وإنا لله وإنا اليه راجعون

كلمة رثاء يف الفقيد النقابي عبد الستار منصور
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الحوار النقابي

األخ علي العدواني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بمدنين لـ»الشعب« 

مع  حواراتنا  سلسلة  وضمن  العدد  هذا  خالل  نواكب 
األخوة الكتاب العامني لالتحادات الجهوية الوضع االقتصادي 
واالجتامعي والشأن النقايب الداخيل لالتحاد الجهوي للشغل 
مبدنني وذلك يف أعقاب التجمع العاميل مبقر االتحاد الجهوي 
الثامن عرش من فيفري إضافة إىل مشاركة  للشغل ومسرية 
اإلخوة النقابيني ضمن مسرية الرابع من مارس بطحاء محمد 
عيل. عدة اشكاالت طرحها املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
العمومية  االنتدابات يف املؤسسات  باب  وتهم رضورة فتح 
وتنفيذ املشاريع املعطلة واألخرى املتفق عليها يف املجلس 
الوزاري الخاص منذ 15 جوان 2021. هذا إىل جانب معالجة 

الوضع الرتبوي يف مختلف معتمديات الوالية. 
الكاتب  العدواين  عيل  األخ  يتمكن  مل  صحية  ألسباب 
أشغال  مواكبة  من  مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام 
الهيئة االدارية الوطنية التي انعقدت بجزيرة قرقنة ولكنه 
واكب تفاصيلها وكلمة األخ االمني العام نور الدين الطبويب 
وتفاعل األخوة أعضاء الهيئة االدارية واملوانع كانت صحية 
فيها  يركن  التي  الفرتة  هذه  وأثناء  حضوره  دون  وحالت 
وعن  للراحة  مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
كل التطورات األخرية والوضع التنموي بالجهة كان لنا معه 

هذا الحوار.
* تواكب عن بعد أشغال الهيئة االدارية 

الوطنية وأوال نتمنى لك الشفاء العاجل؟
واشكر  التعايف  طريق  يف  نحن  لله  والحمد  يعيشك   -
عىل  والوطني  الجهوي  التنفيذي  املكتب  أعضاء  األخوة 
االدارية  الهيئة  أشغال  اتابع  اآلن  وأنا  والرعاية  االهتامم 
الوطنية من فراش املرض والقلب هناك يف جزيرة قرقنة. أنا 
عىل يقني من وحدة الصف النقايب والوطني من أجل النهوض 
الصعب وكام  االقتصادي واالجتامعي  الواقع  بتونس يف هذا 

والحريات  النقايب  الحق  عن  الدفاع  سنواصل  اننا  العام  األمني  األخ  قال 
والتخوين.  التخويف  خطابات  عن  بالكف  ونطالب  احمر  كخط  النقابية 
املحطات  للشغل يف كل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  الدور  والكل يعي 
أن  ننكر  وال  العظيم.  نحيد عن خط حشاد  ولن  عايشتها.  التي  التاريخية 

الوضع العام الوطني يؤثر عىل الوضع الجهوي أمام »مركزة« القرارت.
ومختلف  بمدنين  الجهوي  الوضع  إلى  نعود   *

معتمدياتها ومنها جرجيس وبنقردان؟
يف  األوضاع  عىل  يؤثر  بالبالد  العام  االقتصادي  الوضع  ذكرت  كام   -
ترقب  لحظة  يف  الناس  واألن  املشاريع  اغلب  تعطل  ذلك  ومن  الجهات 
أمام تنامي الضبابية يف الرؤية االقتصادية وتشديد املراقبة ونحن ال نرفض 
املراقبة عىل املناطق الحدودية ولكن بلني ورفق الن هذه املناطق تعيش 
يف  وحيد  متنفس  واملجاورة  الشقيقة  البلدان  مع  البينية  والتجارة  الضغط 
غياب املشاريع التنموية واملؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وغياب 
مناطق اقتصادية نشيطة وذات ثقل استثامري تنموي. هذا إىل جانب تعطل 
املطالب  هذه  وكل  الوالية  معتمديات  مختلف  يف  التحتية  البنية  مشاريع 
االجتامع  وخاصة  جلسات  محارض  وإمضاء  تباحث  محل  كانت  التنموية 

الوزاري لشهر جوان من سنة 2021.
* أحصيتم عن طريق النقابيين والنقابات األساسية 
3600 شغور  اكثر من  العمومية  واإلدارات  الجهات  في 
هذه  سد  في  الجهوية  السلط  من  رغبة  لمستم  فهل 

الشغورات بفتح االنتدابات؟
الوزارات  يف  األساسية  النقابات  يف  األعضاء  اإلخوة  مع  تعاونا  نحن   -
والهياكل واالداريات الجهوية بوالية مدنني وحتى تكون مطالبنا يف تحسني 
الخدمات قامئة عىل معطيات دقيقة وتوفقنا إىل إحصائيات موثقة لحاالت 
الشغورات يف الوظائف عىل كافة املستويات من العملة واالطارات االدارية 
والسواق يف رشكة النقل الجهوية ويف املصالح الصحية باملستشفى الجهوي 
االختصاص  وأطباء  األطباء  يف  نقص  من  للعالج  األول  الخط  ومؤسسات 

واملمرضني واألعوان االداريني وهذا األمر يشمل الشؤون االجتامعية والتجهيز 
واإلدارية.  الرتبوية  اإلطارات  يف  النقص  عن  حرج  وال  وحدث  واإلسكان 
وباملحّصلة فإن عدد الشغورات يفوق 3600 وال من معوض وال من تفاعل 
من السلط الجهوية التي ترمي الكرة يف مرمى الوزارات والتي أغلقت أبواب 

االنتدابات يف الوظيفة العمومية حسب قانون املالية لسنة 2023.
للنقل  األساسية  النقابة  عبر  جلسات  عقدتم   *
بمدنين منذ أشهر فهل تحسن الوضع من حيث تأمين 

األسطول صيانة وتحديدا؟
- الوضع يف قطاع النقل متأثر بقطع االنتداب ورغم تفهم اإلدارة العامة 
رضورة  حيث  من  معها  الحوار  باب  وفتح  مبدنني  للنقل  الجهوية  للرشكة 
تجديد األسطول ودعمه باالقتناءات الجديدة فإن الوضع يظّل عىل ما هو 
األسطول  إصالح  إىل  ملّحة  الحاجة  فإن  النقل  قطاع  ابن  وانا  واآلن  عليه 
من الحافالت لتأمني الطلب املتزايد من العامل والتالميذ واملواطنني عامة 
للتالميذ  املدريس  التحصيل  عىل  واستمراريته  النقل  دورية  تأثري  ننىس  وال 
تأمني  أجل  من  جاٍر  البحث  أن  كام  الكيلومرتات.  يقطعون عرشات  الذين 
النقل  تيسري  مستوى  وعىل  املعتادة.  الخطوط  استمرارية  جديدة  خطوط 
بني مركز الوالية ويف املعتمديات فإننا تبنينا مطالب سّواق التاكيس، الفردي 
وتشغيل  للخواص  الخدمات  تحسني  لتأمني  الرخص  إسناد  فتح  رضورة  يف 
عرشات السواق املعطلني وهذا ما دفع هوالء السواق إىل تنظيم وقفة تبّناها 

املكتب التنفيذي الجهوي.
* ما هي وضعية األساتذة النواب وعددهم بالوالية 
ومدى تأثير ذلك على التحصيل المدرسي للتالميذ في 

المؤسسات التربوية بوالية مدنين ومعتمدياتها؟
- وضع مؤسف ومرهق لالستاذة النواب واملعلمني وهم الذين يعيشون 
التصور  وضبابية  أجورهم  عىل  الحصول  بتأخر  صعبا  ونفسيا  ماديا  وضعا 
مع  املتعاقبة  جلساتنا  محور  كان  الوضع  وهذا  اإلرشاف  لسلطة  العام 
املسؤولني يف املندوبية الجهوية للرتبية ووضعيتهم الهشة تؤثر عىل التحصيل 
املدريس والعلمي ألبنائنا التالميذ الذين مثلهم مثل األساتذة يتكبدون مشاق 

التنقل هذا إىل جانب خروج عدد من األستاذة ومدريس التعليم 
االبتدايئ إىل التقاعد دون تعويض مع حاجة ملحة االنتداب العملة 
التجهيزات  نقص  إىل  إضافة  وهذا  االدارية  واالطارات  واملقيمني 

واملعدات.
* مرت أشهر على حادثة غرق مركب جرجيس 
واالهالي ومنهم عائالت الضحايا يطالبون بكشف 

الحقائق فإلى أين يسير الملف الشائك؟ 
-* نحن وقفنا منذ الساعات األوىل للكارثة اإلنسانية مع االهايل 
وعائالت الضحايا وكانت تدخالتنا ناجعة من أجل تأطري التحركات 
والرعاية النفسية لعائالت الضحايا الذين ينتظرون إىل اآلن كشف 
الجرمية واملقرصين  املتورطني يف  الحقائق ومحاسبة  الحقائق كل 
ولنا  التفاصيل  كل  عن  اللثام  بإماطة  إال  بال  لنا  يهدأ  لن  ونحن 
الهجرة  إن  واألمنية.  اإلدارية  والتحقيقات  والقضاء  األمن  يف  ثقة 
يف  واملوت  الغرق  حاالت  تحجب  ولن  متفاقمة  ظاهرة  الرسية 
ثنايا البحار املعالجة الرصينة لهذا األمر والذي ترضرت منه والية 
مدنني بخسارة آالف أبنائها والحل يف منوال تنموي جديد وعادل 
أيضا  والبحث  التشغيل  آليات  وتنمية  االستثامر  دفع  خالل  من 
عن آليات الهجرة النظامية من خالل دفع الرشاكات مع البلدان 
األوروبية ومنها إيطاليا واملانيا وفرنسا والتي تحتاج إىل الكفاءات 

التونسية. 
بإقرار  المدني  المجتمع  قوى  مع  تطالبون   *
ذكرى  مع  وتزامنا  سنة  كل  من  مارس   7 يوم 
اإلرهاب  لمقاومة  أحداث بن قردان كيوم وطني 

ما مدى تفاعل السلط مع هذا المطلب؟
عىل  بنقردان  يف  األهايل  إجامع  أهمية  وعىل  املطلب  هذا   -
واالتحاد  املحيل  االتحاد  من  ومبعاضدة  الفارق  الحدث  رمزية 
السلطة  أن  إال  عامة  املدين  املجتمع  وقوي  والحقوقيني  الجهوي 
املركزية مل تحرك ساكنا إلقرار اليوم املوافق للسابع من مارس يوًما 
وطنيا ملقاومة اإلرهاب وإصدار ذلك بالرائد الرسمي وان سمع السيد وزير 
االتحاد  تبناه  والذي  األهايل  مطلب  بصدى  الدين  رشف  توفيق  الداخلية 
الجهوي للشغل فإننا ننتظر التنفيذ. ألن ما عاشه األهايل من أحداث مروعة 

وكانوا يف مستوى الحدث بالتصدي لإلرهابيني وغزلهم وقتلهم ودحر والقطع 
مع أفكارهم العدمية والهدامة يقتيض استخالص العرب وتحويل امللحمة إىل 
ينطلق  وطني  الظاهرة. مبجهود  مقاومة  يف  للتفكري  ومركز  نضالية  محطة 

من الجهة. 
العمالي  والتثقيف  النقابي  التكوين  سيتأثر  هل   *
األخ  الجهوي  التنفيذي  المكتب  األستاذ وعضو  بفقدان 
في  للتكوين  جديد  برنامج  من  وهل  الودرني  حسن 

آليات التفاوض ومواكبة تطور التشريعات؟ 
لقسم  الكثري  قدم  الذي  الودرين  حسن  الرجل  لهذا  ورحمة  سالم   -
بتقنيات  امللم  وهو  سنوات  طيلة  العاميل  والتثقيف  النقايب  التكوين 
وآليات التفاوض وامللم أيضا بالتطورات يف قانون الشغل والقوانني الدولية 
واملعاهدات وهذا ما توقفنا عنده مع األخ األمني العام نور الدين الطبويب 
املكتب  فإن  واإلنسانية  النقابية  الخسارة  هذه  ورغم  ولكن  التابني  خالل 
التنفيذي الجهوي سيتواصل مع النقابيني القاعديني واملنخرطني الجدد من 
مع  وبالتوافق  القادمة  األشهر  الرضوري خالل  النقايب  التكوين  تأمني  أجل 

قسم التكوين عىل املستوى املركزي. 

متمسكون بالدفاع عن احلق النقايب ونرفض منطق التخويف والتخوين

أهالينا يف جرحيس ينتظرون كشف الحقائق ومحاسبة 
املتورطني و املقصرين يف حادثة غرق املركب

أحصينا أكثر من 3600 شغور 
يف وظائف باإلدارات العمومية الجهوية  

من املفروض إقرار يوم 7 مارس ذكرى ملحمة بنقردان يوما وطنيا ملقاومة اإلرهاب

* حوار: ناجح مبارك 
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 النماذج والواقع
 كشفت األحداث التي تعيشها البالد يف عالقة مبسار 
البلدية وما بات  االنتخابات وتحديدا املتصل باملجالس 
يعرف بالحكم املحليّ اهمية هذه املؤسسات يف الحياة 
ايجاد  وإىل  اليهم  االقرب  باعتبارها  للمواطنني  اليومية 
فإن  وبالتايل  اىل مطالبهم  الحلول ملشاغلهم واالستجابة 
ولخدمتهم  واليهم  منهم  باالساس  هي  تسيريها  كيفية 
لذا فان منوذج ادارتها البد ان يكون وفق النمط األقرب 
عام  اطار  الجميع ضمن  استساغته من  لتقع  واملتداول 
اشمل يضع املصلحة العامة والتي حددنا بداية ارتباطها 

باملتساكنني عىل رأس األولويات.
وكام هو متعارف عليه فإن مناذج التسيري يف العامل 
وجدواها  نجاعتها  تفقد  الدميقراطية  االنظمة  وبأعرق 
الذي  اذا ما كانت غري مسايرة وبتدريّج لتطور املجتمع 
املبدأ  ان  إدارتها عىل  يكون مستعدا الستيعاب طريقة 
واالتفاق الذي علينا التشبيّث به مواكبة االنتخابات التي 
هناك  كانت  وان  حتى  الدميقراطي  املسار  ركيزة  تبقى 
فرتات استثنائية قد تفرضها ظروف ومعطيات اال انها ال 
يجب ان تدوم اىل ما نهاية من اجل العودة إىل الصندوق 
ان املحطات  أبدية طاملا  نتائج لن تظل  يفرزه من  وما 

االنتخابية دورية مبا ميكيّن املواطنني من حرية االختيار.
عىل  اكدنا  ان  بعد  التسيري  موضوع  اىل  وبالعودة 
اهمية اآللية االنتخابية التي ال ميكن التخل عنها فانه 
من املؤكد التوقف عند تجربة ما اطلق عليه كتعريف 
قانوين بالحكم املحل وكذلك التدبري الحر الن كل تجربة 
محكوم عليها بالخضوع للتقييم بعيدا عن الخلفيات التي 
قد تغيب او متجد دون الرتكيز عىل أصل املسألة وهذا 
ما اشار اليه العديد من املختصني يف الحكم املحل اذ ان 
قد  والتي  االيجابيات  وكذلك  السلبيات  عرفت  التجربة 
ال تكون اخذت حظها اما ملحدوديتها يف اطار مبادرات 
التدبري الحر او لطغيان االرتباط السيايس لتلك املبادرات 
والذي قد يكون حكم عليها بالفشل مبا انها غلبت طرفا 
اعلن  التي  البلدية  املجالس  عرفته  ما  ولعل  آخر  عىل 
رئيس الجمهورية عن حلها من تجاذبات وخالفات بني 
اعضاءها بحيث بدأ وكأنها استنساخ ملا كان يجري داخل 
الربملان السابق عىل ان هذا التوصيف ال ينفي ان بعض 
وكانت  منها  املطلوب  االخرى حققت  البلدية  املجالس 
وانتظاراتهم  تطلعاتهم  مع  ومتاهت  للمواطنني  اقرب 

وبالتايل كانت متامسكة إىل حد اعالن مرسوم حلها.
اال ان طغيان الخالفات بعدد كبري من تلك املجالس 
والبرشية  املادية  االمكانيات  توفر  عدم  اىل  اضافة 
بدأ  بحيث  آخر  لعدد  بنسبة  بدورها  القيام  عطل 
الجميع  يكون  ان  اجل  من  مسقطا  احداثها  أمر  وكأن 
من  عدد  اعتربه  والذي  البلدي  الرتايب  للتقسيم  خاضعا 
واجندات  سياسية  لحسابات  مرتهنا  للشأن  املتابعني 
مراعاة خصوصية  دون  حينها  املهيمنة  للقوى  انتخابية 
والجميع  للبالد  الداخلية  واملناطق  الجهات  بعض 
كان  الذي  التقسيم  جراء  حصلت  التي  يتذكرالخالفات 
باملناطق  الحرضي  التقسيم  مناطق خارج  ألحق  والذي 
تكن  مل  وقت  يف  املبارش  وارشافها  للبلديات  الخاضعة 
فان  وبالتايل  لذلك  مهيئة  السكانية  تركيبتها  وبحكم 
االمثل  النموذج  واعتبارها  اخرى  تجارب  استنساخ 
الصالح للجميع قد يكون من االخطاء الشائعة يف عديد 
قفزت  النها  الفشل  مآلها  وكان  اعتمدت  التي  التجارب 
واالقتصادي  االجتامعي  الواقع  ومعطيات  حقائق  عىل 
وكذلك العقليات واالمناط التي تعويّدت عليها يف كيفية 

تسيري املؤسسات التي ترمز إىل الدولة وسلطاتها.

املجتمع املدين وعودة الربملان وحل املجالس البلدية
ا بالتلميح والتصريح

 ال شيء سيتغري حتى شهر ماي القادم يف ظّل املؤقت

* لطفي املاكني

الرئاسية  القرارات  عن  االعالن  منذ  متواصلة  التفاعالت  مازالت 

وتكليف  البلدية  املجالس  حليّ  واهمها  الوزراء  مجلس  اجتامع  يف 

الكتاب العامون بتسيريها تحت ارشاف الوالة اضافة اىل تنقيح القانون 

مجلس  انتخابات  اجراء  وكذلك  البلدية  لالنتخابات  املنظم  االنتخايب 

الجهات واالقاليم الستكامل املنظومة الترشيعية.

حديثه  يف  »عتيد«  جمعية  رئيس  املعطر  بسام  الدكتور  واعترب 

العدد  مكتملة  غري  كانت  الجديد  الربملان  انطالقة  ان  لـ»الشعب« 

املفرتض وهو 161 نائبا يف حني ان من تم انتخابهم هم 154 نائبا من 

ناحية اخرى فإنه سيأخذ وقتا قد يطول لوضع نظامه الداخل الذي 

عىل أساسه سيكون عمله يف املدة النيابية املخصصة له.

وأضاف محدثنا ان عديد املهام املوكولة للربملان واملصادقة عليها 

بدوره  والذي  واالقاليم  الجهات  مجلس  مصادقة  إىل  كذلك  تحتاج 

سيأخذ وقتا اىل حد اجراء انتخاباته الستكامل الغرفة الترشيعية الثانية 

إذ عكس ما هو متداول فإن املشاريع التي ينظر فيها كليهام ونعني 

الربملان ومجلس الجهات واالقاليم هي املتصلة بامليزانية وكل ما يهم 

عمل  من  جزء  فان  وبالتايل  التنموية  او  الجهوية  او  املحلية  التنمية 

الغرفة  انتخاب  امتام  الشعب سيكون منقوصا إىل حني  مجلس نواب 

الترشيعية الثانية.

* نيابات خصوصية

ويف ما يتعلق بحل املجالس البلدية ذكر الدكتور بسام معطر ان 

يف   117 املرسوم  مبوجب  االستثناء  حالة  عىل  اعتمد  الرئايس  املرسوم 

وقت كنا ننتظر فيه اجراء االنتخابات البلدية يف وقتها لكنيّ ما تميّ كان 

د يف عدم دعوة الناخبني قبل ثالثة اشهر من املوعد  متوقيّعا وقد تجسيّ

املحدد لالنتخابات وبالتايل تم التوجه لتكليف الكتاب العامون تحت 

ارشاف الوالة بتسيري البلديات وهو قرار سيايس بالدرجة االوىل مبوجب 

القوة القاهرة التي تبقى غري واضحة التعريف مبا اننا نحتاج لتوضيح 

املقاييس والتي عىل أساسها تميّ اختيار اعضاء النيابات الخصوصية مبا 

ان اعدادهم ستكون كبرية.

أما عن مرسوم تنقيح القانون االنتخايب فقد تساءل رئيس جمعية 

عتيد عن غياب التشاركية مع منظامت املجتمع املدين املهتمة بالشأن 

النتائج  إىل  ستؤدي  انفرادية  قرارات  امام  يجعلنا  ما  وهو  االنتخايب 

السابقة.

* إنتظار الغرفة الثانية

من جانبه توقف عبد الحق السلطاين كاتب عام جمعية »مالحظون 

بال حدود« أمام اهمية انطالق اشغال الربملان الجديد من زاوية احرتام 

اآلجال الدستورية بحسب ما نص عليه الفصل 71 الذي تضمن رضورة 

عقد الربملان لجلسته االفتتاحية 15 يوما بعد االعالن عن النتائج النهائية 

ورغم ان صالحياته ليست مطلقة فإن ذلك االلتزام يبقى خطوة الرساء 

هذه املؤسسة الدستورية واضاف السلطاين أنه علينا انتظار الطريقة 

التي سيعمل بها الربملان من خالل نظامه الداخل كذلك علينا انتظار 

عملية انتخاب الغرفة الثانية الستكامل املنظومة الترشيعية مع رضورة 

توضيح املسائل  املشرتكة يف عملية التصويت بني غرفتي الترشيع اي 

مشاريع القوانني التي تحتاج لتصويتهام حتى تصبح نافذة وبالعودة 

وكيفية  الداخلية  هياكله  يركز  مطوال حتى  وقتا  سيأخذ  فإنه  للربملان 

تعاطيه مع االولويات املطروحة وان كان سيقوم بسد الشغورات مبا 

ان انطالقته كانت منقوصة عدديا.

* تقييم موضوعي

بالنسبة لحل املجالس البلدية اشار كاتب عام جمعية »مالحظون 

بال حدود« أن ما حصل كان متوقعا باعتبار موقف رئيس الجمهورية 

اآلجال  االنتخابات حسب  تجري  ان  نتمنى  كنا  منها وكمجتمع مدين 

املنتظرة بعد انتهاء املدة القانونية للمجالس البلدية حتى نرسخ فكرة 

السلطة النها تعكس  للتداول عىل  ان االنتخابات هي اآللية املفضلة 

ارادة الناخبني يف تحديد املؤسسات.

وبخصوص النيابات الخصوصية بنييّ عبد الحق السلطاين ان البالد 

عاشت التجربة سابقا واملشكل كونها مل لها سلطة وال برنامج وبالتايل 

دورها وظيفي للتسيري اليومي دون الغوص يف املشاريع ـ نتمنى ان ال 

تطول هذه الوضعية واضاف محدثنا ان تجربة الحكم املحل كانت يف 

حاجة لتقييم موضوعي باعتبار ان لها جوانب ايجابية واخرى سلبية 

واملختصون هم األقدر عىل تحديد ذلك الن املجتمع املدين ليس طرفا 

سياسيا وما يقدمه من مالحظات هو لتوفري الضامنات املثىل للمسار 

االنتخايب.

* لطفي املاكني

عبد الحق السلطاني كاتب عام 
»مالحظون بال حدود«: 

خطوة رغم صالحياته 
املحدودة ونحن 

نفضل اإللتزام بموعد 
االنتخابات البلدية

 بسام معطر رئيس جمعية »عتيد«: 

 

تميّ يوم اإلثنني 13مارس 2023 انتخاب ابراهيم بودربالة 
صوتا   67 مقابل  صوتا  بـ83  الشعب،  نواب  ملجلس  رئيسا 

لعبد السالم دحامن.
وفاز مبنصب نائب رئيس الربملان، النائب أنور املرزوقي 
عن الذكور بـ72 صوتا مقابل 69 ملنافسه رياض جعيدان، 
رئيس  نائب  مبنصب  مربوك  سوسن  النائب  فازت  فيام 
الربملان عن اإلناث بـ87 صوتا مقابل 42 صوتا آلمال املؤدب.

ابراهيم بودربالة رئيسا ملجلس نواب الشعب

عودة برملانية منقوصة
 وحل البلديات
 قرار سياسيّ
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أضواء ايطاليا تسوق ملوت شباب ينزف وأكباد حترتق الهوارية 

من والية نابل
وهي  البالد  يف  املحرومة  االصقاع  هي  كثرية 
وشامله  الوطن  جنوب  واوجاعهم  الناس  هموم 
ورشقه وغربه فالفقر واحد والشقاء واحد والصداع 
اذ  والعباد  البالد  عليها  التي  الحالة  نتيجة  واحد 
اقتصاديا  التنمية وتعّم االستحقاقات  تغيب مالمح 
واجتامعيا يف حضور باهت للسلطة التي انشغلت 
بالصغائر عن هموم الناس الرازحني تحت خطوط 
تكوي  وحرقة  وانحراف  جهل  من  وتوابعه  الفقر 
االكباد وتستنزف الشيب والشباب عىل حّد سواء...

الجنوب  الشامل كام  املالمح نالحظها يف  هذه 
التي  وحيتانه  املتوسط  ضفاف  وعىل  الوسط  كام 
التي تتجسد  الحالة  تفتك باالجساد واالكباد وهي 
يف الهوارية من والية نابل والتي تطل عىل سواحل 
الهوارية  تقع  ايطاليا ومل ال يعرف  اوروبا وتحديدا 
مرورا  تحولنا  هناك  اىل  منها.  حجز  مرمى  عىل 
مبدينة نابل لنلتقي العديدين ومنهم رجال االتحاد 
بن  حاتم  االخ  يتقدمهم  بنابل  للشغل  الجهوي 
رمضان الكاتب العام الذي استقبلنا مبكتبه بحفاوة 
ووّدعنا اثرها مكلًّفا وموكال مساعدتنا يف انجاز هذا 
الفرع  عام  كاتب  السايبي  ُجنيدى  لألخ  التحقيق 
والتجارة  والسياحية  الغذائية  للصناعات  الجامعي 
اىل  رحلتنا  يف  رافقنا  الذي  التقليدية  والصناعات 
الهوارية )80 كلم اقىص شامل رشق الوالية( ليكون 
عام  كاتب  بلحاج  حكيم  االستاذ  مستقبلينا  أول 
جريدة  عىل  أثنى  هناك  للشغل  املحيل  االتحاد 
الشعب آمال ان تكون صوت املنطقة وحامها من 
خالل رشحه للواقع املرير لجهته وابناء جلدته هذا 
الفاقة  من  الناس  معاناة  يف  يتجسد  الذي  الواقع 
االقتصادي  الشأن  من  بدأ  والخصاصة  والحرمان 
محمية  تخفيه  الذي  االجتامعي  الشأن  اىل  وصوال 
الصائفة  منها  كبرية  اجزاء  واحرقت  اتلفت  التي 

الفارطة.
* غياب ممنهج

املطلق  الغياب  إىل  بداية  أشار  حكيم  األخ 
للمخططات التنموية اذ ال مشاريع تذكر وال بوادر 
عليها يف ظل  التي هي  الحالة  من  للمنطقة  انقاذ 
تفيش عديد الظواهر كالبطالة املتفاقمة وخاصة يف 
اوساط اصحاب الشهائد العليا وغريهم من الشباب 
والكهول مام يدفع بالكثري منهم اىل الهجرة الرسية 
او ما يسمى بالحرقة خاصة وان املوقع يساعد عىل 
لقوارب  كرضيبة  العائالت  مآيس  ويضاعف  ذلك 
املوت التي تستغل اسرتاتيجية املوقع )أي الهوارية( 
والتي تعترب اكرب بوابات الحرقة وهو ما يفرّس حالة 

وحتى  شبابنا  خرية  تنتاب  التي  باليأس  الشعور 
القرية  وهي  كمثال  سامل  منزل  واطفال  اطفالنا 
املحاوالت  عديد  االخرية  الفرتات  يف  شهدت  التي 
التي ذهب ضحية احداها )7( اشخاص، وكل ذلك 
انعكاس لرتدي الحالة التي ال تعني يف يشء القامئني 
انجزه  ملا  اضافة  اي  تحقق  مل  والتي  السلطة  عىل 
السلف من مستشفى صَمَد عىل حاله وعىل امتداد 
تعترب  التي  الصغرية  املرافق  بعض  عقود فضال عن 

من البديهيات.
* الوضع املتعب

لالخ  والقول  ـ  االجتامعي  الوضع  عن  وحديثا 
يجّر  املحيل  االتحاد  عام  كاتب  بلحاج  الحكيم 
للتعريج عىل قطاع املصربات الغذائية املحتاج لكثري 
من الصرب خاصة بالنسبة للمرأة العاملة التي تشكل 
أكرث من 60٪ من اليد العاملة والتي تعاين من بعض 
بالنسبة  عقدين  من  اكرث  مرور  رغم  االخالالت 
املفاعيل  غياب  جانب  إىل  زهيد  بأجر  لبعضهن 

املقايضة  عن  فضال  االجر  يف  زيادة  لكل  الرجعية 
قرار  عىل  االمضاء  مقابل  الحقوق  عن  بالتنازل 
جنيدي  االخوان  يدعو  وهنا  التقاعد  عىل  االحالة 
وحكيم مصالح الشؤون االجتامعية مبن فيهم اهل 
العاجل  للتدخل  وغريها  تفقديات  من  االختصاص 
احيانا  املحتاجة  االجتامعية  الحاالت  هذه  ملعالجة 

لدعم املنظامت الحقوقية وغريها من االطراف.
* هْجٌر وهجرة

انكباب  عىل  إلينا  املتحدث  الطرف  شّدد 
االطراف االخرى ملعالجة ظاهرة االنقطاع املبكر يف 
من  وعواملها  أسبابها  يف  والبحث  التلمذي  الوسط 
االجتامعية مام  االحوال  اليهام من  وما  يأس وفقر 
يدفع باتجاه االنحراف ومظاهره املتعددة وخاصة 
وخاصة  للشباب  توفرت  التي  املخدرات  معظلة 
للعاطلني عن العمل واملصيبة اكرب عندما نجدها يف 

الوسط املدريس.
* املرأة.. ال تبتسم

احدى  حفيظ  مليكة  االخت  قالتها  مبرارة 
الناشطات االجتامعيات والتي عادت عىل عجل من 
وتبث  مغادرتنا  قبل  لتدركنا  الهوارية  اىل  العاصمة 

لنا ما يختلج بصدرها من مشاعر وأحاسيس الغنب 
وصنوف معاناة املرأة يف هذه الربوع يف القطاعني 
يف  تأمني  ال  اذ  سواء  حّد  عىل  والصناعي  الفالحي 
غياب  يف  واملجرورات  الشاحنات  منت  عىل  النقل 

كامل السباب الوقاية والسالمة املهنية.
* دعوات بلُطف

عىل  القامئني  لطف  وبكل  دعا  النقايب  الطرف 
تفعيل  اىل  بالجهة  املنتصبة  االقتصادية  املنشآت 
عىل  يساعد  مبا  للمؤسسة  االجتامعية  املسؤولية 
بعض  وترميم  كإعادة  الصعاب،  عديد  تجاوز 
واملرافق  املدارس  كبعض  املتداعية  املؤسسات 

الصحيّة.
* رشكاء ال خصوم

عىل  بالالمئة  نحيا  والجنيدي  الحكيم  االخوان 
يعتربون  وال  يتناسون  الذين  العمل  أرباب  بعض 
املناخ  تهيئة  يف  وفاعال  اجتامعيا  رشيكا  النقابة 

االجتامعي السليم صلب املؤسسة وخارجها.
* رسائل حارقة

يف جولة رسيعة وقبل مغادرتنا كانت لنا عديد 
املالحظات حول الشأن العام نسوقها بكل أمانة يف 

نقاط برقية

ـ تدارك وضعية اآلثار الذين اطلقوا عليها اسم 
السائبة بعد ان تكررت االعتداءات عليها.

البيولوجية للبحارة حفاظا عىل  الراحة  ـ فرض 
الرثوة السمكية مقابل متتيعهم مبنحة خاصة بهذه 

الفرتة.
منهم  والشبان  البحارة  بعض  متتيع  مزيد  ـ 

بالخصوص بقروض ميرسة القتناء قوارب صيد.
عن  الناجم  البيئي  التلوث  ظاهرة  معالجة  ـ 
سلبا  اثر  مام  الغذائية  املصربات  مصانع  افرازات 
عىل املناطق املجاورة )صاحب الجبل سيدي مذكور 
وهو  الرزين«  »مصنع  جانب  اىل  داود...(  وسيدي 
مادة مرسطنة مام يفرس ما جاء يف بعض االحصائيات 
حول ارتفاع عدد حاالت االصابة بالرسطان خاصة يف 
املناطق املذكورة مام يدعو اىل استنباط الحلول عىل 
غرار استعامل الغاز بدل الفيول ومّد قنوات الرصف 

الصحي لترصيف املياه املستعملة.
ـ التعجيل بتسوية الخالف بني )الستاغ( الرشكة 
الصالحي  برج  وأهايل  والغاز  للكهرباء  التونسية 
اكرث  اجتامعية  مسألة  الخالف(  )أي  يشكل  والذي 

من أي أمر آخر..
تستعمل  الذي  الطويل«  »للغار  حّد  وضع  ـ 
غياب  ظّل  يف  املرفئ  لتهيئة  وترابه  حفرياته 
الدراسات السليمة عند انشاء امليناء والذي تتجّدد 
اضافة  أية  دون  طائلة  بنفقات  سنة  كل  أشغاله 

للبّحارة.

* إعداد حمدة الزبادي

غابت السلطة.. وتسّلط اليأس
تزايد عدد املصابني »بالسرطان« وال من متدخل!
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اآلخر  تجاه  املجتمعات  داخل  االندماج  اشكالية  لطغيان  تفسريك  ما   *
املختلف؟

ـ هذه االشكالية باتت مطروحة لدى أغلب املجتمعات وهي غري مقترصة او 
محددة مبجتمع معني ودامئا ما تطفو عىل سطح االحداث اليومية يف فرتات معينة 
وااللفاظ  الكلامت  من  املتداول  االفراد من خالل  لدى  ترسبات  وان هناك  خاصة 
العائلة  داخل  به  ومقبول  عاديا  أمرا  وكأنها  لتصبح  االجانب  تجاه  املستعملة 
فيستبطنها االطفال ويتأثرون بها ويعيدونها يوميا يف عالقاتهم مع اقرانهم خاصة 
من لهم لون برشة مختلف عن اغلبية السكان وذات االلفاظ مترر يف بعض وسائل 
االعالم من خالل الربامج املختلفة بنوع من التهكم مبا يحدد الفوارق التمييزية التي 
تصبح هي وكأنها القاعدة يف التعامل بني االفراد وهذا ما حصل يف عالقة باالجانب 
من دول جنوب الصحراء وما شهدناه من ردود فعل تجاههم من قبل البعض مبا 
الذين  املواطنني  تأثري كبري عىل  لها  الدولة  الترصيحات خاصة من مؤسسات  يبني 
فإن  لذا  فيه  جاءت  الذي  واالطار  الترصيحات  لتلك  حقيقي  فهم  دون  ينساقون 
التفاعل مع اآلخر املختلف أساسه ما استبطنه االفراد من عائالتهم ومجتمعاتهم 

بالدرجة األوىل.
* هل يوجد رابط بني اوضاع املجتمعات الداخلية وكذلك االقليمية والدولية 

إلثارة مثل هذه االشكاالت؟
عند  املسائل  بعض  يف  اختالفات  وجود  إىل  االشارة  عن  التغافل  ميكن  ال  ـ 
طرح مثل هذه االشكاالت من ذلك ان املجتمع الفرنيس له ترصفات أمام اطفالهم 
االجانب  من  قلِقني  عقود  منذ  اصبحوا  النهم  والعنرصية  التمييز  من  الكثري  فيها 
وخاصة اآلخر املختلف عنهم الذي بات غري مرغوب فيه من خالل مامرسته اليومية 
لخشيتهم من ان يكون لذلك تأثري مبرور الوقت عىل خصائصهم الثقافية لذلك هم 
يتحاشون قدر املستطاع اندماجهم العائيل النه ونعني هؤالء االجانب ومن منظور 
الرافضني لهم داخل املجتمع الفرنيس سيندمجون بشكل قوي ويغريون الكثري من 
تلك الخصائص واملميزات واستحرض هنا حالة اعرفها لفرنسية من وسط اجتامعي 
معني تزوجت بتونيس وصلت إىل مرحلة الطالق بسبب ما تعرضت له من هرسلة 

من قبل الفرنسيني ونبهت غريها إىل عدم الوقوع يف ما اعتربته خطأ وهي تقصد 
زواجها بالتونيس الن حجم الضغوطات التي تعرضت إليه فوق االحتامل وهو ما 
يعكس الرتسبات املتوارثة التي ارشنا اليها يف البداية من عدم القبول باآلخر املختلف 
الثقافية  املقومات  عىل  تغريات  احداث  يف  اندماجه  يتسبب  ان  من  والخشية 
للمجتمع الفرنيس وهذا ما ينطبق عىل عديد املجتمعات االخرى يف تعامل افرادها 
مع االجانب وكذلك يف تعامل افراد املجتمعات يف ما بينها وهذا حاصل لدينا حيث 
ان الكثري من العالقات تحددها مقاييس الوسط االجتامعي او املهني او العائيل او 
الجهوي وهو طاغ بشكل كبري وبالتايل فإن اآلخر املختلف له مقاييس عديدة يكيّف 

بها االفراد تعامالتهم اليومية يف ما بينهم وتجاه ذلك املختلف عنهم.
* ما مدى تأثري املجتمعات مبا يجري بدول اخرى من ذلك الرفض لالجانب؟

ـ تأثر املجتمعات يف مثل هذه املسائل امر متداول من ذلك ان ما حصل يف 
بشكل  االحداث  ينقل  الذي  التكنولوجي  التطور  جراء  باملغرب  الحقا  وقع  تونس 
متسارع للشعوب االخرى التي تنساق اىل مثل تلك ردود الفعل وهذا ما يحدث 
بدورهم  املهاجرين  من  كبرية  أعدادا  لدينا  حيث  األوروبية  الدول  بعديد  كذلك 
اليمني  احزاب  وان  خاصة  التمييزية  املامرسات  من  مختلفة  أنواع  اىل  يتعرضون 
تهيمن عىل عدد من الحكومات االوروبية وهي تروج لخطاب رافض لالجانب وهو 
املوقف الطاغي حاليا لدى تلك الحكومات يف الوقت الذي يفرتض فيه البحث عن 

كل امكانيات االندماج داخل مجتمعاتهم.
* هل ميكن القول ان ردود الفعل تلك تعود لتدهور االوضاع االقتصادية؟

ردود  ربط  يروج عن  ما  كون  توضيحه هنا  ما يجب  ـ 
برتدي  الصحراء  جنوب  من  االجانب  تجاه  املتشنجة  الفعل 
تكاليف  وارتفاع  البالد  بها  متر  التي  االقتصادية  االوضاع 
املعيشة لدى اغلب فئات املجتمع هو أمر ال يستقيم وغري 
مقبول الن اغلب دول العامل تعاين من صعوبات اقتصادية يف 
اليومية  الصعوبات  العامل وبالتايل  التي يعرفها  التوترات  ظل 
من  هذا  بالدنا  عىل  مقترصة  غري  العيش  اساسيات  لتأمني 

ناحية.
مفتوح  اليوم  العامل  فإن  ذكرنا  وكام  اخرى  ناحية  من 
من  أوروبا  يف  يجري  ما  فإن  لذلك  واملشاهدة  للمتابعة 
معلوما  أمرا  العيش  صعوبة  بسبب  واحتجاجات  مظاهرات 
لدى الجميع وهي دول لها امكانيات مادية كبرية وبالتايل ال 
ميكن التحجج بتلك التعالت كذلك فإن االجانب ببالدنا ورغم 
يرفض بعض  التي  باالعامل  يقومون  فانهم  الصعبة  ظروفهم 
التونسيني القيام بها ولعل ما نراه يوميا يف عديد القطاعات 
يؤكد ذلك وهو نفس ما يعيشه مهاجرون بالبلدان االوروبية 
حيث يقبلون القيام باالعامل التي يرفضها االوروبيون بسبب 
اهميتهم  يبني  مبا  والحرف  املهن  لبعض  الدونية  النظرة 

مجهود  دون  قطاعاتها  بعض  يف  تتعطل  قد  والتي  االقتصادية  الدورة  نشاط  يف 
هؤالء وبالتايل فإن تلك السلوكات املرفوضة تدل عىل عدم دراية ووعي من قبل 
البعض بحقيقة ما يجري وكون الصعوبات اصبحت حالة عامة وغري مقترصة عىل 

مجتمعات دون أخرى.
* كيف ترين اآلليات االنجع لتسهيل عمليات االندماج؟

ـ اآلليات الناجعة يف مثل هذه االوضاع ترتكز أساسا عىل الحمالت التوعوية 
يرشف عليها املختصون دون غريهم ملا لهم من دراية واطالع وقدرة عىل التوضيح 
وإزالة اللبس والتنبيه إىل عدم الوقوع يف سلوكات الرفض والتمييز تجاه املختلفني 

عىل  للوقوف  كانت  سلبية  املقارنة  النامذج  عن  بالحديث  املجتمع  اغلبية  عن 
عىل  تركز  التوعوية  الحمالت  هذه  مثل  الن  بها  لالخذ  االيجابية  أو  انعكاساتها 
التحفيز الحرتام االخر دون الخوف منه ويف الوقت نفسه بعث الطأمنينة يف نفوس 
وهذا  غريه  مع  ومتعايش  متسامح  مجتمعنا  كون  الصحراء  جنوب  من  االجانب 
حقيقة ما عرفت به تونس عىل مدى قرون اذ مرّت بها عديد الحضارات والثقافات 
خاصية  من  ان  اال  حولنا  يجري  مبا  وسلبا  ايجابا  التأثر  يف  الرسعة  يفرس  ما  وهو 
فإن  وبالتايل  اسبابها  له  تفرس  عندما  خاصة  الوضعيات  ملختلف  تفهمه  التونيس 

الحمالت التوعوية قادرة ان تجنبنا عديد ردود الفعل التي ال نريدها ان تحصل.
* أي دور ملؤسسات الدولة يف هذه العملية التوعوية؟

ـ من الطبيعي ان يكون دور مؤسسات الدولة وهياكلها املختلفة هاما وفاعال 
بحكم  املستوجبة  والبرشية  املادية  االمكانيات  بوضع  التوعوية  الحمالت  يف هذه 
وفعال  هام  وهو  االعالمي  الجانب  يف  خاصة  والتنفيذ  للفعل  قدرة  من  لديها  ما 
بتكرار كل ما له صلة بالتحفيز عىل السلوك االيجايب تجاه االجانب كذلك استعامل 
التكنولوجيات الحديثة التي يقبل عليها الشباب بكثافة بحكم متكنه من تقنياتها 
وتحقيق  التوعية  الحمالت  رسائل  لتبليغ  معهم  التواصل  عملية  ما سيسهل  وهو 

تفاعل ايجايب معها.
* وماذا عن دور املجتمع املدين؟

ـ دور املجتمع املدين هام كذلك خاصة وان هناك تواصل مع هؤالء االجانب 
ومع املنظامت املهتمة بهم لتقديم صورة اقرب للواقع عن املجتمع التونيس والرتكيز 

مؤسسات  باقي  مع  تعامالتهم  وتسهيل  االجانب  مع  التقارب  يدعم  ما  كل  عىل 
الدولة يف اطار التعاون والتنسيق بعيدا عن اي تشاحن او تجاذبات مبا يعزز شعور 
االجانب بان هناك مناخ عام يقبل بهم طبعا يف اطار القوانني املتعامل بها كام هو 

الحال بجميع بلدان العامل.
* ما هي املضامني االعالمية القادرة عىل التأثري إيجابا عىل الجمهور ونعني 

عموم املواطنني؟
ـ بعيدا عن اي توجيه ملحتوى املواد االعالمية فان مثل هذه الحمالت التوعوية 
وحتى بأغلب الدول العريقة يف الدميقراطية وحرية التعبري 
تركز اساسا عىل قيم التعايش والتسامح واالبتعاد عن كل 
ما من شأنه ان يثري النعرات التمييزية ان كانت يف اللون 
النامذج  تقديم  مع  اللغة  ونقصد  اللسان  او  املعتقد  أو 
االقبال  باعتبار  املحامل  مختلف  عرب  لالندماج  االيجابية 
عىل ما يبث من أفالم وأغان ومسلسالت معرّبة عىل قيم 
القبول باآلخر املختلف وعادة ما تجد مثل هذه الربامج 
الحرص  مع  الجمهور  االيجايب عىل  التأثري  وكذلك  القبول 
او  بالرفض  توحي  قد  ألفاظ  او  تقديم صور  تجنب  عىل 

التعايل عن التعامل مع االجانب.
* تذهب تحاليل الباحثني واملختصني إىل ان تأسيس 
املجتمع املتقبل لآلخرين يستوجب االعتامد بدرجة أوىل 

عىل املدرسة فأين تكمن اهمية دورها؟
لتأسيس  واملنطلق  الصلبة  النواة  هي  املدرسة  ـ 
املجتمع املنفتح عىل االجانب وهذا ما تعول عليه عديد 
املجتمعات العريقة يف الدميقراطية والنامذج متعددة يف 
بحوث  من  به  قمت  ما  خالل  ومن  وبالتايل  االطار  هذا 
النقاط  توقفت عند عديد  االندماج  ودراسات يف مسألة 
يف  العائلة  داخل  الطفل  يعيشه  ما  انعكاس  مدى  منها 
عالقاته مع بقية االطفال داخل الفضاء املدريس اذ يوجد اشكال يف تقبلهم لذوي 
الحاجيات الخصوصية وكذلك من لهم برشة لون مختلف عنهم وقد حصلت بعض 
تلك  مثل  إىل  ابناؤهم  فيها  يتعرض  ببحثهم عن مدارس ال  اما  لألولياء  االشكاالت 
السلوكات وكذلك من يفضل ان يدرس ابناؤهم مبدارس ليس فيها مثل تلك الحاالت 

االجتامعية التي يرون انها ستنعكس سلبا عىل تكوينهم.
انها  يعتقدون  وألفاظ  وصور  ترصفات  من  االطفال  يختزنه  ما  إىل  اضافة 
مسألة عادية ومقبولة طاملا انهم تعودوا عليها داخل عائالتهم خاصة اثناء متابعة 
املسلسالت او األفالم التي تعرض صورا ملن هم مختلفون يف اللون وحتى من لهم 
تقارب  أي  او  للمصاهرة  الرفض  حاالت  مع  البالد  من  معينة  جهات  من  لهجات 
تزيد من  الدونية لالطفال  النظرة  بالتفوق ومترير مثل هذه  عائيل لوجود شعور 
مخزونهم  من  جزء  وتصبح  معهم  تكرب  التي  املختلف  لآلخر  الرّافضة  السلوكات 
الثقايف والحضاري يظهر الحقا يف تعامالتهم اليومية لذلك فإن الرهان عىل املدرسة 

والعائلة كبري للتخلص من تلك الرواسب والسلوكات تجاه االجانب.
* هل توجد فعال تخوفات من انعكاسات سلبية عىل تركيبة املجتمع جراء 

تواجد االجانب من جنوب الصحراء؟
تغييب  لذلك  يكون  ان  دون  التنوع  تركيبتها  يف  تعرف  املجتمعات  كل  ـ 
يتبادر  قد  ما  للمجتمعات عكس  اثراء  فالتنوع هو  وبالتايل  ملقوماتها وخصائصها 
يغري  لن  ذلك  فإن  كانت  جهة  اي  من  االجانب  اعداد  ارتفعت  ومهام  لالذهان 
مجتمعنا بالكامل والنامذج يف هذا االطار من حولنا عديدة وبالتايل ال مربر للخوف 

والتوجس.
حاليا  هم  من  غالبية  كون  اغفالها  يجب  ال  حقيقة  هناك  أخرى  ناحية  من 
ببالدنا ليست لهم نية االستقرار النهايئ بها بل هم يبحثون عن فرصة للوصول اىل 
بشكل  لكن  بتونس  البقاء  قليلة  واعدادهم  البعض  تفضيل  نفي  عدم  مع  أوروبا 

محدود مقارنة مبن يفكرون يف املغادرة.
االندماج يف اي مجتمع وهذا  ناحية اخرى وكام هو متعارف عليه فإن  من 
االمر محمول عىل املهاجرين هو االلتزام بالضوابط التي تعيش بها املجتمعات التي 
يستقرون بها وهو حال جاليتنا بعديد الدول خاصة االوروبية وبالتايل ال بد من ان 
تكون الترصفات متامشية ومقبولة مع ما دأبت عليه تلك املجتمعات وعدم االتيان 
مبا يثري التوجس او الريبة او الخروج عن القانون املطبق بالبالد الن كل فرد مهام 
كانت وضعيته عندما يخطئ سيكون عرضة لتطبيق القانون عليه والذي يخضع له 
الجميع مقيم او أجنبي وااللتزام بضوابط املجتمع وقوانينه عوامل هامة واساسية 
به  لالستقرار  يسعى  الذي  املجتمع  اندماجه صلب  عملية  وتيسري  باالخر  للقبول 

مهام كانت املدة تطول أو تقرص.

الدكتورة هاجر بن حمزة ـ المتخصصة في علم السكان ـ لـ »الشعب«
 البد من التعريف بالحضارات والثقافات التي عرفتها 

تونس والرتويج لصور التعايش والقبول باآلخر

الحوار المجتمعي

التنوع هو اثراء للمجتمعات دون ان يغيّب مقوماتها 
وخصائصها وللمدرسة دورها في ذلك

األوضاع االقتصادية املرتدية ليست حجة لردود أفعال متشنجة واألجانب يقومون باألعمال التي يرفضها التونسيون

* حوار: لطفي املاكني

عديدة هي الحضارات والثقافات التي يشهد التاريخ انها عمقت التقارب بني الشعوب ومل يكن التنوع عائقا امام تواصلها عىل مدى 
قرون وهذا ما وضحته الدكتورة هاجر بن حمزة االستاذة بالجامعة املختصصة يف علم السكان يف الحديث الذي خصت به »الشعب« 
حيث مل يتعرض اي من املجتمعات إىل طمس مقوماته وخصائص حني انفتح عىل االجانب مهام كانت اعدادهم وبالتايل ال يوجد مربر 

للتخوفات او السلوكات التي تبعث يف نفوسهم عدم الطأمنينة خاصة وان غالبيتهم ال نية لهم يف االستقرار النهايئ بتونس.
وأكدت يف جانب من حديثها أهمية الدور املطلوب من مختلف الفاعلني إىل القيام بحمالت توعوية إلبراز الجوانب املتسامحة 
لدى عموم التونسيني وهو أمر موكول ملؤسسات الدولة واالعالم واملدرسة باعتبارها النواة االوىل لرتسيخ القيم االنسانية لدى الناشئة.
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* لطفي املاكني
تعددت ردود الفعل بخصوص جملة املراسيم املعلنة األيام املاضية 
والتحاليل  القراءات  اغلب  ربطتها  والتي  الجمهورية  رئيس  قبل  من 
بالسعي إىل استكامل املنظومة الترشيعية بعد ان عاد الربملان اىل نشاطه 
طرح  ما  هو  دورتني  يف  اعضاءه  انتخابات  اثر  الجاري  االسبوع  بداية 
عليه  نص  ما  بحسب  واالقاليم  الجهات  مجلس  برتكيز  الترسيع  رضورة 
ثانية إىل جانب مجلس  دستور 25 جويلية 2022 كونه غرفة ترشيعية 

نواب الشعب.
للمجالس  االنتخايب  للقانون  املنقح  املرسوم  إىل  واستنادا  وبالتايل 
هذه  تثبيت  هو  التوجه  فان  االقاليم  ومجالس  والجهوية  املحلية 
املؤسسات يف وقت انتظر فيه البعض ان يقع اإللتزام باملوعد املفرتض 
الجراء االنتخابات البلدية مبا ان مدة الخمس سنوات قاربت عىل االنتهاء 

يف بداية شهر ماي القادم.

وتذهب عديد قراءات املختصني كون صدور تلك املراسيم أيام قليلة 
من انطالق الجلسة االفتتاحية ملجلس نواب الشعب برتكيبته املنتخبة هو 
خطوة استباقية من قبل رئيس الجمهورية العتبارات عديدة تفرس كون 
الربملان الجديد يحتاج إىل وقت مطول حتى يضع نظامه الداخيل الذي 
يغيب  ال  كام  القادمة  الخمس  السنوات  مدى  عىل  سيعمل  اساسه  عىل 
الترشيعية ملجالس وهيئات  القوانني  مثل هذه  املصادقة عىل  ان  كذلك 
امر غري  توازنات ومتوقعها هذا  والبحث عن خلق  لتجاذبات  قد تخضع 
خاف يف ظل ما يتواتر من حديث عن تشكل تكتالت برملانية ليست كلها 
من املتبنني لذات الرؤية التي لدى نواب الداعمني ملسار 25 جويلية مبا 
ان هناك نواب انتموا سابقا اىل احزاب كانت فاعلة يف السنوات املاضية 
بالرغم من االعتقاد ال يستبعد انهم غري ملتزمني بتوجهات تلك االحزاب 
خاصة وان بعضها مل يبق منه اال القليل من تلك الفاعلية يف ظل املتغريات 

يف املشهد العام منذ 25 جويلية 2021 والتطورات املتسارعة.

تزامنت جملة املراسيم بدعم القول بكونها خطوة استباقية لتثبيت 
أمر واقع من رئيس الجمهورية وتحديدا يف عالقة بحل املجالس البلدية 
املرحلة  ارشنا يف  الفاعلة كام  االحزاب  اىل هيمنة  غالبيتها  تعود يف  التي 
خالفات  بدورها  عرفت  والتي  متباينة  بنسب  جويلية   25 لـ  السابقة 
عطل  ما  ومركزيا  جهويا  التنفيذية  السلط  مع  وجذب  وشد  واستقاالت 
تنفيذ عديد املشاريع والربامج وميكن القول بحسب استنتاجات املتابعني 
الذي  املسار  للمطلعني عىل حقيقة  مفاجئ  كان غري  وان  الحل  قرار  ان 
تعيشه البالد فإن هناك رفض له معلن من قبل حركة النهضة التي فازت 
يف االنتخابات املاضية )2018( بأغلب املجالس البلدية وبالتايل استشعرت 
ان قرار الحل اسقط من يدها اي عودة لتلك الهيمنة من باب االنتخابات 
مبا ان االمر اصبح موكول اىل مرحلة قادمة تحتاج ملزيد من الوقت لضبط 
مختلف ترتيباتها مع انه ال ميكن عدم االشارة إىل ما يوصف باالرتياح لدى 
فئات واسعة من املواطنني قد عكسته التعبريات املختلفة املرتبطة مبواقف 

سابقة ممن ارشفوا عىل تسيري تلك املجالس البلدية.
* الغرفة الثانية

حاليا  تطرح  الترشيعية  املنظومة  محطات  مختلف  بني  ترابط  ويف 
باعتباره  واألقاليم  الجهات  مجلس  تركيبة  بخصوص  التساؤالت  عديد 
تتطلب  التي  املشاريع  اي  صالحياته  وحدود  الثانية  الترشيعية  الغرفة 
مصادقته حتى تصبح نافذة اذ ان بعض القراءات تقول ان الربملان ورغم 
انتظار استكامل تركيز مجلس الجهات واالقاليم  عودة نشاطه فان عليه 
لتكون املصادقة بالتوازي وهذا ما يفرس صدور مرسوم انتخابات املجالس 
االمر  ترك  لو  النه  للوقت  ربحا  ذلك  ويف  واالقليمية  والجهوية  املحلية 
للربملان الجديد فإن املنظومة الترشيعية ستعطل الشهر اخرى وقد نصل 
اىل نهاية السنة دون استكاملها مبا يعيق مترير ميزانية الدولة إىل جانب 
املشاريع التنموية االخرى وهي من األساسيات الترشيعية التي تستدعي 
مصادقة مجلس الجهات واالقاليم عليها إىل جانب مجلس نواب الشعب.

ورغم وجود مثل هذا التوضيح يف املطلوب من هذه املصادقة اال ان 

بعض اللبس مازال متصال بالعالقة بني الغرفتني ومدى استعداد أي منهام 
للقبول برشيك حتى من املنظومة الترشيعية خاصة من قبل مجلس نواب 
انه  الترشيعي  العمل  من  عقود  تقاليد  وبحكم  انه  يرى  الذي  الشعب 
اساس املنظومة كام ان ذات التجربة بينت ان اي رشيك له مل يكن فاعال 
وهذا ما حصل ملجلس املستشارين سابقا الذي مل يكن فاعال حينها حتى 
ال نقول انه كان مجردا من أي صالحية مفروضة لتمرير أي من مشاريع 

القوانني.

* قبول ونوايا
املجلس  بهذا  نوابا  سيكون  من  قبول  مدى  تطرح  القراءات  أن  كام 
الربملان  بدور  مقارنة  محدودا  دورهم  يكون  ان  يف  واالقاليم(  )الجهات 
بالرشيعة  يحظى  كذلك  هو  تركيبته  اىل  تصعيدهم  ان  اىل  استنادا 
واملرشوعية الشعبية التي يعتربونها يف مثل وضعهم عميقة وعىل درجة 
عالية من التمثيلية ملختلف الفئات والجهات التي ترنو إىل ان تجد حظها 
من التنمية والرفاه االجتامعي من خالل املنظومة الجديدة وبالتايل فإن 
الكثري من النقاط تحتاج للتوضيح وهي وبحسب املتابعني ال تغيب عن 
واضعي املراسيم والتنقيحات عىل ان اعتامدهم املرحلية يف عملية الرتكيز 
من  املزيد  اخذ  منه  تستدعي  املنظومة  هذه  هياكل  مختلف  وتثبيت 
الوقت تجنبا الي تراجعات قد تحدث الحقا وبالتايل فإن اسلوب املرحلية 
سيطغى مستقبال ليتم انتخاب كل مؤسسة دون القفز عىل الرتاتيبية اي 
اساسا وبالدرجة االوىل  االقليمي الن ذلك يضمن  الجهوي ثم  املحيل ثم 
وضع االسس الثابتة املحققة لتامسك مختلف املؤسسات التي نص عليها 
املرسوم  به  الذي جاء  االنتخايب  القانون  تنقيح  فان  لذا  الجديد  الدستور 
الرئايس املعلن منذ ايام قليلة سيكون هو املرتكز الذي عىل من يريد ان 
ذلك رشوطه  وقبل  بحدوده  يلتزم  ان  القادمة  املرحلة  دور يف  له  يكون 

واهدافه ورؤيته لكيفية تسيري مؤسسات الدولة وادارة الشأن العام.

تأخر َسّن قانون الرصف يشجع الظاهرة ويعوق إدماج املال املوازي 

خطوة  واالقليمية  واجلهوية  املحلية  االنتخابات  تنظيم  مرسوم 
استباقية لوضع حدود للفاعلني يف املرحلة القادمة

رقم معامالت السوق السوداء 4 آالف مليار:

استكامل املنظومة الترشيعية

* ناجح مبارك 
يراوح قانون الرصف مكانه يف املشاورات بني محافظ البنك املركزي 
رجال  عمل  تيسري  تنتظر  التي  الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  ورئاسة 
املالية  املؤسسات  مع  منهم  املتعاملني  خاصة  املال  ورجال  األعامل 
واالقتصادية األجنبية إذ أن آخر قانون رصف صدر سنه 1976 كام أن 
التطورات يف املعامالت املالية والبنكية متسارعة ومتالحقة وان عدد 
واألجانب غريوا  التونسيني  املستثمرين  من  البنوك  مع  املتعاملني  من 
وجهة معامالتهم بفعل تأخر ورجعية قانون الرصف يف زمن أصبحت 
العمالت إلكرتونية. وهذا ما توقف عنده محافظ البنك املركزي مروان 
العبايس خالل االجتامع االخري مع رئاسة الحكومة بقرص الضيافة. ولكن 
سن قانون الرصف من حيث املقتضيات املاليةو  القانونية قد يسطدم 
والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد  املال  رجال  قبل  من  بعرثات 

والصناعات التقليدية الذي طالب بترشيكه يف صياغة النص القانوين.
أصبح  أن  بعد  الجديد  الرصف  قانون  بسن  التعجيل  أهمية  أكد 
إىل سنة 1976 غري مالئم وال يستجيب  يعود  والذي  السابق  القانون 
للتطورات الحاصلة يف سوق املال واالعامل يف زمن أصبحت التحويالت 
عن بعد بني البنوك املتعاملني معها يف الداخل والخارج وتنامت آليات 
التجارة اإللكرتونية. والحال ان املتعاملني االقتصاديني عىل الحدود مع 
الجارة ليبيا مثل الجزائر يستعملون األوراق النقدية وال سواها. واألهم 
ان ييرس هذا القانون الجديد حركة األموال والتحويالت بني  املستثمرين 
وخاصة املتعاملني من التونسيني مع البلدان اإلفريقية. وكان عدد من 
أصحاب املجامع االقتصادية ومنها مجامع الحشيشة وبوزقندة والوردة 
الصناعات  يف  واإلفريقية  املغاربية  البلدان  مع  املتعاملني  من  البيضاء 

يف  تعرتضهم  صعوبات  عدة  عن  عربوا  قد  العامة  واألشغال  الغذائية 
االستخالص والتحويالت املالية من تونس إىل بلدان النشاط االقتصادي 
ان  الرصف  قانون  شأن  ومن  اجنبية  ببنوك  املرور  إىل  يضطرهم  مام 
يسهل انتصاب البنوك التونسية يف البلدان األفريقية والعربية عىل غرار 
البنك املغريب التجاري بنك علام أن آخر تنقيح لقانون الرصف تم بصفة 

جزئية سنة 1993.

* التداول عىل الحدود 
منذ ذلك التاريخ وخاصة بعد 2011 تنامت مساحة سوق الرصف 
اليدوي املوازي وخاصة عىل الحدود وحاولت مصالح البنك املركزي منذ 
املوازي  االقتصاد  يف  املعامالت  رقم  وتسارع  التطورات  مالحقة   2019
وأقرت مع الحكومة آنذاك نصا قانونيا لرشوط مامرسة نشاط الرصافة 
للعملة خارج البنوك واملؤسسات املرصفية املعتادة التقليدية وتعددت 
يبارش  النرص.  والبحرية وحي  العاصمة  أنهج  بني  العملة  مكاتب رصف 
النشاط واملشغل لعدة إطارات من خريجي  الطبيعينب هذا  األشخاص 
جديد  قانون  وإقرار  املرصيف  البنيك  االصالح  فإن  وهكذا  الجامعات 
مثل  الكفاءات  واستقطاب  التشغيل  حركية  دفع  يف  يساهم  الرصف 
العاملي  الوطنية وتيسري حركيتها يف االقتصاد  استقطاب رؤوس األموال 

وذلك بالحد من الرقابة الزجرية للبنك املركزي.
ومن شأن قانون الرصف أن يساهم يف الحد من املعامالت املالية 
واملرصفية يف السوق املوازية ويضبط حجم حدود العمالت املتداولة يف 
السوق واعادة ضخها يف املسالك املالية القانونية ومن مزايا قانون الرصف 
الحد من نسبة التضخم أو االبقاء عليها يف حدود نسب معقولة وكان 
محافظ، البنك املركزي قد أوضح يف تدخالت اعالمية تقديرية أن حجم 

املتداولة  األموال 
املوازية  السوق  يف 
تقدر  والسوداء 
مليارات   بأربعة 
دينار  مليار   2 منها 
مع  الحدود  عىل 
ليبيا والجزائر وهذا 
تداعيات  له  الرقم 
سلبية عىل االقتصاد 
املناطق  يف  املحيل 

الحدودية.
* تحرير كيل  

الرصف  قانون 
قد  الذي  الجديد 
يحّول محافظ البنك 
وجهته  املركزي 
إىل  الحكومة  من 

الربملان الجديد ليناقشه األعضاء يف قادم األيام سيساهم يف تحسني مناخ 
معامالت  وتيسري  الجديدة  األسواق  واقتحام  املبادرة  وتحفيز  األعامل 
بالعمالت  الحسابات  فتح  تسهيل  بعد  األجنبية  بالعمالت  املستثمرين 
كضامن  لهم  املرخص  الوسطاء  واعتامد  والخارج  الداخل  يف  األجنبية 
للبنوك األجنبية والتواصل اليسري مع البنوك واملصارف األجنبية. هذا مع 

التحرير التدريجي الدينار التونيس يف سوق املال العاملية. 
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أنيس  الفالحني  اتحاد  رئيس  نائب  قال 
مارس   15 األربعاء  أمس  يوم  خرباش 
يف  انطلقت  التجارة  وزارة  أن   ،2023
خاصة  الفالحية  املواد  عديد  توريد 
املعظم.  رمضان  لشهر  استعدادا  الُخرض 
وأضاف خرباش عىل هامش ندوة وطنية 
املناخية  التغريات  حول  االتحاد  نظمها 
عىل  املحافظة  وسبل  املائية  واملوارد 
وعالقتها  االسرتاتيجية  القطاعات  دميومة 

أنه  الغذائية،  والسيادة  الغذايئ  باألمن 
تّم التواصل مع الوزارة بخصوص ما راج 
حول بعض الخرض املوردة املسقية مبياه 
الرصف الصحي، إذ بيّنت أنها قامت بكل 
االجراءات والتحاليل التي أثبتت سالمتها.

 5000 توريد  سيتم  أنه  خرباش  وأضاف 
إىل  نظرا  ليبيا  عرب  البطاطا  من  طن 
اإلنتاج  مستوى  عىل  الحاصل  النقص 
بزرع  الخاصة  املساحات  لتقليص  نتيجة 

الُخرضوات، متسائال عن  النوع من  هذا 
أن  خاصة  البصل  مادة  توريد  جدوى 
االنتاج املحيل يغطي حاجيات املستهلك 

من هذه املادة.
االسترياد  عمليات  أن  خرباش  وأكد 
أسعارها  أن  إال  السوق  لتعديل  موجهة 
التجارة  وزارة  أن  رغم  مرتفعة  تبقى 

حّددت أسعارها. 
* م/ م

أنيس خرباش نائب رئيس اتحاد الفالحين 

الحاجة تتطّلب توريد 5000 طن من البطاطا   

في صيحة فزع 

ملاذا رْفضُ التسعرية 
الجديدة للتفاح؟  

أكد عضو املكتب التنفيذي التحاد الفالحني املكلف باالشجار املثمرة ومسالك التوزيع، 
بـ»األحادي«  وصفه  الذي  القرار  يرفضون  التفاح  منتجي  أن  الطرابليس،  ابراهيم 
حول  االتحاد  نظمها  وطنية  ندوة  هامش  عىل  وأضاف  التفاح.  بتسعرية  واملتعلق 
التغريات املناخية واملوارد املائية وسبل املحافظة عىل دميومة القطاعات االسرتاتيجية 
أهل  باستشارة  تقم  التجارة مل  أن وزارة  الغذائية،  والسيادة  الغذايئ  باألمن  وعالقتها 

املهنة وال وزارة الفالحة.
وأشار الطرابليس إىل أن انطالق الحوار مع وزارة التجارة جاء متأخرا يف محاولة إلصالح 
الوضع يف انتظار تفاعل سلطة اإلرشاف »إلصالح القرار الخاطئ الذي سيرّض مبنظومة 

االنتاج« .
وأكد ابراهيم الطرابليس أن الفالح يطالب بتسعرية تقدر بـ 5500 مليم للكيلوغرام، 

والتي ستمكن الفالحني من هامش ربح بسيط لكنه سيجّنبهم الخسارة.
* ن/ ج

تسجيل فائض بـ 1ر1 مليون دينار   وارتفاع 
الواردات الغذائية 

فائضا  الغذايئ  التجاري  امليزان  سجل 
شهر  موىف  مع  دينار،  مليون  1ر1  بنحو 
فيفري 2023، مقابل عجز بقيمة 5ر137 
مليون دينار خالل فيفري 2022. وبلغت 
نسبة تغطية الواردات بالصادرات حوايل 
مقابل   ،2023 فيفري  يف  باملائة،  1ر100 

نسبة 89 باملائة يف جانفي 2022.
هذا  للفالحة  الوطني  املرصد  وفرس 
توريد  نسق  بتباطؤ  أساسا  الفائض 
الحبوب )1ر5 - باملائة( وارتفاع صادرات 
وارتفعت  باملائة(.  )6ر29  الزيتون  زيت 

قيمة صادرات املواد الغذائية بنسبة 9ر15 باملائة، ومل تتطور قيمة الورادات الغذائية إال بنسبة 3 باملائة.
وارتفع متوسط سعر زيت الزيتون املوجه للتصدير بنسبة 2ر41 باملائة ليبلغ 23ر15 دينار/للكغ، مسجال بذلك تحسنا مقارنة بسنة 
2022. وزادت، بدورها، أسعار صادرات الطامطم )بنسبة 2ر38 باملائة( والتمور )8 باملائة( والقوارص )3ر6 باملائة(، مقارنة بالفرتة 

ذاتها من سنة 2022. وانخفضت، يف املقابل، أسعار صادرات املنتوجات البحرية بنحو 14 باملائة.
كام تراجع سعر صادرات القمح الصلب بنسبة 18باملائة، مقارنة بشهر فيفري 2022. يف حني شهدت أسعار الحبوب األخرى )القمح 

رة( ارتفاعا بني 4 و7 باملائة. اللني والشعري والذُّ
رة )5ر7 باملائة(  أما يف ما يتعلق بواردات الحبوب، فقد تقلصت أسعار القمح الصلب بنسبة 18 باملائة، مقابل ارتفاع أسعار كل من الذُّ

والقمح اللني )2ر7 باملائة( والشعري )8ر3 باملائة(.
واتّخذت أسعار واردات ماديت السكر والحليب ومشتقاته املنحى التصاعدي ذاته لتتطور عىل التوايل بنسبة 7ر22 باملائة و6ر17 باملائة.

الخبير في االقتصاد واألسواق المالية معز حديدان

إجراءات جيدة لو تمّ تطبيقها بالكامل
   

أن  حديدان  معز  املالية  واألسواق  االقتصاد  يف  الخبري  اعترب 
االجراءات التي وضعتها الحكومة يف الربامج االصالحية وقانون 
املالية لسنة 2023 والربنامج االصالحي املعروض عىل صندوق 
من  تونس  الخراج  وكافية  جيدة  إجراءات  هي  الدويل  النقد 

األزمة االقتصادية الحالية لو تم تطبيقها بالكامل.
وشّدد حديدان عىل رضورة االنطالق فعليا يف تطبيق إجراءات 
الدويل  النقد  صندوق  عىل  املعروضة  االصالح  وثيقة  برنامج 

وتحديد املدة لتطبيقها.
وتابع أن املشكل املطروح حاليا أن هناك تخوفا أو ترددا من 
متريرها عىل أرض الواقع بسبب التجاذبات السياسية ومعارضة 

بعض األطراف.
* حسني
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الحوار النقابي

بقلم: إلياس بن عامر عضو الجامعة العامة للكهرباء والغاز

يف خضم خطابها حول السيادة الوطنية واملصلحة العليا للبالد 
إصدار  إىل  تونس  الحاكمة يف  السلطة  تستعد  الشعب،  يريده  وما 
مرسوم يتعلق بإحداث هيئة تعديلية لقطاع الكهرباء تنحرص مهامها 
أساسا يف اإلرشاف عىل حسن سري سوق الكهرباء. هذه السوق التي 
تعني وضع  الطاقة  أزمة  أجل حل  البالد من  السلطة يف  بها  تبرش 
الرشكة التونسية للكهرباء والغاز جانبا والتوجه نحو خوصصة مادة 

اسرتتيجية وحيوية كالكهرباء. ولكن ملاذا؟ 
طبعا ال يتعلق األمر باالستجابة ملا يريده الشعب التونيس الذي 
الكهرباء  اسعار  يف  الجنوين  االرتفاع  من  أخرى  إىل  سنة  من  يعاين 
وإمنا استجابة ملا تريده املؤسسات املالية العاملية وعىل رأسها البنك 
)األجنبي  الخاص  القطاع  نفاذ  تدعيم  مزيد  هو  والهدف  العاملي. 
خصوصا( للقطاعات االسرتاتيجية والحيوية بالبالد ليحقق ما طاب 
له من أرباح عىل حساب املجموعة الوطنية يف مقابل الدعم املايل 
الذي ستتلقاه حكومتنا املوقرة حتى تستطيع اإليفاء بالتزاماتها يف 

تسديد ديونها الخارجية والداخلية.

1 - اإلشكاليات الحقيقية لقطاع الكهرباء يف تونس:
نظرا  صعبة  وضعية  والغاز  للكهرباء  التونسية  الرشكة  تعيش 
إىل انعكاس عملية الفصل يف رشاء املحروقات التي أقرتها حكومة 
مهدي جمعة بداية من جانفي 2015 أي أن الستاغ أصبحت مجربة 
عىل رشاء الغاز الطبيعي الالزم إلنتاج الكهرباء مبارشة من املزودين 
)الجزائر( دون وساطة املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية وبالتايل 
عليها توفري العملة الصعبة الالزمة لهذه العملية دون تدخل الدولة 

التي تكتفي برصف منحة بعنوان دعم ملجابهة املصاريف.
التجارية  البنوك  لدى  دامئا  حريفا  الستاغ  من  جعل  كله  هذا 
قروض يف شكل  تقديم  عرب  طائلة  أرباحا  ورائها  من  التي حققت 
بكافة  بالتكفل  الدولة  تعهد  ورغم  مجحفة.  بفوائض  ُعملة صعبة 
أنها  إالّ  الرشكة،  األكرب من خسائر  الجزء  التي مثلت  الرصف  أعباء 
ترتاجع عن هذا التعهد عند مناقشة امليزانية يف آخر كل سنة وتفرض 
عىل الستاغ القيام بتعديالت دورية يف تعريفتي الكهرباء والغاز أي 
الرتفيع يف معاليم االستهالك وتحميل املواطن كل تلك األعباء وهذا 

ما يزيد يف تدهور مقدرته الرشائية.
إْذ يتبني أن سياسات الدولة تجاه الهيكل العمومي هي املشكلة 
إىل  تستند  ال  السياسات  هذه  بتونس.  الكهرباء  قطاع  يف  األكرب 
مقاربة علمية يف مجابهة االشكاليات وإبداع طرق جديدة تنهض 
بهذه الخدمة العمومية وإمنا تعتمد أساسا عىل ما متليه املؤسسات 
املالية العاملية التي تريد أن تجعل من هذا القطاع متاحا لالستثامر 

الخاص االجنبي أساسا.
لتنفيذ  الالزمة  التحتية  البنية  بتحضري  مطالبة  الستاغ  أن  كام 
لدي  التداين  عليها  فرض  ما  وهو  التونيس  الشميس  املخطط 
بقيمة  العاملي  البنك  من  قرض  )مثال:  العاملية  املالية  املؤسسات 
151 مليون دوالر سنة 2019(. كذلك فهي مجربة عىل رشاء الطاقة 
الكهربائية املنتجة من الطاقات املتجددة عرب الخواص بأسعار ثابتة 

ملدة عرشين سنة وذلك ضامنة للمستثمرين يف املجال.
املجال،  هذا  عىل  الخاص  القطاع  سيطرة  إحكام  أجل  ومن   
تحجيم  وتم  املتجددة  الطاقات  يف  االستثامر  من  محرومة  الستاغ 
واهية  بتعالت  التونيس  الشميس  املخطط  يف  املربمجة  قدرتها 
وبتواطؤ مفضوح من متخذي القرار مع الدوائر الرأساملية العاملية.

2 - البنك العاملي: املرجع الحقيقي لسياسات الحكومة 
التي  العاملية  املالية  املؤسسات  أبرز  أحد  العاملي  البنك  ميثل 
أثرت ومازالت تؤثر يف مجال الطاقة بتونس. ويعود تاريخ تدخلها 
إىل  األجنبي-  الخاص  الرأسامل  نفاذ  تسهيل  إىل  أساسا  -الهادف 
أواسط التسعينات حيث ساهمت يف تركيز أول منتج خاص للطاقة 
التوصيات والقروض  الكهربائية بتونس. أما يف الحارض، فإن حجم 
الهادفة إىل خوصصة الكهرباء كبري ولكن سنقترص من خالل هذه 

الورقة عىل االستناد إىل وثيقتني هام:
مليون   151 بقيمة  مقرتح  قرض  ملرشوع  تقييم   -
قطاع  تحسني  مرشوع  أجل  من  الستاغ  لفائدة  دينار 

الطاقة )3 جوان 2019(
تحرير  بخصوص  التونسية  للحكومة  توصيات   -

االقتصاد )29 نوفمرب 2021(
رصاحة  اإلعالن  تّم  فقد  األوىل،  للوثيقة  بالنسبة 
الخاص  الرأسامل  نفاذ  تدعيم  القرض  من  الهدف  أن 
نقل  شبكات  يف  االستثامر  إىل  الستاغ  دفع  وبالتايل 
من  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  الستيعاب  الكهرباء 
الطاقات املتجددة. إضافة إىل ذلك، فالوثيقة ال تستبعد 
تعميم الفائدة ال عىل املستثمرين الخواص يف الطاقات 
املستقلني  املنتجني  عىل  أيضا  وإمنا  فقط  املتجددة 
استعامل  )عرب  التقليدية  التقنيات  باعتامد  للكهرباء 
مقاربة  إطار  يف  يندرج  وهذا  مثال(  الطبيعي  الغاز 
السوق التي يتّم من خاللها إلغاء الدعم، إنشاء هيكل 
ِقَبِل  من  الكهرباء  تصدير  وإمكانية  مستقل  تعدييل 

املستثمرين الخواص.

لفائدة  دينار  مليون   151 بقيمة  مقرتح  قرض  ملرشوع  تقييم 
-)2019 جوان   3( الطاقة  قطاع  تحسني  مرشوع  أجل  من  الستاغ 

صفحة 13
أما الوثيقة الثانية املتعلقة بتوصيات للحكومة التونسية من أجل 
الترسيع يف عملية تحرير االقتصاد )مبعنى أصح لربلة االقتصاد(، فهي 
الرتفيع  والكهرباء عرب  املحروقات  الدعم عن  إىل رفع  تدعو كذلك 
»اإلصالحات«  من  جملة  وتقرتح  االستهالك  معاليم  يف  التدريجي 

العاجلة واآلجلة تتمثل يف:
- املصادقة عىل لزمات إنتاج الكهرباء من الطاقة الفوطوضوئية 

بقدرة تساوي 500 ميغاوات )تم يف ديسمرب 2021(.
- تفعيل التنقيحات املتعلقة باإلنتاج الذايت للكهرباء بالنسبة إىل 
الصناعيني أي تفعيل رشكات اإلنتاج الذايت )محل نزاع مع الهياكل 

النقابية بقطاع الكهرباء والغاز(.
املرفوضة  املتجددة  الطاقات  من  الخاصة  املحطات  ربط   -
بالشبكة الكهربائية )تم باستعامل القوة وعرب عدم احرتام القواعد 

التقنية(.
- إحداث هيكل تعدييل مستقل يف مجال الكهرباء والغاز )يف 

طور التحضري كام ذكر آنفا(.
 Tunisie : Libérer l’économie pour une prospérité
 partagée, Banque mondiale )29 Novembre 2021(-Page

29
عىل  العاملي  البنك  ميارسه  الذي  التأثري  حجم  مدى  إذا،  يتبنّي 
سياسات الطاقة يف تونس والذي ال هدف من ورائه سوى القضاء 
عىل ما تبقى من إرث لدولة االستقالل يف بناء مؤسسات عمومية 
قوية ترشف عىل توفري خدمات عمومية خارج منطق السوق. كام 
نالحظ أن متخذي القرار داخل جهاز الحكم يف تونس إمنا يتلقون 
التوصيات والرشوط دون أي تصور نقدي يأخذ بعني االعتبار الحالة 
التونسية ألن وصفة البنك العاملي واحدة لكل الدول وال تأخذ بعني 
االعتبار الخصوصية وإمنا تتبنى مقاربة السوق يف شكلها النيوليربايل 
ومؤسساتها عىل  الكربى  الدول  لسيطرة  تدعيام  إىل نرشه  وتسعى 

العامل. 

3 - هل من بديل إلمالءات البنك العاملي؟
العاملية  املالية  للمؤسسات  النقد  أصوات  تتعاىل  مرة  كل  يف 
وإلجراءاتها، تجيبنا السلطة )الحالية ومن سبقها( بأن ال حلول خارج 
تنم  اإلجابة  إليها رضورة. هذه  نساق  وأننا  املؤسسات  إطار هذه 
الدوائر  -رغم سطوة  اليوم  العامل  أن  يتجاهل  كبري  أفق  عن ضيق 
بالتجارب  ميلء  النيوليربايل-  النموذج  وهيمنة  العاملية  الرأساملية 
البديلة القامئة عىل مقاربات تأخذ بعني االعتبار الجوانب االجتامعية 

والحيوية  االسرتاتيجية  املواد  من  وغريها  الكهرباء  من  وتجعل 
خدمات عمومية مشاعة خارج منطق السوق.

هذه املقاربات موجودة حتى داخل األنظمة املستفيدة والداعمة 
للمؤسسات املالية العاملية يف دول الشامل وكان باإلمكان مالءمتها 
مع الخصوصية التونسية باعتبار أن منطق الخدمة العمومية مرتسخ 
منذ عقود يف تونس )حتى إبان الحقبة االستعامرية... عفوا حقبة 
املنترشة  الطاقة  وتعاونيات  املواطني  االستثامر  فتجارب  الحامية( 
مثال يف فرنسا، أملانيا والبلدان االسكندنافية ممكنة التطبيق يف تونس 
املتنفذين  وجهة  ولكن  تعميمها  يف  السلطة  من  إرادة  وجود  عند 
واملاسكني بزمام األمور متعلقة بعامل املؤسسات املالية التي يسيطر 
ذات  البدائل  عامل  عىل  االطالع  عن  وتتغافل  الربح  منطق  عليها 
البعد االجتامعي التي تجعل مثال من الطاقات املتجددة ال موردا 
للسوق وإمنا للتنمية خاصة يف األرياف وعامال إلقحام الفئات الهشة 

واملهمشة يف عملية اإلنتاج وخلق الرثوة.
فيتم التغافل مثاًل٬ يف عروض املشاريع املقدمة من ِقَبِل وزارة 
الصناعة والطاقة التونسية يف مجال الطاقات املتجددة عن نصيب 
مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني وحتى الرشكات األهلية 
ضمن  مدرجة  غري  الرئيس  أتباع  بها  ينادي  التي  تحفظاتنا(  )رغم 
املخطط الشميس التونيس )رغم مطالبة أطراف عديدة من املجتمع 
املدين وحتى أطراف نقابية(. وهذا دليل عىل مدى استناد الدوائر 
النافذة يف تونس إىل توصيات البنك العاملي الذي ال يحتوي برنامجه 

مثل هذا النوع من االستثامر الجامعي واملواطني.
بهدف  العام  الرأي  تغذي  التي  باألوهام  التذكري  يفوتنا  ال  كام 
رشعنة تدخل البنك العاملي وغريها من املؤسسات املالية والهيئات 
األجنبية يف رسم السياسة الطاقية للبالد. ولعل أبرز هذه األوهام 
إضافة  أوروبا٬  نحو  الطاقة  وتصدير  األجنبي  االستثامر  مزايا  هو 
إىل استغالل إشكاليات الستاغ ذريعًة أخرى من أجل تدعيم نفاذ 

القطاع الخاص.
بها  مرت  التي  فالتجربة  األجنبي،  االستثامر  مزايا  ناحية  ومن 
املستثمرين  أن  أثبتت  القطاعات  عديد  ويف  املجال  هذا  يف  البالد 
يف  منها  واالستفادة  األرباح  تكديس  سوى  لهم  هّم  ال  األجانب 
التفريط  الصعبة وكذلك  العملة  استنزاف  يعني مزيد  الخارج مام 
يف السيادة الطاقية أي الرجوع ال قبل 25 جويلية 2021 وإمنا قبل 

20 مارس 1956.
إن سلطة كالتي تحكم البالد اآلن غري مدركة لحجم الرضر الذي 
تلحقه جراء اتباعها نفس األسلوب واملنهج الذي تنتقده )منظومة 
ما بعد الثورة( وهذا ما يدعو إىل االستغراب من الخطاب املزدوج: 
يف  متورطة  وسياسات  املنوال  مع  القطع  تدعي  جوفاء  شعارات 
ثروات  ونهب  العمومية  للمؤسسة  التخريب  آليات  نفس  تكريس 

البالد.   
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تؤكد املؤرشات اإلحصائية ألغلب الدول تفّوق الفتيات دراسيا عىل 
الفتيان فامهي األسباب وملاذا يحصلن عىل املراتب األوىل وملاذا نتائجهن 
أفضل من نتائج الذكور؟ ماهي الفرضيات التفسريية لهذه الظاهرة هل 
النفيس«  »النضج  أو  التعلم  دافعية  غرار  نفسية عىل  أسباب  إىل  تعود 
الدرايس هو جزء من  الفتيات  املسبقة؟ هل متيز  األحكام  إىل  تعود  أم 
هل  الذات؟  إلثبات  ووسيلة  االجتامعي  وتحررها  للتمكني  ذاتية  مساعٍ 
يعود تفوق الفتيات لتميزهن مبهارات التنظيم الذايت الجيد واالنضباط 
اختفت  هل  االجتامعية؟  الرقابة  ظل  يف  واملثابرة  والرتكيز  واالنتباه 
الالمساواة متاما أم أنها تغري مكانها؟ ملعالجة هذه الظاهرة نظم املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة وطنية اثثها خرباء جامعيون.
التونسيات  تدريس  عراقة  نتيجة  الفتيات  متدرس  نسبة  ارتفعت 
القرن العرشين، حيث تأسست أول مدرسة خاصة بهن سنة  منذ بداية 
)التعميم  التعليم  يف  االستقالل  دولة  باستثامر  االهتامم  وتواصل   ،1900
كام  متييز،  دون  والفتيات  الفتيان  إىل  بالنسبة  واملجانية(،  واإلجبارية 
ثل  انخرطت العائالت يف أولوية مرشوع تعليم األبناء من الجنسني. لهذا متمُ
فئة الفتيات، أكرث من نصف التالمذة املرسمني مبؤسسات التعليم املدريس، 
فأعداد املتمدرسني من اإلناث أعىل من معدل الذكور يف املرحلة الثانية 
التي تتجاوز 50 يف  النسب  الثانوي. بهذه  التعليم األسايس والتعليم  من 
املائة تكون تونس قد حققت الهدف الخامس من أهداف داكار املنبثقة 
القضاء عىل  أقر  الذي  الرتبية، سنة 2000 وهو  العاملي حول  عن املؤمتر 
التفاوت بني الجنسني يف التعليمني االبتدايئ والثانوي. وتتجاوز املؤرشات 
املرتفعة مسألة التمدرس، حيث تربز إحصائيات وزارة الرتبية تفوق اإلناث 
عىل الذكور ومتيزهن يف أغلب املستويات الدراسية، يحققن نسبة نجاح 
أفضل مام يسجله الفتيان يف نسب النجاح يف االمتحانات الوطنية. وهذه 
الظاهرة اإليجابية ليست »جديدة«، فمنذ قرابة ثالثني سنة ونسب نجاح 

الفتيات أعىل من نتائج الذكور، نشري فقط إىل نتائج السنة 
يف  اإلناث  نجاح  نسبة  باستمرار  تطورت  حيث  الفارطة، 
نحو  البكالوريا  امتحانات  نتائج  وسارت  الوطنية  االمتحان 
»التأنيث«، ففي دورة 2022 كانت نسبة نجاح اإلناث 61 يف 
املائة  مقابل 39 يف املائة للذكور، وهو ما ميكن التأكد منه 
الفتيات  حسب االختصاصات الدراسية أيضا، فنسبة نجاح 
مرتفعة يف الشعب األدبية وقاربت 82 يف املائة مقابل 16 
يف املائة للفتيان كذلك االمر بالنسبة للعلوم التجريبية التي 
تأنثت بالجملة، أما يف شعبتي التقنية والرياضة فإن نسبة 
الفتيات دون نسبة الذكور، وتم تسجيل تفوق واضح لإلناث 
الباكالوريا،  شهادة  معدالت  أعىل  يف  الذكور  حساب  عىل 
األوىل عىل صعيد  املراتب  التلميذات يف  زيادة عىل حلول 

جل الجهات.
يبدو أن ظاهرة تفوق الفتاة دراسيا ظاهرة عاملية، فقد 
حول  االقتصادية  والتنمية  التعاون  منظمة  تقرير  تضمن 
الرتبية لسنة 2012 أن نسبة الفتيات الاليت أنهني دراستهن 
الثانوية، يف اآلجال املحددة تبلغ 74 يف املائة مقابل 66 يف 
املائة عند الفتيان. وبالرجوع إىل تقييم »بيزا« فقد كشف 
أن الفتيات يتقدمّن يف مجال إتقان مهارة »فهم املكتوب« 

عىل الذكور، وأشار إىل تفوق اإلناث عىل الذكور يف تونس حتى يف مجال 
العلوم. وهي ظاهرة ال ميكن اختزالها يف عامل وسبب واحد، بل تتداخل 
إىل دراسات وأبحاث  واقتصادية، وتحتاج  ثقافية واجتامعية  فيها عوامل 

عميقة وموضوعية، دون أحكام مسبقة أو أحكام قيمية.
من الرتبوي إىل االجتامعي

للتفوق املدريس ثالثة مستويات النجاح املدريس وهو تلقي تعلمُامت 

القيم  من  جملة  مترير  وهو  الرتبوي  والنجاح  بشهادة  تنتهي  معينة 
النجاح  اىل  لنصل  املستقبل  جيل  لبناء  وترسيخها  والتصورات  واملبادئ 
إىل  الرتبوي  والنجاح  املدريس  النجاح  يؤدي  السؤال  ليكون  االجتامعي 
النجاح االجتامعي فإذا درسنا إنسانا وربيناه وفق رشوط وقيم وسلوكات 
ومتثالت جيدة فإنه سيكون مرشوعا مجتمعيا ناجحا عرب االنتقال السلس 

إىل سوق الشغل.
* أحمد

 إشعاع وطني ودويل أليام الصورة الفوتوغرافية يف دورهتا الثانية 

كيف نقرأ متيز الفتيات يف جمال الدراسة 

تَبَحُث يف الصحافة البناءة والرسديات الجديدة

يف اليوم العاملي للمرأة

والخميس  األربعاء  يومي  اإلخبار  وعلوم  الصحافة  معهد  احتضن 
الفوتوغرافية تحت  الصورة  الثانية أليام  الدورة  1 و2  مارس  2023 
عنوان »الصحافة البناءة، رسديات جديدة عرب الصورة الفوتوغرافية«. 
وقد شهدت التظاهرة إقباال منقطع النظري من الطلبة والباحثني وُصناع 
مختلف  يف  باملعهد  األطروحات  قاعة  بهم  عّجت  تونس  من  املجال 
كامل  امتدت  التي  العلمية  واملداخالت  النقاش  وجلسات  ندواته 
اليومني، فضال عن عدد من قاعاته التي كانت تشهد يف نفس الوقت 
عددا من الدورات التكوينية يف مختلف مجاالت التصوير الفوتوغرايف 
مجال  يف  األيام  واستضافت  االتصالية.  أو  الصحفية  الصورة  يف  سواء 
الصورة االتصالية املصور أنيس مييل الذي ازدان الطابق األول بحوايل 
أربعني لوحة من لوحاته بني األبيض واألسود ولوحات أخرى باأللوان 
من  واسعا  إقباال  للبالد القى  والثقايف  والطبيعي  املعامري  الرتاث  عن 
إلبداع  الوطنية  الجائزة  عىل   2002 سنة  حاز  مييل  أنيس  الحضور، 
الشباب، وهو صاحب أول معرض منفرد ملصور فوتوغرايف تونيس يف 
معهد العامل العريب بباريس عام 2008، وهو معرض بعنوان التصوير 

.L›IMA والرتاث التونيس يف
مصوري  أهم  من  اثنني  بني  ممُشرتكا  الثاين  الطابق  كان  حني  يف   
بصور  الدورة  مفاجأة  كان  الذي  الحّوات  بالل  الشاب  الجديد،  الجيل 
فنية عالية ومن  التقطتها عدسته بحساسية  طبيعية خالبة عن تونس 
املخزون  اكتشاف  الحارض  للجمهور  أتاحت  التي  »الدرون«  زوايا 
الطبيعي لتونس الذي توارى لعقود خلف املشاهد الطبيعية الكالسكية 
والكليشيهات التي ألفها الناس. وشاركه الفضاء املصور الصحفي ياسني 
القايدي بلوحات توثق أحد أهم القضايا الوطنية والعاملية اآلنية وهي 

التغري املناخي وشح املياه.
من  بأكرث  غاسان«  »بيار  الفرنيس  املصور  فكان  الرشف  ضيف  أما 
أربعني لوحة عن جزيرة قرقنة وأربعة كتب صور عن الرتاث املعامري 
أدارتها  غاسان  مع  نقاش  جلسة  األيام  أثّثت  وقد  لتونس.  والطبيعي 
الصحفية مربوكة خذير وحواره يف الجوانب املعامرية املهندس املعامري 
سنية  الدكتورة  والداليل  والتقني  اإلبداعي  الجانب  ويف  مصباح  محمد 
بالنارص. تخلّلته مداخالت من الجمهور امتدت ملا يقرب الساعة. ويرى 
غاسان أن ما تزخر به تونس يفوق ما متتلكه فرنسا من تراث معامري 

فبينام  املخزون،  هذا  نحو  الرؤية  يف  ميكن  االختالف  وأن 
فإن  والسياحي  الثقايف  لالستثامر  خصبا  مجاال  فرنسا  تراه 
تمُلق اهتامما له كمجال جالب للعملة  التونسية ال  الدولة 
غاسان  ويؤكد  السياحية.  الصناعة  الصعبة وتحسني جودة 
للشعوب،  قوية  وسيلة  يكون  أن  الفوتوغرايف  التصوير  أن 
معارفهم  حفظ  يف  للمساهمة  منهم،  الشباب  سيام  وال 

التقليدية وأشكالهم للتعبري الثقايف التقليدي.
العاملي »فالنتني  البلجييك  كام حارض املصور الصحفي 
بيانيك« واملحارض مبعهد الدراسات العليا لالتصال االجتامعي 
من  الرقمي  والرسد  الفوتوغرافية  الصورة  عن  بربوكسيل 
منطلق تجربته يف الحجر الصحي الشامل باليابان. وأرشف 
لطلبة  التدريبية  الورشات  من  عدد  عىل  بيانيك  فالنتني 

معهد الصحافة وعلوم اإلخبار يف مختلف التخصصات عىل مدى أربعة 
الرسميني  اليومني  الدورة ويوما بعده فضال عن  انطالق  أيام، يوم قبل 

للتظاهرة.
واملخرج  واملنتج  املصور  مع  نقاش  بجلسة  األول  اليوم  واختتم 
ومحمد   ،The Dreamer ب  املعروف  ابراهيم  بن  ربيع  الوثائقي 
رائدتني  لتجربتني  كممثلني    Tunisian Campers مؤسس  التميمي 
للرتويج لتونس من خاللها مناظرها الطبيعية يف شتي ربوع البالد بشكل 
النرش  عرب  الفوتوغرافية  بالصورة  الجديدة  والرسديات  يتالءم  جديد 

الحرصي عىل منصات التواصل االجتامعي. 
يف اليوم الثاين حارض األستاذ عامر ضية وهو واحد من األكادمييني 
الذايت  موضوع  عن  تونس  يف  الفوتوغرافية  الصورة  لعلوم  الرواد 
واملوضوعي يف مهنة املصور الصحفي كاملصور الصحفي زياد الجزيري 
واملصور الفوتوغرايف قيس بن فرحات والدكتورة عائدة الفيتوري وعدد 
هام من الطلبة. وإثر محارضة األستاذ ضية قدمت الطالبة يف ماجستري 
والرسديات  الفوتغرافية  الصورة  عن  مداخلة  مهذب  فاتن  البحث 
الجديدة عارضة السياقات التاريخية لتطور املفهوم والتطبيقات ثم عرض 
الفوتوغرافية.  للصورة  الجديدة يف تونس  امليديا  أمثلة عن استعامالت 
بيداغوجي ألنشطة  نوار يف عرض  نهيد  الدكتورة  املداخالت  واختتمت 
موضوع  يف  الطلبة  مشاريع  عرض  مع  األيام  لهاته  وانتاجاتهم  الطلبة 

يف  والفائزين  الضيوف  بتكريم  الدورة  عن  الستار  إسدال  وتم  األيام. 
مسابقة التصوير الفوتوغرايف التي كانت من نصيب كل من قيص عايد 
للجائزة األوىل، مليكة املاجري للجائزة الثانية وكانت الجائزة الثالثة من 

نصيب املصور الفوتوغرايف النمساوي )ماتيس كاتينغ(
البيداغوجية  وأطرها  األيام  ملوضوع  النظرية  السياقات  عن  أما 
العبيدي  سفيان  الدكتور  يجيب  الطلبة  بتكوين  عالقة  يف  واألكادميية 
أستاذ امليديا الجديدة مبعهد الصحافة وعلوم اإلخبار ومنسق التظاهرة 
»الصحافة البناءة هي مفهوم يتعلق بالتغطية اإلعالمية التي تركز عىل 
املبادرات اإليجابية والحلول املبتكرة يف املجتمع، بشكل يتجاوز الرتكيز 
الصحافة  تجيب  للجدل. حيث  واملثرية  السلبية  واألخبار  املشاكل  عىل 
البناءة فضال عن األسئلة الخمسة للمحتوى الصحفي عن سؤال سادس 
وهو ما الحلل«. أما عن الرسد بالصورة الفوتوغرافية فيقول »هي اليوم 
يز اإلعالم الجديد، فاستهالكنا لألخبار واملعلومات  أحد التحوالت التي متمُ
ووسائطه الرئيسية هي الهواتف املحمولة ومنصات التواصل االجتامعي 
التي تحتفي بالصورة أكرث من النص. حيث صار الجمهور أَميََل بشكل 
كبري إىل الخرب الوميض والفيديو املخترص عن برامج اإلعالم التقليدي من 
مكونة من  فيديوهات  بشكل غري مسبوق  وانترشت  وتلفزيون.  راديو 
وجزة تمُبلغ عن الحدث أو تقدم املعلومة  رفقة بجمل ممُ مجموعة صور وممُ

دون إسهاب. 
أم إياد

الحوار النقابي
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والركحية  الدرامية  الفنون  قطاع  يعيش 
بوزارة الثقافة عىل وقع إخالالت أعاقت 
املنخرطني  املرسحيني  من  الفنانني  عمل 
الفنون  ملهن  األساسية  النقابة  صلب 
الدرامية ومام زاد الوضع تأزما ما يرافق 
مخرجاتها  يف  ضبابية  من  الدعم  لجنة 
مام  اعضائها  لبعض  مصالح  وتضارب 
األساسية  للنقابة  التنفيذي  املكتب  دعا 
للعموم.  مداوالتها  بنرش  املطالبة  إىل 
سحب  مع  القطع  عىل  التأكيد  مع  هذا 
به  تهدد  ما  حسب  االحرتاف  بطاقة 
وعرب  الدرامية.  للفنون  العامة  اإلدارة 
يف  غضبهم  عن  املرسحيني  من  عرشات 
قطاط  حياة  الوزيرة  إىل  موجهة  مراسلة 
القرمازي٬ عىل أمل التفاعل مع املطالب 
العالقة. وجاء يف العريضة: نحن املمضني 
مبختلف  املرسحيون  الفنانون  أسفله 
مبسؤولياتنا  منا  وشعورا  تصنيفاتهم، 
الثقافة عموما وقطاع مهن  تجاه تطوير 
الفنون الدرامية خصوصا وإميانا منا بأن 
االبداعية  العملية  محور  هم  املرسحيني 
الكثري  يعاين  قطاعنا  أن  نعلن  والفنية 
العديدة الذي  الثغرات واإلشكاليات  من 
أي  وجود  عدم  يف  املعامل  واضحة  باتت 
املرسحي  للفعل  تطوير  أو  تغيري جذري 
ترشيعا، قانونا تنظيام مؤكدين أن القطاع 
حقيقية  أزمة  يشهد  واملرسحي  الثقايف 
اسرتاتيجية  وغياب  التسيري  سوء  بسبب 
للنهوض بالقطاع وانعدام اإلرادة إليجاد 
وزارة  وأن  األزمة.  لحل  الكفيلة  الحلول 
الثقافية تكتفي بحلول ترقيعية  الشؤون 
إليه  يتطلع  ما  إىل  ترتقي  ال  ومسكنات 
تتفاعل  وال  الدرامية  الفنون  مهن  قطاع 
والفنانني  النقابة  مساعي  مع  إيجابيا 
الرتبية  املرسحيني وجمعية مدريس مادة 

واملشاريع  املقرتحات  مع  املرسحية 
مبا  املأزوم،  الوضع  من  للخروج  املقدمة 
الراهنة.  املجتمعية  االستحقاقات  يخدم 
ملهن  األساسية  النقابة  مبوقف  والتزاما 
املرسحيني  والفنانني  الدرامية  الفنون 
املرسحية  الرتبية  مادة  مدريس  وجمعية 

نطالب بـ: 
عليه  املعلن  الرتخيص  قرار  سحب   -  1
باعتباره  الركحية  الفنون  ادارة  قبل  من 
مخالفا للقانون وهو قرار ارتجايل بامتياز 
الهدف منه اقصاء جميع ممتهني الفعل 
وعىل  العمومية  الوظيفة  يف  الدرامي 

رأسهم ممتهني التعليم.
لجنة  الجلسات ألعضاء  -نرش محارض   2
أعضاء  بعض  حول  تحقيق  وفتح  الدعم 
األجواء  توتر  يف  املساهمني  الدعم  لجنة 

وتغذية الرصاع بني جميع املرسحيني.
3 - رفض مقرتح سحب بطاقة االحرتاف 
الشؤون  وزارة  داخل  سابقة  حوارات  يف 
الرتبية  أساتذة  دعم  وعدم  الثقافية 
املرسحية يف مشاريعهم يف لجنة الدعم إال 

هياكل  بتوظيفه  قامت  ترخيص  باحضار 
معلومة عملت عىل رضب القطاع خدمة 
ألجندات ضيقة تنسيقا وتنفيذا من قبل 

مستشارة وزارة الشؤون الثقافية.
إن  الركحية  الفنون  ادارة  تحميل   -  4
التعسفية  التوصيات  بتزكية هذه  قامت 
لجنة  اعضاء  بعض  قبل  من  واالرتجالية 

الدعم 
ملهن  األساسية  النقابة  تدعو  لذلك 
الفنون الدرامية عموم املرسحيني بجميع 
الفنون  معاهد  وخّريجي  تلويناتهم 
والجمعية  والكاف  بتونس  املرسحية 
اىل  املرسحية  الرتبية  ملدريس  التونسية 
رفض كل األشكال واآلليات التي تستنزف 
عن  والبحث  االصالح  عوض  القطاع 
الدرامي  الفعل  لتطوير  تشاركية  مقاربة 
والتوحد  التنسيق  رضورة  عىل  وتؤكد 
أجل  من  للنضال  املتداخلني  جميع  بني 

استحقاقات القطاع
مبارك

النقابة األساسية لمهن الفنون الدرامية:

عريضة إىل الوزيرة رفضا للحلول الرتقيعية واملسكنات 

* حسني عبد الرحيم     
سيدة الكلامت صابرين غنودي هي يف األصل شاعرة ومتيمة بالشعر 
وإلقائه يف املحافل العامة ورمبا أثناء سريها يف الطرقات وهي ممثلة 
املتنوع عىل مسارح عدة.. دخلت  إداءها  مرسحية مقتدرة شاهدنا 
مغامرة جديدة وهى تحويل القعدة الشعرية التى كانت تؤمها مع 
مرسحي  عمل  إىل  الثقافية  الفاييت  مقاهي  أحد  يف  آخريات  بنات 
نساء  هّن  املختلفة.  احوالها  يف  املرأة  عن  بالطبيعة  وهو  تجريبي 
شاعريتهن  لكن  النسوي  جنسهن  فقط  ليس  ويجمعهن  مختلفات 
وحساسيتهن تجاه الحياة وموضوعاتها املتفرعة ولكن داخل كل إمرأة 

نسوة آخريات.
واحد  وبتصميم  مختلفة  بألوان  ممثالت  عرش  تحركت  الركْح  عىل 
للمالبس يك يشكلوا جوقة او معزوفة نسائية تجمعت عند »سيدة 
الكلامت«، وألن املرسح ليس اداته الكلامت فقط فقد حولت املبدعة 
آمال العويني ذلك لتشكيل حريك كاليغرايف دينامييك معرب عن ذلك 
الرؤيا واألحالم وتصبح  االنفصاالت الجسدية والفردانية والتجمع يف 
نفسها  عن  تقول  واحدة  إمرأة  يف  النساء  كل  هي  الكلامت  سيدة 
نسا  الربشا  لحظة،  يف  خاطر  وعىل  نسا  برشا  مرا  كل  داخل  »خاطر 
ينجمو يوليو مرا وحدة« عىل خاطر الطّرقات يل جمعتنا والطّرقات 

يل فرقتنا، عىل خاطر حكاياتنا يل ما تشبهش لبعضها أّما نجمو نشوفو 
فيها رواحنا، عىل خاطر الكالم يل تقال والكالم يل بعمرو ماباش يتحىك، 
عىل خاطرنا، عىل خاطرها، عىل خاطركّن وخاطرهم، تولدت »قبيلة«.

املجال  يف  واعدة  كمخرجة  غنودي  لصابرين  األوىل  التجربة  هذه 
التطور  يضمن  حتى  يتنوع  أن  له  ينبغي  الذي  التونيس  املرسحي 
واالتصال بفئات اجتامعية متنوعة بقضاياها املختلفة. اتجاه نسوي يف 
املرسح أو مرسح نسايئ؟ وملا ال. حيث أن هذا املجال هو أكرث قابلية 
من مجاالت أخرى للتعبري عن قضايا مسكوت عنها ولكنها جوهرية 
يف تساؤله عن هويته ومصريه. يف الحقيقة هناك تقدير خاص للتياترو 
وإدارته عىل إتاحة املجال للتجارب الطليعية الجديدة والتى ال ميكنها 

املرور بسهولة يف مسارح الدولة.
ويستمر  فيفري  شهر  خالل  العدد  كامل  التياترو  ُركح  عىل  العرض 
عرضه مبناسبات أخرى إخراج صابرين غنودي واملساعدة درة جراية 
محرز  زيدان  إضاءة  حصري  وليد  صوت  العويني  آمال  كاليغرافيا 
تصميم  عروس  صربي  سينوغرافيا  سقعامة  ابراهيم  الرّكح  توضيب 
مالبيس ياسمني غالية معاوية املمثالت صابرين غنودي -آمال العوين- 
وروعة خويلد- أمينة بديري-رحاب بن محمد- سعاد الشهيدي-هديل 

محفوظي-ليىل املنكبي- فاطمة نيفني بوشوشة- فدوى السعيد.

مسرحية »قبيلة« ليست للنساء فقط

الفنان التشكيلي يسر الجموسي

أعمال فنية وتجربة مميزة مع الطوابع 
الربيدية 

* شمس الدين العوين    

الخاص  الفني  ملعرضه  الجمويس  يرس  الفنان  يعّد 
بأحد الفضاءات الفنية بالعاصمة وقد اقتنت الدولة 
الفنانني  اتحاد  معارض  ضمن  لوحاته  من  عددا 
التشكيليني التونسيني السنوية وتم تكرميه باملهرجان 
الدويل للفنون التشكيلية باملحرس حيث قدم فسحة 
رسم  فن  خالل  من  املهرجان  أيام  خالل  تنشيطية 
يف  واألسود  األبيض  بني  الورق  عىل  باملقص  املالمح 

عملية فنية رسيعة ودقيقة نجح يف التعاطي معها وقدم بذلك عددا منأعامل هذه التجربة 
لوجوه فنانني وضيوف باملهرجان والقت هذه املبادرة الفنية االبداعية التنسيطية استحسان 
املشاركني كام أنه شارك بهذا العمل خالل الفعاليات التشكيلية باملهدية يف الدورة املاضية 

خالل شهر فيفري 2023.
يرس الجمويس فنان مولع بالنشاط التشكييل وله حضور يف الفعاليات املختلفة التشكيلية 
واألدبية والسينامئية والثقافية عموما فهوصديق الفنانني واملبدعني وهو يشتغل هذه األيام 
عىل رسومات مخّصصة للطوابع الربيدية بعد أن اكتسب الخربة يف مجاالتها. يرس الجمويس 
فنان يأخذه الفن ونشاطه وفعالياته اىل دروبه لينساب مع نهر الرسم واأللوان مثل أطفال 
يهزهم الحنني والحلم واملغامرة. فنان يعمل ويجتهد ويتطلب الدعم والتشجيع يف وسط فني 
تتنوع فيه التجارب واالتجاهات وقد كابد الجمويس الفنان العصامي لينحت له عرب اإلرصار 

واإلميان مبوهبته طريقا يف عامل التشكيل الفني.

المحرس تستذكر مسيرة الراحل اسماعيل حابة 

عن  وكلمات  وثائقي  وفيديو  معرض 
رفيق درب التأسيس

* شمس الدين العوين   

املحرس  مدينة  استذكرت 
وسحر  بأهلها  الجميلة 
احتفالية  ضمن  فنونها 
الجمعية  ومبقر  باألربعينية 
الشغوفني  أبنائها  من  واحدا 
الجمعيايت  والعمل  بالفن 
القرن  من  السبعينات  منذ 
هواة  نوادي  ضمن  املايض 

مع  التشكيلية  للفنون  الدويل  املحرس  ملهرجان  التأسيس  درب  ورفيق  املريب  وهو  السينام 
الراحل  العريق.  املحرس  مهرجان  رئاسة  واصل  الذي  الرقيق وغريهام وهو  يوسف  الراحل 
اسامعيل حابة. هذا اإلحياء ألربعينية املرحوم إسامعيل حابة مدير املهرجان الدويل للفنون 
التشكيلية كان مناسبة ثقافية فيها معرض بالصور عن نشاط الراحل وكلامت تأبني واستذكار 
البلدية  ورئيس  بصفاقس  الثقافية  للشؤون  الجهوي  واملندوب  حابة  عائلة  بحضور  وذلك 
عرض  كذلك  وتم  واإلعالميني  الفنانني  من  وجمع  الفقيد  وأصدقاء  املهرجان  هيئة  وأعضاء 
فيديو ملختلف فقرات الدورة السابقة وتقديم شهادات من أصدقائه تقديرا ملسريته يف العمل 
الجمعيايت وحرصه عىل نشاط املهرجان التشكييل التونيس كام شاركت جمعية وفاء ملساندة 

وتنمية جهة املحرس يف هذه األربعينية.
هذا اللقاء االستذكاري نظمته جمعية مهرجان املحرس الدويل للفنون التشكيلية مساء األحد 
املايض عن  منتصف شهر جانفي  تويف يف  الذي  اسامعيل حابة  الراحل  نشاط  متحور حول 
عمر يناهز السبعني عاما. وتحث عدد من الحارضين ومنهم املندوب الثقايف ورئيس البلدية 
والدكتور بن حمودة وعمر الغداميس وابراهيم القسنطيني وابن الراحل وغريهم عن مسرية 
ناحيته تحدث  الثقايف يف املحرس واملهرجان وعن عالقاتهم به ومن  اسامعيل حابة ودوره 
األستاذ عيل بن بوعيل رئيس الجمعية الجديد عن جانب من حياة الراحل واملهرجان مشريا 

اىل أهمية التعاون بني الجميع ليتواصل هذا املهرجان العريق.
وكان للراحل دور يف مجابهة تحديات املهرجان املالية واللوجيستية خصوصا خالل جائحة 
كورونا وكذلك يف الدورة املنقضية خالل سنة 2023 التي متت بحضور عدد كبري من الفنانني 
اختتمت مدينة  واليابان، حيث  وإيطاليا  وتايوان  العاج  وليبيا وساحل  والجزائر  تونس  من 
بتدشني معرض  باملحرس  التشكيلية  للفنون  الدويل  للمهرجان   34 الدورة  فعاليات  املحرس 

األعامل الفنية املنجزة يف الدورة.
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* إعداد: جرير      
بصري  وأنا  أسفاري  بها  ناخت  محطة  هي  بل  وسعادة  متعة  نعم  متعة...   
األبصار أبحث عن قارب نجاة يخرجني من زخمة التاريخ الذي ال أرتاح له 
يف أغلبه ألن أستاذ العربية. يس سامل ونيس قال يل ذات درس يف السنة الثالثة 

ثانوي مبعهد مجاز الباب.
التاريخ أصابه امللل واستحال زحمة. فأن تنجز ملفا حول غنج التاريخ وقيثارته 
قوة  ال  القوة  لتاريخ  واالستسالم  والالسالم  الالسلم  زمن  يف  املحارب  االستاذ 
بعشق  التاريخ  مع  املشتبك  مع  امللف  هذا  انجز  أن  يل  نعم رشف  التاريخ. 
الفريد.  املتواضع  التيمومي  الهادي  االستاذ  الرحامن.  أن يغضب  واميان دون 
التيمومي  الهادي  األستاذ  التاريخ:  مع  االشتباك  التاريخ.  يكتب  من  والسؤل 
الواحد املكني٬ عبد  الجزء األول: األساتذة: عبد  منوذجا. شكرا ملن ساهم يف 

اللطيف الحنايش٬ خالد الغريبي وسفيان العرفاوي. 
عىل  )القريوان(، حصل  الله  بنرص   1949 سنة  التيمومي  الهادي  األستاذ  ولد 
دكتوراه  ونال  بتونس  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  التاريخ  يف  اإلجازة 
الحلقة الثالثة من جامعة نيس وعمره 26 سنة ومن ذلك التاريخ وهو يدرّس 
التاريخ املعارص، تحّصل عىل التأهيل الجامعي ثم دكتوراه الدولة سنة 1997 

العايل  التعليم  أستاذ  أصبح  أن  إىل  عمله  يف  وتدّرج 
بالجامعة التونسية. وإثر تقاعده أصبح أستاذا متميّزا.

من الناحية البيداغوجية أرشف عىل عرشات من شهادات 
الكفاءة يف البحث والتعمق يف البحث والدكتوراه، ودرّس 
طلبة الدكتوراه والتربيز بالجامعة التونسية كام ساهم يف 
ويتميز  منذ سنة 1990.  املدرسية  الكتب  بعض  صياغة 
األستاذ الهادي التيمومي عن غريه من الزمالء يف الجامعة 
التونسية يف مجال الدراسات التاريخية بعدة مزايا نذكر 

منها ميزتني أساسيتني:
املنهجية  والرصامة  الدقة  توخي  يف  األوىل:  تتمثل   -
واعتباره  واملعريف  العلمي  تواضعه  جانب  إىل  واملعرفية 
املعرفة نتاج نسبي وقابل للمراجعة واإلضافة والتطوير 
قد  تقصري  كل  يعتذر عن  ما  وعادة  للقراء  احرتامه  مع 

يقع فيه أو فكرة غابت عنه راجيا من املهتمني اإلشارة إليه بذلك..
تهم  جوهرية  بقضايا  امللتزم  اإلنتاج  غزارة  يف  فتتمثل:  الثانية  امليزة  أما   -
العرب والتونسيني، فرغم أن اختصاصه املبارش هو أساسا التاريخ االقتصادي 

واالجتامعي غري انه الّف كتبا يف حقول التاريخ املختلفة 
كتابه  يف  بالبالد  سائدا  كان  الذي  اإلنتاج  لنمط  فنظّر 
ما  االجتامعية  والتشكيالت  الرأساميل  االستعامر  املرجع 
قبل الرأساملية: الكادحون الخامسة يف األرياف التونسية 
)1943-1861( وأصدر يف الجملة 11 كتابا )باالضافة اىل 
موسوعة الثورة: أصدر إىل حد اآلن أربعة أجزاء( عالج 
من خاللها قضايا طريفة وجديدة مل يعالجها يف الغالب 
آخرون من قبله فكتب عن )نقابات األعراف، انتفاضات 
الفالحني، الحركة الصهيونية وعن علم التاريخ ومفهومه 
وعن  خلدون  ابن  وعن  االجتامعي  تونس  تاريخ  وعن 
الحركة القومية العربية وعن تونس يف الزمن الحارض... 
وآخر كتاب صدر له عن بيت الحكمة مع مجموعة من 
التاريخ خالل  التونسيني كان حول تطور علم  الفالسفة 
الخمس عقود املاضية هذا دون الحديث عن عديد الكتب التي قام بتعريبها 

ذات العالقة بتاريخ تونس يف الفرتة االستعامرية.

من يكتب التاريخ؟ أو االشتباك مع التاريخ الدكتور الهادي التيمومي أنموذجا

* األستاذ عبدالواحد المكني:

من أجل العدالة االجتماعية
لتاريخ  التيمومي هو رمز  الهادي  األستاذ 
كتابة  تاريخ  ومن  التونسية  الجامعة 
التقدمي.  الفكر  تاريخ  وكتابة  التأريخ 
ميزت  اختصاصات  ثالثة  أو  أوجه  ثالثة 
من  يعترب  التيمومي وهو  الهادئ  األستاذ 
الثالث  االختصاصات  هذه  رموز  أهم 
وعندما نقول الجامعة التونسية فاألستاذ 
منذ  التونسية  الجامعة  يف  درس  الهادي 

الستينات وتخرج منها يف فرتة كانت الجامعة حبىل بعديد التيارات السياسية 
التيار ال فقط ألسباب  التيمومي تأثر بهذا  الهادي  اليسارية واألستاذ  وخاصة 
ايديولوجية بل ألنه من وسط زراعي رعوي ومن عائلة ريفية من جهة نرص 
الله من والية القريوان ورمبا هذا هذا ما جعله ينجذب برسعة اىل هذا الفكر 
التقدمي الذي يناضل من أجل العدالة االجتامعية والحريات ورسعان ما لخص 
الغريب  الوسط  يف  والرعوي  الزراعي  الوسط  أطروحته حول  موضوع  يف  هذا 
وأشتغل عىل هنشري رشاحيل وأشتغل عىل السباسب العليا وتالة والفراشيش 
يف جهة القرصين ويف ما بعد خاض تجربة حبىل يف التدريس بالتعليم الثانوي 
مبا  مختلفة  أجيال  جانب  اىل  درس  قد  وكان  الزهراء  معهد  ويف  مكرث  مبعهد 
العودة من  الذي كان حديث  الغنويش  الفلسفة االسالمية راشد  أستاذ  فيهم 
مدرسا  التونسية  الجامعة  سيدخل  بعد  ما  ويف  السعادة  منحته  التي  سوريا 
شابا وكانت دروسه استثنائية يحرضها عديد الطلبة من عديد االختصاصات 

كالجغرافيا والفلسفة. وعلم االجتامع وحتى من طلبة الحقوق وكليات العلوم 
يأتون للخوض خاصة يف ما يسمى تشكيلة وطبيعة املجتمع الذي أبدع فيها 
األستاذ الهادي التيمومي ورسعان ما انتقل من التاريخ املنحاز اىل تاريخ أخر 
جديد يطعمه بفلسفة التاريخ ومبقاربة مدارس التاريخ الكربى حيث سيكون 
تسجيلها  املخاميس وهذه ميكن  االنتاج  الخامسة ومنط  ويشتغل عىل  جريئا 
وتأميمها باسمه ويف مرحلة ثالثة يخرج من جلباب املؤرخ العادي الجامعي 
وحول  التاريخ  فلسفة  حول  يفكر  فيصبح  املفكر.  جلباب  ويدخل  الجريئ 
العربية  والقومية  والحراك  الثورة  حول  ويكتب  التونسية  الشخصية  طبيعة 
املؤرخ  اىل  الناجح  الحريف  املؤرخ  من  يخرج  حيث  التحديث  معارك  وحول 

الحصيف الذي يسيطر عىل عديد اللغات.
هذا هو القليل مام عرفته يف شخصية األستاذ الذي صاخ عديد املناهج وهو 

األستاذ والزميل. واألخ الذي تعلمنا منه عديد األشياء. 

* األستاذ عبد اللطيف الحناشي:

نمط اإلنتاج وتدافع املواقف
مفهوم اإلمربيالية من عرص االستعامر إىل 

العوملة عند الدكتور الهادي التيمومي .
أعادين هذا الكتاب، عىل املستوى الذايت، 
الفكري  تكويني  من  مهمة  مرحلة  إىل 
السبعينات  أواسط  إىل  والسيايس،ترجع 
واملرشق  وفرنسا  تونس  يف  عشتها 
مبرحلة  مضمون  ذكرين  العريب،كام 
يف  الدميقراطية،  القوى  عاشتها  »ذهبية« 
تونس والوطن العريب، تحديدا القوى اليسارية التي متيزت بالحوار والنقاش 
والجدل حول قضايا جوهرية ذات عالقة بطبيعة الثورة املرتبطة أساسا مبسألة 
تلتهم  آنذاك  الشبيبة  الثوري،وكانت  للمرشوع  الحاملة  والقوى  اإلنتاج  منط 
الكتب النظرية ليال لتناقش مضمونها وتدافع عن مواقفها يف النهار... وبعد 
السؤال  كان  لتقدميه  التخطيط  يف  الرشوع  ثم  منه  واالنتهاء  للكتاب  قراءيت 
الذي أرهقني هو إىل أي مدى سيتفاعل القارئ مبا أقدم باعتبار أن مضمون 
الكتاب يعرض ويحلل لقضايا اقتصادية فكرية اعتربها جوهرية وذات راهنية 
غري أن االهتامم بها قد وىّل أو انحرس لألسف باإلضافة إىل أن فهمها يتطلب 
حدا أدىن من املعرفة بتطور املاركسية يف حّد ذاتها...ومهام كان األمر فأنني 
األوىل  زاويتني  من  وعرضه  الكتاب  هذا  تقديم  القراءة  هذه  خالل  سأحاول 
مادية والثانية معرفية وذلك بالتاكيد عىل ثالث مسائل وهي »التبعية، املسالة 

القومية وأخريا العوملة..محاوال يف ما بعد مناقشة أو إثارة بعض القضايا.
قّسم املؤلف كتابه إىل ثالثة أبواب:

- مسح الباب األول: تطور الظاهرة اإلمربيالية من املرحلة املمتدة من أواخر 
القرن التاسع عرش إىل سنة، 1917، وقسمها إىل 3 فصول، تناول الفصل األول 
بالعرض والتحليل تفاعل الفكر الليربايل مع اإلمربيالية، ويف الفصل الثاين عرض 
وحلل الفكر االشرتايك واإلمربيالية، ويف الفصل الثالث تناول الكاتب بالتحليل 

املسألة القومية.

- عالج الكاتب يف الباب الثاين مرحلة تطور الفكرة وتجلياتها بني 1917-1991 
وتناول يف الفصل األول مقاربات االشرتاكيني للظاهرة ويف الفصل الثاين تناول 
بالعرض والتحليل الجدل بني االشرتاكيني والليرباليني حول طبيعة العالقة بني 

اإلمربيالية و»العامل الثالث«.
العوملة منذ  بالعرض والتحليل مرحلة  الكاتب  فتناول  الثالث  الباب  أما يف   -
1991 إىل اليوم عرب ثالثة فصول، بني يف الفصل األول تشكل العوملة والجدل 
حولها ويف الفصل الثاين تحدث عن مصري االشرتاكية ويف الفصل األخري تناول 
مجددا املسألة القومية عىل خلفية ما حدث يف العامل من تطورات... واستند 
ومقاالت(  )كتب  واملراجع  املصادر  من  ترسانة  عىل  أفكاره  لصياغة  الكاتب 
بالعربية والفرنسية أثرت البحث وعّززت مصداقيته. كام أورد الكاتب 40 نصا 
ذات عالقة بالقضايا واملواضيع التي أثارها. وميكن إدراج هذا الكتاب يف حقل 

تاريخ األفكار االقتصادية والسياسية.
• بداية ال بد من اإلشارة إىل مضمون الكتاب والقضايا التي يطرحها ببعديها 
تقديم  الكتاب  هذا  عارض  عىل  يفرضان  أخرى  جهة  من  والراهن  التاريخي 
بعض التفاصيل بل قل بعض الجزئيات الرضورية لتبيان الفروقات التي تحكم 
اطروحات مختلف التيارات ذات العالقة وذلك بهدف إيضاح األفكار. إذ أن 
الكتاب يف جوهره يؤرخ لفكرة اإلمربيالية وتطورها عرب فرتات تاريخية طويلة 

نسبيا، كام انه ال يكتف بالعرض بل يناقش ويحاور ويقدم البدائل أحيانا.
يقول الكاتب أن معالجة هذه املسالة من قبل الفكر الليربايل كانت محدودة 
جدا خالل هذه املرحلة إذ اعترب الربيطاين جون أتكسون هوبسون أن النظام 
االستهالك  يف  النقص  مشكل  لتجاوز  الجغرايف  التوسع  إىل  مضطر  الرأساميل 
وباعتبار أن األنظمة الرأساملية تواجه نفس املشكل لذلك فان التنافس بينها 
العسكريتارية  الحامئية  انتهاج  إىل  بها  يؤدي  مام  محتوم  أمر  التوسع  حول 

والحروب..
• وبالنسبة إىل الفكر االشرتايك فقد عالج الكاتب هذه املسالة بتوسع ويف هذا 

اإلطار ابرز لنا بدقة مواقف مختلف التيارات
إىل  فبالنسبة  اإلمربيالية.  من  املواقف  تطور  وعالج  الكاتب  استعرض  وقد 
االشرتاكية يعترب الكاتب أن أغلب املنظرين االشرتاكيني الذين رفضوا االلتحاق 
باألممية الثالثة قد حافظوا عىل تحليالتهم السابقة. أما الشيوعيون فقد هّونوا 
الرأساملية  استعادة  الغربية ومن  أوروبا  الشيوعي يف  املد  انتكاسة  كثريا من 

لعنفوانها واعتربوا أن الثورة ستقيض عىل الرأساملية حتام.

• ومن املالحظات األساسية التي ساقها األستاذ الهادي التيمومي، انطالقا من 
أبحاثه املوسعة والعميقة، يف هذا املجال، عىل نظرية سمري أمني نذكر:

كل  اختزال  املستحيل  من  إذ  تعميمي.  طابع  ذات  هي  سمري  مقولة  أن   -
التشكيالت االقتصادية واالجتامعية التي عرفها العامل قبل ميالد الرأساملية يف 
منط واحد ويقدم كمثال سيادة منط االنتاج يف البالد التونسية قبيل االستعامر، 
إذ ال منط اتاوي وال آسيوي وإمنا منط إنتاج مخاميس )نسبة إىل الخامس العامل 

بالحصة(.
• حول املضمون السيايس:

- ومدى قدرة الدولة القومية عىل االستمرار والتواصل يف عرص العوملة:أي بني 
اضمحاللها وصمودها 

- هل ستجلب العوملة السلم واالستقرار أم الحرب والفوىض؟
دور  وتقلص  الغربية  الرأساملية  البلدان  يف  السياسية  الدميقراطية  مصري   -
صنع  يف  الواسعة  الشعبية  املشاركة  تامني  مواصلة  كيفية  أو  القومية  الدولة 

القرار السيايس يف عرص العوملة؟
- هل من مصلحة اإلمربيالية تركيز الدميقراطية يف العاملني الثالث والرابع؟

اإلمربيالية يف عرص  ثقافة  أن جوهر  الكاتب  يعترب  الثقايف:  املضمون  • حول 
العوملة هو نفسه قبل العوملة لكن الجديد هو تحمس الدول اإلمربيالية لهذه 
انهيار االتحاد  العظمة خاصة بعد  الثقافة تحمسا يصل حد الصلف وجنون 

السوفيتي.أما أركان هذه الثقافة فهي حسب الكاتب:
- اعتبار املسيحية ركنا أساسيا من أركان الرتاث الغريب

للثقافة  املغايرة  الثقافات  عجز  مع  خاصة  بالليربالية  املستميت  التمسك   -
الرأساملية الغربية عن الرد عىل التحديات الزاحفة عليها من الغرب وتقوقعها 
عىل نفسها وجنوحها إىل معارضة الثقافة الغربية من مواقع ماضوية عقيمة 

مثل حركات اإلسالم السيايس عىل اختالف مشاربها...
ويختم االستاذ الهادي التيمومي قائال: أن عظمة البرش تكمن يف ذلك التوق 
الذي ال يني نحو األسمى واألفضل.لنكن واقعيني ونطلب املستحيل. إن منط 
يف  عابر  نظام  هو  سبقته  التي  اإلنتاجية  األنظمة  كل  مثل  الرأساميل  اإلنتاج 
التاريخ اإلنساين وليس أبدا نهاية التاريخ كام يحلو ملنظري الرأساملية ادعاء 

ذلك.
)الجزء األول(
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* ناجي الخشناويرواية »السيّد العميد في قلعته« لشكري المبخوت:

مكّونا  العربية  الرواية  يف  الجامعي  الفضاء  ميثّل 
يكاد يكون أساسيّا ومرجعيا، وهو ال يكتفي بكونه فضاًء 
الّروايات  أغلب  يف  ارتبط  داليل  فضاء  هو  بل  جغرافيًّا، 
إّما بقصص الحب أو بالنضال السيايّس، وغالبا ما يكون 
استحضار هذا الفضاء حنينا واستذكارا ملاٍض وّل وانتهى، 
لذلك ظّل الفضاء الجامعّي »مقّدسا« يف الّرواية العربيّة، 
أو  تشويهه  يجب  ال  الّروائيّني  مخيال  يف  »أثريا«  وفضاء 
املبخوت  شكري  الروايئ  لكّن  أرساره،  هتك  عىل  التجّرؤ 
ينسف هذه »القداسة املوهومة« متاما يف روايته الجديدة 
»السيّد العميد يف قلعته« الصادرة عن دار التنوير، بعد 
أن مّهد لهذه الرضبة القاضية والحاسمة برواياته السابقة 
وهّز  الجامعي  للفضاء  املرصوص  البنيان  فيها  رّج  التي 
عرش الطّالب من زوايا مختلفة، ونعني روايات الطلياين 
ومرآة الخارس والّسرية العِطرة للزعيم، فمن خالل هذه 
ما  كل  املبخوت  الّروايئ شكري  يُسقط  الجديدة  الّرواية 
الجامعي«،  »الحرم  املضّخمة حول  الهالة  تلك  من  بقي 
من  لكل  وفساد«  »حقارة  من  تخفيه  ما  كل  ويكشف 
وإداريني  وعملة  وأساتذة  طلبة  أسوارها،  داخل  يتحرّك 
وأمنيني وعمداء ونقابيني وصوال إل وزير التعليم العايل... 
جميعهم وغريهم يضعهم الروايئ شكري املبخوت، عىل 
يف  السمكة  »يُعّوم  الذي  العميد،  السيّد  بطله  لسان 
أحد  ال  دقيق  مجهر  تحت  حفاة  ُعراة  يضعهم  املاء«، 
خياال  يصطنع  ال  فاملبخوت  املكّبة،  عدساته  من  ينجو 
روائيا وال يستند يف قصص روايته إل العنعنة والّنقل، ألن 
انتخاب  مروره بالفضاء الجامعي مل يكن عابرا، فقد تّم 
 2005 من  مبنوبة  اآلداب  لكليّة  عميدا  املبخوت  شكري 
إل 2011، وأصبح رئيسا للجامعة من 2011 إل 2017، 
فإن  املهنيّة،  كفاءته  يف  التونسية  الدولة  استثمرت  ولنئ 
ليشيّد  الرسديّة  قدراته  بدوره يف  استثمر  العميد  السيد 
مدّونته الروائية، فزمن رواية »السيّد العميد يف قلعته« 

ميتّد فعليّا من 2004 عىل 2008.
جدول  عتبة  خالل  من  القارئ  بيد  الروايئ  يأخذ 
سري  خريطة  يشبه  ما  تقّدم  التي  روايته  يف  املحتويات 
من  وشحنة  باألمان  شعورا  مينحه  وكأنّه  القلعة،  داخل 
املحتملة،  واملفاجآت  املتاهة  ظلامت  ملواجهة  الشجاعة 
متهيد أو رشح عاّم، ثم سّت عتبات وخمسة أبواب وأربعة 
مداخل وأربعة أروقة وخمسة أسوار وأربع خيانات، ويف 
الخريطة ال غنى  القلعة، وهذه  تذنيب يف سامء  األخري 
أيضا  بل  املجهول،  الروايئ  املنت  لدخول  فقط  ال  عنها، 
– الرمادية/الرّصاصيّة  املسحة  تلك  أمام  بها  لالستنجاد 

القريبة من األسود- يف لوحة الغالف للرسام »بوْل كْيل«، 
فلنئ كان نصف الغالف األعىل أزرق اللون بدالالته التي 
الهدوء  ومنها  العميد،  السيّد  عند  بعضها  سنكتشف 
أيضا،  واإللهام  والبود  الجأش  ورباطة  والقوة  والسكينة 
اللون،  رمادي/رصايّص  الغالف  من  األسفل  النصف  فإن 
والتحّفظ  الغموض  ومنها  بدالالته  األسود،  من  يقرتب 
فيه  ومتتّد  والنشاط،  التجديد  عىل  يحّفز  وال  والكبت 
لوحة »بوْل كْيل« بخطوطها وتعرّجاتها يف ما يشبه قلعة 
مرتامية األطراف كثرية املداخل واملنافذ واألبواب تزيدها 
األملاين  الرسام  أن  رغم  وغموضا،  رهبة  الكثرية  األلوان 
تونس  والشمس يف  الضوء  رّسام  بأنه  ُعرف  »بول كيل« 

عندما زارها سنة 1914.
الّروايئ شكري املبخوت يطّوع دالالت اللوحة  لكّن 
والغالف عموما لتكون خري تعضيد ملتنه الروايئ، ويجعله، 
الجاملية  األختام،  جميع  عليه  عبور  جواز  الغالف،  أي 

والتأويلية والسيميائية والتوجيهيّة... وال يكتفي الكاتب 
التمهيد  تشبه  ثانية،  بعتبة  يرفدها  بل  الغالف،  بعتبة 
القارئ  استدراج  إلحكام  الوصفي  التقديم  أو  التعريفي 
وهو  آمنا  عبورا  لنا  يؤّمن  فالكاتب  املنت،  تفاصيل  إل 
قلعة  الطلبة  -التي ساّمها  القلعة  قيمة هذه  يقلّل من 
بأنها  ويصفها  تافهة«  »حقرية  لنا  فيصّورها  األحرار- 
يف  ُشيّدت  غريب،  منبسط  واطئ  بناؤها  منعزلة  قلعة 
تونس،  أهل  مثل  العظمة،  لروح  تفتقد  شديد،  تقّشف 
أعداء وال تخوض معارك  تواجه  ال  ال ترشف عىل يشء، 
ضّد غزاة حقيقيّني يطمعون فيها، ولنئ كان اللغز الفعيل 
هو ساكنو القلعة أنفسهم، فإن الكاتب يصبغ عليهم ما 
يف  يعيشون  فهم  واملحّقرة،  الّسالبة  الصفات  من  تيرّس 
توّهم وإيهام وكذبة فاتنة شيّقة، فأعجب »ما يف حكاية 
الّناس  يتوّهم  ما  يعيشون عىل  سّكانها  أن  القلعة  هذه 
خارجها، يف أبراج عاجيّة ال يتّصلون بالعامل املحيط بهم 
هذه  تكون  ورمّبا  ومشاكله«،  شواغله  يف  ينخرطون  وال 
وتحويلها  الجامعة«  »موت  ونعني  »رسالة«،  أهم  هي 
»تريي  إليه  نبّه  ما  وهو  والخضوع،  لإلذعان  مصنع  إل 
منذ  وغريهم  و»تشومسيك«  ديلوز«  و»جيل  ايغلتون« 
عرشات السنني... والكاتب شكري املبخوت، ال يروي لنا 
حكاية موت الجامعة، بل يرّشح لنا عملية القتل املمنهج 
والتنكيل املستمّر ببقايا جثة »مؤّسسة« إنتاج املعرفة...

العميد  »السيّد  رواية  حرضة  يف  ونحن  نستحرض، 
يف قلعته«، روايتني مرجعيتني من األدب اإلنساين، رواية 
»القلعة« لفرانز كافكا، تلك التي نرُشت سنة 1926، بعد 
البريوقراطية  الفرد،  اغرتاب  عالجت  والتي  كاتبها،  موت 
وإحباط اإلنسان املستمر أمام محاوالته مقاومة النظام، 
ورواية »قلعة آملوت« لفالدميري بارتول، تلك التي اخرتقت 
الصباح  حسن  الزعيم  أغوار  وسبت  الحشاشني  عامل 
وسفك  والقتل  باالغتياالت  السلطة  افتكاك  يف  ونزعته 
مفردة  لورود  وال  للمقارنة،  ال  نستحرضهام  الدماء، 
تلك  يف  تخوض  املبخوت  شكري  رواية  ألن  بل  القلعة، 
الرمزي  القتل  أشكال  أيضا  وتفضح  املقيتة  البريوقراطية 
حربا رشسة  يخوض  العميد  فالسيد  بالسلطة،  لالستئثار 
يف  أيضا  وسيكون  قلعته  داخل  املتبلّدة  اإلدارة  عىل 
مرمى »رصاص« الوزير خارج القلعة، ومع ذلك سيدخل 
ويخرج، السيد العميد، ساملا من هذه القلعة ومن هذه 
مرّة  للمواجهة  االستعداد  أتّم  ومستعّد  بل  »الحرب«، 
صفته  سوى  منه  نعرف  ال  الذي  الرواية،  فبطل  أخرى، 
جديدة  فرصة  الروايئ  سيمنحه  »العميد«،  الوظيفية 
لَِم ال لرئاسة  الكليّة أو  ثانية لعامدة  للرتّشح رمّبا لدورة 

الجامعة.
رواية  بكتابة  املبخوت  شكري  الروايئ  يتشبّث 
يكتب  وهو  فعال  يرى  وكأنّه  تعقيد،  دون  »بسيطة« 
نّصه، بعني القارئ الذي يسكنه، فال يتخىّل عن »وصفته 
مشّوقة  »حكاية  للقارئ  فيقّدم  الحيك،  يف  السحريّة« 
مليئة بالحياة تسائل وترتك الّشخوص تعّب عن ترّدداتها 
السيّد  سرية  تقاطعات  خالل  من  وأوجاعها«،  وحريتها 
العميد بسرية الجامعة التونسية، فالتحّدي املستمر لدى 
أكتب قّصَة جييل  املبخوت مثلام يقول هو نفسه: »أن 
التحّوالت  رسديًا، ويف اآلن نفسه مسرية بلد يعيش تلك 
والتناقضات واألزمات«. ولذلك ال يتورّط الّروايئ يف ِبنية 
رسديّة معّقدة وال يبني متاهة مركّبة زمنية أو مكانية قد 
تنّفر القارئ وتشعره بالتشظّي والفوىض، بل إن شكري 
تشتغل  ِبنيتها  تكون  بحيث  روايته  يكتب  املبخوت، 

نظامها  ولها  قوانينها،  تحكمها  تفاعيل،  بشكل  داخليا 
الرسدية  والوضعيات  الّشخصيات  تنتجها  التي  وآلياتها 
وخطابها  هويتها  فتشّكل  األحداث،  نسق  من  وتتغّذى 
والنفسية  واالجتامعية،  السياسية  مبرجعياته  املخصوص 

والثقافية.
السيّد العميد، الذي ال يسّميه الّروايئ، هو »باحث 
شاّب محرتم من زمالئه، يحبّه طلبته، مجّدد يف مجاله، 
ونجمه داخل قسمه يف صعود، ذيك، لبق، ترّب عىل تقاليد 
اعرتاض  ال  تقّدمية،  مواقف  الفرنسيّة، صاحب  الجامعة 
عليه لدى النقابينّي بل يعّدونه منهم، وال مشاكل له مع 
»املزايدة عىل  السحرية  وصفته  مستقّل«،  فهو  السلطة 
صفات  االنتظارات«،  سقف  ورفع  السخط  يف  الساخط 
ولقبه  »البطل«  اسم  معرفة  عن  غنى  القارئ يف  تجعل 
وأصله وفصله، فالهويّة الفعلية هي ما سيقوم به السيد 
العميد من أفعال وما سيتّخذه من مواقف، ولنئ التصقت 
شكري  فإن  الّنارص،  عبد  بطلها  باسم  الطلياين  رواية 
املبخوت رمّبا سيمنح »خلودا« رمزيا أطول للسيّد العميد 
من عبد الّنارص، مثلام خلّد نجيب محفوظ »يس السيّد« 
يف ثالثيته الروائية قرص الشوق وبني القرصين والسكريّة 
الروايئ  اكتفاء  ورمّبا  بينهام.  التشابه  نقاط  انتفاء  رغم 
الرواية  تتأكّد يف منت  العسكريّة  العميد بإحاالتها  بصفة 
الجامعة  أنّه سيكون يف مواجهة مع »جرناالت«  باعتبار 
من زمالئه املناورين حائيك الّدسائس واملؤامرات، أو هم 
مثلام تقول منرية الدقّازة للسيّد العميد: »سيقفون أمامك 
حجر عرثة... سيحاولون تحطيمك، أراك يف مفاوز مليئة 
الفرتاسك«،  تستعّد  وأسود  أنيابها  عن  مكرّشة  بذئاب 
العسكرية  واملصطلحات  الحريب  املعجم  سيكون  ولذلك 
ولنئ  ومغلوبني،  غالب  بني  سرية  تتبّع  رواية  يف  طاغية 
كانت غاية الحروب الّدمار واالستئثار بالنفوذ والّسلطة، 
فإّن السيّد العميد »شعر بأنّه سيّد هذه القلعة الجميلة 
وال بّد من جعلها أجمل«، فنحن إذا أمام حرب »نظيفة« 
سيقودها السيّد العميد برتسانة من االبتسامات، ولذلك 
سيكون النرص حليفه رغم أنّه ال يصّدق دجل وشعوذة 
سفر  إل  تسري  أراك  »ستغلبهم،  له:  تقول  وهي  منرية 

وأنت تضحك... تسري بخطى واثقة«.
وهو  هذه  روايته  املبخوت  شكري  الروايئ  يكتب 
متسلّح بثقافة عالية اكتسبها من تجربته يف إدارة كبى 
توظيفه  جانب  فإل  تونس،  يف  الجامعية  املؤّسسات 
ومعرفته  اإلدارية  والقانونية  التقنية  املصطلحات  ألدّق 
بالثغرات والحلول، فهو يستثمر جيّدا ما حايثه وعايشه 
جعلته  وثقافية،  ونقابية  سياسية  وتقلّبات  أحداث  من 
العميد  السيد  مينح  الواقعّي-  العميد  السيد  -باعتباره 
سلوكيّات  و»فضح«  لكشف  والّشجاعة  الجرأة  املتخيّل 
الّنخبة  من  األكب  الجزء  وسفاسف  وصغائر  وأطامع 
يطالع  وهو  القارئ  أن  حتّى  مكّوناتها،  بكل  الجامعية 
عن  يتوه  ال  يكاد  الرواية  يف  املتخيّلة  األسامء  بعض 
تتطاوس داخل  التي كانت  الحقيقيّة  الشخصيّات  بعض 
الحرم الجامعي، فتلك الشبكة/العصابة تبدو يف ظاهرها 
»بريئة« بني األمن الجامعي وعنارص من اتحادي الطلبة، 
اليسار الغبّي والتجّمع اللئيم، ونقابة األساتذة الجامعيني، 
الوزارّي... تتقاطع خيوطها  واإلدارينّي والعملة والديوان 
األقنعة  وكل  الشخصيّة  األنانية  قاعدة  وفق  وتتشابك 
الوشايات  وتحبري  املشبوهة  الصفقات  لتدبري  مباحة 
االنتصارات  لتحقيق  واالبتزاز  املزيّفة  الثورية  واّدعاء 
التي  التونسية  الجامعة  الصغرية عىل حساب  الشخصية 

العقالنية وتسري بقدرة قادر،  تفتقر أساسا إل املامرسة 
كبري  دكتاتور  رهني  صغري  دكتاتور  الكل،  رهني  فالكل 
بدوره رهني الدكتاتور األكب... و»الكليّة رهينة للجامعة 
والجامعة رهينة للوزارة«... والبالد رهينة الفساد والجهل 
الثاّمر  تعفني  يف  سوى  ينجح  ال  والنظام  والتخلّف... 
الواحدة تلو األخرى ومزيد إلحاق االعطاب مبا تبّقى من 

املصعد االجتامعي.
ولكّن الروايئ شكري املبخوت ينحاز كليّا إل السيّد 
العميد ويجعله يف مأمن من أي سقطة، ويلبسه ثوب 
املثاليّة والكامل، فحتّى عالقته مع الطالبة العاشقة، ينجو 
التي  الصغرية  الورطات  باقي  مثل  األرضار،  بأخّف  منها 
يجد نفسه فيها ونزواته التي ال تخالف القانون، وحياته 
التي تسري كعقارب الّساعة تنظيام ودقّة، والعناية الربّانية 
االنحياز  وهذا  الحرجة،  اللحظات  يف  دوما  تنقذه  التي 
املفرط يذكّرنا بانحياز عكيّس اتّخذه شكري املبخوت كليا 
العِطرة  »السرية  روايته  بطل  الله  عبد  بن  العيفة  ضّد 
للزعيم« وقد نّكل به أشّد تنكيل، وألبسه ثوب الدناءة 
املبخوت، فمهام  والخّسة، وهذا ال يُحسب ضد شكري 
تسلّح الروايئ بكل »االحتياطات« لئالّ يترّسب الّذايت إل 
وفهمه  الشخيص  إدراكه  من  ينجَو  لن  فهو  املوضوعي 
الذايت وتأويله الخاص عندما يبني عوامله الروائيّة، وهذا 
ليس نقصانا، فاألدب عموما، والرواية تحديدا، ال ميكن 
أن تكون رهينة غيتوهات الذاتية واملوضوعية، ألنّها بكل 
بساطة هي كتابة ما نحب أن نقوله ال كتابة ما يجب 

أن نقوله.
فتلك  معلّم«،  »رضبة  أيضا  هي  الرواية  هذه 
السيّد  حكايات  عليها  انبنت  التي  الدقيقة  التفاصيل 
العميد ال ميكنها أن تطمر وجها بشعا من وجوه الحقيقة 
»القلعة  فهذه  واألرسار،  الغموض  تربة  يف  وترتكها 
الحصينة«، الجامعة التونسية، أوهن من بيت العنكبوت، 
ولنئ قال السيّد العميد »هذه هي التفاصيل التي أردت 
أن أجّنبك االهتامم بها«، فإن السيّد الروايئ يجّنب القارئ 
االستمرار يف تصديق الهالة املصطنعة لذاك البج العاجي 
السيّد  »كانت خطّة  الداخيل، حيث  ينرش غسيله  وهو 
العميد... أن يغرقه يف تفاصيل تقنيّة...« ولذلك مل نخض 
الروائح  تشّمم  متعة  للقارئ  تاركني  الرواية  عنارص  يف 

العِطنة فيام كان يظّن أنّها الحديقة العطرة.

حبل طويل من الغسيل الداخلي
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ما تجده في »الشعب« فقط...

هذه تفاصيل قانون 
الجامعات والجمعيات 

الرياضية 
)الجزء األول(    

املرشوع  كامل  بتقديم  العدد  هذا  خالل  من  »الشعب«  تبدأ 
الخاص بالهياكل الرياضية نحن سنتوىل نرشه عىل أجزاء حتى منّكن 
املهتمني بالشأن الريايض من االطالع عىل تفاصيله وبالتايل معرفة 

أهم جزئياته.
القانون الجديد سريى النور بعد أن تتم املصادقة عليه يف مجلس 
وزاري يك يصبح قانون دولة أو مرسوما صادرا عن الدولة التونسية. 
ويُذكر أن وزير الرياضة كامل دقيش تعّهد بترسيع إصدار القانون 
بغرض متكني النوادي من تنمية مواردها الذاتية وتخطي مشاكلها 
املنظم   1995 قانون  ميثلها  كان  التي  املعّوقات  إىل  بالنظر  املالية 

للجمعيات والهياكل الرياضية.
العنوان األول: أحكام عامة

الفصل األول: تهدف الهياكل الرياضية وتعمل عىل تكوين وتأطري 
البدنية والنفسية والذهنية والرقي به إىل  الشباب وتنمية قدراته 

أرفع املستويات الرياضية واألخالقية.
لكافة  الصحي  التوازن  تحقيق  إىل  الرياضية  الهياكل  تسعى  كام 

الفئات من خالل تعميم مامرسة الرياضة.
الفصل 2: تعترب هياكل رياضية عىل معنى هذا املرسوم:

- اللجنة الوطنية األوملبية التونسية
- اللجنة الوطنية الباراملبية التونسية

- الجامعات الرياضية
- النوادي الرياضية

تتمتع  جمعية  شكل  أعاله  املذكورة  الرياضية  الهياكل  تتخذ 
بالشخصية القانونية واالستقاللية املالية وأهلية التقايض.

الفصل 3: تخضع الهياكل الرياضية يف تكوينها وأنشطتها ومتويلها 
ورقابتها إىل أحكام هذا املرسوم والنصوص القانونية ذات العالقة 

الجاري بها العمل.
الفصل 4: تعمل الهياكل الرياضية وفق املبادئ التالية:

- توزيع االختصاصات
- الحوكمة الرشيدة والشفافية

- املساواة والحياد
- النجاعة

- الرقابة واملساءلة
- املحافظة عىل املرفق العام الريايض

بأنظمتها  أحكام  إدراج  الرياضية  الهياكل  عىل  يحجر   :5 الفصل 
التي تتعارض وأحكام  الداخلية  األساسية وكافة نصوصها وتراتبيها 

هذا املرسوم.
العنوان الثاين: أحكام مشرتكة

الباب األول: يف حوكمة الهياكل الرياضية
القسم األول: األنظمة األساسية للهياكل الرياضية

الفصل 6: تدرج وجوبا باألنظمة األساسية للهياكل الرياضية أحكاما:
والرياضيني  املرأة  لفائدة  اإليجايب  والتمييز  املساواة  تكرس   -

املتميزين.
- تضمن حق التصويت وسالمة املسار االنتخايب ونزاهته وشفافيته

تكفل رشوط ترشح غري إقصائية.
عىل  وجوبا  الرياضية  للهياكل  األساسية  األنظمة  تنّص   :7 الفصل 
كافة  عىل  وفرضه  الرياضة  واخالقيات  الحوكمة  ميثاق  احرتام 

منظوريها.
)يتبع(

تفاصيل رحلة المنستيري إلى تنزانيا

وغياب متأكد لبشري بن سعيد   
تقرر أن تنطلق رحلة االتحاد املنستريي نحو تنزانيا اليوم الخميس 16 مارس الجاري من مطار 
تونس قرطاج الدويل بداية من الساعة 11 صباحا يف اتجاه تركيا ليبقى الفريق هناك أربع ساعات 

ثم الرحلة نحو دار السالم ليكون الوصول إليها يوم الجمعة يف حدود الساعة الخامسة فجرا.
ويف برنامج الفريق حصتان تدريبيتان قبل مواجهة فريق يانغ افريكانز التنزاين يوم  االحد 19 

مارس بداية من الساعة 17 بتوقيت تونس وبإدارة الحكم التشادي محمد الحاج.
وستشهد تشكيلة االتحاد غياب كل من بشري بن سعيد ألسباب تأديبية يوسف أومارو وهيكل 

الشيخاوي بسبب اإلصابة.
* محمد/ع

املصابة  العنارص  بعودة  الصفوف  اكتملت 
وكذلك التحاق العبي منتخب األواسط الذين 
أنهوا مشاركتهم يف كأس افريقيا ملالقاة املريخ 
أمام  الخيارات  لتتعزز  الجمعة  غدا  السوداين 
بنغازي  إىل  التحول  بعد  معلول  نبيل  املدرب 
الفريق  يجري  أن  عىل  األربعاء  أمس  يوم 
خاللها  سيحسم  ليبيا  يف  تدريبيتني  حصتني 
يف  األساسية  التشكيلة  مالمح  الفني  االطار 
إىل  رسميا  العبور  ورقة  حسم  شعارها  مباراة 
اىل  الفريق  انقاد  أن  بعد  النهايئ  ربع  الدور 
هزميته األوىل يف دور املجموعات أمم الزمالك.

الرتجي  ينتظر  الذي  املباريات  ماراطون  وأمام 
جميع  استعامل  بات  املقبلة،  املرحلة  يف 
األسلحة رضوريا للتوفيق بني جميع املسابقات 
منعرجها  ستدخل  التي  االفريقية  وخاصة 
والعقوبات  االصابات  شبح  أن  كام  الحاسم، 
قد يلقي بظالله عىل الفريق مام يفرض وضع 

جميع السيناريوهات املمكنة وإعداد البدائل 
املناسبة يف جميع املراكز باستثناء محمد رشارة 
البدين، كام بات  التأهيل  الذي يواصل مرحلة 
ورائد  املشموم  وزياد  عيل  بن  محمد  الثاليث 
الفادع جاهزين متاما للعب لكن ظهورهم يف 
يبدو  ال  إذ  للغاية  القادمة مستبعد  املباريات 
أداء  الرضاء عىل  التحوير كبري يف ظل  هامش 
األسامء األساسية التي تعترب األفضل يف الظرف 

الراهن ملا متتلكه من خربة وإمكانات فنية.
حظا  األوفر  العنرص  الزدام  معتز  ويعترب 
مستوى  قّدم  إذ  القادمة  املواعيد  يف  للظهور 
تحرمه  أن  قبل  األخرية  مشاركاته  خالل  جيدا 
اإلصابة األخرية من تأكيد عودته القوية، وقد 
تفيد املشاكل التي وجدها الرتجي يف املقابلة 
الفارطة ضّد الزمالك الزدام القادر عىل إعطاء 
خط الوسط بعدا جديدا يف ظل تراجع مستوى 

عديد األسامء البارزة.

يف املقابل، ال يبدو رائد بوشنيبة مهددا بخسارة 
مكانه رغم تراجع أدائه ضد الزمالك إذ ما زال 
رغم  الفني  اإلطار  حسابات  يف  األول  الخيار 
فرصة  بانتظار  املطالب  بن عيل  عودة محمد 

جديدة.
* ز/ح

مواجهة  يف  جديد  رهان  أمام  الرياضي    الرتجي 
املريخ يف ليبيا

من اعتدى على صغار النّجم يف صفاقس؟  
عدميو  فيها  وعّشش  إليها  تسلّل  أسف  بكّل  فرقنا 
املنحرفني  بعض  غالب  واللّه  واألخالق.  الرتبية 
اكتسحت  التي  الفوىض  خضّم  يف  أنفسهم  وجدوا 
الّنجم يف صفاقس فضيحة  البالد. ما حدث لشبّان 
وعار ورداءة وقبح ال تتحّمل مسؤوليّته جمعيّة يف 
عراقة الّنادي الّصفاقيس ولكّنه يظّل يف كّل الحاالت 
حجرات  يقتحمون  عليها.  ومحسوب  وجهها  يف 
وأموالهم  الشبّان  أغراض  ويرسقون  الّنجم  مالبس 
وهواتفهم ويعتدون عليهم بكّل قلّة حياء. ال أشّك 
يف أّن رشفاء »اليس أس أس« يستنكرون هذا اإلجرام 
املرّة  هذه  ليست  ولكن  بياناتهم٬  يف  واستنكروه 

األوىل التي تحصل مع صغار الّنجم. إذ ال بّد من أخذ االحتياط واملحافظة عىل سالمة أطفال صغار ال دخل لهم يف اإلجرام الذي ميارسه بعض الحمقى 
بكّل أسف. وما حدث مع صغار الّنجم ال نعتقد أّن من قاموا به جنونا من أوالد باسم اللّه أو أشباحا جاؤوا عىل أطباق طائرة؟ من أجرموا يف حّق صغار 
الّنجم يف صفاقس مل يحفروا أنفاقا ليقتحموا امللعب ومحيطه وحجرات املالبس ولكّنهم ناس لحم ودم ودخلوا من الباب ويحفظ الجميع أسامءهم 
وهويّاتهم. ليتوال تعرف كيف تحرتم ضيوفها. وقبل أيّام استضافت فرقا عامليّة ومن بينهم صغار الّنادي الّصفاقيس ومل يحدث خروج عن النّص! هذه 

هي ليتوال... ولن نكون إالّ كذلك.
* رياض 
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* كتب رمزي الجّباري   

هي ليست ظاهرة جديدة يف رياضة الفن النبيل ونعني طبعا املالكمة 
البرشية  الذات  عىل  واالعتداء  القدر«  »تطييح  رياضة  بعضهم  ارادها  التي 
وعدم  ـ  الردع  غياب  االسايس  مردها  الظاهرة  وتنامي  بدنيا  او  لفظيا  سواء 
اتخاذ اي قرار يف شأن املعتدين ودليلنا القاطع ما كان حصل للحكم محمد 
عيل الرشعبي من تهجم واعتداء لفظي من املمرنني الوطنيني رياض القالعي 

حصل  الذي  بعد  لتقرير  رفعه  ورغم  الخفيفي  وسامي 
تنرش »الشعب« نسخة منه والذي اودعه صاحبه مبكتب 
ضبط الجامعة بتاريخ 30 مارس 2021 ـ إالّ ان املكتب 
الجامعي مل يتخذ وال قرار ليضع تقرير الحكم الرشعبي 
يف رف الواردات عامال بشعار ـ يا دار ما دخلك رّش! مثل 
التجاوزات  مختلف  مع  الالمباالة  لنقل  او  الرتاخي  هذا 
اللّه  كان مبثابة الدافع لبعضهم التيان ترصفات ما انزل 

بها من سلطان ولن اذيع رسا لو قلت  انني انتظرت تغّي الحال واالحوال بتويل 
زياد بربوش للمسؤولية االوىل عىل رأس جامعة املالكمة لكّن ما كل يتمناه 
املرء يدركه اقول هذا وانا استمع لواقعة االعتداء عىل القايض والحكم الوطني 

الوطنية  البطولة  لنهايئ  الجامعة  تنظيم  مبناسبة  املايض  االحد  هشام حمدي 
مالكمي  احد  اّن  »الشعب«  عليها  حصلت  التي  التفاصيل  تفيد  اذ  لالكابر 
اعالن  مبجرد  حمدي  هشام  الحكم  عىل  اعتدى  بتونس  العسكرية  الجمعية 
النتيجة بأن سدد له لكمة عىل مستوى الوجه ـ وسط ذهول كل الحارضين 
الحارضين رئيس جامعة املالكمة زياد بربوش وبعض من  وقد كان من بني 
اعضائها وهنا نسأل ملاذا مل يتخذ رئيس الجامعة اي اجراء؟! واالغرب ان رجال 
األمن الذين كانوا عىل عني املكان شاهدوا حادثة االعتداء اال انهم مل يتخذوا 
لنا احد شهود  ـ وحسب ما رواه  املعتدي  اي موقف ضّد 
وزير  إىل  الحادثة«  »صورة  بإرسال  سارع  الذي  الواقعة 
خالل  من  وصله  ما  عىل  رد  الذي  دقيش  كامل  الرياضة 
ايقاف  االمن  أعوان  انه كان عىل  فيها  اكّد  ارسالية رسيعة 
القيام بأي خطوة ملحاسبة  فاّن ال احد تجرأ عىل  ـ  الجاين 
الوطني  والحكم  القايض  نقل  تّم  ان  بعد  الباندي«!  »هذا 
هشام حمدي عىل جناح الرسعة اىل مستشفى الرابطة بعد 
ان ساءت أحواله النفسانية والغريب اّن مرافقته مل تكن ال من الجامعة وال 

أحد  من  حتى  وال  التنفيذي  مكتبها  اعضاء  من 
ما  تقبل  يزيد يف صعوبة  ما  التنظيم وهو  اعوان 
حصل ـ ويذكر ان القايض والحكم الوطني هشام 
حمدي تحصل عىل شهادة طبية بعد ان تّم فحصه 
اّن  فيها  جاء  العمومية  الصحة  طبيب  طرف  من 
الضحية تعرض إىل اعتداء بلكمتني افقداه الوعي. 

)نحن ننرش نسخة منها(

من  منعك  الذي  ما  بربوش  زياد  لنسأل  بدأنا  حيث  من  اآلن  نعود 
من  حتى  الضحية  بالحكم  تتصل  مل  وملاذا  املعتدي؟!  تجاه  اجراء  اي  اتخاذ 
وهو  ملعنوياته  ورفعا  صحته  عىل  السؤال  باب 
الذي عاد إىل مسقط رأسه »معتمدية بوسامل من 
والية جندوبة« يف ساعة متأخرة من الليل؟! عىل 
مكتبه  واعضاء  بربوش  زياد  اّن  نعرف  نحن  كل 
الجامعي غي مستعدين التخاذ اي عقوبة ـ بحكم 
وقدميا  االنتخايب«  »الحساب  ضغط  تحت  انهم 
الحادثة  هذه  بعد  قناعة  عىل  ونحن  الكشفة«  نهار  يا  املوت  نهار  »يا  قيل 
املوجعة اّن زياد بربوش ومن معه غي قادرين عىل تغيي املشهد مبا اّن هدفهم 
االول البقاء اكرث مدة ممكنة عىل رأس جامعة املالكمة وجامعة تعمل وتفكر 

هكذا ال تنتظروا منها تغييا للمشهد الريايض يف بالدنا.)!(
الوطني هشام حمدي  القايض والحكم  اّن  القوس نشي  ان نغلق  وقبل 
معلم رياضة وُمرَِب وهو مكّون جميع مالكمي الشامل يف هذه الرياضة النبيلة 
الصبيانية  والترصفات  املجانية  االعتداءات  هذه  مبثل  بعضهم  دنسها  التي 
وحتى يعرف زياد بربوش ما له وما عليه وهو الذي حدثنا قبل الجلسة العامة 
االنتخابية عن مرشوع حلم سيغي به مشهد املالكمة ـ فإذا هو مبجرد توليه 
ادارة  مشهد  يف  فاعال  ليكون  شعلية  يوسف  الحكم  يعيد  االوىل  للمسؤولية 
زياد  اّن  يبدو  ارسل يف شأنه مذكرة  كان  الدويل  االتحاد  اّن  والحال  التحكيم 
بربوش تجاهلها او انه ال علم له بها وها اننا ننرشها عىل اعمدة »الشعب« 
بهذا  لنكتفي  االصالحي  الثوري  اساء ملرشوعه  توجه  بهكذا  انه  يعرف  حتى 

القدر اليوم.

يحدث في الرياضة التونسية )الحلقة الرابعة(

إعتداء على حكم من مالكم الجمعية العسكرية بتونس 
ورئيس الجامعة لم يحرك ساكنا!!

من اعاد يوسف شعلية ليكون 
فاعال في ادارة التحكيم رغم 

مذكرة االتحاد الدولي! 

النادي الصفاقسي:

أمام  الثالثي  هذا  غياب 
اإلفريقي  !

يواصل النادي الصفاقيس تحضياته ملباراة النادي اإلفريقي يوم الجمعة يف ثاين 
جوالت مرحلة التتويج حيث يطمح الفريق لتحقيق أول انتصار له بعد هزمية 

الجولة األوىل.
مصابا  كان  الذي  النرصاوي  محمد  عودة  أيام  منذ  عرفت  الفريق  تحضيات 
نهاية  بعد  غربال  عاد محمود  وكذلك  األسايس  مكانه  وبات جاهزا الستعادة 

مشاركته مع منتخب األواسط يف كأس أمم إفريقيا.
الله  وعبد  القشوري  ومهدي  كانتي  محمد  الثاليث  سيغيب  أخرى  جهة  من 

العامري لالصابة.
* م/ ن

جالل القادري يعقد اليوم 
الخميس لقاء إعالميا

اليوم  إعالميا  لقاء  القادري  جالل  يعقد 
من  بداية   2023 مارس   16 الخميس 
منتصف النهار بقاعة املؤمترات الصحفية 
عن  لالعالن  للتحكيم  الوطنية  باإلدارة 
تونس  ملقابلتي  املدعوين  الالعبني  قامئة 
والرابعة  الثالثة  الجولتني  لحساب  وليبيا 
من تصفيات كأس إفريقيا لألمم الكوت 
قامئة  القادري  وسيقدم   .2024 ديفوار 
املربمج خالل  للرتبص  املدعوين  الالعبني 

الفرتة من 20 إىل 28 مارس 2023.
بامللعب   2023 مارس   24 يوم  ستدور  الذهاب  مباراة  أن  اىل  يشار 

األوملبي برادس يف حني سيدور االياب يوم 28 مارس ببنغازي

وزير الرياضة: كان 
على أجهزة االمن 

ايقاف المعتدي!



23 الخميس 16 مارس 2023 - العدد 1738 
رياضة

السبت 18 مارس 2023 
املجموعة الثانية 

الساعة 14 و30دق
شبيبة العمران - قوافل قفصة 

نادي حامم األنف - ترجي جرجيس
هالل مساكن - القلعة الرياضية

سبورتينغ املكنني- امللعب القابيس
مكارم املهدية - جمعية جربة

امللعب الصفاقيس- سبورتينغ بن عروس

األحد 19 مارس 2023
املجموعة األوىل

الساعة 14 و30دق
مستقبل قابس - النادي البنبيل 

أوملبيك مدنني - مستقبل باملرىس
أمل الرقبة - النادي القريب

أمل جربة - مستقبل املحمدية
مستقبل وادي الليل - الشبيبة القريوانية

جندوبة الرياضية - النجم الراديس

برنامج الجولة الثالثة إيابًا 
لبطولة الرابطة املحرتفة الثانية  

نهاية  ضرورية  اإلسعافات 
املوسم الرياضي   

مهام كانت الطرق ستوجد إسعافات يف 
نهاية هذا املوسم.

مقابل  )أ(  الوطني  من   4 نزول  ألن 
صعود 2 فرق من الوطني )ب( سيُحدث 
نقصا يف إعداد الفرق يف جميع األقسام 
و ال ميكن أن يكون الوطني )ب( بـِ 26 
فريقا كل مجموعة تتكون من 13 فريقا.

املوسم الريايض 2022 ـ 2023 و تقسيم 
مجموعات جميع األقسام.

بداية نذكر تقسيم بطولة هذا املوسم؛ 
* الوطني أ : 16 .

* الوطني ب : 12 × 2 .
* الوطني ج1 : 12 × 4 .
* الوطني ج2 : 14 × 4 .

مجموعة   12 الجهوية  الرابطات   *
جهوية .

1( الوطني )أ( : 16 فريقا املوسم الحايل، 
بعد نهاية هذا املوسم ينزل من الوطني 
من  فرق   2 صعود  مقابل  فرق   4 )أ( 
الوطني )ب( ليصبح عدد فرق الوطني 

)أ( 14 فريقا 

املوسم  فريقا   24 )ب(:  الوطني   )2
فرق   2 )أ(  الوطني  إىل  يصعد  الحايل، 
مع نزول 4 فرق من الوطني )أ( ليصبح 

العدد 26 فريقا                     
وأيضا تنزل 4 فرق للوطني )ج1( 

وتصعد من الوطني )ج1(؛ 4 فرق 
ليكون العدد الجميل والنهايئ 26 فريقا 
أو  فرق،   2 إسعاف  إىل  سيضطر  مام 
إسعاف 2 فرق مرتبة ثانية من الوطني 
)ج1( 2 فرق ما كانو النازلني من الوطني 
)ب( واألقرب هو تشكيل بطولة مصّغرة 
تضّم عددا من الفرق النازلة من الوطني 
الثانية  املراكز  أصحاب  والفرق  )ب( 

للوطني ج1، مهام كانت الطريقة سيتّم 
إسعاف 2 فرق ليكون العدد النهايئ 28 

فريقا.

املوسم  فريقا   48  : )ج1(  الوطني   )3
الحايل، 

- يصعد للوطني )ب( األوائل األربعة 
- مقابل نزول 4 فرق من الوطني )ب( 

ليظّل العدد نفسه 48 فريقا
- ومع الباراج وصعود 2 فرق من الباراج 

سيصبح العدد 46 فريقا،
إىل  )ج1(  الوطني  من  ينزل  وايضا   -
نفس عدد  4 فرق وهو  )ج2(:  الوطني 

الصاعدين من الوطني )ج2(
 46 نفسه  االصيل  الجميل  العدد  ويظل 
العدد  ليكون  فرق   2 بنقص  أي  فريقا 

الجميل 48 
بطولة  تكون  أن  يف  التفكري  ومع 
 12 عن  بدالً  فريقا   14 بـِ  ج1  الوطني 
فريقا مبجموع جديد يساوي 56 فريقا 
فرق   10 بـِ  جديد  بنقص  أي   )4×14(
للفرق 46  الجميل االصيل  العدد  أن  مبا 
فرق   10 فريقا،   56 واملطلوب  فريقا، 
ج1  الوطني  من  النازلني  بني  ستسعف 
وعددهم 4 وأصحاب املراكز الثانية من 
فرق   2 وأيضا   4 وعددهم  ج2  الوطني 
الوطني  من  الثالثة  املراكز  أصحاب  من 

ج2 .
يف صورة عدم زيادة الوطني ج1 لـ 14 
فريقا وتكون بـ 12 فريقا فقط، يسعف 
العدد  2 فرق فقط مكان 10 فرق الن 

الجميل 46،
إسعافات  هناك  فإّن  العدد  كان  ومهام 
الوطني ج2  الثانية يف  املراكز  وأصحاب 

أمام فرصة للصعود أو لعب الباراج.

إىل  األّول  املستوى  الهواة  رابطة  أرسلت 
مستقبل القرصين اإلعالم بقرار هزم الفريق 
لترشيكه  سليانة  اتحاد  ضّد  لقائه  يف  جزائيا 
الالعب نجم الدين الهاممي وهو تحت طائلة 
القرار  حيثيات  الرابطة  ترسل  ومل  العقوبة. 
فريق  هيئة  من  كبري  وإلحاح  جهد  بعد  إال 
الفائقة  الرسعة  استغربت  التي  السباسب 
التي تّم بها اتخاذ القرار )أقل من 24 ساعة 
تلخيص  التلكؤ يف  اإلثارة( مقابل  من وصول 
فيه  يطعن  حتى  به  الفريق  وإعالم  الحكم 

لدى لجنة االستئناف.
أفادنا  القرار حسب ما  وقد جاء يف حيثيات 
حول  املستقبل  عام  كاتب  النرصي  عامر  به 
من  و17   13 الفصلني  بني  الواضح  الخلط 
عن  يتحدث   17 فالفصل  التأديبية.  املجلة 
صورة  يف  الالعب  عقوبة  من  مقابلة  طرح 
ما  وهو  الضيف  للفريق  الفائدة  غياب 

املستقبل  لقاء  يف  الرابطة  عليه  استندت 
لقاء  عن  املرجان  فغياب  طربقة.  ومرجان 
من  الالعب  يعفي  الرابطة  اعتربته  الكأس 
 13 الفصل  أن  والحال  اإلنذار  »عقوبة« 
رشوط  ومن  النظيف  اللعب  عن  يتحدث 
مقابالت   5 يف  املشاركة  رضورة  به  التمتع 
جديد٬  إنذار  أي  عىل  الحصول  دون  رسمية 
محّل  الالعب  كان  لو  األمور،  ولتبسيط 
الكأس  لقاء  يف  العقوبة  طائلة  تحت  اإلثارة 
املقابلة  طرح  يتم  فإنه  طربقة.  مرجان  ضد 
التشديد  مع  تُدر  مل  وإن  حتى  العقوبة  من 
يف  يدور  اللقاء  كان  لو  طرحها  يقع  ال  أنه 
ال  املقابل٬  يف  املستقبل.  عنه  وغاب  طربقة 
ميكن متتيع الالعب باللعب النظيف وهو مل 
يشارك. فهذا يتناقض وروح القانون. فالهدف 
من هذا الفصل هو تشجيع الالعبني عىل عدم 

الحصول عىل إنذار مع رضورة املشاركة.

األستاذ املومني -رئيس الرابطة- مدعو إلعطاء 
دروس يف القانون الريايض لبقية األعضاء ألن 
وال  حقا  مخجل  أمر  غيابه  يف  به  قاموا  ما 
الذي  الالعب  ذنب  فام  الرابطة.  بهذه  يليق 
عوقب مبقابلتني ظلام وملاذا يضطر مستقبل 
القرصين إىل الذهاب إىل لجنة االستئناف مع 
العلم أنه لن يسرتجع معلوم الطعن حتى يف 
ظلم  وهذا  املسلوب؟  حقه  استعادته  صورة 

آخر...
نشري يف الختام إىل أن هيئة مستقبل القرصين 
الطعن. ولكن هل ستنظر  بإجراءات  ستقوم 
فيه لجنة االستئناف مبثل الرسعة التي درست 

فيه الرابطة امللف؟ ال نعتقد ذلك. 
الهواة  رابطة  قوانني  لجنة  عىل  الخالصة: 
أعضاء  من  ساندها  من  وكل  األول  املستوى 

الرابطة يف اتخاذ هذا القرار املهزلة الرحيل.
* عمر  

عندما يتواصل الحبر:

لجنة القوانني برابطة الهواة يف مهبّ األهواء!

اإلفريقي  بالنادي  اليد  كرة  فرع  أسوار  إىل  والهدوء  االستقرار  عاد 
إصالح  بعد  املردود  تحسن  مع  االنتصارات  إىل سكة  الفريق  بعودة 
عديد املشاكل من املدرب محمد املسعودي الذي استعاد ثقة جميع 
النادي. ويراهن األحمر واألبيض فيام تبقى من جوالت  األطراف يف 
فإن  الحوافز ومنطقيا  نقاط  الحصول عىل  األوىل عىل  املرحلة  خالل 
هذا الهدف يفرض عىل االفريقي اقتناص املركز الثاين بعد أن هرب 
الرتجي يف الصدارة بفارق شاسع عن أشد مالحقيه. ويبقى الوصول إىل 
الهدف املنشود ممكنا خصوصا أن املقابلة القادمة ستجمعه مبنافسه 
املبارش نادي ساقية الزيت صاحب مركز الوصافة يف قاعة القرجاين يف 
مواجهة ثأرية باألساس بعد أن ذاق االفريقي طعم الهزمية األوىل هذا 

املوسم يف البطولة عىل يد الساقية.
ومل تكن عودة االفريقي إىل السكة الصحيحة وليدة الصدفة إمنا 

نقطة  مثلت  التي  األسلحة  ببعض  االفريقي  استعان 
قوته يف الفرتة الحالية فيام يراهن عليها بقوة خالل 

املحافظة  رحلة  يف  البطولة  من  الحاسم  املنعرج 
عىل اللقب.

كنا أرشنا يف أعداد سابقة إىل أن انتداب الحارس 
للنادي  كبريا  مكسبا  يعترب  اإلدرييس  إدريس 
مع  املركز  هذا  يف  الويالت  عاىن  الذي  اإلفريقي 

مردود  يف  رهيب  تراجع  مع  تزامنا  املوسم  بداية 
الزاير فضال عن فشل صفقة  القواوي وكذلك إصابة 

الحارس سليم الربيني. ومل يحتْج اإلدرييس إىل وقت طويل 
لسنوات  وعاش  االفريقي  إبن  أنه  مبا  األجواء  يف  الدخول  أجل  من 
يف قاعة القرجاين ما سّهل عملية إدماجه يف املجموعة ورسيعا بات 
عنرصا من العنارص املهمة يف خيارات املدرب محمد املسعودي حيث 
عودته  منذ  لإلفريقي  وإضافته  خربته  بفضل  األطراف  جميع  أقنع 
إىل الفريق. وتشري كل األرقام واإلحصائيات إىل اإلضافة الكبرية التي 
يف  ساهم  حيث  اإلفريقي  إىل  عودته  منذ  اإلدرييس  إدريس  قدمها 
كانت  عديدة،  تصديات  فضال عن  الخلفية  املنظومة  مردود  تحسن 
إىل  الثقة  وعودة  االنتصارات  نغمة  استعادة  يف  املبارش  السبب 
املنعرج  خالل  حارسه  جاهزية  عىل  اإلفريقي  ويراهن  املجموعة. 
الحاسم من البطولة خصوصا أن لقاءات املرحلة الثانية ستكون أكرث 
إثارة وأشد حامسا ما يفرض جاهزية عالية من جميع العنارص حتى 

يحقق اإلفريقي الهدف املنشود.

منسّق من طراز عاٍل
املقابالت  أجواء  إىل  مصطفى  عالء  اللعب  منسق  عودة  شكلت 
الرسمية حدثا مهاّم يف فرع اليد باالفريقي كيف ال واإلفريقي استعاد 
وتّعد  املايض،  املوسم  األول يف  أفضل العبيه ونجمه  رسميا خدمات 
عودة مصطفى إىل امليادين أهّم انتداب يف اإلفريقي الذي سيستعيد 

ورقة مهّمة عىل مستوى مركز منسق اللعب ما يتيح للمدرب محمد 
املسعودي إعادة أسامة الرمييك إىل مركزه الحقيقي فضال عن إيجاد 
حلول يف مراكز أخرى وبالتايل فإن مصطفى قد عاد يف الوقت املناسب. 
املقابالت  الفورمة ونسق  استعادة  زال بصدد  ما  الالعب  أن  صحيح 
باألساس وهو  إال أن مجرّد وجوده مع املجموعة هو حافز معنوي 
بروزه  انتظار  يف  جامل  وقبلها  الساف  قصور  مواجهة  يف  تجّسد  ما 
يف اللقاءات الكربى التي تعّود عىل حسمها مبفرده. وغاب مصطفى 
عن املقابالت الرسمية ملدة 8 أشهر تقريبا بعد إصابة عىل مستوى 
األربطة املتقاطعة مع املنتخب يف »الكان« األخرية ما وضع اإلفريقي 
كل  تقريبا  وفشلت  تعويضه  يصعب  العب  أنه  خصوصا  مأزق  يف 
األسامء التي وقع انتدابها يف تعويض غيابه. وميلك مصطفى إمكانات 
فنية وبدنية ال يستهان بها حيث يعترب مستقبل كرة اليد التونسية 
يف هذا املركز فيام يبقى هدفه األسايس يف املرحلة الحالية هو 
استعادة النسق تدريجيا فيام تبقى من مواجهات املرحلة 
خالل  حاالته  أفضل  ويف  جاهزا  يكون  أن  عىل  األوىل 
مرحلة  خالل  وخصوصا  البطولة  من  الثانية  املرحلة 
إىل  الوصول  االفريقي عىل  فيها  يراهن  التي  التتويج 

نهايئ البطولة واملحافظة عىل لقبه.

المسعودي استفاد من أخطاء الماضي
البطولة  التتويج واستعاد لقب  االفريقي إىل منصات  قاد 
محمد  للمدرب  يشفع  مل  ذلك  أن  إال  كاملة  سنوات   7 بعد 
املسعودي لتفادي االنتقادات وحمالت التشكيك مع تراجع مستوى 
املراهنة  عدم  مسؤولية  تحميله  مع  املاضية  الفرتة  خالل  االفريقي 
الهزائم  تتايل  عن  فضال  والعربية  االفريقية  البطولة  يف  اللقب  عىل 
املسؤولية  من  قسطا  يتحمل  املسعودي  أن  صحيح  البطولة.  يف 
املقابل ال  لكنه يف  انتدابها  التي وقع  األسامء  خصوصا عىل مستوى 
يتحمل مسؤولية عدم توفر السيولة املالية الكافية النتداب العنارص 
العنارص  تراجع مستوى عديد  أن  ا٬ كام  انتدابها حقًّ يرغب يف  التي 
وتسميم أجواء الفرع يف األشهر املاضية ال يتحملها املسعودي الذي 
مثّل الشامعة التي تحملت جميع املسؤوليات. ويبدو أن املسعودي 
مع  عاشها  التي  الحساسة  واملرحلة  الصعبة  الفرتة  من  حقا  استفاد 
الواجهات  عديد  عىل  أوتاره  وعّدل  خياراته  راجع  حيث  االفريقي 
املياه  عادت  حيث  الفريق  كوادر  من  عدد  مع  عالقته  يف  خصوصا 
إىل مجاريها تفاديا لتصعيد مامثل ملا حصل مع املهذيب الذي خرس 
عىل  اإلفريقي  مدرب  يحافظ  أن  الرضوري  ومن  خدماته.  اإلفريقي 
األجواء الحالية يف الفرع وشحذ الهمم من أجل املواصلة عىل هذه 
الدفاع  حملة  ويواصل  األوىل  املراتب  االفريقي  يلعب  حتى  السكة 

عن لقبه.
* عزيز 

اإلفريقي يف كرة اليد يتسّلح بـ 3 عناصر من أجل تحقيق   األهداف
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* حاورها شمس الدين العوين

مدينة  أصيلة  الجميلة  السباسب  ابنة  نرصي  فتحية  األديبة 
القرصين. حاصلة عىل األستاذية يف اللغة والحضارة العربية مربية 
أصيلة بدأت كتابة الشعر والقصة القصرية حاصلة عىل عدة جوائز 
قصصية  مجموعة  لها  صدرت  والشعر  القصرية  القصة  يف  وطنية 
بعنوان »مدينة اغتيال األحالم« عن دار سحر للنرش ورواية بعنوان 
»امرأة الليل« عن دار كنعان للنرش بدمشق وطبعة ثانية للرواية 
عن دار بيبلومانيا للنرش سنة 2021 حصلت عىل جائزة عربية يف 
للدراسات  العريب  املركز  قبل  من  الليل«  »امرأة  رواية  عن  مرص 
والتدقيق اللغوي وخدمات ما قبل الطباعة بإرشاف األستاذ فايز 
أبو جيش وعن منتدى غادة صالح ولها قيد النرش مجموعة شعرية 
عن دار بيبلومانيا للنرش ورواية تتحدث عن زمن »كوفيد«. اختارت 
الثورة وبعدها وهي رئيسة منظمة نسوية  أيام  الحقوقي  العمل 
وعضو  العنف  ضحايا  النساء  وترافق  النساء  حقوق  عن  تدافع 
حقوقية..  وناشطة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
بدأت بالشعر الذي تقول عنه »... وكلام اشتد الوضع قسوة اعترب 
الشعر مالذي وراحتي األبدية وبيتي الرسي...«. هنا حوار معها عن 

الكتابة والتجربة واملسار األديب...

* كيف تتحدث الشاعرة والكاتبة فتحية النرصي عن تجربة البدايات 
مع القصيدة... مع الشعر والرسد... ومع أرض السباسب الذات واملكان؟
والتمرد  الثوري  واالندفاع  العنوان  تجربة  البدايات  تجربة  أعترب   -
الروح  سجايا  يف  وتنغمس  تتشكل  البدايات  كانت  العامل..  واكتشاف 
وتبحث عن النقاء الثوري الذي نصبو إليه فكان من الطبيعي أن أميل 
إىل الشعر الذي يعرب عن الشجن الروحي ومييل إىل االنطباعية يف رسم 
الحلم والواقع وكذلك ألنه قادر عىل رصد االنفاعاالت الالمتناهية للحظة 
الشعرية التي تبحث دامئا عىل أشكال تعبريية آنية وانفعالية كانت أيضا 
متعلقة باملزاج العام الذي كانت فيه القضية الفلسطينية هي البوصلة 
لتشكل وعيي الثوري كأغلب أبناء وبنات جييل إىل جانب التعلّق باملكان 
والوجه الحبيبة التي تدفعك إىل الكتابة وفّك »شيفرتها» حقيقة للمكان 
بلديت التي أعشق تأثري كبري يف مسرييت اإلبداعية والرشعية أين يتامهى 
الذايت باملوضوعي فرتبة الشعانبي الندية تلك املحمية الطبيعية العاملية 
جعلت  مبخيلتي  ارتبط  تأثري  الظالل  وارفة  وللغابات  الشامء  والقمة 
القدمية  املحطة  والجامل  للحب  فيه  وينترص  مبكرا  يتفتح  وعيي  من 
واملقطورات املعملة والبيوت ذات الطابع الفرنيس القديم التي هجرها 
أصحابها جعلت من خيايل ينفلت بال حدود حكايات تحفر يف الروح وأنا 
أمر يف شوارعها التي احتضنها أشجار الكلبتوس والصفصاف تلك السواقي 
التي تشّق البساتني واملمرّات... كانت توشوشني بآالف الحكايات بساتني 
املثمرة  وأشجارها  بغاباتها  األجواء  تلطّف  التي  القرصين  رئة  العريش 
كجنة حان قطافها لتهدي العابرين مثارها.. وادي الدرب الذي يتفتح عىل 
النرص  بوابات  األثرية بسيليوم هي وسفيطلة  الروماين واملدينة  املرسح 
التي تذكّر بأمجاد هذه الربوع املنسية لتحدث العامل أنها كانت عاصمة 
إفريقية ملئات السنني.. الوجوه املتعبة لالمهات والجدات املنحوتة بيد 
يخاتل  الذي  األمازيغي  بالرسم  أرسارها  فتواري  فلورنيس  فنان  ريشة 
يف  األجداد  لغة  عىل  محافظا  باألصل  محتفظا  الحضارات  ويعرب  الزمان 
الّدنيا عن أصولنا للرجال األحرار األمازيغي  الذي يحدث  الوشم  الوجة 
مائدة يوغرطا والجبال التي كانت حصنا للوطن وللفالقة ايام االستعامر 
فعاقبونا ألننا ثرنا فزرعوا فيها اإلرهاب العيون الخرض والّزرق والشهالء 
تحدث التاريخ عن املال يف هذه الربوع رغم القبح الذي يحارصنا ورغم 
بيئة حاضنة  خيار يل يف ظل  فال  شاعرة  مني  تجعل  والنسيان  اإلهامل 
البارد  والطقس  الطبيعي  والجامل  الحب  هذا  كل  والعرفان  للعشق 
الشتوي القايس والصيف الحار الذي يتحفك لنسامت جبلية ال مثيل لها 
تسكن روحي فكلام ابتعدت عنها عدت العاشقة التي يدميها الهجران 
معهد الّشايب أين درست فيه أتاح يل املرور اليومي أمام معاملها البسيطة 
كانت  ومنه  متوت  ال  التي  والحكايات  القصص  آالف  الروح  يف  فتحفر 

بدايتي بالخاطرة واملحاوالت العربية يف الثالثة عرشة.
* الشعر والنقد.. ماذا تقولني عن العالقة بينهام؟

النقد صغريا الهثا  أمامها  التي يقف  األوىل  املدرسة  الشعر  أعترب   -
فيعود  أغواره  محاوال سرب  بال جدوى  تجلياته  باحثا عن  مراكامته  وراء 
البناء ألن الشعر وليد  متعبا مهزوما منكرسا أمام قوة حصونه ُمْحكمة 

يخضع  ال  الذي  الصادق  الروحي  واإلحساس  الفارقة  الشعرية  اللحظة 
يف  النقد  يرغب  الذي  املنطق  متجاوزا  واإلمالءات  والقوالب  للقواعد 
دامئا  الحرب  يخرس  الذي  فهو  املعارك  ربح  وان  ينجح  فال  له  إخضاعه 
مهام اجتهد يف تفسري هذه الظاهرة اإلنسانية الراقية يظل طفال غريرا 
يعوزه االحساس الصادق باللحظة الشعرية فيفرس ما ال يفرس لذلك يظل 
الشعر أرقى أنواع التعبريات الفنية يف نظري ويظّل النقد بوابة منطقية 
تحاول توجيه الشاعر إىل بوصلة ال يقصدها يف أحيان كثرية عىل أهميته 
وبروز عديد املدارس النقدية الحديثة. موقفي الشخيص أنه كلام تخلص 
أكرث٬ حرا  اإلبداع  قادرا عىل  وااليدبولوحيا ظل  النقد  من سيف  الفنان 
طليقا ثائرا عىل كل القوالب والقيود أما الرسد فيل معه قصة عشق ال 
للمبدع  التاسعة تقريبا إذ يعطي  أو  الثامنة  تنتهي بدأت منذ طفولتي 
مساحة للتداعي والتفسري والحيك بعيدا عن الرتميز واإلبهام والغموض 
تاركا مساحة للتاريخ مراحل طويلة بإسهاب فيه مكان لالنفعال والخيال 
أكرث اتساعا وظلت تجربتي مراوحة بني الكتابة والشعر ومل أجد صعوبة 
عفويتها  عن  تعرب  أن  لألنثى  أكرث  مساحات  يعطي  فالشعر  ذلك  يف 
وميوالتها يف زمن ذكوري جارح هو بيتي الرسي وصندوقي القديم وهو 
البوابة التي ترتك يل مساحة للتعبري عن أحالمي وإرهاصايت وانتكاسايت 
التي تختزلني يف عامل موجع للنساء يف زمن التسليع لهذا الكائن املفعم 
إحساسا وشاعرية هذا املخلوق الذي قمعه التاريخ والجغرافيا والعادات 
والتقاليد والدين. لذلك أجد يف قلمي سالحي وبيتي الرسي الذي يلهمني 

التحدي ومواصلة املشوار الطويل واملضني.
* كتبت القصيدة.. هل ترين أنك أضفت إليها؟

باملخزون  وتأثرت  البدايات  يف  املوزونة  القصيدة  بكتابة  بدأت   -
الشعري العريب القديم وبشعراء املعلقات وشعراء القرن الرابع كاملجنون 
بن  وبشار  نواس  أيب  مثل  الخمر  وشعراء  وليىل  وقيس  ربيعة  أيب  وابن 
برد وغريهام.. وانتقلت إىل الشعر الحديث شعراء مطلع القرن العرشين 
شعراء رابطة القلم العريب واملدرسة الرومنطيقية وتأثرت باملجددين يف 
الحاج  وأنيس  أدونيس  ثم  والجواهري  والسيّاب  املالىكة  كنازك  الشعر 
وعشقت تجربة نزار قباين٬ لكن كان مييل أكرث إىل شعر محمود درويش. 
أومن  فأنا  التقليد  أكن من هواة  مل  لكن  املشارب  نهلت من كل هذه 
بالطابع الخاص وخصوصية كل تجربة شعرية وأميل حقيقة إىل الشعر 
الثوري عموما وال أميل إىل القيود والتفعيلة والقيود يف الشعر فكتبت 
تجربتي  وبدأت  النرث  قصيدة  واخرتت  الشعرية  املدارس  بكل  وتأثرت 
أما عن إضافتي  الجاهزة  التقليد والقوالب  الشعرية تتشكل بعيدا عن 
إىل الشعر أو القصيدة أترك ذلك للتاريخ والقارىء٬ لكن لدّي إميان راسخ 

أن لكل شاعر خصوصياته اإلبداعية وعليه أن يدافع عنها حتى تتشكل 
تجارب متنّوعة وللنقاد والتاريخ قولهم الفصل.

* ماذا عن أحوال القصيدة العربية وما هي القضايا الشعرية التي 
شغلتك مع جيلك؟

القرن  خمسينات  بعد  الروعة  الثورية  العربية  القصيدة  عانقت   -
هموم  مع  ومتاهت  السائد  عىل  والتمرد  بالجاملية  واتسمت  املايض 
من  أنه  أعترب  لذلك  املشارب  متنّوعة  رائدة  مدارس  ضمن  الشعوب 
الطبيعي أن يبحث الشعراء عن التجديد والتمرد عن القوالب )القصيدة 
املوزونة...( وكان من الطبيعي أن يبحث الشاعر عن طرق أخرى للتعبري 
شعوب  بها  مرت  التي  واإلرهاصات  االنتكاسات  إىل  ذلك  سبب  ويعود 
املنطقة وفشل شعارات آمن بها املبدع ودافع عنها يف تجربته الشعرية 
اقرتاف  لحظة  الواقع  من  والفكرية جعلت  وااليديولوجية  االنسانية  أو 
للذنوب أو خداع تلك الطوباوية الثورية لشعراء أصابهم ما حدث من 
خراب بون وتشاؤم يف مرص النكسة أو ما حدث للقضية الفلسطينية من 
وربيع  العراق  الحرب عىل  او  املفاوضات  والدخول يف  األرض  تخلٍّ عن 
الخراب الذي قىض عىل بقية الحلم رغم أنه كان كل الحلم٬ وليبيا وسوريا 
واليمن صور مؤملة ورصاع مع رجعيات يديرها املنهج للوعي الجمعي يف 
العرشية السوداء يف تونس. أحدث كل ذلك تأثريا فارقا فالحروب والوهن 
والخراب جعل من الشعر يف حرية بني السائد والحلم لذلك أرى أنه من 
الرضوري أن يبحث الشعر عن صور جديدة تتناسب مع حجم ما وصلنا 
أكرث  أكون  وحتى  واألمل.  للحلم  أخرى  منافَذ  ليفتح  تغيريات  من  إليه 
وضوحا علينا أن نتجاوز كل ما حدث من خسائر بثورة فكرية وإبداعية 
تجعلنا نعرب الراهن بسالم وأكرب دليل عىل أن القادم أجمل وجود أقالم 
لنا حتى نستمّر ألن جّل ما شغل جيلنا قضايا  واعدة ومبدعة وملهمة 
مفصلية كتحّرر شعوبنا من نرب االستعامر املبارش أو غري املبارش فتوحش 
الرأساملية الغربية واألمريكية أعاد هذه الشعوب إىل البدايات كل هذه 
االنتكاسات أنجبت جيال هاربا من واقعه متأثرا بجنة الغرب التي أحرقتنا 
يف ظّل تعقيدات ومؤامرات تشهدها املنطقة مل يكن الفنان واملبدع يف 
مع  يكون  أن  إما  جانبية  معارك  يف  وانخرط  الراهن  تحديات  مستوى 
الربيع أو ضده متناسيا أن أساس الثورات فكري وفلسفي وثقايف حتى 
الشاعر  يبقى  واملتتالية  املذهلة  التغيريات  هذه  ولجج  ركام  يف  تنجح. 
الواقع وقسوته  والرسام مشتتني بني مرارة  والروايئ  والكاتب واملرسحي 
وبنات  أبناء  أغلب  املطروحة عليهم. وما شغلني مثل  التحديات  وكرثة 
جييل القضايا العادلة ومسألة الحرية وانتكاسة أحالمي مبستقبل يسود 
فيه العدل والحرية واملساواة التامة والفعلية والقضاء عىل الظلم وقد 
ذكرت فيام سبق تأثري بقضايا التحرر العادلة يف أمريكا الالّتينية وجنوب 
وإنسانية  كونية  رؤية  يل  كانت  الفلسطينية  بالقضية  وخاصة  افريقيا 
للعامل كنت حاملة وتائقة إىل العدل والحب والجامل وقد راكمت تجارَب 
ايديولوجبة وسياسية أثناء الدراسة ويف النقابات وتأثرت بالفكر التقدمي 

ودافعت عن موقفي من الوطن والكون والحياة.
* ماذا عن لحظة الكتابة... وهل نال شعرك ما يستحقه نقديا؟

والزمان  النص  عن  وخارجة  فارقة  لحظة  تبقى  الكتابة  لحظة   -
تبقى  التي  الحقيقة حافظت دوما عىل عفويتها ومزاجيتها  واملكان٬ يف 
رهينة اإللهام والصفاء الروحي وتوفر رشوطا ذاتية وموضوعية للكتابة 
ظلت تراودين دامئا فكرة إخضاعها للِحرَفية لكن فشلت ومل أفلح يف ذلك 
وتبقى طفولتي الحاملة التي تشبعت بقيم النقاء وجامل روح البدايات 
تغلب عىل طبعي وهذا ما يجعلني ُمقلّة يف النرش رغم أنني مل أنقطع 
عن الكتابة نظرا إىل إمياين باللحظة اإلبداعية الفارقة والجاملية والكامل 
)الحق والحب والجامل...( ال - أنكر مزاجيتي وأمتنى أن أصل اىل الِحرَفية 
وأن أتجاوز ذلك.. أنا ابنة السباسب وحبي ملنطقتي وبقايئ فيها مل يتح 
أن ذلك  أرى  تنال حظها كام  أن  والروائية  الشعرية  اإلبداعية  لتجربتي 
يعود إىل عدة أسباب أهمها متركز الحركة األدبية يف العاصمة أو املركز 
عىل  وتعرفه  اطالعه  وعدم  الهامش  أو  الداخل  عىل  انفتاحها  وعدم 
تجارب إبداعية واعدة رغم أن كتابايت وجدت احتفاء عربيا يف الجرائد 
الفتة  عربية  نالت جوائز  روائيًة وشاعرًة  واملرشقية  الخليجية  واملجالت 
والروائية  والشاعرة  املربية  نرصي  فتحية  اسم  املحيل  املستوى  فعىل 
مستوى  وعىل  الكبري  قبل  الصغري  يعرفه  والنسوية  الحقوقية  واملناضلة 
العرب واملبدعني بجودة  النقاد  اعرتف أهم  والقاهرة  العريب يف دمشق 
قلمي لكن أمتنى أن يتّم تثمني تجربتي يف وطني والتعريف بها وهذا 
ليس مقترصا عيّل فقط٬ إذ تّم تهميش عديد األقالم املتميزة واملتمكنة 
تحَظ  مل  لذلك  املركز  لسنا يف  ألننا  فقط  تونس  اإلبداعي يف  الفعل  من 

تجربتي الشعرية والروائية بحظها من النقد والتعريف.

األديبة فتحية النرصي:

أميل يف كتابايت إىل الشعر الذي يعرب عن الشجن الروحي ويميل إىل االنطباعية يف رسم احللم والواقع

 لحظة الكتابة تبقى لحظة فارقة 
وتمركز الحركة األدبية يف العاصمة 

لم يساعد على اإلشعاع...


