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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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ضرر التحرش الجنسي على الصحة
واملؤسسة وسبل املعالجة

الدكتور عميرة علية الصغير
العملية اإلرهابية يف قلب 

العاصمة ليست معزولة بل هناك 
من خلفها يف التدبري والتخطيط 

اإلذاعي الحبيب جغام

املشهد الثقايف 
رديء وسطحيّ 

األخ خميس صقر الكاتب العام المساعد لجامعة السكك الحديدية
ـ لم نحصل على أجورنا واإلدارة تسيّر هكذا على الهامش

قريبا مرسوم رئاسي لحسم جرائم التمويل األجنبي 

كشفتها االنتخابات البلدية الجزئية

مشاركة األحزاب تقلل من مصداقيتها هل أتاك حديث البيعة؟
ملف العدد:

ملاذا ذهبت بودن إىل الجزائر 
وبماذا عادت؟

العدالة الجبائية 

تونس تخسر سنويا 413 
مليون دينار

في المجمع الكيميائي

عجز بـ 250 مليون سنويا 
وشركات أجنبية صغرية 

تحيلت على الدولة

األخ عبد الكريم جراد

عجز الصندوق الوطني 
للضمان االجتماعي 1200 

مليون دينار سنويا
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سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي
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وطنية 

األخ نور الدين الطبوبي: 

متمسكون بإنقاذ »السيفات« ومن بعدها الصيدلية املركزية 
وغريها من املؤسسات العمومية   

الطبويب  الدين  نور  األخ  العام  األمني  أكد 
بإصالح  الخاصة  الندوة  افتتاح  خالل 
وزير  الصحية ومؤسساتها بحضور  املنظومة 
للصناعات  التونسية  الرشكة  وممثيل  الصحة 
 1 االربعاء  اليوم  انتظمت  التي  الصيدلية 
الشغيلة  املنظمة  حرص   2021 ديسمرب 
وانقاذها  املؤسسات  بإصالح  التمسك  عىل 
بشكل حقيقي وليس بالشعارات حتى تبقى 
إنقاذ  أن  معتربا  ودامئة  حيوية  مؤسسات 
اقرتح  ولهذا  قصوى  أولوية  التونسيني  صحة 
تليها  مبؤسسة»السيفات«  البدء  االتحاد 

الصيدلية املركزية.
واعترب األخ الطبويب أن املرحلة القادمة تتطلب كثريا من العمل امليداين بعيدا عن الكالم والخطب الرنانة باعتبار البالد متّر بفرتة صعبة 
للغاية تحتاج العقالنية والبحث عن معادلة حقيقية إلنقاذ البالد مشّددا عىل أهمية إصالح املنظومة الصحية خاصة أن جائحة كورونا 

أكدت قيمة املؤسسات الصحية العمومية وأهمية دور العاملني يف املستشفيات العمومية.
وعن الخوصصة أكد األخ الطبويب وجود لوبيات تسعى إىل فرض أطروحة التفويت يف مؤسسات القطاع العام كحّل وحيد لالزمة هذه 
املؤسسات قائال »متمسكون بإنقاذ »الّسيفات« ومن بعدها الصيدلية املكزية وغريها من املؤسسات العمومية ومنفتحون عىل االصالح.. 

لكن وضعية املؤسسات العمومية تختلف من مؤسسة اىل أخرى وتطرح جميعها عىل الطاولة لنجد لها حلوال مشرتكة«.
وعن الوضع العام بالبالد اعترب أمني عام املنظمة الشغيلة أن الجميع رشكاء وأن تونس وجب ان تكون منفتحة عىل العامل بعيدا عن منطق 

اللوبيات مشّددا عىل أن التونسيني جميع مقّومات النجاح.

ندوة يف توزر   
تشمل  الجنوب  بجهات  التكوينية  الدورات   
تطاوين،  قبيل،  قابس،  بوزيد،  سيدي  توزر، 
»العهود  حول  والقرصين،  قفصة  مدنني، 

الدولية ومسألة النوع االجتامعي«.
الهاديف  عيل  محمد  االخ  الدورة  هذه  افتتح 
بتوزر  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
العامة  األمينة  الهاممي  نعمية  واالخت 
االتحاد  بني  الرشاكة  إطار  وذلك يف  املساعدة 

 .CCOO العام التونيس للشغل »قسم العالقات العربية والدولية والهجرة« والنقابات اإلسبانية
وقد قام االخ املكون نور الدين الشمنقي واالخت املكونة سهام سايس بتقديم مداخلتني يف الحصة الصباحية مع تنشيط ورشتني يف الحصة 

املسائية حول العهدان الدوليان واملعايري الدولية والنوع االجتامعي.

المعهد الوطني لإلحصاء:

مشاكل عالقة واألخ الساملي يراسل
وزير االقتصاد والتخطيط

وّجه األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت العمومية مراسلة إىل 
وزير االقتصاد والتخطيط لطلب تحديد موعد لعقد جلسة عمل خاصة باملشاكل املهنية واالجتامعية العالقة 

باملعهد الوطني لإلحصاء.
وتطالب نقابة املعهد بحّل مشكل النظام األسايس و مراجعة الهيكل التنظيمي واملستحقات املالية للمتقاعدين واملبارشين )آلية االعتامد 

الجبايئ( وتسوية وضعية األعوان العرضيني ومشكل التأخري الحاصل يف املناظرات الداخلية.
يُذكر أن األخ الساملي اجتمع يوم االثنني الفارط بالنقابة األساسية للمعهد ملراجعة وتدارس هذه النقاط.

صربي الزغيدي

بيان يوم 29 نوفمرب 
2021

إثر إقدام شخص عىل التهّجم عىل األمني العام األخ نور الدين الطبويب وتهديده 
قرب  عام  2021 مبقهى  نوفمرب   28 األحد  يوم  عائلته صبيحة  وتهديد  بالقتل 
مقّر سكناه، يعرّب املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل عن:

العام  األمني  وبوصفه  الطبويب يف شخصه  الدين  نور  األخ  مع  املطلق  تضامنه 
واعتبار أّن هذا االعتداء يستهدف باألساس املنظّمة ورموزها.

بعض  من  بتحريض  العام  األمني  تهديد  تعّمد  أن  سبق  املعتدي  أّن  تأكيده 
والقضائية حسب  األمنية  السلطات  تفتيش من  أنّه محّل  ثبت  األطراف وقد 

ترصيح الناطق الرسمي ملحكمة بن عروس.
وقياداتها وطنيّا وجهويّا وقطاعيّا  املنظّمة  التحريض عىل  تواصل  تحذيره من 
واالعتداء عليها منذ أكرث من عرش سنوات كام يعرّب عن تنديده بحملة التشويه 

التي يقودها البعض للتغطية عىل حادث االعتداء.
تشبّث االتحاد مبواصلة لعب دوره الوطني واالجتامعي بكّل مسؤولية وتأكيده 
عىل أّن هذه التهديدات لن تزيده إالّ إرصارا عىل الّذود عن مصالح تونس العليا 

وعن استحقاقات منخرطيه.
تثمينه للتدّخل الرسيع للقوات األمنية مبارشة بعد االعتداء.

حثّه كّل الشّغالني لاللتفاف حول منظّمتهم املستهدفة يف استقالليّتها ووجودها 
ودعوته لهم إىل املشاركة بكثافة يف إحياء ذكرى اغتيال زعيم الوطن واالتحاد 

الشهيد فرحات حّشاد يوم السبت 04 ديسمرب 2021.
* األمني العام املساعد املسؤول عن النظام الداخيل
كامل سعد

مؤتمر الفرع الجامعي
النفط واملواد الكيميائية بمنوبة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه تقرر عقد مؤمتر 
الفرع الجامعي للنفط واملواد الكيميائية مبنوبة يوم الثالثاء 14 ديسمرب 2021 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   )09٫30( صباحا  والنصف  التاسعة  من  بداية 

مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن تتوفر 
الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه 
التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه 

يوم الثالثاء 07 ديسمرب 2021 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال )16٫00(.

مؤتمر الفرع الجامعي
القيمني والقيمني العامني بمنوبة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه تقرر عقد مؤمتر 
ديسمرب   15 االربعاء  يوم  مبنوبة  العامني  والقيمني  القيمني  الجامعي  الفرع 
2021 بداية من التاسعة والنصف صباحا )09٫30( بدار االتحاد الجهوي للشغل 

مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي ممن تتوفر 
الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه 
التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه 

يوم االربعاء 08 ديسمرب 2021 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال )16٫00(.
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الختامية  التكوينية  الّدورة  فعاليات  نوفمرب2021  10و11و12  أيام  التأمت 
حول موضوع القيادة كتتويج العامل الوحدات التكوينية السابقة. وقد نشط 
وادار فعاليات الوحدة عىل مدار االيام الثالث االستاذ مراد الرتيك. وقد رسمت 
الدورة لنفسها االهداف التالية: إتقان املهارات االساسية للقائد وربط املهارات 
مبتطلبات املهام النقابية وتطبيق تقنيات االتصال والتسيري وحل املشكالت.                                                                           
لتناول  التطبيقية مدخال  التامرين  االكثار من  قامئا عىل  األستاذ متشيا  اعتمد 
املدخل  مثل  الذي  املركزي  الهدف  القيادة.  مبفهوم  املتعلقة  املواضيع  جملة 
االسايس متثل يف السؤال: ما هي انتظارات املشارك من الدورة؟ التمرين االول 
خاصيات  لتبني  مختلفة  مجاالت  من  القيادات  من  جملة  احصاء  يف  تجسد 
الخصوصيات  تحديد  وتم  اجوبة  من  املشاركون  قدمه  ما  من خالل  القيادة 
التي متيز القيادات من خالل جملة من  الشخصيات. )حشاد/ غاندي/ هتلر/ 
بورقيبة/ عبد النارص/ الطاهر الحداد(. وقد توصل املشاركون اىل ضبط مفهوم 
القيادة وهي العملية التي من خاللها يقوم فرد )قائد(بالتوجيه أو بالتأثري او 
التحكم يف سلوك او مشاعراو افعال مجموعة. وقد ادى التمرين اىل التفريق 
بني انواع القيادات: القائد املؤسسايت موقعه مينحه مكانة قيادية/القائد غري 
الرسمي يظهر عرضيا اثناء تكوين املجموعة. يعتمد كفاءته يف العمل ومهاراته 
القيادية وهيمنته الشخصية/ القائد االستبدادي يفرض نفسه كسلطة القائد 

التعاوين يقدم مقرتحات ويقبل ان يكون موضع تساؤل.           

تجنب األخطاء
االخطاء/  تجنب  كيفية  ييل:  ما  اىل  التوصل  تم  خالله  من  مترين  يف  متثلت 
حصة  تلته  واملتشعب،  املعقد  بني  التمييز  االحتامالت/  تعدد  من  التّحوط 

تنشيط يف قالب العاب..املطلوب: التنسيق املحكم بني اعضاء الفريق/تناسق 
وتحقيق  املطروحة  املهمة  عىل  الرتكيز  وهي  القائد  ترصفات  االفكار/متثل 
الصور لوضعيات  تم ترسيخها من خالل عرض جملة من  املجموعة.  رغبات 
مختلفة تم نقاشها من قبل كل املشاركني واستخالص خاصيات كل صورة وما 

تثريه من إشكاليات وأسئلة ومواضيع خصوصية..

العنف المدرسي ومشاغل القطاعات
مشارك  كل  قدم  حيث  مترين  يف  الثاين  اليوم  أشغال  متثلت 
خطابا يف مجال معني من اختياره. اغلب املواضيع التي وقع 
ومشاغل  املدريس  العنف  وخاصة  بالعنف  تتعلق  اختيارها 
القطاعات. وتم متكني املشاركني من ابداء ارائهم يف ما انجزوه 
لألخطاء  نقدا  مشارك  كل  وقّدم  تبليغها.  ارادوا  ايل  والرسائل 
الصباحية االنشطة  الحصة  التي وقع فيها. طغى عىل اشغال 

التطبيقية.
صياغتها.  وكيفية  الخطابات  طبيعة  حول  التامرين  متثلت 
خصوصياتها.  حسب  أو  الكرونولوجي  تسلسلها  حسب 
يف  متثل  التمرين  املجموعات.  إدارة  كيفية  ملعرفة  كمدخل 
تحديد ما الذي يجب أن يفعله القائد يف كل خطوة من خالل 
املجموعات كوحدة  تعريف  الهدف هو  الفرق.  أعامل  عرض 
املشرتكة.  واالهداف  القيم  من  مجموعة  تجمعها  اجتامعية 

انواع املجموعات: املجموعة الرسمية وهي املجموعات الوطنية ومجموعات 
املصالح/ املجموعات غري الرسمية )شباب/ مجموعة من األصدقاء(.

طابع التذكير
كل  يستحرضه  أن  يجب  مبا  التذكري  طابع  الختامي  اليوم  أنشطة  عىل  غلب 
املجموعات/  بادارة  التامرين  وتعلقت  السابقني.  اليومني  اشغال  مشارك عن 
االجتامعات/. الهدف تجنب العروض االلقائية. تّم تقسيم املشاركني إىل أربعة 
فرق ومن خالل التامرين التي انجزوها تبينوا كيفية إعداد االجتامعات من 
حيث ضبط املوضوع وتحديد التوقيت والتاريخ واملكان واملشاركون والربنامج 
وتوزيع الدعوات وتهيئة الفضاء وتوزيع االدوار. حلقة النقاش التي توجت بها 
أعامل الحصة كان الهدف منها التعرف عىل تصنيف االجتامعات حسب انتامء 
املشاركني ومستوى املشاركة واالساليب املستعملة والنقاط املهمة التي يجب 
املتاح/ الوقت  وظائفهم/  املشاركني/  )عدد  اجتامع  إعداد  عند  إليها  التفطن 

التقنيات/ الوسائط/ تصميم القاعة/ ضبط الوقت. ويف آخر الحصة تّم متكني 
املشاركني من استحضار ما ظّل ماثال من مختلف أشغال األيام الثالثة.            
* الطايع

إتقان املهارات يف أكاديمية االتحاد لتكوين اإلطارات القيادية بالتعاون 
مع منظمة فريدريك ايبارت                                                                  

األخ عبد الكريم جراد

عجز الصندوق الوطني للضمان االجتماعي
يف حدود 1200 مليون دينار سنويا   

والصحة  االجتامعية  التغطية  املسؤول عن  الشغل  املساعد التحاد  العام  األمني  الكريم جراد  عبد  االخ  أكد 
والسالمة املهنية خالل حضوره تظاهرة مهرجان االتحاد لإلبداع بنابل لسنة 2021 أن الصناديق االجتامعية 
مازالت تعيش صعوبات كبرية. وأوضح األخ جراد  أن الصندوق الوطني للضامن االجتامعي يشهد وضعا خطريا 
مقارنة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية ووضعيّته متجهة نحو التدهور يوما بعد يوم ما مل يتّم 

اتخاذ إجراءات عاجلة إلنقاذه.
وأشار األخ جراد إىل أن عجز الصندوق يقدر بـ1200مليون دينار سنة 2020 )مبعدل 100 مليون دينار شهريا( مرّجحا ارتفاعه إىل حدود الـ 1400 أو 

1500 مليون دينار يف صورة عدم إيقاف النزيف.
أّما يف ما يهّم الصندوق الوطني التقاعد والحيطة االجتامعية فإن إجراءات قانون  املالية لسنة 2019 إضافة إىل مداخيل املساهمة االجتامعية، حّسنت 
من وضعه دون القضاء عىل العجز كلّيا إذ بيّنت املوازنات النهائية بالنسبة إىل الصناديق الثالثة مبناسبة اختتام مالية سنة 2020 أنه يعاين عجزا بقيمة 

197 مليون دينار ولوال تلك اإلجراءات واملساهمة االجتامعية املقدرة بحوايل  400 ألف دينار لكان وضعه أكرث سوءا.
وأشار األخ عبد الكريم جراد إىل وجود حلول عاجلة أولها تطبيق االتفاقات السابقة مع الحكومات املتعاقبة وإحداث حساب خاص للخزينة يف قانون 
املالية مبا يجعل كل مداخيل املساهمة االجتامعية تُدرج يف هذا الحساب الخاص مبارشة )دون املرور بوزارة املالية حيث يقع إدراج هذه املساهمة 

يف املداخيل العامة للجباية(.
وأكد األخ جراد أن هناك وعودا من الحكومة الحالية بتطبيق ذلك ضمن قانون املالية لسنة 2022.

أرقام املساهمة االجتماعية 
التضامنية ليست دقيقة   

يطالب االتحاد العام التونيس للشغل منذ إحداث املساهمة االجتامعية 
الحقيقية لعائدات هذه  القيمة  التضامنية سنة 2018 »بالكشف عن 
بالدقة  األرقام  تقدم  ال  املالية  وزارة  أن  خاصة  االجتامعية  املساهمة 
الالزمة«، وفق ما رصح به األمني العام املساعد التحاد الشغل املسؤول 
الكريم  عبد  األخ  املهنية  والسالمة  والصحة  االجتامعية  التغطية  عن 

جراد.
وقال األخ جراد، عىل هامش مشاركته يف افتتاح مهرجان االتحاد لإلبداع 
املتعلقة  األرقام  أن  إىل  تشري  االتحاد  »تقديرات  إن  بنابل،  املنتظم 
بعائدات املساهمة التضامنية االجتامعية أكرث بكثري مام تقدمه وزارة 

املالية«.
وفرس إشكالية التشكيك يف األرقام الرسمية »بعدم تطبيق وزارة املالية 
عىل  ينّص  والذي  االجتامعية  املساهمة  إحداث  عند  املربم  لالتفاق 
إحداث حساب خاص للخزينة يف قانون املالية تنزل به كل املداخيل 
املتأتية من هذه املساهمة ومن ثمَّ وضع هذا الحساب تحت ترصف 

وزارة الشؤون االجتامعية«.
بأن تحدث هذا  مالية  قانون  تتعهد يف كل  املالية  إن »وزارة  وأضاف 
الحساب لكنها تخّل بوعدها وهو ما يحدث خلطا بعد إدراج مداخيل 
أن  اىل  مشريا  للجباية«،  العامة  املداخيل  االجتامعية ضمن  املساهمة 
للصندوق  تراها  التي  القيمة  وتحّول  التقديرات  تعطي  املالية  وزارة 

الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية«.
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شراكة بني ودادية عملة الرتبية 
والوزارة

اتفاقية رشاكة  الرتبية  ودادية عملة  رئيسة  النارصي  واألخت سهام  ويت  السلاّ فتحي  السياّد  بية  الرتاّ وزير  أمىض 
وتعاون بني الوزارة وجمعية ودادية عملة وزارة الرتبية.

وأفادتنا األخت سهام النارصي رئيسة الودادية بأن هذه االتفاقية تهدف إىل  االستفادة من الخربات لتطوير كفاءة 
األعوان وقدراتهم وتكريس التشاركية يف ترصفها مبا يعزاّز حوكمتها واالنفتاح عىل تجارب اآلخرين إلثراء معارف 
أفضل  يضمن  مبا  الرتبية ومؤسساتها  وزارة  أداء عملة  تطوير  املساهمة يف  اىل جانب  أدائهم،  وتعزيز  أعوانها 

الخدمات وتطوير املرفق العمومي املعني وتكريس للحوكمة الرشيدة وتعزيز للنجاعة والنزاهة والشفافية.
بالنظر  إليها  الراجعة  والجهوية  املركزية  والهياكل  بالوزارة  الخدمات  اىل تحسني مختلف  االتفاقية  تهدف  كام 

وتطوير العمل االجتامعي والريايض والثقايف وفقا للنظام األسايس للودادية.
ت عن امتنانها وشكرها للمكتب التنفيذي الوطني للتحاد العام التونيس للشغل وعىل رأسهم  سهام النارصي عرباّ
االخ نور الدين واالخوة منعم عمرية وحفيظ حفيظ وسامي الطاهري، ووزير الرتبية واملصالح املختلفة للوزارة 

وكافة منخرطي الودادية وكل من ساهم من بعيد او من قريب يف إنجاح هذه الرشاكة.

في الوكالة الوطنية لحماية المحيط: 

واألعوان  واللوائح  للقوانني  انتهاك 
يعلنون االحتجاج االثنني املقبل

وقفة  تنظيم  املحيط  لحامية  الوطنية  للوكالة  األساسية  النقابة  قراّرت 
االجتامعي  باملقر  املقبل  االثنني  يوم  صباح  املؤسسة  بأعوان  احتجاجية 

للوكالة وباالدارات الجهوية التابعة لها.
ويأيت هذا االحتجاج بسبب عدم فتح االعتامدات املرصودة مبيزانية الوكالة 
لحساب الودادية منذ جانفي الفارط، إضافة إىل الرتاجع عن رصف عائدات 

التأمني عىل املرض عىل غرار السنوات الفارطة.
االساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الحفيص  عادل  االخ  د  نداّ السياق،  هذا  يف 
للوكالة بالتدخل وتغواّل رأي لجنة التمويل العمومي ومتسكها برأيها ملنع 
رصف مستحقات االعوان من تذاكر االكل واملكفولة مبوجب املنشور عدد 

4 لسنة 2016.
وطالب يف ترصيح للشعب االدارة العامة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا 

ل اياها مسؤولية هذا االجراء الذي يتناىف مع اللوائح واالتفاقات. التعسف قبل تفاقم االوضاع محماّ
الحسابات  عن  الوكالة  بأعوان  النأي  مطالبا  سابقة خطرية  واعتربها  االجراءات  لهذه  رفضه  محدثنا  أكد  كام 

الشخصية واستعامل املوظفني وحرمانهم من استحقاقات كوسيلة ضغط وتشفٍّ لحسابات شخصية.
لإلشارة فقد أصدرت النقابة االساسية للوكالة بيانا أمس االثنني أكدت فيه أن توزيع تذاكر االكل عىل املوظفني 
هو حق مكتسب وذلك مبوجب املنشور رقم 4 لسنة 2016 وتتوىل االدارة مبوجب املنشور تخصيص اعتامدات 
املدرسية  والعودة  االعياد  املوظفني خلل  توزع عىل  اجتامعية  بعنوان مساعدات  الودادية  لفائدة  بامليزانية 

ومنها مقتطعات األكل.
كام دعت النقابة اىل الفصل بني مسار التفاوض مع اللجنة ورصف مستحقات االعوان منددة بالترصف غري 

املسؤول ومطالبة الجهات املسؤولة بوضع حد لهذه االنتهاكات للقوانني واللوائح واالتفاقيات.
ودعت إىل مراجعة القرارات العشوائية التي ترضاّ باسم املؤسسة يف السوق التنافسية ووترضاّ بسمعتها ومبردود 

د موقفها من هذا التوجه الجديد والرؤية غري الواضحة. العمل داعية االدارة العامة إىل أن تحداّ

صربي الزغيدي

* لطفي املاكني

بني  ما  املاضية  األيام  خلل  الترصيحات  وترية  ارتفعت 
القوانني بهدف  تفعيل  الجمهورية عىل رضورة  ارصار رئيس 
صدر  ما  إىل  استنادا  االنتخابية  الجرائم  يف  للفصل  الترسيع 
يف تقرير محكمة املحاسبات من إخلالت يف علقة بشبهات 
النهضة  حركة  وأولهم  األحزاب  من  عدد  ضد  أجنبي  متويل 
التي تعالت أصوات قياداتها متشبثة بعودة الربملان إىل سالف 

نشاطه مهام كانت الظروف واملعطيات.
العميد  من  كل  مع  مؤخرا  اجتامع  خلل  من  ويتبني 

متشبث  سعيد  قيس  الرئيس  أن  محفوظ  أمني  واالستاذ  بلعيد  الصادق 
أشهر  منذ  تعددت ترصيحاته  لذلك  بالقانون  االستثنائية  املرحلة  بحسم 
برضورة ان يقوم القضاء بدوره يف هذه املرحلة باعتباره الضامن لسلمة 
صلحيات  فيه  تعطى  رئايس  نظام  إقرار  باتجاه  السيايس  النظام  تغيري 
الذي  الحايل  الدستور  تضمنه  ما  عكس  عىل  الجمهورية  لرئيس  واسعة 
ميكن رئيس الحكومة من صلحيات واسعة عىل حساب رئيس الجمهورية 

املنتخب مبارشة من الشعب.

* إصرار ولهجة متحدية
املرسوم  الصدار  سعيد  الرئيس  من  املتواصل  السعي  هذا  خضماّ  يف 
بلهجة  املتداول  خطابها  يف  تسوق  ان  النهضة  قيادة  تحاول  الرئايس 
الربملان  عودة  وهو  وحيد  إىل حل  الذهاب  االرصار عىل  من  الكثري  فيها 
اعتامدا عىل الضغوطات الخارجية من قبل دول ترى النهضة انها قادرة 

عىل »إجبار« الرئيس سعيد عىل الرتاجع عن قرار التجميد وبالتايل يعود 
الغنويش اىل الجلوس عىل كريس رئاسة الربملان رغم انه رصح يف حديث 
سابق انه مستعداّ للستقالة مقابل عودة نشاط الربملان وهذا االرصار كان 
بلهجة فيها الكثري من التحدي للرئيس سعيد يفرسه املتابعون بأن هامش 
الوقت ما بني 25 جويلية ومجريات االحداث حاليا مكنت قيادات النهضة 

من اسرتجاع االنفاس بعد ان هيمن عليها كابوس 
بدايات التسعينات واملواجهة املبارشة حينها مع 
القيادات  تخشاه  التوجس  السابق وهذا  النظام 
الحركة  تكون  وقد  نفسه  الوقت  يف  والقواعد 
الربملان  امام  االحتجاجية  الوقفات  استغلت 
املنددة مبا حصل منذ 25 جويلية وخاصة تجميد 
نشاط مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن 

رئيسه ونوابه وهنا تتشبث النهضة برفع التجميد النه يبقى املنفذ الوحيد 
بالنسبة إىل الغنويش ومن ظلاّ ثابتا معه يف هذا املوقف لتجنب تبعات 

الربملان يعني  ما سيحصل الحقا من تطورات الن عودة  نشاط 
لكافة  سعيد  الرئيس  خرسان  مقابل  صائبة  النهضة  خيارات  ان 
الخطوات السابقة وهذا السيناريو الذي تحلم به قيادات النهضة 
مهام  املجمد  للربملان  عودة  ألي  الشعبي  الرفض  عنه  يغيب  قد 
كانت املربرات وهذا أمر مل يعد مخفياّا لدى عموم املواطنني إضافة 
إىل أن العديد من قواعد النهضة وقياداتها كانوا يرفضون رئاسة 
الغنويش للربملان بل يعتربون ارصاره عىل رئاسته ومن ثماّ العودة 
جويلية   25 يوم  حصل  ملا  استيعاب  وعدم  متكررة  اخطاء  إليه 
عندما خرجت جموع املتظاهرين مطالبني برحيل منظومة الحكم 
التي تقودها النهضة وما استنتج ذلك من استقاالت طالت اسامء 
الكثريون من  يفتقدها  التي  النضالية  املرشوعية  لها  الحركة  داخل  وازنة 
الذين يدعمون موقف شيخ النهضة ويدفعونه اىل املواقف التي يبحث 
ان  يريد  ال  بصورة  يخرج  يجعله  ال  موقع  بأي  التمسك  إىل  ورائها  من 
يختم بها مساره السيايس رغم ان كل عمليات سرب اآلراء تضعه يف خانة 
مقابل  التونسيني  بثقة  تحظى  ال  التي  الشخصية 
سعيد  قيس  الرئيس  دعم  يف  مرتفعة  دامئا  نسبة 
االول  الدور  ومنذ  انتخابه  إلعادة  واالستعداد 
إناّ  بنزرت  يف  قال  الغنويش  البلد  لرئاسة  مجددا 
ويف  كره  من  وكره  أحب  من  أحب  عائد  الربملان 
بوصلته  تسري  أين  إىل  يوضح  مل  ملن  رسالة  ذلك 
يف ظلاّ غموض فاق كل التوقعات وهو غموض كذلك رافق زيارة رئيسة 
ومباذا  ملاذا ذهبت  املطروح  والسؤال  الجزائر.  إىل  بودن  نجلء  الحكومة 

عادت وهي التي مل تقل أي يشء عن فحوى الزيارة؟

قريبا مرسوم رئاسي للحسم في جرائم التمويل األجنبي؟

ملاذا ذهبت بودن إىل الجزائر وبماذا عادت؟

ـ سعيد وأحكام 
القضاء أساس أي تغيير 

للتوازنات السياسية
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* لطفي املاكني    

إلجراء  البلدية  الدوائر  من  بعدد  الجارية  االستعدادات  كشفت 
االنتخابات الجزئية اإلحجام عن الرتشح لعضوية مجالسها خاصة من قبل 
األحزاب إذ اقترص األمر عىل عدد محدود جدا منها وهذا يعود إىل أسباب 
عديدة أولها ما تعرضت له جميع االحزاب خالل املرحلة املاضية من عملية 
ترذيل وإلصاق كل اإلخالالت بها وغياب االلتزام بالوعود التي تطلقها يف 
عن  الكشف  بعد  مبارشة  باملواطنني  الصلة  لتنقطع  االنتخابية  الحمالت 

نتائج عملية االقرتاع.
االنتخابات  يف  املشاركة  عن  األحزاب  لغياب  املجسدة  األمثلة  ومن 
عروس  بنب  لالنتخابات  الفرعية  الهيئة  عنه  أعلنت  ما  الجزئية  البلدية 
ببلدية  البلدي  املجلس  عضوية  النتخابات  املرتّشحة  القامئات  بخصوص 
وهذا  منها حزبية  واحدة  فقط  قامئات  ثالث  اقترصت عىل  والتي  املروج 
أمر غري مستساغ خاصة يف جهة عرفت باملشاركة املكثفة لجميع اصناف 
هذا  السابقة  االنتخابات  بينت  وقد  بينها  الشديدة  واملنافسة  القامئات 
املعطى إال أن ما حصل مؤخرا  من متغريات قد يكون جعل عدًدا غري قليل 

من املهتمني بالحكم املحيل يراجعون حساباتهم.

* القانون االنتخابي وسلطة اإلشراف
بعدد  الجزئية  لالنتخابات  االستعدادات  لسري  املتابعون  يخفي  ال 
عملية  تجرى  أساسه  الذي عىل  االنتخايب  القانون  أن  البلدية  الدوائر  من 
الفسيفساء ذاتها  انه سيفرز  يثري عديد نقاط االستفهام مبا  االقرتاع مازال 
الكثري منها  املنتخبة والتي كانت سببا يف حل  البلدية  املجالس  تركيبة  يف 
مجلس  داخل  سائدة  حالة  وهي  وااليديولوجية  الفكرية  الخالفات  جراء 
تفرسه  ما  البلدية وهذا  املجالس  انعكست الحقا عىل  قد  الشعب  نواب 
اثري بخصوص قضايا بني  االستقاالت املعلنة من هنا وهناك اضافة إىل ما 
اعضاء املجلس البلدي نفسه أو تضارب مصالح وبالتايل فإن اإلحجام عن 
املشاركة مرده وجود قناعة ان األسباب ذاتها ستؤدي إىل النتائج نفسها لذا 
فإن البعض يرتاجع عن املشاركة يف انتظار تغيري القانون االنتخايب السابقة 
املقرر موعدها  البلدية  االنتخابات  الحاالت  كل  والتي ستسبق يف  ألوانها 

سنة 2023.
التنمية  وزارة  بإلغاء  والقايض  الصادر مؤخرا  الرئايس  املرسوم  ان  كام 

الداخلية  لوزارة  املبارش  االرشاف  إىل  ومصالحها  هياكلها  وإلحاق  املحلية 
التي تعارض مسار 25 جويلية  جعل الصورة غري واضحة لعديد االحزاب 
واالجراءات املعلنة من قبل رئيس الجمهورية إذ تعتربها عودة إىل الوراء 
وان املركزية ستعود مجددا للهيمنة عىل كل املؤسسات املحلية وهي بذلك 
ال ترى فائدة من املشاركة يف مسار ال تتفق معه منذ البداية وهي تنتظر ما 
سيحمل بخصوص التنقيحات املزمع إدخالها عىل الدستور ومدى االلتزام مبا 
تّم إقراره يف عالقة بالالمركزية وتركيز مؤسساته املحلية والجهوية واالقليمية 
ألنه ال معنى حاليا يف املشاركة ليقع الحقا الرتاجع عن كل هذه الخطوات 
يف حال وافقت نتيجة االستفتاء املزمع القيام به توجه رئيس الجمهورية 
للحّد من سلطة املجالس البلدية أساسا يف عالقتها بباقي مؤسسات الدولة 

بعد أن ظهر الخالف وغياب التنسيق عند إنجاز عديد املشاريع.

* المشاركة المواطنية واالستقاللية

بني  الحاصلة  التجاذبات  اّن  أي  سابقا  إليه  االشارة  من  انتهينا  وما 
لعديد  االول  املعطل  هي  املنتخبة  البلدية  واملجالس  املركزية  املؤسسات 
أنها  لقناعاتهم  يرفضونها  التي  أو  املواطنون  ينتظرها  كان  التي  املشاريع 
تلك  اّن  كام  املركزية  السلطة  قبل  من  الداخلية  جهاتهم  عىل  مفروضة 
التجاذبات مرتبطة أساسا مبواقف االحزاب املهيمنة عىل املشهد السيايس 
تجلت  وقد  الشعب  نواب  مجلس  داخل  حاصال  كان  ما  إىل  امتداد  ولها 
بأكرث وضوح بعد 25 جويلية إذ تحملت االحزاب املتحالفة يف الحكم عىل 
مدى العرشية املاضية تبعات الفشل وغياب اي برنامج اصالحي وطني او 
جهوي بل انحرص اهتاممها يف ضامن الهيمنة عىل السلطة وهذا مل تسلم 
الناخبني منذ مدة طويلة  التي غاب تواصلها مع  منه غريها من االحزاب 
كام أثبتته االحداث االخرية التي تعيشها البالد بسبب أزمة رفع الفضالت 
او التحركات االحتجاجية بعد إلغاء قانون 38 لتشغيل من طالت بطالتهم 
وغريها من الوقفات واالعتصامات إذ كان تسيريها من قبل املواطنني ضمن 
منظامت وجمعيات املجتمع ا ملدين أو يف أطر أخرى ارتضوا تشكيلها لتعرب 
عن مواقفهم ومقرتحاتهم بخصوص جملة املشاغل التي تعيشها مناطقهم 

الداخلية.

* هيمنة االحزاب
كام أنهم يعتربون مثل هذه املنظامت أو التشكالت املعلنة من قبلهم 
هي األقرب اليهم ويف الوقت نفسه بعيدة عن هيمنة االحزاب وتحالفاتها 
الخفية التي قد تربم بسببها اتفاقات دون رغبة منهم وهذا الوضع أصبح 
طاغيا عىل كل التحركات يف أغلب مناطق البالد مبا غيّب أّي دور لالحزاب 
املحصور حاليا يف البيانات او املشاركة يف الحوارات االعالمية وحتى حاالت 
املشاركة  مواقف  لتسجيل  االحتجاجية  الوقفات  عىل  »التطفل«  عديدة 

ومجاراة التطورات دون أن تكون فاعلة فيها كام كان سابقا.
العام من  لتتوضح رؤية املشهد  الوقت  املزيد من  املتابعون  ويرتقب 
خالل ما سيتم بخصوص التنقيحات املنتظر القيام بها عىل القانون االنتخايب 
واالستفتاء حول تغري النظام السيايس خاصة يف العالقة بني السلطة املركزية 
والسلطة املحلية وهي مؤرشات ستحّدد أسس تلك العالقة والتي ستنعكس 
بأشكال مختلفة عىل متوقع االحزاب وأدوارها انطالقا من أن الُقرب املواطن 
والسعي إىل خدمته ومعالجة مشاكله هي مفتاح كسب كل االستحقاقات 

االنتخابية القادمة.

كشفتها االنتخابات البلدية الجزئية

ـ مشاركة األحزاب تقلل من مصداقيتها وتزيد من محاوالت 
تغييبها عن املشهد العام

األثرياء يف تونس يستأثرون بأكثر من 22 باملائة من أموال الدعم   
قال أستاذ االقتصاد بالجامعة التّونسية األخ سامي العوادي، إّن الفئة األكرث ثراء تستأثر بأكرث 

من 22 باملائة من أموال الّدعم مقابل 9 باملائة فقط للفئة األشّد فقرا.
وأفاد بأّن هذه املفارقة مرتبطة أساسا بالقدرة االستهالكية، عىل غرار الّدعم املوّجه للمحروقات 

والغاز الطّبيعي.
وأضاف العّوادي أّن قوارير الغاز هي باألساس مخصصة للمناطق النائية التي ال يصلها الغاز 

الطبيعي، إال أّن الفئة األشد ثراء تستأثر بـ 22 باملائة منه مقابل 15 باملائة للفئة الفقرية، إضافة 
إىل دعم البنزين الّذي تصل استفادة األغنياء منه 68 باملائة مقابل 0.5 باملائة فقط للفئة األشد 

فقرا.

حوادث نقل العامالت والعملة يف القطاع الفالحي متواصلة  
شاحنات املوت تتسبب يف السنوات الست االخرية، بني 2015 و2021 يف 47 حادثا، خلفت 667 اصابة بخطورة متفاوتة يف صفوف العملة 
والعامالت و47 حالة وفاة. منها 39 جريحة و6 وفيات سنة 2020 و116 اصابة وحالة وفاة منذ بداية 2021 اىل حدود هذا اليوم. وتتصدر 
واليات الوسط الغريب خاصة سيدي بوزيد والقريوان املراتب األوىل من حيث عدد الحوادث وعدد الضحايا بنسبة26 % لكل منهام اي ما 

يقابل52 %.

في معنى العدالة الجبائية: 

تونس تخسر سنويا 413 مليون دوالر   
عائدات  سنويا  تخرس  تونس  ان  الجبائية،  العدالة  حول  دويل  تقرير  كشف 
جبائية يف حدود 413 مليون دوالر اي ما يقارب 1196 مليون دينار تشكل 

قرابة 1 % من الناتج الداخيل الخام للبالد.
سنة  تشخيص  الجبائية:  »العدالة  عنوان  تحت  صدر  الذي  التقرير  وأضاف 
2021 – العدالة الجبائية يف عرص كوفيد- 19 ان هذه الخسائر تتوزع عىل 
دينار  مليون  زهاء 1084  أي  مليون دوالر   374.25 تهرب رضيبي يف حدود 
وتهريب ثروة خارج الحدود تقارب 38.7 مليون دوالر أي زهاء 112 مليون 

دينار.
الجبائية  للعدالة  الدويل  االتحاد  بني  تعاون  عن  الناتج  التقرير،  هذا  ويعدُّ 
والدولية للخدمات العمومية وشبكة العدالة الجبائية، اإلصدار الثاين من نوعه 

عقب اإلصدار األول الذي نرش سنة 2020.
السنوية ميكن  الرضيبية  الخسائر  أن  بتونس،  التقرير، يف سياق متصل  وبنّي 
أن توفر إمكانية التلقيح لزهاء 24 مليون شخص أي ما يعادل ضعفي عدد 

السكان يف تونس.
وتشكل الخسائر الناجمة من التهرب الرضيبي للمؤسسات زهاء 0.9 % من 

الناتج الداخيل الخام لتونس يف حني تقدر األرباح املحّققة يف تونس واملحّولة 
إىل الخارج بنحو 1497 مليون دوالر أي ما يقارب 4337 مليون دينار.

ـ المواطن ينحاز لمن يستمع إلى 
مشاغله ومقترحاته بعيدا عن الحسابات 

السياسوية
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* حاوره: لطفي املاكني
وقعت  التي  االرهابية  العملية  أحداث  أعادت 
االيام املاضية أمام وزارة الداخلية طرح رضورة تأطري 
واالهتامم بالشباب املراهق وتحصينه من كل عمليات 
االرهابية  التنظيامت  بها  تقوم  التي  االستقطاب 
مبسميات  متخفية  وجمعيات  أحزاب  من  وأذرعها 
الصغري  علية  عمرية  الدكتور  أكده  ما  وهذا  متعددة 
يف الحوار الذي خص به الشعب اذ توقف عند مسائل 
املتدفقة عىل  بداية من االموال  باالستقطاب  متصلة 
عديد الجمعيات التي تّدعي القيام باالعامل الخريية 
وارتباطها باالحزاب الحاكمة منذ 2011 ودعا الدولة 
الوارد  عىل  الرقابية  مبهامها  القيام  اىل  ومؤسساتها 
متارسها  التي  االنشطة  ونوعية  نفقات  من  والصادر 
حتى  للشباب  املستوجبة  واالحاطة  الجمعيات  هذه 
ال تجد تلك االطراف منافذ لاليقاع به يف مخططاتها 

وأجنداتها الداخلية والخارجية.
الذي  اإلرهايب  لالعتداء  قراءتك  هي  ما  بداية   *

حصل بالعاصمة منذ أيام قليلة؟
أمرا  االرهايب  االعتداء  هذا  مثل  حصول  كان  ـ 
العاّم  بالوضع  صلة  ذات  عديدة  العتبارات  متوقعا 
السيايس  االستقرار  بعدم  واملتسم  البالد  عليه  الذي 
واالقتصادي واالجتامعي واالمني لكن يف عالقة مبارشة 
بالعمليات االرهابية دامئا ما تكون األدوار فيها موزعة 
منها  يستفيد  ومن  ودبر  خطط  ومن  نفذ  من  بني 

مبارشة او بصفة غري مبارشة وبالتايل فإّن املتتبع للوضع 
االفعال  هذه  ملثل  موضوعية  نظرة  خالل  ومن  العاّم 
آالف  تورط  اولها  معلومة  العتبارات  تتكرر  دامئا  هي 
التوتر  ببؤر  الدائرة  املعارك  يف  التونيس  الشباب  من 
بعد  االخرى  البلدان  من  وغريها  والعراق  سوريا  مثل 
ان تم تسفريهم يف سنوات سابقة بتورط من املاسكني 
النهضة ثم  بقيادة حركة  الرتويكا  بالسلط حينها زمن 
وغري  رسمية  بصفة  الحقة  مرحلة  يف  البالد  إىل  عادوا 
الفرصة  النتظار  املجتمع  أفراد  بني  واندسوا  رسمية 
العنف  أي  عليها  تربوا  التي  نفسها  العقلية  ملامرسة 

واالرهاب والتقتيل.
التي  االرهابية  العملية  ان  قناعة  عىل  انني  كام 
وقعت يف قلب العاصمة قبالة وزارة الداخلية ليست 
يف  خلفها  يقف  من  هناك  بل  منفردة  او  معزولة 
هذه  لدى  عليه  متعارف  هو  كام  والتدبري  التخطيط 
التي  االولية  املعطيات  وحسب  االرهابية  التنظيامت 
العملية اإلرهابية من  كشف عنها فإن من قام بهذه 

العنف  يتبنى  الذي  االصويل  الفكري  الوسط  نفس 
ويف ذلك تهديد للنظام العام والسلطة القامئة بعد ما 

حدث يوم 25 جويلية.
* كنت من أول املنبهني إىل عمليات االستقطاب 
هي  فام  اإلرهابية  التنظيامت  قبل  من  املتواصلة 

أسباب استامرها؟
التي  املجتمع  من  العمرية  الفئة  هو  الشباب  ـ 
واملنتظر  املنوط  الدور  وهذا  وتوجيها  تكوينا  تتطلب 
مؤسساتها  خالل  من  الدولة  قبل  من  به  القيام 
التعليمية وغريها مثل دور الشباب ومنظامت املجتمع 
املدين بهدف غرس القيم واملثل التي متكنه من العيش 
ضمن إطار مشرتك يقبل باآلخر املختلف حتى يكون 
املاضية  العرشية  خالل  حصل  ما  أن  إال  فاعال  عنرصا 
استغلته  االدوار  بهذه  القيام  عن  الدولة  تخيل  هو 
االطراف املتحدثة بإسم االسالم وتركت كام يقال الحبل 
عىل الغارب ملدارس دينية وجمعيات تحت مسّميات 
مختلفة متسرتة ومتخفية بأشكال غريبة عن املجتمع 
مكّونني  يكّون  الذي  القرضاوي  فرع  وأولها  التونيس 
للشباب املراهقني لتأطريهم يف الفكر التكفريي املعادي 
لكل قيم التسامح التي ترىب عليها املجتمع منذ عقود 
املستغلني يف مخططهم ما يتوفر من صفحات التواصل 
االجتامعي والقنوات الضالعة يف مثل هذه املخططات 

التكفريية.
* ما هي أشكال هذا االستقطاب؟

ـ البد من التأكيد هنا أن عملية االستقطاب التي 
متارسها التنظيامت األصولية التكفريية دامئا تركز عىل 
املدرسية  واالحاطة  التكوين  إىل  يفتقر  الذي  الشباب 
والعائلية ويكون يف الغالب محبطًا ورافًضا النه يلتزم 
بقوانني الدولة وضوابطها ومن هنا يغذون لديه نوازع 
امامه  موصودة  السبل  جميع  ان  واقناعه  التنطع 
وهم  القامئة  والسلطة  الدولة  معاداة  إالّ  له  حل  وال 
يروجون ملصطلح الطاغوت لكل ما له عالقة بالسلطة 
ورموزها ومن هنا يدفع به اىل مرحلة القيام باالعامل 
منطلق  ذلك  ويف  مؤسساتها  سري  لتعطيل  التخريبية 
التهيئة حسب ما يروجون له من أفكار هدامة القامة 
حكم الخالفة الذي سيحقق العدالة املنتظرة للخروج 
ال  انهم  كام  واإلجتامعية  االقتصادية  األوضاع  من 
ورموزها  الدولة  تكفري  من  املرحلة  هذه  يف  يرتددون 
وكافة املجتمع ويحاولون الرتكيز هنا عىل املتداول من 
حياة الناس انطالقا ماّم يسّمى لديهم بإدارة التوحش 
األصويل  الفكر  عليها  يقوم  التي  النظريات  من  وهي 
لرضب الدولة يف مفاصلها لتُسّهل العنارص التي تتبنى 
ارضية  ارضية  والتهيئة  للتحضري  املتطرف  الفكر  هذا 
مغايرة للسائد مستغلة فئة الشباب وغريها من الذين 
عىل  لالستحواذ  مخططاتهم  لتنفيذ  استقطابهم  تم 
االرهابية  العمليات  ان  مجددا  القول  وأعود  الحكم 
لها  واملدبّر  املخطط  بل هناك  املنفذين  تنحرص يف  ال 

وهؤالء هم أول الخطر عىل استقرار البالد النهم عنوان 
االرهاب الذي لن يتوقف اال بزوال ذلك الخطر النهم 
بدل  والتحطيم  العنف  متاهات  يف  الشباب  يزجون 

الفعل االيجايب والبناء للمستقبل.
* يرى عدد من املختصني ان األدوار التي تقوم 
التي  هي  متخفية  بأشكال  الجمعيات  بعض  بها 
هي  فام  واإلرهاب  التطرف  نحو  النزوع  تغذي 

التداعيات املرتتبة عنها؟
يف   2011 منذ  حصل  الذي  االنفالت  ان  األكيد  ـ 
عالقة بتكوين مئات الجمعيات دون رقيب وال حسيب 
باالعامل  املتسرتة  خاصة  مختلفة  مسميات  تحت 
تستغل  جعلها  ما  طائلة  أمواالً  متلك  وهي  الخريية 
الفكر االصويل وسعيها إىل أسلمة  االنفالت لبث  ذلك 

املجتمع وتطبيق ما يعتربونه الفضيلة االسالمية وهنا 
أذكر ان الكثري من الذين تورطوا يف العمليات اإلرهابية 
هذه  مبثل  مبارشة  وغري  مبارشة  عالقات  لهم  كانت 
»الجمعيات الخريية« كام ان قيادات هذه الجمعيات 
لهم تواصل مبارش وغري مبارش ببعض األحزاب لوجود 
دول  ومن  الخليج  من  املتدفقة  لألموال  نفعية  عالقة 
باالنشطة  يتخفون  ما  دامئا  وهم  اخرى  ومنظامت 
الدعوية والكل يتذكر الخيامت الدعوية التي استقطبوا 
حروب  يف  بهم  للزّج  الشباب  من  اآلالف  خاللها  من 

أصبحوا وقودها امللتهب دامئا.
خاضعة  أصبحت  املستقطبة  العنارص  أن  كام 
منها  األوامر  بتلقي  والحزبية  الجمعياتية  للقيادات 
واستمرار  متددهم  يف  ساعدهم  وقد  األوضاع  حسب 
قبل  من  جدية  مراقبة  اي  غياب  األدوار  بتلك  القيام 
نفس  لها  حينها  الحاكمة  األطراف  ألن  الدولة  هياكل 
املرجعية الفكرية يف منط الحكم الذي يجب أن يكون 

قامئا بالبالد.
الرقابة  وغياب  األدوار  هذه  مثل  ظهرت  أين   *

عىل تحركات األطراف املورطة فيها؟
ـ ال يغيب عنا أنه يف مرحلة معينة متكنت االطراف 
الدخول  من  االستقطاب  ونعني  االدوار  بهذه  املعنية 
بكل حرية إىل املؤسسات الرتبوية والجامعية والقيام 
وبقدر  الدعوي  العمل  مسّمى  تحت  بأنشطتهم 
ان  إال  الجمعيات  وتكوين  التنظيم  حرية  احرتم  ما 
املتخفية  الجمعيات  تلك  مثل  متثله  الذي  الخطر 
عىل  يفرض  واستقرارها  البالد  أمن  عىل  خطر  من 
مؤسسات الدولة ان تكون حازمة يف عمليات املراقبة 
أن  خاصة  التكفريي  للفكر  يروجون  ملن  واملتابعة 
العرشية املاضية عرفت انفالتا مكن تنظيم االخوان 
وتوابعه من الهيمنة عىل الفضاء العام وتشجيع مثل 
الهدامة مستغلة  افكارها  بث  التنظيامت من  هذه 
لها  يتوفر  وما  واجتامعيا  اقتصاديا  الصعبة  االوضاع 
أغرى  آخر  وال  أول  لها  يعرف  ال  أموال ضخمة  من 
الكثري بالسقوط يف حبال هذه التنظيامت والخروج 

تأسيس  إىل  والدعوة  مؤسساتها  وتقويض  الدولة  عىل 
وتعليمية  اجتامعية  أنشطة  خالل  من  الخالفة  حكم 
العديد  ان  خاصة  األمية  بعض  وخطب  كتب  ونرش 
تم  العام  الترشيعي  العفو  من  استفادوا  الذين  من 
توظيفهم يف مواقع مختلفة منها التدريس وقد استغلوا 
وتحويلهم  املراهقني  لدى  التكفريي  الفكر  لبث  ذلك 
البالد  داخل  أرادوا  يحركونهم متى  قنابل موقوتة  إىل 
يف  التونيس  الشباب  من  بآالف  الزّج  ولعل  وخارجها 
محارق الحروب الدائرة يف أكرث من منطقة يف العامل إال 
دليل عىل ما أرشته اليه وبالتايل البّد ان تتحمل الدولة 
مسؤولياتها يف الرقابة ووقف كل الخروقات الحاصلة.

* ما هي اآلليات التي تقرتحها لقطع هذه العالقة 
املتخفية بأشكال عدة بني الجمعيات وبعض األحزاب؟

للمتابعة  اجهزتها  الدولة  سابقا  ذكرت  كام  ـ 
األموال  ملراقبة  واآلليات  القوانني  من  ولها  واملراقبة 
املتدفقة عرب مسالك البنك املركزي ويف الوقت نفسه 
يف  عليها  القانون  وتطبيق  الجمعيات  أنشطة  مراقبة 
ويف  فيها  الترصف  وكيفية  أموال  من  يصلها  مبا  عالقة 
حال ثبت وجود إخالالت ال يجب الرتدد يف املحاسبة 
التي تصل إىل حّد حّل هذه الجمعيات خاصة يف عالقة 
بتورطها يف االستقطاب وبّث الفكر التكفريي كام هو 
معادية  ألفكار  يروج  الذي  القرضاوي  لفرع  الحال 
مجتمعي  منط  فرض  إىل  ويسعون  الحديثة  للدولة 

مغاير مرتبط يف النهاية بالخالفة.
املدين  املجتمع  مكونات  من  املطلوب  هو  ما   *
للرتويج  الجمعيات  هذه  أمام  املجال  ترك  لعدم 
التنظيامت  أجندات  وخدمة  املتطرفة  ألفكارها 

األصولية؟
بالحداثة  تؤمن  التي  املدين  املجتمع  مكونات  ـ 
الدور  إىل  إضافة  بالتحرك  مطالبة  الدولة  ومدنية 
والتصدي  مكافحة  يف  اإلعالم  به  يقوم  الذي  الكبري 
املخطّطات  هذه  مثل  ألن  السلبية  الظواهر  لهذه 
اقتصاده ذلك أن  البالد وتهّدد  تشكل خطر عىل أمن 
العمليات  بدأت منذ حصول  تونس  السياحة يف  أزمة 
املدين  املجتمع  مكّونات  دور  فإن  وبالتايل  اإلرهابية 
الدولة  مؤسسات  دور  إىل  أساسا  يحتاج  أهميته  عىل 
من خالل أجهزتها القضائية واألمنية أو املالية ذلك ان 
واالحاطة  والتكوين  التأطري  عىل  يركز  املدين  املجتمع 
ليكون الشباب مواطًنا متوازنًا حريًصا عىل احرتام قيم 
االنسان  والدفاع عن حقوق  باآلخر  والقبول  التسامح 
وحق االختالف يف كل ما يهّم خصوصيات الشعوب يف 
املعتقد والثقافة وهنا البد من دعم النوادي الناشطة 
والشعر  والسينام  املرسح  مثل  الثقافية  املجاالت  يف 
الخلق  عىل  ويحفز  املواهب  ينّمي  ما  وكل  والرسم 

واإلبداع والنظر إىل املستقبل بتفاؤل.
مع الحرص كذلك عىل اإلحاطة اقتصاديا واجتامعيا 
وفتح  هّشة  اجتامعية  أوساط  إىل  املنتمي  بالشباب 
يسعى  من  كل  أمام  املنافذ  لسّد  وذلك  أمامه  اآلفاق 
إىل تغذية الشعور بالغنب لديه ويتحول إىل ناقم عىل 
الدولة واملجتمع ودفعه إما إىل ركوب قوارب الهجرة 
غري النظامية او االلتحاق بالتنظيامت االرهابية ورفع 

السالح ضّد الدولة ومؤسساتها.

الدكتور عمرية علية الصغري لـ »الشعب«

العميلة اإلرهابية يف قلب العاصمة ليست معزولة
بل هناك من يقف خلفها يف التدبري والتخطيط

عديد الجمعيات 
استغلت العشرية 
املاضية الستقطاب 
الشباب لتبني الفكر 

التكفريي وإقامة
 حكم الخالفة

* األستاذ علية عمرية

مازلنا ندفع ضريبة 
االنفالت منذ 2011

يف تكوين جمعيات تحت 
مسميات متخفية مرتبطة 

بأحزاب سياسية

الدولة مطالبة بتفعيل 
مؤسساتها وآلياتها 

الرقابية لوضع حد لتدفق 
األموال املشبوهة
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عجـز مــالـي بـ 250 مليـون فـي املجمـع الكيميـائــي   

العامة  للجامعة  العام  الكاتب  خميلة،  الربين  محمد  األخ  قال 
للنفط ان تونس قد فقدت خالل السنوات العرش سنوات األخرية 

آليات السيطرة عىل قطاع النفط والفسفاط،
أو  سياسة  أّي  التونسية  للدولة  ليس  أنه  الربين  األخ  وأضاف 

اسرتاتيجية واضحة يف قطاع الطاقة.
بعض  ِقبِل  من  التونسية  الدولة  عىل  التحيّل  تم  أنه  وأكد 
الرشكات يف العامل وهي رشكات صغرى وحديثة ال يتفطن أحد إليها 
ألنها تعمد إىل رشاء األصول بالبورصة العاملية، وتفاِجئ الجميع عند 

دخولها اىل تونس.
عديد  نتيجة  الرشكات  بعض  عقود  وإلغاء  تغريم  واستحسن 
اإلخالالت، وطالب مبواصلة املراجعة والرقابة لضامن حسن تسيري 
هذا القطاع الحيوي، حيث شّدد عىل أن مراجعة العقود يجب أن 

تشمل جميع الرشكات الناشطة يف تونس.
ليوم 23 نوفمرب 2021، قراران  الرسمي  الرائد  هذا و صدر يف 
عن وزيرة الصناعة واملناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، بتاريخ 
27 أكتوبر 2021، يتعلق األول بإلغاء رخصة البحث عن املحروقات 
التي تعرف برخصة »جنوب رمادة« والثاين بإلغاء رخصة البحث عن 

املحروقات التي تعرف برخصة »جناين الوسطى«.
الفصل رقم 1 عىل  ينّص  القرار األول 5 فصول حيث  وتضّمن 
عن  البحث  رخصة   2021 أوت   20 تاريخ  من  ابتداء  »تُلغى  أن 
وزير  قرار  مبقتىض  تأسيسها  تّم  التي  رمادة«  »جنوب  املحروقات 
 15 يف  املؤرخ  واملتوسطة  الصغرى  واملؤسسات  والطاقة  الصناعة 

سبتمرب 2005.

التونسية  املؤسسة  حقوق  كافة  تسقط   2 الفصل  يف  وجاء 
رخصة  يف  املحدودة«  صحراء  »أتوق  ورشكة  البرتولية  لألنشطة 

البحث عن املحروقات التي تعرف برخصة »جنوب رمادة«.
وتضمن الفصل 3 يُوظف عىل رشكة »أتوق صحراء املحدودة« 
غرامة تعويضية بقيمة ثالثة ماليني ومائتْي ألف دوالر )3،2 مليون 
دوالر( بعنوان االلتزامات باألشغال غري املنجزة عىل رخصة البحث 
الفصل  صلب  تحديدها  تّم  كام  رمادة«  »جنوب  املحروقات  عن 
بالرخصة  الخاصة  باالتفاقية  امللحق  الرشوط  كراس  من  الخامس 

املذكورة.
وجاء يف الفصل 4 يتحتّم عىل رشكة »أتوق صحراء املحدودة« 
أن تعيد املساحات التي تغطيها الرخصة امللغاة مبقتىض هذا القرار 
العمل  بها  الجاري  والرتاتيب  للترشيع  طبقا  األصلية  حالتها  إىل 
وكذلك املقاييس واالتفاقيات الدوليّة املصادق عليها من قبل الدولة 

التونسيّة.
وورد يف الفصل 5 »يُنرش هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 

التونسية«.
املحروقات  عن  البحث  رخصة  بإلغاء  املتعلق  القرار  وتضمن 
التي تعرف برخصة »جناين الوسطى«، 5 فصول حيث نّص الفصل 
تاريخ 20 أوت 2021 رخصة  ابتداء من  األول عىل ما ييل »تُلغى 
البحث عن املحروقات التي تعرف برخصة »جناين الوسطى« التي 
تّم تأسيسها مبقتىض قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا املؤرخ يف 23 

أفريل 2010.
التونسية  املؤسسة  حقوق  كافة  »تسقط   2 الفصل  يف  وجاء 

رخصة  يف  املحدودة«  صحراء  »أتوق  ورشكة  البرتولية  لألنشطة 
البحث عن املحروقات التي تعرف برخصة »جناين الوسطى«.

صحراء  »أتوق  رشكة  عىل  »يُوظف   3 عدد  بالفصل  وورد 
بعنوان  دوالر  ماليني   )6( ستة  بقيمة  تعويضية  غرامة  املحدودة« 
االلتزامات باألشغال غري املنجزة عىل رخصة البحث عن املحروقات 
من  الخامس  الفصل  صلب  تحديدها  تّم  كام  الوسطى«  »جناين 

كراس الرشوط امللحق باالتفاقية الخاصة بالرخصة املذكورة«.
وجاء يف الفصل 4 »يتحتّم عىل رشكة »أتوق صحراء املحدودة« 
أن تعيد املساحات التي تغطيها الرخصة امللغاة مبقتىض هذا القرار 
العمل  بها  الجاري  والرتاتيب  للترشيع  طبقا  األصلية  حالتها  إىل 
وكذلك املقاييس واالتفاقيات الدوليّة املصادق عليها من قبل الدولة 

التونسيّة«.

واملواد  النفط  لجامعة  العام  الكاتب  خميلة  الربين  محمد  األخ  قال 

الكيمياوية يف الندوة الدراسية طيلة ثالثة أيام بالحاممات حول أزمة قطاع 

الطاقة والحلول، إن أبرز خلل تعانيه رشكات الفسفاط والبرتول هو إغراقها 

يف املشاكل االجتامعية بدل تركيزها عىل تطوير اإلنتاج.

واعترب األخ الربين أن تخيل الدولة عن فّض املشاكل االجتامعية وتكبيل 

هذه الرشكات بها أغرق القطاع يف أزمات متواصلة وتسّبب يف عجز متواصل 

شهر  كل  مفتتح  العملية  سنته  يستهل  الكيميايئ  املجمع  أن  وأضاف  لها. 

جانفي بعجز سلبي يقدر بـ250 مليون دينار، من بينها 130 مليون دينار 

مستوَجٌب خالصها لرشكات البيئة وهي وظائف وهمية و120 مليون دينار 

دعم للفالحة كاشفا أن املجمع الكيميايئ هو الذي يقدم الدعم للفالح بدل 

الدولة.

وختم األخ الربين بالقول إنه من غري املقبول وال من املنطق أن تعمل 

املطلوبة..  العمل  ساعات  وبنصف  إنتاجها  طاقة  من   %  30 بنسبة  رشكة 

وأضاف: »ال توجد رشكة يف العامل ميكنها أن تضمن استمراريتها بهذا املنطق.. 

أعتى الرشكات يف العامل لو وجدت يف تونس وعملت يف ظل هذه الظروف 

ألفلست«!

األخ الربين خميلة الكاتب العام للجامعة العامة والنفط واملواد الكيمياويّة

ليس للدولة التونسية أّي سياسة 
أو اسرتاتيجية واضحة يف قطاع الطاقة  
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حول  األوىل  املداخلة  حمدي  سمري  األستاذ  قدم 
إدارة الخالفات والنزاعات وتطوير األداء النقايب ومناخ 
االتصالية  املهارات  تنمية  رضورة  عىل  مركزا  العمل 
للقيادات النقابية امليدانية وذلك باعتبار أن القيادات 
املنخرطني  مع  املبارشة  عالقتها  لها  النقابية  امليدانية 
واإلدارة ووجوب ان تكون لها القدرات الالزمة للتأثري 
املكاسب  تحقيق  نحو  وقيادتها  من  مجموعة  عىل 
والدفاع عن مصالحها مشريا اىل رضورة توفر جملة من 
الخصال منها الصدقية واملصداقية إضافة إىل جملة من 

املهارات التواصلية األساسية وهي خمسة: 
القدرة عىل التأقلم/ القدرة عىل التفسري/ القدرة 
عىل اإلقناع/ القدرات التعبريية/ القدرة عىل اإلنصات/ 

التأقلم مع الشخصيات واألمناط االتصالية.
والقيادية  االتصالية  املهارات  أن  املحارض  وأبرز 
التأثري  خالل  من  والخالفات  االزمات  إدارة  يف  مهمة 
القيم  من  مجموعة  عرب  والسلوكيات  املواقف  يف 
القيم  النقابية رشعية ومن هذه  للقيادة  تعطي  التي 

التعاون - التضحية – التضامن 
حق   – األخوة   – املساواة   –
األمانة   – العدل   – االختالف 
من  القيم  وهذه  والصدق 

شأنها ان تعزز االنتامء إىل الحركة النقابية وذلك زيادة 
التي  املؤسسة  وقيم  املهنية  واالخالقيات  القيم  عىل 
تنظم عالقة أصحاب املهنة بعموم املواطنني مؤكدا يف 
ليبلغ  فرصة  كل  يستغل  أن  القائد  عىل  أنه  مداخلته 
اىل النقابيني واملنخرطني القيم النقابية بالوضوح الكايف 
والرشف  والتضحية  الوطنية  معاين  باستحضار  املقرتن 

واالنتامء واملحافظة عىل متاسك الفريق.
األسباب والحلول والبدائل

قدم الخبري يف الطاقة االستاذ خالد قدور مداخلة 
األسباب  والفسفاط  املحروقات  إنتاج  انخفاض  حول 
والحلول والبدائل ركز فيها الرهانات املهّمة ومتعّددة 
والنفط  عامة  الطبيعية  باملوارد  ترتبط  التي  األبعاد 
عىل  املبارشة  انعكاساتها  جهة  من  خاصة  والفسفاط 
األمن واالستقرار والبيئة والتنمية االقتصادية والبرشية 
عىل البالد واملواطن ومناطق االنتاج وعىل العامل. حيث 
انطلق من إشكاليات الحوْكمة بهذه القطاعات وحسن 
ادارتها وانعكاسه املبارش عىل الرفع من اإلنتاج وتحسني 
املردودية ودميومة املؤسسة وكذلك دفع التنمية بالبالد 
وتحسني حياة املواطن واالرتقاء بوضعية العامل مشريا 
التي  القواعد  الرشيدة هي مجموعة  الحوكمة  ان  إىل 
يتّم من خاللها تنفيذ القرارات لصالح مجموعة معينة، 
وبالتايل فإن الحكومة تترصف لصالح األفراد، وعليها أن 
تتيح فرصة املشاركة يف صنع القرارات بصورة متكافئة، 
ويف إطار من الشفافية واملصداقية، بل وتكون مسؤولة 
أمامهم، وهو ما يجعل أي حكم حكامً رشيداً وأضاف 
باإلصالح  تهتم  كونها  تتعدى  الرشيدة  الحوكمة  أن 
الدميوقراطية،  مبادئ  وتطبيق  واالقتصادي  اإلداري 

املستدامة.  والتنمية  اإلنسان،  بحقوق  تهتم  كونها  إىل 
وبني يف سياق محارضته بأن الحوكمة الفعالة للقطاع 
االستخراجي تنطوي عىل تحديات سياسية واقتصادية 
واجتامعية وبيئية، ال سيام بالنسبة إىل البلدان النامية 
وتربز هذه التحديات بشكل خاص يف نظم الحوكمة يف 
منطقة الرشق األوسط وشامل إفريقيا. وحسب مؤرش 
و2021،   2017 للعام  الطبيعية  املوارد  حوكمة  معهد 
الرشق  منطقة  يف  للنفط  املنتجة  البلدان  جميع  فإن 
األوسط وشامل إفريقيا قد فشلت يف تحقيق تصنيف 

جيد أومرىض لحوكمة املوارد الطبيعية. 
إشكاليات عالقة وقدمية 

املحروقات  قطاعات  بأن  قدور  خالد  الخبري  بنّي 
عديدة  اشكاليات  سنوات  منذ  تواجه  والفسفاط 
مرتبطة ارتباطا وثيقا بالحوكمة داخل املؤسسات ويف 
االنتاج  تقلص  ايل  أدى  مام  والوطني  املحيل  املحيط 
اتسمت  كام  واالجتامعية  املادية  االوضاع  وتدهور 
هذه املرحلة بضعف األداء املؤسسايت وهو ما يتجىل 
مقومات  وغياب  تشاركية  رؤية  غياب  خالل  من 
الحوكمة الرشيدة من شفافية ومساءلة وحسن ترصف 
السياسات  نجاعة  تقلص  يف  تسبب  مام  املوارد  يف 
الوطنية  املؤسسات  مردودية  وتدين  االقتصادية 
أسئلة  من  يتداول  ما  الخبري  واستعرض  والخاصة.  
عالقة  يف  والفسفاط  املحروقات  قطاعي  إىل  بالنسبة 
الفسفاط والبرتول  إنتاج  الحاد واملتواصل يف  بالرتاجع 
والغاز حتى أن بعض الرشكات أصبحت عاجزة زيادة 
الرشاء  وعمليات  الفسفاط  بنقل  تتعلق  شبهات  عىل 
يف  والتشكيك  واملناظرات  العشوائية  واالنتدابات 
رأيه رؤية  املداخيل واملخزون وهو ما يقتيض حسب 

الحوْكمة  دعائم  وإرساء  االزمة  من  للخروج  شاملة 
يف  الجدي  التفكري  اليوم  يتوجب  أنه  وبنّي  الرشيدة 
تنظيم هذا القطاع عىل مستوى البحث واالستكشاف 
من  يرافقها  وما  الرخص  إسناد  يف  الحاد  الرتاجع  بعد 
تدعيم  يف  الطموحة  الربامج  اعتامد  كذلك  إشكاليات 
الطاقات املتجّددة والنظيفة والحرص عىل إرساء دعائم 
األمن الطاقي الذي تراجعت مؤرشاته بشكل قد يرتهن 
التفكري  رضورة  عىل  شدد  كام  املجال  هذا  يف  البالد 
املائية يف  املائدة  الحافاظ عىل  البيئية من  يف املسائل 
بقابس  املنجمّي إىل خلق مدن جديدة  الحوض  مدن 

ومقاومة التلوث.
متمسكون بحقوق العامل ومبصلحة البالد

عىل  العام  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ  أرشف 
اختتام فعاليات الندوة وتوجه للمشاركني واملشاركات 
النفط  قطاع  أهمية  بدايتها  يف  أكد  بكلمة  الندوة  يف 
للنفط  العامة  الجامعة  مثّمنا عمل  النقايب  املشهد  يف 
واملواد الكيمياوية وتوفقها يف اختيار موضوع الطاقات 
القطاعية  للندوة  محورا  العمل  وثقافة  املتجددة 
وما  بالدنا  يف  الطاقة  ملّف  أهمية  مؤكدا  التكوينية 
الوضع  حساسية  عىل  معرّجا  إشكاليات  من  يعيشه 
الذي متر به البالد مؤكدا بأن االتحاد سيبقى قوة خري 
للبالد وسيبقى وفيا لشعبه حريصا عىل مصلحة الوطن 
الذي ميّر يف هذه الفرتة بوضع صعب وخطري مشّددا 
األجراء  مكاسب  عن  دفاعه  يف  ماٍض  االتحاد  أن  عى 
الزيادات يف األجور املرتقبة أوال يف القطاع  من خالل 

الخاص وثانيا يف الوظيفة العمومية والقطاع العام. 

* تغطية نرص الدين سايس 

يف ندوة قطاعية لجامعة النفط واملواد الكيمياوية 

ال جمال للتفريط يف سيادتنا الطاقية
املرأة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري  األخ  بإرشاف 
واملواد  للنفط  العامة  الجامعة  نظمت  الجمعيات  مع  والعالقة  العام  والشباب 
الكيمياوية ندوة قطاعية تحت عنوان إدارة الخالفات والنزاعات وتطوير الحوار 
االجتامعي ومناخ العمل انخفاض إنتاج املحروقات والفسفاط األسباب والحلول 
والبدائل وقد استهّل األخ الربين خميلة الكاتب العام للجامعة الجلسة االفتتاحية 
بكلمة ترحيبية باملشاركني والخرباء مجّددا حرص الجامعة عىل تجذير توّجهها يف 
مجال التكوين من خالل برمجة محاور راهنة واسرتاتيجية سواء يف عالقة بالقطاع 
النقابية  التصورات  ببلورة  أو كذلك يف عالقة  املهني واالجتامعي  املستوى  عىل 

تجاه هذه القضايا ليحيل الكلمة إىل األخ سمري الشفي.
إدارة الخالفات والنزاعات وتطوير األداء النقايب ومناخ العمل.   

العام  باالتحاد  املساعد  العام  األمني  علّق 
عىل  الشفي،  سمري  األخ  للشغل  التونيس 
نور  األخ  العام  األمني  طالت  التي  التهديدات 
الذي  االستهداف  هذا  إن  بقوله  الطبويب  الدين 
أطل مرة أخرى مبحاولة االعتداء املبارش بالسالح 
الرصيحة  والدعوات  العام  األمني  عىل  األبيض 
لتصفيته هو وأرسته، لن يثني املنظمة مطلقا عن 

مواصلة عملها ونضالها.
فإن  الحادثة  عن  النظر  »برصف  وأضاف 
الجهات  عديد  من  يتوقف  مل  االتحاد  استهداف 
التي ال تؤمن بالعمل النقايب وال تنظر إىل االتحاد 
من  الكبري  القدر  ولها  جامعة  وطنية  كمنظمة 

اتجاه  ويف  البالد  يف  العام  الوضع  عىل  التأثري 
إىل  تنظر  ال  جهات  وهي  الشعبية..  التطلعات 
جيدا  يعرفهم  واالتحاد  اطمئنان  بنظرة  االتحاد 

وخربهم جيدا..«.
املقبل  اإلطار »يوم 4 ديسمرب  وتابع يف هذا 
الستهداف  الرفض  تجديد  مع  املوعد  سيكون 
التجمع  موعد  وهو  عليه،  واالعتداء  االتحاد 
الشهيد  الغتيال   69 بالذكرى  عالقة  يف  الوطني 

فرحات حشاد«.
لسنة   38 القانون  حول  القائم  الجدل  وعن 
واملتعلق   2020 أوت   13 يف  واملؤرخ   2020
باألحكام االستثنائية لالنتداب يف القطاع العمومي 

أو ما عرف بقانون االنتداب يف القطاع العمومي 
ملن تجاوزت بطالتهم الـ10 سنوات.

قال األخ الشفي إن االتّحاد هو الصوت األكرث 
العمل  يف  تونس  شباب  لحق  وانحيازا  وضوحا 
مع  تعاطفها  تجدد  املنظمة  أن  متابعا  الالئق، 
الشباب التونيس سواء من حاميل الشهائد العليا 
مواصلة  له  يتسّن  مل  الذي  العادي  الشباب  أو 

تعليمه.
وأخالقي  دستوري  حق  »الشغل  وأضاف 
وطبيعي لكل إنسان، وبالتايل فإن االتحاد مع أن 
تكون هناك سياسات عمومية من شأنها أن تؤمن 

هذا الحق لكل طالبيه..«.

التهديدات ليست جديدة ولن تخيفنا ونحن نتعاطف مع الشباباألخ سمري الشفي

تهانينا
لألخ خالد بتني

تّم تعيني الوجه النقايب القيادي بالجامعة 

األخ خالد  الكيمياوية  للنفط واملواد  العامة 
بتني رئيسا مديرا عاما لرشكة عجيل لتوزيع 
وان  املوسعة  الشعب  أرسة  تهاين  ـ  البرتول 

شاء الله تكلل جهوده بالنجاح.

* رمزي
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اهليئة اإلدارية لالحتاد اجلهوي للشغل بالقريوان  
انعقدت يوم أمس األربعاء 1 ديسمرب 2021 الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان برئاسة األخ سامي 

الطاهري األمني العام املساعد 

وتّم التطرق إىل مشاغل الجهة والوطن واالستعدادات الحثيثة للمؤمتر 25 لالتحاد العام التونيس للشغل. كام ناقش 

الحارضون غياب التنمية يف والية القريوان لها أراٍض شاسعة واقرتحوا جملة من املشاريع التي من شأنها املساعدة 

عىل الخروج من مأزق وجود عدد كبري من العاطلني عن العمل.

تفاصيل أخرى يف عدد الحق.

التنفيذي  املكتب  واعضاء  الجهات  ممثيل  نحن 
 2021 نوفمرب   25 الخميس  يوم  املجتمعني  القطاعي 
العام  االمني  الطاهري  سامي  االخ  بإرشاف  بالحاممات 
املساعد املسؤول عن االعالم والنرش وبعد تدارسنا مشاغل 
الوطني  الرتبوي  القطاع جهويا ووطنيا من جهة والشأن 

من جهة أخرى، فإنّنا:
نعرّب عن:

ـ اعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام 
التونيس للشغل والنضال يف صفوفها وااللتزام مببادئها.

ما  إزاء  الرتبوية  االرسة  مكونات  كل  مع  تضامننا  ـ 
يتعرضون له من اخطار اثناء أداء مهامهم او مبناسبة ذلك.
ـ متسكنا باملدرسة العمومية ودفاعنا عنها ونضالنا مع 

بقية الفاعلني الرتبويني من أجل ترسيخ القيم الرتبوية. 
نسّجل:

الرتبوية  املنظومة  يف  املتفّقد  مكانة  تدهور  ـ 
والتهميش املتعمد من قبل وزارة الرتبية للقطاع وتغييبه 

عند اخذ القرارات.
وعدم  واملامطلة  التسويف  سياسة  الوزارة  انتهاج  ـ 
تفعيل النصوص القانونية والرتتيبية املتعلقة بتيسري مهام 

املتفقد
ـ تردي الوضع املادي للمتفّقدين وتدهور مقدرتهم 

الرشائية
ـ ازدياد مشاق املهنة ومخاطرها

ـ غياب التفاعل الجّدي من قبل سلطة االرشاف مع 
مطالب املتفقدين وخاصة يف ما يتعلق »بالنظام االسايس« 
ونظام التأجري املرتبط به وتعّمدها التلكؤ يف تعيل ما وقع 

االتفاق عليه مع نقابتنا العامة.
القرارات  اتخاذ  يف  املتفقدين  ترشيك  ضعف  ـ 
املهمة ورسم السياسة الرتبوية املتبعة مام جعلها تتّسم 
باالرتجال واالرتباك وأرّض باملنظومة الرتبوية بسب غياب 
نجاعة  وعدم  اإلدارات  مختلف  بني  والتنسيق  االنسجام 
الهيكلة الحالية واعتامد املركزة املفرطة خاصة يف مجال 
التكوين وتعرث اداء بعض املسؤولني مركزيا وجهويا وسوء 
ادارتهم امللفات املوكولة إليهم بسبب استفرادهم بالرأي 

وقلة خربتهم وضعف كفاءتهم.
تستجيب  الرتبوي  لالصالح  واضحة  رؤية  غياب  ـ 
الغايات  وتحقق  واملجتمع  الرتبويني  الفاعلني  النتظارات 

الرتبوية املنشودة.
نطالب بـ:

وفق  الرتبوي  اإلصالح  ملسار  الفوري  االستئناف  ـ 
مقاربة تشاركيّة حقيقية.

القرارات  اتخاذ  يف  للمتفقدين  الفعيّل  الترشيك  ـ 
الرتبوية والبيداغوجية يف املستويني الوطني والجهوي.

والرتتيبية  القانونية  النصوص  بتطبيق  االلتزام  ـ 
املنظمة ملهام املتفقدين.

مختلف  يف  عليه  االتفاق  وقع  ما  جملة  تفعيل   -
املحارض وخاصة:

الترسيع بإصدار النظام االسايس منّقحا وذلك يف أجل 
اقصاه موىف شهر جانفي 2022.

ـ إصدار االوامر املتعلقة بتنقيح القيمة املالية ملختلف 
املنح التي وقع االتفاق عىل مراجعتها.

ـ اإلرساع باصدار نتائج مناظرة 2019 وفتح مناظرات 
املنقح  االسايس  النظام  اصدار  بعد  بعنوان 2020  الرتقية 
بعنوانها  فتحت  سنة  كل  من  جانفي   1 يوم  واعتامد 

املناظرة تاريخا للتفعيل املايل والرتتيبي.
متكني دفعتي 2015 و2016 من الرتقية االستثنائية.

مضاعفة قيمة املكافآت املسندة اىل متفقدي التعليم 
االعدادي والثانوي بعنوان االمتحانات الوطنية.

املهنية  املناظرات  بعنوان  واملكافآت  املنح  مراجعة 
واصدار نصوص خاصة بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة 

الرتبية.
مبنحة  الخاص  الحكومي  االمر  باصدار  الترسيع  ـ 

البحث الرتبوي والتجديد البيداغوجي 
التنقل  مشكلة  لحّل  والجدي  الفوري  التفاوض  فتح 
بصفة نهائية وجذرية واصدار نصوص قانونية يف الغرض 

تكون خاصة بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة الرتبية.
الحفاظ عىل الرتاتب الوظيفي يف سلم التأجري صلب 

وزارة الرتبية.
متفقدي  تعوض  خاصة  تعويضية  منحة  إحداث 
واملخاطر  املهنة  مشاق  عن  والثانوي  االعدادي  التعليم 

الناجمة عنها.
من  والثانوي  االعدادي  التعليم  متفقدي  متكني  ـ 
امتيازات عينية ونقدية خصوصية تقتضيها طبيعة مهامه 
املكتبية  واالدوات  املهنية  السيارة  ومنها:  وخصوصيتها 

والتجهيزات االلكرتونية والرقمية الناجمة واملحلية.
النضالية  التحركات  كل  لخوض  استعدادنا  نعلن عن 
التنفيذي  ملكتبنا  ونفّوض  مطالبنا  لتحقيق  املرشوعة 

القطاعي تحديد اشكالها وتوقيتها.

الئحة مهنية ملتفقدي التعليم الثانوي
الوزارة تنتهج سياسة التسويف واملماطلة

 وغياب القانون االساسي

األخ خميس صقر الكاتب العام املساعد لجامعة السكك الحديدية

لم نتحصل على أجورنا
واالدارة تسيّر هكذا على الهامش

حاوره رمزي الجباري
دخل منذ يوم امس االربعاء 1 ديسمرب 2021 أعوان الرشكة 

الوطنية للسكك الحديدية يف ارضاب عن العمل مام عطل حركة 
سري القطارات واملوظفني وأدى إىل ما يشبه التململ مام ادى إىل 
حضور اعون االمن بشكل مكثف لوضع أسباب االرضاب يف اطارها 

كان لنا هذا اللقاء مع االخ خميس صقر.
* ما الذي يجري يف الرشكة؟

اصبحت  انها  بدليل  تاريخها  يف  مرحلة  باسوإ  الرشكة  متر  ـ 
تاريخها  اعوانها يكون ذلك الول مرة يف  عاجزة عىل خالص أجور 
الطويل والرشكة مستهدفة بشكل من االشكال الفالسها وخوصصتها 
ودعام لكالمي اقول انها منذ ما يزيد عن 8 اشهر بال رئيس مدير 
االخرية  عليها يف 10 سنوات  مّر  انه  القول  عام جديد وهنا ميكن 
ان الرشكة  ان تتصوروا  ما يفوق 12 رئيسا مديرا عاما ولكن لكم 
النقل مترصفا ال ميلك صلوحية  وزارة  لها  عينت  تقريبا  منذ شهر 

الترصف.
* ارضاب يوم امس االربعاء ما املقصود منه؟

ـ املقصود طبعا خالص أجور 4800 عامل وعاملة، تعيني رئيس مدير عام جديد والنظر يف الوضعية 
الكارثية للرشكة، فتح الخط رقم 13 قفصة ـ صفاقس قابس وهو خط ميثل رشايني الرشكة اي اّن 40٪ من 

مداخيل الرشكة تأيت من هذا الخط.
* األخ العريب قال اّن الرشكة لها ديون بـ 900 مليار ملاذا؟

املتتالية للخط رقم 13  ـ أوال: منذ سنة 2011 دخلت الرشكة يف معركة الديون نظرا لالعتصامات 
وثانيا لنقص التجهيزات وثالثا لتهرئة البنى االساسية فمثال الخطوط البعيدة تجهيزاتها منذ 1981 مل يقع 

تجديدها.
* الغلق او االرضاب هل هو حل؟

اتفاقيات منذ سنة 2015 مل  الصعبة للرشكة ولنا  للوضعية  نريد االرضاب نظرا  ـ طبعا ال، نحن ال 
تطبق رغم اعرتاف وزارة االرشاف بذلك نحن  صابرون عىل الوضع تفاديا لالرضاب النه ال ميثل حال للعون 
تصبح  بالرشكة حتى  التنكيل  وبالتايل  االرضابات  اىل  تدفعنا  فهي  الوزارة  لكن حسب مامرسة  وللرشكة 

جاهزة للتفويت والخوصصة.
* مثّة من يقول ان الرشكة ضحية ابنائها؟

ـ هذا غري صحيح باملرة فأعوان الرشكة لو  توفرت 
لهم االمكانيات الرضورية ستعود الرشكة إىل طبيعتها يف 
ظرف سنة وهي الرشكة الوحيدة القادرة لتكون احسن 
طرف  من  االرادة  توفرت  لو  تونس  يف  عمومية  رشكة 

الدولة.
متى  االربعاء  أمس  يوم  بدأمتوه  الذي  االرضاب   *

سينتهي؟
وطلبات  النقاط  لهذه  السلطة  تفهم  عند  ينتهي  ـ 

االعوان وعىل رأسها توفري األجور.
هم  االرضاب  لهذا  االوىل  الضحية  اّن  ترى  أال   *

مستعملو القطارات صباًحا مساًءا ويوم األحد؟
عائالت  لهم  موظفون  الرشكة  أعوان  حتى  ـ 
تستند  أسباب  وهذه  جدا،  صعبة  املادية  وظروفهم 
عليها سلط االرشاف وخاصة االدارة العامة لترضبنا 
يف الصميم ودليلنا انها اصدرت بالغا جافا يوم امس 
االربعاء ومل توضح فيه سبب االرضاب ومل يتحرك اي 

طرف وال ندري ملاذا؟

بالغ ادارة 
الشركة اصدروه 

دون توضيح 
السباب 

االضراب والحال 
ان الوزارة تعرف 

التفاصيل
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تُعّد ظاهرة التحرش الجنيس آفة مجتمعية تتمعش من صمت األطراف 
شاملة  مقاربة  باعتامد  لها  والتصدي  معالجتها  عن  وعزوفها  الفاعلة 
تسعى إىل فهم تفاصيلها ومتثالتها لدى املتحرش ولدى الضحية مكتفني 
والشجاعة  الجرأة  الضحية  لدى  يكون  عندما  املرتكب  الفعل  بإدانة 

لكشف الجاين.
لتقاسم  الجنسني  بني  لالختالط  ومكانا  مناسبة  العمل  محيط  ويُشكل 
األدوار من أجل اإلنتاج وتحقيق األهداف. إالّ أّن تفيش ظاهرة التحرش 
الجنيس يف مختلف األوساط ويف القطاعني الخاص والعام يُهدد ال األفراد 

وأرُسهم فحسب بل واملؤسسات وكامل املجتمع.
الجنيس يف  التحرش  قرار ضّد  برنامج »أصحاب  اإلطار، يهدف  ويف هذا 
واألطوار  بهدفه  اإليقاع  املتحرش يف  أساليب  دراسة  إىل  العمل«  مواقع 
التي متّر بها الضحية ومآالت مختلف الحاالت املستجوبة للوقوف عىل 
ألصحاب  املُمكنة  العملية  الحلول  وتقديم  الظاهرة  استفحال  أسباب 

القرار.
الضحية  عىل  وتداعياته  املتحرش  لسلوك  رصد  األويل  التقرير  هذا  ويف 
ومحيطها األرسي واملهني وللتعامل الترشيعي والقضايئ مع الظاهرة يف 

تونس.
التحرش  ملقاومة  املدين  املجتمع  عن  الصادرة  املحاوالت  تعّدد  رغم 
وللتحسيس بآفاته وللضغظ عىل أصحاب القرار لسن ترشيعات ردعية 
التحرش  بضحايا  للعناية  التنفيذية  السلطة  عىل  وأحيانا  السلوك  لهذا 
هذه  جل  فإّن  الجارية  الترشيعات  طبق  املتجاوزين  من  وللقصاص 
الحشد  طابع  اتخذت  حيث  االستدامة  ضامن  يف  تنجح  مل  املحاوالت 
التحرش  املؤقت )عىل غرار حملة »املتحرش ما يركبش معانا« ملقاومة 
يف وسائل النقل العمومي أو دعوة املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
منارصة   2020 مارس  شهر  خالل  الحمراء  الشارة  لحمل  واالجتامعية 
املكتوبة  الصحافة  يف  التغطيات  بعض  أو  العاملي  النسايئ  لإلرضاب 

والرقمية خاصة لبعض التجاوزات داخل الوسط املدريس خاصة(.
ويف السياق نفسه، لُوحظ أن تعّدد الترشيعات يف املجال مل يُساهم يف 
الحّد من الظاهرة عىل النحو املريض ألن جّل النصوص ظلّت شبه مهملة.

لهذا هدف برنامج »أصحاب قرار ضّد التحرش الجنيس يف مواقع العمل« 
الذي يُنفذه املعهد التونيس لتكوين املنتخبني بدعم من املنظمة الدولية 
استمرار  أسباب  ُمعالجة  إىل  تونس  فرع  الدميقراطية-  حول  للتقرير 
التصّدي لها بغاية تنبيه  الوقوف عىل مواطن القصور يف  الظاهرة وإىل 
النواب املنتخبني إىل هذه املواطن وتدريبهم عىل اإلعداد الجيد ملشاريع 
القوانني القابلة للنفاذ بيُرس وترك أثر مستدام يف التصدي لسلوك تُجمع 

كل األطراف عىل وصفه بأنه غري سوّي.

أهداف البرنامج
الهدف الرئييس:

ترشيعية  مبادرات  مبادرة/  صياغة  يف  للربنامج  الرئييس  الهدف  يتمثل 
يُلبي  مبا  املؤسسايت  واإلطار  النص  بني  املنشود  التكامل  بتحقيق  كفيلة 
التدخل  عىل  وقادرة  فاعلة  هياكل  إيجاد  إىل  واملجتمع  الضحية  حاجة 

لردع املتحرش.
 

األهداف الفرعية:
)النفسية  جوانبها  مختلف  من  الظاهرة  تحليل  إىل  الربنامج  يهدف 
الوضعيات  بعض  تقيص  خالل  من  وذلك  واإلجرائية...(  واالجتامعية 
ومحاورة أصحابها من قبل مختّص نفيس ومختص اجتامعي قصد التعرف 
الضحية وعىل األرسة واملجتمع  للتحرش عىل  السلبية  االنعكاسات  عىل 
مع محاولة تقدير انعكاسها االقتصادي املبارش بتقدير تأثريها عىل مردود 
الضحية وأيام عطل املرض... إىل جانب ذلك، هدف الربنامج إىل دراسة 
دراسة سلوك  التعمق يف  التحرش فضال عن  ظروف ومالبسات حصول 

املتحرش للوقوف عىل بعض القواسم املشرتكة.
الوضعية  مع  الضحايا  تعامل  مختلف طرق  مبعرفة  أيضا  الربنامج  ُعني 
التي وجدوا فيها أنفسهم وتدرج ردود الفعل لديهم للبحث عن عالقات 
أو  العلمي  كاملستوى  عليها  املحفزة  والعوامل  الردود  تلك  بني  تجمع 
املركز الوظيفي أو الجانب العالئقي يف موقع العمل أو داخل األرسة من 

خالل املحاورات وتلقي الشهادات وتوزيع االستبيانات.
يف مرحلة موالية، وبعد محاولة معرفة مدى إملام املستجوبني بإجراءات 
للتحرش  القانوين  لإلطار  نقدية  دراسة  إجراء  تّم  الخصوص  يف  التقايض 
يف أماكن العمل للوقوف عىل مواطن القصور فيه بغاية اقرتاح البدائل.  

أسباب اختيار الدراسة
ظاهرة  أصبح  العمل  مواقع  يف  الجنيس  التحرش  اجتامعية:  أسباب   •

اجتامعية لها تداعيات وخيمة عىل الضحية واملؤسسة
• أسباب ثقافية: يصنف سلوك التحرش الجنيس يف خانة املسكوت عنه 

رغم نتائجه السلبية لكن ثقافة الهيمنة الذكورية تتحاىش الخوض فيه
بيّنت  كام  الضحية  عىل  سلبيا  يؤثر  الجنيس  التحرش  نفسية:  أسباب   •
الدراسات السابقة يف املوضوع وشهادات ضحايا هذا السلوك التحطيمي 

يف بحثنا الجاري

)democracy reporting international( في دراسة علميّة للمعهد التونسي للمنتخبين والمنظمة الدولية للتقرير حول الديمقراطية

جريدة الشعب تنشر دراسة حول التحرش الجنسي 
على الصحة وعلى املؤسسة وسبل معالجة الظاهرة

فريق العمل:
خالد الدريدي، أخصايئ نفساين

نرص الدين حرز الله: باحث يف القانون
أمين عابدي: باحث مبتدئ يف علم االجتامع

إرشاف عام: غازي عبودة، الكاتب العام للمعهد التونيس لتكوين 
املنتخبني

جدول زمني توضيحي
املالحظات املحتوى  الشهر 

امضاء العقد بني الطرفني اجتامع مع رئيسة املعهد والكاتب العام لالتفاق حول محتوى الدراسة  جانفي 2021 

تقديم منهجية البحث واالطار النظري للدراسة  مارس 2021 

نقاش مثمر بني مدى أهمية هذا املوضوع بحضور ممثيل املجتمع املدين ذوي الصلة باملوضوع   

ضحايا يف املؤسسات العمومية والخاصة بناء االستبيان وبداية جمع شهادات الضحايا  أفريل 2021 

لقاء عن بعد بتقنية ويبينريحول تقييم االستبيان شارك فيه مجموعة  ماي 2021 

امتدت الجلسة أكرث من ساعتني وتم   من نواب الربملان وممثيل املجتمع املدين   
االتفاق عىل الفرق بني العنف املسلط     

عىل املرأة والتحرش الجنيس    

مقالة علمية حول شخصية املتحرش  جوان2021 

إمكانية نرشها  توزيع االستبيان عرب غوغل    

جمع الشهادات وبداية تحليل املحتوى  أوت 2021 

تقرير أويل حول التحرش الجنيس يف مواقع العمل  سبتمرب 2021 
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باهظة  اقتصادية  كلفة  له  الجنيس  التحرش  اقتصادية: سلوك  أسباب   •
عىل املجموعة الوطنية من حيث التكفل الصحي بالضحية وخسارة عىل 

مستوى اإلنتاج واإلنتاجية
أن  يُفرتض  نصوص  وجود  رغم  الظاهرة  تفاقم  ُيثل  قانونية:  أسباب   •
شاملة  معالجة  إىل  حاجة  يف  نصوص  وجود  عىل  قرينة  لها  تتصدى 
مهارات  إلكسابهم  فرصة  عليها  النواب  إطاْلع  ثل  يمُ بحيث  ومنهجيّة 
التعاطي الجيد مع النصوص القانونية ومع املؤسسات املفقودة لجعل 

النص الترشيعي نافذا أو التي يف حالة قصور عن أداء مهامها.

كيفية تنفيذ البرنامج
لغرض تنفيذ الربنامج، كلف املعهد التونيس للمنتخبني فريق عمل يرشف 
علم  يف  أخصايئ  القانون،  يف  مختص  من  ويتكون  نفساين  أخصايئ  عليه 
حول  ميداين  ببحث  القيام  قصد  وذلك  االتصال  يف  وأخصايئ  االجتامع 

التحرش الجنيس يف مواقع العمل.

موضوع الدراسة
معالجة  وسبل  املؤسسة  وعىل  الضحية  عىل  الجنيس  التحرش  تأثريات 

الظاهرة.
املقاربة املنهجية

1 - تحديد اإلشكالية
أسباب وتداعيات التحرش الجنيس يف مواقع العمل قصد اقرتاح السبل 

الكفيلة بالقضاء عىل الظاهرة أو الحد منها بصفة ملحوظة
الضحية  له تداعيات سلبية عىل  الجنيس  التحرش  العامة:  الفرضية   -  1

وعىل املؤسسة
متادي  وأسباب  العمل  مواقع  التحرش يف  الثانوية:نتائج  الفرضيات   -  2

املتحرش
تتكبدها  اقتصادية  وكلفة  الضحية  عىل  والنفسية  الصحية  *التأثريات 

املؤسسة
* عدم قدرة الضحية عىل التعامل مع املوقف تسبب استفحال الظاهرة

* قصور اإلطار القانوين والرتتيبي عىل التصدي للظاهرة 
2 - اإلطار النظري: 

بيار  تناولها  كام  الذكورية  الهيمنة  إشكالية  االجتامعية:  النظرية   -  1
بورديو

عزل  وكيفية  هانس  ليامن  حسب  االجتامعية  النفسية  النظرية   -  2
الضحية

3 - النظرية التحليلية: التحرش املعنوي حسب ماري فرانس هرييقويان
4 - النصوص القانونية الوطنية واملقارنة وفقه القضاء الوطني واملقارن

3 - اإلطار املرجعي: 
مواقع  يف  الجنيس  التحرش  لضحايا  حية  شهادات  البحث:  مجتمع   -  1

العمل 
2 - أدوات البحث: املقابلة املبارشة / املالحظة / بناء االستامرة

منها  مجاالت  عدة  عىل  فيه  ركزنا  نوعي  استبيان  هو  االستبيان:   -  3
العمل  ومناخ  جهة  من  للضحية  والعالئقية  النفسية  الصحية  التأثريات 

ومعرفة الضحية لحقوقها يف حاالت التحرش وكيفية ردود أفعالها.

تم إعداد االستبيان وتطبيقه عىل العينة األوىل من الحاالت املستجوبة 
قبل تعديله لعرضه عىل باقي املشاركني 

تم تعمري االستبيان خالل محادثات أو بعد توزيعه عىل عينات متفرقة 
أو من خالل وضعه عىل الخط

البناء النظري:
بيان اآلثار السلبية التي تتعرض لها الضحية نفسية، جسدية وعالئقية، 
مع رسم شخصية املتحرش والخطوات التي يتبعها يف اإلطاحة بضحيته 

قصد إذاللها وإهانتها.
بناء االستبيان:

تم بناء االستبيان باالعتامد عىل ما أظهرته املحادثات من مشاعر تراود 
الضحية أثناء هذا تعرضها لهذا السلوك

• الهدف من بناء االستبيان:
• تأثري التحرش الجنيس عىل الضحية وعىل املؤسسة

• تأكيد أو تفنيد الفرضيات التالية:
- التحرش الجنيس يف مواقع العمل يؤثر سلبا عىل العالقات املهنية التي 

تشمل األداء املهني، كام أن له كلفته االقتصادية
- تأثريات سلبية عىل الضحية صحيا ونفسيا وعالئقيا

يشتمل االستبيان عىل 28 سؤاال موزعا عىل 07 مجاالت
رقم السؤال املحتوى  املجال 

01 متثالت وتصورات التحرش يف ذهن الضحية 
02 عالقة الضحية باملتحرش- رد فعلها أثناء التحرش 
03 تأثريات التحرش عىل الضحية وعىل أدائها املهني 

04 كيفية تعامل الضحية مع هذه الحادثة عىل املدى الطويل 
05 مدى معرفة الضحية لحقوقها يف هذا املجال والصعوبات املعرتضة 

يف هذا املجال
06 هل متيز الضحية بني الفكاهة الربيئة والتحرش 

07 الحلول املمكنة للحد من هذه الظاهرة حسب املستجوبة 

تمثالت التحرش
مجموعة  هي  االجتامعي:  النفس  علم  يف  التصورات  أو  التمثالت   •
املجتمع  أفراد  مع  ونتقاسمها  نكونها  التي  واآلراء  املعارف  املعتقدات 
الذي نعيش فيه، موقف تجاه موضوع اجتامعي معني- املعرفة املشرتكة

• وظيفة التمثالت:
• ينظم بها الفرد املعطيات ويصنفها

• يفهم بها املعلومات
• يوجه بها فعله وتعامله مع محيطه
كيف تتمثل الضحايا سلوك التحرش:

غري  عالقة  إطار  يف  سلبي  سلوك  هو  التحرش  أن  املستجوبات  تعترب   •
متكافئة مبنية عىل القوة الجسدية أو الرمزية قصد السيطرة واالبتزاز إىل 
جانب اإلساءة والتعدي عىل الحرمة الجسدية والنفسية للضحية ورغام 

عنها
• كمن يفتك منك شيئا متتلكه دون رضاك وبالقوة والرتهيب

• نالحظ أن التمثل يركز إما عىل وصف سلبي لسلوك املتحرش )دناءة 
عنف ابتزاز حقارة مرض نفيس وحشية( أو عىل ما تحسه الضحية )إساءة 

قلة احرتام، »مرج«، »فدة«(

تحليل الجدول:
املستجوبات  جملة  من  تحرش  حاالت  أربعة  اختيار  تعمدنا  لقد 
والشهادات الحية ألنها تعرب بصفة تكاد تتكرر مع أغلب الضحايا التي 
تتعرض للتحرش يف مواقع العمل وقد رصدها عامل النفس هانس ليامن 
 les quarente cinqيف أبحاثه حول سلوك املتحرش وعددها يف 45 فعال
agissements. فاملتحرش يفاجئ الضحية بسلوكه غري املنتظر والصادم 
إىل حد فقدانها القدرة عىل التعبريفتضع نفسها موضع تساؤل وبالتايل 
املتحرش  غريزة  أثار  رمبا  لباسها  أن  منها  ظنا  مظهرها  تغيري  إىل  تلجأ 
وهنا نالحظ أن هذا السلوك ال يدين املتحرش إمنا الضحية تدين نفسها 
وتدخل يف دوامة من الشك والريبة إىل أن تفقد السيطرة عىل سلوكها 
الثقة يف نفسها وتجد نفسها وحيدة يف مواجهة سلوك  ومن مثة تفقد 
مدمر نفسيا وصحيا ثم ينتابها الخجل والشعور بالعار من أنوثتها مام 
منهن   ، واملهني  العائيل  محيطها  مع  عالقاتها  ويوتر  سلوكها  عىل  يؤثر 
من تفقد الرغبة يف العمل ومنهن تحت وطأة الحاجة تواصل لكن عىل 

حساب صحتها الجسدية والنفسية . 
تبني لنا أيضا يف االستجواب والشهادات الحية أن الضحية ترى أن ال أحد 
مصدر  ستصبح  بالعكس  بل  لها  حصل  ما  للجميع  أعلنت  إن  يصدقها 

وصم وستعزل.
كذلك يرصح الضحايا أن إثبات الدليل صعب وقضايا املحاكم عموما تأخذ 
وقتا طويال إىل جانب عدم تقبل املجتمع ملثل هذه القضايا فالعائلة تخري 
الصمت واسرتاتيجيات أخرى كالصرب وعدم مجاراة املتحرش إىل أن يل 
لكن هذا االختيار تتحمل تأثرياته الضحية وحدها عىل حساب صحتها 

وجودة حياتها. 

اإلطار النظري: جدول توضيحي
الفكرة الرئيسية املؤلف  املرجع 

بيار بورديو النظرية االجتامعية 
- الهيمنة الذكورية:   

- العنف الرمزي الناعم والالمحسوس   
- تطويع متثالت املرأة نفسها يف خدمة سلطة الرجل يف أغلب املجاالت   

ليامن هانس النظرية النفسية االجتامعية 
- التحرش املعنوي    

- اشتهر ببحوثه حول التحرش بجميع أشكاله    
- وتوصل إىل وضع قامئة من 45 فعل تتعرض له الضحية   

ماري فرانس هرييغويان النظرية التحليلية  
- السيطرة عىل الضحية   

- الهدف من التحرش الجنيس هو إذالل الضحية    
- إهانة الضحية خاصة من طرف املنحرف الرنجيس   

جدول يبين ما تعانيه الضحايا والمدة الزمنية التي قضوها في هذه المعاناة:
قطاع اآلثار  التغريات  مدة التحرش  ردة الفعل  الحالة 

صحية: اضطراب يف النوم غريت من مظهرها  دامت سنة  فقدان القدرة عىل التعبري- صدمة   01

نفسية: فقدان الثقة يف نفسها      

عام كره مكان العمل      

غريت من مظهرها الخارجي دامت سنة  صدمة – مل تصدق ما حصل   02

شعور باإلحباط – مشاكل عالئقية    

عام      

عطل مرضية – اكتئاب غريت من مظهرها  دامت سنة ونصف  فقدان القدرة عىل التعبري   03

خاص عالقات متوترة مع املحيط      

لباس ال يجلب االنتباه حسب رأيها دامت سنة  مفاجأة صادمة وغري منتظرة   04

اضطراب يف النوم- اكتئاب     

خاص فقدان الثقة يف النفس      
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انطلقنا من دراسة ليامن هانس حول ردود فعل ضحايا التحرش الجنيس 
الباحث  ويرصد  نفيه.  أو  إليه  انتهى  ما  لتأكيد  معها  املتحرش  وتعامل 

أساسا صنفني من ردود الفعل:
ال الناهية: ال الناهية لغة تفيد معنى األمر بالكف عن القيام بفعل معني 

فهي جازمة 
ال النافية: وهي تفيد نفي حدوث الفعل 

هذان النوعان من »ال« نجدهام يف حاالت التحرش وكل منهام لها مآلتها 
يف مستوى عالقة املتحرش بالضحية، ففي حالة ال الناهية تكون املتحرش 
بها جازمة يف رفضها باستعامل كل األساليب املتاحة إىل حد رفع شكوى 
تنجوألن  أن  ميكن  أنها  نظن  لذلك  أوإداريا  قضائيا  إما  األمر  يهمه  ملن 
االجتامعية  صورته  عىل  املحافظة  ويريد  الفضائح  عادة  يخاف  الجاين 

خاصة إذا كان يتبّوأ مركزا مرموقا.
املعنوي  التحرش  إىل  مير  أن  املتحرش ميكن  فإن  النافية  ال  حالة  أما يف 
»ليامن  جيدا  عنه  عرب  كام  الضحية  عزل  إىل  باألساس  يهدف  والذي 
كان متحرشا  إذا  املسؤول  التي أحصاها يف عالقة  هانس« واألفعال 45 
بالضحية، يؤلب عليها زمالءها يعطيها عمل دون مستوى مؤهالتها أو 
أعىل بكثري ويجرها لألخطاء املهنية ويبث االشاعات حولها إىل أن تفقد 
خيارين  بني  نفسها  وتجد  سلوكها  ويضطرب  والصحية  النفسية  طاقتها 

املغادرة أومواصلة املعاناة.

البرنامج  أنشطة  في  المشاركين  تمثالت 
لظاهرة التحرش

أجمع املشاركون يف جلسة عمل أوىل استهدفت مكونات املجتمع املدين 
املساعدة  االستبيان وطلب  وتفسري  اعتامده  املزمع  التميش  قصد رشح 
موظفني وخرباء  استهدف  الذي  الدرايس  اليوم  يف  وكذلك  تعميمه  عىل 
امليداين  العمل  نتائج  تقديم  بهدف  ونواب  املرأة  قطاع  عن  ومسؤولني 
خارجها.  أوحتى  العمل  مواقع  داخل  سواء  التحرش  سلوك  إدانة  عىل 
وحتى  األخالقي  الحكم  شكل  غالبا  البداية  يف  اإلدانة  هذه  واتخذت 
الديني املجرد من بيان تداعيات هذا السلوك عىل الضحية، إال أنه وبعد 
عىل  اإلجابة  املشاركني  ومحاولة  للظاهرة،  النظري  اإلطار  إىل  التطرق 
بعض أسئلة االستبيان بدأت أهداف الربنامج يف الوضوح أكرث فأكرث. وبدأ 
بها معاملته  يُطور  التي  املتحرش والطريقة  تفاصيل سلوك  الرتكيز عىل 
للضحية وكذلك عىل اتساع رقعة التأثريات السلبية لهذا السلوك لتتجاوز 

شخص الضحية إىل محيطيها األرسي واملهني.
وقد نقل بعض املشاركني تفاصيل عن مواقف تعرضوا لها أو عايشوها 
االنزواء  الضحية  )تخيري  الخرباء.  إليها  توصل  التي  املالحظات  لتأكيد 
أو  هؤالء  وتردد  واملقربني  املقربات  من  املساعدة  طلبها  ثم  والصمت 
بالصد،  يجابهه  الذي  الهدف  تقزيم  املتحرش  تعمد  املسألة،  تجاهلهم 

صعوبة االثبات وراء عدم اللجوء إىل التقايض ...(

أهداف تحققت خالل األنشطة
نجح املشاركون يف الخروج من الحكم األخالقي السطحي عىل الظاهرة 
الذاتية تتطلب  أّن األسباب  التفكري يف األسباب املوضوعية )باعتبار  إىل 
هؤالء  يُديل  أن  الصعب  ومن  للمتحرشني  رسيرية  نفسية  اختبارات 

بشهاداتهم( لتفاقم الظاهرة.
املستجوبني  أغلب  أكد  اللباس:  أو  الهدف  الضحية/  سلوك  استبعاد   -
العالقة  أن  واحدة  ولوملرة  للتحرش  النساء(  من  )وجلهن  تعرضوا  ممن 
بني املظهر العام أواللباس وتعمد املنحرف السلويك التحرش تكاد تكون 
لألخصايئ  بشهاداتهن  أدلني  اللوايت  الضحايا  بعض  أن  رضورة  منعدمة 
النفيس من اللوايت يرتدين املالبس املحتشمة مع تغطية الشعر بالكامل.

من  للتحرش  عرضة  كانت  التي  الحاالت  جل  الذكورية:  الهيمنة   -
النساء. )ورغم وجود بعض الحاالت التي اعتربتها عيّنة من اللوايت أدلني 
بشهاداتهن عنفا مسلطا من املرأة عىل املرأة فإنه ال عالقة للجنس بهذا 
السلوك إذ كان السبب الرئييس »للخالفات الشغلية« واملضايقات رصاع 

عىل ملفات عمل أوعىل فرض التموقع داخل منظومة العمل(.
املُدىل  ذلك  الشهادات –مبا يف  أكدت جل  اإلدارية:  السلطة  استغالل   -

بها عىل مواقع التواصل االجتامعي- أّن هذا السلوك غري السوي عادة ما 
يصدر عن الرئيس املبارش أو عن رئيس املؤسسة )التي كانت يف إحدى 
واصل  )وقد  طالبته  تجاه  الجامعة  يف  أستاذ  عن  أو  تعليمية(  الحاالت 
مالحقتها حتى بعد التخرج والزواج واإلنجاب والتوظف بأن أعاقها عن 

التسجيل مبرحلة الدكتورا(.
املؤسسة  يتعاملون مع  السلوك عن حرفاء  أقل، صدر هذا  ويف حاالت 
ويتفاوتون من حيث درجة األهمية )صاحب أرصدة ومعامالت مع بنك، 

حرفاء عابرون يف مركز تجاري(
والقاسم املشرتك بني هذه الوضعيات أن املتحرش يشعر بعقدة تفوق 

بحكم موقعه اإلداري أو االقتصادي وبهشاشة الطرف اآلخر.
وحتى بني الزمالء فإّن جل من تعرّضن للتحرش مل يُكّن يف أحسن الظروف 

يف رتبة تفوق املتحرشني.  
- انتهاج السلوك الجامعي غري السوي لفرض عدم االنضباط: أكدت إحدى 
املستجوبات أنها عندما كانت ترشف عىل مطعم جامعي وفرضت فيه 
اتباع قواعد صحية صارمة )كانت تراقب أظافرهم وغسل  عىل العملة 
وغسل  الحامم  دخول  وبعد  العمل  قبل  والصابون  باملاء  جيدا  أيديهم 
األواين...(، تضايق العملة وحاولوا انتهاج سلوك غري سوي قوامه تبادل 
العبارات وبعض اإلشارات اإليحائية بحضورها فجابهت ذلك بالتجاهل. 
عن  مبارشة  شخصية  أسئلة  بتوجيه  تعاملهم  تطوير  حاولوا  وعندما 
وضعيتها العائلية وإن كانت ترغب يف الزواج بأحدهم... صدتهم بوضوح 
يف املرة األوىل ثم رسعامنا تعاملت معهم بالطرق اإلدارية التي شملت 
منعهم عن العمل تحت إرشاف رئيسهم املبارش مام اضطرهم لتسوية 
وضعياتهم بعطل سنوية خشية االقتطاع من األجر فانتهوا عن صنيعهم. 
- فضاءات وتوقيت العمل: أكرث من 50 باملئة من املستجوبني أكدوا أّن 
اتحاد فضاء العمل وطول املدة املقضاة مبا يوجد فرصا سانحة للرتبص 
بالهدف من أسباب الظاهرة. حيث أكّد أحد املستجوبني تعمد رئيسته 
يف العمل عدم متكينه من مكتبه إال بعد أربعة أشهر رغم وجوده شاغرا 
الفرتة  تلك  االعتامدات مع تعمدها طيلة  لتوفر  إمكانية تجهيزه  ورغم 
اختالق أشغال قبل انتهاء توقيت العمل باإلضافة إىل تغري سلوكها تجاهه 
وتحوله من مجامل إىل عدواين عندما عرفها عىل خطيبته التي زارته يف 

مكان العمل.
وتُضيف املوظفات واألجريات اللوايت أدلني بشهاداتهن تعرضهن لسلوك 
مامثل حيث يقوم املتحرش بدعوتهن إىل اجتامعات ثنائية يستغل فيها 

الفرصة للتلميح لنواياه قبل ان يُعرب عنها رصاحة.
لنفس  العمومية  اإلدارة  نفس  يف  تعمالن  شاهدتان  تعرضت  هذا،  ويف 

السلوك من نفس الشخص.
أخربن  بشهاداتهن  أدلني  اللوايت  بعض  اإلثبات  صعوبة  عىل  التعويل   -
بأنهن هددن املتحرش باللجوء إىل القضاء إن مل ينته املتحرش عن سلوكه 
إقامة  تقدر عىل  لن  الضحية  أّن  أجاب  أن  إال  األخري  كان من هذا  فام 

الدليل.
- طريقة التعامل املتفشية يف املجتمع مع هذه الظاهرة: بعض اللوايت 
بسبب  املتحرش  عىل  قانونيا  الفعل  رد  يف  ينجحن  مل  للتحرش  تعرضن 
إلقناع  رزق  مورد  فقدان  أومن  الفضيحة  من  خوفا  إما  العائلة  تدخل 
تأيت  ال  قد  سانحة  فرصة  توفر  حني  إىل  األمور  وبتدبري  بالصرب  الضحية 

خاصة يف القطاع الخاص لتغيري موقع العمل. 
وقد لوحظ خالل االجتامع الحضوري مبجموعة من املهتامت واملهتمني 
بلموضوع رسعة كرس حاجز الصمت حيث أفصحت بعض الضحايا عن 
تفاصيل تعرضها ملحاولة تحرش ولكنهم كانوا باإلجامع من الذين تصدوا 
اإلداري مؤكدين عدم  املحاوالت عرب فضح املامرسة والتظلم  آليا لهذه 
ندمهم عىل هذا التصدي رغم أّن الحلول مل تكن دوما مرضية إىل الدرجة 
ارتىض  اآلخر  والبعض  العمل  مكان  لتغيري  اضطّر  فبعضهم  املنشودة. 
تسليط عقوبة إدارية خفيفة عىل املتحرش وعزله عن املتحرش به عىل 

التتبع القضايئ غري املضمون.

أرقام واستنتاجات تُنذر بالخطر
من خالل استعراض نتائج تقدم العمل امليداين الذي سيتواصل، اتضح أّن 
8 من بني 41 مستجوبة يف قطاع الصحة العمومية كّن عرضة ملحاوالت 
تحرش كام تبنّي أّن الظاهرة قد شملت حتى إطارات يف بعض الوزارات 
وأّن املُتحرش عادة ما يسعى إىل توظيف نفوذه عىل الضحيّة وعادة ما 
يسعى إىل إخفاء سلوكه عىل اآلخرين وإىل التخفي وراء مظهره. ورغم 
وجود تقاطعات كبرية يف سلوك املتحرش ويف آثار الظاهرة عىل الضحايا 
لهذه  عرضة  يكونون  الذين  األشخاص  تصدي  توقيت  أّن  لوحظ  فقد 
األفعال يكون ُمبكرا أكرث كلام ازداد املستوى التعليمي والثقايف لهؤالء. 
اليدويات  العامالت  أّن  اآلن  حد  إىل  املجراة  االستجوابات  بينت  فقد 
أكرث  علميّا  تحصيال  أقل  هّن  والاليت  الخاص  بالقطاع  وورشات  مبصانع 

ترددا وأبطأ يف رد الفعل لعدم إملامهن بطرق التصدي للظاهرة.
التي   2021 لعام  الدولية  العمل  منظمة  إحصائيات  إىل  نُشري  أن  بقي 
أظهرت أن 70 من اإليناث يف إفريقيا يعتقدن تعرضهن للتحرش يف أماكن 
العمل ولوملرة واحدة و45 باملئة يف أوربا و40 باملئة يف أمريكا الالتينية 
الظاهرة  اتفحال  يرُبز  وهوما  الهادئ.  املحيط  ومنطقة  آسيا  يف  وكذلك 

عامليا.

الفاتورة االقتصادية الوخيمة
ويف كل األحوال، بينت الشهادات أّن جل املتحرش بهم وخاصة يف القطاع 
األجواء  عن  البتعاد  مرضية  عطل  لطلب  السلوك  هذا  يضطرهم  العام 
املتوترة وعادة ما تسعى الضحية لتغيري موقع العمل متسببة للمؤسسة 
العودة إىل توازنها  يف خسارة خربتها وذلك تفاديا للمواجهة وبحثا عن 
باستغالل  يقرتن  عندما  السلوك  هذا  وأّن  خاصة  واالجتامعي  النفيس 

قراءة مفاهيمية للتحرش يف مواقع العمل من خالل ردود أفعال الضحية
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مصلحة  تراعي  ال  وتوجهات  قرارات  يف  يتبلور  ما  عادة  فإنه  السلطة 
فعندما  توازنها.  إفقادها  بالضحية عرب  اإليقاع  إىل  ترمي  وإمنا  املؤسسة 
بالعمل  املقابل  الطرف  إرهاق  يتعمد  العمل  يف  رئيسا  املتحرش  يكون 
عندما  وكذلك  العمل  توزيع  طريقة  مبناقشة  أوتبادره  إليه  تلجأ  حتى 
يرفض الطرف املقابل االنصياع لرغبات الرئيس يف العمل يتعمد تجميده 
)»وضعه يف الثالجة« بالعبارة التونسية( وعدم تكليفه بأعامل وتعطيل 
ترقياته واالستنقاص من جهده ومن أفكاره أمام الزمالء بغض النظر عن 
ظاهرة  وهي  للمؤسسة.  تقدميها  يستطيع  التي  اإلضافة  أوعن  كفاءته 
أكرث استفحاال يف اإلدارات العمومية بحكم استغالل املتحرش االمتيازات 
تقيص  آليات  غياب  وسط  التقديرية  سلطته  له  تخولها  التي  التسيريية 

وُمحاسبة.
ويُؤدي كل هذا إىل التأثري عىل االستقرار الوظيفي للضحية وعىل تنظيم 

املؤسسة

لالستقرار  الجنسي  التحرش  تهديد 
الوظيفي

يعترب هذا املفهوم عند الباحثني يف علم االقتصاد وعلم اجتامع التنظيامت 
عنرصا مهام وحاسام يف عملية اإلنتاج واملردودية ويكشف كذلك مدى 
ما جعل  ما. وهو  اقتصادية  االجتامعية داخل مؤسسة  العالقات  نجاح 
املعهد التونيس للمنتخبني يسعى لترشيك الهياكل التي تُعنى باملؤسسة 

االقتصادية يف الربنامج.
العمل  :«إشعار  أنه  عىل  الوظيفي  االستقرار  الواسع  عبد  أحمد  يعرف 
املعقول من  باألمن والحامية يف عمله والعمل عىل تحرره  الدوام  عىل 
الخطوات  سليمة  لتشغيله  اتخذت  التي  اإلجراءات  مادامت  الخوف 
وكان إنتاجه ال يدعوللقلق كذلك يجب أن ينتهز املسؤولون الفرص يف 
استقراره عن طريق  باألمن والراحة لضامن  العامل  كل مناسبة إلشعار 

تحفيزه وحريته وضامن أمنه الصناعي وترقيته.«
ارتباط األفراد باملنظمة  الوظيفي يعترب أيضا :«درجة ومدى  واالستقرار 
التي يعملون بها وعمله عىل تحقيق أهداف املنظمة واملامهم مبختلف 
اإلجراءات املطبقة يف عملهم واضطالعهم عىل الفرص املتاحة من اجل 

ترقيتهم يف وظيفتهم.«
واالستقرار الوظيفي أيضا:« هوثبات العامل يف املصنع الذي يعمل فيه 

حتى التقاعد.«
وإذن من خالل ما تقدم نستخلص إن مفهوم االستقرار الوظيفي هوبقاء 
باألمن  الدوام  عىل  وإشعاره  التنظيم  يف  يشغله  الذي  عمله  يف  العامل 
والحامية وضامن استقراره عن طريق تحفيزه وترقيته وتوفري الظروف 
البرشية، مبعنى  املوارد  للعمل مبا يُفيض إىل رأسملة  املناسبة  والرشوط 

حفاظ املؤسسة عىل املوارد الكفأة والقادرة عىل تقديم اإلضافة. 
تبيان بني املستجوبات واملستجوبني حسب إن كانوا يعانون  وقد ثبت 
اآلمن  باالندماج  أويشعرون  شخصيا  تستهدفهم  العمل  يف  مشاكل  من 
يف املجموعة. فالفئة األوىل اتسمت بعدم االستقرار الوظيفي من خالل 

التعبري عن التايل:

1. انعدام الوالء:
اوللتنظيم من اهم مؤرشات عدم  للمؤسسة  الوالء  انعدام  يعترب مؤرش 
مبصالح  االكرتاث  وعدم  بالالمسؤولية  والشعور  الوظيفي  االستقرار 
املؤسسة واالحساس بعدم القدرة عىل التأثري داخل املجموعة والشعور 
بالعبثية بالتايل عدم االحساس بالحب تجاه كيان املؤسسة وعدم الشغف 
بعدم  انفعايل  وجداين  وهوشعور  أوأجهزتها.  ممتلكاتها  عىل  باملحافظة 
االهتامم  وعدم  االهامل  يخلف  ما  اوللمؤسسة  للمجموعة  االنتامء 
للمحافظة عىل وجودها  السعي  داخلها وعدم  املهنية  الحياة  بتفاصيل 
وعدم االكرتاث ملا يحدث لها. بل إن بعض املستجوبات الاليت طالت بهن 
املعاناة أصبحن ينتظرن تغري األوضاع بحصول حدث غري متوقع يؤدي 

إىل زوال الهيكل الذي يعملن فيه.
2. التغيب:

يختلف معنى التغيب عن الغياب فاألول يعني غياب العامل عن عمله 
معلوما وخارجا عن  فيكون سببه  الغياب  اما  مقنع  اومربر  دون سبب 

ارادة العامل لسبب قهري كاملرض اوالحمل اوالوالدة...
وسلوك التغيب بالنسبة للعامل يعود اىل الضغوط النفسية التي يتعرض 
سياسة  عن  إذن  وهويعرب  احيانا.  باالغرتاب  واحساسه  عمله  يف  لها 

اوطريقة عمل غري مالمئة تتعسف عىل حريته وكرامته وكذلك عن قيادة 
غري رشيدة واستغالل للعامل أوللعاملة مع السعي إىل املس من الحرمة 
الجسدية لألجري من منطلق التسلسل الهرمي الوظيفي ما ينتج عالقات 

انسانية غري متكافئة.
وقد أكد املستجوب الذي القى مضايقات من رئيسته يف العمل أنه أصبح 

يفتعل املناسبات ملغادرة املكتب.
3. ضعف االداء وتراجع االنتاج :

انعدام الشعور باألمن الوظيفي وعدم الراحة النفسية يقلل من تحفيز 
العامل عىل بذل الجهد الكايف واملطلوب ويؤدي به اىل الكسل والشعور 
بالتعب املستمر وعدم القدرة عىل العمل وتقديم االداء واملردود املنتظر 
املؤسسة  يُكبد  وهوما  املردودية  وتراجع  االنتاج  عىل  بالرضر  يعود  ما 

خسائر اقتصادية فادحة.
إن جل املستجوبات شعرن بذلك حتى دون قصد منهن بسبب حاالت 

السهر واإلجهاد اإلفراط يف التفكري املشتت.
4. ترك العمل وفقد الكفاءات:

يجر  األفراد  لحاجيات  العمل  تغطية  وعدم  الوظيفي  االستقرار  عدم 
جديدة  مكاسب  له  يوفر  آخر  عمل  عن  والبحث  عمله  لرتك  العامل 
ويؤمن له رضورياته االساسية ويحسن من مكانته املهنية واالجتامعية. 
بالتايل ترك العمل يؤدي اىل مشاكل يف املورد البرشي للمؤسسة ويهدد 
بفقد كفاءاتها ومينع خاصة من مراكمة الخربات داخلها. وقد أكدت كل 
ن إداراتهن أومواقع عملهن  املتعرضات لتحرش يف القطاع العام أنهن غريرّ
للتخلص من مالحقات املتحرش. حتى أن إحدى اإلطارات البنكية التي 
تركت  فايسبوك  االجتامعي  التواصل  موقع  عرب  مفصلة  بشهادة  أدلت 

وظيفتها وغادرت إىل فرنسا لتعمل حارسة أطفال وقطط.
5. اإلرضاب عن العمل:

االرضاب هوتعبري عن رفض لسياسة اومنط قيادة معني داخل املؤسسة 
وهوشكل من اشكال الرصاع داخل التنظيم وهوموقف تكتييك للضغط 
ما  العمل  ملنظومة  العادي  والسري  للعمل  العام  الجواواملزاج  يعكر  ما 
يؤدي رمبا اىل قلة ومردودية االنتاج اوالتأخري اواالضطراب يف املواعيد. 
وقد أكدت إحدى املستجوبات ممن قمن بصد متحرش تسبب لها يف 
عرقلة مسارها املهني أنها تحرص عىل املشاركة يف كل إرضابات املؤسسة 

ألنها ترى يف املؤسسة ذلك املتحرش لتواطئهام يف هضم حقوقها. 
6. ضمور يف األفكار وقلة الرغبة يف التطور الوظيفي:

غياب عنرص التحفيز يف العمل سواء كان ماديا اومعنويا يقلل من روح 
ووظيفيا  مهنيا  العامل  تفيد  جديدة  افكار  وتقديم  واالبتكار  املبادرة 
وترتقي مبستوى املؤسسة . فجل املستجوبني يخشون مقايضتهم مقابل 

الرتقية أوأن تتسع دائرة املضايقات عند الظهور أكرث. 
يتعرضوا  مل  الذين  واملستجوبات  املستجوبني  فئة  نجد  لذلك،  وخالفا 
ألحداث صادمة أو ممن وجدوا العون الرسيع من الزمالء ومن اإلدارة 

ُيعربون عن: 
1. اإلحساس باالنتامء للمؤسسة والوالء للتنظيم :

يقوي االستقرار الوظيفي روح االنتامء للمجموعة واملؤسسة االقتصادية 
ويحقق االندماج  بني العامل فيام بينهم ويعطي العامل ابعادا تحفيزية 
للعمل واإلنتاج من خالل آلية التضامن بني املجموعة لتشكل قوة عاملة 
للتنظيم  الوالء  منطلق  من  اإلنتاج  عملية  يف  مجموعة  وروح  إنتاجية 
أواملؤسسة. وقد تكررت عىل لسان بعضهم عبارة »مبثابة العائلة الثانية«.

2. الرضا الوظيفي:
يجب   الوظيفي حيث  االستقرار  مع  تالزمية  عالقة  له  الوظيفي  الرضا   
أو  للعامل  واألساسية  الحياتية  الرضورية  الحاجيات  يشبع  أن  للعمل 
بوجوده  الشعور  وخاصة  االجتامعية  األهداف  له  ويحقق  العاملة 
كانسان وكفرد يشارك يف الحياة االجتامعية. لهذا، بحث جل املستجوبني 
يف إجابتهم عىل سؤال إن كانوا ينوون تغيري عملهم بسبب عدم الشعور 

بالرضا عن األسباب التي تجعلهم يتمسكون بوظيفتهم.
3. املواظبة عىل العمل وعدم التغيب :

املؤرشات  أهم  من  التغيب  وعدم  العمل  عىل  املواظبة  مؤرش  يعترب 
االيجابية الستقرار العامل وعدم شعورهم بالخوف واالغرتاب.

وشعوره  وظيفته  يف  العامل  ارتياح  مدى  عىل  الدائم  الحضور  ويعرب 
باألمان والتوازن النفيس مام يحقق بذلك االستقرار الوظيفي.

عىل  للتحرش حصولهن  املتعرضات  املستجوبات  جل  أكدت  حني  ففي 
عطل مرضية خاصة يف املناسبات املؤكدة التي ستجمعهم باملتحرش، أكد 
البقية أنهم يحسنون االستعداد للذهاب لعملهم ويحرصون عىل الظهور 

يف مظهر الئق يف املناسبات.
4. قلة حوادث الشغل :

االستقرار الوظيفي آلية مهمة يف تحقيق عنرص التوازن النفيس والعقيل 
والتعامل  العمل  اثناء  الرتكيز  مقومات  كل  من  ميكنهم  وهوما  للعامل 
حوادث  وتفادي  االنتاج  وأدوات  الصناعية  اآلالت  مع  والحذر  السليم 
الشغل الناجمة عن سوء االنتباه اوسوء الترصف نتيجة الضغط النفيس 
اوالخوف املفرط إلحدى االسباب املتعلقة بباقي االفراد داخل مؤسسة 

عمل ما.
خالفا لذلك، أكدت إحدى املستجوبات ضحايا التحرش سقوطها يف مكان 

العمل من السلم وفقدانها جنينها بسبب فقدانها الرتكيز.
5. تزايد االنتاج والرغبة يف االبداع والتطور الوظيفي:

فأكرث  أكرث  باملسؤولية  العامل  احساس  اىل  الوظيفي  االستقرار  يؤدي 
والرغبة يف زيادة االنتاج وتطوير مهاراتهم وخلق افكار جديدة وابتكار 
مهارات اخرى ترتقي بهم عىل املستوى املهني واإلنتاجي ومتكنهم من 

كسب ترقيات وظيفية.
)يتبع(
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أجواء مشحونة ومتوترة يف جهة صفاقس بسبب »مصب عقارب«... 
النفايات  معضلة  تفاقم  بسبب  جهوي  عام  ارضاب  يف  الدخول  اقرار 
وعدم إيجاد السلط لحل جذري للمصب املنتهية صلوحيته ليتحول من 
الصلبة اىل مصدر للسموم واالمراض والوفاة يف بعض  للنفايات  مكب 
اىل  املتساكنات  احدى  تعرض  اثر  ما وقع يف 2019  الحاالت عىل غرار 

لدغة بعوضة سامة فارقت عىل اثرها الحياة بعد يوم فقط.
اليه  وصلت  عام  املسؤول  ومن  »عقارب«؟  مشاكل مصب  فام هي 

األمور يف ذلك املصب واية إجراءات يجب ان تتخذ لحل املشكل؟
تتعرض مدينة عقارب اىل حالة من التسمم بسبب التلوث التي يكابد 
أهايل عقارب عواقبها كل يوم. ويتجىل ذلك يف الروائح الكريهة، وحاالت 

اليافعات من العقم،  تشوه األطفال حديثي الوالدة، ومعاناة النساء 
واصابة العديدين منهم  بالرسطان. وصارت البيئة يف عقارب تعاين من 

تسمم الهواء، واملاء والطعام.
إثارة للجدل هي ان املصّب الخاضع للرقابة،  ولعل املسألة األكرث 
ميثل وجهة 80 ٪ من النفايات التي تنتجها 23 بلدية بوالية صفاقس. 
منطقة خرضاء صارت محمية طبيعية  القاممة يف  يقع مصّب  حيث 

بعد إقامة هذا املصّب. بالتايل فهي تقع، من الناحية املؤسسية، تحت 
إرشاف وزارة الزراعة والغابات، ولكن تديرها الوكالة الوطنية للترصف 
يعمل  أن  املفرتض  من  وكان  البيئة.  وزارة  وصاية  تحت  النفايات،  يف 
قراراً  أن  فقط. غري  ملدة 10 سنوات  أُنشئ، سنة 2007  الذي  املصّب، 
بإغالقه مل يصدر اال سنة 2019 واستنادا اىل هذا املرسوم فإن املصّب 
اليوم يعمل بصورة غري رشعية. يف 2019 أيضاً،  ولترسيع عملية إغالق 
املصب، اتخذت البلدية قرارها بإغالقه نهائياً. غري أن الوايل الذي ميثل 
الدولة الالمحورية يف املنطقة شكك يف رشعية قرار البلدية، متهامً إياها 
بالتعدي عىل مسألة تحظى باالهتامم الوطني. كان املصّب، يف الواقع، 

مؤسسة عىل مستوى مركزي مل يكن لبلدية عقارب حق يف إدارته.
كبريا  عنوانا  املدين  املجتمع  يف  ناشطون  بعتربها  القنة  وأزمة مصب 
الوطنية  الوكالة  ان  باعتبار  الثورة  بعد  املتعاقبة  الحكومات  لفشل 
للترصف يف النفايات ظلت تستغله رغم انتهاء عمره، وهي تعتزم اإلبقاء 
عليه اىل موىف 2022 مام خلف حالة من االحتقان والغضب يف صفوف 
األهايل الذين رفضوا رفضا قاطعا هذا القرار واعتربوه حرمانا من حقهم 
يف بيئة سليمة وهواء نظيف. وقد اندلعت احتجاجات واسعة يف عقارب 
بعد قرار الوكالة األخري والقايض بإعادة فتح مصب القنة نتيجة لرتاكم 
الفضالت يف والية صفاقس الكرث من أربعني يوما. وقوبلت االحتجاجات 
بالتدخل األمني العنيف وباالستعامل املبالغ فيه للغاز املسيل للدموع 

مام تسبب يف وفاة احد الناشطني يف حراك«عقارب موش مصب«.

إثقال يف األعباء ونقص يف املوظفني
تدور حول نشاط مصب القنة بعقارب واستئنافه تساؤالت عدة وسط 
كارثة بيئية تواجه املدينة والوالية عىل حد السواء لتصبح والية صفاقس 
البيئية  والكارثة  بالوالية  املكدسة  النفايات  بسبب  هاوية  شفا  عىل 

والصحية التي تهّدد سكان مدينة عقارب بسبب املصب.
ومشكلة مصّب عقارب ليست بالجديدة وهي ليست الوحيدة أيضا 
 10 لتهيئة  أملانية،  بهبة   2007 يف  إحداثها  وقع  مصبات   9 ضمن  فهي 
 10 يتجاوز  ال  اإلفرتايض  عمرها  تونس،  من  مختلفة  مبناطق  مصبات 
 2018 أواخر  يف  إضافية.   سنوات  لـ5  الفرتة   تجديد  تم  لكن  سنوات 
وبداية 2019 رفع أعضاء جمعية »عقارب موش مصب« قضية وحصلوا 
فيها عىل حكم بات بإغالق املصب يف غضون شهر وبذلك تعترب املسألة 
منهاة متاما، إال أن املصب مل يغلق بل تواصل العمل فيه بصفة عادية 

حتى بدأت أزمة النفايات بصفاقس أين عادت قضية عقارب.
وتجدر اإلشارة اىل انه تم تجديد العقد لـ 5سنوات إضافية يف 2018 
وهي الفرتة التي كانت فيها بسمة الجبايل من حركة النهضة مستشارة 
مكلفة بالبيئة ثم أصبحت فيام بعد رئيس الوكالة الوطنية للترصف يف 
النفايات وهو ما يثري عديد التساؤالت حول املصالح الضيقة التي دفعت 
اىل تجديد العقد يف ذلك الوقت ومتديد عمر مصب يفرتض انه قد انتهى 

وبالتايل تحول اىل مصدر للسموم.
وتعترب إدارة املصبّات، من منظور البلدية، مشكلة حوكمة غري مجسدة، 
فقد تغلغلت درجات السمية يف عموميات البلديات التي تعاين أثقاالً يف 

األعباء ونقصاً يف املوظفني.

البلدية واإلجراءات التكنوقراطية
طريق  عن  القنة  مصّب  مشكلة  مع  عقارب  بلدية  تعاملت  وقد 
مسألة  البلدية  موظفو  أثار  حيث  املعتادة.   التكنوقراطية  اإلجراءات 
تضارب الواليات املؤسسية وافتقار الدعم من الكيانات املركزية، مبا فيها 

الوالية والوزارات التنفيذية املعنية.
اما عن مسالة ملاذا يكون مصّب نفايات لعموم والية صفاقس موجوداً 
يف عقارب بالذات، فرتى البلدية ان املسالة ذات صلة بعدم نفاذية الرتبة 
الطينية. وتعترب البلدية انه خيار مناسب بالنظر إىل طبيعة تربة املدينة.

َدة ألن  كام تعترب البلدية أن مشكلة مصّب النفايات ظلت غري ُمجسَّ
البيئة  الدفاع عن  ناشطو حمالت  يرى  بينام  الخارج«.  البيئة توجد »يف 

سالمة  وتهدد  االمراض،  لهم  تسبب  إنها  يبتلعونه.  يشء  هي  البيئة  أن 
صحية  بيئة  أجل  من  املعركة  تصري  ولذا  أحبائهم.  وأجساد  أجسادهم 
رضورة ملحة، حتى إذا كانت املعركة ضد الدولة ال ميكن الظفر  بها عىل 

حد تعبري اغلب املشاركني يف حراك »عقارب موش مصب«.
ويذكر انه منذ سنتني، أعلن شباب جهة عقارب ومجموعة من نشطاء 
املجتمع املدين عن انطالق حملة »مانيش مصب« التي ترنو إىل التخلّص 
نهائيًا من كل مصادر التلوث باملدينة خاصة وأن املتساكنني يستنشقون 

»املوت« كل يوم.
وطالبت الحملة، منذ انطالقها، بفتح تحقيق جدي حول مصادر التلوث 
ومحاسبة  املائية،  واملائدة  والرتبة  الهواء  مّست  التي  عقارب  مبعتمدية 
ونقله  نهائيًا  للفضالت  الجهوي  املصب  غلق  جانب  إىل  فيه  املتسبّبني 
من املحمية الطبيعة بالقّنة. وطالبت أيًضا بإلزام مصانع تكرير الفيتورة 
بإنشاء مصبات خاصة تحرتم املعايري الوطنية والدوليّة يف السالمة البيئية 
وتركيب فالتر هوائية تحد من انبعاث الروائح باإلضافة إىل نقل مصبات 

املرجني من املعتمدية.
تهيئة  باملدينة وتجديد وإعادة  الوقتية  الفضالت  ودعت إىل مصبات 
املنطقة  مصانع  كل  وإلزام  املدينة  كامل  يف  الصحي  الرصف  قنوات 
يف  والصحي  البيئي  الوضع  تحسني  يف  والتدخل  باملساهمة  الصناعية 

معتمدية عقارب.
وأشار منظمو حملة »مانيش مصب« إىل أّن معالجة النفايات بطريقة 
بدائية تعود بالرضر عىل املواطنني خاصة وأنّه يبعد حوايل كيلومرت عن 

أقرب نقطة سكانية إليه.

املحمية  تدمري  أسهم يف  الذي  »القنة«،  الفضالت  وإىل جانب مّصب 
وعاد بالرضر عىل املواطنني وتسبب يف تلوث الرتبة عرب عصارة الفضالت، 
هناك تدمري ممنهج ومسكوت عنه ملحمية »القنة« من خالل ضخ مياه 

الرصف الصحي فيها.
إىل  املستعملة  املياه  لتجميع  تاريخية  آباًرا  يستغل  التطهري  وديوان 
جانبه اعتامده حلواًل ترقيعية يف مجابهة احتجاج املواطنني عىل الروائح 
التي تسبّبها مياه الرصف الصحي، من خالل تجميعه يف مصّب عىل شكل 

بحرية، األمر الذي تسبب يف انتشار البعوض..
التكرير  مصانع  أّن  إىل  مصب«  »مانيش  حملة  يف  الناشطون  ولفت 
امللوثة  املياه  خالل  من  عقارب  يف  البيئة  تلوث  يف  تسهم  األخرى  هي 

تعرّضوا  انهم  املائية، واكدوا  باملائدة  تخلّقها وترّض  التي  السامة  واملواد 
إىل تهديدات حينام كشفوا عن التجاوزات التي ترض باملواطنني والبيئة 

يف عقارب..
اية حلول تطرح ملعالجة ازمة مصب عقارب وغريها من املصبات؟

رعت  )وقد  األنشطة  من  وغريها  التدوير  إعادة  عرب  النفايات  تثمني 
باسم  أيضاً  وتعرَف  التعبئة،  عمليات  يف  التدوير  إلعادة  برامج  الوكالة 
 ،»)ECOLef( املستعملة  املعلبات  وتثمني  الستعادة  العمومي  »النظام 
مع تشجيع عقد برامج رشاكة بني القطاَعني العام والخاص من أجل توفري 
فرص عمل يف مجال إعادة التدوير منذ سنة 2014، أدارت الوكالة عرش 
وكانت  للرقابة،  خاضعة  شبه  وخمساً  للرقابة  خاضعة  نفايات  مصبّات 
يف  مؤخراً  الوكالة  تورط  وميثل  أخرى.  خمس  إلنشاء  تخطط  أو  تبني 
املؤسسة  تاريخ  من  أخرى  حلقة  املستوردة  اإليطالية  النفايات  فضيحة 
غري الشّفاف. وقد وجهت وزارة البيئة  أرصدة هائلة إىل مشاريع بيئية مل 

تنفذ ابدا ودخلت األموال اىل متنفذين وفاعلني يف الدولة .
دون  ُصِفت  قد  القروض  جميع  ان  التقارير  من  العديد  بينت  وقد 
تحقيق الهدف التنموي للمرشوع. وتم إسقاط مكون التطوير املؤسيس 
الوكالة  يف  العامة  املشرتيات  منظومة  ينظّم  أن  املفرتض  من  كان  الذي 
الوطنية للترصف يف النفايات ويجعلها تتمتع بالشفافية. وكان من ضمن 
إلدارة  األطراف  متعددة  إقليمية  خطط  وضع  املؤسيس  التطوير  مكون 
النفايات الصلبة مع برنامج تجريبي ملشاركة ما بني عرش إىل 15 بلدية 
من أجل تحديد املؤرشات األساسية يف قطاع النفايات وجمع بيانات تلك 

املؤرشات. ولكن جرى تجاهل هَذين األمرين والتخيل عنهام.
ومتثل القاممة شاغالً بيئياً بالنسبة إىل التونسيني يف جميع املجاالت. 
ضئيلة،  بنسب  إال  النفايات  بتدوير  تقوم  ال  التي  الدول  من  فتونس 
منظامت  وتنبه  منها.  للتخلص  الطمر  أو  الحرق  عىل  أساساً  وتعتمد 
املجتمع املدين إىل أن ما يحدث يف عقارب يشبه مناطق أخرى تفاقم 

الوضع فيها، ومل تعد تستوعب كميات الفضالت املنزلية والصناعية.
التونيس  »املنتدى  منظمة  يف  البيئية  العدالة  قسم  منسقة  وتقول 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية« إيناس لبيض إن »أكرث من 90 يف املائة 
من النفايات ال يتم تدويرها يف تونس، وهذا يتسبب يف تدهور الوضع 

الصحي والبيئة« بجوار املصبات.
وتضيف لبيض محذرة »اليوم يف عقارب وغداً رمبا يف مصبات أخرى 
بالعاصمة، ليس هناك مصب يف تونس يف منأى« عن ظهور احتجاجات 

اجتامعية.
وتقول، »عىل الدولة أن تضمن الحق يف بيئة سليمة، ويجب إرساء 
منظومة حقيقية لتدوير النفايات من مرحلة الفرز وصوالً إىل املعالجة. 
يجب أن تكون هناك عدالة بيئية يف تونس. ما معنى أن تتمتع مناطق 
بهواء نظيف، وتُحرم مناطق أخرى مهمشة من أبسط حقوق العيش؟«.

يذكر أن الفصل 45 من الدستور ينص عىل أن »الدولة تضمن الحق 
يف بيئة سليمة ومتوازنة واملساهمة يف سالمة املناخ كام عىل الدولة توفري 

الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي«.
* حياة الغامني

 

مصب القنة بعقارب... كارثة بيئية هتدد املتساكنني
صفاقس يف إرضاب عام يوم 10 ديسمرب 

بيان للرأي العام يف صفاقس
لهذه األسباب سنضرب

 يوم 10 ديسمرب

مواصلة لالجتامع املنعقد بتاريخ 24 نوفمرب مبقر االتحاد الجهوي 
للشغل بصفاقس وامام تعمد التجاهل املتواصل للسلطة واستهتارها 
مبطالب الجهة للرفع الفوري للفضالت واملرتاكمة ألكرث من 60 يوما يف 
كامل ارجاء املدينة، انعقد يوم االثنني 29 نوفمرب 2021 مبقر االتحاد 
ممثيل  من  عدد  ضم  اجتامع  بصفاقس  والتجارة  للصناعة  الجهوي 
املزمع  التحركات  لتدارس  بالجهة  املدين  واملجتمع  الوطنية  املنظامت 

القيام بها، وعليه تقرر:
ـ تجديد الطلب امللح للرفع الفوري للفضالت تجنبا ملزيد استفحال 

الوضع والذي ينذر بكارثة بيئية وصحية قد تخرج عن السيطرة.
ـ إقرار يوم 10 ديسمرب 2021 يوم غضب جهوي وارضاب عام يتم 
خالله غلق جميع منافذ املدينة وتعليق كل االنشطة ما عدا الحياتية 

منها.

أرصدة مالية هائلة وجهت ملشاريع التصرف يف النفايات... 
األموال صرفت واملشاريع لم تنفذ
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كلمة حق        

االخرتاق الصهيوني للمغرب العربي
* النفطي حولة     

الربيع  تداعيات  من  نعاين  نزال  ال 
زورا  ُسّمي  ما  وتسونامي  العربي 
تلك  العريب.  الربيع  بثورات  وبهتانا 
من  األوىل  بداياتها  انطلقت  التي 
انتفاضة  يف  بوزيد  سيدي  مدينة 
كانت  التي  واملقصيني  املّهمشني 
والتي  وعادلة،  مرشوعة  مطالبها 
»شغل  املركزي  الشعار  حول  تركّزت 
اختُزلت  والتي  وطنية«  كرامة  حرية 

يف التحّرر الوطني السيادي والعدل االجتامعي والدميقراطية بجناحيها 
الدميقراطية  بني  ماّدي  ديالكتييك  ارتباط  يف  والسيايس  االجتامعي 
اختطافها  وقع  ما  رسعان  لكن  االجتامعية.  والدميقراطية  السياسية 
واخرتاقها من الداخل والخارج وُسلّطت عليها األضواء. لتُضّخ وترُصف 
فيها األموال وتتسلل إليها الجمعيات من كّل حدب وصوب حاملة معها 
إجهاض  وقع  املسار. وهكذا  لتحريف  جّذابة  وشعارات  برّاقة  عناوين 
كل املسار الثوري لتُصبح فارغة من كل مضمون تحّرري سيادي وعدل 
اجتامعي. وجيء باألداة الوظيفية املهيّأة يف الغرب وال سيّام يف بريطانيا 
ليكونوا  ورعايتهم  تأسيسهم  عىل  أرشفت  التي  الحنون  هم  أمُّ العجوز 
التنظيم الدويل  خنجرا مسموما يف جسم األمة العربية. وهكذا اشرتك 
لإلخوان املسلمني مع الطابور الخامس من الحداثويني والدميقراطويني 
واملحسوبني عىل الحقوقيني ليلعبوا الّدور املوكول إليهم. فيُحولونه إىل 
التخريب  عملية  تبدأ  ثّم  رائحة. ومن  وال  بال طعم  مسار دميقراطوي 
عجلة  عىل  الفساد  أعشاش  وزرع  الوطنية  الدولة  وتفكيك  املمنهج 
بإرشاف  امللغومة  والدميقراطية  االنتخابات  وشفافية  الفساد،  مكافحة 
هيئات وطنية، وسيق اإلعالم إىل حيث أُريد له أن يكون. ثم بدأت تظهر 
شيئا فشيئا مضامينه الالوطنية، بل واالستعامرية والصهيونية يف  تبديل 
وجهة الرصاع. من فلسطني إىل سوريا وليبيا، والعراق ولبنان. وبدَل أن 
يُوّجه الشباب سالحه وبندقيته صوب العدّو الصهيوين الحقيقي لألمة 
العربية، أصبح يُوّجه ضّدها. ومن ثَمَّ تجّرأ الطابور الخامس يف الحلف 
الطابور  باعتبار  وأمثالهم  والحداثيني  السيايس  اإلسالم  بني  الالّمقدس 
الخامس إىل حملة مرشوع التطبيع مع العدّو الصهيوين، استجابة منهم 
التطبيع يشّق سّكته برسعة وتسارع،  القرن. وهكذا بدأ قطار  لصفقة 
ليبدأ من دول البرتودوالر والّريع النفطي ألنظمة الخليج الرجعية. وها 
املغربية  الدولة  عرب  العريب  املغرب  إىل  ظهرانينا  بني  برسعة  يصل  هو 
حامال معه معول التّخريب والتفتني. ولعّل هدفه االسرتاتيجي هو اإليقاع 
بالدولة الجزائرية لتُصبح فريسة سهلة ألطامع االستعامر والصهيونية. 
لتُخّول لهم أنفسهم وأحالمهم التوّسعية رضب عصفورين بحجر واحد. 
إىل  الجزائر  امتالك  باعتبار  والغاز،  النفط  منابع  عىل  السيطرة  أّوال 
العسكرية  القدرات  رضب  محاولة  وثانيا  واسرتاتيجي،  هائل  مخزون 
الهائلة التي متتلكها الدولة الجزائرية بواسطة تحالفها االسرتاتيجي مع 
معادلة  من  العظيم  الجزائري  الجيش  إخراج  ومحاولة  والصني،  روسيا 
حسم الرصاع يف منطقة املغرب العريب وافريقيا لصالح املوقف الوطني 
السيادي خدمة لقضية فلسطني واألمة العربية. من هنا تتجىل الخطى 
األمن  وزير  زيارة  ولعّل  املغرب.  بني  التطبيع  يف  واملتسارعة  الخطرية، 
الصهيوين وتوقيعه التفاقيات أمنية وعسكرية مل يأت صدفة. يف الوقت 
الذي تدور فيه حرب الصحراء الغربية بقيادة جبهة البوليزاريو املسنودة 
العدّو  لتدّخل  املمنهجة  الخطة  ستكون  هنا  من  الجزائر.  من  سياسيا 
والتفكيك  التدمري  مخطّط  العريب، السترياد  املغرب  يف  الرصاع  قلب  يف 
الذي عمل عليه يف الرشق العريب متحالفا مع الرجعية العربية. لكن يف 
منطقة املغرب العريب تُعاد وتُصاغ  بتحالفات جديدة مع ملك املغرب 
لتلعب دور التجزئة والتفكيك وإعادة الرتكيب. لكن ليس كل ما يتمناه 
أعداء الجزائر وفلسطني وتونس سيكون سهال وعىل طبق من فّضة، بل 
ستنتظرهم نار جهنم وجيشها الجرّار. من تونس إىل الجزائر إىل ليبيا. 

من هنا بات رضوريا لتون أن ال تكون محايدة يف الرصاع.

* الطايع الهراغي     

»وبعض الّداء ملتـَمس شفاه ***  وداء الحمق ليس له شفاء«.
)قيس بن الخطيم(

»غضب كرسى عىل عاقل فحبسه مع أحمق«.
»للغباء جناحا نرس وعينا بومة«

)مثل هولندي(

يريد،  ما  يعرف  إالّه  أحد  وال  يريد«،  »الّشعب  جمهوريّة  رئيس  الّسيّد 
تحديدا رئيس الجمهوريّة الثالثة، بأكرث دقّة رئيس الجمهوريّة التّونسيّة ما 
بالّدقّة  للمهووسني  والتّحديد  املبارك.  الفاتح من 25 جويلية  بعد معجزة 
رضورّي ومهّم، وللمغرمني بتزويق التّزكيّات وتخليدها بالّذكر الحسن أهّم. 
لقد تراخيت يف مناشدتك عمدا لظّن مّني يعود إىل غباء كنت أعتقد إىل 
حدود ليلة القدر- وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة خري من ألف شهر، ليلة 
األبيض  الخيط  فتبيّنت  الوعي  الّناجية ودمغها  الفرقة  الوحي عىل  تهاطل 
كشف  لحظة  يف  والحقيقة  الحّق  طريق  لها  وبان  البنفسجّي  الخيط  من 
ووجد فانكشفت لها جوائح الّنهضة وربيباتها، كنت أعتقد أنّه حّق طبيعّي 
ال يجادل فيه أالّ مفرت عىل ما هو محّل إجامع يف العهد العاملّي للمنتظم 
األممّي: الحّق يف الغباء كركيزة أوىل من ركائز الحقوق األساسيّة لإلنسان، 
حّق يُفرتض أن نجازى عليه خري جزاء. فحّكامنا عىل مدار تاريخنا الحافل 
بالحامقات مفتونون بنعمة الحامقة التي قيل فيها أنّها أعيت من يداويها. 
فللغباء -لو كان القوم  يعقلون- مآثر يصّح فيها ما قاله عدّي بن ربيعة 

امللّقب باملهلهل يف خصال أخيه كليب »ما كّل آالئه يا قوم أحصيها«.   

1 / في أفضال الغباء                                                                                                                                        
يف  »الغباء  غريه-  -وليس  بونابارت  نابليون  يقول  الغباء  مليزة  تثبيته  يف 
بأّن »الغباء هو  بو  إدغار آالن  يقّر  الّسياسة ليس عائقا«ويف إعالء ملقامه 
موهبة« وإن كان »يف سوء الفهم«. »قيل لعيىس عليه الّسالم، يا روح الله 
أنت تربئ األكمه واألبرص وتحيي املوىت بإذن الله.فام دواء األحمق؟ قال: 
الحمق؟ فقال: سألتني عاّم  الّنظّام، ما حّد  أعياين«. و»قيل إلبراهيم  ذاك 
وعىل  رقابنا.  عىل  الحّكام  تربّع  بفضله  له  حّد  ال  الذي  هذا  له«.  حّد  ال 
نسال  وتناسلوا   وماجوا  وهاجوا  زالوا،  وما  دهرا  وأقاموا  استوْوا  العرش 
خلُت  لقد  برش...  قلب  عىل  خطر  وال  سمعت  أذن  وال  رأت  عني  ال  ماّم 
-وبعض الظّن إثم- أّن املناشدة ملّاعة برّاقة أو ال تكون، وإالّ ذهبت ريحها، 
تغفر  فهل  الّسحرّي وخبا.  نظارتها، وجّف حلقها وبهت مفعولها  وذبلت 
سبيل  أخطأنا  فام  املقصد  أخطأنا  فإن  الّسعد؟  وخذله  الحّظ  جافاه  ملن 
أو رضبة  شاردة رشودا  حرونا،  فرصة  نتسّول  أن  إالّ  يبق  مل  الّنيّة.  حسن 
حّظ منفلتة من دبر التّاريخ وأرسه. كنت أريدها مبايعة تحت داليّة وافرة 
ظالها متدلّيّة أغصانها أو حذو جذع نخلة تّساقط علينا رُطبا شهيّا جنيّا. 
فكان ما كان. استأثر مريدوك، بعد أن قرؤوا األوراد وأكرثوا الّذكر والفكر، 
باأللقاب  الّناس  القوم ميرتون وفيه  فيه  الذي  الحّق  العظيم والقول  بالّنبإ 
يتامرون ويتنابزون. استصدروا  ما كنَت أشعته يف األّمة خريا وفردوسا عميام 
تُورِثه ملن كان من شعبك تقيّا، يرتع فيه هو والبنون والولدان بكرة وعشيّا. 
أشادوا يف القبائل والعشائر أّن األّمة أوكلت أمرها ألويل األمر منها، فبهت 
من كان بالّنعم كفر ولجّنات عدن تجري من تحتها األنهار حكمة وعسال 
وألبانا جحد وما شكر. كّنا نعتقد )وكيف لنا أن نشّك؟(، لحامقة متأّصلة 
وترّدد غري مرّبر، أّن التّوبة كلاّم تخّمرت وتقادمت ألهبت األفئدة وأدمت 
قلوب من يف نفوسهم مرض وأعمت برص وبصرية من أصابهم عطب بفعل 
حبوب هلوسة من إنتاج مؤّسسة الكتاب األخرض، الّدرّة املكنونة والجوهرة 
املصونة يف هجاء اإليديولوجيا والّنظّريّات واألفكار. »اللّجان يف كّل مكان« 
و«من تحزّب خان«. حصل ذلك أيّام تآمر صاحب الّنظريّة العامليّة الثّالثة 
)نظريّة ال رشقيّة وال غربيّة، صنع محّلّ خالص بعقل ليبّي خالص يف خيمة 
معّمر القّذايف ملقاومة اإليديولوجيّات( عىل الثورة التي قلَت فيها -سيّدي 
مرضا  فبات  واستطال  الفصل وحسمت جدال طال  القول  ومالنا-  الرّئيس 
عضاال وكشفت عوراتها ومهازلها وتهافتها. كّنا منوت شبقا من أجل توبة 
مشفوعة ببيْعة تذهل لها كّل مرضعة عاّم أرضعت وتضع كّل ذات حمل 
وفرط  الّدهشة  هول  من  بسكارى  هم  وما  سكارى  الّناس  وترى  حملها 
وانتعاشة  رعشة  الخمر  بسكر  عالقة  يف  التّخمرية  نشوة  أليست  الزّحمة. 
أشّد وقعا وأكرث وطأة من مبايعة عىل عجل، متاما كسكر الغنى ونزوة املال 
عند بخيل الجاحظ، شيخ علم الكالم وفارسه،-إذا صّدقناه-.ولِم ال نصّدق 

والرّجل درّة مرصه موسوعة عرصه؟

                                                            

2/ وكان ماكان
سّد صحابتك الّصالحني -رضوان الله عليهم جميعا إفرادا وجمعا- كّل املنافذ 
املؤّديّة إىل جّنة الخلد )الفردوس املفقود( ورمونا بالعّي والبهتان. غالبتهم 
األنانية فغلبتهم فأرادوا البيعة فرض كفاية ال فرض عني. ال بورك لهم يف 
احتكار تحّصنوا به درعا وال يف فتوى استصدروها رشعا. كّنا منّني الّنفس، 
وهي تتلّوى وتتشّفع وإىل باريها تتذّرع، ببيعة تشّق عباب بحر الظّلامت 
حتّى البحر األحمر واألزرق وبحر قزوين، وترتّج لها األرض وتنشّق، وتكاد 
الّدنيا  إىل عجائب  وتنضاف  هّدا،  الجبال  لها  وتخّر  تنفطر،  الّساموات  لها 
الّسبع )ويف رواية أخرى العرش(، »ومثل هذا ال يكتسب إالّ بالّرأي وال يكون 
إالّ سامويّا« )الجاحظ(. كّنا نريد أن نعّمدك أمريا عىل اإلنس والجان، كام 
تفعل كّل األمم الرّاقيّة، وليس فقط عىل نفر من العربان  نظري ما تأتيه 
العرب العاربة. مشايعوك حرموا األّمة من إقامة األفراح واللّيايل املالح مبا 
.صادروا فرحة شعب  واأليّام  اللّيايل  الّصدور سائر  التي يف  العقول  يلهب 
األيّام  ويكابد  وطولها  اللّيايل  يسهر  أن  يتمّنى  كان  الغناء.كم  إىل  تّواق 
وأهوالها؟ وليس له أالّ أن يرفع عقريته بالغناء. وليس له إالّ أن يغّني »ليلة 
واملزود خّدام/ واركز يا زينة األقدام/ حبّوبة بالّصوت يغّني مطلع الفجر 
البّسام«. أقاموا بيننا وبينك سّدا منيعا. ال ثبت الله لهم أجرا، وال أنبت لهم 
أرادوك  أبابيل.  بلحا وجدبا، وسلّط عليهم طريا  كلّها  أرضهم  زرعا، وجعل 
عليهم ولهم نذيرا وبشريا، وبايعناك للبرشيّة جمعاء هاديا وشفيعا،يوم ال 
ينفع مال وال بنون. نكتوي بلظى الحرقة ولوعة الفرقة عسانا نستّل الفكرة  
يف ليل أليل بهيم من براثن الحقرة كام تُستّل الّشعرة من العجني فتنفخ 
فينا ما مل يرد يف عجائب األمصار وال حواه كتاب من نطق بنادر األخبار، 
عالّمة عرصه صاحب كتاب العرب يف تالوين البرش. عىل فكرة ابن خلدونكم 
هذا »املدينة أوسع من خطاه« وهو أديب، وما هو مبؤّرخ. فكيف يكون 
الّسلف يف األخذ من كّل يشء بطرف؟ رحم  مؤرّخا من نسج عىل منوال 
الله الجاحظ وطيّب ثراه، »املدينة أضيق من خطاه« عالّمة مرصه، ومنارة 
عرصه، سبق ابن خلدون ومقّدمته وعربه بخمسة قرون كامالت، ومع ذلك 
توقّع الخطأ واحتاط منه فعمد إىل تعريف األدب )وليس التّاريخ( عىل أنّه 
األخذ من كّل يشء بطرف. بطانتك طّوح بهم االنتشاء فلم يجدوا بديال عن 
اإلقصاء. آه كيف سيرّبرون شنيع فعلتهم يوم الحدث العظيم، يوم يشتعل 
الّرأس شيبا ويقول الكافر ليتني مّت قبل هذا، ويقول الجاحد ليتني كنت 
ترابا، ويقول من تلّكأ يف تدبيج املدائح واألذكار يوم انبلج فجر العيد األّول 
لعيـِد الثورة، ليتني كنت نسيا منسيّا. خاب مسعاي يا موالي ألنّه أغمي 
عل من هول الّدهشة ومشاّق الرّحلة وتطاول ومتطّط الّسفرة وعمق نفق 

غرق فيه من غرق.    

3 / قْطع الشّكّ باليقين                                                                           
وحقُّ من سبحت الربيّة يف ملكوته وأعيتها الحيلة يف اإلفالت من جربوته 
وستظّل تسبح إىل يوم امليعاد الذي تحرش فيه األجساد، والذي نفس محمد 
الّشّك باليقني  بيده سننتحي رغام عنهم مكانا قصيا ونبايعك بيعة تقطع 
أوادم  عليها،  ومن  األرض  تسع  خلوة  يف  البعد،  واتّصال  العهد  طول  بعد 
وأنعاما، ألفة وأالّفا، خلّة وولدانا، إخوان الّصفاء وخالّن الوفاء. بيعة بها نبّز 
أهلك وعشريتك، وصحبك وذويك، خصومك ومنافسيك. فال نذُر  للحاسدين 
مسلكا وال ندع ألعدائك مهربا. وحّق من فطر الّساموات واألرض واستوى 
عىل العرش، والذي بعث محّمدا بالحّق مبرّشا وبشريا، وحّق من انتبذت 
بنات  أجمل  وجاه  صبيّا،  املهد  يف  الرّحامن  وأنطقه  قصيّا  مكانا  مريم  به 
الطّرابلسيّة حفيدة عليسة ليىل بن عل األخيليّة التي دحرجت الرّجال من 
الباجيّة.  الباجيّة نسبة إىل الباجي وليس  أعايل الجبال، وبركات بـ»حيث« 
قسام برشف من أمطر سليانة بالرّّش، لندبّجّن فيك معلّقة معجزة أين منها 
لغو املعلّقات الّسبع، إذا نرثنا أبياتها فاح للتّّو رحيقها ،هي البيان وسحره 
واملجاز وروعته واإلعجاز وإرشاقاته. حاملا نلقيها يصبح الّدهر منشدا وينّط 
من هول إعجازها من قربه طرفة وقد تحّققت نبوءته، وهو كالطرّي يغرد 
تزّود«.  باألخبارمن مل  ويأتيك  ما كنت جاهال/  األيّام  لك  ويغّني »ستبدي 
والحكمة وحيدا  بالحّق  عهد هو عهد من يف عشقك ذاب وغرق يف من 

نطق.

هل أتاك حديث البيعة؟                              
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وزارة التجارة والزيت النباتي

ملاذا يباع »بالوجوه« يف املحاّلت؟    
الصادرات،  وتنمية  التجارة  وزارة  أفادت 
املرتاوحة  الفرتة  بأن مصالحها سجلت يف 
138عملية  املايض  نوفمرب  23و28  بني 
تزويد من الديوان الوطني للزيت لفائدة 
املدعم،  النبايت  للزيت  تعليب  43 وحدة 
بكميات جملية بلغت 2553 طنا، أي ما 

يعادل تقريبا 2,8 مليون لرت.
وأضافت الوزارة،  أنه وقع تسجيل 2458 
عملية تزويد من وحدات التعليب لفائدة 
الواليات،  مبختلف  جملة  تاجر   864
بكميات جملية بلغت 2337 طنا، أي ما 

يعادل 2,6 مليون لرت تقريبا.
مصالح  أن  السياق،  ذات  يف  وأوضحت، 
مبختلف  أرشفت  االقتصادية  املراقبة 

الواليات عىل متابعة حركية الكميات املذكورة واملرافقة امليدانية لعمليات توزيعها، مع توجيهها بصفة خاصة نحو املناطق الريفية 
واألحياء الشعبية داخل املدن.

كام تولت مصالح وزارة التجارة تنظيم عمليات مراقبة الحقة مبسالك التوزيع بالجملة والتفصيل ومسالك االستعامالت املهنية غري 
املرشوعة، مبا مكنها من الكشف عىل جملة من التجاوزات، تم يف شأنها رفع مخالفات يف إخفاء البضائع واإلخالل برتاتيب الدعم 
والبيع املرشوط، والحجز الفعيل لـ 4250 لرتا من الزيت النبايت املدعم، وتسليط العقوبات عىل املخالفني ومنعهم من التزود بهذه 

املادة فضال عن اقرتاح قرارات غلق محالتهم.
وأكدت الوزارة أن عمليات املتابعة واملراقبة ستتواصل بصفة يومية، بالتنسيق مع مختلف املتدخلني، لضامن تزويد السوق بالزيت 
املجال  املسجلة يف  واملامرسات  املخالفات  والتبليغ عن  املستهلك  تشكيات  مع  والتفاعل  نحو مستحقيه  وتوجيهه  املدعم  النبايت 

ومعالجتها والتصدي لها.
لكّن األهم من كل هذا ملاذا يغيب الزيت املدعم عن أغلب املحالّت؟ وملاذا -إن ُوجَد- يباع »بالوجوه«!؟

ارتفاع يف أسعار الحبوب   
قّررت وزارة الفالحة الرتفيع يف أسعار الحبوب عند اإلنتاج 

بالنسبة إىل املوسم الفالحي 2022-2021، باعتبار منحة 
التسليم الرسيع عىل النحو التايل:

– القمح الصلب: من 87 د/ق إىل 100 د/ق
– القمح اللني: من 67 -/ق إىل 80 د/ق

– الشعري والرتيتيكال: من 56 د/ق إىل 69 د/ق
ويأيت هذا القرار يف إطار الحرص عىل توفري الظروف املالمئة 
إلنجاح املوسم الفالحي، ودعام للفالحني الناشطني يف قطاع 
الزراعات الكربى وحفزهم عىل مزيد البذل من أجل تكوير 

اإلنتاج.

تزويد السوق بحديد البناء   
أفاد رئيس الغرفة الوطنية ملصنعي حديد 

البناء، الهادي بن عيّاد بأنه سيتم تزويد 
السوق مبادة حديد البناء بداية من األسبوع 
القادم وذلك بعد تحديد تسعريته الجديدة 

من قبل وزارة التجارة.
وكانت جلسة عمل وزارية بني وزارات 

التجارة والصناعة واملالية انعقدت بالقصبة، 
لتدارس هذه املسألة وتحديد التسعرية إثر 

فقدان مادة الحديد يف السوق لعدم تغطية 
سعر بيع الحديد لكلفة رشاء املواد األولية 

املستوردة.

بالتلميح والتصريح

البعد االجتماعي والنزلة 
املوسمية

* لطفي املاكني

ارتفعت تذمرات املواطنني خالل هذه األيام التي بدأت درجات الحرارة تنخفض 
والتي  املوسمية  النزلة  تلقيح  سعر  ارتفاع  من  الشتاء  فصل  يف  ونحن  تدريجيا  فيها 
تضمن حامية من تقلبات الطقس لكبار السن واملصابني باألمراض املزمنة والحوامل 
قد  بأسعار  لوقت قصري  كان  الذي  التلقيح  عليه هذا  تفرض  مناعته  كانت  وكل من 
يكون مقدور عليها لفئة دون أخرى إالّ أنها عرفت قفزة بثالثة أضعاف سعرها مام 

جعلها صعبة املنال ألغلب الرشائح االجتامعية.
وكالعادة ويف مثل هذه االوضاع تخرج علينا وجوه وأصوات تربر أسباب الزيادة 
التي هي خارج املنطق واملعقول يف مثل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها غالبية 
الشعب التونيس جراء تدهور مستوى العيش وارتفاع املصاريف اليومية بسبب الجشع 
وغياب الرقابة التي كانت تفرضها مؤسسات الدولة يوم كانت لها سطوة وقدرة عىل 
إجبار املتنطعني بااللتزام بنظرتها لالتجاهات االربع وأولها االتجاه الذي يعطي األولوية 

للبعد االجتامعي يف سياستها العامة.
ومتعن األصوات التي تسعى إىل تربير هذه الزيادة يف تقديم رؤية بعني واحدة 
يعد  مل  الذي  الجارف  التيار  هذا  من  تستغيث  التي  لألصوات  ظهرها  تدير  أنها  أي 
التي  الدخل  ومحدودة  املهّمشة  الطبقات  من  وغالبيتها  املتذمرة  لألصوات  يلتفت 
أدوية  تبقى من  ما  لتأمني  االساسية من عيشها  املواد  التخيل عن بعض  ستجرب عىل 
الحظوة  لها  العالج والتداوي أصبح حكرا عىل فئة معينة  إليها مبا أن  الوصول  متاح 
الرئيس قيس  الدراسة البنائها والعالج لذويها وهذا ما كان تعرض له  كذلك لضامن 
سعيد منذ أسابيع يف أحد ترصيحاته املتلفزة بكون الخدمات التي كانت ميزة وخصلة 
من خصال دولة االستقالل اصبحت اليوم يف دائرة االمتيازات والخدمات الكاملية ملن 
اليها سبيال وعددهم قليل منذ أن استبدت بعض االحزاب الحاكمة مبقاليد  استطاع 
السلطة وتحالفت مع لوبيات الفساد التي أمعنت يف تفقري التونسيني ولهثهم يوميا 
لتأمني أبسط الرضوريات رغم ان الحمالت االنتخابية تفنن أصحابها يف الحديث عن 
رغد العيش الذي سينعم به كل من سيضع يف الصندوق القامئات التي زينت صورهم 

امللونة مبا ظهر عليها من آثار النعمة.
ملا حرصت املركزية النقابية عىل التنبيه من االنزالق نحو اثقال كاهل املواطنني 
محملة  والتعليم  والتداوي  للتغذية  األساسية  املواد  لجميع  نهاية  يعرف  ال  بارتفاع 
جميع االطراف مسؤوليتها ألن تأمني االستقرار االجتامعي ال يقترص عىل طرف معني 
بل هو حلقات متكاملة انطالقا من الوعي بأن البعد االجتامعي ألي مقاربة سياسية 
ما  اي مجتمع وهذا  العنيفة داخل  الهزات  لتجنب  األمان  يبقى صامم  اقتصادية  أو 
تلتزم به حتى االنظمة االقتصادية التي تعطي األولوية للموازنات النفعية والربحية 
يف معامالتها املتداولة داخليا وخارجيا لقناعتها أن التغافل عن التداعيات التي سرتتَُّب 
من  يوميا  يتبني  ما  وهذا  موجعة  ستكون رضيبتها  املجتمع  داخل  فئة  تهميش  عن 
األمثلة املتداولة يف األخبار التي تحملها مختلف وكاالت األنباء لذلك هي تسمع جيدا 
األصوات املتذمرة واملوجوعة من وطأة متغريات ال يراعي فيها املتشبثون بتعميمها 
املتسارع بشكل جنوين  ان تجاري نسقها  التي ليس مبقدورها  الوضعيات  الكثري من 
محدودي  طبقة  إىل  الوسطى  الطبقة  إىل  املنتمني  اغلبية  تهاوي  تبعاتها  من  والذي 
التي مل تعد لها تطلعات لتحسني اوضاعها واالرتقاء اىل مستوى من  الدخل والهشة 
العيش أفضل وهي التي كانت إىل فرتة ما قبل عرشية الفشل صاّمم االمان الستقرار 
املجتمع وتنفيذ مختلف الربامج وخاصة االحساس بالقدرة عىل ان يكون الغد االفضل 
طاملا ان الدولة ومهام كانت مخططاتها ال ميكن لها ان تقفز عىل تطلعات وأحالم تلك 

الرشيحة الواسعة من املجتمع التونيس.
إن التربيرات التي نسمعها من تلك االصوات قبل وبعد كل زيادة يف أمثان املواد 
الحياتية هي التي تزيد من أوجاع التونسيني كون أصواتهم ومعاناتهم بال رجع صدى 
ينتابهم  طاملا  شيئا  لهم  تعنى  ال  ومساًء  صباحا  آذانهم  صّمت  التي  التربيرات  الن 
إحساس بأنهم تركوا وحيدين يف مواجهة تبعات أزمة مل يكونوا متسببني فيها بل هم 
فيها  الحقيقيون  املتسببون  ينعم  حني  يف  وقساوتها  شدتها  مثن  ويدفعون  ضحاياها 
بخراجها وهو مشهد مل يعد من املسموح استمراره خاصة ان وترية االحتجاجات تتزايد 
واألصوات تطالب بأن تكون العدالة االجتامعية أساس أي مرشوع أو برنامج يرنو إىل 

اخراج البالد من أزمتها متعددة األوجه واالبعاد.



 1671 العدد   -  2021 ديسمبر   2 17الخميس 
ارتفاع نسق عمليات التأمني   

اقتصاد

يف  التأمني  وإعادة  التأمني  مؤسسات  متّكنت 
تونس، خالل األشهر التسعة االوىل من سنة 2021، 
تضاهي  عموما  ايجابية  منّو  وترية  تحقيق  من 
املستويات املسّجلة خالل السنوات األخرية السابقة 

لألزمة الصحية العاملية.
وبحسب  معطيات  الهيئة العامة للتامني، فقد 
املعامالت  رقم  منو  لنسق  هام  إرتفاع  تسجيل  تم 
الجميل يف حدود 5ر7 يف املائة مقابل 6ر4 باملائة يف 
نهاية الثالثية الثالثة من سنة 2020، ليبلغ 6ر2093 
نفس  يف  د  م  7ر1947  مقابل  د(  )م  دينار  مليون 

الفرتة من السنة املاضية.
الحياة  عىل  التامني  ارتفع  اإلطار،  هذا  ويف 
وتكوين األموال بنسبة 9ر7 باملائة اىل موىف سبتمرب 
من هذا العام ليبلغ 7ر467 م د مقابل 5ر433 م د 

يف الفرتة ذاتها من 2020
الحياة، فقد  التامني عىل غري  أصناف  وبحسب 
من  األكرب  بالنصيب  السيارات  تامني  استأثر صنف 
4ر872  مقابل  د  م  9ر943  بقيمة  الحجم  حيث 

ويعزى ذلك اىل تطور مبيعات السيارات يف تونس بنسبة تفوق 20 باملائة 
منذ بداية العام.

وجاء صنف التامني الجامعي عىل املرض يف املرتبة الثانية برقم معامالت 
بلغ 2ر309 م د بزيادة بنسبة 5ر7 باملائة باملقارنة مع السنة الفارطة.

التوقيت الضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل تاريخ 
ومكان البتة

مدة اللزمة

املوظف عىل  املعلوم 
السوق البلدي

املوظف عىل  املعلوم 
املسلخ البلدي

35٫000٫000

2٫500٫000

3٫500٫000

250٫000

2021/12/14
العارشة  الساعة  عىل 

صباحا بقرص البلدية

ملدة 
من  ابتداء  سنة 

2022/01/01
إىل

2022/12/31

والية قفصة
بلدية املظيلة

إعـــالن بتــة عموميــة
للمرة الثالثة

يترشف رئيس بلدية املظيلة بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة وذلك يوم الثالثاء 14 ديسمرب 

2021 عىل الساعة العارشة صباحا بقرص البلدية لتسويغ السوق األسبوعية واملسلخ البلدي وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

عىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة الحضور باملكان والزمان املبيّنني أعاله وال ميكن ألحد املشاركة اال بعد االستظهار مبا ييل:

ـ وصل يثبت دفعه مسبقا للقابض البلدي ضامنا يساوي الُعرش من السعر االفتتاحي.

ـ االستظهار بشهادة إبراء من الديون الراجعة إىل الجامعات املحلية.

ـ كراس رشوط ممىض من طرف املرتشح.

ـ نظري من الباتيندا سارية املفعول )املعرف الجبايئ قطاع النشاط مستلزم أسواق( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة 

عىل دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

وملزيد االرشادات ميكن االتصال بقرص البلدية كل يوم خالل اوقات العمل االداري او عن طريق الهاتف )76266277(.

4 اتفاقيات 
قروض  

الرسمي  للرائد  األخري  العدد  يف  صدر 
للجمهورية التونسية بتاريخ 26 نوفمرب 2021، 
جملة من األوامر الرئاسية تتعلق باملصادقة عىل 
4 اتفاقيات قروض مع كل من البنك اإلفريقي 
للتنمية والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري والوكالة 
إلعادة  األورويب  والبنك  للتنمية  الفرنسية 

اإلعامر.

ببيت الحكمة

أنشطة تكريمّية وعلمّية 
وفكرّية متنّوعة

واالجتامعيّة  اإلنسانيّة  العلوم  قسم  يطرح 
»بيت  والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس  باملجمع 
عىل   2021 ديسمرب   02 الخميس  اليوم  الحكمة« 
الغابات:  حرائق  إشكاليّة  الظهر  بعد  الثالثة  الساعة 
بني قضاء الطبيعة وفعل اإلنسان يف محارضة يقّدمها 

األستاذ املنجي بورقو مثريا األسئلة التالية:
- عىل ماذا تؤرش هذه الحرائق؟ 

- هل هي غري مسبوقة؟
- ما هو دور التغريات املناخية يف اندالعها؟

- هل هي »طبيعية«، أم بفعل فاعل؟
فوق  الحياة  عىل  الحرائق  هذه  تداعيات  وما   -

األرض، وعىل العيش اليومي للناس؟ 
- هل ال يزال بيد البرشية من حّل ملواجهة مثل 

هذه املخاطر، أم أن األوان قد فات، والقادم أسوأ؟ 
- حرائق الغابات، هل هي من قضاء الطبيعة أم 

من فعل االنسان؟
ويواكب رّواد بيت الحكمة يوم اإلثنني 06 ديسمرب 
2021 عىل الساعة الثالثة بعد الظهر فعاليات اللّقاء 
التكرميي لروح الفقيد هشام جعيط، تنسيق رئيسة 
منرية  األستاذة  واالجتامعيّة  اإلنسانية  العلوم  قسم 

شابوتو الرمادي.

هشام جعّيط
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وآلت أعامل املحكمة إىل أّن حجم التمويالت األجنبية بلغ بعنوان سنتي 
التوايل  عىل  املركزي  البنك  بها  أفاد  التي  البيانات  و2018 حسب   2017
لفائدة 153 جمعية يف  م.د  لفائدة 183 جمعية و17,078  م.د   27,668
حني يرتفع حجمها املحتسب حسب املعطيات املتوفرة لدى اإلدارة العامة 
للجمعيات واألحزاب السياسية برئاسة الحكومة إىل 55,360 م.د لفائدة 
سنة  يف  جمعية   213 لفائدة  م.د  و58,819   2017 سنة  يف  جمعية   238
اإلدارة  لدى  املتوفرة  املعطيات  الشمولية  تعوز  ذلك،  إىل  إضافة   .2018
العامة املذكورة حيث ثبت للمحكمة عدم تضّمنها مبالغ ال تقل عن 12,5 
إدراجها  أيضا  يتم  مل  و2018   2017 سنتي  بعنوان  تباعا  م.د  و19,3  م.د 
التي  األجنبية  التمويالت  حجم  بالتايل  ميثّل  وال  املركزي.  البنك  ببيانات 
البنك  وفّرها  التي  البيانات  حسب  املحتسب  الجمعيات  منها  استفادت 
املركزي بعنوان سنتي 2017 و2018 تباعا سوى 41 % و22 % من حجمها 
املحتسب حسب املعطيات املتوفرة لدى املحكمة والذي ال يقل عن 68 

م.د و78 م.د.
البنوك  دعوة  عىل  دأب  بأنّه  الخصوص  بهذا  املركزي  البنك  أفاد  وقد 
ملوافاته باملعطيات املتعلقة بالتحويالت املتأتية من الخارج بعنوان الهبات 
العامة  الكتابة  إىل  فيها  الترصف  دون  وإحالتها  واإلعانات  واملساعدات 
باعتبار  وذلك  املؤرخة يف 27 سبتمرب 2013  ملراسلتها  استجابة  للحكومة 
املنصوص  من صالحياته  أي  ملامرسة  املعطيات  هذه  بجمع  يقوم  ال  أنّه 
عليها بنظامه األسايس. كام أشار إىل أّن الوسطاء املقبولني يقومون يف بعض 
إىل  مجّددا  إرسالها  فيتوىل  منقضية  بفرتة  متعلقة  ببيانات  مبده  األحيان 
بالفرتة  املتعلقة  املنقوصة  املعطيات  من  غرار جزء  الحكومة عىل  رئاسة 
بها  الحكومة  رئاسة  مدُّ  تم  والتي  ديسمرب 2018  إىل  أفريل  من  املمتدة 

بتاريخ 17 فيفري 2020.
ولتفادي اإلشكاليات املتعلقة باستغالل بيانات البنك املركزي، تولت اإلدارة 
مع  التنسيق   2018 سنة  خالل  السياسية  واألحزاب  للجمعيات  العامة 
هياكل مراقبة االمتثال ملا عدده 25 مؤسسة بنكية ملتابعة التدفقات املالية 
للجمعيات بصفة دقيقة ودورية، غري أنها مل تتلّق املعطيات املطلوبة إال 
من 15 بنكا فيام امتنعت بقية البنوك عن ذلك. ويف غياب آلية تجرب كل 
اإلدارة  مّد  عىل  البنوك  تحرص  مل  بذلك  االلتزام  عىل  املتدخلة  األطراف 
العامة املذكورة باملعطيات املطلوبة بصفة دورية. فعىل سبيل املثال، مل 
باملعطيات  إال  العامة  اإلدارة  مد  سنة 2019  موىف  إىل  البنوك  أحد  يتوّل 
املتعلقة بالثالثية الثالثة لسنة 2018 واقترصت البيانات التي وفرها بنكان 

آخران عىل السداسية الثانية لسنة 2018.
التمويالت  حجم  حول  وشاملة  دقيقة  معطيات  توفر  عدم  ويستدعي 
املجال  املتدخلة يف  األطراف  يلزم جميع  إطار  للجمعيات وضع  األجنبية 
للهياكل  وحينية  آلية  بصفة  املعطيات  توفري  قصد  بينها  فيام  للتنسيق 

العمومية املعنية باملجال عىل غرار الكتابة العامة للحكومة.

2 - يف الوزارة املكلّفة بالتعاون الدويل والشؤون الخارجية 
والوزارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  لدى كل من  املتوفرة  املعطيات  تتسم 
املكلفة بالتعاون الدويل حول التّمويالت التي حصلت عليها الجمعيات يف 

إطار التعاون الدويل مبحدوديتها.
فلنئ نصَّ األمر عدد 1242 لسنة 1984 املؤرخ يف 20 أكتوبر 1984 واملتعلق 
الوسيط  الوزارة هي  أّن  عىل  الخارجية  الشؤون  وزارة  بضبط مشموالت 
املرتكزة  الدولية  واملنظامت  واملؤسسات  األجنبية  البعثات  بني  الرسمي 
جهة  من  التونسية  واملنظامت  الوزارية  املصالح  وبني  جهة  من  بتونس 
أخرى، فقد تّم الوقوف عىل حصول جمعيات تونسية عىل متويالت مبارشة 
)1( من السفارات املوجودة بالبالد دون املرور بالوسيط الرسمي أو علمه 
البنكية  الكشوفات  خالل  من  تبني  ما  وهو  وموضوعها  بحجمها  أو  بها 
املانحة عىل غرار  الجهات  للجمعيات وتقارير  األجنبية  املالية  للتدفقات 

االتحاد األورويب والتي تدرج التمويالت املذكورة يف إطار التعاون الدويل 
مقابل عدم وجود أثر لها لدى الوزارة املذكورة.

املكلفة  والوزارة  الخارجية  الشؤون  وزارة  بني  التنسيق  ضعف  وأدى 
بالتعاون الدويل إىل عدم حرص برامج التعاون الدويل ذات العالقة بتمويل 
الجمعيات وتشتت املعلومات املتوفرة يف الغرض بينهام. فعىل سبيل املثال، 
ال يتوفّر لدى وزارة الشؤون الخارجية معطيات حول تنفيذ 3 برامج )2( 
موضوع اتفاقيات تعاون مربمة مع االتحاد األورويب ذات العالقة بتمويل 

الجمعيات أبرمتها الوزارة املكلفة بالتعاون الدويل.
الوزارة  إعالم  دامئا  الخارجية  الشؤون  وزارة  تتوىل  ال  أخرى،  جهة  ومن 
املكلفة بالتعاون الدويل باالتفاقيات التي ترشف عليها والتي تربمها وزارات 
اإلسباين  التونيس  للتعاون  اتفاقيتني  إىل  بالنسبة  تّم  ما  قطاعية عىل غرار 
أبرمتهام الوزارة املكلفة باملرأة. ولنئ بّررت وزارة الشؤون الخارجية ذلك 
بالطابع التقني لالتفاقيتني فقد تّم الوقوف عىل تويل الوزارة املكلفة باملرأة 
التنسيق مع الوزارة املكلفة بالتعاون الدويل يف ما يتعلق بتنفيذ اتفاقية 
مامثلة مربمة مع الجانب اإليطايل مام يستدعي مزيد توضيح األدوار بني 
الوزارتني املكلفتني بالتعاون الدويل وبالشؤون الخارجية وتدعيم التنسيق 

بينهام بخصوص تنفيذ اتفاقيات التعاون الثنايئ ومتابعتها.  
وال تتوفر لدى وزارة الشؤون الخارجية دامئا بيانات بخصوص التمويالت 
تولت  التي  التعاون  اتفاقيات  إطار  يف  الجمعيات  عليها  حصلت  التي 
مصالحها إبرامها بالنظر إىل عدم تعهدها مبتابعة التنفيذ وذلك عىل غرار 
واملتعلقة   )3( االتحادية  أملانيا  جمهورية  حكومة  من  املمّولة  املشاريع 
بالجمعيات املتدخلة يف مجاالت مكافحة الفساد واإلعالم والعدل وحقوق 
الفني  التعاون  اتفاق  إطار  يف  املمّولة  املشاريع  إىل  باإلضافة  اإلنسان 
أكتوبر   11 بتاريخ   )4( الرتكية  الجمهورية  حكومة  مع  املربم  والتنموي 
2012 وذلك رغم تنصيص هذا االتفاق عىل إمكانية قيام الوزارة بعمليات 
مراقبة خارجية وداخلية بصفة مشرتكة أو أحادية. كام ال يتوفر لدى هذه 
والتي  الجمعيات  بتمويل  العالقة  ذات  الربامج  حول  معطيات  الوزارة 
تنفذها وكاالت منظمة األمم املتحدة رغم أن األمر الحكومي عدد 770 
لسنة 2018 املنظم للوزارة كلّف إحدى إداراتها رصاحة مبتابعة وتنسيق 

املسائل التي تهّم هذه املنظمة وهيئاتها وبرامجها ووكاالتها املختّصة.
وأفادت وزارة الشؤون الخارجية بأنّها تتابع عن كثب أنشطة برنامج األمم 
املتحدة اإلمنايئ وأنّها قامت يف أكرث من مناسبة باالتصال بعديد البعثات 
األجنبية واملنظامت الدولية املرتكزة بتونس ملوافاتها باملعطيات الرضورية 
للجمعيات يف إطار  التي متنحها  األجنبية  التمويالت  لديها حول  املتوفرة 
أنّها كانت يف أغلب األحيان متتنع عن ذلك وتكتفي  التعاون الدويل، إالّ 

مبّدها مبعلومات عامة عىل غرار القيمة الجملية للتمويالت.
وال تتوفر لدى الوزارة املكلفة بالتعاون الدويل معطيات حول الربامج ذات 
وكذلك  املنظمة  هذه  وكاالت  تنفذها  والتي  الجمعيات  بتمويل  العالقة 
حول تنفيذ برامج التعاون مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل ذات العالقة 
بتمويل الجمعيات والتي ترشف عىل تنفيذها وزارات قطاعية عىل غرار 
برنامج دعم التشغيل يف املناطق الريفية الذي ترشف عىل تنفيذه وزارة 

التكوين املهني والتشغيل.
بقيمة  متويالت  عىل  جمعية   70 حصول  عىل  املحكمة  وقوف  ورغم 
التعاون  الفرتة 2015-2019 يف إطار  11,125 مليون دوالر أمرييك خالل 

التونيس األمرييك، فإنّه ال يتوفر لدى الوزارتني املكلفتني بالشؤون الخارجية 
وبالتعاون الدويل معطيات حولها باستثناء إبرام الوزارة املكلفة بالتعاون 
 5 تغطي  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مع  تعاون  اتفاقية  الدويل 

سنوات بتاريخ 28 أوت 2019. 
وعىل صعيد آخر، ميثّل نرش األوامر الحكومية املتعلقة باستيفاء إجراءات 
إبرام االتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية املنصوص عليها بالفصل 92 
أفريل   5 املؤرخ يف  لسنة 2016   29 القانون عدد  وبأحكام  الدستور  من 
اإلعالم  لضامن  آلية  املعاهدات  عىل  املصادقة  بتنظيم  واملتعلق   2016
أنّه تّم الوقوف عىل عدم االلتزام بإصدار أوامر حكومية يف  بإبرامها، إال 
بثالثة  وتعلقت  بتمويالت  جمعيات  إطارها  يف  انتفعت  اتفاقيات  شأن 
برامج )1( مام ال يساهم يف حرص كل برامج التعاون الدويل ذات العالقة.

املذكورتني  الوزارتني  بني  التنسيق  ضعف  بخصوص  النقائص  وتستدعي 
أعاله وعدم توفر أو تشتّت املعطيات املتوفرة لديهام حول برامج التعاون 
الدويل ذات العالقة بتمويل الجمعيات، رضورة العمل عىل وضع اآلليات 
الكفيلة بتوفري قاعدة بيانات شاملة ومندمجة حول متويل هذه الربامج 

وتنفيذها.
3 - ما املطلوب من الوزارات القطاعية؟ 

باملرأة وبالثقافة  املكلّفة  الوزارات  إملام  الرقابية إىل عدم  أفضت األعامل 
أو  أرشفت  دويل  تعاون  بربامج  املهني  والتكوين  وبالتشغيل  وبالفالحة 

شاركت يف تنفيذها وتنتفع يف إطارها جمعيات بتمويالت.
الشؤون  املنظّم لوزارة  فخالفا ألحكام األمر عدد 1875 لسنة 1996 )1( 
بجمع  الخارجية  والعالقات  الدويل  التعاون  إدارة  كلف  والذي  الثقافية 
ومتابعة املسائل املتعلقة بالتعاون الدويل التي تهّم الوزارة، ال تتوفر لدى 
هذه الوزارة معطيات حول الجمعيات التي انتفعت بتمويل مشاريعها يف 

إطار برنامجني )2( شاركت يف تنفيذهام.
ويف ما يتعلق بالوزارة املكلّفة باملرأة، تعوز خارطة املشاريع التي تُدمج 
ترسيخ  برنامج  إطار  يف  إصدارها  تّم  والتي  تونس  يف  االجتامعي  النوع 
املساواة بني النساء والرجال يف جوان 2018 الشمولية حيث مل تتضّمن 3 

مشاريع )3( تعاون دويل شاركت جمعيات يف تنفيذها.
حول  بالفالحة  املكلّفة  الوزارة  وفّرتها  التي  القامئة  الشمولية  تعوز  كام 
مشاريع التعاون الدويل ذات العالقة بتمويل الجمعيات حيث مل تتضّمن 
الوكالة  مع  تعاونها  إطار  يف  الوزارة  تنفيذها  عىل  ترشف  التي  املشاريع 
األملانية للتعاون الدويل إضافة إىل مشاريع التعاون الثنايئ مع إيطاليا والتي 

تتشارك املندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية يف تنفيذها مع جمعيات.
وأفادت وزارة التكوين املهني والتشغيل يف مراسلتها املوجهة إىل محكمة 
الجهات  مع  املربمة  االتفاقيات  حول   2019 أوت   19 بتاريخ  املحاسبات 
بأنّه ال توجد مكّونات تتعلق  العالقة بتمويل الجمعيات  الخارجية ذات 
بتمويل الجمعيات يف املشاريع التي هي يف طور اإلنجاز، يف حني ثبت من 
خالل األعامل الرقابية للمحكمة أّن الوزارة ترشف عىل تنفيذ برنامج دعم 
بالرشاكة   2022-2016 الفرتة  بتونس خالل  الريفية  املناطق  يف  التشغيل 
مع الوكالة األملانية للتعاون الدويل ومرشوع اإلدماج االقتصادي للشباب 
مبادرون خالل الفرتة 2018-2022 املمّول من البنك الدويل واللذان تنّص 

االتفاقيتان املربمتان يف شأنهام عىل ترشيك الجمعيات يف تنفيذهام.
ب- اآلليات املتوفرة إلضفاء الشفافية

إلضفاء الشفافية عىل متويل الجمعيات، حّمل املرسوم عدد 88 لسنة 2011 
الجمعيات جملة من االلتزامات املتعلّقة أساسا بشفافية ترصفها عىل غرار 
والتربعات  املساعدات  سجل  يف  أساسا  تتمثل  السجالت  من  عدد  مسك 
والخاص،  العمومي  والعيني،  النقدي  بني  التمييز  مع  والوصايا  والهبات 
الوطني واألجنبي ونرش البيانات حول التمويالت األجنبية املتحصل عليها 
املكتوبة  اإلعالم  وسائل  بإحدى  وموضوعها  وقيمتها  مصدرها  ذكر  مع 
وباملوقع االلكرتوين للجمعية إن وجد وإعالم الكاتب العام للحكومة بها 

متابعات

تعترب البيانات التي وفرها البنك املركزي للمحكمة غري قابلة لالستغالل حيث ال متكّن يف غالب 
األحيان من التعرف عىل الجمعية املنتفعة بالتمويل األجنبي إذ يتّم تسجيل اسم الجمعية يف كل 
مرة بطريقة مختلفة أو يتّم االكتفاء بتسجيل جزء من اسمها أو الحروف األوىل منه بحيث تتطابق 
األحرف املدرجة أحيانا مع تسمية أكرث من 50 جمعية عىل غرار تضّمن تسمية 316 و195 جمعية 
تباعا مفرد أمل ونور. كام شابت البيانات املذكورة أيضا صعوبة يف التعرف عىل الجهة املمّولة رغم 
املتحصل  التمويالت  الذي تندرج يف إطاره  الدويل  التعاون  برنامج  املعلومة يف تحديد  أهمية هذه 

عليها من قبل الجمعيات. 

وآلت مقاربة البيانات املتحصل عليها من البنك املركزي مع املعطيات التي أفضت إليها األعامل 
تخّص  م.د   29,310 قدرها  أجنبية  متويالت  تضمنها  عدم  عىل  الوقوف  إىل   )1( للمحكمة  الرقابية 
السدايس الثاين من سنة 2018 تعلّقت يف حدود 2,816 م.د بفرع جمعية قطر الخريية باإلضافة إىل 
تحويالت لفائدة 79 جمعية مبلغها الجميل 26,328 م.د تندرج يف إطار الربامج املمّولة من الواليات 
املتحدة األمريكية خالل الفرتة 2013-2019. فضال عن ذلك، تحّصلت 4 جمعيات )2( خالل الفرتة من 
2012 إىل 2019 حسب البنك املركزي عىل متويالت بقيمة 12,470 م.د يف حني ترتفع هذه التمويالت 

إىل 32,461 م.د حسب إفادة هذه الجمعيات أي بفارق نسبته 160 %. 

تمويل الجمعيات
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يف ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها ورصف مواردها عىل األنشطة التي تحقق 
أهدافها فضال عن تقديم تقرير سنوي يشمل وصفا مفّصال ملصادر متويلها ونفقاتها إىل 

محكمة املحاسبات يف حال استفادتها من متويل عمومي.
تولت   ،2011 لسنة   88 عدد  املرسوم  من   45 الفصل  بأحكام  وعمال  اإلطار،  هذا  ويف 
الكتابة العامة للحكومة التنبيه عىل 1005 جمعية إلزالة مخالفات مرتكبة خالل الفرتة 
2014-2019 منها 566 جمعية مل تلتزم بأحكام الفصل 41 من املرسوم عدد 88 لسنة 
2011 حول إعالم الكاتب العام للحكومة بتلقيها متويالت أجنبية املصدر ونرش التفاصيل 
املتعلقة بها بإحدى وسائل اإلعالم املكتوبة وباملوقع اإللكرتوين للجمعية إن وجد، غري أّن 
أعامل الكتابة العامة للحكومة تظل محدودة األثر وتعوزها الشمولية إذ مل تتمّكن من 
التفطن إىل تلقي جمعيات متويالت أجنبية ال تقل مبالغها عن 31,8 م.د وقفت عليها 
املالية األجنبية لفائدة  التدفقات  املحكمة وذلك يف غياب معطيات حينية لديها حول 
املذكورة بصفة شاملة  باألحكام  الجمعيات  التزام  متابعتها ملدى  يعيق  الجمعيات مام 

ودقيقة ويحول دون رصدها للمخالفات املرتكبة وردع مرتكبيها.
فقد أفرزت نتائج االستبيان الذي أجابت عليه 22 جمعية متحّصلة عىل متويالت أجنبية 
عدم مسك 10 منها لسجل املساعدات والتربعات والهبات مخالفة بذلك أحكام الفصل 
40 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011 وهو ما يستوجب تفعيل العقوبات املنصوص عليها 
بالفصل 45 منه، غري أّن الكتابة العامة للحكومة مل تتوفّر لديها اآلليات التي متّكنها من 

التفطّن لعدم احرتام الجمعيات املذكورة لاللتزامات املحمولة عليها.
ومن جهة أخرى، وبهدف ضامن شفافية الترصف املايل للجمعيات، أخضع املرسوم عدد 
88 لسنة 2011 حساباتها لتدقيق خارجّي عند تجاوز مواردها السنوية 100 أ.د وأوجب 
عىل مراقب الحسابات رفع تقريره إىل الكاتب العام للحكومة يف أجل شهر من تاريخ 
تبليغه القوائم املالية للجمعية، إالّ أّن عدد التقارير الواردة عىل الكتابة العامة للحكومة 
بلغ تباعا 87 و67 و47 تقريرا خالل السنوات 2016 و2017 و2018. ومن بني 93 جمعية 
و90 جمعية ثبت ملحكمة املحاسبات تجاوز متويالتها األجنبية 100 أ.د تباعا خالل سنتي 
2017 و2018، مل تتلقَّ الكتابة العامة للحكومة إىل موىف فيفري 2020 التقارير املتعلقة 

مبا عدده تباعا 84 و88 جمعية.
ولنئ أقّر املرسوم عدد 88 لسنة 2011 مسارا موّحدا لتسليط العقوبات عىل الجمعيات 
يتدّرج من التنبيه عىل الجمعية إلزالة املخالفة خالل مدة ال تزيد عن 30 يوما من تاريخ 
تبليغ التنبيه، مرورا بتعليق نشاطها ملدة ال تزيد عن ثالثني يوما بقرار من رئيس املحكمة 
االبتدائية بتونس مبقتىض إذن عىل عريضة يقدمه الكاتب العام للحكومة وصوال إىل حّل 
الجمعية يف حال متاديها يف املخالفة فقد أفرزت األعامل الرقابية محدودية هذا النظام يف 
ردع املخالفات وعدم أخذه بعني االعتبار طبيعة املخالفة وخطورتها والعود فيها. فعىل 
التنبيه أكرث من مرة عىل 62 جمعية خالل  النظام من  املثال، مّكن تطبيق هذا  سبيل 
الفرتة 2014-2019 بخصوص ارتكابها نفس املخالفة أو مخالفات أخرى دون املرور إىل 
الدرجة املوالية من العقوبات يف حالة تسويتها وهو ما ميّس من الطابع الردعي لنظام 

العقوبات املعتمد.
الكتابة  قبل  من  »مشبوهة«  تكييفها  تّم  خريية  جمعيات   4 أّن  عىل  الوقوف  تّم  كام 
العامة للحكومة حصلت خالل الفرتة 2012-2019 عىل مبلغ قدره 27,7 م.د)1( وتواصل 
للحكومة  العامة  الكتابة  رشوع  رغم  م.د   23,9 قدرها  أجنبية  متويالت  عىل  حصولها 
استعامل  مخاطر  تنامي  عنه  ينجّر  مام  عليها  القضائية  العقوبات  تسليط  إجراءات  يف 

التمويل األجنبي للجمعيات يف أنشطة غري رشعية.
وتوىل الكاتب العام للحكومة طلب تعليق نشاط 439 جمعية منها 251 جمعية ذات 
جمعية   197 حّل  بطلب  متبوع  األموال  وبغسل  باإلرهاب  ارتباطه  املشتبه  النشاط 
لتامديها يف مخالفة أحكام الفصلني 3 و4 من املرسوم عدد 88 لسنة 2011)2( رغم التنبيه 

عليها وتعليق نشاطها واستنفاد طرق الطعن يف شأن قرار التعليق.  
األسايس  القانون  من   100 الفصل  أوجب  الرشعية،  غري  املالية  املسالك  منع  إطار  ويف 
اإلرهاب ومنع غسل  املؤرخ يف 7 أوت 2015 واملتعلق مبكافحة  عدد 26 لسنة 2015 
حجم  يتجاوز  أو  يبلغ  التي  الجمعيات  بينها  من  املعنوية  الذوات  عىل  األموال)1( 
مقابيضها السنوية أو مدخراتها القابلة للترصف 30 أ.د )2( جملة من االلتزامات منها 
مسك قامئة يف املقابيض والتحويالت واإليداعات النقدية التي لها عالقة بالخارج يُنهى 
نظري منها إىل مصالح البنك املركزي، غري أّن 20 جمعية من بني 22 جمعية أجابت عىل 

االستبيان مل تلتزم بذلك.
ومّكن النظر يف تفعيل اآلليات الواردة بالقانون عدد 52 لسنة 2018 املؤرخ يف 29 أكتوبر 
2018 واملتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات والذي يشمل بأحكامه الجمعيات وشبكات 
الجمعيات بعد أكرث من سنة من دخوله حيز النفاذ من الوقوف عىل تويل 818 جمعية 
ماي   9 حدود  إىل  وذلك  املالية  قوامئها  إيداع  جمعيات  و10  بالسجّل  التسجيل  فقط 
2020 وهي مؤرشات ضعيفة مقارنة بالعدد الجميل للجمعيات. فضال عن ذلك، مل يتّم 
تفعيل اآلليات املنصوص عليها بهذا القانون واملتعلقة بتشبيك قواعد البيانات العمومية 
لسجّل  الوطني  املركز  بني  والوثائق  والبيانات  للمعلومات  الحيني  االلكرتوين  وبالتبادل 
العامة للجمعيات  املعنية عىل غرار اإلدارة  العمومية  املؤسسات واملؤسسات والهياكل 

متابعات
88 جمعية سجلت يف سجل 
املؤسسات وعشر جمعيات 
فقط قدمت قوائمها املاليّة 

إّن الخوض يف غامر هذا املوضوع العلمي االجتامعي الشائك 
ليس بالسهولة مبا كان، فالوضع الذي آل إليه مجال سري التعليم 
ببالدنا زاد الرتّدي حّدًة٬ وبتنا نصبح ومنيس عىل مظاهر مزرية 
باعتبار  املواطنة واملجتمع  تؤثّر سلبا عىل حياة  كانت والتزال 
األولوية املطلقة التي توليها العائلة التونسية أيّا كانت رشيحتها 
االجتامعية املنتمية إليها، أي بات املجتمع التونيس بأرسه يلمس 
أكرث فأكرث انقالَب الوضع من متعلّم وتعليم يرثيان الزاد الفكري 
إىل  عراقيل  وال  حواجز  بال  سائرة  أفراد  اىل  املجتمعي  الثقايف 
التّهميش وتكريس الفوىض وإضعاف املعرفة وتفكيك املجتمع 
الثقايف...  والفراغ  الفئوية  املزايدات  متاهات   يف  وإدخاله 
من  األخرية  العرشيات  يف  التونيس  اإلنسان  أصبح  وبالتايل 
رأس مال األمة العزيز يف سعيه الجاد والحثيث إىل الرفع من 
مستواه العلمي الثقايف واالجتامعي والعائد عليه طبعا بالنفع 
أنشطة  من  للمجتمع  يسديه  ما  مقابل  وعلميا  وثقافيا  ماديا 
متعّددة  إليها يف حقول  الحاجة  أمّس  يف  هو  مختلفة  حياتية 
واجتامعيا،  واقتصاديا  وتربويا  صحيا  أبرزها  لعّل  ومختلفة 
واالنخرام  الرتّدي  زمن عرشيات  الوقت من  مرور  مع  لينحدر 
املختلفة  مظاهره  يف  املحسوس  املجتمعي  الحضاري  الثقايف 
واملجّسمة يف تكاثر بؤر الفساد بتنّوع مجاالته وتفاقم التقهقر 
الناشئة والتحاق العلم والتعليم  العلمي وانسدام اآلفاق لدى 
الصارخ بركب الفظاعات بعد أن أفرغت وأفلست الرتبية من 
باملقارنة  والتكنولوجية  األدبية  العلمية  ومحتوياتها  أهدافها 
مع ما كان عليه املستوى التعليمي لدى مجتمعنا السبعينات 
وبعيد ذلك بقليل ليتدحرج الرتتيب الرتبوي التعليمي التونيس 
من مراتب جّد متقّدمة إىل مراتب ال نحسد عليها إطالقا بآخر 
قامئة مجتمعات العامل، لعّل نتائجه الحالكة الّسواد باتت بائنة 
لدى القايص والداين مبا ال مجال للشّك فيه، وأصبح تبعا لكّل 
بأسوار  فأكرث  أكرث  محاطون  ومدرّسينا  وطالبنا  تالمذتنا  هذا 
عىل  املستقبلية  والحياتية  املعرفية  أحالمهم  يبنون  الفراغ 
الفراغ  هّوة  وعىل  بالفراغ  مشاريعهم  ويبنون  التضليل  رساب 
يف  ورائجة  ترّوج  أصبحت  التي  اإلفساد  نزعة  بلّة  الطني  وزاد 
املحيط التلميذي والطاليب بعد انغامس املجتمع يف مستنقعات 
مفزع  تكالب  من  تتّسم  وما  والعقائدية  السياسية  املضاربات 
متّت  ال  أحزاب  قبل  من  السيايس  النفوذ  مراكز  لالستيالء عىل 
طائفة  ظهور  ذلك  كّل  من  األكرث  بل  بصلة  السيايس  للمجال 
الشؤون  عىل  والسيطرة  اإلمساك  يف  الراغبة  املالية  اللوبية 
واملؤسسات  والسلطة  الرثوات  إىل  للنفاذ  لألفراد  الحياتية 

الوطنية مبختلف أصنافها ومجاالتها.
املجلّد  يف  وردت  مقولة  استحضار  يف  أتواىن  لن  ولعيّل 
للعهد  املخصص  العام  الحضارات  تاريخ  مجلّدات  من  األخري 
ليس  *فاإلنسان  وأّن  فيه  ما جاء  بني  والذي جاء من  املعارص 
يكونه  الذي  املجتمع  وهو  والدته  عند  رشيرا  وال  صالحا  ال 
ويكون مسؤوال يف النهاية عام ينتهي إليه...* فالرتبية ارتبطت 
تنمية  عن  املسؤولة  بالتايل  وهي  باملجتمع  وثيقا  ارتباطا 
وإعداد  واملطلق  الشامل  باملفهوم  واستعداداتهم  معارفهم 
والنهوض  به  التقدم  إليها  املوكول  مسؤولياته  لتحمل  النشء 
من  والالزم  املرشّف  النهوض  املستويات  جميع  وعىل  بالحياة 
أجل استتباب األمن وتحقيق سعادة العيش وتكريس تطّوره... 
ولعيّل بـ»ماكارفكو« قد أصاب يف ما جاء به يف مؤلّفه املشهور 
املوسوم »القصيدة الرتبويّة« حني اقتنع »ماكارفكو« بأّن للبيئة 
الحسنة التنظيم تأثريا فاعال قويّا عىل الفرد ليضيف بأّن الرتبية 
تستهدف تدريب األوالد عىل أن يحلّوا بأنفسهم املسائل التي 
الفردية  الحرية  بني  يوافقوا  وأن  اليومية  الحياة  يف  تواجههم 
يف  موكول  لعمري  وهذا  الجامعة  مبوجبات  الرضوري  والتقيّد 
تأكيده العميل والفعيل إىل العائلة واملدرسة واملنظامت كام أنّه 

عىل املريب أن يكون متطلبا جّدا عىل حّد تعبري »ماكارفكو«.

ويف خضّم كّل هذا أين نحن من هذا؟ هل توفقت العائلة 
فهل توفقت املدرسة؟ هل توفق املريب؟ كّل يف مجاله لالهتداء 
الصحيح إىل تحقيق الهدف املوّحد يف تنشئة األجيال التنشئة 
القومية واملثالية وإعداده اإلعداد املطلوب بيئيّا واجتامعيا من 
بالتطّور  املجتمع  يخدم  قويم  تربوي  تعليمي  مستقبل  أجل 

والنامء واالستقرار واالزدهار والرخاء.
يف  كان  لعلّه  بل  والرتبوي  التعليمي  املحال  تقهقر  لألسف 
وأصاب  العلمي  محتواه  من  التعليم  أُفرغ  مستمّر،  هبوط 
الرتبية التمييع والتعتيم ونتج عن كّل دلك فوىض أصبحنا نلمس 
مضارّها أكرث من أّي وقت مىض لعلّنا نذكر وال نحيص عددها 
نتيجة  والطالبية  التلميذية  املظاهرات  مظاهر  تضاعف  ومنها 
ولشؤونهم  املدرسية  للحياة  التنظيمي  بالتعّسف  إحساسهم 
املستقبلية التي تأكّد فراغها والح رسابها للعيان، التهميش الذي 
بات ال يحسد عليه املريب يف مجال عمله والدور املناط بعهدته 
لتنشئة الجيل املوكول إليه تسلّم املشعل لإلسهام يف بناء ركائز 
الحاّد  اإلحساس  الحديث،  املتحرض  املجتمع  وقوام  الدولة 
يعيشها  بات  التي  اإلحباط  حالة  إىل  إضافة  التأطريي  بالفراغ 
الحياة  وبناء  التشغيل  آفاق  انسداد  املتعلّم من حيث  النشء 

املستقبلية الكرمية له.
دون أن ننىس انسالخ املجتمع الكيّل تقريبا يف متاهات حياة 
النزعة  تكون  ما  األخرية كأحسن  اآلونة  برزت يف  التي  الذاتية 
األنانية لدى أفراد املجتمع دون استثناء املرفقة باإلهامل املفزع 
أصحاب  لدى  واآلجلة  العاجلة  الشباب  ومتطلبات  لحاجات 
القرار الذين انصهروا االنصهار الكيّل يف غياهب السياسة والتّوق 
نبغ  العقائدي حني  السيايس واملادي وحتى  بالنفوذ  لالستفراد 
البعض يف السيطرة عىل مكابح الفكر الشبايب العقائدي اليشء 

الذي تاه بهم يف مهبات التطرّف الديني أو بنقيضه...
يف  والرئييس  الحقيقي  السبب  كان  وأكرث  هذا  كّل  يف  لعلّه 
والنبيلة  السامية  ومبادئه  أهدافه  من  والتعليم  الرتبية  إفقاد 
وتاه املجتمع بذلك يف الفراغ االجتامعي االقتصادي املرير قبل 

التيه يف اإلسقاطات الرتبوية واألخالقية...
املجتمعية  االخرتاقات  لهذه  األصلية  األسباب  يف  وبالتأّمل 
القدرة  املرّة  ويالتها  مجتمعنا  يجني  التي  املفجعة  الهّدامة 
الهاتكة والتي بات املجتمع التونيس بأرسه دون استثناء يدفع 
جراحه  مللمة  إىل  ويسعى  تفّككه  رتق  ويحاول  باهظا  مثنها 
خرية  من  وأفرغته  له  النابض  القلب  أصابت  أن  بعد  النازفة 
خطوط  من  متقّدمة  حقول  يف  منهم  باآلالف  وألقت  شبابه 
النريان يف حني نزع البقية الباقية منهم اىل مستنقعات املفاسد 
والتلّوث األخالقي املريب. وبالتأّمل يف كّل هذا وذاك ال نجد من 
أسباب غري ما جنحت إليه أنانية ساسة العهد السابق يف إحدى 
باالمالءات  به  واملقايضة  املال  لقّوة  باإلذعان  الدنيئة  أحقابها 
العلمية  التعليم والرتبية من أسسه  القاهرة إلفراغ  التعجيزية 
ومعلّميه  ومتعلميه  به  والسعي  الثابتة  القومية  التكنولوجية 
عىل حّد السواء إىل مرافئ التهميش واإلحباط والتمييع حيث 
بنا  أّم موىس حتى آل  الرتبوية أفرغ من فؤاد  السياسة  كانت 
الوضع املدريس املرتّدي إىل ما نحن فيه ال يكاد يستقّر عىل قرار، 
ولعّل يف محاوالت من تحّمل وزر مسؤولية هرم وزارة الرتبية 
من وزراء ومسؤولني كان دورهم يكمن يف املحاولة فحسب يف 
رتق ما تصّدع من أجزاء قليلة جّدا لسور من األسوار املنهارة 
النهوض  ركائز  وأحد  ببالدنا  املجتمعي  والرقّي  العلم  ملنارة 
املسؤولية  منازع.  دون  الحضاري  الثقايف  التكنولوجي  العلمي 
املجال  يف  تهّدم  ما  إصالح  أجل  من  الجميع  مسؤولية  باتت 
الرتبوي ببالدنا واملحاولة للّحاق بالركب الرتبوي العاملي الذي 
الخروج  يف  نتوفّق  فهل  كبرية.  بأشواط  ولألسف  يفوتنا  أصبح 
إىل  بناشئتنا  الوصول  من  ونتمّكن  الزجاجة  عنق  من  بالرتبية 

مرافئ النجاة.

في التربية والتعليم: الرتّديات األسباب 

واملالبسات... من القادر عىل اإلصالح؟
* بقلم األستاذ: لطفي بن العجمي الخرويب
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الحوار االذاعي

حاوره: أبو جرير
والتاريخ  القلب  تونيس  إعالمي  جغام  الحبيب 
ألنه  به  يليق  واسمه  حبيب  اسمه  والرتبة.  والجغرافيا 

حبيب املثقفني.
صوتُه  وعرب  امليكروفون  أحبه  الحبيب  اسمه  وألن 
املصادح. وألن اسمه الحبيب واسمه جغام تتلمذ عىل 
يدي قامة وهامة اسمها صالح جغام. هو شقيق لصالح 
الحبيب  املصدح.  ملك  نسميه  الذي  هو  وصالح  جغام 
مهووسا  عرفناه  وصورة.  صوتا  تونيس  إعالمي  جغام 
بتونسة الثقافة.. منحاز لكل املبدعني التونسيني.. أغلب 
حليم٬  مشاكس٬  أثريه.  عرب  مروا  التونسيني  املبدعني 
متواضع٬ طفل ومحب للحياة وملرسال خليفة والهادي 
قلة. الحبيب جغام طويل كنخلة يف كتاب الله. الحبيب 
محمد  الكبري  الشاعر  عنه  قال  الثقايف  اإلعالمي  جغام 
الصغري أوالد أحمد. إنه شبيه الريح التي تأيت باملعجزات. 

الحبيب جغام الطفل دائم االبتسامة والقصيدة.
التقت به جريدة الشعب  فكان هذا الحوار.

* ماذا لو تعود بك الذاكرة لرتوي قصتك مع املصدح 
طيلة هذه السنوات الطويلة؟

بل  اإلذاعة  املصدح يف  املسرية مع  تبدأ  نعم... مل   -
األوىل  الشباب  وسنوات  الطفولة  منذ  أي  قبلها  بدأت 
عنذما انضممت اىل نوادي دار الثقافة بحامم سوسة يف 
منتصف السبعينات وكانت تسمى وقتها دار الشعب... 
كنا مجموعة من الشباب فاعلني يف الكشافة واملصائف 
نشاطنا  عن  فضال  والتصوير  واملوسيقى  األدب  ونوادي 
سوسة  بحامم  املرسحي  الشباب  جمعية  صلب  املميز 
التي كانت تزخر بتاريخ مرسحي وبالكفاءات وتستقطب 
جمهورا محبا للمرسح... كنت محبّا للتنشيط والصحافة 
ومتابعا للمشهد الثقايف محليا وجهويا ووطنيا من خالل 
كام  عديدة  مناسبات  يف  وبالحضور  واملجالت  الصحف 
والّدولية  الوطنية  اإلذاعات  تبثه  كانت  بها  مهتاّم  كنت 
صوت  إذاعة  موسكو٬  إذاعة  لندن،  )اذاعة  واألجنبية 
العرب٬ إذاعة القاهرة٬ إذاعة الجزائر٬ إذاعة الجامهرية 
الليبية٬ إذاعة صوت فلسطني٬ إذاعة أملانيا من كولونيا( 
البيت نحب سامع صوت وبرامج شقيقي صالح  كنا يف 
وكانت  الستينات  منتصف  اإلذاعة  دخل  الذي  جغام 
االستامع  الله( تدمن  فاطمة بصفة خاصة )رحمها  أمي 
إليه وترصد أخباره من خالل طريقته يف التقديم أو من 
لكل  عربية-  )ليال  الربامج  يف  لضيوفه  محاورته  خالل 
مجتهد نصيب... يوم سعيد البث املبارش..( وكانت تفهم 
العائيل الخاص أذكر يف  عن أي ساق يرقص هذا اإلطار 
نفيس حلام جميال تحقق بعد سنوات... الراديو بشكله 
عنرصا  كان  وجامله  وبأبّهته  الخشبي  وبوقاره  التقليدي 
حيويا يف عائلتنا يتكلم كامل النهار وساعات من الليل... 
يعلم  يخطب...  يحاور...  يناقش...  يسامر...  يحيك... 
رصاخه... يهدأ ويسكن... يبيك ويضحك... كان يشيع فينا 

البهجة والسعادة.
* من إذاعة املنستري إىل اإلذاعة الوطنية ثم التلفزة 
يف رحلة البحث عن إعالمي كبري... هل اكتملت التجربة؟
أنا أسأل نفيس دامئا: هل حققت شيئا؟ هل  - أوال 
أفدت املستمعني وهل ُوفّقت يف ما قدمت من برامج... 
أول االمر بدأت أتعامل مع املرسح من أجل إثراء الرصيد 
اللغوي وطريقة اتصال املضامني والتمكني من االرتجال 
والعفوية... وأزعم أين استطعت أن أمسك بذلك بفضل 
بصدق...  التحيل  يف  وخاصة  واملثابرة  والتفاين  االجتهاد 
مشاعر  اىل  الوصول  يف  النبيلة  القيمة  هو  والصدق 

املستمعني... واملستمعون يف أغلبهم يدركون من الصادق 
يف  هو  ومن  واملتملق  املنافق  ومن  الكاذب  ومن  فينا 
املهرول  املذيع  هو  ومن  لإلذاعة  املحب  املذيع  األخري 
بها  التحقت  التي  املنستري  إذاعة  أخرى. يف  غايات  نحو 
يف صيف 1981 أحببت أكرث العمل اإلذاعي ومترّست به 
وعرفت فيه الفشل والنجاح. كانت يل عرثات ولكني كنت 
أنهض من جديد وبإرصار للُميّض دومئا إىل األمام. كنت 
والذوق  واملتعة  للثقافة  فضاء  اإلذاعة  تكون  ان  احب 
واالبتذال  السخيف  والرتفيه  للتهريج  فضاء  ال  والصدق 
وامليوعة... وقد أنجزنا الكثري يف إذاعة املنستري وجعلناها 
إذاعة  فكانت  الجامل  قيم  فيها  زرعنا  جميلة  حديقة 
مسموعة ومحبوبة دون كربياء أو غرور... تغرّي املشهد 
اآلن كثريا وتلطخ بالوحل والطني ثم وإثر الحادث األليم 
الذي مات فيه شقيقي صالح )22 فيفري 1991( انتقلت 
إىل اإلذاعة الوطنية وانفتحت أمامي آفاق جديدة كانت 
مغلقة يف الجهات... أما مسألة البحث عن إعالمي كبري 
فهذا أمر ال يتوقف... فاألهم من ذلك هو مواصلة العمل 
وأن  للمستمعني  املفيد  قدمت  قد  أكون  أن  يف  واألمل 
أسعى دامئا إىل تذليل الصعوبات للمستمعني وأن أسعى 
اإلمكانيات يف  قلة  ومجابهة  الصعوبات  تذليل  إىل  دامئا 
بتاريخها وبرصيدها  إذاعة عريقة، هي األوىل يف تونس 
شاء  )إن  سالكة  تبقى  الطرق  أن  وأحّس  أعتقد  الرثي.. 
الله( ولكنها صعبة ومليئة باملطبّات... ال يشء اكتمل اآلن 
الكبري مل يظهر بعُد وعملنا هذا ليس تجربة  واإلعالمي 

واإلذاعة ليست مخربا للتجارب... 
* أنت شقيق قامة كبرية يف اإلعالم املرحوم صالح 
جغام صاحب مرحلة مهّمة من تاريخ اإلعالم الوطني. 

ماذا تعلمت منه؟ 
وقد  اإلذاعة  يف  أكرث  التفاين  صالح  من  تعلمت   -
والكتب  اإلذاعات  يستلذ  كيف  منذ طفولتي  أراه  كنت 
واملوسيقى  الجميلة  واألغاين  والشعر  واألدب  واملجاالت 
كان  بالوجدان...  وترتقي  الخيال  تبني  التي  العذبة 
شقيقي صالح استثناء يف مجاله... أقول هذا وأكرث ليس 
ألنه شقيقي إبن أمي وأيب، بل ألنه مل يكن يشبه غريه ومل 
يكذب عىل نفسه ومل يهادن. لقد كانت اإلذاعة التونسية 
وأمتعها...  الربامج  وأجمل  وأنقاها  األصوات  خرية  تضّم 
ربّاه  آخر  نوع  من  إذاعيا  ا  حسًّ ميتلك  صالح  كان  لقد 
العميقة  املعاين  وعىل  الدقيقة  التفاصيل  عىل  بحرصه 
نفسه...  عىل  وبهيمنته  وبغروره  وبغضبه  بتوتره  وكونه 
لقد نجح صالح يف جعل ذاته كيانا إذاعيا له عامله الخاص 
عاما(   46( قصريا  عمرا  عاش  العالية... صالح  وصومعته 

ولكنه كان عمرا طويال بالعمل.
الثقايف  باملشهد  امللّم  اإلعالمي  جغام...  الحبيب   *
بأغلب تفاصيله. ما هو تقييمك للواقع الثقايف عموما؟ 

- ال أعتقد أنني قادر عىل التقييم ولكني أسمح لنفيس 
مشهد  هذا  له...  متابع  ألنني  املالحظات  بعض  بتوجيه 
االجتامعية  وظروفه  زمنه  حسب  ويتحرك  يتلون  ثقايف 
سنة  من عرشين  أكرث  ومنذ  اليوم  ميّر  إنه  والسياسية... 
يف  والّسطحية  الرداءة  طغيان  باألساس  سببها  بفراغات 
يلغيه  بل  يظهر  ال  منه  القليل  املجيد  إعالمنا٬  وسائل 
الزحام..  يف  تاهت  الثقافية  القيم  والنسيان...  اإلهامل 
وأصبح هذا  الفايسبوك هيمنت  وثقافة  األفكار ضاعت 
األدب  يف  أعامل  بالتأكيد  هناك  للتفاهة.  يرّوج  اإلعالم 
طريقها  تجد  ال  واملرسح  والسينام  التشكيلية  والفنون 
والتلفزيات  اإلذاعات  تقدمه  مبا  املحارص  الجمهور  نحو 
برصية  سمعية  خطابات  باعتامد  رخيصة  إنتاجات  من 
تسيطر عىل عقول املستمعني واملشاهدين -والغريب يف 
األمر صمت فئة كبري من املثقفني- هذا اإلعالم الرخيص 
ومشعوذين  سامرسة  ويشغل  بالعقول  اليوم  يتالعب 
أقنعة  وبائعي  وراقصني  ممثلني  بأقنعة  ودجالني 
ومرّوجي أكاذيب وإشاعات٬ يسكنون يف دكاكني مغلقة 
بوجوه  مذيعون  املسافات...  عابرة  ولكنها  نفسها  عىل 
وبهذا  باألسود  ومصبوغة  مغموسة  باملساحيق  مغمورة 
أصبحنا نقتات عىل مشهد موبوء ومقرف يغيّب املبدعني 
وتلفزات  إذاعات  لغريهم...  املجال  ويفسح  الحقيقيني 
شكلت اليوم منظومة متسلطة باألموال النتنة ومبنشطني 
وممثلني ال تهمهم الثقافة بل تهمهم أشياء أخرى. انظر 

وهناك  الوحش  هناك  التلفزة؟  شاشات  عىل  ترى  ماذا 
البيع  وهناك  والبغل  والحامر  والثعلب  والّضبع  الحرباء 
والرشاء كأننا يف سوق النخاسني٬ والخالصة أضواء وألوان 
ننكر أن  ان  وإبهار وتوليفات وروائح كريهة... ال يجب 
وجمعيات  ومراكز  ودورا  مستساغا  ثقافيا  إنتاجا  هناك 
اإلمكانيات  بأقل  وتنتج  تعمل  مرسحية  وفرقا  ثقافية 
ولكن من يراها؟ فهي تظل منسية ومرتوكة دون متابعة 
أو مسايرة... عىل أصحاب الربامج واملنوعات ومخططي 
الشبكات ان يعدلوا أوتارهم وعىل وزارة الثقافة أن تنتبه 
الهايكا أن تتحرك وتردع وعىل الجمهور ان  لألمر وعىل 
يستفيق من وسوسة الشيطان الذي عشش يف دماغة آه 

وآه... متى تشمل هؤالء تدابري 25 جويلية؟
* نعرف أنك متابع لإلصدارات يف مجاالت اإلبداع. 
ما هي أهم املنجزات اإلبداعية التي رسخت يف ذاكرتك؟ 
وتابعت  والقراءة  املطالعة  الصغر  منذ  أحببت   -
الدوعاجي  أقاصيص عيل  أعجبتني  ما ينرش هنا وهناك 
خريف  البشري  وروايات  العيادي  وسمري  نرص  وحسن 

وعمر  قيقة  والطاهر  املدين  الدين  وعز  جنات  واملختار 
نرص  بلحاج  القادر  وعبد  الفاريس  ومصطفى  سامل  بن 
وعروسية النالويت وحسونة املصباحي وغريهم كرث. كنت 
الزناد  كالحبيب  األدبية  الطليعة  الصحاب  باهتامم  أقرأ 
الواحة  البن  وأقرا  الشايب  وفضيلة  الهاممي  والطاهر 
عبد الرحامن عامر ومحمد مصمويل واقتطع يف ملفات 
عديدة ما ينرشه أحمد حاذق العرف ومحمد صالح بن 
ونور  ماجد  لجعفر  أيضا  أقرأ  كنت  كثريون.  ونقاد  عمر 
الدين صمود وأحمد اللغامين ومحمد الغزي والقهواجي 
اللوايت  وعيل  رزوقة  ويوسف  واملزغني  والوهايبي 
أنا  أحمد...  وأوالد  صالح  بن  وامليداين  البكري  والطاهر 
أنتظر  الجيدين٬  واملرسحيني  والشعراء  الكتاب  أحب 
من  األدبية  الطليعة  ومجلة  الفكر  مجلة  صدور  بلهفة 
الكويت  من  العريب  ومجلة  مرص  من  والهالل  العراق 
واآلداب من لبنان والكرمل مع محمود درويش... وهذا 
التنوع فتح أمامي نوافذ جعلتني أتعلق بكتّاب وشعراء 
وأسامء  وعناوين  اإلذاعة  نحو  طريقي  يل  أضاؤوا  كبار 
وأشياء أخرى ال أنساها أبدا مثل عميد األدب العريب طه 
حسني الذي كان صوته املميز الفخم يأتيني من برنامج 
يف  صالح  الطيب  وصوت  القاهرة  بإذاعة  هوز«  »أبجد 
والفنون  والسينام  املرسح  زاده  هذا  كل  لندن  إذاعة 
عنوانا  وكان  وشموال  تنوعا  الجميل  والطرب  التشكيلية 
لفرتة زمنية فيها التمرد والتطورات البديلة وفيها ثقافة 
جديدة مغايرة تنهل من رغبتنا كشباب يف تغيري واقعنا 
بأشياء ال  التي تتسلط علينا  الدولة  والخروج من دوائر 
نرغب فيها. كنا نحب أشكاال وتعبريات أخرى من الفن 

والحرية كثري من القديم نحبه وكثري من جديد نتمناه.
والفكرية  الثقافية  الشخصيات  عديد  حاورت   *
هل   )1981-2021( السنوات  هذه  طيلة  واإلبداعية 

تذكر لنا أهم القامات التي رافقت مسريتك؟
قامة  وكل  مختلفة  مبستويات  الكثرييني  حاورت   -
جميلة مبا فيها والناس عندنا ذاكرتهم قصرية ال يتذكرون 
االجتامعية  مواقعهم  يتبادلون عىل  وبعضهم  القليل  إال 
واملثقفون  األدباء  أما  التافهني  عبقرية  به  تجود  ما 
أنا  لهم.  وجود  فال  الصادقون  والفنانون  الحقيقيون 
مسكون بشخصيات من شتى املجاالت اإلبداعية تأتيني 
بالليل والنهار كأنها تعيش معي أذكر من األدباء والكتاب 

الذين حاورتهم محمد العرويس املطوي )الحوار منشور 
بجريدة البريس( ومحمود املسعدي وامليداين بن صالح 
الغيطاين  وجامل  الحمزاوي  ورشاد  الربدوين  الله  وعبد 
املنارصة  الدين  وعز  القاسم  وسميح  درويش  ومحمود 
ونزار  محفوظ  ونجيب  حبيبي  واميل  ادريس  وسهيل 
قباين ونوال السعداوي وحنا مينا )حوارات منشورة مبجلة 
اإلذاعة ومجلة الحياةالثقافية وأسامء أخرى عديدة ولكل 
تحقيقه(.  أجل  من  عاينت  ما  فيها  وذكرى  قصة  حوار 
الربامج  إثراء  بقدر ضئيل يف  أنني ساهمت ولو  وأعتقد 
به  قام  ملا  إضافة  كانت  بحوارات  والتلفزة  االذاعة  يف 
غريي وارتقت بالدور النبيل املوكول إىل اإلذاعة والتلفزة 
القيم  لرتسيخ  والتعريف مبسريتهم  املبدعني  إنتاج  بنرش 
والحديثة.  القدمية  اإلنجازات  وإبراز  األذواق  وتثقيف 
فالثقافة اليوم ويف كّل وقت هي خالصة املعايشة الحية 
مع  والتفاعل  بالحياة  التمرس  مثرة  وهي  والتلقائية 

تجاربها وخرباتها.
* جايلت أهم الرموز اإلعالمية الوطنية... َمن ترك 

فيك أثرا؟
- كنت وال أزال أجد متعة وسعادة كربى وأنا أنصت 
اإلذاعة  يف  جميلة...  وبأصوات  ومفيدة  جديدة  لربامج 
أصداؤها  مازالت  متوت...  ال  خالدة  أسامء  التونسية 
العزيز العروي بعفويته  ترتدد يف عقيل ووجداين... عبد 
الهادئ  بأسلوبه  الخمريي  الطاهر  الواقعية،  وحكاياته 
عبد املجيد بن جدو بتلقائيته يف رسد املعلومات بوراوي 
العزيز  وعبد  وثرائها  برامجه  بجّدية  العزيز  عبد  بن 
وحامد  الغايل  والهادي  عرفه  بن  وبلحسن  الرياحي 
يف  أصواتهم ورصامتهم  بجودة  يوسف  وعادل  الدبايس 
الفني  الربنامج  يف  حفظي  محمد  وكذلك  األخبار  قراءة 
)أنتم واإلذاعة( وأحمد اللغامين مع هند عزوز يف برنامج 
)هواة األدب( ومحمد مصمويل يف لغته اإلذاعية املجّددة 
وفرج شوشان وخليفة شاطر يف اهتامماتها بالتظاهرات 
املجيد  وعبد  املحوايش  وابراهيم  والفكرية  الثقافية 
الرياضية...  الربامج  يف  الخاصة  بطريقتيهام  املساليت 
وتثقفنا  تبهجنا  والجامل  الثقافة  فيها  أخرى  وأصوات 
من  اإلذاعي  املرسح  يقدم  كان  ما  غرار  عنا عىل  وترفّه 
متثيليات ومرسحيات تنهل من املرسح العريب والعاملي... 
أتذكر اآلن أصوات محمد بن عيل وحسن الخليص وعمر 
خلفة وتوفيق العبديل والتيجاين زليلة يف برنامج )مرسح 
املسارح(... من هؤالء ومن غريهم تعلمت حب اإلذاعة... 
ولعل شقيقي صالح هو أهم من أثّر يّف فقد كان يفنى 
يف عمله ويعطيه من روحه ومهجته... فمنه تعلمت أن 
اإلذاعة ليست لعبة أو دكانا للّهو والتسلية بل هي مجال 

اإلبداع واإلفادة وإشاعة الثقافة بني الناس.
والتكفري  والتجهيل  التجويع  ثقافة  هجوم  أمام   *
عموما  االعالمي  دور  ترى  كيف  الكهوف  اعالم  ودعاة 

للتصدي لهؤالء؟
الطريق  يف  بأننا  ألنفسنا  نعرتف  أن  جميعا  علينا   -
وعىل  فادحة  أخطاء  يف  يتخبط  إعالمنا  وأن  الخطإ 
النزيهة  العقول  وأصحاب  القرار  وأصحاب  املسؤولني 
واألفكار البّناءة أن يراجعوا هذا الواقع املرير الذي تأكله 
أنهم  ورغم  املظلمة...  الدهاليز  يف  تنام  خبيثة  أحالم 
يعلمون من أجل مصلحة الجامهري فانهم يدخلون بيوتنا 
ما  لكل  تروج  اليوم  الخاصة  القنوات  متسخة...  بأقدام 
هو سلبي وتافه ورديء ومبتذل وتحشد عيوننا بسقط 
املتاع وتلبس أمامنا جبة التقوى املزيّفة... وهي ال تهتّم 

مثال باملثقفني...  

اإلذاعي الحـبيب جغــام  لـ »الشعب«

املشهــد الثقـافـي رديء وسطـحـّي 

* الحبيب جغام

أحبّ الدوعاجي ونصر 
والعيادي وخريف واملدني 
وقيقة والنالوتي واملصباحي

املتلّقي التونسي 
محاصر بإنتاجات 
رخيصة لإلذاعات 
والتلفزات الخاصّة
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متابعات

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية 
عن طريق الظروف املغلقة الستلزام األسواق البلدية بالسند لسنة 2022

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية عن طريق الظروف املغلقة االسواق البلدية للمرّة األوىل يوم الثالثاء 2021/12/14 بداية من الساعة العارشة صباحا وذلك لتسويغ الفصول 
التالية:

الوحدة: الدينار

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ايداع عروضهم يف ظروف مغلقة تحمل عبارة )ال يفتح ـ عرض خاص 
ببتة عمومية عن طريق الظروف املغلقة الستلزام...( مبكتب الضبط البلدي تحمل الوثائق التالية:

ـ االستامرة املعدة للغرض معرفة باالمضاء )رشط اقصايئ(
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية )رشط اقصايئ(

ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية )رشط اقصايئ(
ـ وصل خالص باسم املشارك بعنوان معلوم الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي لكل فصل مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية »باتيندة مستلزم اسواق« او التزام بإعدادها إثر الفوز بالبتة.
ـ كراس الرشوط معرّفة باإلمضاء.

* العرض املايل
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الثالثاء 2021/12/14 عىل الساعة التاسعة صباحا ويكون ختم مكتب الضبط مرجعا يف ذلك وكل عرض يرد بعد هذا التاريخ يعترب ملغى.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء التي ال تصبح نافذة املفعول اال بعد املصادقة عليها من طرف املجلس البلدي.
لالطالع عىل كراس الرشوط الخاصة باللزمة وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف )76290164( اثناء أوقات العمل االداري.

الضامن السعر االفتتاحيالفصلع/ر
الوقتي

مكان اجراء وتوقيت 
البتة

مدة اللزمة

امنة 01 عىل  املوظفة  املعاليم 
العام  واالنتصاب  الدواب 

وسوق الخرض والغالل

عىل 10٫000د100٫000د السند  بلدية 
الساعة 10h صباحا

من 
2022/01/01

إىل 
2022/12/31

عىل 03 املوظفة  املعاليم 
املسلخ البلدي

عىل 400د4٫000د السند  بلدية 
الساعة 10h30 صباحا

 توقفت إدارة مرشوع الرتبية من أجل التشغيل »النجاح« عند 
أبناء  املتنوعة من  املشاريع  الباحثني وأصحاب  للطلبة  التأطري  تقدم 
املعاهد العليا للدراسات التكنولوجية املنترشة بني عدة واليات من 
الجمهورية، ومرشوع الرتبية من أجل التشغيل يؤمن تأطري ومرافقة 
يف  جدوى  ذات  مؤسسات  بعث  أجل  من  الباحثني  الطلبة  عرشات 
الجهات من واليات مدنني وباجة وتوزر وقبيل وسيدي بوزيد والكاف.
من  أساسا  ممّول  »النجاح«  التشغيل  أجل  من  الرتبية  مرشوع 
الحكومة الكندية ويتواصل إىل غاية سنة 2023 بعد أن انطلق سنة 
التكنولوجي  االختصاص  ذات  كندية  معاهد  بني  وبالتعاون   2019
للتحّول  االختصاص  أهل  من  األساتذة  من  عددا  مّكنت  التي  وهي 
إىل تونس واإلرشاف عىل تأطري الطلبة قصد متكينهم من آليات حسن 
املعاهد  من  أساتذة  محاورة  مع  املشاريع  أفضل  الختيار  التخطيط 
العليا للدراسات التكنولوجية، وهي رشيكة يف هذا املرشوع الكندي 
الذي يطلق عليه مرشوع اإلجازات ومن املشاريع املجّددة يف هذه 
الّنهائيّة  دراساتهم  سنوات  يف  الطلبة  منها  يستفيد  والتي  اإلجازات 

نذكر:
الدراسات  معهد  بني  بالتعاون  الفالحية  املعدات  -صيانة 

التكنولوجية بباحة واملعهد الجديد بربونسويك الكندي 
-السياحة البديلة بني طلبة املعهد العايل للد راسات التكنولوجية 

بالكاف 
للدراسات  العايل  باملعهد  الفالحية  املنتوجات  -تحويل 

التكنولوجية بسيدي بوزيد 
للدراسات  العايل  باملعهد  والبديلة  املتجددة  -الطاقات 

التكنولوجية بتوزر 
التكنولوجية  للدراسات  العايل  بالعهد  االيكولوجية  -السياحة 

بقبيل
-التجديد الطاقي واملحافظة عىل البيئة باملعهد العايل للدراسات 

التكنولوجية مبدنني 
انخراط واعٍ ألصحاب اإلجازات 

هذه  لبعث  لهم  واملرافقني  للطّلبة  املؤطّرين  األساتذة  وتوقّف 
والبنوك  املانحة  املؤسسات  من  التمويل  اىل  تحتاج  التي  املشاريع 
وانخراطهم  الطلبة  استعداد  عند  خاصة  التضامن  وبنك  الوطنية 
أكد  ما  وهذا  مشاريعهم  بعث  أجل  من  التكوين  مسار  يف  الواعي 
عليه األستاذ جامل السالميي من املعهد العايل للدراسات التكنولوجية 
بباجة املانح إلجازة بعث مرشوع صيانة املعدات الفالحية يف منطقة 
تزخر باألرايض الفالحية الشاسعة والصالحة للزراعة والتي يحتاج فيها 
الفالحون إىل خدمات خّريجي املعهد العايل للدراسات التكنولوجية 

بالجهة.
كام توقفت األستاذة ماجدة الصالحي عند أهمية متكن الطالب 
مثال  بوزيد،  بسيدي  االكنولوجية  للدراسات  العايل  املعهد  خريج 
التي  وهي  الكفاءات  حسب  واملقاربة  املهارات  من  تدرس  حيث 
التهائية ومنهم من املستفيدين  الطلبة من أصحاب املشاريع  تؤطر 
بالتمويل الكندي يف مرشوع »النجاح« يف تخّصص تحويل املنتوجات 
واملواد الفالحية، يف جهة تقدم الكثري من املنتوجات إىل أسواق الجملة 

بتونس وتصدر املنتوجات فالحية مبواصفات عاملية خارج الحدود.
مشاريع لعدد من النساء 

هذه  يف  الكندية  الحكومة  وأساسا  الكنديّون  املانحون  يعّول 
هذه  باعثات  من  املرأة  تكون  أن  عىل  املجّددة  التنموية  املشاريع 
املشاريع خاصة أن نسبة بطالة حامالت الشهادات العلمية تتجاوز 
47 باملائة، ولذلك تّم ترشيك غرفة النساء صاحبات األعامل التابعة 
ويالمس  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  لالتحاد 
املرشوع بالتأطري والتكوين لبعث املشاريع 25 مدير معهد تكنولوجي 

عاٍل و20 أستاذا مؤطرا. 
* ناجح مبارك

مرشوع »النجاح« للتعليم من أجل التشغيل:

إجازات ستّ لبعث املشاريع التكنولوجية يف الجهات الداخلية
رد من وليّة بعد طرد ابنها من القسم 

املعّلم لم يحرتمني ولم يحرتم وضع ابني
ردا عىل املقال الوارد يف صفحة امللف الرتبوي »زاوية شاهد عىل العرص يروي« الصادر يوم 
الخميس 11 نوفمرب 2021 الصادر بجريدة الشعب٬ بقلم املعلم يونس اللطيفي الذي استأنف 
عمله بعد غياب مطّول دام 13 يوما، إذ مل يدرّس سوى أربعة أيام ويوم مبارشته للعمل كان 
الطقس ممطرا فعال٬ كام شهد بذلك يف نصه، حيث أنني طلبت من حارس املدرسة أن يستأذن 
من معلمته يف مجال العربية قبل الوقت بنصف ساعة الصطحابه إىل الطبيب ألنه يشكو من 
استأذن  الحصص.  توقيت  تبادال  حيث  العلوم  حصة  يف  اآلن  بأنه  بإعالمي  فوجئت  برد،  نزلة 
الحارس املعلم فسمح له بذلك عكس ما ادعاه يف نصه وسلمه مطبوعة يف اإليقاظ العلمي كعمل 
منزيل. فام راعني إال أن كان ابني حينها موجودا يف ساحة املدرسة يف جّو ممطر ومخيف، وما 
إن رآين حتى هرول نحوي مختنقا من شدة البكاء وال يكاد يتكلم بسبب العنف الذي تعرض له 
من ِقبَِل معلمه وذلك بإخراجه من القسم ممسكا بطرف ميدعته، آمرا إياه بعدم االلتفات ميينا 
أو يسارا. التحقت بنا معلمة من القسم املجاور وأعلمتني أنها نادته عدة مرات لكنه مل يربح 
مكانه خوفا من معلمه الذي طرده من القسم... حينها طلبت من الحارس مقابلة املدير الذي 
أجابني حرفيا: »ما عندوش الحق«. انتظرت معلّمه مبكتب املدير وسألته عن سبب طرد ابني 
خارج القسم يف هذا الطقس البارد، قال »مل يأت بأدوات العلوم، ترصفت معه هذا الترصف حتى 
ال ينىس أدواته ثانية« مل أقتنع بكالمه منّوهة بأن هذا الترصف غري قانوين وحتى اعتبارا للجانب 
اإلنساين كيف يستطيع إخراج طفل يف السابعة من عمره إىل الساحة يف جّو ممطر يكاد برقه 
يصّم اآلذان. حينها زمجر قائال: »مادام متكرسليش رايس كان ماكش مقتنعة بكالمي امِش اشِك«. 

للتّو أنهيت كالمي معه قائلة: »حسنا سوف أقاضيك«.
باملدرسة  قسام  دخلت  للحضانة  تابعة  منشطة  أن  لسانه  عىل  ورد  ما  خصوص  يف  أما 
وأخرجت منه التالميذ فهذا اّدعاء باطل ال أساس له من الصحة ومنشطو الحضانة ال يتجاوزون 
مدخل املدرسة، فمن جاءنا ليعود إىل الحضانة عمال بأمر من وليّه فله ذلك وال يحق لنا إرجاعه 
مع العلم أن جل األولياء يتذمرون من كرثة غيابه ومن سوء معاملته لألطفال وتعنيفهم مام 
كل  يف  وكنت  والطفولية،  الرتبوية  الهياكل  مختلف  إىل  شكاًوى ضده  عدة  تقديم  إىل  دفعهم 
محطة من هذه املحطات مع األولياء كولية ال غري. املدهش واملحري فعال بأي حق يسحب مني 
هذا املعلم حقي يف الدفاع عن ابني ألنني صاحبة حضانة وإن تجرأت عىل ذلك يكون الثلب 
والتشهري مبؤسستي من نصيبي. هذه حكايتي مع هذا املعلم... سوف أدافع عن حقوقنا وكرامتنا 

حسب ما يقتضيه القانون وكوين صاحبة حضانة مدرسية هذا رشف يل.
* فائزة حميدي الشارين 
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بعد مباراة موريتانيا في قطر 

الجزيري أفضل الالعبني وحمزة املثلوثي الحلقة األضعف يف منتخب تونس
كسب منتخب تونس املباراة االفتتاحية لبطولة كأس العرب FIFA قطر 
2021 أمام منتخب موريتانيا٬ التي أُقيمت الثالثاء 30 نوفمرب 2021 عىل 

ملعب »أحمد بن عيل املونديايل«، بنتيجة خمسة أهداف لواحد.
يف  تونس  ملنتخب  التسجيل  باب  بافتتاح  الجزيري  الدين  سيف  وبادر 
لنسور  ثانيا  هدفا  بلعريب  فراس  أضاف  فيام  املباراة،  من   39 الدقيقة 
ملنتخب  وثالثا  له  ثانيا  هدفا  الجزيري  وأضاف   ،42 الدقيقة  يف  قرطاج 

بالده يف الدقيقة 45+2.
سّجل  األول،  للشوط  الضائع  بدل  الوقت  من  دقيقة   12 مرور  وبعد 
جزاء،  ركلة  من  موريتانيا  ملنتخب  »رشفيا«  هدفا  خليل  أحمد  موالي 
ويف الدقيقة 50 أضاف بلعريب هدفا ثانيا له ورابعا لتونس، فيام تكفل 
الكبري  منذر  املدرب  لكتيبة  الخامس  الهدف  بإضافة  املساكني  يوسف 

عند الدقيقة 90+1.
تونس خالل  العبي  بني  تقييم  أعىل  عىل  الجزيري  الدين  سيف  حصل 
مواجهة موريتانيا، بحصوله عىل تقييم 8.6 من 10، فيام كان أقل تقييم 

بواقع 6.8 من نصيب حمزة املثلويث.
حارس املرمى: فاروق بن مصطفى )7.1(؛

بن  عيل  محمد   ،)6.9( العيفة  بالل    ،)7( مرياح   الدفاع: ياسني  خط 
حميدة )7.6(، حمزة املثلويث )6.8(؛

بن  عيل  محمد  الوسط:  خط 
سايس  فرجاين   ،)7.9( رمضان 
)7(، فراس بالعريب )8.2(، فخر 
حنبعل   ،)7( يوسف  بن  الدين 

املجربي )7.2(؛+
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري )8.3(؛

البدالء: يوسف املساكني )7.9(، نعيم السليتي )7.3(، عيل معلول )7.2(، 
غيالن الشعاليل )6.9(، ياسني الشيخاوي 7.8.

إصابة الشيخاوي ومعلول بشدّ عضلي  
الشيخاوي  ياسني  من  كل  تعرض 
عضليّة  إصابة  إىل  معلول  وعىل 
التي  الكشوفات  أثبتته  ما  وفق 
سيخضع  حيث  الالعبان،  أجراها 
مع  طبية  عناية  إىل  كالهام 
تربص  ضمن  البقاء  مواصلة 
الدوحة  يف  التونيس  املنتخب 
ضمن  مشواره  لبقية  استعدادا 
منافسات املجموعة الثانية لكأس 

العرب التي تحتضنه قطر إىل غاية 18 ديسمرب الجاري.
وكانت االختبارات ضّد فريوس كوفيد 19 التي أجرتها عنارص الوفد التونيس سلبية إال تحليل الالعب حمزة املثلويث الذي كان إيجابيا، 
وبالتايل تّم عزله عن املجموعة منذ ليلة البارحة لإلقامة يف إحدى املصحات املختصة بالدوحة إىل حني اخضاعه إىل تحليل ثان بعد 
48 ساعة، علام أن تحاليله السابقة كانت كلها سلبية كام أن الالعب حمزة املثلويث شأنه شأن كل الالعبني وكل أعضاء الوفد قد قاموا 

سابقا بالتلقيح ضد فريوس كورونا.
وللتوقي فقد أجرت مجموعة من الالعبني مساء امس اختبار »يب يس ار« جديد وقد كانت كلها سلبية فيام أجرى البقية االختبار اليوم 

للتأكد من سالمة كامل املجموعة عىل أن تصدر نتائجه مساء هذا اليوم.

الجلسة العامة التقييمية 
لنجم املتلوي   

أعلنت الهيئة املديرة لنجم املتلوي عن تنظيم الجلسة العامة التقييمية للفريق 
للموسم الريايض 2020 /2021 وذلك يوم 20 ديسمرب الجاري مبقّر النادي.
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بعد تصريح المنذر الكبير في شأن مغادرة أيمن عبد النور 

نبزة مع غيالن الشعاللي هي النقطة التي 
افاضت الكأس 
خرج علينا مدرب منتخب تونس قبل انطالق 
سبب  حول  غريب  بترصيح  العرب  مونديال 
وهو  للمنتخب  النور  عبد  امين  مغادرة 
منذر  الكربان  قال  يومها  قطر  يف  املوجود 
أن  من  النور  عبد  متنع  إصابة  إن  الكبري  
يكون يف حظرية املنتخب ومبا أن امليّة تكّذب 
الخرب  فان  الشائع  املثل  يقول  كام  الغطاس 
كتب العب  اذ  اليه  نذهب  ومل  جاءنا  اليقني 
الكثري  فيها  تدوينة  الشعاليل  غيالن  املنتخب 
مغادرة  سبب  حول  والتوضيح  الوضوح  من 

عبد النور وهو بذلك بّث نار الفتنة يف املجموعة وهذا رأينا طبعا وكذب مدرب املنتخب املنذر الكبري والتدوينة خري شاهدعىل ما 
نقول ويبقى الخرب صحيح والتعليق حر .

محمد

مسؤول امللعب التونسي 
عادل بوعالق يف ذمة اهلل 
فقدت عائلة امللعب التونيس املسؤول األّول عن فريق األكابر لكرة القدم 
عادل بوعالق الذي وافاه األجل املحتوم صباح الثالثاء املايض. الفقيد تقلد 
عديد املناصب يف فريق باردو كام أنه كان حكام سابقا وكانت له مسرية 

طيبة كمساعد بالقسم الوطني )الرابطة األوىل حاليا(.
عائلة  إىل  التعازي  بأحّر  الشعب  أرسة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
املرحوم والعائلة املوسعة للملعب التونيس راجني من الله العيل القدير 
أن يتغّمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله جميل الصرب والسلوان. إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

إيهاب املساكني 
يعود إىل النجم 

الساحلي

أعلن النجم الساحيل عن عودة متوسط امليدان إيهاب 
املساكني إىل صفوف الفريق وبذلك يجدد املساكني العهد 

مع النجم.

محمد العربي 
العرعوري يغادر 

أمل جربة

أكد املدرب محمد عريب العرعوري االستقالة من تدريب أمل 
جربة.

وأضاف العرعوري أن قرار االستقالة يأيت نظرا إىل الوضعية 
املادية يف الفريق وعدم رصف مستحقات الالعبني.

قرارات رابطة المحترفين

معاقبة النفزي بمقابلتني، 
واملاجري وبودراما وتوبيخ 

لجمعية جربة 
الوطنية  الرابطة  مكتب  اتخذ 

خالل  املحرتفة  القدم  لكرة 

العقوبات  من  جملة  اجتامعه 

ضد عدد من األندية وذلك عىل 

النحو التايل:

الشابة  هالل  العب  معاقبة   -

مبباراتني  النفزي  أمني  محمد 

وخطية مالية قدرها 5000 دينار 

غري  بحركة  قيامه  خلفية  عىل 

التلفزية  الصور  أثبتتها  أخالقية 

يف املباراة أمام النادي اإلفريقي 

يوم 21 نوفمرب لحساب الجولة 

السابعة لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل.

- معاقبة الصديق املاجري العب اتحاد بنقردان مبقابلتني وخطية مالية قدرها 

5000 دينار من أجل دفع ومحاولة االعتداء عىل العب من الفريق املنافس يف 

املباراة أمام النادي البنزريت يوم 21 نوفمرب لحساب الجولة السابعة لبطولة 

الرابطة املحرتفة األوىل.

- معاقبة أرشف بودراما العب النادي البنزريت مبقابلتني وخطية مالية قدرها 

5000 دينار من أجل دفع ومحاولة االعتداء عىل العب من الفريق املنافس 

يف املباراة أمام اتحاد بنقردان يوم 21 نوفمرب لحساب الجولة السابعة لبطولة 

الرابطة املحرتفة األوىل.

بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل  - معاقبة جمعية جربة 

رمي املقذوفات عىل أرضية امليدان من قبل جامهريه خالل املقابلة أمام أمل 

جربة يوم 27 نوفمرب.

- معاقبة محرز موفق املعد البدين بأمل جربة مبنعه من الجلوس عىل بنك 

البدالء يف مقابلتني يضاف إليها مقابلة من أجل العود مع خطية مالية قدرها 

3000 دينار )ضعف الخطية األصلية( من أجل التهجم عىل طاقم التحكيم 

والتفوه بكالم بذيء بعد املباراة أمام جمعية جربة.

- معاقبة أوملبيك سيدي بوزيد بتوبيخ وخطية مالية قدرها 1500 دينار من 

اجل رمي املقذوفات عىل أرضية امليدان من قبل جامهريه خالل املقابلة أمام 

مستقبل املحمدية يوم 27 نوفمرب.

بحركة  قيامه  خلفية  عىل  بوحاجب  سامح  قفصة  قوافل  العب  استدعاء   -

بن  سبورتينغ  أمام  املقابلة  خالل  املنافس  الفريق  جمهور  تجاه  استفزازية 

عروس يوم 28 نوفمرب اعتامدا عىل ما تم ذكره يف التقارير الرسمية مع إيقافه 

عن مامرسة نشاطه الريايض إىل حني مثوله أمام مكتب الرابطة.

الجلوس  من  مبنعه  قابس  اإلداري ملستقبل  املرافق  التوايت  معاقبة يرسي   -

البدالء يف مقابلتني مع خطية مالية قدرها 1500 دينار من أجل  عىل بنك 

التهجم عىل طاقم التحكيم والتفوه بألفاظ بذيئة إثر نهاية املقابلة امام هالل 

مساكن يوم 28 نوفمرب.
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األخيرة

* حسني عبد الرحيم    

قرطاج  أيام  يف  دياب«  »محمد  املخرج  ملشاركة  الثانية  الدورة  كانت 
السينامئية هذا العام حدثا منتظرا، ألن فيلمه األول »اشتباك« لقي ترحيبا 
بالغا من الجمهور والنقاد وفاز بعدة جوائز منها جائزة اإلخراج والتمثيل 
باإلضافة لجوائز دولية، فيلمه الثاين »أمرية« حاز عىل التقدير من النقاد 
ولكنه كان محل إعجاب كبري من الجمهور رغم بعض املالحظات النقدية 

من جانبنا بشأن السيناريو.
االرسائيلية  السجون  يف  املحكومني  الفلسطينيني  السجناء  عن  الفيلم 
بأحكام كبرية قد تصل مدى الحياة، وقد تركوا وراءهم زوجات وأطفاال، 
أطباء  يقوم  يك  جدا  معقدة  بطريقة  نطفهم  بتهريب  السجناء  يقوم 
من  أطفال  إلنجاب  بها  الزوجات  بتلقيح  األجّنة  بزراعة  متخّصصون 
حرا  منه  يشء  يبقى  أن  يحب  األسوار  وراء  الغائب  السجني  أصالبهم، 
عرشات اآلالف من أطفال املعتقلني جاؤوا إىل العامل بهذه الطريقة. هل 
السجناء  للسجال  مجال  هذا  للمقاومة  ومعقولة  واقعية  طريقة  هي 
الذين سيقضون بقية حياتهم وراء األسوار ورمبا ميوتون هناك يريدون 

بعضا منهم حرا يف العامل ويف وطنهم الذين ناضلوا وحبسوا يك يحرروه.
أنجبت  معتقل  وزوجها  بالتدريس  تعمل  ألّم  وابنة  شابة  هي  »أمرية« 
بالتلقيح من نطفة منه هّربها من محبسة عرب حارس إرسائييل،  ابنتها 
طفال  يريد  األسري  لكن  املعتقل،  املناضل  بأبيها  فخورة  »أمرية«  وتكرب 
آخر فريسل نطفة أخرى والتي يفحصها األطباء فيكتشفون أنه غري قادر 

عىل اإلنجاب وبالتايل تبدأ الشكوك حول 
إمكانية حمل األم من رجل آخر وتشمل 
العمل  يف  وزمالءها  اإلخوة  الشكوك 
حميمية  روابط  بهم  تربطهم  الذين 
كانت  الصمت..  تلتزم  ولكنها  وتعاين 
تعرف الحقيقة التي عمل اإلرسائييل عىل 

إيصالها إليها.
أبيها  البحث عن  الفتاة يف دوامة  تدخل 
بأن  طويل  مسار  بعد  لتعرف  الحقيقي 
العينة  غري  قد  االرسائييل  السجن  حارس 
النطفية ليستبدلها بعينة من نطفته هو، 
ابنة للسجان وليس  وبالتايل تصبح أمرية 
أمرية لشعور  تتعرض  املسجون  للمناضل 
بغيض بالعار تثريه لديها زميالت املدرسة 

ملناضل  ابنة  بأنها  بينهن  تفتخر  كانت  اللوايت 
العائلة عىل رضورة سفرها من  تُجمع  معتقل، 
حبيبها  مع  السفر  ترفض  وهي  الواقع،  هذا 
وفرت  أن  بعد  اإلسكندرية،  يف  بعيدا  للعيش 
وبعد  لذلك  اإلمكانيات  كل  امليسورة  عائلتها 
وأبوها  )أمها  الفلسطينية  عائلتها  أجمعت  أن 
ذلك..  رضورة  عىل  وجدتها(  وأعاممها  املعتقل 
يك  العازل  السور  عرب  ثغرة  من  تتسلل  لكنها 
تقتل الفاعل اإلرسائييل أو من يشبهه ويكتشف 
واقعية  مشكلة  يطرح  الفيلم  وتُقتل.  أمرها 
السجون  يف  املعتقلني  ملأساة  املتابعون  يعرفها 
اإلرسائلية بأحكام متتد مدى الحياة أو بقرارات 

إدارية مفتوحة.
فقدان األمل يف الحرية، وعملية تهريب النطف 
معروفة أيضا لكن السياق الحكايئ الذي وضعها 

نفسها؟  األبوة  معنى  ما  مثال  بكثري..  أعمق  مشاكل  يطرح  املخرج  فيه 
ومسألة الحرية واالحتالل والحرب والسالم والتعايش هل املسألة برمتها 
بيولوجية أم سياسية وحضارية؟ هل مسألة تحرير الفلسطينيني تُختزل 

يف تحرير نُطف املعتقلني إلخصاب بويضات زوجاتهم؟
قتل  املخرج  قّرر  ملاذا  السياق..  هذا  ورمزيتها يف  الدرامية  الناحية  من 
والزواج  الحب  مع  سالم  يف  للعيش  ترحل  تركها  باإلمكان  كان  أمرية؟ 
باإلسكندرية املختلطة األجناس أصال.. ملاذا مل يرتك 
حّل  ألي  أو  آالمها  لنسيان  مفتوحا  الباب  املخرج 

آخر غري املوت؟
هناك حقيقة معروفة للجميع يف الواليات املتحدة 
 )DNA( الوراثية  التحاليل  إجراء  عند  األمريكية: 
اكتُشف  األمريكيني  السود  من  كبري  عدد  عىل 
لدى  )أوروبية(  قوقازية  وراثية  صفات  وجود 
العبيد  ُمالّك  السادة  دأب  فقد  منهم  الكثريين 
البيض عىل مامرسة الجنس مع النساء السوداوات 
سواء برضاهّن أو اغتصابا فهل هذا يثري مشكالت 
وجودية لدى مئات اآلالف من السود الخالسيني.. 
وتدمرها  حياتهم  يف  االضطراب  تثري  مشكالت 
اللوايت  النساء  فيلمنا، وكذلك مئات  كام حدث يف 
والتي مل  الخمس،  القاّرات  الحروب يف  اغتُصنب يف 

تتوقف منذ قرون ونتج عن ذلك أطفال هم قطعا أبناء آلبائهم الذين 
قاموا عىل تربيتهم ليصبحوا رجاال ونساًء كاميل الرشف والكرامة وليسوا 
انتقاما  لقتله  البيولوجيني  آبائهم  أحد من ساللة  للبحث عن  يف حاجة 
من جرمية مل يرتكبها أحد معروف ولكنها جرمية صنعها التاريخ املعقد 
اليهودية أن  التقاليد  السبب ذاته تعترب  للشعوب واألجناس ورمبا لهذا 

الشخص يهوديا فقط ألن أمه يهودية.
مل يكن »محمد دياب« قادرا عىل تصوير أحداث الفيلم يف األرايض املحتلة 
حيث تحدث وقائع الحكاية يف الضفة الغربية، وتم التصوير يف »األردن«، 
وتقوم الشابة »تارا عبود« بدور »أمرية« يف أول تجاربها السينامئية، بينام 
تؤدي النجمة األردنية »صبا مبارك« دور والدتها بينام تبدو أصغر من 
التمثيل كبار املمثلني الفلسطينيني مثل »عيل  ذلك بكثري، ويضم طاقم 
سليامن« و»وليد زعيرت« و»زياد بكري« باإلضافة إىل مطربة األوبرا »ريم 

تلحمي«.
إخراج فني جيد لدياب الذي بدأ العمل مجددا يف مسلسل هوليودي 
سنشاهده  ما  وهو  كنتفليكس  العالية  الرقمية  املنصات  عىل  سيعرض 
فنحن نتوقع صعودا كبريا لهذا املخرج لو استطاع التعامل املستقّل مع 

اشرتاطات املنتجني الكبار.
كتابة السيناريو لدياب أيضا وهو كاتب ماهر جدا كام شاهدناه يف فيلم 
»اشتباك« ولكنها كانت تستدعي التدقيق يف سيناريو »أمرية«، وهي ما 
جعلت رسالة الفيلم ملتبسة ورمبا ُمقلقة وقد تثري عداوات غري منظورة 

اآلن.

فيلم »أمرية« وأسئلته امُلقلقة

وال  البيولوجي  عمري  وليس  واألديب  الثقايف  عمري  -هي  عاما  ثالثني 
وحنجريت  وأجري  أجري  مالحة.  تربة  يف  الورد  أزرع  وأنا  التعليمي- 

مجروحة بفعل ما خلّفه الغزاة بقلبي...
أذكر منذ خمس وعرشين عاما مقاال كتبته يف جريدة »الصدى« وكنت 
حينها  كتبت  حيث  بالدي  يف  اإلبداعي  للمشهد  نقدي  يف  ومرة  قاسية 
بالصوت العايل »شعراء يتذلّلون عىل األعتاب كالكالب الجرباء« يف زمن 
كانت الكتابة فيه عزيزة وكانت كلمة الحق تؤدي إىل السجون. واليوم 
الثقايف  الوجه  الكلمة يف زمن طُمست فيه معامل  ماذا تبّقى من رمزيّة 
والجسد الثقايف وأصبح فيه املجد ملن يدفع أكرث حتى ال أقول شيئا آخر.

دروَس  أحرض  املايض  القرن  من  التسعينات  أواخر  يف  كنت  أنني  أذكر 
الناقد والباحث الدكتور محمد لطفي اليوسفي وكان يسخر من الكتاب 
التونسيني ويقول لنا يف دروسه إنه ليس مثة كتاب تونسيون وإمنا كتبة 
تونسيون٬ وملا قتل املرحوم شكري بلعيد وقبله مات منور صامدح كمدا 
وبعده مات محمد رضا الجاليل وبعدهام محجوب العياري وكرث اللغط 

لرجع  أستمع  وكنت  اليوسفي.  كالم  صحة  من  تأكدت  حولهم  والكالم 
صدى أصواتهم يرّن يف وجداين وينزف قلبي حزنا عليهم.

وكربت قليال٬ رأيت املشانق يصلب فيها دم األحرار ولعنت الزمن الذي 
عشت فيه ورأيت فيه الرؤوس تُباع علنا عىل أرصفة الطريق وتوزّع دمي 
بني القبائل وأنا أبحث عن املعنى يف الّنصوص ويف املشهد الثقايف وأرى 
الكتَبة  وتنّصب  الرديئة  الّنصوص  عن  تدافع  ثقافية  وميليشيات  أحزابا 
وتقرب األحرار. وتأكدت من أن وجودي يف هذا املشهد ال فائدة منه يف 
زمن الحقد والكره األعمى والبشاعة. ودفعت مثن مواقفي الثّقافية غاليا 

مثلام أقسمت عىل امليش يف الطريق الوعرة الصعبة منذ أعوام طويلة.
الّشوارع  يف  املشانق  للّصادقني  وينصب  املبدعني  يكره  شعب  نحن 
الربيئة.  األحالم  ويقتل  والفالسفة  العظامء  ويقرب  العامة  والّساحات 
فحني فتح الفضاء العام للكالم عىل عواهنه تصّور بعض األغبياء )اعذروا 
قسويت وجرأيت( أنهم قد أصبحوا عباقرة بأموال الشعب وعرقه٬ فتيّقنت 
البلد أصبحت شبه مستحيلة وغري ممكنة إالّ للذين  أن الحياة يف هذا 

من  ذلك  كلّفهم  مهام  فيها  البقاء  عىل  ويرّصون  بجذورهم  يتشبّثون 
نعيه  وقع  قد  اإلنسان  بأّن  تاّم  وعي  عىل  وأصبحت  وفواجع  خسارات 

وتشييع جثامنه إىل القبور املنسية يف املناطق القصية.
                                     * مليكة العمراين

رحلة البحث عن المعنى

ليس ثمة كتّاب تونسيّون وإنما كتَبة تونسيّون!


