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في ذكرى اليوم العالمي لحقوق اإلنسان

النساء يلبسن السواد وينظمن مسرية صامتة
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من فساد املنهجية املعتمدة
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ال يمكن إعداد مصب يف 
أقل من سنة

أين الخلل يف 
ميزانية الدولة 
لسنة 2022؟

تصعيد حركة النهضة

هل تتوجس خطرا من اإلجراءات القادمة؟

ملف العدد:
في النشاط النقابي:

هيئة إدارية ساخنة يف 
صفاقس، غياب املنحة الجامعية، 

تُهم كيدية يف معهد قصر 
سعيد وتنّكر للمستحقات يف 

نزل سوفيفا سوسة

5 ديسمبر 2021

أحبّك يا شعب

األخ نور الدين الطبوبي في ذكرى اغتيال حشاد

باركنا التدابري االستثنائية وانتصرنا لها 
لكنّنا لن نصرب على تعّطل لغة الحوار

ماذا أعدّ قيس سعيد من 
مفاجآت ليوم 17 ديسمرب؟
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وطنية

تَُعود علينا هذه الذكرى، والبالد تَعيش ُمنعرجا ال نَعلم 
َمآالتِه، لكّن الثابت، والبالد عىل ما هي عليه من ضبابية 
سياسية وعطالة اقتصادية واحتقان اجتامعي، أّن اليأس 
بلغ َمداه وأّن مظاهر العصيان باتت تهّدد بانفجار غري 

محمود العواقب.
أدىن  إىل  الثقة  منسوب  وتراجع  الحوار  لُغة  تعطّلت 
مستوياته، وأضحى التنافر سيَّد املوِقف. كلُّ املؤّشات 
تُوِمُض أحمَر ُمنِذرًَة بخطر داهم كانت وليدة سياسات 

فشل مرتاكمة عرب السنني:
برنامج  وإىل  تَقودها،  معلََنًة  رؤية  إىل  تحتاج  حكومة 
االرتجال  يف  كسابقاتها  تقع  ال  حتّى  ُخطاها،  ه  يَُوجِّ
التضارب  أعضائها  بني  يكون  ال  وحتّى  والتذبذب 

والتناقض كام كان بني وزراء حكومات سابقة.
والخربة  الكفاءة  لتغليب  الرتّوي  إىل  تحتاج  تعيينات 

والوطنية عىل الوالء.
اإلقرار  رغم  الحايل  التنموي  املنوال  تأبيد  عىل  إرصار 
واختالل  الصناعي  نسيجنا  تفكيك  يف  وتسبّبه  بفشله 
موازناتنا املالية وارتهانه للنمّو االقتصادي ولالستحقاقات 

االجتامعية والبيئية.
منظومة صّحية متهالكة فضحت جائحُة كورونا عيوبَها 
األمن  متطلّبات  تلبية  عىل  عجزها  وأظهرت  وعوراتِها 
كفاءاتها  شّد  وعىل  واملواطنني  للمواطنات  الصحّي 

الطبية وشبه الطبية إليها. 
وخدماٌت  مسبوقة،  غري  دنيا  مستويات  يف  منّو  نسبُة 
وبطالٌة  املواطن،  معاناة  من  فاقمت  مرتّدية  عمومية 
من  اآلالف  عرشات  أمام  خيار  من  ترتك  مل  مسترشية 
والجرمية  العنف  مستنقعات  إىل  االنزالق  سوى  شبابنا 
واإلدمان أو ركوب قوارب املوت بحثا عن عمل مفقود 

وعن كرامة مسلوبة.
لألسعار  الجنونية  الزيادات  أنهكتها  شائية  قدرٌة 

وارتهنتها أباطرة االحتكار والتهريب.
ٍ يف  بًُنى تحتيٌّة متهالكة ومصبّاٌت عشوائية، عنٌف ُمسترَشرْ
والشوارع...  العمل  ومواقع  الرتبوية  واملؤّسسات  األَُسِ 
يف  واملرّب،  واألبناء  واألب  األّم  طالت  بشعة  وجرائُم 
سابقة غري معهودة تحيل إىل مسؤولية عرشية التطاحن 
من  اإلفالت  لثقافة  التأسيس  يف  االجتامعي  والتدافع 

العقاب واستقالة الدولة والتطاول عىل القانون.
منظومٌة تربوية أُريَد لها أن تَزُوَغ عن وظيفتها كمصعد 
املواطنة  روح  وتنميِة  الذات  لبناِء  وأداة  اجتامعي 
ما  كّل  رغم  والتواكل  والغّش  العنف  إىل  بها  ودفعوا 

يبذله املربّون إلنقاذها وإنقاذ أجيال املستقبل.
من  أكرث  يف  البطيء  للقتل  ُمَكرِّسة  بيئيّة  سياساٌت 
معتمدية  يف  ويحصل  حصل  ما  غرار  عىل  مدينة... 
بسبب  األخرى  املدن  وعديد  ومدينة صفاقس  عقارب 
غياب املقاربات االسرتاتيجية ملعالجة النفايات وتثمينها 
ويؤّمن  املواطن  صّحة  ويضمن  مخاطرها  من  يحّد  مبا 

جودة الحياة.
اإلدارُة نََخرََها الفساد وزُجَّ بها يف التجاذبات الّسياسية 
هدٍم  معاِوَل  إىل  وحّولها  مهاّمها  أداء  عن  فأقعدها 
تُوظَّف الستباحة الحقوق والحريات ولاللتفاف عىل كّل 

مسعى لإلصالح وللسعي املحموم إىل تفكيك الدولة.
هذا هو املشهد السائد اليوم والذي أفرزته عرشيّة غلب 

عليها الفشل يف ظّل حكومات املحاصصة املتعاقبة.
استبرشنا خريا بالتدابري ولكن...

اتّخذها  التي  االستثنائية  بالتدابري  خريا  استبرشنا  لقد 
رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية من السنة الجارية.

لقد توّسمنا خريا يف رئيس الجمهورية الحتضان الحوار 
الوطني ورعايته إلنهاء حالة العطالة التي أفضت إليها 
خيارات االئتالفات الحاكمة املتعاقبة، ومنظومة الحكم 
التي تعود لها مسؤولية تفقري الشعب وتخريب اقتصاد 
قرارها  وارتهان  ومواردها  ماليّتها  واستنزاف  البالد 

السيادي للدول وللدوائر األجنبية املالية العاملية.
ورأينا  لها  وانترصنا  االستثنائية  املبادرة  تلك  باركنا  لقد 
املصالح  ُجموح  ولِكبح  التجاوزات،  إلنهاء  منطلقا  فيها 
السابقة  العرشية  فشل  ولتجاوز  املتدافعة،  الحزبية 
االنتقال  استكامل مسار  ارتهنت كّل مسعى نحو  التي 

لألبعاد  الدامج  االقتصادي  اإلقالع  الدميقراطي ومباشة 
االجتامعية والبيئية واملؤّسس عىل مفهوم العمل الالئق.

تصحيح المسار الديمقراطي
لقد كّنا عىل يقني من أّن تدابري 25 جويلية كان ميكن، 
تكون خطوة حاسمة عىل درب  أن  بإمكانها،  يزال  وال 
ألهداف  االعتبار  وإعادة  الدميقراطي  املسار  تصحيح 
ثورة 17 ديسمرب 14 جانفي وما زلنا نعتقد فيها مسلكا 
تُرفق  أن  عىل  مرّصون  ولكّننا  النفق،  من  البالد  يُخرج 
وبإجراءات  واألولويّات  املهاّم  تضبط  طريق  بخارطة 
عملية تنهي حالة الرتّدد والغموض وتفتح اآلفاق لرسم 

الجمهورية  ثوابت  أساس  عىل  الجديدة  تونس  مالمح 
املدنية الدميقراطية واالجتامعية.

مآالت  من  شعبنا  مكاسب  عىل  نخىش  أصبحنا  واليوم 
تراتيب 25 جويلية ليس بسبب تعليق العمل بأحكام 
بل  الحكومة،  وحّل  الربملان  أشغال  تعليق  أو  الدستور 
بسبب الرتّدد املبالغ فيه يف إعالن سقف زمنّي للمرحلة 
االستثنائية املعلَنة وضبط خارطة طريق واضحة بشأن 
ينهي  مبا  املسار  بتصحيح  الكفيلة  العملية  اإلجراءات 
ما  ويفشل  بالدنا  عىل  املسلّطة  الخارجية  الضغوطات 
عىل  ويساعد  أحابيَل  من  الداخلية  اللوبيات  تحيُكه 
لتلك  الحكم  حرية  وعىل  جهة  من  الثقة  بناء  إعادة 
الخارطة أو عليها يف إطار حوار وطني رصيح يجمع كّل 
بدولة  واملؤمنة  الوطنية  السيادة  الحريصة عىل  القوى 
الحرية والتقّدم االجتامعي  االستقالل واملتمّسكة بقيم 

وبالحريات الفردية والجامعية والعدالة االجتامعية.
السياسية  القوى  مع  والتفاعل  التشاركية  غياب  إّن 
الوطنية لن يفيض سوى إىل تحويل كلمة  واالجتامعية 
الشعب إىل كيانات متنافرة ومتناحرة عاجزة عن البناء 
االختالف  إطار  يف  السلمي  التعايش  وعىل  املشرتك 

الرشعي واملرشوع.
نفس اإلشكاليات مطروحة

مطروحة  زالت  ما  اإلشكاليات  نفس  أّن  يف  شّك  ال 
وتحتاج إىل وقت ملعالجتها:

بطالٌة مستفحلة، وفقٌر ضارب يف أعامق البالد، ومشاريُع 
وملّفات  وجهتها،  تحويل  تّم  أو  معطّلة  استثامرية 
القضاء  استقاللية  يف  الشّك  أدخلت  معلَّقة  قضائية 

وسلطان القانون.
 من ذلك قضية الجهاز الرّسي وقضيتيرْ اغتيال الشهيدين 

األخ نور الدين الطبوبي األمين العام لالتحاد 
في الذكرى 69 الغتيال الزعيم الوطني والنقابي خالد الذكر الشهيد »فرحات حشاد«

في الخطاب الوثيقة أمام عدد كبير من التونسيين

 اليأس بلغ مداه ومظاهر 
العصيان باتت تهدد 

بانفجار غير محمود

 باركنا املبادرة االستثنائية وانتصرنا لها لكن تعطلت لغة الحوار وتراجع منسوب الثقة
شكرا عىل حضوركم يف املوعد..

شكرا لبقائكم عىل العهد أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء..
نلتقي اليوم وككّل سنة يف مثل هذا اليوم لُنْحيي معا الذكرى 69 الغتيال الشهيد الرمز والزعيم الوطني والنقايب »فرحات حشاد« رحمه الله 

وطيَّب ثراه. 
نلتقي اليوم تخليدا ملا قّدمه حّشاد العظيم من عطاء ُملِْهٍم، وتقديرا وإجالال لروحه التي َوهبها ِفداًء للوطن ودفاعا عن حقوق الشغالني 

الكادحني.
اليوم وألسباب قاهرة تعود إىل إعادة بناء مقرّنا االجتامعي بساحة محمد عيل الحامي قلعة الصمود واملقاومة، يف ساحة ال تقّل  نلتقي 

رمزية.. ساحة رضيح فرحات حّشاد.. قائُدنا وملهمنا.. شهيُد الحركة الوطنية والنقابية.. خالُد الذكر.
نلتقي اليوم مرّة أخرى لنذكّر من تَناىس التاريخ أّن االتحاد منظّمة وطنية وكيان مجتمعي شامل ورشيك فاعل يف بناء الدولة التونسية منذ 
مرحلة التحرير إىل تأسيس الدولة الوطنية وعرب جميع مراحل بنائها، تذكّروا أنّه أثناء غياب بورقيبة عن تونس يف رحلته إىل الرشق العريب ثّم 
أثناء اعتقاله ونفيه توىّل الزعيم فرحات حّشاد قيادة الحركة الوطنية، فدفع حياته رضيبة ملواقفه الصادقة. إّن الزعامات الوطنية التاريخية 
تصنعها املعارك الكربى خدمة لشعوبها عىل غرار املعارك التي قادها بورقيبة ضّد االستعامر الفرنيس وقادها بن بلّة ورفاقه خالل الثورة 
الجزائرية وقادها عبد النارص يف معركة قناة السويس وضّد العدوان الثاليث عىل مرص وقادها »ِش ِڤيَفاَرا« ضّد االستعامر واإلمربيالية يف 

أمريكا الجنوبية وقادها »نِلُْسوْن َمانْديال« ضّد امليز العنرصي ويقودها الفلسطينيون ضّد الصهيونّية.
نلتقي اليوم لتجديد العهد مع ما دأَبَنا عليه بجعل هذه املناسبة محطًّة لشحذ الذاكرة باستحضار املالحم النضالية لرّواد الحركة النقابية 
التونسية األصلية، وبالّنهل من مآثر هؤالء وما ُجِبلوا عليه من آيات التضحية والتبرّص والوفاء للمبادئ والقيم النقابية واإلنسانية السامية، 

ومن حنكة يف إدارة الشأن الوطني واالجتامعي.
نلتقي اليوم لنؤكّد من جديد أنّنا باقون عىل درب حّشاد لن نحيد.. مؤمنون بدور منظّمتنا كقّوِة اقرتاح وتوازن ونضال وضغط وكفاعل أسايّس 

يف مسار اإلصالح السيايس واالنتقال الدميقراطي.
نلتقي اليوم لنجّدَد اعتزازَنا باالنتامء إىل منظّمة حّشاد العظيم ولنجّدد العهد عىل البقاء أوفياء.. أوفياء لدماء الشهداء.. أوفياء.. أوفياء لقيم 
الحرية والدميقراطية وحقوق اإلنسان.. أوفياء.. أوفياء الستحقاقات الشغالني وفق مفهوم العمل الالئق وكام حّددتها معايري العمل الدولية. 

  االتحاد منظمة وطنية وكيان مجتمعي شامل وشريك فاعل في بناء الدولة
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شكري بالعيد ومحمد الرباهمي وقضايا اغتيال األمنيني 
الرّش  وقضيّة  اإلرهاب  وقضايا  واملدنيني  والعسكريني 

يف سليانة.
ومن ذلك تفعيُل تقريرْي محكمة املحاسبات والتفقدية 
االنتخابية  الجرائم  بخصوص  العدل  لوزارة  العامة 
واالعتداءات عىل  والتسفري  واإلرهاب  الفساد  وجرائم 
 4 يوم  مقرّنا  عىل  الجبان  االعتداء  ومنها  املنظاّمت 
والشخصيات  ألحزاب  عىل  واالعتداء   2012 ديسمرب 

وأصحاب الكلمة الحرّة.
توضيح الرؤية

التونسيات والتونسيون ال يطالبون اليوم بالكثري.. هم 
للبالد..  العامة  والوجهة  الرؤية  توضيح  فقط  يريدون 
الشأن  إدارة  بخصوص  الثقة  استعادة  يريدون  هم 
عىل  واالطمئنان  األمل  استعادة  يريدون  هم  العام.. 

مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
الوضوح اليوم هو عنوان املرحلة وهو السبيل األفضل 
واألسلم إلحالل الثقة ومن دونه تهيمن الفوىض، ومن 
دونه تتحّول الدولة من قاطرة النمّو إىل عون مطافئ 

يلهث وراء األحداث واألزمات وما أكرثها.
التونسيات والتونسيون يرفضون العودة إىل ما قبل 25 
جويلية، لكّنهم يعتربون أّن من حّقهم معرفة الطريق 
أّي  مساءلة  حّقهم  ومن  البالد،  نحوه  ستسري  الذي 
املسؤولية  إطار  يف  به  القيام  يعتزم  ما  بشأن  مسؤول 

املنوطة بعهدته.
يستقيم  ال  مسارها  واستكامل  الدميقراطية  بناء  إّن 
ثقافة  تطوير  دون  ومن  دميقراطية  وسائل  دون  من 
الفصل  الوسائل  هذه  أهّم  ومن  واملواطنة  الحرية 
ومراجعة  االنتخايب،  القانون  وتنقيح  الّسلطات،  بني 
انتخابات  إىل  والدعوة  والجمعيات  األحزاب  قانون 
ومراجعة  وشّفافة،  دميقراطية  تكون  ألوانها  سابقة 
للهيئات  املنظمة  والقوانني  املحلّية  الجامعات  مجلة 
لالنتخابات،  املستقلّة  الهيئة  مقّدمتها  ويف  الدستورية 
الكفيلة  الصيغ  وإيجاد  الرقابية  الهيئات  دور  وتفعيل 
وغري  فعليا  مستقلّة  دستورية  محكمة  بعث  بضامن 
االتحاد  يف  حرصنا  وقد  السياسية.  للتّأثريات  خاضعة 
للنظر  لجان  بتشكيل  االستباقية  النظرة  تكريس  عىل 
يف هذه التعديالت وأنّنا عازمون عىل توسيع التشاور 
بالتنسيق مع األطراف واملنظاّمت التي نتقاطع معها يف 
الثوابت واملبادئ للدعوة للقاٍء وطنيٍّ يُثِمُر قّوة اقرتاح 
بها  يستهان  ال  ومدنية  وحقوقية  واجتامعية  سياسية 
وطني  لتوّجه  يؤّسس  ثابتة  وطنيّة  شخصيّات  مبعيّة 

ثالث عنوانه اإلنقاذ يف كنف السيادة الوطنية.
القضاء المستقل

إنّنا يف االتحاد العام التونيس للشغل نؤمن أّن القضاء 
املستقّل الحامي للحقوق والساهر عىل احرتام الحريات 
هو ركن أسايس من أركان الدولة ومقّوم من املقّومات 

األساسية الستقرار املجتمع وبناء الدميقراطية.
ولذلك فإنّنا نناضل دامئا ضّد اخرتاق القضاء من طرف 
تسخريه  وضّد  املصالح،  ولوبيات  السياسية  التيّارات 
لتصفية الحسابات وللتغطية عىل الفساد والفاسدين، 
فام بالك باإلرهاب واإلرهابيني. وقد ابتهجنا مبؤّشات 
االنحرافات  لهذه  نفسه  القضاء  من  جريئة  معارضة 

الجمهورية  وكيل  إيقاف  قراَر  مثَّنَّا  لذلك  الخطرية. 
السابق ملحكمة تونس ونادينا بتفعيل تقرير التفقدية 
العامة لوزارة العدل التي وقفت عىل تلك التجاوزات 

الخطرية.
ضرب االستقاللية

محطّات  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عاىن  لقد 
استقاللية  رضب  إىل  السعي  من  تاريخه  من  عديدة 
الّسلطة  حاولت  وقد  القضاء،  توظيف  عرب  املنظمة 

أحيانا تعطيل قراراتنا الداخلية بإقحام القضاء.
إن متّسكنا باستقالل القضاء، ال يخفي إقرارنا بأننا كنا 
الشأن أخريا بخصوص  ضحية لبعض قراراته، كام كان 
بتونس  االبتدائية  املحكمة  بإبطال  االبتدايئ  القرار 
الداعي إىل مؤمتر استثنايئ غري  الوطني  لقرار مجلسنا 
واملطالبة  الحيف  بإنهاء  متمّسكون،  وإنّنا  انتخايب، 
باإلنصاف، وملتزمون بالخضوع إلرادة هياكلنا النقابية 
ملا  وتطبيقا  ناظمة  داخلية  قوانني  من  يحكمها  وما 
قّررته هيئاتنا وسلطات قرارنا وأطرنا بصفة دميقراطية 
وشّفافة، وقد شعنا يف إعداد مؤمترنا العادي الخامس 
منظّمتنا  أّن  باعتبار  قوانيننا  حسب  والعرشين 
دميقراطية ومستقلّة ودفعنا غاليا من أجل استقالليّتنا 
مناقشة  والقطاعية  الجهوية  هياكلنا  بدأت  حيث 
اللوائح املصادق عليها من قبل الهيئة اإلدارية الوطنية، 
والقينا، كالعادة، مساندة من الحركة العاملية والنقابية 
العاملية مثلام كان الشأن عند محاكمة قياداتنا الرشعية 

التاريخية. 
الدروس والعبر

لقد دأبنا نحن مناضالت ومناضلو االتحاد العام التونيس 
للشغل عىل أن نجعل من إحياء هذه الذكرى مصدر 
إلهام متجّدد ننهل منه الدروس والعرب مبا يساعدنا عىل 

تقييم الحارض واسترشاف املستقبل.
االنفالت  واستهجان  أىس  بكّل  نعاين  ونحن  واليوم، 
املحمومة  البالد، واملساعي  الذي أصبحت عليه  العام 
لَِوأِْد االستحقاقات االجتامعية، وما تتعرّض له منظّمتنا 
عىل  وتطاول  وشيطنة  تشويه  حمالت  من  العريقة 
الذين  الجاحدين  الحاقدين  بعض  طرف  من  رموزنا 
بدورنا  وإمياننا  ولشعبنا  لوطننا  حبّنا  علينا  استكرثوا 
يف الّذود عن قيم الجمهورية املدنية، وغاظهم شغفنا 
العقل  لسلطان  وانحيازنا  للحياة  وحبّنا  بالحرية 
ملبادئ  وانتصارنا  قرارنا  باستقاللية  وتشبّثنا  والقانون 
ننبّه  فإنّنا  اإلنسان،  ولحقوق  املستقّل  النقايب  العمل 

ونحّذر من خطورة مثل هذه املامرسات اليائسة.
البالد  لتحويل  االستثنايئ  الوضع  توظيف  من  حذار 
إىل غنيمة يستبيحها الجشعون وسامرسة املوت ممن 

يسبّقون األرباح عىل األرواح.
السياسية  التجاذبات  يف  اإلدارة  حرش  من  حذاِر 
من  متنعها  لوالءات  وإخضاعها  الحزبية  والتوظيفات 
والشفافية  الحياد  العمومية يف كنف  تقديم خدماتها 

واحرتام القانون.
املحتكرين  أيدي  عىل  الرضب  يف  التّهاون  من  حذاِر 

واملهّربني واملتهّربني من الواجب الجبايئ واالجتامعي.
التذّرع  ومن  املربمة  لالتفاقيات  التنّكر  من  حذاِر 

بجائحة كورونا لاللتفاف عىل حقوق العاّمل.

إلحالل  توظيفه  وخطر  الشارع  غضب  من  حذاِر 
شخصية  أو  فئوية  أو  حزبية  مآرب  لتحقيق  الفوىض 
كالجهوية  البدائية  النعرات  لتغذية  أو  معلومة،  غري 

والعشائرية لبّث الفتنة والتفرقة.
والتجييش  الشحن  ومن  الكراهية  خطاب  من  حذاِر 
وبّث اإلشاعات وزرع بذور الفتنة ونرش ثقافة العنف 

والتخوين. 
حذاِر من املّس من تاريخنا الوطني وكتابته عىل املقاس 
أو لتصفية الحسابات.. رحم الله شهداء تونس.. شهداء 
 ..1947 أوت   5 شهداء  االستبداد..  ضحايا  االستقالل.. 
جانفي  شهداء   ..1951 نوفمرب   21 النفيضة  شهداء 
1978.. شهداء انتفاضة الخبز 1984.. شهداء الحوض 
املنجمي 2008.. شهداء ثورة 17 ديسمرب 14 جانفي.. 
وتحيّة لكّل املناضلني الصادقني عرب كّل مراحل تاريخنا 

املجيد والذين عبّدوا لثورة الحرية والكرامة. 
حذاِر من االستخفاف مبا يجري يف مؤّسساتنا الرتبوية 
اىل  وحّولها  والتلميذ  املريب  طال  وعنف  تسيّب  من 
والتسويق  الفكر  وتبليد  البطالة  إلنتاج  فضاءات 
عوض  السوق  خدمة  يف  يكون  حتى  التعليم  لسلعنة 

توظيفه لخدمة املجتمع وتنوير الفكر.
خدماته  وترذيل  العمومي  املرفق  تدمري  من  حذاِر 

وزرع العداوة تجاهه لغاية التسويق لخْوصصته.
حذاِر من االستقواء باألجنبي والتحريض ضّد بالدنا مبا 
يهّدد سيادة قرارنا الوطني ويستنزف مقدراتنا ويرتهن 

استقاللية خياراتنا.
اإلقليمية  املحاور  وراء  االصطفاف  من  حذاِر 
ال  خارسة  معارك  يف  بالدنا  وحرش  والجيوسياسية 

مصلحة لنا فيها.
حذاِر من فشل تجربة 25 جويلية ومن تعطيل تحّولها 
لعودة  الطريق  نعبّد  فبذلك  تصحيحي  مسار  إىل 

املنظومة الفاشلة والنتشار الفوىض.
لن نخضع لالبتزاز

لقد َوعدنا ُرّوادنا وشعبنا أالّ نخضع لالبتزاز.. أالّ نساوم 
يف استقاللية قرارنا.. أن نبقى أوفياء ألصحاب الحّق.. 
أنصارا للدميقراطية.. دعاًة للحوار مهام بلغ االختالف.

التخريب  معاول  وال  الشيطنة  حمالت  تربكنا  لن 
تجاه  بتعّهداتنا  اإليفاء  عن  تُثِْنينا  ولن  والتشكيك 

عامالت وعاملنا وتجاه شعبنا.
جميع  تطبيق  من  نتحّقق  حتّى  بال  لنا  يهدأ  لن 
االتفاقيات املربمة ومن الرفع يف األجر األدىن املضمون 
عن  نتنازل  ولن  لتعديله  ودامئة  دورية  آلية  وإيجاد 
حّقنا يف فتح املفاوضات االجتامعية يف جانبيها املادي 
يف  االتفاق  عليه  تّم  ما  ووفق  آجالها  ويف  والرتتيبي 
اجتامع مكتبنا التنفيذي الوطني مع الحكومة من أجل 
الزيادة يف األجور حفاظا عىل مقدرتنا الرشائية وحّقنا 

يف تحسني شوط وظروف عملنا. 
املنوال  حول  وطني  حوار  إىل  الدعوة  يف  سنستمّر 
التنموي مبا يلبّي استحقاقات شعبنا يف الحرية والكرامة 

والعدالة االجتامعية.
ويف  العمومية  مؤّسساتنا  عن  الدفاع  يف  سنستَِميت 
التصّدي لكّل محاوالت التفويت فيها تحت أّي عنوان 

كان.

سنقاوم كّل أشكال العمل الهّش أينام كانت، وسنعمل 
عىل فرض شوط العمل الالئق كمقوِّم أسايّس الستدامة 

مؤسساتنا وخلق القيمة املضافة.
التونسيني  سواء  املهاجرين  العاّمل  جانب  إىل  سنقف 
يف الخارج أو األجانب يف تونس مطالبني باملساواة يف 

املعاملة ويف الحامية.
أمننا  وطني حول  حوار  بفتح  التعجيل  سنحرص عىل 
بالقطاع  للنهوض  وطنية  اسرتاتيجية  وبلورة  الغذايئ 
تنموية  مقاربة  وفق  املائية  ومقدراتنا  الفالحي 
النظيفة  والطاقات  األخرض  االقتصاد  تثّمن  مستدامة 

والصديقة للبيئة.
واملناشري  األوامر  بإصدار  التعجيل  عىل  نعمل  سوف 
كام  واالجتامعي،  التضامني  االقتصاد  تنظّم  التي 
الدورة  يف  املنظّم  غري  االقتصاد  إدماج  عىل  سنعمل 
إطار  يف  للجميع  الالئق  العمل  يضمن  مبا  االقتصادية 

العدل واملساواة.
سنناضل من أجل إصالح منظومة الصّحة العمومية مبا 
يؤّهلها لكسب معركة البالد يف مواجهة جائحة كورونا 
لجميع  خدمة  الصّحي  العمومي  باملرفق  وللنهوض 

التونسيات والتونسيني.
تفعيل االتفاقيات

العالقة  االتفاقيات والقرارات ذات  نعمل عىل تفعيل 
بالتشغيل.

إصالح  يف  باإلرساع  املطالبة  عىل  نعمل  سوف  كام 
الصناديق  مقّدمتها  ويف  االجتامعية  الحامية  منظومة 
االجتامعية وتأمني الحياة الكرمية للمتقاعدين وتطوير 

مة للمضمونني االجتامعيني.   الخدمات املقدَّ
الهادفة  املبادرات وخاّصة تلك  سنقف إىل جانب كّل 
إىل الضغط عىل غالء املعيشة ومحاربة ارتفاع األسعار 
ومقاومة العنف ضّد املرأة، وحمالت النظافة وتجميل 
املدن والقرى والتنشيط الثقايف وغريها وسنلتزم بدعم 
كّل الجهود التي تسعى إىل تحويلها إىل ثقافة مرتّسخة 
يف السلوك العام بعيدا عن التوظيف السيايّس والحزيّب.

نحن مع فلسطين
يواجه  فلسطني  يف  وشعبنا  الذكرى  هذه  علينا  تعود 
تصعيدا صهيونيّا أّدى إىل سقوط العديد من الشهداء، 
الشيوخ  طالت  التي  االعتقاالت  تصاعد  عن  فضال 
والنساء واألطفال، وحّول السجون إىل مرشحة للتعذيب 

والتنكيل والقتل البطيء لألرسى الفلسطينيني.
وإزاء هذه األعامل الهمجية والوحشيّة فإنّنا نعرّب بهذه 
فلسطني  يف  أشّقائنا  مع  تضامننا  كامل  عن  املناسبة 
املقاومة  عىل  البطويّل  وإرصارهم  صمودهم  ونحيّي 
هدم  من  الصهيوين  الكيان  به  يقوم  ما  ونستنكر 
تهويدها،  بغاية  واألحياء  والبيوت  للحقول  وتخريب 
صمته  عن  الخروج  والعريب  الدويل  املجتمع  ونناشد 
للشعب  واملؤازرة  الدعم  لتقديم  املظامل  هذه  أمام 
االستقالل  أجل  من  نضاله  يف  الشقيق  الفلسطيني 
القدس  وعاصمتها  أرضه  عىل  دولته  وبناء  والتّحّرر 

الرشيف.
كام نجّدد موقفنا املبديئ من رفض االتحاد لكّل أشكال 

التّطبيع مع الكيان الصهيوين.
العزة لتونس واملجد للشهداء.

قدرة شرائية 
أنهكتها الزيادات 

الجنونية 
وسياسات بيئية 
مكرسة للقتل 

البطيء
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* لطفي املاكني

تتجه االنظار يف ذكرى اندالع الثورة والتي اصبحت عيدا 
الرئيس  اعلنه  ما  اىل  )استنادا  جانفي   14 يوم  عن  بدال  لها 
قيس سعيد لدى ارشافه عىل اجتامع مجلس الوزراء يف االيام 
مالمح  لتوضيح  خطوات  من  اتخاذه  سيتم  ما  إىل  املاضية( 
املرحلة القادمة بعد ان طال االنتظار وبدأت اغلب االطراف 
الداعمة ملسار 25 جويلية تحث وتطالب بالخروج من دائرة 
الصمت واالفصاح عن الكيفية التي سيتم من خاللها وضع 

حد لحالة االستثناء.
العام  االمني  ترصيحات  املرحلة  هذه  خضم  يف  وتأيت 
التحاد الشغل األخ نور الدين الطبويب لتكشف عن رضورة 
الترسيع بازالة الغموض بعد كل هذه االشهر من التمطيط 

يف الوضع االستثنايئ الذي تفاقمت تداعياته عىل االوضاع السياسية االقتصادية 
واالجتامعية وترسبت اىل النفوس الداعمة لالجراءات املتخذة يوم 25 جويلية 
القلق وحتى الريبة من ان الزمن وتفاعالته قد تكون توقفت عند ذلك التاريخ 
واملعلن من قرارات حينها، والخروج من الوضع االستثنايئ بعد كل هذه االشهر 
من الصمت واالنتظار سيكون صعبا ومكلفا يف ظل ما يتحدث عنه الداعمون 
ملسار 25 جويلية من »حصار« بات مرضوبا عىل البالد بسبب استدامة حالة 
االستثناء خاصة وان الرافضني لهذا املسار وأولهم من كانوا يف الحكم عىل مدى 
الوضع  ذلك  الوقت  مبرور  استثمروا  الدولة  دواليب  وتعطيل  الفشل  عرشية 
يف  كانوا  عندما  برامجهم  عن  غابت  التي  البدائل  ويطرحون  يفتون  واصبحوا 
السلطة إضافة اىل الفزاعات التي اطلقوها بكل اتجاهات قوى الضغط الخارجي 

حتى متارسها عىل القرص الرئايس يك يرتاجع ويعيد شيخ النهضة اىل رئاسة الربملان 
املجمد منذ 25 جويلية مع التبايك عىل الدميقراطية املنتهكة واالستبداد العائد 

من ثنايا الثغرات املوجودة بدستور 2014.
* الترقب والصمت!

وتجنبا لسناريوهات قد تذهب برياح اجراءات ذلك اليوم الذي خرجت 
قابلة  وغري  فاشلة  حكم  منظومة  بكنس  لتطالب  املجتمع  رشائح  اغلب  فيه 
لالصالح طاملا انها ترى الحكم غنيمة فإن القوى الداعمة ليوم 25 جويلية وبقدر 
مواقفها الثابتة والحاسمة يف انه ال رجوع اىل ما قبل ذلك التاريخ فانها متشبثة 
يف الوقت نفسه برضورة القطع مع حالة الرتقب والصمت وعدم التشاور مع 
ساعاتها  يف  وحضنتها  االجراءات  لتلك  اآلمان  صامم  مثلت  التي  القوى  هذه 
االوىل من اي التفاف عليها واصبغت عليها مرشوعية شعبية مبا جعل االطراف 

املتباكية عىل املرحلة السابقة ترتاجع خطوات ان مل نقل تختفي 
اليام عن املشهد العام وحتى يف املناسبات القليلة التي ظهرت 
الخروج  البحث عن  املنحرص يف  تزن كالمها  كانت  للعلن  فيها 
االمن من الدائرة التي ضاقت عليهم يف ظل التفاف شعبي كبري 

عىل ما حصل يوم 25 جويلية.

* خيار المرحلة
وستكون مختلف الفعليات االجتامعية واملدنية والسياسية 
أجلها  من  التي  الوجهة  إىل  جويلية   25 مبسار  للدفع  ضامنة 
الداهم وما يفرضه  القرارات لوضع حد للخطر  اتخذت جملة 
الفصل 80 من خطوات لتجنب تداعيات ذلك الخطر املتفاقم 
يوما بعد آخر لذا فان التشاركية باتت خيارا ال محيد عنه الن 
الصعوبات التي تعيشها البالد واملنعكسة عىل املعيش اليومي 
جهود  لتظافر  تحتاج  مرفهة  تعترب  كانت  االن  حتى  ورشائحه  الشعب  الغلب 
الجميع خاصة  القوى الوطنية التي اثبتت التجارب السابقة انها دامئا منحازة 
إىل الخيارات الشعبية ومصلحة البالد مل تكن يف اي مرحلة سابقة لها مطامح يف 

السلطة او مغامنها املعلنة والخفية.
* ال للرؤية الواحدة

تتطلب  املكان  ذات  يف  والدوران  بالصعوبات  املثقلة  الظرفية  ان  كام 
لتجاوز  مقارباتها وتصوراتها  اىل  واالستامع  والكفاءات  الخريات  بكل  االستعانة 
اىل اصوات معينة  االستامع  او  االقتصار عىل رؤية واحدة  ان  اذ  الظرفية  تلك 
الحلول  والقصور يف  العطالة  اىل مرحلة  تعيدنا  قد  الرؤية  تلك  ذات  هي من 
االفكار  وثراء  والحراك  بالتنوع  يتميز  العام  املشهد  ان  حني  يف  والتصورات 
وتنوع املقرتحات استنادا لكون هذه القوى تعمل وفق ثوابت الدولة املدنية 
وخياراتها االجتامعية وقيم الجمهورية ورفضها لكل اشكال العنف واالنخراط يف 
التحالفات الخارجية املشبوهة وأجندات تنظيامت تقنات من متويالت ضخمة 
لبث الفنت والفوىض واغراق الشعوب يف االحتقان واالقتتال واالمثلة من حولنا 

تكشف النوايا الخفية لهذه االطراف.

* شرخ التباعد
من هذا املنطلق فان االنفتاح واالستامع إىل القوى الوطنية من الفعليات 
االجتامعية واملدنية والسياسية سيكون افضل الخيارات حتى ال يحدث الرشخ 
اتساع  من  وتزيد  جويلية   25 الجراءات  الرافضة  االطراف  عنه  تبحث  الذي 
لن  تداعيات  ذلك  ويف  الوطنية  والقوى  الرئايس  القرص  بني  ما  التباعد  مسافة 
تكون باملحصلة إال استمرارا لضبابية مرحلة استثنائية حان وقت القطع معها 
من أجل مصلحة البالد والشعب الذي انتظر ويتنتظر الكثري من مرحلة ما بعد 

25 جويلية.

وطنية

الرئيس قيس سعيد يشرف على موكب إحياء ذكرى إغتيال حشاد
أرشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح األحد 5 ديسمرب 2021، عىل موكب إحياء الذكرى التاسعة والستني 

الغتيال الزعيم الوطني الراحل فرحات حشاد، وذلك برضيح الشهيد بالقصبة.

وحرض هذا املوكب السيدة نجالء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، واألخ نور الدين الطبويب، األمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل، وعدد من أفراد عائلة الشهيد يتقدمهم نجله السيد نور الدين حشاد.

كام حرض هذا 
املوكب السيدات 

والسادة 
وزير الشؤون 

االجتامعية ووايل 
تونس ورئيسة 

بلدية تونس 
ورؤساء منظامت 

وطنية وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل، وعدد من أعضاء الديوان الرئايس.
وتوىل رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور عىل رضيح الشهيد، ثم تال فاتحة الكتاب ترحام عىل روح الزعيم فرحات حشاد.

كام تحادث رئيس الجمهورية، باملناسبة، مع أفراد عائلة الزعيم النقايب الراحل مستحرضا خصاله واستبساله يف الذود عن الوطن. 

أخبار الجامعة
فتح اآلفاق للدكاترة املعطلني

النتداب  مناظرة  فتح  عن  اإلعالن  مثل  ما  بقدر 
الدكاترة املعطلني مبختلف املؤسسات الجامعية خطوة 
ان  اال  بالتدريس  االلتحاق  من  منهم  عدد  لتمكني 
اعدادهم الكبرية تدعو سلط االرشاف إىل فتح مجاالت 
تكوينهم  من  االستفادة  تتم  حتى  أمامهم  اخرى 
األكادميي العايل بالعديد من الهياكل واملؤسسات التي 
تفتقد إىل كفاءات يف مستوى الدكتوراه إىل الرفع من 
برامجها ومخططاتها من ناحية اخرى ينتظر ان تتخىل 
سلط االرشاف عن الكثري من االجراءات البريوقراطية 
التي  بامللفات  عالقة  يف  باملصاريف  الدكاترة  وإثقال 

سيقدمونها للجامعات كام اشارت اىل ذلك الشعب يف 
اعداد املسابقة.

دفعة ثانية من املنح
الثانية  الدفعة  رصف  االسبوع  هذا  خالل  سيتم 
اىل  اضافة  أول(  )قسط  الجامعية  املنحة  من 
الجدد  الطلبة  تهم  والتي  الجامعي  االدماج  منحة 
وستشمل هذه الدفعة حوايل 15 ألف طالب عىل 
بالنظر  راجعني  منهم  آالف   7( الوطني  املستوى 
ان  حني  يف  للشامل(  الجامعية  الخدمات  لديوان 
الدفعة االوىل انتفع بها حوايل 40 ألف طالب 17 
الخدمات  ديوان  إىل  بالنظر  راجعني  منهم  ألف 

الدواوين حريصة عىل  للشامل ومصالح  الجامعية 
الطلبة  قبل  من  اليها  املقدمة  املطالب  دراسة 
الدخل نظرا الهمية  املنتمني إىل عائالت محدودة 
هذه املنحة يف توفري مختلف متطلباتهم الدراسية 

واملعيشية.

املساعدات االجتماعية
الخدمات  دواوين  مختلف  تفتح  أن  ينتظر 
لقبول  وجانفي  ديسمرب  شهري  خالل  الجامعية 
مطالب املساعدات االجتامعية التي تقدمها سنويا 

للطلبة من ذوي الدخل املحدود.
* لطفي املاكني

تواصل الغموض في المشهد العام 

ماذا يعني إلتقاء الفعاليات اإلجتماعية واملدنية والسياسية؟
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أحبك يا شعب...
الذكرى  إحياًء  يل  عماّ لتجمع  عنوانًا  فقط  يكن  مل 
حشاد.  فرحات  العظيم  الذكر  خالد  لرحيل   69
ومل يكن فقط امتداًدا لتاريخية نضال رجاٍل لقوا 
نحبهم يف سبيل تعبيد الطريق أمام كل التونسيات 
النقابياّات  يلبِّ  ومل  حقوقهم.  لنيل  والتونسيني 
الحكومة  بساحة  النداء  واملواطنون  والنقابيون 
النقابية  الحركة  شهيد  أمام رضيح  ومن  بالقصبة 
احتفاًء بالذكرى األليمة ذات الخامس من ديسمرب 
لية ُمناشدة لالتحاد  1952 فقط، بل كانت هباّة عماّ
ل مسؤولياّته  التونيس للشغل من أجل تحماّ العام 
تردٍّ  من  البالد  بلغته  ما  إزاء  والتاريخية  الوطنية 

عىل جميع األصعدة ويف كل االتجاهات.
منظمتهم  يف  التونسيني  لثقة  آخر  عنواٌن  هو 
القريب  األمس  أمانة  بني  عهد  وتجديد  العريقة، 
الحركة  زعمء  مقاومة  وبني  الحارض،  ومسؤولية 
الحركة  أبناء  األحرار  الوطنيني  وورثائهم  الوطنية 
النقابية أحفاد حشاد والثعالبي والحامي وعاشور 
الجمهري  هتافات  كانت  كذلك  هي  وغريهم. 
الواقع  عىل  الثورة  شعارات  دًة  ُمرداّ الحارضة 
االنفراد  أشكال  من  شكل  لكلاّ  رافضًة  املرتدي، 
أن  فالكلاّ يعلم  الوطنية.  املجموعة  بتقرير مصري 
لالتحاد العام التونيس للشغل دوًرا رياديًا يف كل 
األزمات التي مراّت بها تونس، وال يختلف عاقالن 
الوطنية  القضايا  كل  يف  تدخالته  نجاعة  حول 
بالكفاءات  تعجاّ  وقلعة  اقرتاح  قوة  باعتباره 
كلمة  ترجمته  ما  وهو  امليادين.  كل  يف  والخرباء 
األخ نور الدين الطبويب والتي ألقاها عىل مسامع 
الجميع  انتظره  ما  كل  نًة  متضماّ الكريم  الحضور 
بالشأن  املهتمون  أو  النقابيون  سواء  به  وطالب 
الذاكرة  اختزلت  كلمة  املواطنون.  أو  العام 
ما  الثوري  املسار  عىل  وعراّجت  املجيدة  النقابية 
بعد 17 ديسمرب- 14 جانفي وما رافقه من حياد 
عىل  وااللتفاف  الحقيقية،  الشعب  مطالب  عن 
شعاراته حتى وصولنا إىل 25 جويلية واإلجراءات 
سعياّد  قيس  الرئيس  اتخذها  التي  االستثنائية 
والتي حملت يف شكلها استبشاًرا ولكنها مافِتَئت 
تتحواّل إىل كابوس أرهق انتظارات الشعب وخياّب 
آماله يف بصيص األمل الذي رافق الخطوات األوىل 
لقرارات رئيس الجمهورية إىل حدود هذه اللحظة. 
الرسمي  املوقف  عن  العام  األمني  األخ  عرباّ  وقد 
للمنظمة الشغيلة يف دعمه لفكرة تصحيح املسار 
الجمهورية  عيد  ذات  الشعب  لخيارات  احرتاما 
د عىل رضورة توضيح الرؤيا يف ما يخص  ولكنه شداّ
للشعب  القريب، وبعث رسائل طأمنة  املستقبل 
كل  بتنفيذ  الحكومي  الطرف  إلزام  طريق  عن 
االتفاقيات املمضاة مع الرشيك االجتمعي، ورسم 
العرشية  مع  تقطع  املعامل  واضحة  خارطة طريق 
لواقع  وتبني  التونسيني،  التي عاشها كل  السوداء 
االنتخايب  القانون  يف  النظر  بإعادة  مغاير  سيايس 
ونظام الحكم وقانون األحزاب، إضافة إىل رضورة 
التعجيل باتخاذ تدابري عاجلة إلنقاذ ما ميكن إنقاذه 
عىل الصعيدين االقتصادي واالجتمعي، والترسيع 
بطرح الحلول الكفيلة بوضع اسرتاتيجيات إصالح 

املنظومة الرتبوية والصحياّة.
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يوم  تونس  يف  الثورة  عيد  أصبح  أن  بعد 
17 ديسمرب. ماذا ميكن أن ننتظر من مفاجآت 
سيعلنها الرئيس قيس سعيد يف هذه املناسبة 
غموض  يف  والعمل  الصمت  اختار  أن  بعد 
التدابري  إعالنه  بعد  أشهر   4 امتداد  عىل  تاّم 
وأردفها   2021 جويلية   25 يف  االستثنائية 
رغم  هكذا  تسري  البالد  لتظّل   117 باملرسوم 
وجود حكومة نجالء بودن التي مل تتخذ منذ 

حقيقي  إجراء  أي  تنصيبها  لنقل  أو  تكوينها 
ننتظر من  أن  فهل ميكن  أنها موجودة  يؤكد 
سعيد إجراءات وقرارات أخرى يف 17 ديسمرب 
أّن املناسبة ستكون كغريها من املناسبات  أم 
حال  كّل  عىل  صمت.  يف  هكذا  مرت  التي 
لعّل  معها  ونحن  تنتظر  السياسية  الطبقة 

االنفراج قادم.
* محمد

ماذا أعد قيس سعيّد من مفاجآت 
ليوم 17 ديسمرب؟

العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  يتابع 
الفنية  للوكالة  األساسية  والنقابات  للنقل 
املرتدي  الوضع  بانشغال عميق  الربي  للنقل 
مفوض  مترصف  تنصيب  تم  حيث  بالوكالة 
عىل رأس املؤسسة يف الوقت الذي كنا عربنا 
فيه عن رفضنا لهذا التميش ودعونا يف عديد 
املناسبات سلط االرشاف لتعيني رئيس مدير 

عام وعليه:
* نعرباّ عن٬

ملنظمتنا  باالنتامء  واعتزازنا  فخرنا  ـ 
العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.

* نطالب بـ:
ـ الترسيع بتعيني رئيس مدير عام للوكالة 

الفنية للنقل الربي
باملراسلة  العالقة  النقاط  يف  النظر  ـ 
للجامعة  التنفيذي  املكتب  عن  الصادرة 

العامة للنقل بتاريخ 29 أكتوبر 2021.
ـ اإلنكباب عىل الوضعية املالية للمؤسسة 
وتطويرها للمحافظة عىل دميومة الرشكة ملا 

توفره من موارد للميزانية العمومية.
* نعلن عن:

كافة  عن  للدفاع  التام  إستعدادنا  ـ 
منظوريها بالوكالة الفنية للنقل الربي بكافة 
ذلك  يف  مبا  والقانونية  النضالية  االشكال 
تنفيذ عدة وقفات احتجاجية بجميع مقرات 

العمل تنتهي بإرضاب.

متى تعيني رئيس مدير عام للوكالة الفنية للنقل الربيالجامعة العامة للنقل؟

* الكاتب العام وجيه الزيدي

أبرز  عن  والكشف   ،2022 لسنة  املالية  قانون  إصدار  يف  الحكومة  »تأخر 
مضامينه إىل غاية 7 ديسمرب 2021، يعكس فشل اللاّجان املرُشفة عىل إعداده 
صلب وزارة املالية يف إيجاد التوازنات للميزانية يف ظلاّ تراجع املوارد الذاتية 
للدولة«، وأكد املصدر ذاته أناّ عدم إصدار قانون املالية للعام القادم ونحن 
اعتدنا  تاريخ تونس، بحيث  يُعداّ سابقة يف  عىل مشارف موىف سنة 2021 
عىل مدى السنوات املاضية االنتهاء من صياغة مرشوع القانون أواخر شهر 
السبب  أكتوبر عىل أقىص تقدير، ُمرجحا أن يكون  أو بداية شهر  سبتمرب 
الرئييس لذلك هو ضعف املوارد الذاتية وتراجع املداخيل الجبائية يف وقت 

يصعب فيه عىل تونس االلتجاء إىل االقرتاض الخارجي.
فرضيات  عىل  باالعتامد  ميزانية  إعداد  املمكن  غري  من  أنه  عىل  وشّدد 
العملية االنتحارية واالقتصاد  الداخلية »ألن ذلك سيُصبح مبثابة  القروض 
سينهار وسيُؤدي إىل ارتفاع نسبة التضخم ومزيد تراجع سعر رصف الدينار 
تأخر  وانتقد  والدوالر«.  اليورو  وأساسا  األجنبية  العمالت  إزاء  التونيس 

الحكومة يف إصدار قانون املالية الجديد.
املالية  قانون  يتجاوز عرض  ال  أن  أكدت  قد  املالية  بوزارة  وكانت مصادر 
لتتّم  وزاري  مجلس  أنظار  عىل   2021 نوفمرب  شهر  موىف  القادم  للعام 

املصادقة عليه.
ويُشار إىل ان قانون املالية لسنة 2022 سيأيت يف شكل مرسوم باعتبار أن 
مقتضيات الفصل 5 من األمر الرئايس عدد 117 لسنة 2021 املؤرخ يف 22 
النصوص  تتّخذ  بالتدابري االستثنائية، قد أقرت أن  2021 واملتعلق  سبتمرب 

املتعلقة بقوانني املالية شكل مراسيم.
كام نصَّ الفصل 4 من األمر الرئايس عدد 117 لسنة 2021 املؤرخ يف 22 
سبتمرب 2021 واملتعلق بالتدابري االستثنائية عىل أن تصدر النصوص ذات 

ويأذن  الجمهورية  رئيس  يختمها  مراسيم  شكل  يف  الترشيعية  الصبغة 
مجلس  مداولة  بعد  وذلك  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد  بنرشها 
الوزراء. وتطبق أحكام هذا املرسوم، ابتداء من غرة جانفي 2022 باعتبار 
أن قانون املالية يتامىش مع ميزانية الدولة التي تنفذ أحكامها ابتداء من 

غرة جانفي من السنة املدنية.
وقد تّم مؤخرا تداول بعض وسائل اإلعالم نسخة من قانون املالية باعتبارها 
املرشوع النهايئ لقانون 2022، غري أن وزارة املالية نفت ذلك يف بيان رسمي 

لها، مؤكدة أن الوثيقة املتداولة غري صحيحة وليست النسخة النهائية.
ثغرة بأكرث من 5 مليار دينار

وأشار خبري اقتصادي إىل أّن ميزانية الدولة للعام الجاري فيها ثغرة مالية 
تقدر تقريبا بنحو 5 مليار دينار، إذ مل تتمكن الحكومة سوى من تعبئة نحو 

5 مليار دينار، وال تزال تبحث عن حلول لسّدها.
ووفق أرقام صادرة عن وزارة املالية، فإّن مجموع حجم الدين العمومي 
للبالد سنة 2021 سيبلغ قرابة 11،2 مليار دينار، أي ما ميثل 92،7 باملائة من 
إجاميل الناتج املحيل فيام سرتتفع خدمة الدين العمومي إىل 15،7 مليار 

دينار بنسبة تصل اىل 33،4 باملائة مقارنة بسنة 2020.
واالجتامعي،  االقتصادي  الوضع  حدة  من   19 كوفيد-  جائحة  زادت  وقد 
والفسفاط  السياحة  وال سيام  لالقتصاد  األساسية  املحركات  تعطل  بسبب 
والصناعات املعملية و االستثامر األجنبي، باعتبارها روافد أساسية لتوفري 

السيولة املالية للبالد.
جدير بالذكر أن البنك الدويل خّفض من تقديراته لنمو االقتصاد التونيس 
خالل السنة الحالية بنحو 1,8 باملائة عن التقديرات السابقة التي كانت يف 

حدود 5,8 باملائة.

أين الخلل يف إعداد قانون املالية لسنة 2022   
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النهضة  حركة  دعائم  اجتثاث  يف  االنطالق  أن  يبدو 
يف أكرب وزارة تعنى باألمن وهي الداخلية -حيث تّم 
املوازي  األمن  الخناق عىل جهاز  تضييق  الرشوع يف 
حقيقية  مساٍع  إطار  يف  وذلك  الحركة  شكلته  الذي 
الداخلية من أذرع الفساد- قد استفز  لتطهري وزارة 
حركة النهضة وأجربها عىل الخروج من صمتها لتعلن 
رئيس  بها  قام  التي  اإلجراءات  بشدة  تستنكر  أنها 
قيادات  إعفاء  رأسها  وعىل  سعيد  قيس  الجمهورية 

أمنية بارزة.

فهل استشعرت الحركة خطر تفكيك ما بات يُعرف 
مبنظومة »األمن املوازي« التي تُتّهم النهضة بوضعها 

خالل سنوات حكمها؟
تضمن بيان الحركة أنها تسجل استمرار رئيس الدولة 
يف اعتامد خطابات التشّنج والتخوين. وقالت إن ذلك 
قد برز يف أكرث من مناسبة وآخرها استغالل اجتامعه 

للجيوش  األعىل  باملجلس 
خصومه،  مع  حساباته  لتصفية 
إقحام  عىل  املنهج  بهذا  مرّصا 
الشأن  يف  العسكرية  املؤسسة 
السيايس بدل احرتام مهاّمها كام 

حّددها الدستور.
مل  أنه  ذاته  البيان  يف  وأضافت 
أن  تأكّد  حتى  طويلة  مدة  متّر 
قامئة  املتبعة  التعيينات  سياسة 
غري،  ال  الشخيص  الوالء  عىل 
يف  السياسية  الخلفيّة  وظهرت 

اإلحاالت عىل التقاعد الوجويب )يف إشارة إىل مجموعة 
من األمنيني( ويف تعيني الوالة وغريهم من املسؤولني.

وتُشري الحركة ضمنيا إىل إحالة وزير الداخلية توفيق 
التقاعد  عىل  بارزا  أمنيا  قياديا  لـ18  الدين  رشف 
النهضة.  من  بقربه  منهم  عدد  ُعرف  وقد  الوجويب، 
وتجدر اإلشارة إىل أن األسامء الواردة يف القامئة تعترب 

من الكفاءات املهّمة، التي كانت تحتّل صدارة القرار 
األمن  مدير  بينهم  ومن  الداخلية،  وزارة  يف  األمني 
الوطني، زهري الصديق، الذي كان تّم تعيينه يف هذا 
فيه  واستمّر  املشييش،  حكومة  فرتة  خالل  املنصب 

بعد تدابري 25 جويلية.
واملتابعني  السياسيني  املحلّلني  من  عدد  وحسب 
قيادات حركة  التصعيد يف خطاب  فإن  العام  للشأن 
األخرية هدفه  الفرتة  الرئيس سعيد يف  تجاه  النهضة 
امللفات  فتح  دون  يحول  متوتّر  سيايس  مناخ  خلق 

املتعلقة بالتوظيف..

جهاز األمن الموازي...
أمن  بإنشاء جهاز  منذ سنوات  النهضة  وتُتّهم حركة 
الداخلية.  وزارة  قيادة  العريض  تويل عيل  عند  مواٍز 
سعي  مع  خاصة  متواصال  جدال  القضية  هذه  وتثري 
الجهاز  هذا  بربط  وحقوقية  سياسية  أطراف 
التي  السياسية  باالغتياالت 
ارتكبت يف 2013، وبحركة تسفري 
لدعم  وليبيا  سوريا  إىل  الشباب 

الحركات املتشّددة. 
داخل  الحزيب  التمكني  وتفكيك 
فقط  يتمثل  ال  الدولة  مؤسسات 
يف قرار وزارة الداخلية إحالة عدد 
من اإلطارات األمنية عىل التقاعد، 
بل إن النية تتجه نحو التخيل عن 
وظائف  إىل  دخلوا  الذين  اآلالف 
بتواطؤ  بشهادات مزورة  عمومية 
أصبحت  وبالتايل  السابقة.  الحكومات  يف  جهات 
الدولة  جهاز  إىل  تسلّلت  التي  اإلطارات  مع  الحرب 
الداخلية.  ووزارة  القضاء  مثل  حيوية  قطاعات  وإىل 
ويأيت ذلك يف إطار تنقية الوزارات من نفوذ األحزاب 
وتأثريها حتى ال يعمل لويب األحزاب عىل عرقلة أّي 

إصالح.

ملفّ القضاء بين-بين...
رشعت أجهزة القضاء يف فتح أكرب امللفات التي تتّهم 
ملف  2012، وهو  منذ  عليها  بالتسرت  النهضة  حركة 
القبض  تّم  حيث  التوتر٬  بؤر  إىل  التونسيني  تسفري 
عىل مسؤولني سابقني يف الداخلية والخارجية والعدل 
من بينهم قنصل يف سوريا. وعلقت الوزارة، عىل ما 
يف  موظفني  ارتكاب  شبهة  حول  معلومات  من  راج 
تونس وخارجها جرائم تدليس وثائق الحالة املدنية 
محّل  القضية  هذه  أن  إىل  مشرية  السفر،  وجوازات 
مشرتكة  بحث  مهّمة  تنظيم  تّم  كام  قضايئ،  تحقيق 
ضّمت  بدمشق،  التونسية  بالبعثة   2019 فيفري  يف 
الوطنية للبحث  العامة والوحدة  النيابة  ممثّلني عن 
يف جرائم اإلرهاب، فضالً عن وزارة الشؤون الخارجية 
والهجرة والتونسيني بالخارج. ونظراً إىل تعهد القضاء 
مبا  القضية،  يف  بها  املشتبه  األطراف  وتعّدد  باألمر 
الخارجية  الشؤون  وزارة  من  أعوان  ثالثة  ذلك  يف 
سيكشف  من  وكل  بالخارج،  والتونسيني  والهجرة 
محّل  امللف  أن  الوزارة  أكّدت  كام  البحث،  عنهم 
متابعة يف أعىل مستوى، وأنه ال استثناء أمام القانون. 
وتحدثت جهات رسمية، يف وقت سابق، عن كشف 
إىل  تصل  بأسعار  تونسية  سفر  جوازات  لبيع  شبكة 
بعض  بيع  املطروح  الجديد  أن  إال  دينار،  ألف   100
الجوازات إلرهابيني من عدة جنسيات، بالتنسيق مع 

شخصيات نافذة.

التخلي  قررت  النهضة  القاسمي:  الجمعي 
عن تكتيكها القديم 

ترصيح  يف  القاسمي  الجمعي  السيايس  املحلل  قال 
التصعيد  خالل  من  يتضح  إنه  الشعب  لجريدة 
اإلعالمي لخطاب حركة النهضة يف الفرتة األخرية أنها 
كتنظيم  بها  املحيط  الخطر  جدية  تستشعر  بدأت 
وكذلك يف ما يتعلق ببعض القيادات التاريخية التي 

تعّد عنوانا لها.
النهضة  حركة  أن  يعكس  التصعيد  هذا  أن  وأضاف 
عنها  اإلعالن  املرتقب  اإلجراءات  من  تتوجس خطرا 
نسبيا  التخيل  قررت  لذلك  الجاري  ديسمرب   17 يف 
باراشوكاتها  باستخدام  املتعلق  األول  تكتيكها  عن 
مسك  مربع  إىل  واالنتقال  عنها  والدفاع  لحاميتها 
وذلك  الواجهة  إىل  هي  وتقدمت  بيدها،  األمور 
األول  اثنني:  هدفني  إىل  ترنو  هي  أو  اثنني،  لسببني 
لرتميم أركان بنيتها التنظيمية التي تهالكت واهتزت 
كثريا بسبب االستقاالت التي تؤرش النشقاقات والثاين 
لتوجيه رسالة اىل الرئيس قيس سعيد وبعض األطراف 
اإلقليمية والدولية عىل أنها مازالت تعّد حزبا فاعال 

وقادرا عىل تحريك املشهد.
يف  ترى  الحركة  هذه  إن  يبدو  إنه  القاسمي  وقال 
التقارب الرتيك االمارايت وقرب بداية حلحلة األزمة يف 
ليبيا إن ظهرها بات مكشوفا وما عليها سوى الدفاع 
عن وجودها من خالل هذا التصعيد املرشح إىل أن 

يأخذ أشكاال أخرى يف األيام القادمة.
* حياة الغامني

تصعيد حركة النهضة من خطابها اإلعالمي..

هل تتوجس خطرا من اإلجراءات املرتقب اإلعالن 
عنها يف 17 ديسمرب الجاري؟

قرطاج،  بقرص  سعيّد،  قيس  الجمهورية  رئيس  استقبل   
األعىل  املجلس  رئيس  بوزاخر،  يوسف  السيّد  من  كالّ 
القضاء  مجلس  رئيسة  املزاري،  مليكة  والسيّد  للقضاء، 
العديل، والسيّد عبد السالم مهدي قريصيعة، الرئيس األّول 
للمحكمة اإلدارية، والسيّد محمد نجيب القطاري، رئيس 

مجلس القضاء املايل.
وتّم، خالل هذا اللقاء، تناول سري املرفق العمومي القضايئ 
أكّد  حيث  االنتخابية  بالنزاعات  املتعلق  منه  وخاصة 
الذي وضعته محكمة  التقرير  أن  الجمهورية عىل  رئيس 
والرئاسية  الترشيعية  باالنتخابات  والخاص  املحاسبات 
األخرية ال ميكن أن يظّل دون أثر بل يجب ترتيب النتائج 

القانونية عليه يف مستوى صّحة االنتخابات.
وركّز رئيس الدولة عىل الفقرة الثانية من الفصل 163 يف القانون األسايس 
املتعلق باالنتخابات واالستفتاء الذي ينّص عىل أن أعضاء القامئة املنتفعة 

بالتمويل األجنبي يفقدون عضويتهم مبجلس نّواب الشعب وأن املرتشح 
لرئاسة الجمهورية الذي متتع بالتمويل األجنبي يعاقب بالسجن ملدة 5 

سنوات.
التي تّم وضعها من  الترشيعات  وأشار رئيس الجمهورية، أيضا، إىل أن 

قبل املجلس النيايب ال رشعية وال مرشوعة. وأوضح 
صادر  املحاسبات  محكمة  تقرير  أن  الدولة  رئيس 
سياسية  أو  إدارية  سلطة  عن  وليس  محكمة  عن 
التقرير ال  أنه يحمل صفة  بالتايل حّجية رغم  وله 
ترتيب  التسمية،  عن  النظر  بقطع  بّد  وال  الحكم، 

النتائج القانونية عىل هذا التقرير.
التمويل  إثبات  أن  الجمهورية،  رئيس  بنّي  كام 
التي  التقارير  ومن  محكمة  من  حاصل  األجنبي 
وضعت يف الخارج وتّم نرشها واطلع عليها الجميع.

أحد فوق  أنه ال  التأكيد عىل  الدولة  رئيس  وجّدد 
ثرواته،  كانت  ومهام  موقعه  كان  مهام  القانون 
وشّدد عىل أن النيابة العمومية يجب أن تقوم بدورها فمن غري املقبول 
إطالقا أن يتّم التحريض عىل االنقالبات وعىل إنشاء ميليشيات ويبقى 

املحرّضون يف الداخل ويف الخارج دون أي مالحقة جزائية.

سعيد يهتم بالقضاء والفصل 163 تحديدا
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في ندوة حول الحماية االجتماعية بالحمامات

امللفات كثرية والحلول قليلة جدا
احتضنت الحاممات الندوة التكوينية حول الحامية االجتامعية بالتنسيق مع 
قسم الحامية االجتامعية أيام 6 - 7 و8 ديسمرب 2021 بنزل املهاري الحاممات 

الجنوبية.  
وقد أرشف عىل تفاصيلها األخ عبد الكريم جراد األمني العام املساعد املكلف 
أدق  ويتابع  ليطلع  جاء  نوعيا  الندوة عرفت حضوًرا  ـ  االجتامعية  باملسائل 
العالقة.  ذات  وللمسائل  االجتامعية  للصناديق  الحايل  الوضع  عن  التفاصيل 
وطرح عديد املشاكل واإلشكاليات التي أرهقت املواطن عىل امتداد العرشية 

األخرية.

الرشيك  مع  عمل  جلسة  بلحسني  املعز  محمد  السياحة  وزير  عقد 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  يف  ممثال  االجتامعي 
املكلف بالدواوين واملنشآت العمومية األخ صالح الدين الساملي والكاتب 
العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات 
التقليدية التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل األخ صابر التبيني بحضور 
ممثلني عن النقابات األساسية للمؤسسات الفرعية لوكالة التكوين يف مهن 
السياحة وإطارات وزارة  التكوين يف مهن  العام لوكالة  السياحة، واملدير 
الرشيك  مع  والتواصل  الحوار  تدعيم  إطار  يف  وذلك  والوكالة،  السياحة 
والنهوض  إليها  املوكولة  واملهام  الوكالة  دور  تطوير  بهدف  االجتامعي 

مبنظومة التكوين املهني يف مهن السياحة بصفة عامة.    
كام تّم استعراض مدى تقدم تنفيذ ما تّم االتفاق بشأنه مبوجب محارض 
استكامل  يف  الترسيع  عىل رضورة  الوزير  شّدد  حيث  السابقة  الجلسات 
جميع امللفات املطروحة لتتمكن الوكالة وكل منظوريها من الحصول عىل 

استحقاقاتها مشريا إىل الدور املحوري الذي تلعبه وكالة التكوين يف مهن 
السياحة وكل مراكز التكوين التابعة لها يف االسرتاتيجية الوطنية للنهوض 
بالقطاع السياحي مؤكدا حرص الوزارة عىل إيالء كل األهمية لنشاط الوكالة 
العنرص  لهذا  الكربى  األهمية  إىل  نظرا  السياحة  ملهن  املوجه  وللتكوين 
واستعدادا  القطاع  يف  العاملني  مختلف  بأداء  والرقّي  الجودة  تحسني  يف 
دوره  جانب  إىل  كورونا  جائحة  بعد  لنشاطه  السياحي  القطاع  الستعادة 
األسايس يف توفري املهارات والكفاءات القادرة عىل تطوير القدرة التنافسية 

للمؤسسات االقتصادية الناشطة يف قطاع السياحة ببالدنا.

وزير السياحة يبحث مع األخ الساملي عن حلول يف وكالة 
التكوين يف مهن السياحة

معهد الرياضة بقصر السعيد:

تهم كيدية ضدّ النقابي والجامعي بوبكر بن علي
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  من  العرشات  تجمع 
العامة  الجامعة  وأعضاء  مبنوبة  الجهوية 
وقفة  يف  العلمي  والبحث  العايل  للتعليم 
عضو  عيل  بن  بوبكر  االخ  مع  تضامنية 
الجامعة العامة للتعليم العايل والكاتب العام 
للفرع الجامعي ألساتذة التعليم العايل مبنوبة  
أثناء استدعائه من طرف األمن بسبب شكاية 
الرياضة بقرص  كيدية من طرف مدير معهد 

السعيد.
الجهوية  االدارية  الهيئة  أعضاء  اجتمع  كام 
يتقدمهم  العايل  التعليم  جامعة  من  وأعضاء 
لالتحاد  العام  الكاتب  املديني  مصطفى  األخ 
العام  الكاتب  صالح  بن  نزار  واألخ  الجهوي 
كل  لتدارس  الجهوي  االتحاد  مبقر  للجامعة 
األخ  مع  املتاحة  التضامنية  النضالية  االشكال 

بوبكر.
العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  وكانت 
الشباب  وزير  طالبت  قد  العلمي  والبحث 
إداري  تفقد  وإجراء  تحقيق  بفتح  والرياضة 
يف  ومحايد  شامل  وبيداغوجي  مايل  وتدقيق 
البدنية بقرص  للرياضة والرتبية  العايل  املعهد 

تجاوزات  وجود  مؤكدة  سعيد 
املعهد.  مدير  بها  يقوم  عديدة 
املدير  أن  الجامعة  وأبرزت 
تجاه  التجاوزات  عديد  ارتكب 
األساتذة يف خرق واضح للقانون 
بني  التنسيق  محدودية  ظل  يف 

طريف اإلرشاف.
االستجوابات  إثر  ذلك  وجاء 
يتعرض  التي  والهرسلة  املتكررة 
املساعد  العام  الكاتب  لها 
للجامعة األستاذ بو بكر بن عيل 

منحة  من  وحرمانه  راتبه  اقتطاع  تّم  والذي 
العودة املدرسية.

وأكدت الجامعة العامة للتعليم العايل أن ما 
يتعرض له األستاذ بو بكر بن عيل هو انتقام 
عىل  املكثف  النقايب  نشاطه  خلفية  عىل  منه 
مستوى جامعته وكذلك عىل املستوى الوطني 
وخاصة فضحه للتجاوزات التي تحصل داخل 
الزمالء، محّذرة  العديد من  املؤسسة يف حق 
تهدف  التي  املامرسات  هذه  تواصل  من 
العلمية  املجهودات  وتشويه  طمس  إىل 

للكفاءات  والبيداغوجية 
تؤطر  التي  الجامعية 
األبطال يف سبيل رفع الراية 
الوطنية يف املحافل الدولية.

وزارة  الجامعة  طالبت  كام 
ووزارة  والرياضة  الشباب 
والبحث  العايل  التعليم 
العاجل  بالتدخل  العلمي 
تجاوزات  لوقف  والناجع 
العام  الكاتب  تجاه  املدير 
عيل  بن  بكر  بو  املساعد 
وحامية حقوقه املادية وحفظ سمعته وكذلك 
االمر بالنسبة إىل كّل األساتذة الذين طالتهم 
تجاوزات مدير معهد الرياضة والرتبية البدنية 

بقرص سعيد.
وأعلنت الجامعة انها وكافة هياكلها عىل أتّم 
املساعد  العام  الكاتب  عن  للدفاع  االستعداد 
وكل  النقابيني  كل  وعن  عيل  بن  بوبكر 

الجامعيني بالطرق النضالية املرشوعية.
* صربي الزغيدي

صفاقس: 

أين منحة العودة 
الجامعية؟

استنكرت الّنقابة األساسيّة ألساتذة 
اإلنسانيّة  والعلوم  اآلداب  كلّية 
بصفاقس قراَر وزارة التّعليم العايل 
منحة  حجب  العلمي  والبحث 
الجامعيني  عن  الجامعيّة  العودة 
الّسنة  خالل  انتفعوا،  الذين 
 ،2021-2022 الحاليّة  الجامعيّة 
بالعطلة  تسميته  عىل  اصطلح  مبا 
ظاملا  قرارا  ذلك  معتربة  الّدراسيّة، 

وحيفا غري مرّبر.
وعرّبت النقابة يف بيان عن مساندتها ملطالبة الجامعيني الذين تّم حرمانهم 
من حّقهم يف ما سّمي مبنحة العودة الجامعيّة، رغم أنّها يف األصل ال تعدو أن 
تكون تعويضا بسيطا لهم عاّم لحقهم من تدهور يف مستوى تأجريهم مقارنة 
العموميّة، واألقّل درجة من  الوظيفة  املنتمية إىل  القطاعات األخرى  ببعض 

حيث الّشهادات العلميّة التي يفرتض أنّها املرجع يف تحديد األجور واملنح.
والفرز  اإلقصاء  هذا  يف  الوزارة  اعتمدته  الذي  التّقييم  النقابة  رفضت  كام 
بإمضاء  معنينّي  غري  هؤالء  بأّن  اإلقرار  سبق  أنه  خاّصة  للجامعيّني،  الّسلبي 
تهّم  العودة ال  الجامعيّة، وبأّن  الّسنة  بالعودة يف بداية  أو  بالوصول  اإلعالم 
إال من كان منهم يف عطلة دراسيّة أو مرضيّة أو غريها من األسباب املامثلة، 
حتّى خالل  التّأطري  يف  عملهم  واصلوا  فقد  الجامعيّني  أّما  الطّلبة،  كذلك  أو 
الّسنة  امتحانات  أعداد  املوظّفني، ومراجعة  أغلب  فيها  يرتاح  التي  الّصائفة 
من  متكينهم  قرارات  عىل  املوافقة  قبل  الجدد  طلبتهم  واستقبلوا  املنقضية 
عطلة بحثيّة، هي يف األصل اشتغال بحثي عىل مرشوع يعرض عىل املجلس 
العلمي للمؤّسسة وللجامعة ويطالب بعد 9 أشهر بتقرير حول مدى تقّدمه، 
فهي إذن 9 أشهر كان ميكنه قانونيا أن ينالها بالتّقسيط خالل الّسنة الجامعيّة.

النقابة طالبت برصف هذه املنحة إىل أصحابها يف أقرب اآلجال، والبحث عن 
أبواب أخرى لتنفيذ سياسة التّقّشف املعلنة، وهي كثرية، مؤكدة استعدادها 
للّدفاع عن هذا الحّق املسلوب وغريه من الحقوق وعىل رأسها حّق املرّبزين 

املعرتف به من الجميع دون إعادته.
* صربي الزغيدي

بصفاقس  االستثنائية  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
سمري  االخ  برئاسة   2021 ديسمرب   02 الخميس  يوم  املجتمعون 
والشباب  املرأة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشفي 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  املدين  املجتمع  العامل والعالقة مع 
بصفاقس ويف إطار متابعتنا للوضع النقايب والوطني نعرب عام ييل:

1 ـ اعتزازنا بانتامئنا إىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة 
وطنية حرة مستقلة دميقراطية ومناضلة.

شخصه  يف  الطبويب  الدين  نور  األخ  مع  املطلق  تضامننا  ـ   2
وبوصفه االمني العام يف ما يتعرض له من تهديد متكرر باملس من 

حرمته الجسدية ونعترب ذلك استهدافا للمنظمة ورموزها.
3 ـ تشبّثنا بدور االتحاد الوطني واالجتامعي وتأكيدنا عىل أن 
حمالت التشويه والشيطنة كام التهديدات واالعتداءات لن تزيدنا 

إال ارصارا عىل الذود عن مصالح البالد واستحقاقات شعبها.
مستقلة  منظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  نذكر  4ـ 
تحتكم يف تسيريها اىل قانونها األسايس ونظامها الداخيل ومؤسساتها 

الدميقراطية وترفض أي تدخل يف شؤونها الداخلية من أي جهة أو 
سلطة كانت وبأن النقابيني والنقابيات قد دفعوا رضيبة النضال من 

اجل استقاللية املنظمة.
ال  من  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  يذكّر  الصدد  هذا  ويف 
ذاكرة لهم ممن التجاؤوا إىل القضاء قصد الزّّج به يف الشأن النقايب 
األسلوب  وبأن  الذكر«  سيئي  »الرشفاء  سليلة  من  بأنهم  الداخيل 
الذي انتهجوه سيؤدي بهم حتام إىل املصري نفسه )مزبلة التاريخ(.

5 ـ نؤكد أن أي قرار صادر عن غري هياكل االتحاد ومؤسساته 
لن يرتتب عليه أي أثر يف الواقع بارادة النقابيني املتشبثني باستقالل 

منظمتهم واستعدادهم للتضحية بالغايل والنفيس من اجل ذلك.
6 ـ اعتامد سياسة التهميش املتعمد لجهة صفاقس عىل جميع 
تراكم  الناتج عن  البيئي  الوضع  ما يشهده  املستويات وخاصة يف 
الفضالت أكرث من شهرين يف كامل أرجاء الوالية مبا فيها املؤسسات 

الحيوية كاملستشفيات واملدارس والتجمعات السكنية.
* األمني العام املساعد سمري الشفي

الهيئة اإلدارية الجهوية االستثنائية بصفاقس

االتحاد منظمة مستقلة ونريد حلوال حقيقية للوضع البيئي
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عرف قطاع النفايات يف االشهر االخرية عديد الصعوبات ان 
مل نقل االحتجاجات من املواطنني الذين يريدون العيش يف بيئة 
نظيفة ولعل ملف مصب »القنة« بعقارب من والية صفاقس كان 
القاممة  االطنان من  املركزية بعد تجميع مئات  نقطة االهتامم 
يف صفاقس وهو ملف كان أثار ردود فعل عنيفة ذهب ضحيتها 
ـ نحن يف  شاب من املحتجني يف ما يسمى باحتجاجات عقارب 
الشعب ولوضع امللف يف اطاره كان لقاء مع األخ أحمد الذيب 

املنسق العام لقطاع النفايات الصلبة والسائبة.
* أوال، متى تّم بعث نقابة خاصة بقطاع النفايات يف تونس؟

نشاطها  إعالن  وتّم   2007 سنة  انتشاؤها  تّم  النقابة  هذه  ـ 
الرسمي سنة 2011 وتحديدا بعد تنقيح االتفاقية الخاصة بالقطاع.

* ثانيا، كم لنا من مصب يف تونس، وهل هم مراقبون من 
سلط اإلرشاف؟

ـ لنا 10 مصبات، جميعهم مراقب وتعمل يف صلبهم رشكات 
تونسية واجنبية.

* ثالثا، ما هي الصعوبات التي يتعرض لها القطاع؟
الديوان  بعدها  النفايات ومن  للترصف يف  الوطنية  الوكالة  ـ 
الوطني للتطهري )قطاع عام( عادة ما يضعاننا يف اشكاليات كان 
يف  مناولة  يعوالن عىل رشكات  انهام  ومبا  تحصل  ال  ان  باالمكان 
التواصل مع  صفقاتهام فإننا نجد عديد الصعوبات عىل مستوى 
هذه الرشكات وهي رشكات تتعمد يف الكثري من االحيان التعويل 
عىل يد عاملة غري مختصة كام انها ال تعمل عىل امتداد السنة اي 
ان هذه الرشكات هي رشكات مناولة وهو ما يضعنا يف مشاكل مع 

االعوان والعامل.
* أال ترى أنه كان باإلمكان تجاوز مثل هذه املشاكل الظرفية؟

العوائق خاصة يف  الحلول وتجاوز  توفري  دامئا  ـ نحن نحاول 
غياب امضاء الصفقات بصفة متواصلة يف املواد الصلبة.

* ما الذي حصل يف صفاقس تدقيقا بعد أن فاضت القاممة 
عىل متساكني املنطقة؟

ـ كان باالمكان حل مشكل قاممة صفاقس بيشء من التفهم 
انهم  حصل  الذي  الن  الجهوية  السلط  من  الحوار  باب  وفتح 
وضعوا املقاول محل اتهام والحال اّن محارض الجلسات واالتفاقات 

املمضاة كانت واضحة.
* هذا يعني اّن االدارة يف صفاقس هي املخطئة، أليس كذلك؟

الرشوط  لكرّاس  يخضع  القاممة  جمع  الّن  كذلك  وهو  ـ 
بدورها  املعالجة  ومحطات  للمراقبة  االخر  هو  يخضع  واملصب 
مراقبة إالّ اّن الذي حصل اّن الدولة ال متلك اسرتاتيجية واضحة يف 
ادارة املصبات، خاصة ان مصب عقارب قريب من ساعة غلقه! 
اسأل كذلك ماذا لو يغلق مصب برج شاكري ـ ماذا فعلت الدولة 
وماذا اعدت ملا هو آت؟ مسألة املصبات تحتاج إىل رؤية واضحة 

ولالسف هي غائبة اآلن وسأكتفي بذلك.
* أين الخلل يف صفاقس تحديدا؟

االساسية  املشكلة  إّن  القول  أعود  لكنني  كثرية  اإلخالالت  ـ 
البقية هكذا يف مواجهة  تكمن يف دفع مستحقات جامعة وترك 
العام  القطاع  من  يشء  فيه  املصبات  ملف  الّن  الفارغة  الوعود 

وجزء كبري من القطاع الخاص.
* كيف ميكن تجاوز الحاصل؟

ـ طبعا بالحوار، وبضامن استمرار العمل ودفع أجور االعوان 
والعمل بصورة ثابتة ومستمرة ومتواصلة.

* ثّم ماذا؟
ـ املرحلة تتطلب تحديد الجهود اليجاد ارضية عمل بوضوح 
الواقع  مواجهة  من  هروب  للمصبات  التدريجي  والغلق  ـ  تام 

وتنفري للشباب الذي اختار العمل يف هذا القطاع املهم.
* ما الحل لتجاوز أزمة املصبات؟

ـ ال بّد أن نبتعد عن العمل املؤقت ألّن الحل يكمن يف عديد 
املسائل كنا اتينا عىل ذكرها  واهمها تنقية االجواء ـ لكن يف غياب 
املشاكل  عديد  فإّن  حاليا  املوجودة  للمصبات  الواضحة  الرؤية 
ستخرج للعلن أبينا أو أخفينا إّن مثل هذه االزمات هي من صنع 
بعضهم. فقط أريد أن أقول ان توفري مصب يحتاج إىل سنة عىل 

دراسة املكان والعداده كأحسن ما يكون.
* أخي الكريم، السلط الجهوية يف صفاقس قالت انها أعدت 

بديال ملصب عقارب فامذا يعني هذا؟
ـ ال أريد أن أدخل يف النوايا ـ لكنني أعرتف أّن هذا املصب 
ـ وقد تعلمنا من  سيكون وقتيا والمتصاص غضب األهايل هناك 
كتب التاريخ أن املؤقت ال يدوم وال ميكن أن يكون منجزا. والنجاز 
التفاصيل  والبحث يف  االعداد  كاملة من  بّد من سنة  فال  مصّب 

والحالة اآلن ليست كذلك!

صعوبات كثرية واجهها القطاع والدولة ال تملك رؤية اسرتاتيجية
* حاوره: رمزي الجّبارياألخ أحمد الذيب المنسق العام لقطاع النفايات الصلبة والسائبة لـ »الشعب«

املؤتمر االنتخابي للمرأة العاملة يوم 22 ديسمرب

للمرأة  الوطني  املكتب  مؤمتر  عقد  تقّرر  انه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
العاملة وذلك يوم االربعاء 22 ديسمرب 2021 بداية من الساعة التاسعة )09( صباحا 

بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية.
فتح باب الرتشح لعضوية املكتب الوطني للمرأة العاملة بداية من يوم االربعاء 08 

ديسمرب 2021.
فعىل الراغبات يف الرتشح ممن تتوفر فيهن الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل 
مائة وستة وخمسون )156( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، ان يقّدمن 
مطالب ترشحهن باسم األخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13، شارع الواليات 
املتحدة االمريكية ـ تونس 1002عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي 

مقابل وصل يف ذلك.
الرابعة  الساعة  عىل   2021 ديسمرب   14 الثالثاء  يوم  الرتشحات  لقبول  اجل  آخر  ـ 

ونصف )16٫30س( مساء.
7 سنوات  باالتحاد ملدة ال تقل عن  االنخراط  ان تكون خالصة  يشرتط يف املرتشحة 

كاملة متتالية عند الرتشح.
وان تكون متحملة للمسؤولية النقابية ملدة 3 سنوات متتالية عند الرتشح.

أن تقيم وتعمل بتونس الكربى
ان تكون خالصة الذمة مع قسم املالية عند الرتشح.

* مالحظة:
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتشحة او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2021.

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

* األمني العام
نورالدين الطبويب

األخ يوسف العوادني لهذا السبب
 تمّ تأجيل اإلضراب العام يف صفاقس   

قررت املنظامت الوطنية ومكونات املجتمع املدين املُجتمعة، تأجيل اإلرضاب العام 
املقرر ليوم الجمعة 10 ديسمرب الجاري.

النفايات بداية من مساء  الوفد الحكومي باالنطالق يف رفع  ويأيت ذلك بعد تعّهد 
62 كيلومرتا عن مدينة  الدولة يبعد حوايل  أمس االربعاء وتجميعها بعقار عىل ملك 
صفاقس واالنطالق الفوري يف تهيئة مصّب مراقب يف أجل أقصاه 5 أشهر، وفق ما رصح 

به الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس األخ يوسف العوادين.
وأضاف العوادين أن »مصب الڨنة بعڨارب أصبح من املايض ولن يتّم إعادة فتحه 

مستقبال«.

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بنب عروس يلتقي والي الجهة
استقبل عز الدين شلبي وايل بن عروس الجديد يوم أمس األربعاء 08 ديسمرب 2021 بحضور السيد محمد بن 
خليفة املعتمد األول ومعتمدة الشؤون االقتصادية الكاتب العام االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس األخ نجيب 

املربويك وأعضاء املكتب التنفيذي حيث خصص اللقاء ملتابعة الوضع االجتامعي واالقتصادي بالجهة.
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هيئة إدارية يوم 16 ديسمربفي جامعة المياه:
جو  يف  للمياه  العامة  للجامعة  بارز  بحضور 
سيدي  و  توزر  ملؤمترات  دميقراطي  انتخايب 
الشارين  حسني  األخ  أرشف  قفصة   و  بوزيد 
مبعية  للمياه  العامة  للجامعة  العام  الكانب 
أعضاء الجامعة العامة عن مؤمترات لنقابات 
تساؤالت  عن  لإلجابة  فرصة  وكانت  أساسية 
األعوان و عن االشكاليات املهنية هذا و من 
يوم  قطاعية  إدارية  هيئة  تنعقد  أن  املنتظر 
16 ديسمرب برئاسة األخ صالح الدين الساملي 
هذه  وافرزت  العام  النقايب  الوضع  يف  للنظر 

املؤمترات النتائج التالية :

* في سيدي بوزيد
النصيبي،  مجدي  عاما(،  حمدوين)كاتبا  الدين  نور 
نور الدين الحمدوين- محمد عيل الفالحي وعائدة 
الدين  نور  الدربايل-  فاتح  -شكري   األزهاري 

ابراهمي و وليد زويدي) أعضاء(
*في قفصة

 رضا بوجمعة )كاتبا عاما(،مريم صويلح،  فريد كيد 
نجود   - يوسفي  اسامعيل  و  خالد  اللطيف  عبد   ،

عبيد و رمزي سالمة) أعضاء(
* في توزر:

مربوك  بن  عاما(-الهاشمي  )كاتبا  الرشيف  ابراهيم 
شبي  وبلقاسم  العمراين  والطاهر  نرص  الشاديل  و 

ومقداد الرشيقي والزهرة التلييل ) أعضاء(
* توزر

*  سيدي بوزيد

*  سيدي بوزيد

* قفصة

تعزية ومساواة
انتقل اىل جوار ربه ابن شقيق االخت نبيهة 

العاملة  للمرأة  الجهوية  املنسقة  العابد 

بسوسة رحمه الله رحمة واسعة ورزق اهله 

وذويه جميل الصرب والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية 
تعازينا لالخ نجيب الربقاوي الكاتب العام 

للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بسليانة 

عىل اثر وفاة والدته تغمدها الله بواسع 

رحمته وصربا جميال لكل العائلة

 انا لله وانا اليه راجعون

الفرع الجامعي للمياه ببنزرت
التشكيلة  الجامعي للمياه ببنزرت  التأسييس للفرع  إنتخابات املؤمتر  أفرزت 

التالية:
الڨوطايل ،شاكر شوشان،عزالدين  بدرة أونيس) كاتبا عاما( ،بشري جبالية،مراد 

الدبويس ،خالد بركة،محمد الهادي الدريدي)أعضاء( *  بنزرت

نّفذ يوم االثنني 6 ديسمرب الجاري املئات من عامالت 
معلنني  احتجاجيا  تجمعا  سوسة  ماتس  رشكة  وعامل 
رفضهم سلوك اإلدارة املنقلب عىل التزاماتها وتعهداتها 

حقوق  بخصوص  سابق  وقت  يف  قطعتها  التي 
ومكاسب مهنية واجتامعية.

ويف ترصيح لـ»الشعب« أكدت األخت هنية 
بن صالح الكاتبة العامة للنقابة األساسية 
أن اإلدارة تراجعت بشكل فجئي وغريب 
عن اتفاق سابق للزيادة يف أجور العامل 
الفتة  تسبقة،  شكل  يف  باملائة   6 بنسبة 
إىل أن اإلدارة ترفض التفاوض مع النقابة 

لها  عالقة  ال  رشوطا  وتقدم  األساسية 
بأدبيات ومبادئ املفاوضة الجامعية والحوار 

االجتامعي يف انتهاك صارخ للحق النقايب.
التي  املشكل  إىل  أيضا  أشارت  محدثتنا 

خلقته اإلدارة يف عالقة بالتأمني الجامعي، ذلك أنها تريد 
الحق يف  االقتطاع وترفض أصال  الزيادة يف نسبة  فرض 
االطالع عىل العقد مع رشكة التأمني املتعاقدة معها يف 
خرق واضح للقانون، فضال عن أن اإلدارة، تْعمد إىل 
فسخ عقود لعامل وطردهم وتقوم يف الوقت 
اىل  عمدت  كام  أخرى،  بانتدابات  نفسه 

الرتفيع يف معاليم االستهالك باملرشب.
االحتجاجات  أن  أكدت  هنية  األخت 
حال  يف  تصعيدي  بشكل  ستتواصل 
املتصلبة  مواقفها  عىل  اإلدارة  أرصت 
القانون  وتحرتم  باملسؤولية  تتحّل  ومل 
وتجلس إىل طاولة الحوار الجاد واملسؤول 
مثلام تفرضه عليها قوانني البالد واملعاهدات 

الدولية.
* صربي الزغيدي

في مؤسسة Géant Tunis City بأريانة:
انتهاك للحق النقابي قبل انعقاد مؤتمر النقابة 

عمدت إدارة Géant Tunis City بأريانة يف سابقة غري مرّبرة اىل إحالة املوظف محمد أمني الكويك 
العامل يف مصلحة السالمة باملركز التجاري عىل  مجلس التأديب يوم الثالثاء 7ديسمرب.

وعلمت الشعب أنه بعد االستامع للموظف وتقديم جميع األدلة التي تربئه، فوجئ الطرف النقايب 
باعتزام اإلدارة تنزيل أقىص العقوبة عليه ضمن عقاب تعسفي باعتبار غياب االدلة.

كام اعترب الطرف النقايب أن  قرار اإلدارة املزمع اتخاذه قرار كيدي وتعسفي يأيت قبل يوم من عقد 
مؤمتر النقابة األساسية املزمع تنظيمه يوم أمس األربعاء ال سيام أن املوظف الضحية قد قدم ترشحه 
الشأن  نوايا مبطنة من قبل اإلدارة وتدّخل غري مقبول منها يف  املؤمتر، ما يحيل إىل  انتخابات  يف 
النقايب الداخيل بهدف وضع التضييقات أمامه حتى ال يصعد اىل مكتب النقابة االساسية والدفاع 

عن الحقوق املادية واملعنوية لزميالته وزمالئه.
الطرف النقايب نّدد بسلوك االدارة واعترب ذلك رضبا للحق النقايب وتوتريا مجانيا للمناخ االجتامعي 
باملؤسسة، داعيا إياها إىل التحيل باملسؤولية وتغليب صوت الحكمة ومراجعة نواياها للحفاظ عىل 

مناخ سليم وتجّنب االحتقان والغضب يف كامل فروع املؤسسة.
* صربي الزغيدي

في شركة ماتس سوسة:
اإلدارة تنقلب على تعهداتها وتنتهك القوانني

*األخت هنية بن صالح

إدارة نزل »سوفيفا« بالقنطاوي
 تتنّكر للمستحقات املالية 

يُنتظر أن يدخل عامل نزل »سوفيفا« الكائن بالقنطاوي بسوسة يف إرضاب عن العمل يوم 11 ديسمرب الجاري 

مبقر املؤسسة احتجاجا عىل تنّكر اإلدارة ملستحقاتهم املالية املتخلدة منذ سبتمرب الفارط.

ويطالب العامل بأجورهم املتخلدة لشهري سبتمرب وأكتوبر ووضع حّد للتأخري الحاصل يف رصف أجورهم 

وبسحب التغطية االجتامعية للثالثية الثانية لسنة 2020 والثالثية األوىل والثالثة للسنة الجارية.

كام يطالبون مبنحة اإلنتاج للسداسية األوىل لسنة 2021 وبلباس الشغل وبتوضيح أفاق ومصري مؤسستهم.
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االتحاد  ومبقر  ديسمرب2021(   1( االربعاء  يوم 
االدارية  الهيئة  انعقدت  باملنستري  للشغل  الجهوي 
العام  االمني  الساملي  الدين  صالح  االخ  برئاسة  الجهوية 
كافة  وحضور  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
اعضائها يتقدمهم االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد 
الجهوي للشغل باملنستري الذي رحب بداية باالخ الساملي 
املطلع وعن تجربة مبشاغل النقابيني وهمومهم وآمالهم 
الجميع  بها  يشهد  نضالية  مسرية  خالل  من  واحالمهم 
لهم  املشهود  رجاالتها  من  كان  التي  القريوان  من  بدءا 
بالصدق واالخالص للوطن وللمنظمة وصوال اىل حضوره 
الوطنية  املسؤولية  وتحمله  النقابية  باملركزية  البارز 
بكل اعبائها خاصة يف هذا الظرف الصعب الذي متّر به 
بالدنا والذي مل يشكل عائقا امام مواصلة الكفاح ضّد ا 
والجشع  والنهم  التسلط  اال  لهم  هّم  ال  الذين  ملناوئني 
السلطوي الذي تبقى معاناة الناس آخر اهتامماتهم وهو 
املنظمة  عىل  املتكررة  والتهديدات  الهجامت  مايفرس 
ورجاالتها من اجل االرباك والتدجني وصناعة الفنت وخلق 
الهزات االجتامعية التي  من خاللها يترسب البؤساء من 
مدى  إلختبار  االزمات  وصانعي  الدنيئ  الفكر  اصحاب 
صمود هذا الرصح يف وجه عاتيات الزمن وبعض البرش 
النزيف  وايقاف  للمواجهة  االستعداد  معه  يتعني  الذين 
املستمر والهرسلة املمنهجة واالدلة عىل ذلك كثرية عىل 
مع  حدث  ما  وآخرها  وغريها  صفاقس  محاكامت  غرار 
محاكمة  من  املساعد  العام  االمني  الطاهري  سامي  االخ 
املنظمة  تستهدف  بواطنها  ويف  ظاهرها  يف  تستهدفه 
برمتها اذ كانت مسبوقة مبامرسات اخرى مثل التخيل عن 

التفرغات والخصم املبارش وما إىل ذلك من ترصفات...

* أقوى من األزمات
الساملي حيث  االخ صالح  ذاته تحدث  السياق  ويف 
اكد الرهان عىل االطارات واقناع الخصوم ان النقابيني هم 
صوت العامل والفقراء واملسحوقني الذين ال صوت لهم 
الذين وصلت مامرساتهم  واملناوئني  الساسة  امام هدير 
)والقول  وهنا  املنطق  ويرفضه  العقل  يتقبله  ال  ما  اىل 
له  من  العايل:  وبالصوت  الجميع  ليسمع  الساملي(  لالخ 
ملف عىل اي نقايب او هيكل لينرشه وليتجه اىل القضاء 
ونحن له شاكرون! النه يف نهاية االمر »ِحل الرصّة تلقى 
خيط« اما فيام يخص ما يتعرض له االتحاد من هجامت 
اضاف  واملعرفة  االدراك  ناقصو  اال  يسوغها  ال  وأوصاف 
بتاريخها  قامئة  وطنية  منظمة  »االتحاد  الساملي  االخ 
الوطني واالجتامعي ويف غري حاجة إىل بعض التقييامت 

االتحاد  لوال  انه  ومنها  االشياء  لعديد  والجاهلة  املارقة 
لذهبت ريح البالد ولواله ملا كانت االمور كام هي اليوم 
رغم كل الهنات والصعاب ورغم كل املرتصدين والناعقني 
والجاهلني بخفايا االمور ويكفي هنا االستدالل مبا تعرض 
له االخ سامي الطاهري والذي حدث له ما حدث عىل 
ان  حني  يف  املحاسبات  دائرة  عن  نقال  تدوينة  خلفية 
املدعي صاحب قضايا مرفوعة ضده ال تحىص وال تعّد...!

* نحن... والحكومات
الساملي  االخ  أكد  فقد  الحارقة  امللفات  عن  وأما 
هنا  ويكفي  والتفاوض  الحوارات  يف  املتكرر  التعرث  عن 
هذه  مع  الخالف  موضع  االمثلة  بعض  عىل  التأكيد 
املواقف  ونفس  الحديث  نفس  طغى  اذ  الحكومات 
الجانبني  اكدنا عىل  اذ  نوفمرب 2021   15 وآخرها جلسة 
له  والتنكر  تجاهله  يتم  ما  االقتصادي واالجتامعي وهو 
مبجرد رفع الجلسة وانرصاف الطرف االخر اىل ارتباطات 
مبطالبنا  االهتامم  بدل  البالد  بيع  ومشاريع  »لوبية« 
يتعني  الذي  والدعم  باألجور  اساسا  املتعلقة  ومقرتحاتنا 
ان يشمل الجميع وليس العائالت املعوزة فقط كام متت 
بل  الذي ركزنا عليه  العمومية  املؤسسات  مناقشة واقع 
املتعاقبة  الشاهد والحكومات  شّددنا عليه منذ حكومة 

اذ ريدون تدمري  ولكن رصافنا كان يف واد غري ذي زرع 
املؤسسات العمومية وال نية لهم يف اصالحها وهو خالف 
جوهري عميق وصلت ارتدداته إىل صندوق النقد الدويل 

الذي كثريا ما يعود إىل موقف االتحاد عند كل تدخل...
وختم االخ الساملي تدخله باالشارة اىل املوقف من 
25 جويلية اذ اكد عىل ان تأييد االتحاد مل يكن مجاملة 
التغيري  برضورة  الكامل  االدراك  كان  وامنا  عمر  او  لزيد 
ملجلس  حّد  ووضع  الهدامة  التجاذبات  نزيف  وايقاف 
التي  الترشيعية  القوانني  كل  منبع  كان  الذي  الخراب 

بعض  عند  التوقف هنا  ويكفي  تبعاتها  نعيش  نحن  ها 
حني  يف  مليار   3200 الدولة  ديون  بلغت  اذ  املؤرشات 

يتحمل 74٪ من االجراء حجم الجباية!
األخ الساملي ويف خامتة مداخلته عاد واكد عىل مرور 
اللوبيات  غطرسة  نتيجة  الفرتات  وأحلك  بأصعب  البالد 
ومنها  عديدة  ملفات  فتح  يحتم  مام  الكبرية  والحيتان 

االحتكار والرسقة والتهريب ومسالك التوزيع.
ال  ملن  مبالحظة  فاكتفى  النقايب  املستوى  عىل  اما 
بارشاف  كانت  الوطني  املجلس  مخرجات  بأن  يعلم 

القضاء وأهل الذكر...

* حماس... وغضب
وذلك  االدارية  الهيئة  اعضاء  تدخالت  شاب  ما  ذاك 
املمنهج  االستهداف  اىل  املتدخلني  عديد  تعرض  خالل 
واملحاكامت  الهرسلة  خالل  من  ورجاالتها  للمنظمة 
بعض  معاناة  عىل  املتدخلون  عرج  كام  والتهديدات 
غرار  عىل  بأوضاعهم  الحكومات  واستهتار  القطاعات 
قطاع التعليم والنقل اذ يشهد االول اعتداءات وهرسالت 
فان  النقل  اي  الثاين  واما  واداري  بيداغوجي  وتخريب 
يف  يحدث  ما  ومنها  املتدخلني  حسب  حرص  بال  قضاياه 
ديوان الطريان املدين واملطارات وما يعانيه املوضوعون عىل 
الذمة والتفريط يف مجال خدمات الطائرات مام سينعكس 
سلبا عىل أعوان الخدمات االرضية املقـدر عـددهـم بـ 450 
عامال واطارات كام تحدث آخرون عن الليربالية املتوحشة 
املتدخلني  بعض  ألّح  كام  املرتعشة  وااليادي  الفتنة  ودعاة 
عىل رضورة االصالحات الداخلية عىل غرار التثقيف العاميل 
املنظمة  عن  الدفاع  رضورة  عىل  املتدخلون  اجمع  كام 

ورجاالتها مبختلف الطرق كلف ذلك ما كلف.
* حمدة الزبادي

الهيئة اإلدارية الجهوية بالمنستير

التمازج بني االجتماعي والوطني
والهرسلة والتشويه والتهم... سالح صَدِئ

في الوكالة الفنية للنقل البري بالمنستير

عنف واحتقان واحتجاج
شهد مقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري وقفة احتجاجية ملمتحني رخص السياقة باالدارة الجهوية للنقل الربي 
باملنستري عىل خلفية اعتداء احد مدريب تعليم السياقة عىل أحد املمتحنني )اي املهندسني الذين يقومون باالختبارات 
للحصول عىل رخص السياقة(، وذلك اثناء آدائه لوظيفته وهي ترصفات تعلم االدارة علم اليقني ـ بحدوثها ومل تحرك 

ازائها اي تحرك رغم التظلامت العديدة املرفوعة لها وذلك حسب ما يتداوله ا ملحتجون...
والستطالع املزيد حول املوضوع اتصلنا باالخ غسان هنية كاتب عام النقابة االساسية وعضو الفرع الجامعي للنقل 
الذي افاد ان تحرك املمتحنني عىل جانب كبري من الرشعية بعد ان تكّررت اعتداءات هذا املدرب وآخرها ما حدث 
مع احدى السيدات التي طالها العنف املادي واملعنوي من قبل هذا الشخص الذي هو اآلن موضوع تتبع قضايئ بعد 
ان نفض املهندسون ايديهم من االدارة التي اتفق جميع من التقيناهم عىل سلبيتها تجاه املسألة رغم انها )أي االدارة 
الجهوية للنقل( متلك السلطة االدارية الكاملة التخاذ االجراءات املنصوص عليها بالترشيعات الجاري بها العمل وهو ما 
عرب عنه السيد فوزي املكني احد موظفي مركز الفحص الفني الذي تساءل عن دور االدارة واملدير الجهوي يف حامية 
املنظورين وتطبيق القانون بجدية ونزاهة كام طالب السيد فوزي املكني بوضع حّد ملختلف االعتداءات والتجاوزات 
وكذلك تدارك النقائص عىل غرار رضورة اخالء مركز االمتحان من الفضوليني الذين يؤثرون سلبا عىل املمتِحنني متاما 

كام املمتَحنني...
* حمدة الزبادي

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انه 
الفرع الجامعي للتكوين املهني والتشغيل  تقرر عقد مؤمتر 
التاسعة  من  بداية   2021 ديسمرب   16 الخميس  يوم  مبنوبة 
والنصف صباحا )09٫30( بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.

للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها 
ترشح  مبطلب  التقدم  الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل 
أقصاه  أجل  يف  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم 
يوم الثالثاء 07 ديسمرب 2021 عىل الساعة الرابعة بعد الزوال 

.)16٫00(
باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

متتالية عند  أربع سنوات كاملة  للشغل مدة  التونيس  العام 
الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

عن  تقل  ال  ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحّمالً  يكون  أن 
أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال 

تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد.

يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل 
الداخيل وال مينع عدم تقديم  النظام  طبقا للفصل 112 من 

امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا 

للفصل 215 من النظام الداخيل.

مؤتمر النقابة األساسية لعملة الرتبية مؤتمر الفرع الجامعي للتكوين املهني والتشغيل بمنوبة
باملرناقية  

بإرشاف االتحاد الجهوي 
للشغل مبنوبة وبحضور 

الكاتب العام للجامعة العامة 
لعملة الرتبية والكاتب العام 

لالتحاد املحيل باملرناقية والفرع الجامعي انعقد بدار االتحاد املحيل املرناڨية مؤمتر 
النقابة األساسية لعملة الرتبية باملرناقية وبرج العامري والذي أفرز التشكيلة التالية: 
ا( ونبيهة القادري ونبيل بالفالح وسامي الجاليص وخالد  منجي الحمروين )كاتبا عامًّ

الحبيبي وأحمد النفايت ومراد العويني )أعضاًء(.
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بكل  العامل  يتوقف  اذ  االنسان  لحقوق  العاملي  اليوم  ذكرى  غدا  تحّل 
مكوناته الداعمة ملبادئ هذه الذكرى وحتى املناهضون لها لتعداد ما حققوه 
من مكاسب وانجازات يف مسار شمولية مفهوم الحقوق والحريات الذي يبقى 
تجسيمه عىل أرض الواقع متباينا يف النسب بني املجتمعات استنادا إىل موقعها 
يف »الخارطة الجيوـ  إنسانية« ان جاز القول الن السائد من املصطلح هو الجيوـ 

سيايس«.
إال ان ما يجمع كليهام يف املشهد االنساين يجيز لنا ان نغوص فيهام لنتبني 
ان شمولية الحقوق مل تعد مرتبطة بإنسانية الفرد يف هذا العامل الذي تحكمه 
نواميس اخرى ال صلة لها يف الغالب بالكينونة املتأصلة يف الذات البرشية دون 
املوقع  هنا  ونعني  اليها  ارشنا  التي  للشمولية  املكبلة  الخلفيات  اىل  االرتهان 
التي  وهي  فيها  بالتدخل  لإلنسان  قبل  ال  اقدار  فيه  تحكمت  الذي  الجغرايف 
حّددت له من خالل ذلك املوقع النسبة التي سيتمتع بها من حقوق مرتبطة 

مباهيته كإنسان.
عىل  او  داخليا  امللف  هذا  عىل  املشتغلة  املنظامت  أغلبية  أن  أعتقد  وال 
مستوى اقليمي ودويل تختلف يف اعتبار ان هذا التموقع الذي حددته يف الرقعة 
الجغرافية التي يوجد بها األفراد بات هو املعيار االول ملدى تطبيق اهم فصول 
ان هدأت نريان  قليلة بعد  ُسّن سنوات  الذي  االنسان  العاملي لحقوق  االعالن 
الحرب العاملية الثانية التي دمرت أغلب دول العامل بأشكال مختلفة وكشفت 
للرواد االوائل أهمية إعالء قيم كونية حقوق االنسان لتثبيت السلم واالستقرار 
اال  األرضية  الكرة  سكان  لجميع  والتفرقة  والتمييز  واالحقاد  الضغائن  وإبعاد 
العاملي  امليثاق  ذلك  فصول  وضعت  ما  كثريا  ايامها  وتقلبات  العقود  تتايل  ان 
الشعوب  غالبية  ألن  جزئيا،  أو  كليا  تطبيقه  عند  الصادقة  النوايا  محك  عىل 
العامل بل األصّح ليست محور  املتمركزة يف مناطق جغرافيا ليست هي محور 
مصالحه وتحالفاته املبنية عىل االستغالل والهيمنة مازالت خارج دائرة املنتفعني 
ليس بأهّم بنود املرجع الدويل لتكريس الحقوق األساسية بل مبا يؤسس بداية 
توفري  عدم  وضوحا  اكرث  نكون  حتى  هنا  نقصد  وما  الفرد  بانسانية  لالعرتاف 
يضمن  ما  إليها  أرشنا  التي  الجغرافية  املواقع  ضمن  الدول  بعديد  الحكومات 
الحياة الكرمية ملواطنيها اذ مازالت مناطق بأكملها معزولة لغياب الطرق السالكة 
واملياه الصالحة للرشب والخدمات الصحية والرتبية والتعليم ولن نذهب بعيدا 
لنتحدث عاّم يعتربه البعض كامليات ونقصد الحريات املتضمنة بني ثنايا الدساتري 
وهي مغيبة عىل أرض الواقع اليومي ونعني الحريات املرتبطة بالتعبري والرأي 
والضمري واملعتقد والتنقل بعد ان ُسيَّج العامل باملوانع والحواجز وضاقت الدنيا 
مبا رحبت عىل سكان املناطق الجغرافية غري املحظوظة الن الذين من املفرتض 
انهم يقاسمونهم االنسانية مل تعد لديهم الرغبة يف مقاسمتهم اوجاعهم وأتعابهم 
رغم ان اغلبها هي نتيجة لقرون من االستغالل والنهب للرثوات ومحارصة اي 
خطوة للخروج من هيمنة الدول التي تحرك مسار هذا العامل حسب مصالحها 
ومنفعة شعوبها ولعل ما يحصل هذه االيام يف عالقة بظهور نوع متحول من 
فريوس كورونا والرسعة التي قامت من خاللها الدول النافذة سياسيا واقتصاديا 
باغالق حدودها امام حركة الدخول والخروج مع الدول االفريقية بدرجة اوىل 
الفضفاضة  الشعارات  لها يف  تروج  للعالقة وليست كام  الحقيقي  الوجه  يظهر 
نوائب  اعباء  وتقاسم  الشعوب  لوحدة  الزائفة  بالدعوات  املقّنعة  والخطابات 
الدهر الن آخر احصائيات املنظمة العاملية للصحة كشفت عن الفوارق الشاسعة 
بخصوص املتمتعني بالتالقيح من مواطني الضفتني الشاملية والجنوبية من الكرة 
االرضية وهذا ما جعل جائحة الكرونا تتفىش بني سكان تلك الدول األقل حظا 

مقارنة بالدول الغنية القادرة عىل توفري تلقيح لكل مواطن.
بجدية  مكوناته  بكل  العامل  فيها  يقف  ان  يفرتض  الذكرى  هذه  حلول  إن 
للتجسيم فعليا ملفهوم شمولية حقوق  والتضليل  املخاتلة  أساليب  وبعيدا عن 
االنسان وان تكون مواقفه عىل قدر كبري من الشجاعة واملسؤولية والتخيل عن 
خطابه املزدوج الذي يروجه حسب التموقع الجغرايف للسكان الكرة األرضية اي 
ان هناك من هو جدير بكل الحقوق ويف كل االوقات وبني من له بعض الحقوق 
وليس يف كل االوقات وخاصة سياسة التقوقع متاما مثل ما يفعل القنفد عندما 
يستشعر الخطر وبالتايل تطغى األنانية يف معالجة ما يعرتض البرشية من نوائب 
غري  الفردانية  الحلول  تتجاوز  إنسانية  ونظرة  أكرب  تضامن  إىل  تحتاج  وجوائح 
املجدية يف مثل تلك االوضاع الن استمرار أسبابها سيؤدي حتام إىل النتائج نفسها 
ومن هنا بات العامل يف حاجة إىل مقاربة مغايرة ملا كان عىل مدى عقود متداوال 
وثبت الحقا قصورها يف أن تكون املنقذ للبرشية واملجّسمة للعدالة بعيدا عن 

كل أشكال التفرقة والتمييز.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

البون شاسع بني النصوص واألقوال 
وحقيقة الواقع واألفعال 

* لطفي املاكنياليوم العالمي لحقوق اإلنسان

تبذل مختلف الهيئات واملنظامت مازالت 
الجهد من أجل أن تلتزم مختلف املؤسسات مبا 
تنص عليه املواثيق الدولية وقبلها دستور البالد 
من رضورة احرتام كينونة الفرد من خالل جملة 
هو  التي  الوضعية  كانت  مهام  الحقوق  من 
املتتالية  الترصيحات  عند  نتوقف  وهنا  عليها 
التعذيب  من  للتوقي  الوطنية  الهيئة  لرئيس 
الكثري  يف  الدولية  املعايري  احرتم  عدم  عن 
واولها  السجون  داخل  خاصة  الوضعيات  من 
االحتفاظ ولعل ما  او خالل مراحل  االكتظاظ 
يبني  الهيئة  هذه  عن  الصادر  التقرير  يف  ورد 

حجم التباين بني النظري والتطبيقي.
إن املتمعن يف مختلف فصول الباب التاسع 
أعلن  الذي  الباب  )هذا   2014 دستور  من 
رئيس الجمهورية قيس سعيد ان العمل مازال 
21 إىل  الفصل  بكافة فصوله( اي من  متواصال 

كانت  التي  الحقوق  من  اقرار جملة  يف  الشمولية  يالحظ   49 الفصل 
تحتاج  السلطة  اصحاب  منظور  من  النها  الكامليات  من  تعترب  سابقا 
بدول  الحال  هو  كام  ملزمة  نصوص  ضمن  تدرج  حتى  أخرى  لقرون 
عريقة يف التجارب الدميقراطية وباملامرسة تبني ان اغلب الحقوق التي 
ادرجت يف خانة االساسيات تحديدا من الفصل 21 اىل 37 بدورها محل 
اخذ ورد اذ ان الكثري من الوقائع كشفت ان هناك بونا شاسعا يتوسع 
بني ما تتضمنه النصوص املكتوبة واملامرسة اليومية وهنا علينا العودة 

إىل تقارير كل من الرابطة التونسية للدفاع عن 
الدميقراطيات  النساء  وجمعية  االنسان  حقوق 
لنتبني  التعذيب  ملناهضة  التونسية  واملنظمة 
ان هناك الكثري من الجهد والتنسيق واملتابعة 
مؤسساتها  عىل  الدولة  فرض  رضورة  وخاصة 
النصوص وعدم اخضاعها  تلك  بتطبيق  االلتزام 
والظروف  الوضعيات  حسب  فرز  لعملية 
والضغوطات التي قد متارس من  قبل املجتمع 

الدولة  حينها ترسع مؤسسات  االجتامعي  التواصل  وسائل  املدين عرب 
لتطويق وضعية معينة اثري حولها اللغط والجدل ثم ال يشء يتغري يف 

املامرسة اليومية.
أما فيام يتصل بالحقوق االخرى ونعني ما تسمى بالكامليات والتي 
مل تكن مدرجة سابقا ضمن الدستور وهذا ما حصل يف دستور 2014 
ونعني هنا الفصول ما بني 38 و49 فإن ما يتواتر من أحداث بأغلب 
جهات البالد يكشف حقيقة االلتزام بها بداية من الحق يف الصحة وما 
الفئات  لجميع  والتداوي  العالج  ضامن  من  الدولة  عىل  محمول  هو 
خاصة فاقدة السند ومحدودة الدخل مع حقوق التغطية االجتامعية 
والتعليم االلزامي اىل سن 16 أي عىل الدولة ضامن الحق يف التعليم 
املجاين العمومي بكامل مراحله يف حني ان الواقع يكشف توسع دائرة 

التعليم الخاص وبالتايل فان تطبيق الفصلني 38 و39 ال يساير الواقع الن 
االوضاع باملستشفيات ال تختلف كثريا عن اوضاع املؤسسات التعليمية 
العمومية الن الرهان اصبح اليوم لدى البعض متجه إىل الخوصصة دون 
السياسات  جراء  املفقرة  االجتامعية  الرشائح  اغلبية  امكانيات  مراعاة 
الرأساملية الرضاء اللوبيات واالحزاب املتنفذة التي رشعت لها القوانني 

البتزاز العائالت التونسية تحت مسميات واهية وزائفة.
* اعتصامات يومية

وضمن نفس اإلطار مازال اآلالف يعتصمون يوميا من أجل حقهم 
من   40 الفصل  بحسب  املكفول  الشغل  يف 
الدستور وما يحصل حاليا مبختلف جهات البالد 
لالحزاب  املواالة  الن  تحليل  كل  اي  عن  يغني 
»أكرب  اليوم  هي  امللتوية  والطرق  واملحسوبية 
وليس  شغل  عىل  العاطل  ليحصل  الضامنات« 
عليه  منصوص  هو  كام  الكفاءة  أساس  عىل 

بالفصل املذكور.
يف   )44 )الفصل  املاء  يف  الحق  ذلك  وإىل 
حني ان مناطق بأكملها تعاين من العطش وتكررت احتجاجات أهاليها 
لتلفت نظر السلط الجهوية واملحلية ملعاناتهم اليومية يف عز أيام الحر 
الغارق يف  املخاتل  الخطاب  نفس  ان  حالها طاملا  يتغري  ان  دون  لكن 
ومثلهم  العطىش  القناع  الوحيدة  الحجة  هو  الواهية  املربارات  تعداد 
والتصورات  الربامج  عجز  أمام   )45 )الفصل  سليمة  بيئة  عن  الباحثني 
الوسائل  بتوفري  الفصل  ذلك  خالل  من  الدولة  إلتزمت  حلول  اليجاد 
الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي يف حني ان الواقع يقول عكس ذلك 
مبا ان جهة ستقف غدا تزامنا مع ذكرى اإلعالن العاملي لحقوق االنسان 
انعكاسات  من  لذلك  وما  بشوارعها  النظافة  اوضاع  تردي  من  غاضبة 
سلبية عىل سالمة وصحة املواطنني وهي أولويات الحقوق والحريات 

بعيدا عن الشعارات التي لن تغري شيئا من واقع املواطن.

 يتمتع بالحقوق 
في الصحة والتعليم 
أصحاب المال فقط!

الحقوق والجغرافيا...!

فرع سوسة  تكونت تحت ارشاف   
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  للرابطة 
االوضاع  ملتابعة  طبية  لجنة  االنسان،  
من  الطعام   عن  للمرضبني  الصحية 
العمل  عن  املعطلني  الشهائد  أصحاب 
واملعتصمون باملندوبية الجهوية للرتبية 

تفعيل  أجل   من  بسوسة 
لسنة   38 عدد  القانون 
باألحكام  املتعلق   2020
يف  لالنتداب  االستثنائية 

القطاع العمومي.
وتضم اللجنة :

_الدكتور عبد املجيد مسلمي 
_الدكتور حاتم العشاش

_الدكتورة ملياء العشاش
النارص  محمد  _السيد 

الوساليت
_الدكتورة سامية العيايش.

 لجنة طبية يف فرع حقوق االنسان بسوسة   
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إحياء لذكرى االعالن العاملي لحقوق االنسان واختتاما لـ 16 يوما من النشاط ضمن الحملة الدولية 
ملناهضة العنف املسلط عىل النساء تنظم جمعية النساء الدميقراطيات والديناميكية السنوية املستقلة 
الوطني للحركات االجتامعية ومنظامت املجتمع املدين  الجمعيات املشاركة يف املؤمتر  بالتنسيق مع 
مسرية غدا الجمعة 10 ديسمرب 2021 للتنديد بقتل النساء وجرائم العنف املسلط عليهن وذلك انطالقا 
من الساعة 12 و30  إىل حدود الساعة 15 وستنطلق املسرية من ساحة االستقالل من امام متثال ابن 
خلدون وصوال إىل شارع محمد الخامس ساحة حقوق االنسان للمطالبة بوقف نزيف العنف املسلط 
االجتامعية  بالحامية  واملطالبة  الغذائية  والسيادة  للموارد  الولوج  يف  بحقهن  وللمطالبة  النساء  عىل 

اّن  الدميقراطيات  للنساء  التونسية  الجمعية  الزغالمي رئيسة  نائلة  االستاذة  املتساوي وقالت  واالجر 
الدولة  اّن  ـ مبا  اللباس االسود  2021 ستكون صامتة وسرتتدي خاللها املشاركات  10 ديسمرب  مسرية 
ترفض الكشف عن ارقام ضحايا التعذيب واضافت االستاذة نائلة الزغالمي انه خالل 16 يوما للحملة 
تم رصد 16 حالة وفاة نتيجة العنف، كام انه تّم تسجيل خالل نصف شهر فقط حصول تعنيف 500 

امرأة والحال اّن الجمعية كانت تتلقى االشعارات بحصول ما بني االلف و1500 حالة يف العام.
امام  النساء  تقتيل  الخطر حول  ناقوس  تأيت يف سياق دق  املسرية  اّن  الزغالمي  االستاذة  وقالت 

صمت االجهزة الرسمية للدولة وغياب ارادة حقيقية اليقاف نزيف تقتيل النساء.

سيمنار الذاكرة الوطنية  

* رمزي الجّباري الجمعة 10 ديسمبر 2021

مسرية  وطنيةصامتة لباسها أسود 
للتنديد بتقتيل النساء

* االستاذ نائلة الزغالمي

وألول  التميمي  مؤسسة  رحاب  يف  انتظمت 
عنوان  تحت  نوفمرب   27 بتاريخ  األوىل  الحلقة  مرة 
مع  الفساد  عن  باملبلغني  التنكيل  من  املستفيد  من 
املكاملات  عديد  املؤسسة  وتلقت  الرتيك،  زبري  السيد 
من الشخصيات من واليات الجمهورية منوهني بهذه 
املبادرة الجديدة، ويأملون إتاحة الفرصة إليهم إلبالغ 

شهاداتهم الشخصية.
بحامية  سنة   50 من  أكرث  منذ  تونس  التزمت 
حقوق اإلنسان وذلك من خالل املصادقة خاصة عىل 
امليثاق العاملي لحقوق االنسان والعهد الدويل الخاص 
الخاص  الدويل  والعهد  والسياسية  املدنية  بالحقوق 
بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية واتفاقية 
او  املعاملة  رضوب  من  وغريه  التعذيب  مناهضة 
العقوبة القاسية او الالإنسانية او املهينة وغريها من 

املعاهدات املتعلقة بحقوق االنسان.
احد  من خالل  املتحدة  االمم  اعتربت  وقد  هذا 
قراراتها ان العيش يف بيئة خالية من الفساد يُعدُّ حقا 
من حقوق االنسان اما اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة 
القانون  مبقتىض  تونس  عليها  صادقت  التي  الفساد 
التونسية  الدولة  ألزمت  فقد   ،2008 لسنة   16 عدد 
من خالل فصلها 33 بتوفري الحامية الالزمة للمبلغني 
نفسها  االتفاقية  من   32 الفصل  اما  الفساد  عن 
والخرباء  للشهود  الالزمة  الحامية  بتوفري  ألزمها  فقد 

والضحايا.
خالفا لذلك االلتزام الدويل مل يوفر القانون عدد 
10 لسنة 2017 املتعلق بالتبليغ عن الفساد وحامية 
املبلغني اية حامية فعلية للمبلغني عن الفساد دون 
 5 الفصل  ان تتم مراجعته كام اقتضت ذلك احكام 
من اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد التي تلزم 
التي  للقوانني  الدورية  باملراجعة  التونسية  الدولة 

قصور  ثبوت  فرغم  الفساد  مكافحة  بغاية  تضعها 
تم  التي  الفساد،  مبكافحة  املتعلقة  القوانني  وفساد 
سنها بغاية مغالطة الرأي العام املحيل والدويل، من 
انه  اال  الدولة  بزوال  املنذر  الفساد  استرشاء  خالل 
املعايري  مع  مبالءمتها  املنادية  االصوات  تجاهل  تم 

الدولية.
إن التنكيل الذي يتعرض اليه املبلغون عن الفساد 
التجويع  عىل مرأى ومسمع من املاسكني من خالل 
والهرسلة واالعتداء بالعنف الشديد الذي كاد يؤدي 
كيدية  إطار قضايا  والسجن يف  والتسميم  املوت  اىل 
اشكال  من  شكال  يعد  املهنية  الرتقية  من  والحرمان 
التعذيب  مناهضة  باتفاقية  اليه  املشار  التعذيب 
او  القاسية  العقوبة  او  املعاملة  رضوب  من  وغريه 
الالإنسانية او املهينة كام ان عدم توفري سبل للتقايض 
 2 الفصل  عىل  دوس  فيه  اإلنصاف  وطلب  والتظلم 
من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية 
بالحقوق  الخاص  الدويل  العهد  من   2 والفصل 
الدوس  االقتصادية واالجتامعية والثقافية اضافة إىل 

عىل احكام اتفاقية االمم املتحدة ملكافحة الفساد.
لحقوق  التونسية  الدولة  تجاهل  ظل  ففي 
من  يبقى  الدولية  واللتزاماتها  الفساد  عن  املبلغني 
تعرضوا  التي  املظامل  رفع  الفساد  عن  املبلغني  حق 
حقوق  ولجنة  االنسان  حقوق  مجلس  امام  اليها 
االنسان واللجنة الفرعية ملنع التعذيب ومكتب االمم 

املتحدة املعنّي مبكافحة الجرمية واملخدرات.
واملعنيني  املهتمني  جميع  إىل  موجهة  والدعوة 
اريحية  بكل  الحوار  وتفعيل  املنتدى  هذا  لحضور 
من  ابتداء   2021 ديسمرب   11 السبت  يوم  وصدق 

الساعة 9٫15 صباحا.
* عبد الجليل التميمي

أية حماية محلية ودولية للمبلغني
 عن الفساد  املنكل بهم يف تونس؟

يعلم الكاتب العام للنقابة الوطنية لقوات األمن 
بنزل  العام  الوطني  املؤمتر  عقد  تقرر  انه  الداخيل 
»روايال كارتاقو« جربة والية مدنني يومي 17و18 
ديسمرب 2021 تحت شعار »صمود« وبرئاسة القايض 

»وليد الوقيني« والذي سينبثق عنه انتخاب:
ـ مكتب تنفيذي وطني 

ـ اللجنة الوطنية للنظام الداخيل
ـ اللجنة الوطنية للمراقبة املالية

ـ اللجنة الوطنية االستشارية للمتقاعدين.
االرشاف  حدود«  بال  »شباب  جمعية  تتوىل 
عىل كافة عملية الرتشح لعضوية الهيئات املنتخبة 
املذكورة أعاله وعىل كافة عمليات االقرتاع والفرز.

تقع عملية قبول الرتشحات بداية من يوم 06 ديسمرب إىل غاية 11 ديسمرب 2021 
انطالقا من الساعة 9 إىل الساعة 15.

ُحّدد تاريخ املؤمتر االنتخايب يوم 18ديسمرب 2021 انطالقا من الساعة 09 إىل الساعة 
13 بنزل »روايال كارتاقو« جربة.

وفق الله الجميع ملصلحة هيكل النقابة الوطنية لقوات االمن الداخيل.
* الكاتب العام
نبيل العياري

النقابة الوطنية لقوات األمن 
الداخلي تعقد مؤتمرها يف جربة

أوضاع السجون بعد كوفيد 19
التعذيب  ملناهضة  التونسية  املنظمة  تعقد  االنسان  لحقوق  العاملي  اليوم  مبناسبة 

وطأة  تحت  التونسية  السجون  »أوضاع  عنوان:  تحت  تقريرها  لتقديم  صحافية  ندوة 

جائحة كوفيد 19« 

وذلك يوم الخميس 09 ديسمرب 2021 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا مبقر نقابة 

الصحافيني شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ بلفدير ـ تونس.
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* إخالالت يف العالقة بني مكّونات املنظومة الرتبوية ما سبب 
ذلك؟

عىل  املعتمدة  املنهجية  فساد  منها  نذكر  عديدة  األسباب  ـ 
مدى عقود طويلة اذ كشفت الكثري من اإلخالالت إذ تّم االعتامد 
عىل لجان تعنى باالصالحات يف تونس دون ان تكون لها معرفة 
املنهجي  بالفكر  عالقة  ويف  انه  اىل  اضافة  الرتبية  بعلوم  علمية 
إىل  نصعد  مل  اليوم  إىل   1958 سنة  ومنذ  الالّمادية  للتكنولوجيا 
مبقتىض  نعمل  مل  اننا  اي  الرتبوي  اإلصالح  يف  العلمي  املستوى 
الثورة الصناعية الرابعة مبعنى ان الهدر الحاصل بلغ 80٪ وهذا 
يعطي صورة حقيقية عن العطالة التي أصابت املناهج املفرتض 
اعتامدها يف عملية االصالح الرتبوي التي عرفت اربع محطات هي 
1958 و1991 و2002 و2015 تم ايقافها وقد كانت السمة البارزة 
أعطت  التي  املنهجية  ذات  تكرار  أولها  العديدة  النقائص  فيها 
يف  بغريه  مقارنة  التونيس  للتلميذ  املعريف  الفارق  اولها  مؤرشاتها 
الدولة املتقدمة واملقدر بثالثة سنوات اضافة اىل التصنيفات التي 
املتخّصصة يف  الدولية  املناظرات  تالميذنا يف  ترتبت عن مشاركة 
حول  الدويل  البنك  تقرير  يف  ورد  ما  كذلك  والرياضيات  العلوم 
ضمن  تونس  صّنف  والذي  العربية  بالدول  الرتبوية  اإلصالحات 
املجموعة الثانية وبالتايل مل نكن ضمن املجموعة األوىل املتميزة 
يف  جعلها  التعليم  جودة  مستوى  عىل  الدويل  التصنيف  أن  كام 

مرتبة ال تتجاوز 84 من مجموع 165 دولة.
أهم  من  للرتبية  أعىل  مجلس  إحداث  عدم  اعتربت  ملاذا   *

أسباب فشل املبادرات اإلصالحية؟
ـ علينا االشارة هنا إىل ان املنظومة الرتبوية يف تونس تشارك 
املهني  والتكوين  العايل  والتعليم  الرتبية  مثل  وزارة   12 فيها 
وزير  كل  ان  كام  لوحدها  وزارة  كل  وتعمل  والفالحة  والطفولة 
ومنذ ان يتسلم مهامه يلغي ما قام به الوزير السابق له وهكذا 

ال وجود لسياسة تربوية تعليمية يف تونس متواصلة وفق ثوابت 
وبالتايل فإن من أدوار املجلس االعىل للرتبية ضامن تلك االدوار 
وهنا ومن اجل جدوى ونجاعة هذا املجلس البد ان يكون رئيسه 
رئيس  او  الجمهورية  رئيس  ونقصد  السلطة  رفيع يف  يف مستوى 
الحكومة لتحديد السياسة الرتبوية التي يفرتض االلتزام بها حتى 

من قبل منظامت املجتمع املدين.
كام أن احداث هذا املجلس يسبق بإحداثات أخرى هي أوال 
املعهد الوطني لتقييم املنظومة الرتبوية وثانيا كلية الرتبية وثالثا 
وضع ميثاق وطني للرتبية والتعليم والتكوين اي البد من توفر 
قدمنا  وقد  للرتبية  االعىل  املجلس  من  بداية  االربعة  املقومات 
كائتالف مدين مشاريع متصلة بتلك االحداثات وراسلنا يف الوقت 

نفسه رئيس الجمهورية لتوضيح أسس املجلس االعىل للرتبية.
* ما تفسريك لهيمنة األسلوب التلقيني يف العملية الرتبوية؟

الرتبوية  العملية  يف  قطعي  وليس  تقليدي  أسلوب  هذا  ـ 
اعتامدها  املمكن  البيداغوجية  املناهج  من  العرشات  توجد  ألنه 
عكس ما يتداول يف صفحات التواصل االجتامعي ألنها غري مواكبة 
للتحوالت الحاصلة وبالتايل البّد من تكوين املدرسني عىل الطرق 
الذي  التلميذ  إيجابا عىل مكتسبات  الحديثة وهذا ما سينعكس 
يجب ان يكون مطلعا عىل الدرس قبل التحاقه بالقسم وهذا ما 

يعرف »بالدرس املقلوب«.
التحفيزية  الجوانب  غّيب  الذي  الوحيد  السبب  هو  هل   *

واإلبداعية يف العملية الرتبوية؟
ـ ليس هو السبب الوحيد وكام أرشت سابقا ال توجد ظاهرة 
تربوية يتحكم فيها معطى وحيد ألن املطلوب هو معرفة األسباب 
املتوفرة  البيانات  وحسب  ألنه  تأثريها  عن  نبحث  ذلك  وقبل 
أن  يجب  الذين  التعليمية  املراحل  مبختلف  التالميذ  نسبة  فإن 
تستهدفهم عملية اإلصالح هم غري املبدعني وهي يف حدود ٪83٫5 
لها  التي  للكفايات  مخّصص  مرشوع  وجود  ورغم  لالسف  ولكن 
العمل من خاللها لكن تم وضع ذلك جانبا  فرضيات مستوجب 
ان  حني  يف  املهارة  عىل  املبني  االنقلوسكسوين  املنهج  واعتامد 
املتعارف عليه علميا ان املهارة جزء من الكفاية ومن هنا يتبني 

حجم الخلل الحاصل.
فعيل  اصالح  لتحقيق  بها  تقدمتم  التي  املقرتحات  ماهي   *

للمنظومة الرتبوية؟
عالقة  يف  ندوة  القادمة  الفرتة  يف  املدين  االئتالف  سينجز  ـ 
مبنوال منهجّي إلنقاذ املدرسة العمومية وهنا يجب التأكيد عىل 
ان كل إصالح تربوي يتطلب اربعة مراحل اولها بناء املنوال وثانيا 
استنباط اسرتاتيجية عملية لالصالح وثالثا وضع اسرتاتيجية للتنفيذ 
امليداين ورابعا تقييم مخرجات اإلصالح واجراء التعديالت الالزمة.

وتستغرق مختلف املراحل مدة طويلة قد متتّد عىل عرشية 
األهداف  تحديد  من  بداية  املراحل  تلك  وتكامل  لرتابط  كاملة 
االساسية  الرهانات  ثم  العلمية  األسس  وتحديد  لإلصالح  العامة 
والرافعات وتحويل املنوال إىل اسرتاتيجية عملية لإلصالح ثم تكون 

مرحلة التكوين والتدريب يف املجال.
 204 يتضمن  كتاب  يف  املرشوع  هذا  كائتالف  وضعنا  وقد 

صفحة بعنوان عقلنة منهجية الصالح املنظومة الرتبوية.
* من أين ميكن ان يكون إصالح املنظومة الرتبوية؟

ـ ينطلق إصالح املنظومة الرتبوية من تشخيص واقع الرتبية 
والتعليم والتكوين عىل ان يكون التشخيص تعاقبيا وليس تزامنيا 
كام كان منذ عقود وتشارك يف عملية التشخيص االطراف املعنية 
ليفرز خيارات وتستغرق العملية سنتني من الزمن وهو استثامر 
للوقت أي أنه معطى إيجايب الن كل مرحلة تتطلب مدة زمنية 
ونصف  سنتني  يستدعي  االسرتاتيجية  وضع  ذلك  من  مستوجبة 
السنة وتطبيقها يتطلب أربع سنوات يف حني تستغرق عملية تقييم 

االصالح  مخرجات 
فإن  وإجامال  سنتني 
أرشت  وكام  العملية 
سابقا تحتاج إىل حوايل 
وهذا  سنوات  عرش 
ليس بكثري النه استثامر 
لتحقيق  الوقت  يف 
من  املرجّوة  النجاعة 
ألن  اإلصالح  عملية 
اي  املنهجية  هذه  غري 

اللجوء إىل سياسة الرتقيع لن يقدم اي اضافة وهنا أنبه الوزارات 
املعنية إىل تجنب مثل هذه السياسات عدمية الجدوى.

الظواهر  بعض  أن  ترى  أال  اليوم  يحصل  مبا  عالقة  يف   *
العنيفة تؤرش ملتغرّيات مجتمعية انعكست سلبا عىل صورة املريب 

واملؤسسة الرتبوية؟
ـ األكيد اننا نقرأ ظواهر العنف بطرق مختلفة باعتبار تأثريها 
أنه  كام  الرتبوية  املؤسسة  سري  وعىل  بالتالميذ  املريب  عالقة  عىل 
من املهّم التامهي مع قراءة اخرى لظاهرة العنف يف املؤسسات 
الرتبوية مبا هي دالئل عىل وجود مرض داخيل أي ان هذا العنف 

هو ظاهرة من ظواهر عدم تعايف املنظومة الرتبوية.
التجاذبات  إىل  إصالحي  مسار  أي  تعرث  يفرس  من  هناك   *
هذا  وجاهة  مدى  فام  العام  الشأن  يف  الفاعلني  بني  السياسية 

التفسري؟

ـ تلعب السياسة دورا يف املنظومة الرتبوية لكن ليس بالدرجة 
التي تعوق أي إصالح ألنها عامل من مجموعة عوامل متعّددة 
لها  السياسية  التجاذبات  ان  أفرتض  بل  هنا  أقف  ال  أنا  وبالتايل 
مفعول نسبي قد يزيد أو ينقص وهو ما اعتربه كالًما إنشائيّا الن 

الرضر يكمن يف املنهجية املعتمدة.
* ما هي األدوار املفرتضة للمجتمع املدين لتطويق الظواهر 

السلبية واملشاركة يف تجاوز تداعياتها؟
ـ ال تقف املنظومة الرتبوية عند مهام الوزارات املتعددة التي 
اليها سابقا بل هي تعني بدرجة أخرى مكونات املجتمع  أرشت 
املجتمع  وأهمية  والتعليم  الرتبية  نطاق  يف  تشتغل  التي  املدين 
املدين تكمن يف فسحه املجال ملشاركة فاعلة لألولياء غري املتكونني 
والجمعيات  املنظامت  يف  االندماج  عليهم  وبالتايل  بيداغوجيا 
الرتبوية  املؤسسة  من  واالقرتاب  املقرتحات  تقديم  يف  لإلسهام 

واالطالع عىل األدوار التي تقوم بها.
* ضمن هذا اإلطار الذي أرشت إليه ما هي األدوار التي يقوم 

بها االئتالف املدين إلصالح املنظومة الرتبوية؟
ـ يحرص االئتالف املدين الصالح املنظومة الرتبوية عىل تجسيم 
املتواصل  التكوين  خالل  من  أجلها  من  تأسس  التي  االهداف 
والتعليم  الرتبية  التظاهرات يف مجال  الرتبوية وتنظيم  لالطارات 
التأكيد  مع  الرسمية  وغري  الرسمية  واملحارضات  الندوات  وعقد 
هنا عىل عدم ارتباط االئتالف بأي طرف سيايس أو حزيب وهذا ما 
يعّزز مصداقيته كأحد الفاعلني يف املجتمع املدين من أجل اصالح 

وتطوير منظومة الرتبية والتعليم.

 أسباب فشل املنظومة الرتبوية متعددة وأولها فساد املنهجية املعتمدة
 طرحت حاالت العنف باملؤسسات التعليمية مجددا 
شأنها  يف  قيل  التي  الرتبوية  املنظومة  اصالح  مسألة 

اإلنجاز  إىل  تعرف طريقها  ان  منذ سنوات دون  الكثري 

عىل أرض الواقع بترشيك مختلف األطراف املعنية وهذا 

ما كان منطلًقا يف الحوار مع الدكتور محمد بن فاطمة 

الخبري الدويل يف تقويم النظم الرتبوية واصالحها ورئيس 

االئتالف املدين إلصالح املنظومة الرتبوية اذ بني مختلف 

بدواليب  املاسكني  عىل  اقرتاحها  تم  التي  املشاريع 

السلطة بالبالد واألسباب التي عطلت تقدم اي مرشوع 

بالتجربة  وثبت  عقود  منذ  املتداولة  األساليب  يتجاوز 

انها اول دالئل فشل آخر للمنظومة التعليمية والرتبوية 

والتكوينية من دائرة التجارب املتكررة بال جدوى.

كام اكد الدكتور محمد بن فاطمة ان عملية اإلصالح 

تدعم  شجاعة  سياسية  وقرارات  النوايا  صدق  تتطلب 

املقرتحات الحقيقية من الخرباء واملختصني لتكوين أجيال 

متشبعة بقيم العمل والنجاح والتفاؤل باملستقبل.

                           الدكتور محمد بن فاطمة لـ »الشعب«

  ظاهرة العنف داخل املؤسسات 
الرتبوية دليل على وجود مرض داخلها

 ال وجود لسياسة تربوية متواصلة 
ألن كل وزير يلغي ما قام به غريه

* حوار: لطفي املاكني
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1/محنة الحّداد وغربته                                   
هذا الذي قال عنه األديب املرصّي طه حسني 
عنه  وقال  بقرنني«.  قومه  الفتى  هذا  سبق  »لقد 
البالد  أنتجتها  شخصيّة  أقوى  الّدرعي«  معارصه 
ظلمه  األوىل«  العامليّة  الحرب  بعد  التّونسيّة 
أمطره  التّاريخ.  وظلمه  قومه،  وظلمه  عرصه، 
وتعّمدوا  الرّاجامت  من  بسيل  عرصه  مشايخ 
تحويل ما يكتبه إىل قضيّة رأي عاّم لتبلغ الضّجة 
مداها وتتّخذ الهجمة طابع الّدفاع العقائدّي عن 
للتّدليل  األّمة، عناوينها لوحدها تكفي  مكتسبات 
الّنّص  عن  وخروجا  »مروقا«  عّدوه  ما  عىل حجم 
العيّنات من  الرّصاط املستقيم. دونكم  وزيغا عن 
خالل العناوين: »الِحداد عىل امرأة الحّداد« للّشيخ 
من  عىل  الحّق  »سيف  مراد«،  بن  الّصالح  محمد 
»شمول  املدين.  الربّي  عمر  للّشيخ  الحّق«  يرى  ال 
األحكام الّشعيّة ألّول أّمة وآخرها« للّشيخ محمد 
من  جلدته  بنو  عليه  يبخل  ومل  الّنيفر.  البشري 
منتوج ما بعد الثورة، ويف بلدته بالّذات )الحاّمة( 
عىل  دامغ  كدليل   )2014 )فيفري  متثاله  بتهشيم 
هجينا  لقيطا  بعُد  زال  ما  التّنويري  الفكر  أّن 
الجناح رابضا عل تخوم مدننا، إن مل يكن  مهيض 
اإلبداع.  وتكفري  واالتّباع  الّنّص  حضارة  يف  غريبا 
املتأّمل يف طبيعة وعدائيّة  تُعرف األشياء.  بضّدها 
الّشيعة  »امرأتنا يف  كتاب  بها  ُجوبه  التي  الرّدود 
ورجام،  وسخطا  تهّجام  ونوعيّة،  عددا  واملجتمع« 
وصربه  وجرأته  الحّداد  صداميّة  يتخيّل  أن  ميكنه 
سطوة  يف  مرتجام  التّقليدّي  الفكر  هيمنة  ظّل  يف 
»اكلريوس الّزيتونة« كام ساّمه بحّق أحمد الّدرعي. 
فهذا الّشيخ محّمد الّصالح بن مراد يضيف عنوانا 
املحاكم  )ويف  املحاكمة  مستوى  إىل  يرقى  فرعيّا 
الّشعيّة(، عنوان أكرث فظاعة واستفزازا من العنوان 
األصيّل ومشبع بالّدالالت »رّد الخطإ والكفر والبدع 
التي حواها الكتاب«. وهذا الّشيخ إبراهيم الربّي 
املديّن يشّن حربا مبا تستدعيه الحرب من ترهيب 
ويشهر  دمه،  واستباحة  فيه  الّرعب  وبّث  العدّو 
أليست  الحّق«.  يرى  ال  من  عىل  الحّق  »سيف 
األنفال  سورة  يف  ورد  ما  إىل  بيّنة ورصيحة  إحالة 
رباط  ومن  قّوة  من  استطعتم  ما  لهم  »وأعّدوا 
الله وعدوّكم«. ملاذا؟ ألّن  الخيل ترهبون به عدّو 
الحّداد »أصبح فردا من شيعة طه حسني وسالمة 
املتسرّتين  امللحدين  رؤساء  من  وأرضابهام  موىس 
بدعوة التّجديد واإلصالح« كام جزم بذلك »سيف 
راجح  املحامي  وهذا  املدين.  الربّي  الشيخ  الحّق« 
إبراهيم يحرّب سّت عشة صفحة يف جريدة الّنديم، 
يقرأ  مل  بكونه  والتّباهي  التّجاهر  من  يخجل  ومل 

الكتاَب بعُد ولن يقرأه، معتربا ذلك فضال من الله 
»الحمد لله الذي بّرأين من قراءة الكتاب«. رضاوة 
الّصحف  به  حفلت  ما  يف  أيضا  تجّسدت  الهجمة 
التونسيّة والعربيّة من ترذيل وتشنيع وما تيش به 
نقد-  -وليس  ورفض  تقزيم  من  املقاالت  عناوين 
استئصايّل تكفريّي منفلت من عقاله: »حول زندقة 
نازلة  حول  العربيّة  الّصحافة  »موقف  الحّداد«/ 
يصل  »أين  الّسفور«/  »خرافة  الحّداد«/  الطّاهر 
غرور امللحدين؟«. أّما ذروة الهجمة فقد تُرجمت 
يف فتوى الخلع -عىل غرار ما كانت تأتيه القبائل 
التي  األشهاد-  رؤوس  وعىل  الجاهيّل  العرص  يف 
كُحكم  عاشور  بن  الطّاهر  برئاسة  لجنة  أصدرتها 
الحّداد عىل رشع  باّت ونافذ »لقد تطاول  جزمّي 
والّذّمة.  الّدين  من  نفسه  وأخرج  نبيّه  وسّنة  الله 
الباي  به  تفّضل  ما  أيضا يف  كافر.« وتُرجمت  فهو 
خطبة  بإلقاء  الّنيفر  الّصادق  الّشيخ  تكليف  من 
-رغم  الّزيتونة(  )جامع  األعظم  بالجامع  الجمعة 
الكتاب وصاحب  للتّهّجم عىل  له-  إماما  أنّه ليس 
الذي   )1930 أكتوبر   17( اليوم  نفس  يف  الكتاب 
»الّضّجة«  الكتاب  بصدور  االحتفال  فيه  أُِقيم 

بكازينو البلفيدير.   
                                      

2/ فضل الّتأسيس وفضل الّتأريخ                                
الّذاكرة الّنقابيّة رغم أنّها مزهّوة بإرثها الّنقايّب 
ال ترى يف الحّداد غري مصلح اجتامعّي حمل لواء 
الّنقابيّة  مسريته  تختزل  وتكاد  املرأة،  عن  الّدفاع 
يف معاضدة محمد عيل الحاّمي وتحّمل مسؤوليّة 
نقابيّة ثانويّة يف »جامعة عموم العملة التّونسيّة« 
يف  الّريادّي  دوره  وتهّمش  متيّزه  وتبخس   )1924(
ودما.  لحام  تونسيّة  نقابيّة  تجربة  ألّول  التّأريخ 
الفعل  طبعت  خصوصيّات  عىل  قامت  تجربة 
ماضيّا  الزمته  بفرادة  ووسمته  نشأته  منذ  الّنقايّب 
شهيد  إىل  يعود  التّأسيس  فضل  كان  إذا  وحارضا. 
 15( الحاّمي  عيل  محمد  بذرتها  وباعث  الحركة 
من  عاد  الذي   )1928 ماي   10  /1999 أكتوبر 
أملانيا »بأفكار ال تتّسع لها البالد« والذي استنسخ 
الّشوائب  من  خلّصها  أن  بعد  تجربته  حشاّد 
التي  العوائق  تجاوز  بها، وعمل عىل  علقت  التي 
عّجلت بوأدها، وتعامل بحذر وفطنة مع الجهات 
ال  وهي  وأجهضتها  الجامعة  عىل  تكالبت  التي 
األحزاب  الباي/  االستعامريّة/  )الّسلط  جنينا  تزال 
التّأريخ  فضل  فإّن  الّدينيّة(  الوجاهات  الّسياسيّة/ 
تتآكل(  ال  حتّى  للّذاكرة  وشحذ  مراكمة  هو  )مبا 
إىل  منازع  بال  يعود  وتخليدها  التّجربة  ونحت 
ذلك الثّورّي املنيّس واملهّمش الطّاهر الحّداد الذي 

حفظ التّجربة من التّلف وأّسس لقيمة العمل 
كرأسامل  األرض  عن  بديال  بشّي  كرأسامل 

التّونسيّون  »العاّمل  الكتاب  مقّدمة  أّما  طبيعّي. 
إىل  هي  حّقا.  فعجيبة  الّنقابيّة«  الحركة  وظهور 
الوثيقة التّأسيسيّة أقرب. فصاحب اللّسان األحادّي، 
الذي ال يتقن غري العربيّة، الّزيتويّن التّكوين الذي 
تعوزه إمكانيّة االطاّلع عىل تاريخ التّجارب العاّمليّة 
يف العاملني الّرأساميّل واالشرتايكّ أبدى إملاما تفصيليّا 
أبعد  بتحليل  بشّقيه  الغرب  يف  العاّمليّة  باملسرية 
يكون  ما  وأقرب  التّقليدّي  التّفكري  عن  يكون  ما 
بوعي مالحم  التّحّررّي. وسطّر  املاّدّي  التّفكري  إىل 
عاّمليّة  منظاّمت  يف  التّنظّم  يف  ونجاحهم  العاّمل 
وبنّي  ومواقعهم  مصالحهم  عن  دفاعا  ونقابيّة 
العاملة  الطّبقة  تخليص  يف  الّنقايّب  التّنظّم  فضل 
يف  تتمثّل  الحّداد  بصمة  والتّشتّت.  التّبعيّة  من 
التّونسيّني  العاّمل  معركة  وتخليد  بتمجيد  تفرّده 
يف التّأسيس والتّْونسة يف ظروف معادية لكّل فعل 
االستعامريّة  الّسلطة  تكالب  يرتجمها  -كام  نضايّل 
والباي واألحزاب- ويف حيّز زمنّي قيايّس )مل تتجاوز 
التّجربة كلّها الّسبعة أشهر، من أوت 1924 بداية 
فيفري  إىل  الوادي  بحلق  الرّصيف  عاّمل  إرضاب 
قيادييها.  ومحاكمة  الجامعة  حّل  تاريخ   1925
أّما عمر الجامعة كهيكل رسمّي فلم يتعّد الثاّلثة 
أشهر من نوفمرب 1924 تاريخ التّأسيس إىل فيفري 
1925 تاريخ املحاكمة.( أّما الجزء الثّاين من الكتاب 
فأقرب إىل اليوميّات، تأريخ تفصييّل ملسرية تشّكل 
الّنقابات وللمالبسات والجدل الذي صاحب عمليّة 
التّأسيس، يوميّات نضال العاّمل واستامتة املفّكرين 
وتجنبهم  الّشغالني  جهود  توّحد  نقابات  بعث  يف 
عرب  الهادف  غري  واالحتجاج  واملوسميّة  التّشتّت 
نتيجة.  بدون  تنتهي  كانت  التي  »االعتصابات« 
الكتاب يعادل يف قيمته كتاب عبد العزيز الثعالبي 
الثعالبي  كتاب  شّكل   .)1920( الّشهيدة«  »تونس 
الّسيايّس  الفعل  تاريخ  يف  انعطافة  ورسم  الحدث 
بجملة  الّدستوريّة  الّنخبة  وعي  ويف  تونس  يف 
املطالب الّسياسيّة التي متليها املرحلة وما تتطلّبه 
من جرأة يف فضح الّسياسة االستعامريّة املفروضة 
احتفاال  الحّداد  كتاب  شّكل  حني  يف  اإليالة،  عىل 
مالحمهم  ودّون  الفعل  حلبة  العاّمل  بدخول 
وبطوالتهم وثبّت ما يجب أن يكون عليه فعلهم 
األوروبيّة  البلدان  يف  رفاقهم  منوال  عىل  -نسجا 
واقتداء بتجاربهم- من تنظّم واستقالليّة ونضاليّة 

يف بعديها االجتامعّي والوطنّي. 
  3/ مغالبة الزّمن                                            

أحاديّة  العوائق،  من  جملة  الحّداد  جابه 

بيئة   / التّقليدّي  الّزيتويّن  التّعليم  اللّسان/ طبيعة 
تعرف  مل  الطّويل،  االنحطاط  ليل  أسرية  محافظة 
حضارّي  بإرث  محكومة  ثقيل،  كزائر  إالّ  العقل 
وثقايّف يهيمن فيه الّسلف عىل الخلف، الّنقل عىل 
اإلبداع،  عىل  االتّباع  التّجربة،  عىل  الّنّص  العقل، 
عىل  الثّابت  األرض/  متطلّبات  عىل  الّسامء  عامل 
يفّس  ما  ذلك  املدنّس.  عىل  واملقّدس  املتحّول 
يف  »امرأتنا  كتاب  بها  قُوبل  التي  التّكفري  حملة 
الّصدمة  الكتاب  واملجتمع«)1930(،  الّشيعة 
تكمن  ال  مسبوقة.  غري  ضّجة  أحدث  والزّوبعة، 
نيّة(  الحّداد )عن حسن  يرّدد منارصو  ميزته كام 
يشرتك  أمر  فذلك  املرأة.  لتحّرر  تحّمسه  مدى  يف 
فيه مع تيّار تحّررّي ُعرِف برّواد الّنهضة. وبعضهم 
سبق الحّداد بسنوات )قاسم أمني/ سالمة موىس/ 
الطّهطاوي/خريالّدين التّونيّس/ الكواكبي/ األفغاين( 
الّنمطيّة  القراءات  عىل  مؤلّفه  تطاول  يف  بل 
بني  الفصل  ترسم حدود  مقاربة  باعتامد  الّسائدة 
الثّابت الّسمدّي أسري الّنّص واملتحّول أسري الواقع. 
كيف نقرأ املنت الّدينّي قرآنا وسّنة قراءة تُحّرره من 
الخلط »بني ما أىت به اإلسالم وجاء من أجله... وبني 
ما وجده من األحوال العارضة للبشيّة« وتُحّررنا 
إىل  »يجنحون  الذين  اإلسالم«  »فقهاء  سطوة  من 
مبئات  ولو  العرص  يف  تقّدمهم  من  بأقوال  العمل 
فنكون  املوروث  عىل  نحتال  كيف  الّسنني«؟ 
كائنات تتّكئ عىل الرّتاث وليست كائنات تراثيّة؟ 
كيف نخلّص الواقع -املتحّول رضورًة- من سلطان 
الّنّص واألحكام- التي حّفت بها مالبسات وحتّمتها 
الثّابت؟  عبادة  قهر  من  وقتها-  ماثلة  إشكاليّات 
هل املطلوب متثّل األحكام يف إطالقيّتها أم ربطها 
انضباطا  التّدّرج  مبدإ  واعتامد  الّنزول  بأسباب 
التّطّور  تيّار  يف  »ذاهبة  املرأة  العرص حيث  لروح 
الحديث بقّوة ال متلك هي وال نحن لها رّدا«؟ هل 
املطلوب دخول »جحيم« العرص بإرادة ووعي أم 
الخروج من نعيم العرص مشيّعني بلعنات التّاريخ 
انزالقات  سعيد  بن  زينب  اعتربته  ما  وسخطه؟ 
التّاريخ مرّده تعّمد الحّداد التّحّصن باملنت الّديني 
واالحتامء به لكشف تهافت قراءات الفقهاء للّنّص 
الّنّصيّة  القراءات  تصلّب  بني  وللفتاوى.  ولألحكام 
سّد  الفقهاء  أحكم  دائرة  يف  وتناسخها  وتحّنطها 
تتنزّل  ومترّده  الواقع  إشكاليّات  وتعّقد  منافذها 

محنة الحّداد، غربته وبطولته يف آٍن.     
عىل  فتمرّد  زمانه  عقله  سبق  ملن  فطوىب 
ملن  والويل  لألخالف.  املسالك  وعبّد  األسالف 
بعباءة  فتدثّر  عرصه  وكهنة  عرصه  عليه  استأسد 

الّسلف ووىّل ظهره ألحالم الخلف.                  

الطّاهر الحّداد يف ذكرى وفاته الّسادسة والثاّمنني

الّذاكرة املنسّية
 * الطايع الهراغي            

           
»أتونــس عنـدي يف هواك تولّـع /// وأنـت منـى نفسـي عليــك تقطّـع
 نسيت بك الّدنيا وعييش وراحتي /// أريد لك الحسنى وخصمك مينع«.

)الطاهر الحّداد / 1899/ 1935(
»ويل ملن سبق عقله زمانه«.

)سقراط / 470 ق.م / 399 ق.م(. 
الّصحفّي  رجل سبق عرصه وتخلّف عنه مرصه ونبذه قومه. أرّص صديقه 
الهادي العبيدي أن يخّط عىل قربه »هذا رضيح شهيد الحّق والواجب املصلح 
محنته  يف  ونصريه  دربه  رفيق  حّقه  يف  قاله  وما  الحّداد«،  الطّاهر  االجتامعّي 

أحمد الّدرعي يحيل إىل خطورة ما أقدم عليه وما أثار حفيظة األوساط الّدينّية 
الّدهر  أّن  يعلمون  الحملة  يثريون  الذين  »إّن  العرشينات  تونس  والّثقافّية يف 
يصخبون حوله  الذي  العمل  سُتكرب  املقبلة  األجيال  وأّن  من حمقهم  سيسخر 
اآلن.« وما قالت فيه الباحثة زينب بن سعيد الشارين يف ما اعتربته رّد اعتبار 
أّي  إىل  يكشف  الحّداد«)بالفرنسّية(  الطاهر  عند  الّتاريخ  »انزالقات  كتابها  يف 
حّد تجاوز الحّداد أرس زمانه وطوق عرصه، ويبّي طرافة األفكار التي مات وهو 
وظهور  الّتونسّيون  العاّمل  موسوم  مؤلّف  يدّي  بي  وقع  إن  »ما  بها  ملتحف 
الحركة الّنقابية حّتى سكنتني أفكار الطّاهر الحّداد«. فام املغري يف فكر هذا 

الذي لهج بقضايا املرأة وقضايا العاّمل وقضايا الوطن؟
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ومل يكن التونيس ومنذ 25 جويلية 
1957 مبعزل عن تحوالت العامل ذلك 
أنه انتمى إىل مجال التنظم السيايس 
السياسية  املرجعية  اختار  الذي 
»جمهوري«  نظام  نحو  املتجهة 
»مدين االجتامع ولكنه اصطدم ألكرث 
سياسية  بأنظمة  قرن  نصف  من 
وصادرت  الفردية  حريته  انتهكت 
كحرية  السياسية  حقوقه  من  عددا 
السيايس  واالنتامء  والتنظّم  القول 
من  وحرمته  القانون  أمام  واملساواة 

حياة مدنية حقيقية.
بعد  الناس  أغلب  ظن  وقد 
ديسمرب   17 والكرامة  الحرية  ثورة 
السيايس  النظام  برحيل  أننا   2010
التجمع  وحزب  االستبدادي 
الدستوري ورموزه سنتجه نحو بلوغ 
املساواة  وتحقيق  والعدالة  الرفاه 
غري أن ما قام به شباب 25 جويلية 
2021 كان إجابة حقيقية ضّد سلطة 
الفقراء  ثورة  استغلت  سياسية 
لتحولها  واملهمش  العاطل  والشباب 
إىل مطالبة شعبية لبناء دولة جديدة 
بخيارات رشيدة مع طاقات سياسية 
حكام  مع  تختلف  ومناضلة  شابة 
األمس وكل اختياراتهم وقراراتهم يف 

إدارة الشأن العام. 
أن  والخاصة  العامة  انتظر  لقد 
بقيادة  السياسية  السلطة  تتجه 
الرئيس قيس سعيد إلنصاف املواطنني 

نحو  والتدريجي  الواضح  والتوجه 
حكم  ضحايا  املواطنني  مشاكل  حل 

»الفساد«
يف  الحقوق  عىل  والصمت 

إدارتهم للشأن العام. 
واقفني  منوت  أن  قدرنا  فهل 
صمت  زمن  الوعود  منتظرين 
الساسة عن إنصافنا من مظامل ظلت 
كباحثني  قدرنا  وهل  محاسبة؟  بال 
لوبيات  تسلط  صمت  يف  نعاين  أن 
التونسية؟ وهل  الجامعة  يف  الفساد 
النزاهة  ومن  االنسانية  القيم  من 
التعليم  وزير  يواصل  أن  والوطنية 
األوىل  مسؤوليتها  حكومة  يف  العايل 
الرصيح  رفضه  الدولة  لرئيس  تعود 
باّت  إدارية  محكمة  حكم  لتنفيذ 
ملناقشة أطروحة دكتوراه؟ وهل من 
حق أي مسؤول يف هذه الدولة التي 
مقاومة  عىل  بصدق  رئيسها  يرص 
السكوت عىل إرصار قصدي  الفساد 
من حقنا  الخصوم عىل حرماننا  من 
املهنية  وترقياتنا  شهادتنا  نيل  يف 
القضايئ  الحكم  بنّص  باالنحرف 
الفاحش   الخطأ  ارتكاب  وتعمدهم 
محرض  ملعطيات  واضح  وتزييف 

مقدم للجنة علمية ؟ 
1 »لكلِّ شخص حقٌّ يف التعليم. 
انًا،  مجَّ التعليُم  يُوفَّر  أن  ويجب 
االبتدائية  مرحلتيه  يف  األقل  عىل 
االبتدايئُّ  التعليُم  ويكون  واألساسية. 

إلزاميًّا. ويكون التعليُم الفنِّي واملهني 
متاًحا للعموم. ويكون التعليُم العايل 

ُمتاًحا للجميع تبًعا لكفاءتهم.
التعليُم  يستهدف  أن  يجب   2
اإلنسان  لشخصية  الكاملَة  التنميَة 
اإلنسان  حقوق  احرتام  وتعزيز 
أن  يجب  كام  األساسية.  والحريات 
والصداقَة  والتسامَح  التفاهَم  يعزِّز 
الفئات  وجميع  األمم  جميع  بني 
يؤيِّد  وأن  الدينية،  أو  العنرصية 
األمُم  بها  تضطلع  التي  األنشطَة 

املتحدُة لحفظ السالم.
حقُّ  األولوية،  سبيل  عىل  لآلباء، 
يُعطى  الذي  التعليم  نوع  اختيار 

ألوالدهم«.3
العاملي  اإلعالن  من   26 املادة 

لحقوق اإلنسان«. 
تتهاون  العايل  التعليم  وزارة  إن 
عطل  من  عىل  القانون  تطبيق  يف 
الكرث  للدكتوراه  أطروحتنا  مناقشة 
جامعة  »رئاسة  سنوات  عرش  من 
للفنون  العايل  املعهد  وإدارة  تونس 
حكم  صدور  رغم  بتونس«  الجميلة 
اإلدارية  املحكمة  من  لصالحنا  باّت 

منذ ديسمرب 2018.
تعطيل  إىل  اإلدارة  سعت  ملف 
بالتالعب  حكمه  نصوص  تنفيذ 
األمر  مخالفة  ومبواصلة  بحيثياته 
الدكتوراه.  لشهادة  املنظم   1823
التزوير  ارتكاب  عىل  صمتت  كام 
من  مقدم  محرض  معطيات  يف 
الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  مدير 
 10 بتاريخ  الدكتوراه  للجنة  بتونس 
قرار  فيه  صدر  الذي   2019 جوان 
برفض مناقشة أطروحتنا. لقد وصل 
حّد  السلطة  تجاوز  بالخصوم صلف 
اإلدارية  املحكمة  لطلب  رفضهم 
عىل  مبساعدتنا  والقايض   2021 ماي 

تطبيق الحكم. 
ضّد  تظلمنا  مثن  دفعنا  لقد 
الخصوم وانكارهم علينا حق التوجه 
لصالحنا  حكام  ونيلنا  القضاء  إىل 
نافذين  أستاذين  بذلك  مستبعدين 
باملؤسسة  مديرين  كانا  اللجنة  من 
فعمدا بكل ما لديهام من نفوذ إداري 
طلبات  عىل  الصمت  إىل  وعلمي 
والنقابية  العلمية  الجهات  من  عدد 
وتنفيذ  القانون  تطبيق  إىل  الداعية 
العلمي  املجلس  وتحديدا  الحكم 
بالقريوان  للفنون  العايل  للمعهد 
التعليم  لنقابة  الجامعي  والفرع 

العايل بالقريوان وجميع 
اللجان  أصناف  ممثيل 
املتناصفة  اإلدارية 
الجامعيني.  لألساتذة 
الوزارة  رفضت  كام 
وطرف  إرشاف  كسلطة 
جميع  النزاع  يف  أسايس 
طلباتنا ودعوات ممثلينا 
بتحكيم  النقابيني 
بوزارة  العامة  التفقدية 
هذه  يف  اإلرشاف 

املظلمة.
هذا  يف  »ليس    3
يجوز  نصٍّ  أيُّ  اإلعالن 
يفيد  نحو  عىل  تأويله 
تخويل  عىل  انطواءه 

أو  جامعة،  أو  دولة  أيَّة 
أيِّ فرد، أيَّ حقٍّ يف القيام 

إىل  يهدف  فعل  بأيِّ  أو  نشاط  بأيِّ 
يات  والحرِّ الحقوق  من  أيٍّ  هدم 

املنصوص عليها فيه«
العاملي  اإلعالن  من   30 املادة 

لحقوق اإلسان.
كنا نأمل من خطابات سلطة ما 
بعد 25 جويلية 2021 أن يكون لها 
الصدى وأن تنري حقوقنا وأن تعاملنا 
االنصاف  حق  عليها  لهم  كمواطنني 
التي  املكيالني  سياسة  مع  والقطع 
عرفناها من الحكومات السابقة بعد 

ثورة الكرامة.
وزارة يعلم الجميع أنها ال تطبق 
بنود قانون مكافحة الفساد وتخالف 
ومازالت  للمعلومة  النفاذ  قانون 
من  عدد  عىل  محافظة  اآلن  إىل 
املسؤولني الذين ساهموا يف منظومة 
الفساد واالستبداد تلك التي نجحت 
إشكالية  حل  يف   2020 صائفة  يف 
شهادة  يف  مسجلني  طالبني  مناقشة 
بعد  بكليةالحقوق سوسة  املاجستري 
إيديولوجية  قوى  حكمته  رصاع 
لقد  والحقوق.  املعرفة  عن  بعيدة 
املوضوع  حل  يف  الوزارة  نجحت 
رفضت  أنها  حني  يف  عجيبة  برسعة 
متكيننا من مناقشة أطروحتنا الصادر 
فيها حكم بات من املحكمة اإلدارية 
ديسمرب 2018. ألننا لسنا من األتباع 

وال من »الجامعة«. 
الذين  الوزارة  هذه  حكام  إن 
جعلوا الحلول رهان ضغوط سياسية 
وامتهنوا الصمت عن املظامل ونسيان 
قاموا  الحق  وأولوية  املعرفة  سلطة 

مبعالجة امللف املذكور والذي يخص 
العام  االتحاد  إىل  منتميني  طالبني 
السيايس  لبعده  للطلبة  التونيس 
قرار  فيه  صدر  حيث  باألساس 
صيف 2020 باملناقشة أمضاه املدير 
جهة  عىل  واملحسوب  السابق  العام 
مع  تناقض  رغم  معلومة  سياسية 
رفض  الذي  العلمي  املجلس  موقف 

مناقشة الرسالتني.
وأولويتها يف  بالحقوق  إمياننا  إن 
تحديد الوجود السيايس واالجتامعي 
تشبثنا  منبع  هو  يظل  السليم 
األحرار  يرسمها  التي  الشعب  بدولة 
ومحاسبة  الحقوق  عن  تراجع  وال 
تنخرط  أن  ننتظر  الفاسدين. ومازلنا 
 25 استحقاقات  يف  الوزارة  هذه 
الفاسدين  مقاومة  واعتبار  جويلية 
رضورة لبناء نظام متثييل يعرتف فيه 

الحاكم بسلطة الشعب.
وزارة ننتظر أن تفتح عينيها عىل 
تشاركية جديدة قوامها التشبع بقيم 
الفساد  قوى  مع  القاطعة  التصحيح 
وأن  للتظلامت  اإلنصات  متتهن  وأن 
باستبعاد  طاقمها  تغيري  إىل  تسعى 
بناء  إلعادة  السيايس  الفساد  قوى 

الثقة بني الجامعيني والدولة. 
لتعزيز  جاّد  تحرك  من  فهل 
بأولية  تؤمن  التي  التصحيح  قيم 
حقوق  مبادئ  نحو  توجهها  وكلية 
حراك  أعلنه  ما  مع  تناغام  اإلنسان 
للحقوق  إنارة   2021 جويلية   25
ستطلق  وهل  للتجاوزات؟  وإيقافا 
الوزارة يد التفقدية العامة لإلنصاف 
عىل  الدولة  يد  لبسط  وللمحاسبة 

قيم العدالة واإلنصاف؟

جامعي يطالب وزير التعليم العالي بتنفيذ حكم املحكمة اإلدارية ومحاسبة الفاسدين
يتساوون  وهم  القانون،  أمام  سواٌء  جميًعا  »الناُس 
يف حقِّ التمتُّع بحامية القانون دومنا متييز، كام يتساوون 
يف حقِّ التمتُّع بالحامية من أيِّ متييز ينتهك هذا اإلعالَن 

ومن أيِّ تحريض عىل مثل هذا التمييز«
املادة 7 من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

لقد قامت تحّوالت عاملية قيمية غريت وعي اإلنسان 
بحقوقه تبعا لخروجه من حرب مدمرة للذات ولعالقته 

باآلخر وبالقيم فكان عليه أن يؤسس لنفسه وملجتمعه
السيايس الجديد موقفا من السلطة السياسية ومن 

النظام العاملي الجديد املسكون
النظام  تبناه  موقف  املال.  وسيادة  القوة  بوحشية 

الليبريايل الجديد الطامع بعد
الحربني العامليتني إلعادة ثقة املواطن فيه ويف غايات تصوراته للحقوق السياسية

واالجتامعية واالقتصادية رغبة منه يف بناء دولة تحرتم القانون والحقوق الطبيعية
لألفراد. 

هي حقوق تتمثل يف ثالثني مادة صادقتها عليها عدد من الدول املنتمية إىل األمم 
الحقوق ساعية بكل جّد إىل  كلية هذه  كلها عىل  تتفق  املتحدة يف 10 ديسمرب 1948 
يناقض  ال  مبا  واالقتصادي  واالجتامعي  السيايس  الوجود  يف  حقوقه  وتوفري  أمنه  ضامن 
طبيعته املجبولة عىل الحرية والكرامة. إنها حقوق تحمي الفرد باألساس من كل تسلط 
للدولة وسلطاتها الهائلة عىل حياته املدنية وتجعل منه مواطنا وسيدا يف اجتامعه له حق 
بالقانون كحد  السياسية ضمن نظام محكوم  الحياة  االختيار والترصف يف املجتمع ويف 

ورشط لكل عالقة بني الحاكم واملحكوم.

في اليوم العالمي لحقوق اإلنسان :

*حاتم النقاطي
 جامعي وكاتب

*السيد منصف بوكثري وزير التعليم العايل والبحث العلمي
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أيام  من   35 الدورة  فعاليات  انطلقت 
املؤسسة أيام 9 و10 و11 ديسمرب 2021 
والجمهورية…  »املؤسسة  شعار  تحت 
رشكاء يف إعادة البناء«، ببادرة من املعهد 
العريب لرؤساء املؤسسة. وتأيت هذه الدورة 
التي  السياسية  التغريات  عديد  ظّل  يف 
أفضت  والتي  تونس  وقعها  عىل  تعيش 
إىل تنامي الشكوك والتساؤالت حول مدى 

انسجام »االقتصاد والسياسة«.
املعهد  رئيس  يقول  السياق  هذا  ويف 
العريب لرؤساء املؤسسات الطيب البياحي 
صياغة  إعادة  يتطلب  الحايل  الوضع  إّن 
استعداد  مؤكدا  جديدة،  اقتصادية  رؤية 
أصحاب الرشكات لتطبيق الربنامج الجديد 

واالنخراط يف تحقيق التنمية االقتصادية.
لها  »املؤسسة  أن  إىل  البياحي،  ولفت 
واجبات٬ ولها أيضا مجموعة من الحقوق 
ان تكون واضحة«، وأشار إىل  التي يجب 
أّن أيام املؤسسة ستتناول مواضيع مختلفة 
يف عالقة بني الجمهورية واملؤسسة، بهدف 
إطار  يف  للمؤسسة  جديد  مسار  رسم 

الجمهورية.
وستكون الدورة 35 فرصة لطرح موضوع 
متويل االستثامر يف ظّل الصعوبات املالية 
التي تعيشها املالية العمومية، استنادا إىل 

نائب  به  رصح  ما 
العريب  املعهد  رئيس 
املؤسسات  لرؤساء 
عمر،  الحاج  وليد 
البنوك  أن  إىل  مشريا 
اليوَم  متول  باتت 
الدولة  ميزانية 

وتتخىل عن دورها يف دعم االستثامر وأنه 
للخروج  ومناقشتها  املسألة  تدارس  سيتّم 
هذه  من  للخروج  التوصيات  من  بجملة 

الدوامة.
متويل  »دون  أنّه  ذاته  املصدر  وأكد 
لالستثامر ال نستطيع خلق الرثوة ومواطن 

الشغل«.
للسياسات  االقتصادية  النجاعة  وتفرتض 
العمومية، إطارا يعّزز مشاركة املستثمرين، 
بشكل يتجاوز مجرد تحسني مناخ األعامل 
اإلنتاج،  مدخالت  تكاليف  عىل  والضغط 
إىل إطار دستوري، ورؤية واضحة، حسب 
املؤسسة،  أليام   35 الدورة  تهّم  مذكرة 
من  الخروج  »وجوب  عىل  تُشدد  والتي 
االنتظار والرتقب إىل مرحلة دفع  وضعية 
يف  مصرينا  سيكون  الفشل  وأن  االستثامر، 

ظّل تهديد التضخم الرتاكمي«.
أظهر  الخاص  القطاع  أّن  املعهد  يرى  كام 

السنوات  خالل 
رغم  املاضية، 
التي  الصعوبات 
الدولة،  واجهتها 
للحفاظ  وكافح 
الشغل  مواطن  عىل 
والتأقلم مع املخاطر 
كورونا،  جائحة  أزمة  خالل  ذلك  يف  مبا 
باإلضافة  اآلن،  اىل  تبعاتها  تزال  ال  التي 
ورغم  الجهات،  يف  املجتمعي  التزامها  إىل 
ذلك، ال تزال املؤسسات الخاصة تعاين من 

النظرة الدونية.
هذا، وقد أفاد وليد الحاج عمر أن رئيس 
تكون  أن  قِبل  سعيد  قيس  الجمهورية 
هذه الدورة بإرشافه، كام ينتظر أن تسجل 
مشاركة عديد املسؤولني يف أعىل مستوى 
عىل رئيسة الحكومة نجالء بودن ومحافظ 
باإلضافة  العبايس  مروان  املركزي  البنك 
إىل األمني العام التحاد الشغل نور الدين 

الطبويب.
الحالية إىل صياغة ميثاق  الدورة  وتهدف 
التونسية،  والدولة  املؤسسات  به  تلتزم 
كام ترمي إىل تقديم مقرتحات وتوصيات 
لتحقيق  علمية  دراسات  عىل  مبنيّة 

النجاعة االقتصادية.

املؤسسات تحتاج إىل رؤية اقتصادية جديدة   

زيادة بـ60 دينارا لبيع الطن الواحد من حديد البناء   
أفادت نوال الخالدي مديرة األسعار واملنافسة باإلدارة العامة للمنافسة واألبحاث االقتصادية يف وزارة التجارة بأّن مادة الحديد اسرتاتيجية 
وبأن الدولة تتدخل يف تحديد أسعارها عىل غرار عديد املواد األخرى وأشارت إىل النقص يف التزويد مبادة الحديد يف الفرتة األخرية بسبب 

ارتفاع أسعاره العاملية.
وأضافت الخالدي أن وزارة التجارة تدخلت لزيادة أسعار الحديد بـ14 باملائة بسبب تواصل زيادة األسعار العاملية، وحتى ال يتسبب ذلك 
يف العزوف عن اإلنتاج واضطراب يف التزويد بهذه املادة األساسية الرضورية ملشاريع الدولة والبناءات العامة. وشددت عىل أهمية تدخل 

فرق املراقبة أيضا، حتى ال يُفتح املجال أمام االحتكار واملضاربة.
وقالت إن تحرير أسعار الحديد غري مطروح خاصة يف الوقت الحايل، ويف ظّل عدم توفر هذه املادة، وعدم قدرة املنتجني املحليني عىل 

تغطية الحاجيات الوطنية، وأضافت أن تحرير األسعار كان مطلبا ألهل املهنة ولكن الوزارة مل تتجه نحو هذا الخيار.
وأوضحت أن هذه املادة تخضع لتحديد هوامش الربح يف البيع بالجملة والتفصيل، والتي ُحّددت بـ60 دينارا لبيع الطن الواحد من 
الحديد بالتفصيل و100 دينار لبيع الطن الواحد من الحديد بالجملة. وأضافت أن هوامش الربح يقع تحديدها بقرار من وزير التجارة.

انعقدت جلسة عمل بالتفقدية العامة للشغل بخصوص ملف مؤسسة 
»سيكوفريب« الكائنة مبنزل جميل من والية بنزرت حرضها عن الطرف 
يونس  واألخوان  املعالوي  كامل  األخ  الجهوي  االتحاد  عضو  النقايب 
القاسمي وحامدي ثابت عن االتحاد املحيل مبنزل جميل واألخ الكاتب 

العام للنقابة األساسية وحيد بركات.
املتعهدة  القاضية  السيدة  استشارة  أخذ  بعد  القضايئ  املترصف  وتعهد 
بامللف بخالص جزء بعض املستحقات املتعلقة بأجور العملة من املبلغ 
الذي سوف يقع متكينه منه يف إطار اإلحالة بينه وبني املترصف القضايئ 
العاملني  للحراس  ستكون  الخالص  أولوية  أن  عىل  التأكيد  مع  السابق 
بالرشكة وعددهم 7 لضامن مواصلة نشاطهم والسهر عىل حامية الرشكة 
بعض  متكني  جانب  إىل  والنهب،  والحرق  كالرسقة  اعتداءات  كل  من 

املتعاقدين من أجورهم املتخلدة بذمة الرشكة.
»سيكوفريب«  لرشكة  القضايئ  املترصف  السائحي  الحبيب  أبلغ  كام 
بإرشافها  بامللف عىل عقد جلسة  املتعهدة  القاضية  الحارضين مبوافقة 
وبحضور ممثل عن اإلدارة العامة للديوانة وممثل عن االتحاد الجهوي 

للشغل ببنزرت يوم الثالثاء املقبل للنظر يف استئناف املؤسسة لنشاطها.
وكنا ذكرنا تواصل عدم فتح الرمز الديواين للمتسوغني الجدد للرشكة من 
ديون  بعنوان  مليارا  مبلغ 17  نشاطها، ومتسكها بخالص  استئناف  أجل 
أوساط  توترا واحتقانا يف  يزداد  الوضع  الرشكة، ما جعل  بذمة  متخلدة 

العامل.
كام تم االتفاق يف وقت سابق بني االطراف االجتامعية عىل دفع اجور 
معلوم  من  اقتطاعها  يتّم  أن  عىل   2021 نوفمرب  شهر  بعنوان  الحراس 

الكراء، وذلك بُغية تأمني حراسة املصنع.
يُذكر أن عامل املصنع كانوا نفذوا وقفة احتجاجية يوم 3 نوفمرب الفارط 
أمام مقر والية بنزرت، وانعقدت إثر ذلك جلسة عمل مبقر الوالية للنظر 
يف الوضع االجتامعي واملهني للرشكة بحضور املترصف القضايئ واملتسوغ 
استئناف  عىل  حينها  االتفاق  تّم  وقد  النقايب،  والوفد  التجاري  لألصل 
نشاط الرشكة حال الحصول عىل إذن يف ذلك من مصالح الديوانة وذلك 
النشاط  استئناف  للعامل حال  األجور  أسبوع وتقديم تسبقة عىل  بعد 
أشهر(   3( الفنية  البطالة  لفرتة  األجور  من   %  50 خالص  جانب   اىل 

العامل  أجور  وخالص  املالية  السيولة  توفر  وبعد  العمل  استئناف  إثر 
املتعاقدين لشهر جوان ومنحة نهاية سنة 2020 فور حصول املترصف 
القضايئ عىل إذن بذلك من طرف القايض املتعهد مبلف املؤسسة، لكن 
اىل حد اآلن ترفض مصالح الديوانة فتح الرمز الديواين للمتسوغني الجدد 

للرشكة، ما جعل العمل متوقفا اىل اآلن.
* صربي الزغيدي

منزل جميل:

هل يجد ملف مصنع »سيكوفريب« طريقا إىل الحل؟

الجامعة التونسية لمديري الصحف

مشبوهة  وعملية  أجنبية  مؤسسة 
القتناء الصحف التونسية

الكرتونيا،  الصحف  محتوى  نرش  يف  تعمل  أجنبية،  مؤسسة  ان  علمنا  إىل  بلغ 
وزارات  من  التونسية،  العمومية  الهياكل  مخاطبة  إىل  األيام  هذه  تعمد  وهي 
ومؤسسات ومنشآت، عارضة عليها، اقتناء الصحف واملجالت التونسية عرب آلية 
االشرتاكات السنوية. وحيث ان املؤسسة املعنية ليست تونسية وال تخضع بأي 
شكل من االشكال إىل القوانني التونسية وامنا بعثت يف بلد اجنبي بعيد مهمتها 
الرتويج لصحافة ذلك البلد. وحيث ان ما تقوم به املؤسسة ليس اال منافسة قاتلة 

للصحف واملجالت التونسية واستنزافا لعملة البالد،
وحيث ان هذه املؤسسة تحاول اغراء الصحف التونسية مبعاليم ال تغطي الكلفة 

الحقيقة الشرتاك.
فإن الجامعة التونسية ملديري الصحف تدعوكم:

ـ إىل االمتناع عن التعامل مع اي مؤسسة أجنبية تعرض مثل هذه الخدمات حتى 
لو كان لها فرع يف تونس،

ـ إىل قطع أي تعامل موجود فورا يف صورة حصوله مع أي مؤسسة أجنبية،
مؤسسة  طريق  عن  تصلكم  تونيس  عمومي  لهيكل  اشرتاك  طلبية  أي  رفض  ـ 

أجنبية.
* رئيس الجامعة محمد الطيب الزهار

من الواقع

بماذا ساعدنا هذه املؤسسة؟
غرقت مئات الرشكات يف الديون جراء عديد األسباب لينتهي بها املطاف إىل 
إعالن اإلفالس والتخيل عن عاملها إال أن السؤال األهم خالل العرشية األخرية ماذا 

قدمنا من تشاريع لهذه املؤسسات وما هو قدر مساعدة البنوك لها؟
األكيد أْن ال يشء٬ مبا أّن هذه املؤسسات عانت طويال وفتحت آفاقا للعاملني 
يف صلبها لكّن نهاياتها يف غالب االحيان رسيعة ـ نتيجة غياب املساندة الحقيقية 
ـ  عليها  ملا  املؤسسة  بدفع  إال  تعرتف  ال  التي  الدولة  وأولها  االطراف  كل  من 
إىل  تحتاج  التشغيلية  املؤسسات  إّن مساعدة هذه  نقول  الجانب  نحن يف هذا 
قوانني »إسناد حقيقية« بعد أن ثبت فشل كل اإلجراءات السابقة التي سموها 
»باالمتيازات«٬ عىل كل حال املؤسسة التونسية تحتاج إىل فعل وليس إىل قول 
أضعنا 10 سنوات يف  أن  بعد  »اإلسناد«  إجراءات  لنرّسع من  قد حان  والوقت 
ما ال يفيد املؤسسات وإمنا ما تّم اتخاذه يزيد الفقري فقرا والغنيَّ غًنى ولنا يف 
امتيازاتها  القطاعات عىل  العائالت االقتصادية ممن خربت  ذلك محافظة عديد 

السابقة.
* رمزي الجبّاري
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وزارة الداخلية
بلدية حامم بورقيبة

إعالن بتة عمومية للمرة الثالثة
يترشف رئيس بلدية حامم بورقيبة من معتمدية عني دراهم بإعالم العموم إلجراء بتة عمومية للمرة الثالثة عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:

الدولة وليست لهم  او  املحلية  الجامعات  لفائدة  تتخلد بذمتهم ديون  املشاركة ومل  الراغبني يف  فعىل 
سوابق عدلية أو يف حالة إفالس تقديم عروضهم لالدارة البلدية حسب البيانات التالية:

1 ـ العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل االسواق )خاصـة باملشاركــني يف الفصل عدد 1(
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل 
دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مسلم من قابض املالية بعني دراهم.
2 ـ العرض املايل:

3 ـ يتضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح.

الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال يتضمن اي معطيات حول مقدم  يوضع الظرفان املتضمنان للعروض 
العرض إال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص معاليم السوق االسبوعية بحامم بورقيبة بالنسبة للفصل االول 

وتسويغ حامم شعبي بالنسبة للفصل الثاين.
ترسل ظروف الرتشح بالربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع باسم السيد رئيس بلدية حامم بورقيبة 

8136 حامم بورقيبة أو تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل إثبات.
ويكون آخر اجل لقبول العروض يوم الخميس 2021/12/23 عىل الساعة العارشة صباحا )10س(.

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني أو من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام 
بصفة  ينوبهم  من  أو  للمشاركني  ويسمح  واحدة  علنية  العروض يف جلسة  فتح  ويتم  بحضورها  املوجب( 
قانونية )توكيل تام املوجب( بحضورها او يكون ذلك بقرص البلدية يوم الخميس 2021/12/23 عىل الساعة 

العارشة والنصف صباحا )10٫30(
)الهاتف/الفاكس:  االداري:  العمل  توقيت  اثناء  البلدية  بإدارة  االتصال  ميكن  االرشادات  من  وللمزيد 

.)78654160

وزارة الصحة 
اإلدارة الجهوية للصحة بقفصة
مجمع الصحة األساسية بقفصة

إعالن إستشارة عدد 2022/01
خاصة بتزويد إدارة مجمع الصحة األساسية بقفصة

بقطع غيار السيارات واالطارات املطاطية وغسل السيارات
اجراء  بقفصة عن  األساسية  الصحة  إدارة مجمع  تعلن 
استشارة خاصة بتزويد إدارة مجمع الصحة األساسية بقفصة 
بقطع غيار السيارات واالطارات املطاطية وغسل السيارات 

بعنوان سنة 2022.
تتكون اإلستشارة من ثالثة أقساط:
القسط األول: قطع غيار السيارات

القسط الثاين: االطارات املطاطية
القسط الثالث: غسل السيارات.

بسحب  املبادرة  املشاركة  يف  الراغبني  للمزودين  عىل 
بقفصة  األساسية  الصحة  مجمع  ادارة  من  الرشوط  كراس 

مجانا وميكن املشاركة يف قسط واحد أو عدة أقساط 
ترسل العروض بالربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع 
أو تودع مبارشة مبكتب الضبط يف أجل اقصاه 2022/12/22 
 2022/01 عدد  إستشارة  يفتح«  »ال  عليه  يكتب  ظرف  يف 

قطع غيار السيارات واإلطارات املطاطية وغسل السيارات.
يتكون العرض من العرض املايل والعرض الفني والوثائق 

االدارية.
لألسعار  التفصييل  التقدير  يتضمن:  املايل  العرض  ـ 

والتعهد.
ـ العرض الفني يتضمن: 

جميع  يف  ممضاة  واالدارية  الفنية  الرشوط  كراس 
صفحاتها

ـ وصل خالص الضامن الوقتي
ـ بطاقة ارشادات حول املؤسسة.

ـ ترصيح عىل الرشف بعدم التأثري
ـ ترصيح عىل الرشف بأن العارض مل يكن عونا عموميا 

ملدة خمس سنوات عىل االقل.
ـ ترصيح عىل الرشف بعدم االفالس

ـ قامئة يف األقساط املشارك فيها
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية

للضامن  الوطني  الصندوق  يف  االنخراط  يف  شهادة  ـ 
االجتامعي

وذلك  علنية  جلسة  يف  والفنية  املالية  العروض  تفتح 
صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2022/12/22 االربعاء  يوم 
مبقر ادارة مجمع الصحة االساسية بقفصة نهج الورود قبالة 

مراقب املصاريف العمومية الدوايل 2143 قفصة.

قبل نادي باريس

اإلنقاذ ممكن...

بنادي  مثّة وجاهة ما، يف ما يقوله املختصون واملالحظون من حتمية مرور تونس 
السبل  تبدو  إذ  الوطنية.  السيادة  من  متس  استتباعات  من  عنه  ينجر  ما  مع  باريس، 
الصعوبات  وتفاقم  مكانها  املالية  األزمة  ومراوحة  السيايس  االحتباس  مسدودة يف ظل 
االقتصادية واالجتامعية من ناحية، ومن ناحية أخرى تواصل التعنت الالمعقول والغريب 

)حتى ال نقول شيئا آخر( لرئيس الجمهورية.
مازلنا نؤمن بإمكانية اإلنقاذ والخروج من األزمة الخانقة، بل نؤمن بإمكانية اإلقالع 
أيضا. وهذا يف مقاربة ميكن أن تجد مكانا لها يف اإلطار الذي اقرتحه االتحاد العام التونيس 

للشغل.
نعتقد أن املرحلة مل تعد مرحلة أشخاص وال أحزاب. مبعنى أن الوضع املرتدي عىل 
أي  عىل  معه  يستحيل  أصبح  والتداخل  التعقيد  من  حدا  بلغ  والذي  األصعدة  جميع 
وحده  املسؤولية  يتحمل  أن  شعبيته  بلغت  مهام  حزب  أي  أو  شأنه  عال  مهام  شخص 

ويخرج بالبالد والعباد إىل بّر األمان.
ال بد إذن من قيادة جامعية. ولنا يف هذا املنحى مقاربة تلتقي يف روحها مع ما 
اقرتحه االتحاد العام التونيس للشغل وتختلف يف تركيبتها، أي األطراف املكّونة للقيادة. 
بتونس من  تخرج  أن  أطرافها ال ميكن  بني  االنسجام  كان  الجامعية مهام  القيادة  لكن 
األزمة متعّددة األوجه إال إذا توفر لديها مرشوع وطني ينتقل بتونس من ضفة التهاوي 

واالنهيار إىل ضفة اإلقالع واالزدهار.
ومن دون هذا املرشوع سيكون دور القيادة الجامعية مجرد تهدئة مرحلية لألوضاع 

وتأجيال لالنهيار املايل وما يتبعه من هزات اجتامعية ال أحد ميكن أن يتكهن بحدتها.
ال ندعي صنع الخوارق ولكن لدينا مقاربة سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية، 

تبلورت عىل مدى سنوات، ميكن أن تشكل مرشوعا وطنيا تعتمده القيادة الجامعية.
نحتاج إىل تقديم هذه املقاربة يف ندوة صحفية ووضعها عىل ذمة القيادة الجامعية.

تونس أخرى ممكنة. فهل من مجيب؟

* بقلم: عامد بن سلطانة )كاتب تونيس(
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غياب مفهوم دقيق ملحيط العمل
فعال.  أوإدراكه  تعريفه  دون  ولكن  العمل  نتحدث عن محيط  ما  كثريا 
املكتب  أي  البسيط  الجغرايف  املفهوم  عىل  العمل  محيط  يقترص  فهل 
أوموقع العمل والزمالء املبارشين أم ميتد إىل املفهوم الوظيفي مبا يشمله 
فيها  مبا  املؤسسة  كامل  إىل  ليمتد  املؤسسة  داخل  هرمية  عالقات  من 
من عالقات فرعية أم أنه مفهوم اجتامعي يتضمن العالقات الشخصية 
وداديات  عرب  املؤسسة  وتاريخ  هوية  حتى  ورمبا  مبارشة  وغري  املبارشة 

املتقاعدين واألعوان التي قد تُعنى حتى بعائالت األعوان؟ 
العمل الرشكاء والحرفاء واملزودين واملمولني وفروع  هل يشمل محيط 
املشرتكة كام هوالحال يف  والفضاءات  املحيطة  الطرقات  املؤسسة ورمبا 

املقاربة التي يتبناها نظام املسؤولية املجتمعية للمؤسسة؟ 
من  املفارقات  لكرثة  مبكان  الصعوبة  من  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  إن 
عىل  فحتى  أخرى.  ناحية  من  وغموضها  املقاربات  ولتعدد  ناحية 
صدور  مبناسبة  إال  املصطلح  هذا  إىل  التعرض  يتم  مل  القانوين  املستوى 
مدّونة سلوك وأخالقيات العون العمومي باألمر عدد 4030 لسنة 2014 
املؤرخ يف 3 أكتوبر 2014 دون تعريفه عكس ما حصل مع مفهوم الحياة 
الخاصة حيث أكدت هذه املدونة عىل أن »حرمة الحياة الخاصة للعون 
وظائفه  عن  الخاصة  حياته  بفصل  وهومطالب  مضمونة.  العمومي 
املحيط  هذا  مكونات  عن  كشفت  الوقت  نفس  يف  ولكنها  العمومية«. 
وهي مستعملواملرفق ووسائل اإلعالم والنشاط السيايس بعد أن خصصت 
كامل  العمل  بذلك محيط  العموميني معتربة  األعوان  بني  للعالقات  بابا 
املجال الذي قد يتأثر مبارشة بنشاط املؤسسة ولكنه قد يؤثر فيها أيضا.

النفس  علمي  إىل  سنستند  فإننا  املعرفية  املجاالت  بتكامل  ولوسلمنا 
الجغرايف  املجال  كامل  أنه  عىل  العمل  محيط  تعريف  يف  واالجتامع 
والعالئقي الذي يتفاعل فيه العامل أواملوظف بصفته املهنية مستعمال 
امتيازاتها وخاضعا ملقتضياتها. فهويف املقهى عندما يُسأل عن العمل أومع 
وسائل اإلعالم عندما يحرض حلقة نقاش بصفته تلك أويف عائلته عندما 
يُضطر ملعالجة ملف مهني معني يف بيته وبني أرسته... يُعترب يف محيط 
باملنزل  العمل  كانت وضعيّة  )وإن  األساسية  قواعده  احرتام  عليه  عمل 

التي فرضها وباء الكورونا تستوجب بحثا قد يكون مجاله فرصة أخرى(
إن محيط العمل هوكامل الفضاء والعالقات التي تحكمه والذي يتواجد 
فيه املوظف أوالعامل بصفته املهنية حتى عندما يكون بحارا يف مركب.

بني  فيها  تجمع  ال  التي  والخاصة  العامة  الفضاءات  نستثني  هنا  ومن 
وتربطه  عمله  يعمل يف محيط  املطعم  فالنادل يف  مهنية.  األفراد صفة 
عمل.  محيط  ليسوا يف  بينهم  فيام  الزبائن  ولكن  عمل.  عالقة  بالزبائن 
وهكذا عندما يتحرش الزبون بالنادل مستغال يف ذلك إحراج هذا األخري 
بحكم متطلبات عمله اوعندما يتحرش النادل بالحريف متحصنا بتواجده 
يف محيط يعلم تفاصيله نعترب هذا السلوك قد حصل يف مواقع العمل. 
والصورة املعاكسة تقبل نفس التوصيف أيضا. فتحرش الحريف بالنادلة 
أو بقابضة يف محل تجاري وهومحمول عىل العلم بجانب من اإلكراهات 
النادلة  ذلك  لحق  املُهدد  السلوك  ذلك  من  يجعل  للضحية  الوظيفية 
أوالقابضة يف العمل ولكيانها واقعا يف موقع العمل وكذلك تجاوز مقتطع 
التعامل  حدود  املحطة  مدخل  يف  التذاكر  مراقب  أو  بالشباك  التذاكر 
الزبائن  العادي مع حريفة وإلحاحه يف طلب رقم هاتفها معطال باقي 

أومتعمدا إهامل عمله لنيل مبتغاه يدخل يف نفس الخانة.
ولكن عندما يقع هذا السلوك بني حريفني فهويخرج عن محيط العمل. 
رئيسا  مثال  كانا  إذا  الحريفني  عىل  ينسحب  ال  التعريف  هذا  أن  غري 

ومرؤوسا يف العمل مارس أحدهام سلطاته وضغوطاته إلخضاع أحدهام 
لنزواته عىل غرار املسؤول البنيك الذي تعلل يف مرحلة أوىل بإرهاقه تزامنا 
لتمويل  القرض  طالبة  الحريفة  داعيا  االنتهاء  عىل  الدوام  مشارفة  مع 
مرشوع إىل تناول مرشوب يف مقهى مجاور. ففي هذه الحالة ميتد محيط 
عمل هذين الحريفني إىل مكان التقائهام وال يقترص عىل أسوار الرشكة 

أوالبنك أو املكتب...
وبهذا االعتبار ميتد محيط العمل إىل الفضاء السيربين عىل غرار الرسائل 
االلكرتونية املكتوبة واملرئية والصوتية والتي أصبحت من وسائل اإلثبات 
ال  أوكاملة  قاطعة  حجة  تُعترب  ال  أنها  أي  ناقصة  كانت  سواء  املعتمدة 

تحتاج إىل قرائن اخرى العتامدها...
يكون  عندما  الوسائل  هذه  عرب  التحرش  ملحاوالت  سهل  اإلثبات  ولعل 
وتكرار  املحتوى  إظهار  خالل  من  وذلك  فردا  اواملتحرش  املستهدف 
ليال  ملؤجرته  أرسل  الذي  املؤجر  غرار  عىل  الرتاسل  وأوقات  املحاوالت 
فاجأها  ثم  بنزل  لالستجامم  العطلة  أيام  أولصحبته  للعشاء  دعوات 
ليعلمها  ساعة  بعد  وهاتفها   »j’ai envie أرغب  »أنا  تضمنت  بإرسالية 
أنه بعث اإلرسالية خطئا مستغال الفرصة ليسألها عن سبب تأخرها يف 
أن  توقت  ولكنها  كافيا  أنها ال متلك رصيدا  فأعلمته  لالستفسار  مكاملته 
أرغب  »أنا  تضمن  آخر  نصا  أرسل  ذلك  بعد  املقصود.  أخطأ  قد  يكون 
أرغب  »أنا  املوالية  الليلة  ويف   »j’ai vraiment envie أوحقيقة  فعال 
فعال فيك أوحقيقة j’ai vraiment envie de toi« ليسألها صباحا ملاذا 
مل تتفاعل معه فأجابته أنها حفظت األدلة يف مكان آمن وأنها متدربة 
عىل الفنون القتالية وما عليه إال أن يلزم حدوده اتقاء العواقب بأنواعها 
املختلفة. وتروي املتحدثة أنها أكملت يف ذلك العمل بعد أن فقد لديها 
النسبي لكون لديها مورد  الشعور باالرتياح  كل معنى وبعد أن فقدت 
رزق ولومتواضع مقارنة مبستواها التعليمي وباألمان شهرا أوأكرث بقليل 
وقرارها عدم  العقد  انتهاء  إىل حني  التعامل يف صمت مطبق  فيه  صار 
طلب تجديده مخرية البقاء يف املنزل العائيل يف شبه عزلة اختيارية لفرتة 

مل تكن بالقصرية.
الفضاء  يف  يتداخل  عندما  مبكان  الصعوبة  من  يُصبح  االثبات  ولكن 
الواقعي. ففي  الفضاء  العام والخاص بطريقة ُمعقدة أكرث من  السيربين 
هذا األخري قد يعمد شبان منحرفون مثال عىل استاملة فتاة معولني عىل 
اإلرهاب  حتى  ورمبا  والدعوة  االنتباه  لفت  يف  الجامعة  إيحاءات  دور 
املعنوي. بينام يف صفحات التواصل االجتامعي يتم نرش محتويات جاهزة 
أويتم  مؤثرة  غري  وأصبحت  تداولها  تم  أنه  أساس  عىل  مسبقا  أوُمعدة 
يُطالب  أن  يُفرتض  لهذا  مستعار.  باسم  املُشخص  املحتوى  هذا  إرسال 
 Admin املترصف يف الصفحة الخاصة مبجموعة مهنية عىل فايسبوك مثال
بامتالك مهارات يف التقيص والقراءة والتثبت من أجل املصادقة حرصيا 

عىل املحتوى املُراد تشاركه وتحمل املسؤولية يف ذلك.
إذا  فعله  التقنية  الحيل  فيها متلك  يفعل  التي  الوضعيات  يف مثل هذه 
اقرتن بسوء النوايا ال يوجد حل قانوين واضح. واملشكل أن اطالق العنان 
باعتبار عدم  يُؤدي إىل تضارب األحكام عىل ندرتها  القايض قد  الجتهاد 

تعهد القضاة بالتكوين عىل الجرائم املستجدة بالقدر الكايف.
الحل ليس بالرضورة قانونيا واملؤكد أن الوقاية خري من العالج.

1 - الدالالت االجتامعية ملحيط العمل:
باألساس  ترمي  إمنا  العمل  حرمة  صون  تدعوإىل  التي  الترشيعات  إّن 
الربازيلية  الجامعة  اُتهم رئيس  املؤسسة ككل. فعندما  إىل صون ُسمعة 

لكرة القدم بالتحرش بإحدى املوظفات إمنا اتجه اهتامم وسائل اإلعالم 
الخيار  اعترب  ولنئ  الجامعة.  لنشاط  اتجاهه  من  أكرث  بالواقعة  للتشهري 
للمتهم عن  التحفظي  باإليقاف  والقايض  انتهجته عدة ترشيعات  الذي 
العمل )شأنه يف ذلك شأن املتهم باختالس املال العام يف تونس( اختيارا 
بواقعة  التشهري  فإّن  العمل  أجواء  توتري  عدم  عىل  حفاظا  صائبا  وقائيا 
ُمحتملة يُثري أكرث من تحفظ بل ومن رفض. فاألصل يف الفرد براءة الذمة 
غاية  أّن  كام  باإلعالم.  التأثر  عدم  القضاء  ويف  الحياد  اإلعالم  واألصل يف 
الحفاظ عىل صفوالعالقات داخل املؤسسة ال تُدرك يف ظل سعي محموم 

من طريف النزاع لكسب مؤيدين لهذا الجانب أوذاك. 
أسباب  ذكر  وعدم  التحقيقات  رسية  عىل  هوالحفاظ  األسلم  الحل  إّن 
اإلطالق  عىل  األفضل  ولعل  عليه.  التكتم  وحتى  بل  التحفظي  اإليقاف 
عدم املسارعة بهذا اإلجراء إال بعد تحصيل جملة من القرائن أو الشهود.
ويف كل األحوال، تظل اإليقافات خسارة للوقت ولقوة اليد العاملة بالفكر 
أوبالساعد غيابا اوتغيبا ناهيك عن صعوبة إرجاع املياه إىل مجاريها مهام 
كان الطرف املستفيد من نتائج التحقيقات بحيث ال بد من إقصاء أحد 
ناهيك  البرشي  املال  نتحدث عن خسارة رأس  إبعاده وهنا  أو  الطرفني 
عن النزاعات التي تنشأ بني تكتالت تظهر مبناسبة قضية ما وتدوم الحرب 
اإلدارات  )ففي إحدى  التقاعد.  اإلحالة عىل  بعد  ما  إىل  الباردة جراءها 
العمومية – نقال عن أحد الشهود- اشتكت إطار بزميلها الذي كان يُبالغ 
يف مالحقتها مبجامالت رأت فيها تجاوزا للحدود وطلبت منه أمام بعض 
الزمالء عدم تكرار هذا الصنيع. وأمام إرصار املدير العام عىل سامع أكرب 
حصل،  مام  موقفهم  عن  للتعبري  املجال  لهم  فاسحا  الشهود  من  عدد 
مكتفية  املسألة  من  موقفا  اإلدارة  تتخذ  ومل  شقني.  إىل  الشهود  انقسم 
بالتنبيه عىل املُشتىك به شفويا تفاديا للمشاكل. ولكن املشكل حصل فعال 

وامتد عرب الزمن ليبقى ُمتوارثا حتى بعد تقاعد املُتهم بالتحرش.
أومن  اإلدارية  القيادة  من  سواء  السلوك  هذا  مع  السلبي  التعامل  إّن 
الضحية ومن محيطها ال مُيكن إال أن تُؤدي إىل استفحال الظاهرة والخوف 
من الفضيحة اآلنيّة عىل سمعة املؤسسة إمنا يُؤجلها إىل حني بحجم أكرب 
ووقع أشد. لهذا فإن الحفاظ عىل السمعة االجتامعية للمؤسسة يقتيض 
استثامرا يف التوقي من املشكل ويف مراقبته ويف ردعه. كأن يتم تكوين 
املنتدبني الُجدد وتذكري األعوان يف مناسبات متباعدة بأخالقيات العمل 
ومبيثاق املؤسسة وبالتعريف بالعقوبات وبإحداث نقطة اتصال أو خلية 
إليجاد  سعي  دون  إدانته  تثبت  الذي  املذنب  وبطرد  الشكاوى  ملتابعة 

وساطات مع الشايك الذي غالبا ما تُهمل شكواه يف البداية.
وتبقى عقوبة التشهري باملطرود داخل املؤسسة كذكر سبب الطرد قابلة 
هذه  وإفراد  ناحية  من  الشخصية  املُعطيات  حامية  ضوء  عىل  للتقييم 

الجرمية األخالقية بالعقوبة التكميلية التي تستحق من ناحية ثانية.
ويف كل هذا ال بد أن يكون للقاعدة القانونية دور معاضد بحيث تسمح 
بطرد املتحرش دون اعتبار هذا الطرد تعسفيا ويف مقابل ذلك تعترب طرد 

الشايك دون النظر يف شكواه والتأكد من جديتها تعسفيا.
يجب أن يتم تشجيع املؤسسات الخاصة عىل تكوين أعوانها عىل سلوك 
العمل وحثها عىل صياغة مواثيق تأخذ جملة من القواعد األخالقية يف 

االعتبار.    

2 - غلبة الرهان األخالقي عىل الزجر:
تطبيق  نطاق  تحديد  يف  بالغة  أهمية  العمل  محيط  تعريف  يكتيس 
ورمبا  املقبول  األدىن  بالحد  السامح  بني  املراوحة  ويف  القانونية  القاعدة 

متابعات

لنئ كان التناول الترشيعي لجرمية الّتحرش الجنسيفي تونس مرضّيا مع الدعوة اىل بعض الّتحسينات فإّن 
التناول القضايئ لها قد يطرح اشكاال وذلك لخوف الضحية من اللجوء اىل القضاء خشية من العار أو من 
تشفٍّ وانتقام املتحرش وإمكانية مقاضاتها لالدعاء بالباطل لصعوبة االثبات كام بينت ذلك الجمعية التونسية 

للنساء يف تقريرها الصادر سنة 2017 بعنوان
 Retour sur l’histoire pour un avenir sans violences à l’encontre des femmes : Que disent

? les archives du centre d’écoute et d’orientation des femmes victimes de violence
وقد أشار تقرير منظمة العفو الدولية بعنوان »تونس: إصالح القوانني واملامرسات القمعية يواجه التعرث« 
لنفس السنة إىل أن التأثرباإلطار املجتمعي والثقايف وحتى الديني يجعل الضحايا وأرسهم يعزفون عن اللجوء 

إىل القضاء لعدم حفظه ملا يعتربونه أرسار خاصة ولطول إجراءاته وثقل أعباء اإلثبات.
ويكفي التذكري ان جرمية التحرش مل تدخل املجلة الجزائية اال يف 2 اوت 2004 مبقتىض قانون عدد 73 لسنة 
2004 مؤرخ يف 2 أوت 2004 يتعلق بتنقيح وإمتام املجلة الجنائية بخصوص زجر االعتداءات عىل األخالق 

الحميدة وزجر التحرش الجنسريغم انها من الجرائم املوغلة يف القدم يف الحضارة اإلنسانية كام سبق الذكر 
فيام تقّدم. هذا دون إغفال أّن جرمية الّتحّرش هي من أكرث الجرائم ارتكابا يوميا يف املجتمع التونيس عىل 
حّد تعبري الباحث كريم مرزوقي يف مقال له بعنوان »التحرش الجنيس املسكوت عنه يف تونس« الذي أكّد أّن 
التحّرش الجنيس منترش يف الشارع ويف وسائل النقل، ولكّن الّصورة األكرث خطورة تتعلّق بالتحّرش يف فضاء 

الدراسة والعمل.
ويف إحصائّيات تحّصل عليها املعهد التونيس للمنتخبني من وزارة العدل ثبت أن عدد القضايا املتعهد بها يف 
جرمية التحّرش الجنيس يف سنة قضائية واحدة )2019-2020( هي 400 قضية تفاصيلها 158 امام محاكم 

ابتدائية و242 امام محاكم ناحية.
ويبقى من األهمية مبكان الفهم الدقيق ملصطلح »محيط العمل« أو املقصود مبواقع العمل من أجل حرص 

نطاق الظاهرة.

يف دراسة علميّة للمعهد التونيس للمنتخبني واملنظمة الدولية للتقرير حول الدميقراطية )الجزء الثاين(
)democracy reporting international( 

التحرش اجلنيس وتأثرياته  عىل الصحة وعىل املؤسسة وسبل املعاجلة
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كاملجاملة  أوىل  ناحية  من  العمل  فضاء  داخل  الحميمية  من  املندوب 
أودعوات  إيحاءات  تحمل  ال  والتي  الخبيثة  غري  أوالدعابة  املجردة 
أوالثناء عىل املجهود أوالتشجيع عىل تجاوز الفشل... ومن ناحية ثانية 
قطع الطريق أمام التجاوزات األخالقية املقصودة وتكرار التجاوزات غري 

املقصودة.
كام يكتيس ضبط هذا املفهوم بدقة أهمية يف ضبط نطاق مشموالت 

املكلف بتقيص الحقائق يف شكاوى التحرش والفساد.
إن حوكمة العمل ال تتحقق إال بحوكمة محيط العمل. وأوىل خطوات 
الحوكمة إمنا املوارد البرشية وأوىل خطوات حوكمة املوارد البرشية إن مل 
نقل كلها أخالقية. فحتى التطوير املعريف واملهارايت والعالئقي يجب أن 
يُرافقه دوما تطوير الجانب األخالقي وتعزيزه. وما تاريخ ألفريد نوبل 

بعد شهرته إال سعي ملالءمة كل تطور ألساسيات األخالق. 

التناول الترشيعي لجرمية التحرش الجنيس يف تونس 
التحرش  تتناول  نصوصا  نجد  تونس  يف  القانونية  الرتسانة  اىل  بالعودة 

الجنيس تناوال وقائيا وأخرى تركز عىل الجانب الزجري
1 - التناول الترشيعي الوقايئ لجرمية التحرش الجنيس يف تونس

يجب  الجنيس  التحرش  لجرمية  الوقائية  الترشيعية  النصوص  إطار  يف 
باألخالق  تتعلق  بل  الجرمية،  هذه  مبارشة  تتناول  ال  انها  اىل  اإلشارة 

الحميدة وحسن السلوك للفرد.
املتعلق   1983 ديسمرب  يف  املؤرخ   1983 لسنة   112 عدد  القانون  يف 
املحلية  العمومية  والجامعات  الدولة  ألعوان  العام  القانون  بضبط 
واملؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية نجد الفصل 3 الذي ينّص 
الوظيفة  بكرامة  اإلخالل  شأنه  من  ما  لكل  العون  تجنب  عىل رضورة 

العمومية والفصل 17 الذي يشرتط حسن السرية لالنتداب بالوظيف.
بالنسبة إىل الفصل 3 املذكور تعرّض املرّشع إىل واجب التحفظ الذي 
التزام »املوظف يف حياته  أنّه  اإلدارية عىل  يعرفه فقه قضاء املحكمة 
الخاصة بعدم التعبري عن أفكاره وآرائه أو القيام بأّي فعل أو سلوك من 

شأنه أن يعطّل سري املرفق العمومي الذي يعمل به« .
من  يقتيض  التحفظ  واجب  أّن  ورد  اإلدارية  للمحكمة  آخر  قرار  يف 
العون العمومي »اال ميّس بأّي صورة من سمعة اإلدارة وهيبة الوظيفة 
العمومية... وأن يتجنب يف حياته املهنية والخاصة كل ترصّف من شأنه 

أن يعرض اإلدارة واعوانها لالنتقاد«.
ميكن  اإلدارية  املحكمة  قضاء  فقه  من  املقتطفني  هذين  عىل  وترتيبا 
اعتبار التحرّش الجنيس سلوكا وترصفا ميس من هيبة اإلدارة وسمعتها 
ويعيب  العمومي  العون  املحمول عىل  التحفظ  يخرق واجب  وبالتايل 
سريته واخالقه ورمبا مؤهالته الذهنية ان ثبت أن هذا الترصف نتيجة 

لحالة مرضية.
ولذلك وجب التثبت من رشوط الفصل 17 املذكور سلفا حتى توضع 

ضامنات أكرث إلحرتام الفصل 3 من القانون عدد 112 لسنة 1983.
وال يقترص التّنصيص عىل واجب التّحفظ موضوع الفصل 3 عىل حسن 
من   17 الفصل  موضوع  الذهنية  املؤهالت  وسالمة  واألخالق  السرية 
يف  مثيال  له  نجد  بل  النص  هذا  عىل   1983 لسنة   112 عدد  القانون 
املؤرخ يف 5 أوت 1985 واملتعلق بضبط  القانون عدد78 لسنة 1985 
ذات  العمومية  واملؤسسات  الدواوين  ألعوان  العام  األسايس  النظام 
التي متتلك الدولة أوالجامعات  الصبغة الصناعية والتجارية والرشكات 
العمومية املحلية راس مالها بصفة مبارشة وآليا وذلك صلب الفصل 5 

والفصل 18،
من  شهادة  تقدم  كانت  واألخالق  السرية  حسن  رشط  من  وللتثبت 
يف  اوللعمل  العمومية  للوظيفة  املرتشح  يضمنها  الغرض  يف  العمدة 
الشهادة أهميّة يف  العام يف ملّف ترشحه. عمليّا مل تكن لهذه  القطاع 
ظّل إمكانية التحّصل عليها بأساليب ملتوية لذلك تّم التخيل عنها منذ 

بداية التسعينات.
من  النفيس  الفحص  عىل  املرتشح  بعرض  تعويضها  األجدر  من  وكان 
املرتشح  للتثبت من خلو  املناظرات مثال  بلجان  تعيينهم  يتم  مختصني 

من االعراض التي قد توحي بسلوكيات مشبوهة.
حسن  رشط  عىل  التنصيص  غاب  فلنئ  أخرى  نصوص  إىل  بالعودة  اّما 
التحفظ  واجب  عىل  التنصيص  تم  فقد  املرتشح  يف  والسلوك  السرية 

والتمتع بالحقوق املدنية. ومن هذه النصوص:
املتعلّق   1967 جويلية   14 يف  املؤرخ   1967 لسنة   29 عدد  القانون   -
بنظام القضاء واملجلس األعىل للقضاء والقانون األسايس للقضاة: الفصل 

11 والفصل 24 والفصل 49
- مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ يف 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم 

مهنة املحاماة: الفصل 3
يتعلق  قانون أسايس عدد 9 لسنة 2018 مؤرخ يف 30 جانفي2018   -

بتنظيم مهنة العدول املنفذين: الفصل 6.

- قانون عدد 60 لسنة 1994مؤرخ يف 23 ماي 1994يتعلق بتنظيم مهنة 
عدول االشهاد: الفصل 6 والفصل 9 والفصل 46

أّما يف مجلة الشغل فال نجد ضامنات وقائية تغلق منافذ امام السلوكيات 
املشبوهة واالجرامية يف أماكن العمل باستثناء الصيغة العامة للفصل 76 
التي توجب عىل أرباب العمل الحفاظ عىل األخالق الحميدة واآلداب 
العامة خاصة باملحالت التي بعمل فيها النساء واألطفال البالغون مثانية 

عرش سنة.
2 - التناول الترشيعي الزجري لجرمية التحرش الجنيس يف تونس

نصت الفقرة 2 من الفصل 226 ثالثا من املجلة الجزائية قبل تنقيحها 
سنة 2017 عىل أنه”... يعّد تحرّشا جنسيا كل إمعان يف مضايقة الغري 
بتكرار أفعال أوأقوال أوإشارات من شأنها أن تنال من كرامته أوتخدش 
حياءه وذلك بغاية حمله عىل االستجابة لرغباته أورغبات غريه الجنسية 
لتلك  التصّدي  إرادته عىل  إضعاف  شأنها  من  عليه  أومبامرسة ضغوط 

الرغبات...“
وقد القى هذا التعريف مجموعة من االنتقادات يف بعض القراءاتومن 

منظامت املجتمع املدنيوتتمثل املؤاخذات فيام ييل:
- غياب عنرص تشديد متعلق مبقرتف جرمية التحرش كام جاء يف القانون 
 III الفرنسيصلب الفصل 33-222من املجلة الجزائية الفرنسية يف فقرة

يف النقاط 1 و5 و8،
- غياب عنارص تشديد متعلقة باستعامل وسائل معينة للقيام بجرمية 

التحرش 
- صعوبة التفريق بني جرمية التحرش الجنيس وجرمية االعتداء بالفاحشة 
ان  القايض  وعىل  الجرميتني  بني  توارد  صورة  وهي  الحاالت  بعض  يف 

يكيف حسب الجرمية التي عقابها أشد،
- انتفاء الجرمية عند استعامل وسائل أخرى غري »األفعال أو األقوال أو 
التحرش ناجم فقط عن استعامل ضغوطات  اإلشارات« يعني هذا ان 

عىل الضحية ألغراض جنسيّة،
- اشرتاط التكرار لقيام جرمية التحرش الجنيس.

أمام هذه املؤاخذات ومع الضغط املامرس من منظامت املجتمع املدين 
إطار  يف  أعاله  املذكور  الفصل  تنقيح  تم  النسوية  الجمعيات  وخاصة 
عدد  األسايس  وهوالقانون  املرأة  ضد  العنف  مبناهضة  يتعلق  قانون 
العنف  بالقضاء عىل  يتعلق  58 لسنة 2017 مؤرخ يف 11 أوت 2017 
ضد املرأةوالذي يعترب »تحرشا جنسيا كل اعتداء عىل الغري باألفعال أو 
اإلشارات أو األقوال تتضمن إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش 
حياءه وذلك بغاية حمله عىل االستجابة لرغبات املعتدي أورغبات غريه 
قدرته عىل  إضعاف  شأنها  من  عليه  أومبامرسة ضغط خطري  الجنسية 

التصدي لتلك الضغوط«
عمال بهذا التنقيح تّم:

- حذف رشط اإلمعان والتكرار مبا يجعل إمكانية التفريق بني التحرش 
واملغازلة أمرا صعبا. ففي بعض املناطق يف تونس والتي تتميز بالطابع 
يعكس  للحياء  وخدشا  ضغطا  املغازلة  »الضحية«  تعترب  قد  املحافظ 
دعوة من املغازل لالستجابة لرغباته الجنسية. لذلك يُفضل اإلبقاء عىل 
رشط التكرار ألنه رشط موضوعي ومجرد ميكن استنتاج وجود االعتداء 
من عدمه والنية يف القيام بالضغط واضعاف قدرة الضحية عىل التصدي 

لتلك الضغوط،
الذي  املرأة  ضد  العنف  اشكال  من  شكال  الجنيس  التحرش  اعتبار   -
يُعرفه القانون بأنه »كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنيس أو اقتصادي 
ضد املرأة أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب يف إيذاء أو أمل 
أيضاً  للمرأة ويشمل  اقتصادي  أو  أو نفيس أو جنيس  أو رضر جسدي 
والحريات،  الحقوق  الحرمان من  أو  الضغط  أو  االعتداء  بهذا  التهديد 

سواء يف الحياة العامة أو الخاصة«
- وضع ظروف تشديد للعقوبة متعلقة باملتحرش يف إطار مهني اوعائيل،
- توسع يف مفهوم الضحية كام جاء يف املعاهدة عدد 190 لسنة 2019 

ملنظمة العمل الدولية،
- التوسع يف حاالت االستضعاف والهشاشة عند الضحية،

- متتيع الضحية واطفالها بحامية الدولة عمال بالفصل 13 من القانون 
املذكور،

مع حاميته عمال  الغري  املحمول عىل  االشعار  واجب  التنصيص عىل   -
بالفصل 14 من القانون املذكور.

وتوضيحا ملفهوم التحرش الجنيس صدر منشور وزير الصحة املؤرخ يف 
ضد  التلقيح  مراكز  يف  الجنيس  التحرش  يتناول  والذي   2021 جوان   2
الكوفيد ويقدم قامئة فيام يعتربه تحرشا جنسيا عىل معنى الفصل 226 

ثالثا من املجلة الجزائية، ونجد يف هذه القامئة املامرسات التالية:
- صفارات

- نظرات فيها إرصار
- التقاط صور دون علم الشخص

- مالحظات عىل الجنسية اواألصل
- تعليقات عىل املظهر او املالبس فيها سخرية تحرج الشخص

- نكت متحيزة جنسيا او أسئلة تطفل عىل االرسار الخصوصية والحياة 
الشخصية )رقم هاتفي،...(

- عروض جنسية غري مرغوب فيها او رفض او ابتزاز جنيس
من  ثالثا   226 الفصل  منطوق  تجاوزت  أنّها  القامئة  هذه  يف  ويالحظ 
املجلة الجزائية حيث ال نجد يف بعض األمثلة أفعاال أو إشارات أو أقوال 
حياءه  تخدش  أو  الشخص  كرامة  من  تنال  جنسية  إيحاءات  تتضمن 
غريه  أورغبات  املعتدي  لرغبات  االستجابة  عىل  حمله  بغاية  وذلك 
الجنسية أو مبامرسة ضغط خطري عليه من شأنها إضعاف قدرته عىل 

التصدي لتلك الضغوط. وتتمثل هذه األمثلة يف:
- مالحظات عىل الجنسية او األصل،

- تعليقات عىل املظهر او املالبس فيها سخرية تحرج الشخص،
- نظرات فيها إرصار.

الجنيس  بالتحرش  لها  عالقة  ال  أخرى  جرائم  األوالن  املثاالن  كان  فلنئ 
تعرّض لها عىل سبيل املثال القانـون األسايس عدد 50 لسنة 2018 املؤرخ 
يف 23 أكتوبر 2018 املتعلق بالقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي 
فإّن املثال الثالث قد ال يكون البتّة تحرشا جنسيا ماّم يجعله مثاال فيه 
بعض الغلّو ولكن يُحسب لهذا املنشور جرأته يف التعاطي مع مسألة 

بهذه الحساسية.
)يتبع(

متابعات
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* بقلم: سامي السنويس)شاعر وكاتب تونيس(

أحمد فؤاد نجم، اسٌم ترّدَد عىل ألسنة ماليني »الغالبة« يف مرص والعامل 
شني، بسخريٍة  العريب، بكلامٍت غارقٍة يف البساطة وتفاصيل الفقراء واملهمَّ
عارمٍة مَن الرؤساء وامللوك والسالطني وبصوت توأم روحه الشيخ إمام، 
أمنلة رغم عذابات  قيَد  عنه  يرتاجع  لنفسه مسارا مل  يرسم  أن  استطاع 
السجن وضيق اليد. الكلامت عنده تعبري آينٌّ موِجٌع عن أحداث حارقة، 
الخلفيّة  الشوارُع  تغّنيها  شعبيّة  »حّدوتة«  فتغدو  ببساطة  يُنشدها 
للمدن الكربى وتَْشدو بها األرياف والحاراُت املنسية. نجم شاعٌر برتبة 
الشعبية  الذاكرة  برسعة  تدخل  »طلقاته«  كانت  لذلك  بسيط  مواطن 
شني والعاّمل والطلبة، كيف ال وهو املتنّقل من مهنة إىل أخرى:  للمهمَّ
امليكانيك وتعرض  بالنقل  ثم عامل  الحديد، موظف  كّواء، عامل بسكة 
فكانت  املحققني.  أيادي  بني  ميوت  عامال  أمامه  ورأى  للتعذيب  هناك 

أغاين»الفول واللحمة« و»هاّم مني واحنا مني، ُهاّم األمراء والسالطني«..
بامتياز، من رثاء لتيش غيفارا بعد إعالن  نجم أيضا، شاعر برتبة مؤرخ 
الكنايس والجوامع/  الراديوهات/ ويف  مقتله »غيفارا مات آخر خرب يف 
نكسة  تدوين  إىل  البارات«،  وع  القهاوي  وع  والشوارع/  الحواري  ويف 
النارص،  عبد  لجامل  الشديد  حبه  ورغم  أنه  إذ  فيه،  أثرت  التي   1967
ينقد  أنه  بعد فرتة طويلة  قائال  له ولحكوماته  الالذع  نقده  اسرتسل يف 
استغباء  يواصل  ال  حتى  يكره  َمْن  ويشتم  الهمم،  ليشحذ  يحّب  من 

الناس، لذلك كتب حزينا بعد رحيل عبد النارص قصيدة رثاء ومصالحة: 
عليها  فرس/  صهوة  والقبة  والرنجس/  الفل  مفروشة/تيجان  »السكة 
اليل  ذا  من  مرشوع/  والبكا  عرايس/بتبيك/  واملرشبية  بيربجس  الخرض 

نايم وساكت/ والسكات مسموع«.
مل يكن سجن نجم والشيخ إمام زمن السادات إال فرصة لالنغامس الكامل 
من  كلمه  باقي  قلتهالك/  عذايب  من  كلمه  »آدي  والتلحني:  التأليف  يف 
يلمحوها  خايف  »كنت  ظامله«  دنيا  من  الضلوع  يف  صنتهالك/  حنيني 
يقتلوها يف سكة ظلمه/ شقشقت والنور بشاير زهرة الصبار يا سلمى٬ 

يا نسيم الشوق يا طاير ُخْذ ملرص الصبح كلمه« سجن القناطر 1973.
شاعر يكره اللّف والدوران، مبارش يف خطابه، محرّك لأللسنة »الراكدة« 

عن قول الحق، »بذيء« مبا يليق بأكاذيب أصحاب الفخامة والوجاهة 
كام كان يقول، مهاجم مستِفّز ملثقفي املوائد )قصيدة القّواد الفصيح(، 
النظام  تخاذَل  شاتٌِم  وحواراته،  أشعاره  كل  يف  املقاومة  فلسطني  حامل 
رماكو/  والبندقاين  فلسطينية  )يا  املواجهة  الرسمي، محرّض عىل  العريب 
بالصهيونية تقتل حاممكو ِف حامكو( وقصيدة )ملّا نحالف ما نحالف إال 

األخيار/ ملّا نحارب ما نحارب إالّ الُفّجار(.
رغم كرب سّنه، بقي صوت الـ»ال« الدائم فأْوغل يف معارضة نظام حسني 
مبارك بأسلوب ساخر حفظته العامة عن ظهر قلب )حاممتك يا ريّس 
حاممة السالم( ثم انتقد نظام اإلخوان بشّدة. نجم عاش حياته بالطول 
صوت  إعالء  يف  زاد  املمنوعات،  ازدادت  فكلام  له،  يحلو  كام  والعرض 
حريته: ممنوع من املناقشه/ ممنوع من السكات/ وكل يوم يف حبك/ 

تزيد املمنوعات »وكل يوم بحبك/ أكرت من اليل فات«.
ظاهرة  باعتباره  حياته  يف  وتعارضْت  اآلراء  عليه  اختلفت  وكام  لذلك، 
الحياة  كارهي  حقيقة  ملعرفة  أخرى  فرصة  رحيله  كان  للجدل،  مثرية 
والشعر واالختالف والفن واإلنسان: الختالٍف فكريٍّ معه، هلّل الكثريون 
من »ناقيص العقل والّدين« وسارعوا إىل إبراز الشامتة واالبتهاج بغيابه 
الجسدي دون مراعاة لحرمة املوت أو كأنهم عن جوف األرض ُمستثنون!

خالدا  »نجم«  بقي  ولكن!  »الفاجومي«  رحل  نعم  يفهمون:  ال  إنهم 
بكلامته..

»دور يا كالم عىل كيفك دور/ خيل بلدنا تعوم يف النور«.

ببادرة فرع تونس التحاد املصورين العرب وبإرشاف املندوبية الجهوية 
ببنزرت  الشيخ ادريس  الثقافة  ببنزرت وبدعم ورشاكة مع دار  للثقافة 
عىل  اقيمت  ببنزرت  الصحافة  ونادي  بنزرت  معاهد  قدماء  وودادية 
تحت  الفوتوغرافية  للصورة  االول  امللتقى  فعاليات  أيام  ثالثة  امتداد 
شعار البورتريه مالمح وأحاسيس دورة املصورة خديجة بن الخوجة بدار 

الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت. 
املنسق  قبل  من  إطاره  امللتقى يف  برنامج  الرتحاب ووضع  كلامت  بعد 
الزميل  ومداخلة  القمودي  البشري  األستاذ  الدار  ومدير  النفزي  باسم 
تونس  فرع  ورئيس  البكوري  الهادي  محمد  القيدوم  باإلعالم  املكلف 
عىل  تداول  كام  الله  حرز  عبادة  عمر  السيد  العرب  املصورين  التحاد 
ماهر  وجورج  العراق  من  الجاميس  صباح  السيدين  من  كل  الكلمة 
من مرص عربا فيها عن امتنانهام بوجودهام يف تونس ورشفهام بتمثيل 

دولتيهام يف هذا امللتقى. 
وعزف  الحمدي  إميان  الشابة  بصوت  الوطني  للنشيد  االستامع  بعد 
املوسيقار دايل الرتييك تم تكريم املصورة خديجة بن الخوجة من قبل 
اتحاد املصورين العرب فرع تونس فزيارة معرض البورتريه الذي احتوى 
املستكشف  للمصور  القمر  معرض سطح  عىل  فاالطالع  لوحة   75 عىل 
الهادي بنجديان والوقوف عىل متحف حرز الله للفوتوغرافيا الذي شمل 
عديد آالت التصوير القدمية والتي تعود إىل القرنني املنرصمني منها آلة 
تصوير ثالثية االبعاد باالبيض واالسود perfectscope بتاريخ 15 أكتوبر 
وفيلم  املايض  القرن  من   1934 سنة  إىل  تعود  باأللوان  وأخرى   1895
اآللتني أو الكلييش من البلور. ويف ختام الجوالت كان للمشاركني متابعة 

لورشة البورتريه تقنية وفن تقديم األستاذ كريم بالزين.
وأثثت األمسية مجموعة نادي الفنون ببنزرت ليدز كلوب برئاسة السيدة 
بسمة بن غربية بوصالت غنائية بقيادة املايسرتو بشري جبالية كام تّم 
التقاط صور للمشاركني والزائرين يف ستوديو املصور الفنان عادل فايدي.

والتقاط  بنزرت  مدينة  يف  جولة  يف  املشاركون  خرج  الثاين  اليوم  صباح 

صور ألهم معاملها ضمن مسابقة 
التصوير بعنوان بنزرت بعدساتكم 
التي أُعلن عنها يف اليوم االفتتاحي 
لجنة  إىل  مساء  الصور  وتسليم 
السادة  من  املرتكبة  التحكيم 
كريم الزين رئيسا وعضوية صباح 

الجاميس وسامل قوادرية.
املشاركون  تابع  الثاين  اليوم  مساء 

 Fashion ورشتني األوىل بوروغرافيا شخصية للفنان رياض الغريب والثانية
Portrait للفنان ناصيف مرعي تخللتهام وصالت من املالوف من اداء 

شبان دار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت.
ويف صباح اليوم االخري من امللتقى ذهبت املجموعة يف جولة إىل غابة 
الظهر  وبعد  جميل  مبنزل  الرمال  بشاطئ  السفن  مقربة  وزيارة  الرمال 
التحكيم  لجنة  مقرر  قبل  من  التصوير  مسابقة  نتائج  عن  االعالن  كان 
السيد باسم النفزي وأعضائها الذين شاهدوا 41 صورة وقيّموها حسب 

املعايري التالية: 

- االلتزام بطبيعة املوضوع 
- الخصائص الفنية والتقنية 

- الجوانب الجاملية 
االوىل من نصيب  الجائزة  فكانت  املتفّوقني  الجوائز عىل  توزيع  تّم  ثّم 

سمية البوالطي 
من  والثالثة  بتونس  مقيمة  جزائرية  قبابيل  هدى  نصيب  من  والثانية 
نصيب شيامء الفزاين. أما جائزتا لجنة التحكيم التقديرية فقد أُسندتا اىل 

خالد عبد الله وفادي الجندويب. 
*  عبد الفتاح الغريب

»رحل الفاجومي وبقيَ »نجم«!

الملتقى الوطني األول للصورة الفوتوغرافية ببنزرت 

البورتريه مالمح وأحاسيس 
دورة خديجة بن الخوجة 

هذا الخميس في قاعة المونديال 

معومة  ليلة  مسرحية  عرض 
لجمال املداني 

علمت الشعب أنه يف إطار أيام قرطاج املرسحية ستعرض يوم الخميس 
9 ديسمرب 2021 انطالقا من الخامسة مساء بقاعة املونديال مرسحية 

ليلة معّومة Nuit blanche لجامل املداين.
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* حاوره: أبو جرير    
بالفصحى  يكتب  عصامي  شاعر  قابس  املطوية  مواليد  من  الردييس  النارص 
والعامية التونسية أكرث مبا أنه كان مالزما للشاعر الراحل بلقاسم اليعقويب منذ 
خطواته األوىل ويعترب من مدرسة اليعقويب. صدرت له مجموعة شعرية عنونها 
»قمري« ونرشها بإمكانياته الخاصة يكتب القصائد الغنائية امللتزمة، غنت له 
عدة مجموعات موسيقية ملتزمة منها عيون الكالم ومجموعة آفاق ومجموعة 
الرشاع املوسيقي وفرقة جسور وأوالد املناجم والدرب املوسيقي وأغاين الحياة 

ومجموعة نغمة وكلمة والفنان هشام الكتاري.
النارص الردييس من مؤسيس مجموعة آفاق املوسيقية باملطوية سنة 1986 ويف 

سنة 2004 التحق مبجموعة البحث املوسيقي.
النارص الردييس. من أهّم شعراء تونس الذين آمنوا بأن الشعر وسيلة لتثوير 
العواطف وتنوير العقول٬ متواضع٬ ضاحك رغم ضنك الحياة٬ ويّف ألصدقائه 

ويّف كحلمه. 
النارص الردييس قصة نضال زمن الصمت.

»الشعب« جلست إليه فكان هذا الحوار الصادق صدق تجربة جميلة خاضها 
طيلة ربع قرن أو أكرث. خاض منابع الحب. كام يقول والحب عنده بسمة عىل 

شفة سعدية بن حسني وسعدية هي مرضعة الشعراء.

* الناصر الرديسي الشاعر، ننطلق في الحوار معكم بسؤال ذاتي 
من هو الناصر الرديسي؟

الحياة ويقبل عليها بكل ما استطاع من  - مواطن كادح بسيط جدا يعشق 
نجاحات  من  فيها  ما  بكل  تونس  ويعشق  متعتها 

ومحن.

اليساريين  الشعراء  من  بأنك  عُرفت   *
قبل  النضالية  المحطات  عديد  وخضت 

الثورة. كيف كانت هذه التجربة؟
- كام عاشها من سبقني من مبدعني عىل إبداعاتهم 

فتحت عيوين وعىل دربهم واصلت املسري.

* تجربتك الشعرية بالعامية خاصة وثرية، غنت لك عديد الفرق 
الموسيقية الملتزمة. كيف كانت هذه التجربة؟

- انطلقت التجربة مع مجموعة آفاق املوسيقية باملطوية أواسط الثامنينات 
التي كنت واحدا من مؤسسيها. وجدت نفيس مضطرا إىل أن أكتب نصوصا 
يل  لحنت  الحق  وقت  يف  ثم  الفرتة  تلك  يف  النصوص  شح  ظّل  يف  لنغنيها 

الكتاري والدرب املوسيقي ومجموعة نغمة وكلمة  مجموعة جسور وهشام 
وعيون الكالم كانت كلها تجارب جميلة كل واحدة تحمل ذكريات خاصة جدا.

* تجولت في عديد األماكن وخاصة داخل الفضاءات الجامعية. 
ما هي أهم المحطات؟

للشغل  املحيل  لالتحاد  عرش  الثامن  املؤمتر  هي  شك  دون  املحطات  أهم   -
بالرديف يف أحداث الحوض املنجمي٬ واالتحاد املحيل للشغل بتالة واالتحاد 
الجهوي للشغل بقابس وكلية منوبة وكلية 9 أفريل أيام التضامن مع الطلبة 
املساجني دون أن أنىس الذكريات الجميلة سنوات الجمر يف جمعية النهوض 

بالطالب الشايب وكل هذه التظاهرات قدمت فيها تطوعا وعن وعي.

* كنت ضمن مجموعة الهتارة. ما هي خصوصية هذه التجربة؟
- الهتارة تجربة طريفة وجديدة عىل السائد التقينا أصدقاء يف كتابة جامعية 
تّم تلحينه  الجيدة فيها ما  النصوص  أنتجنا من خاللها عديد  الفايسبوك  عرب 
بالتجربة وستظّل متواصلة  أعجبوا  الذين  الشعراء  العديد من  بنا  التحق  ثم 

ومفتوحة ملن يلتقي معنا يف الفكرة.

* عرفت بقربك من الشاعر الكبير بلقاسم اليعقوبي. لو سألناك 
عنه وعن رحلتك معه؟

ابجديات  علمني  الذي  ورفيقي  وصديقي  معلمي  هو  اليعقويب  بلقاسم   -
الكتابة وجهني بصدق ثم رحل دون أن أودعه ويسمعني. بلقاسم اإلنسان 
بكل ما يف املعنى من اإلنسان شاعر استثنايئ ال يكل أبدا وهو كذلك الكاتب 

املرسحي والرسام والنحات.

توفي  وأين  كيف  يحرجك،  قد  سؤال   *
الشاعر بلقاسم اليعقوبي؟

- بلقاسم اليعقويب الذي عاىن سنوات طويلة تحت 
التعذيب  استشهد تحت  األمنية  واملراقبة  الحصار 
أفريل   9 املدين  بالسجن   2001 أفريل   24 يوم 
بنات  وثالثة  زوجته  تضّم  التي  عائلته  عانت  رحيله  بعد  وحتى  بالعاصمة 
متخرجات وعاطالت وهّن دالل وبهية ونضال عانني من الحصار والتجويع ويف 
السنوات األخرية حصلن عىل قرار جرب الرضر ورد االعتبار اىل عائلته وما زلنا 

ننتظر حّق بناته يف الشغل.
 

* الناصر الرديسي بعد هذه التجربة. نسألك هل مازال مكان؟
- ما زال الكثري من األماكن التي يجب خلعها لينفجر الشباب إبداعا.

* أمام سيطرة ثقافة التجهيل والظالم طيلة العشرية الماضية 
دور  هو  ما  العقول.  وتنوير  العواطف  تثوير  ثقافة  غياب  في 

المبدع والمثقف عموما في المرحلة القادمة؟
- دور املبدع هو مواصلة الطريق بكل عناد وال سبيل للتهاون واالستسالم.

* هذه األسماء في كلمات...
- الطيب بوعالق 

- هو قطعة من قلبي وملجئي اإلبداعي يالزمني يف كّل خطوايت يف املسرية 
الثقافية بكل تفاصيلها.

- خالد الحمروين 
- أبو شادي هو مدرستي الثقافية األوىل وأنا أتحسس طريقي وسيظّل معلمي 
ورفيقي وخالد صعب املحاورة تعلمنا منه شعار ال تسامح مع الكسل لنا رؤى 

ثقافية مهّمة جّدا وال خيار لنا اال تحقيقها.
- عبد الجبار العش

اإلبداع  فلتات  من  واحد  ألنه  الجبار  عبد  عارصت  أين  طالعي  حسن  من   -
الشعري والروايئ يف زماننا وعبد الجبار يطيب يل مجالسته ألنه غزير اإلبداعات 

التي تتجّدد يف األوقات.
- رحيم جامعي

كالطفل  يضحك  الحزينة،  األوقات  كل  يزقزق يف  الذي  الغراب  رحيم هذا   -
قلم  له  مطلقا.  معه  تنقطع  ال  الذي  الروح  شقيق  وهو  كالربكان  ويغضب 
حقيقيا.  إبداعا  ألتنفس  نصوصه  إىل  ألجأ  باالختناق  أشعر  وعندما  استثنايئ 

باختصار شديد رحيم جامعي هو الهواء النقي الذي أتنفسه.

* هل هناك شيء تريد أن تقوله في الختام؟
أجلها  ومن  وسنعيش٬  ولدنا  فيها  فيها«  كراية  »ماناش  وطننا  هي  تونس   -

مستعّدون أن منوت وستظّل أصواتنا عالية.

الشاعر الناصر الرديسي   لـ»الشعب«:

دور املبدع هو مواصلة الطريق بكل عناد وال سبيل للتهاون واالستسالم

* مستعدّون للموت 
من أجل تونس وستظّل 

أصواتنا عالية

نرش كتاب »مصاحبات« حديثا عن دار ميارة للنرش والتوزيع من إعداد 
الثاليث الشاعرة املغربية املقيمة بتونس ليىل نسيمي والشاعرة التونسية 

سلوى الرابحي والناقد املبدع املغريب عبدالله املتقي.
النقدية  واملقالة  الرسائل  أدب  بني  مزيج  فهو  الكتاب  تصنيف  يصعب 

والكتابة العاشقة.
ونصوص شعرية للمحتفى بها الشاعرة الكبرية فاطمة بن فضيلة.

كتاب فاطمة بن فضيلة شاعرة األقايص هو هدية باذخة عابرة. الجغرافيا 
وأحبته  الشعر  أحبها  لشاعرة  مبدعني  مجموعة  من  الوفاء  عن  ومعربة 

حتى إنهاك الجسد.
يف االستهالل تحت عنوان )كلمة مصاحبات( الصحبة دربة عىل العطاء 
وعىل الصدق ودربة عىل الصرب إىل أن تنضج شجريات الحب. واملصاحبة 

تعني يف قواميس اللغة: املالزمة٬ املعارشة٬ املرافقة.
يف باب الدراسات جاءت دراسة الناقد املبدع مراد سايس يف شكل تأمالت 
يف قصيدة »البار أرحم من مبغاكم« حيث أبرز أن القصيدة القوية هي 

إنجاز القلق والتمرد

كام تناول األستاذ عبد الله املتقي من املغرب مجموعة الشاعرة فاطمة 
بن فضيلة أرض الفطام معنونا دراسته »الذات تبتكر قصيدتها«.

كام تناولت الباحثة املغربية العكرودي ميلودي مجموعة الشعرية أرض 
الفطام بالّدرس.

الشاعرة جميلة املاجري دخلت تالفيف املجموعة الشعرية »من ثقب 
الروح أفيض«.

وتناولت الشاعرة هدى الدغاري ديوان »من ثقب الباب أفيض« بعنوان 
وصفت  كام  متورطة  قراءة  وهي  الروح  ثقب  من  الدر  يفيض  عندما 

دراستها. وما أحبَّ أن تتورط يف حب فاطمة شاعرة األقايص.
األستاذ فتحي بن معمر  ذهب إىل منت املجموعة الشعرية »ملاذا يخيفك 

عريي«٬
حيث تناول قرار االغتالم وجواب األحالم.

كام جاءت يف الكتاب مجموعة من الحوارات أجراها مع الشاعرة كّل من 
الحبيب بن فضيلة ومحمد الهادي الجزيري وعبد الله املتقي ووحيدة 
عىل  املرشف  والثاليث  فاطمة  أختنا  بحب  نسأل  السياق  هذا  ويف  املْي. 
هذا اإلصدار عن رّس تغييب الحوار الذي أجراه معها أبو جرير لجريدة 

الشعب.
مجموعة شهادات جاءت تباعا حول الشاعرة فاطمة بن فضيلة٬ للشاعر 
هاين نديم وعادل بوعقة وسلوى الرابحي وجامل الجاليص  وآمنة الفضل 
وحياة اليعقويب ومحمد الهادي الجزيري وليىل ناسيمي ومعز العكاييش 
الهاشمي  وفتحية  الشايب  وسعاد  العامل  الله  وعبد  الذهيبي  وسالف 
وايفون الضيعة وشفيق بوهو وعائشة املغريب وراضية الشهايبي ومنصف 

املزغني وسليمى الرسايري وعاشور بوكلوة.
العلوي وفتحية  كام جاء يف املنت رسائل بني فاطمة بن فضيلة وفوزية 
قصائد  من  مختارات  الكتاب  وتضمن  فضيلة.  بن  وفاطمة  الهاشمي 

شاعرة األقايص فاطمة بن فضيلة.
كتاب يستحق التبجيل والدراسة. والقراءة ملا تضمنه من فنون اإلبداع.

تقول فاطمة بن فضيلة:
»ال أذكر أنني دخلت حديقة الشعر وال أذكر بابا وال عتبة محددة. كأنني 
ولدت أصال هناك أو كأنني نبتة منسية منذ آالف السنني ابتلعتها الرتبة 

فظلت لسنوات طوال تحاول فقط أن متّد عنقها عىل السطح«.
* أبو جرير

شاعرة األقاصي فاطمة بن فضيلة

الذات تبتكر قصيدتها
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يف أيام قرطاج املسرحية »دازين« أو »عائشة 13«
* حسني عبدالرحيم

يف الدورة الحالية أليام قرطاج املرسحية القليل من 
بالطبع  مفهوم  وذلك  والجيدة  الجديدة  األعامل 
أُنجزت  أعامل  لكن هناك  الصحية  الرشوط  بسبب 

وسط هذه الصعوبات.
 ..)Dazein( »دازين«  مرسحية  األخص  عىل  نشري 
األملاين  الفيلسوف  مفاهيم  قاموس  من  الكلمة 
امللموس  اإلطار  يف  تعني  والتي  هايدجر«  »مارتني 
العامل  من  إنسانا  تكون  أن  املرسحي:  العمل  لهذا 
بباب  إنتاج مركز »مسار«  ومن هنا. املرسحية من 
وزارة  من  وبدعم  حمودة  صالح  بإدارة  العسل 

الشؤون الثقافية.
الدواء  تناول  ترفض  عقلية  نزيلة مصحة  »عائشة« 
املسؤول؟  هو  من  كربى:  تساؤالت  وتثري  وتنتحر 
أم  اإلداري  الطاقم  أم  املستشفى  أم مدير  الطبيب 
بآخر  أو  بشكل  مورطون  الجميع  التمريض؟  طاقم 
سواء بفعل فساد وظيفي أو إهامل طبي، والذين 
منوط بهم عالج املرىض هم أنفسهم يف حاجة إىل 
العالج... وال أحد يستطيع أن يتأكد إن كان هذا هو 
املستشفى الذي فيه مرىض معزولون أم الخارج هو 

مستشفى املجانني؟
ترك  يف  املسؤولية  حول  املصحة  طاقم  بني  الرصاع 
عن  يكشف  لالنتحار  ثم  العالج  لرفض  عائشة 
هو  رمبا  بل  للعالج  مكانا  يعد  مل  املستشفى  أن 
بأمراض  الطبي  والطاقم  املرىض  فيه  يصاب  مكان 

مستعصية.
ورمبا  ملشابهة  الحكايئ  السياق  ذلك  يدعونا  طبعا 
مطابقة بني املجتمع واملستشفي. األطراف املدعّوة 
لعالج املشكلة يف املجتمع رمبا يكونون هم أنفسهم 
من  وهذا  الرئييس،  السبب  ورمبا  مسبباتها  أحد 

املتوقع أن يؤدي إىل موت املريضة وليس عالجها.
كانت  املرسحيّني  لالّعبني  مثري  وأداء  غفري  بجمهور 
املتعُة حارضًة يف مدينة الثقافة... ساعتان تقريبًا من 
الّروعه  يالمُس  الذي  املرسحّي  الفعل  مع  التفاعل 
والسؤال  الّسؤال  فوق  املعنى  ُغبار  ويثرُي  أحيانا 
أسئلُة الوجود والواقع... يف فضاء لعٍب مفتوح عىل 
والتشايف  االستشفاء  مصّحة  تتحّول  حيُث  انغالِقه 
الذي  والتآمر  والرصاع  للتشّفي  مكان  إىل  والتعايف 
يفضح منظومة اجتامعية وثقافية موغلة يف الوجع 
املصحة.  يف  املحجوزة  املريضة  عائشة  وكأّن  أحيانا 
)هاجر حمودة( هي تونس بشكل أو بآخر إن أردنا 
الجمعي  الّنحن  النهاية  نرى يف   ، النصَّ نستقرئ  أن 

وانتهازيتنا... هي مرسحية  وعبثيتنا  تناقضاتنا  بكل 
تقف يف صف املرأة الوطن... ولكنها تطرح معضلة 

الوجود يف العامل نفسه.
والطبيب محمد  الرمييل  املشفى مهذب  بني مدير 
واملرىض  املؤسسة  وحارس  الطبي  واإلطار  شعبان 
تتقارب  األجساد٬  تتشابك  فضاٍء  يف  تتحرّك  أجساد 
ويحتدم  الرصاع  وترية  تتصاعد  تتصارع...  تتباعد٬ 
املريُض  لك  فَيرتَاءى  الحاالت  تتداخل  حيث 
»يخلّف  املال  ورأس  الخبُل  أصابه  والطبيُب  عاقال 
وتؤثث  باملعنى  املعنى  ويصطدم  الهبال«... 
وإيقاعات  أحيانا  الوتر  برضبات  العرض  موسيقى 
فيها  والحكاية  والدواء  الداء  آخر.  حينا  متسارعة 
»داوهم بالتي كانت هي الداء«... تغيري اإلضاءة بني 
من  يشعُّ  نوٍر  وبني  غامٍض  ظالم  يف  تُْغرقك  خافتة 
ليُنذر بيشٍء ما قادم يساهم يف خلق  زوايا املشهد 
حالة توتّر ُمحفزة تجعلك مشدودا للعرض وتتامهى 
الذي كان  الديكور  بحذر مع شخوصه... وباستثناء 
وظيفتها  نتبني  ومل  الرّكح  منتصف  درجات  ثالث 
مرّبرات  دون  الحركة  ملجال  توسيعها  غري  الدرامية 
النّص  عىل  الرتكيز  تشتيت  إىل  تؤدي  مببالغة  ورمبا 
األديب املنطوق بواسطة املمثلني وهو جوهر العمل.

يستحّق  إبداعي  ُمنجٌز  شديد...  باختصار  العرض 
املتابعة واملشاهدة مع مرسحيّني متميزين وممثّلني 
جديد  عمل  كل  يف  يحقق  الرمييل  مهذب  رائعني 
ُمقنعا  كان  كذلك  شعبان  ومحمد  واضحا  نُضجا 
وعودة  امليلودرامية  املبالغات  بعض  رغم  كممثل 
انقطاع  بعد  الرّكح  إىل  حمودة  لهاجر  محمودة 
بوزيد،  محمد  سايس،  ميساء  وكذلك  وبكفاءة.. 
كانوا جميعا  القروي  نور  بدر،  فوزية  نجار،  أصالة 
مجيدين يف تناغم إدايئ متوازن لنص حواري مكني.

وإخراج  السامعيل  رياض  تأليف  من  النص 
كان مبرسح  والعرض  النرصي  لسامي  ودراماتورجيا 
سنشاهده  وبالتأكيد  الثقافة  مبدينة  الجهات 
مجّددا حيث تّم العرض »قبل األول« مترسعا قبل 
االنتهاء من التدريبات ليلتحق بعروض أيام قرطاج 

املرسحية.

من  وبإرشاف  بتونس  الثقايف  العمل  ملؤسسات  األساسية  النقابة  من  بتأطري 
انتظم تجمع احتجاجي ألعوان واطارات املؤسسات  للثقافة  العامة  الجامعة 
الثقافية صباح يوم الثالثاء يف مقر وزارة الثقافة بالعاصمة، رفعوا خالله الفتات 
وشعارات استنكرت اإلهانات األخرية التي مارسها متفقدون عىل األعوان خالل 
زيارات التفقد األخرية يف عدد من املؤسسات وطالبوا فيها بإنهاء مهاّم املتفقد 

العام.
وحرض يف هذا التجمع االحتجاجي أيضا العرشات من األعوان من عدة جهات 

يف البالد.
وكنا كشفنا يف نرشة إخبارية سابقة أن زيارات تفقد شملت األسبوع الفارط 
بعض املؤسسات الثقافية واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، رافقتها 

سلوكات وترصفات فيها استهانة بكرامة األعوان وهرسلة ممنهجة تجاههم.
كرامة  أن  تونس  يف  الثقايف  العمل  ملؤسسات  األساسية  النقابة  أكدت  وقد 
هذه  رفضها  أكدت  كام  اعتبار،  كل  فوق  وهي  للمساومة  ليست  منظوريها 
الغطرسة وتضامنها املطلق مع كل الذين تعرضوا لإلهانة واإلذالل أثناء عملية 

التفقد.

بوليسية  ليست  مهامها  أّن  وتدرك  التفقد  عملية  تحرتم  أنها  أبرزت  النقابة 
ردعيّة وإمنا تقوم عىل تطوير أساليب العمل املنتهجة داخل اإلدارة وبتصويب 
األخطاء، وتقوم باتخاذ كافة اإلجراءات القانونية يف كنف االحرتام والشفافية، 
من  أكرث  يف  بالتفقد  طالبت  قد  الثقافية  القاعدية  املؤسسات  أن  إىل  الفتة 
مناسبة، خاصة أن هذه املؤسسات تعاين منذ سنوات من بنية تحتية مهرتئة 

ونقص يف التجهيزات وسوء توزيع يف املوارد البرشية.
اإلملام  عدم  عن  تنّم  مداهامت  هو  حدث  ما  أن  األساسية  النقابة  وبيّنت 
الثقايف وأظهر أن هذه املامرسات بوليسية وأمر مخجل  بخصوصيات العمل 

وعار عىل كل العاملني يف قطاع الثقافة، مطالبة مبساءلة املتفقد العام حول 
للمؤسسات  تفقد  بزيارات  قاموا  الذين  العامة  للتفقدية  التابعني  املوظفني 
الثقافية، عن مدى متكنهم من املسائل اإلدارية والقانونية التي تقوم أساسا 
عىل اإلذن مبهمة واالستظهار بها والتعريف بهوية املتفقدين عند القيام بكل 
أساليب  اتباع  وعدم  املتبادل  االحرتام  كنف  يف  بذلك  والقيام  تفقد،  عملية 
االحتقار والتعايل والتكرّب، ومخاطبة العاملني بأسلوب ال يخضع ملنطق اإلهانة 

والفوقية.

وشّددت عىل وجوب فتح تحقيق يف مالبسات ما حدث ورّد االعتبار للذين 
من  محّذرة  لهم،  رسمي  بشكل  واالعتذار  عملهم،  مقرات  يف  إهانتهم  متت 
ومعلنة  االجتامعي،  املناخ  تعكري  من  تزيد  التي  املامرسات  هذه  خطورة 
استعدادها التام للدفاع عن منظوريها والتصدي لهذه التجاوزات بكل الوسائل 
النضالية املتاحة إذا مل تتدارك سلطة اإلرشاف ورّد االعتبار ومحاسبة املسؤولني 

عن هذه الترصفات غري املسؤولة.
* صربي الزغيدي

في مقر وزارة الثقافة:

احتجاجات ضد الغطرسة واإلهانات، ومطالب بإنهاء مهامّ املتفقد العام  

وزيرة  وبإرشاف  بقرطاج  لويس«  »القّديس  كاتدرائية  يف 
سفري  وبحضور  القرمازي  قطاط  حياة  الثقافية  الشؤون 
االتحاد األورويب بتونس السيد »ماركوس كورنارو« وممثلني 
عن »اكسربتيز فرانس« أُعطيت إشارة انطالق مرشوع تهيئة 
متحف قرطاج، بداية األسبوع األول من ديسمرب 2021، وهو 
التونسية  الّدولة  بني  اتّفاقية رشاكة  إطار  يتنزّل يف  مرشوع 
ويهدف  وجهتنا«،  »تونس  مسّمى  تحت  األورويب  واالتحاد 
هذا املرشوع إىل مزيد تثمني متحف قرطاج وإعادة توظيفه. 
يف كلمة ألقتها وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي أكدت 
»تونس  برنامج  إطار  يف  استثنائية  اعتامدات  رصد  تم  أنه 
ُخّصص  الذي   »3000 »تراث  مرشوع  سيّام  وال  وجهتنا«، 
وإلدارة  املبارش،  ومحيطه  قرطاج  متحف  تأهيل  إلعادة 
Exper� »ململرشوع املمثلة يف الوكالة الفرنسية للخربة الفنية 
tise France« التابعة ملجموعة »وكالة التنمية الفرنسية«.

التدخل يف كاتدرائية »سان لوي«  ويف هذا اإلطار يُذكر أن 
ومبنى املعتكف السابق لآلباء البيض قد تطلّب إجراء عدد 
من الدراسات التي استغرقت مدة تزيد عن عامني مبا يضمن 
االعتبار خصوصيتهام  أخذا يف  سالمتهام واملحافظة عليهام، 
يعرف ضغطا عمرانيا  أثرّي  التاريخية ووجودهام يف موقع 
إنجاز  ومتناسقة  مبتكرة  مقاربة  ضمن  تّم  وقد  متناميا، 
دراسة حول األثر البيئي واالجتامعي والرتايث لهذا التدخل، 
دراسة يف سياق مرشوع  فيها  تنجز  التي  األوىل  املرة  وهي 
لهذا  وسيكون  تونس،  يف  ملتحف  القبيل  هذا  من  متحفي 
املرشوع بُعٌد وطني اعتبارا ملا سيضفيه من ديناميكية عىل 
املنطقة مام يحتّم تضافر الجهود إلنجاحه وتحقيق أهدافه. 
التأهيل  إعادة  أّن مرشوع  الثقافية  الشؤون  وزيرة  وأكدت 
يُعدُّ فرصة النخراط هذا املتحف يف مقاربة منفتحة يف ما 

يتعلق بتنويع الزائرين وتطوير الخدمات املقدمة إليهم.
الهندسة  يف  املناظرة  إطالق  قرب  عن  الوزيرة  وأعلنت 
املعامرية والسينوغرافيا وتهيئة املساحات الخرضاء ملرشوع 
أوىل  خطوة  يف  بقرطاج  الوطني  املتحف  تأهيل  إعادة 

لتتواصل مراحل املرشوع إىل حدود موّف سنة 2023.

السياحة  وتطوير  تونس...  انفتاح 
الثقافية

السيد  بتونس  األورويب  االتحاد  سفري  أشاد  جهته،  من 
متحف  تهيئة  إعادة  مرشوع  بأهمية  كورنارو«  »ماركوس 
تراثية  قيمة  من  املوقع  لهذا  ملا  املبارش  ومحيطه  قرطاج 
عدد  تونس عىل  بانفتاح  دامئا  يذكّر  الذي  وهو  وحضارية، 
مهّم من الحضارات، إذ أبرز سفري االتحاد األورويب أن لهذا 
النمّو  لدعم  مشرتكة  أهداف  األورويب  التونيس  التعاون 

االقتصادي والحيوية اإلقليمية والحراك السياحي يف خطوة 
لتطوير السياحة الثقافية وتثمني الرتاث الثقايف لتونس. 

ثالثة  عىل  املرشوع  لهذا  األورويب  االتحاد  متويل  وسيكون 
وجهتنا«  »تونس  برنامج  تشجيع  إطار  يف  كربى  محاور 
رصدت له ميزانية بنحو 51 مليون أورو وهو مرشوع أورويب 
يهدف اىل دعم اسرتاتيجية تنويع العرض السياحي التونيس 
قطاع  ومرافقة  املستدامة  السياحة  تطوير  عىل  يركز  الذي 
الكلفة  وتقدر  الثقايف،  الرتاث  وتثمني  التقليدية  الصناعات 
الجملية للمرشوع ككل بـ10 مليون أورو ممّولة من االتحاد 
األورويب إلنجازه بالتعاون مع Expertise France األورويب 

الذي ُعهد إليه بالرشاكة مع وزارة الثقافة.
من  جملة  قرطاج  متحف  فضاء  يشهد  أن  املنتظر  ومن 
التغيريات الجذرية، وذلك وفق مخطّط خاميس انطلق فعليا 
منذ شهر نوفمرب 2020 ليتواصل إىل موف سنة 2024، عىل 
مستوى البنية التحتية وطريقة عمل املتحف ومختلف أوجه 
تواصله مع املحيط الخارجي وطريقة الرتويج له إضافة إىل 
التاريخي  املَْعلم  هذا  محيط  حول  تجارية  مشاريع  بعث 
العائالت  تستقطب  بارزة  وسياحية  ثقافية  وجهة  ليصبح 

التونسية والسيّاح، ويدعم منظومة السياحة الثقافية.

تراث عالمي مهدّد...
وللتذكري، فقد أُنِشء متحف قرطاج األثري سنة 1875 مببنى 
ثم  لوي«،  سان  »متحف  اسم  تحت  البيض  اآلباء  معتكف 
أصبح يُعرف بداية من سنة 1899 باسم »متحف الفيجريي« 
توقيع  إثر   1964 سنة  الوطني«  »املتحف  يصبح  أن  قبل 

اتفاقية تسوية مؤقتة بني الفاتيكان والجمهورية التونسية.
القرن  تسعينات  منذ  قرطاج  يف  الوطني  املتحف  وشهد 
املايض العديد من عمليات التوسعة والتهيئة، وعرف عددا 
القرن  من  األوىل  السنوات  يف  تأهيله  إعادة  مشاريع  من 
الحادي والعرشين، غري أن جملة من الوضعيات استوجبت 
إغالق عدد من القاعات تباعا، إىل أن تّم إغالق املتحف كليا 

يف مارس 2018.
الوطني  للموقع  والحضارية  التاريخية  األهمية  إىل  ونظرا 
قامئة  يف   1979 سنة  إدراجه  تّم  العاملية  وقيمته  بقرطاج 
الرتاث العاملي لليونيسكو غري أن هذا التصنيف أصبح مهّددا 
بسبب ما تشهده املنطقة خالل السنوات األخرية من توّسع 

حرضي وهو ما استوجب وضع خطة لحاميته وإحيائه.
من سنة  ديسمرب  أبوابه يف  املتحف  يفتح  أن  املنتظر  ومن 
2025 وفق مواصفات عاملية متطورة ميكن فيه عرض مهن 

مستوحاة من الرتاث بعد تهيئة ساحة اليونسكو به.
* ناجي الخشناوي

في انتظار أن تُفتتح أبوابه سنة 2025:

انطالق مشروع تهيئة متحف قرطاج
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في وزارة الرياضة

متى تقديم العمل واألهداف؟
رغم مرور وقت عىل توليه حقيبة وزارة الرياضة إالّ اّن الوزير كامل 
دقيش مل يقدم برنامج عمل وزارته بالتدقيق حتى نعرف إىل أين تتجه، 
نقول هذا حتى ال تظل االمور هكذا بعيدا عن مالمسة امللفات الحقيقية 
التي تحتاج تدقيقا ومتابعة للتفاصيل عىل اهميتها كام اّن وزارة الرياضة 
ورغم مرور شهر عىل وصول كامل دقيش اىل مركز القيادة إال انه مل يخرج 
إىل الّنور ليكشف النقاب عن برنامج واضح ودقيق إن كان موجودا وتم 
االعداد له ضمن خطة ستنهي العمل هكذا عىل الهامش! هنا نسأل عن 
الجامعات  كل  الن  املايل  الجانب  يف  خاصة  تركيزها  سيتم  التي  الخطة 
الدعم  تقريبا حصلت عىل دعم مايل خالل سنتي 2020 و2021 وكان 
ننرش  )نحن  والرياضة  الشباب  وزارة  ارقام  مليارا حسب   41 يف حدود 
تحقق من  ماذا  نسأل  املقدم  املايل  الدعم  بعيدا عن  ـ  املالية(  الوثيقة 
نتائج...؟ نحن ال نود التوقف أمام ما انجز الننا نعرف مسبقا اّن وزارة 
الشباب والرياضة هي نفسها ال تعرف ملاذا كل هذه املصاريف املالية؟ 
لنأخذ  املالية؟  املنح  الوزارة يف إسناد هذه  لكّن االهم ما هي مقاييس 
لها  لترصف  للجميع  الرياضة  جامعة  أنشطة  هي  ما  ـ  ذلك  عىل  مثاال 
الوزارة عىل 12 ألف مجاز ـ 425 ألف دينار سنة 2020 و440 ألف دينار 
سنة 2021 ـ كام اّن عدد الفرق املنخرطة يف هذه الجامعة عددها 57 
ـ جامعة التنس وهي جامعة نخبوية ملاذا 620 ألف دينار يف 2020 ثم 
مليارا و200 يف سنة 2021! جامعة القولف رصفت لها الوزارة مبلغا ماليا 
يف حدود 201 مليونا سنة 2020 ثم 277 مليونا يف سنة 2021. وحتى 
جامعة الكرة فقد نالت نصيبها من »وليمة الدعم املايل غري املستحق« 
فلمن ال يعرف فاّن عدد مجازيها بلغ 47٫859 ـ اما عدد الفرق فهو يف 
حدود 369 ـ رصفت لها الوزارة مبلغا يف حدود املليار و600 سنة 2020 
ومليار و700 يف سنة 2021 ـ جامعة  الكرة الطائرة نالت مليارا و380 
يف سنة 2020 ومليارا و490 سنة 2021 ـ )5017 مجازا( اما جامعة كرة 
اليد فقد حصلت عىل مليار و601 سنة 2020 وعىل مليار و765 يف سنة 

 58 لها  السلة  كرة  ـ جامعة   2021
عىل  حصلت  مجازا  و6818  ناديا 
و330  املليار  حدود  يف  مايل  دعم 
يف سنة 2020 وعىل مليار و479 يف 

سنة 2021.
املالية  الوثيقة  من خالل هذه 

تبني لنا ان وزارة الرياضة تقدم دعام ماليا سنويا لـ 45 جامعة رياضية 
اغلب هذه الجامعات تغّط يف نوم عميق وهي موجودة عىل ورق اما 

نشاطها فهو يف اغلبه مناسبايت ولنا ان 
جامعة  مثل  جامعة  انشطة  عن  نسأل 
ألف   630 عىل  حصلت  التي  املالكمة 
دينار سنة 2020 و998 ألف دينار سنة 
سنة  دينار  ألف   754 والسباحة   2021
 2021 سنة  دينار  ألف  و867   2020
والرماية بـ 27 ناديا و481 مجازا حصلت عىل 318 ألف دينار يف سنة 
2020 وعىل 552 ألف دينار سنة 2021 عىل كل حال نحن ننرش وثيقة 
من  ما رصف  اّن  الصوت  بأعىل  ونقول  ـ  الجامعات  لهذه  املايل  الدعم 

التدقيق  ونطلب  مستحقيه  غري  اىل  ذهب  الوطنية  املجموعة  اموال 
ستكون  املفاجآت  ان  واالكيد  فواتري  من  قدم  وما  املالية  الحسابات  يف 
ثبت  العناوين  شابه هذه  وما  االهداف«  »عقد  كبرية جدا الن حكاية 
باملكشوف وعىل امليدان انها فضفاضة واّن هذا املال العمومي يتم رصفه 
هكذا عىل »الهوى« وعىل اشباه رياضيني افتحوا امللف وسرتون العجب. 
الرياضة  وزارة  يف  موظفة  إيقاف  بعد  واضحة  تفاصيله  امللف  أن  ولو 
ورئيس جامعة الجوجستو بعد التحيل عىل 3 شبّان دفعوا 11 ألف دينار 

النتدابهم للعمل فإذا الحكاية تصبح من أنظار القضاء؟ 
* رمزي الجبّاري

إلى متى تدفع أموال المجموعة 
الوطنية أعباء جامعات رياضية

كأس العرب فيفا قطر 2021: 

عمان  تواجه  تونس 
بعيدا عن املفاجآت

برنامج الدور الربع النهائي  
يكون املوعد يومْي الجمعة والسبت 10 و11 ديسمرب مع مقابالت ربع 
نهايئ كأس العرب فيفا قطر 2021 والتي ستكون وفقا للربنامج التايل:

 10 الجمعة 
ديسمبر 2021

الساعة 16
تونس - ُعامن

الساعة 20
قطر - اإلمارات

السبت 11 ديسمبر 
2021

الساعة 16
مرص - األردن

الساعة 20
الجزائر - املغرب 
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االخيرة

القصبة  يف  للتونسيني  الكبري  الحضور  خالل  من  بالواضح  ثبت 

أنهم يجلون العظيم حشاد وأنهم عىل العهد يسريون ألجل أن يكون 

االتحاد العام التونيس للشغل كبريا مستقال عن كل ما من شأنه أن 

يثري األقاويل ويحدث الفنت بني أبناء الوطن الواحد.

يوم 4 ديسمرب 2021 مل يكن يوما عاديا يف تاريخ تونس الحديثة 

من  الكبري  العدد  مينع  مل  ذلك  فإن  الجوية  األحوال  رداءة  فرغم 

التونسني من الحضور إىل القصبةويف ذلك أكرث من معنى وداللة عىل 

أن االتحاد هو رمز الحب املتواصل والخيط الرابط بني كل التونسيني .

4 ديسمرب 2021 يوم عظيم يف تاريخ كل التونسيني
* تعليق رمزي الجباري / عدسة منترص العكرميصور للحقيقة والتاريخ من ذكرى اغتيال حشاد

ـ اإلخوة نور الدين الطبويب وحسني العبايس ونور الدين حشاد كلهم يد واحدة ألجل 
أن تظل ذكرى حشاد ذكرى كبرية وعميقة يف وجدان كل التونسيني

ـ االخ يوسف العوادين صفاقس جاهزة الحتضان املؤمتر العام ونحن دامئا وأبدا 

مع استقاللية القرار داخل االتحاد
األخوان محمد عيل البوغديري 
ومحمد املسلمي ما نزرعه اليوم 
سنجنيه غدا هكذا علمنا االتحاد
 أن يكون التأسيس واالمتداد

أعوان وموظفو االتحاد يف كل 
املناسبات والتظاهرات حارضون ألجل أداء 
الواجب وإنجاح ما هم مطالبون بإعداده 

قبل وبعد كل تظاهرة

اإلخوة  عبد الله القمودي )املالية( وخالد 
العبيدي)جندوبة( ولزهر القمودي )سيدي بوزيد(

كلنا عىل قلب رجل واحد فداء تونس واالتحاد العام 
التونيس للشغل

األخ حسني العبايس )األمني العام السابق( لألخ سامي الطاهري 
)األمني العام املساعد املكلف باإلعالم والنرش(:

املواعيد هامة وتاريخية واألكيد أننا نلتقي عىل حب االتحاد

نساء ورجاال حرضوا إىل القصبة رمزية الجغرافيا 
وحدث التاريخ الذي نسيه بعضهم

األخ العميد  مصطفى املديني )منوبة( يصفق لنجاح يوم حشاد العظيم بحضور ابنه وعائلته واإلخوة حفيظ حفيظ ومحمد عىل الهاديف )توزر(


