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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

  المؤتمر االنتخابي الخامس والعشرون

شعاره: متمسكون باستقاللية قرارنا، منترصون لتونس
 احلرية والديمقراطية والعدالة االجتامعية

ـ أحداث الخبزة المرة في جانفي 1984

من يكشف التفاصيل 
على أهميتها؟!
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 التونسي والكورونا...
 أي حالة وعي؟

                          الخبير االستراتيجي خالد بن قدور

  في الهيئة اإلدارية الوطنية

االستشارة اإللكرتونية ال يجب أن تحل محّل الحوار الحقيقي

  بعد أن أزاحت نخبها وأحزابها ومنظماتها 
البالد التي ولت أمرها »الستشارة إلكرتونية«!

   تغييب الجريء عن حفل نجالء بودن:

وزارة الرياضة تبحث عن هيئة تسيريية تعد النتخابات تأتي بمكتب جامعي جديد

  قانون املالية قانون إكراهات 
والجميع سيتحمل التبعات

االتحاد أسعد
 مليون ونصف تونسي

  اإلمضاء على الزيادة 
في القطاع الخاص

الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل وأمالك الدولة والملكية العقارية

هيئة ادارية، سحب الفصل 2 وتراجع عن األمر عدد 420
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وطنية

اإلدارية  الهيئة  الطبويب  الدين  نور  األخ  افتتح 

الوطنية ليؤكد يف البداية عىل الظرفية الحساسة 

املستويات  مختلف  عىل  فيها  تنعقد  التي 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية وبينّ أن الهيئة 

تتعلق  األوىل  نقطتي  ستناقش  الوطنية  اإلدارية 

الخامس  العام  للمؤمتر  اإلعداد  مسار  بتقدم 

والعرشون وذلك بعد االنتهاء من صياغة مشاريع 

املؤمتر  نواب  عىل  ستعرض  التي  األربعة  اللوائح 

ملناقشتها والتصديق عليها وسيخصص الجزء الثاين 

من أشغال الهيئة لتقديم عرض وقراءة يف فصول 

وإجراءات قانون املالية االخري اضافة للمقرتحات 

النقد  صندوق  اىل  الحكومة  بها  ستتقدم  التي 

املؤمتر  لشعار  مقرتحا  العام  االمي  وقدم  الدويل 

متمسكون  املؤمتر  شعار  وهو  القادم  العام 

الحرية  لتونس  منترصون  قرارنا  باستقاللية 

بعد  وعرنّج  االجتامعية  والعدالة  والدميقراطية 

نحوها  تتجه  التي  الخيارات  كلمته عىل  ذلك يف 

األجور  كتلة  من  بالحد  سواء  الحالية  الحكومة 

وصوال  والكهرباء  املحروقات  عن  الدعم  رفع  او 

إىل الرفع التدريجي للدعم عن املواد االستهالكية 

والغذائية بداية من العام القادم.

انه  أبرز  فقد  الخاص  القطاع  اتفاق  وبخصوص 

تمنّ  االخري  يف  لكن  إمضاؤه  السهل  من  يكن  مل 

بالقطاع  العاملي  ميكن  اتفاق  حول  التوافق 

الخاص من حقهم يف الزيادة يف األجر وأبرز االخ 

للمكتب  الحالية  النيابية  املدة  بأن  العام  االمي 

يف  للزيادة  اتفاقات  ثالثة  شهدت  التنفيذي 

القطاع الخاص وأشار كذلك إىل بداية اللجوء اىل 

توترات  سيخلق  اعتامده  أن  واعترب   20 املنشور 

اجتامعية وسيرضب الحوار االجتامعي يف العمق 

التعهدات  للتفيص من  خصوصا مع ظهور بوادر 

وااللتزامات واالتفاقات املمضاة.

شعار المؤتمر القادم
بعد عرض اللوائح األربع للمؤمتر القادم ومناقشة 

الصيغة  عىل  املصادقة  متت  املقرتحة  التعديالت 

النهائية ملشاريع اللوائح التي ستعرض عىل نواب 

املؤمتر العام كام تم بعد ذلك التصديق عىل شعار 

باستقاللية  متمسكون   « سيكون  الذي  املؤمتر 

والدميقراطية  الحرية  لتونس  منترصون  قرارنا 

والعدالة االجتامعية«.

أن  يجب  ال  االلكترونية  االستشارة 
تحّل محّل الحوار الحقيقي 

لالتحاد  الوطني  الدور  االدارية  الهيئة  مثنّنت 

ودعت إىل مواصلة االضطالع به يف هذا الظرف 

ين عن تجندهم  الدقيق الذي مترنّ به بالدنا معربنّ

لكلنّ  ي  والتصدنّ منظنّمتهم  عىل  ود  للذنّ الدائم 

حمالت التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف 

االتحاد والنقابيات والنقابيي. 

آجال  تحديد  أن  االدارية  الهيئة  واعتربت 

أساسية  خطوة  ظات،  التحفنّ رغم  االنتخابات، 

تقطع  ال  ولكننّها  االستثنايئ  الوضع  مع  للقطع 

دون  بقونّة  املرور  وسياسة  واإلقصاء  التفرنّد  مع 

ومكتسباته،  التونيس  املجتمع  مكونّنات  اعتبار 

وأن االستشارة االلكرتونية ال ميكن أن تحلنّ مكان 

رشائح  أوسع  متثنّل  ال  لكونها  الحقيقي  الحوار 

املجتمع وقواه الوطنية فضال عن غموض آلياتها 

وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخنّل يف مسارها 

باستجواب محدود  واكتفائها  نتائجها  يف  والتأثري 

يختلف  ال  قد  االحتامالت  لكلنّ  قابل  املجاالت 

سنا  توجنّ عن  ونعرب  اآلراء  سرب  نتائج  عن  كثريا 

قد  االلكرتونية  االستشارة  آلية  أننّ  من 

والوصول  واقع  أمر  لفرض  أداة  تكون 

د سلفا، عالوة عىل أننّها  إىل هدف محدنّ

واملنظنّامت  لألحزاب  متعمد  إقصاء 

التي مل تتورنّط يف اإلرضار مبصالح البالد، 

إىل  يُفيض  قد  ُملتبس  سعي  إننّها  كام 

وكلنّ  املعارضة  وإلغاء  السلطة  احتكار 

سلطة تعديل أخرى.

احرتام  رضورة  عىل  الهيئة  وشددت 

الحقوق والحريات وإعالء شأن القانون 

ووقف  القضاء  استقاللية  ضامن  عىل  والحرص 

للمرفق  القضاة وندعو إىل إصالح عاجل  هرسلة 

القضايئ حتنّى يؤدنّي دوره يف إحالل العدل وإنفاذ 

ات  القانون وضامن املحاكامت العادلة وفتح ملفنّ

العام  املال  السياسية ونهب  واالغتياالت  التسفري 

وغريها.

التونسيون  املهاجرون  إليه  يتعرنّض  ما  وأدانت 

النظاميي من معامالت سيئة يف محتشدات  غري 

القواني  يحرتم  ترحيل قرسي ال  إنسانية ومن  ال 

موضع  يف  بالدنا  ويضع  اإلنسان  وكرامة  الدولية 

إلمالءات  والخاضع  رعاياها  بحقوق  املستهي 

ونطالب  األوروبية  الدول  وابتزاز  ورشوط 

حتى  الرتحيل  حول  سياستها  مبراجعة  الحكومة 

ال تتحونّل تونس إىل رشطي لحامية حدود شامل 

ة الستقبال الهجرة غري النظامية. املتوسط ومنصنّ

مطالبة بسحب المنشور عدد 20
يكتنف  ما  االدارية  الهيئة  أعضاء  استنكر 

املفاوضات مع صندوق النقد الدويل من غموض 

ورسية وتعتيم وغياب ألينّ صيغة تشاركية داخلية 

املعلومة  إىل  النفاذ  وحقنّ  الشفافية  إىل  ودعوا 

مكونّنات  وسائر  الوطنية  املنظنّامت  وإرشاك 

املجتمع املدين يف تسطري مسار هذه املفاوضات 

مبا يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها عىل مصلحة 

الشعب والوطن كام أبدوا عدم الرضاء لألسلوب 

االنفرادي واالرتجايل الذي متنّت به صياغة واعتامد 

إىل  داعي   2022 لسنة  العمومية  امليزانية  قانون 

وتجننّب  النقائص  لتجاوز  خاصة  تدابري  اتخاذ 

االستتباعات السلبية لهذا القانون.

مثنّنت الهيئة اإلدارية االتفاق الحاصل يف الزيادة 

ودعوة  الخاص  القطاع  ل  وعامنّ عامالت  أجور  يف 

مناقشة االستعدادات ملؤتمر صفاقس،وضرورة احرتام الحريات واستنكار التفاوض السرّي
في الهيئة اإلدارية الوطنية:

االستشارة االلكترونيّة
 ال يجب أن تحّل محّل  الحوار الحقيقيّ

* نرص الدين السايس /صور منترص العكرمي
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احرتامه  متابعة  أجل  من  التجّند  إىل  الهياكل 

واإلرساع بإصدار املالحق التعديلية الخاصة به. 

مطالبني بسحب املنشور عدد 20 الذي يتعارض 

وترشيعات  الدولية  واالتفاقيات  الدستور  مع 

املفاوضة  يستهدف  كام  تونس  يف  الشغل 

والحّر  الطوعي  االجتامعي  والحوار  الجامعية 

ويهّدد االستقرار االجتامعي ويفتح الباب عىل 

الفوىض والتوتر والرصاعات القصوى. 

إيقاف سياسة القتل البيئي البطيء 
الحكومة  مطالبة  اإلداريّة  الهيئة  جددت  كام 

مراجعة  ومنها  وااللتزامات  التعّهدات  بتنفيذ 

القطاعية  االتفاقيات  وتطبيق  األدىن  األجر 

املربمة خاّصة تلك التي تضّمنها اتّفاق 6 فيفري 

2021 وفتح املفاوضات حول الزيادة يف أجور 

أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونرش 

العمل  أشكال  كّل  وإنهاء  بها  املتعلّقة  األوامر 

وصيغ  املفّوضة  واالعتامدات  كالحضائر  الهّش 

التعاقد يف عدد من القطاعات. وأدانت يف ذات 

واملضاربة  االحتكار  مامرسات  تنامي  السياق 

والتحيّل وإشعال لهيب األسعار وإفراغ األسواق 

من بعض السلع واملواد األساسية.

املامطلة  سياسة  االدارية  الهيئة  وأدانت 

والتجاهل املعتمدة يف موضوع النفايات سواء 

مقّدمتها  ويف  النفايات  مبصبّات  املتعلّقة  منها 

وجربة  اإليطالية  بالنفايات  أو  عقارب  مصّب 

وتواطؤ  تالعب  من  امللف  هذا  شاب  وما 

البطيء  البيئي  القتل  سياسة  مع  ينسجامن 

التي متارس عىل املواطنات واملواطنني يف عديد 

اإلداريّة  الهيئة  وحّملت  عقود  منذ  الجهات 

بعض  يف  الوضع  توتّر  يف  مسؤوليتها  السلطة 

نتيجة  السكان  صّحة  تهديد  بسبب  الجهات 

تخبّط السياسة العامة يف مجال البيئة وحامية 

املحيط وغياب تصّورات واسرتاتيجيات وطنية 

بديلة، يف مجال البيئة ومعالجة النفايات.

وأدانت أيضا ما يتعرّض له الشعب الفلسطيني 

الصهيوين  العدو  قبِل  من  وتقتيل  اعتداء  من 

وتركيز  واعتقاالت  اغتياالت  وحصول 

التعذيب  عرب  باألرسى  وتنكيل  للمستوطنات 

والحرمان من الزيارة والعزل االنفرادي والتمديد 

عن  املرضبني  لألرسى  اإلدارية  االعتقاالت  يف 

الطعام. كام عرّبت عن إدانتها الشديدة للهرولة 

والشخصيات  الدول  من  لعدد  املسبوقة  غري 

وسعيها  الصهيوين  العدّو  مع  للتطبيع  العربية 

إىل الضغط عىل دول أخرى لجرّها إىل مستنقع 

التطبيع، وجّددت الهيئة اإلداريّة مطالبتها سّن 

قانون يجرّم التطبيع يف تونس.

العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
 2022 جانفي   4 يوم  املجتمعني  للشغل  التونيس 
وبعد  الطّبويب،  نورالدين  األخ  العام  األمني  برئاسة 

تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستجّدات، فإنّنا:
يواصل  أن  يجب  الذي  الوطني  الدور  عىل  نؤكّد   .1
هذا  يف  به  االضطالع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
بهام  متّر  الذين  الخطري  واملنعطف  الدقيق  الظرف 
بالدنا ونعرّب عن استعدادنا إىل إنجاح أي مبادرة تضعها 
املجتمع  من  وطنية  أطيافا  حولها  وتجّمع  منظّمتنا 

املدين والسياسيني من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
منظّمتنا  عىل  للّذود  الدائم  تجّندنا  عن  نعرّب    .2
والتصّدي لكّل حمالت التشويه وافتعال القضايا التي 
نؤكّد  كام  والنقابيني.  والنقابيات  االتحاد  تستهدف 
والقرار  املوقف  استقاللية  لتعزيز  املستميت  نضالنا 
النقابيني بعيدا عن كّل اصطفاف ودون تأثّر بالهرولة 

والضغوطات والدسائس.
من  عليها  ما  عىل  االنتخابات،  آجال  تحديد  نعترب   .3
تحّفظات، خطوة أساسية تُنهي الوضع االستثنايئ ولكّنها 
ال تقطع مع التفرّد واإلقصاء وسياسة املرور بقّوة دون 
اعتبار مكّونات املجتمع التونيس ومكتسباته، ونرى أن 
الحوار  محّل  تحّل  أن  ميكن  ال  االلكرتونية  االستشارة 
وقواه  املجتمع  أوسع رشائح  متثّل  ال  لكونها  الحقيقي 
الوطنية فضال عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها 
ومخاطر التدّخل يف مسارها والتأثري يف نتائجها واكتفائها 
باستجواب محدود املجاالت قابل لكّل االحتامالت قد 
ال يختلف كثريا عن نتائج سرب اآلراء ونعرب عن توّجسنا 
من أّن آلية االستشارة االلكرتونية قد تكون أداة لفرض 
أمر واقع والوصول إىل هدف محّدد سلفا، عالوة عىل 
أنّها إقصاء متعمد لألحزاب واملنظاّمت التي مل تتورّط 
قد  ُملتبس  سعي  إنّها  كام  البالد،  مبصالح  اإلرضار  يف 
يُفيض إىل احتكار السلطة وإلغاء املعارضة وكّل سلطة 

تعديل أخرى. 
4. نشّدد عىل رضورة احرتام الحقوق والحريات وإعالء 
القضاء  استقاللية  ضامن  عىل  والحرص  القانون  شأن 
ووقف هرسلة القضاة وندعو إىل إصالح عاجل للمرفق 
وإنفاذ  العدل  إحالل  يف  دوره  يؤّدي  حتّى  القضايئ 
القانون وضامن املحاكامت العادلة، ونؤكّد عىل أّن زمن 
اإلفالت من العقاب قد وىّل وأن ال أحد فوق املساءلة 
قد  الوقت  وأّن  وانتامؤه  موقعه  كان  مهام  واملحاسبة 
حان لفتح ملّفات التسفري واالغتياالت السياسية ونهب 

املال العام وغريها.
غري  التونسيون  املهاجرون  إليه  يتعرّض  ما  ندين   .5
النظاميني من معامالت سيئة يف محتشدات ال إنسانية 
وكرامة  الدولية  القوانني  يحرتم  ال  ترحيل قرسي  ومن 
بحقوق  املستهني  موضع  يف  بالدنا  ويضع  اإلنسان 
الدول  وابتزاز  ورشوط  إلمالءات  والخاضع  رعاياها 
حول  سياستها  مبراجعة  الحكومة  ونطالب  األوروبية 
الرتحيل حتى ال تتحّول تونس إىل رشطي لحامية حدود 
شامل املتوسط ومنّصة الستقبال الهجرة غري النظامية 
الذين  املرّحلني  أفعال  ردود  مخاطر  من  ونحّذر 
سيجدون أنفسهم من جديد يف مواجهة مصري البطالة 
والتهميش واالنحراف بعد أن كان ميكن الضغط عىل 
يف  وضعيّاتهم  لتسوية  حلول  إليجاد  األوروبية  الدول 

بالد املهجر.
النقد  صندوق  مع  املفاوضات  يكتنف  ما  نستنكر   .6
الدويل من غموض ورسية وتعتيم وغياب ألّي صيغة 
تشاركية داخلية وندعو إىل الشفافية وحّق النفاذ إىل 
مكّونات  وسائر  الوطنية  املنظاّمت  وإرشاك  املعلومة 
املفاوضات  هذه  مسار  تسطري  يف  املدين  املجتمع 
مصلحة  عىل  وحفاظها  ونديتها  وضوحها  يضمن  مبا 
املفاوضات  لتجربة  بتدقيق  واإلرساع  والوطن  الشعب 
رفضنا  ونعلن  جديدة  جولة  يف  الخوض  قبل  السابقة 
وبرامجها  أهدافها  إعداد  يف  نسهم  مل  مفاوضة  ألّي 

ووسائلها ومآالتها.   
7. نثّمن االتفاق الحاصل يف الزيادة يف أجور عامالت 
وعاّمل القطاع الخاص ونعتربه، عىل تواضعه، مثرة جهود 
وصرب استطعنا من خالله تجاوز كّل العراقيل التي أريد 

لها أن تحول دون التوصل إىل توقيعه. وندعو هياكلنا 
بإصدار  واإلرساع  احرتامه  متابعة  أجل  من  التجّند  إىل 
املالحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيام 
االتفاقيات  مبراجعة  تعلّق  ما  سواء  منه  عالقا  بقي 
املشرتكة أو بإحداث أخرى أو فيام يخّص مراجعة قيمة 
املناخ  تنقية  تتّم  الدرجة وذلك يف أقرب اآلجال حتّى 
العطاء  مبزيد  العمل  عىل  العاّمل  وينكّب  االجتامعي 

والبذل.
8. نستنكر األسلوب االنفرادي واالرتجايل الذي متّت به 
صياغة واعتامد قانون امليزانية العمومية لسنة 2022 
ونعتربها ميزانية قارصة عىل تلبية املطالب االجتامعية 
الرضورية فضال عن  االقتصادية  واالستحقاقات  امللّحة 
نفس  فصولها،  أغلب  ومواصلتها، يف  التلفيقي  طابعها 
يف  عقود  منذ  املعتمدة  الفاشلة  اإلدارية  اإلجراءات 
ندعو  كام  اآلخر.  الرأي  إىل  واالستامع  التشاور  غياب 
وتجّنب  النقائص  لتجاوز  خاصة  تدابري  اتخاذ  إىل 

االستتباعات السلبية لهذا القانون.
9. نطالب بسحب املنشور عدد 20 الذي يتعارض مع 
يف  الشغل  وترشيعات  الدولية  واالتفاقيات  الدستور 
تونس ومكتسباته التي راكمها عرب عقود كام يستهدف 
املفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي الطوعي والحّر 
ويهّدد االستقرار االجتامعي ويفتح الباب عىل الفوىض 
إىل  الحكومة  وندعو  القصوى.  والرصاعات  والتوتر 
التفاعل اإليجايب مع مراسلة املكتب التنفيذي املوّجهة 
إليها يف الغرض، يف صورة تجاهل مطلب االتحاد فإنّنا 

نعلن تجّندنا إلسقاطه بكّل الطرق املرشوعة.
التعّهدات  بتنفيذ  الحكومة  مطالبة  نجّدد   .10
وتطبيق  األدىن  األجر  مراجعة  ومنها  وااللتزامات 
تضّمنها  التي  تلك  املربمة خاّصة  القطاعية  االتفاقيات 
اتّفاق 6 فيفري 2021 وفتح املفاوضات حول الزيادة 
يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونرش 
الهّش  العمل  أشكال  كّل  وإنهاء  بها  املتعلّقة  األوامر 
كالحضائر واالعتامدات املفّوضة وصيغ التعاقد يف عدد 
من القطاعات وندعوها إىل استئناف الحوار االجتامعي 
العمومية  الوظيفة  أعوان  أجور  يف  مفاوضات  وفتح 
األساسية  امللّفات  معالجة  والرشوع يف  العام  والقطاع 
باإلصالح  العموميّة  املؤّسسات  وإنقاذ  تشاركية  بصفة 

ال بالتفويت.
11. ندين سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيني 
عرب االحتكار واملضاربة والتحيّل وإشعال لهيب األسعار 
األساسية  واملواد  السلع  بعض  من  األسواق  وإفراغ 
إجراءات  اتخاذ  عدم  يف  املسؤولية  الحكومة  ونحّمل 
وإنقاذ  االحتكار  ومنع  األسعار  التهاب  لوقف  عاجلة 

املقدرة الرشائية للتونسيات والتونسيني.
والعجز  والتجاهل  املامطلة  سياسة  إدانتنا  نجّدد   .12
منها  سواء  النفايات  مبوضوع  عالقة  يف  املعتمدة 
املتعلّقة مبصبّات النفايات ويف مقّدمتها مصّب عقارب 
امللف  هذا  شاب  وما  وجربة  اإليطالية  بالنفايات  أو 
من تالعب وتواطؤ ينسجامن مع سياسة القتل البيئي 
البطيء التي متارس عىل املواطنات واملواطنني يف العديد 
من الجهات منذ عقود ونحّمل السلطة مسؤوليتها يف 
صّحة  تهديد  بسبب  الجهات  بعض  يف  الوضع  توتّر 
السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة يف مجال البيئة 
وحامية املحيط وغياب تصّورات واسرتاتيجيات وطنية 

بديلة، يف مجال البيئة ومعالجة النفايات.
عىل  الفلسطيني  الشعب  إليه  يتعرّض  ما  ندين   .13
يدي العدو الصهيوين من تقتيل واغتياالت واعتقاالت 
التعذيب  عرب  باألرسى  وتنكيل  للمستوطنات  وتركيز 
يف  والتمديد  االنفرادي  والعزل  الزيارة  من  والحرمان 
الطعام. كام  اإلدارية لألرسى املرضبني عن  االعتقاالت 
نعرّب عن إدانتنا الشديدة للهرولة غري املسبوقة لعدد 
العدّو  مع  للتطبيع  العربية  والشخصيات  الدول  من 
الصهيوين وسعيها للضغط عىل دول أخرى لجرّها إىل 
يجرّم  قانون  سّن  مطالبتنا  ونجّدد  التطبيع،  مستنقع 

التطبيع يف تونس.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

األخ أنور بن قدور: 

قانون املالية لسنة 
2022 يتناغم بشكل

توصيات  مع  تام   
صندوق النقد 

قدم األخ أنور بن قدور االمني العام املساعد املسؤول عن الدراسات والتوثيق باالتحاد قراءة يف أبرز 
االجراءات التي تضمنها قانون املالية األخري واعتربها غري مرتابطة من ناحية السياسات إذ ال فصل 
بني السيايس واالقتصادي واالجتامعي وأضاف أن قانون املالية األخري مّر مرور الكرام  عىل املسألة 
الجبائية ومل يتخذ االجراءات التي تضمن عدالتها بني مختلف الفئات خصوصا يف التصاريح الجزافية 
وتفعيل عمليات املراقبة وتحدث األخ بن قدور عن تناغم اجراءات قانون املالية األخري مع مقررات 
وتوصيات صندوق النقد الدويل يف عالقة بتجميد األجور وتجاهل االتفاقات املمضاة وخصوصا رفع 

الدعم عن املحروقات والكهرباء متهيدا لرفعه تدريجيا عن املواد االستهالكية والغذائية.

الهيئة اإلدارية الوطنية تتدعم باملنسقة الوطنية للمرأة العاملة 
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  أشغال  سجلت 
األخت  مشاركة  بالحاممات  املنعقدة 
زبيدة النقيب املنسقة الوطنية الجديدة 
بعد تصديق  العاملة وذلك  املرأة  للجنة 
النظام  تنقيح  عىل  لالتحاد  العام  املؤمتر 
متثيلية  يضمن  مبا  لالتحاد  الداخيل 
قرار  سلطة  ثالث  يف  واملرأة  الشباب 
األخت  حضور  ويأيت  النقابية  باملنظمة 
زبيدة النقيب ليدعم وجود املرأة النقابية 
االستثنائية  التدابري  إثر  القرار  بسلطات 
الداعمة لتويل النساء مسؤوليات متقدمة 

باتحاد الشغل.
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التي  وهي  استثنائية  حالة  تونس  تعيش 
السياسية  املستقبلية  خياراتها  لرسم  تستعد 
مبجرّد  والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية 
وتجاوز  واضح  اقصاء  يف  الكرتونية  استشارة 
ومنظامت  السياسية  ولألحزاب  للنخب  كامل 

املجتمع املدين.
مرور  عملية  ان  الواضح  من  بات  لقد 
التونسية  السياسية  الحياة  يف  تحصل  بالقّوة 
تدفع  وكأنها  بدا  الواقع  االمر  سياسة  وفرض 
حزبية  ككيانات  ذواتها  الغاء  إىل  الجميع 
الحياة  يف  االنخراط  ارادت  ما  اذا  وجمعياتية 
السياسية بركوب القطار وهو مييش او البقاء 

عىل قارعة محطة الساحة السياسية.
يقول  كام  قامئة  مستعصية  حالة  ازاَء  إننا 
لهذا  ورمّبا  والجرب.  القهر  عىل  »مونتسكيو« 
التونيس  العام  االتحاد  دعا  ولغريه  السبب 
للتناحر  بديالً  ثالث  خط  تكوين  إىل  للشغل 
السائر  الجمهورية  رئيس  بني  القائم  السيايس 
كل  وتجميع  بالحكم  االستفراد  طريق  يف 
السلطات، وبني حركة النهضة الرّاغبة يف تأبيد 
الوضع القديم وما ينخرُه من فساد ومحسوبية 
وظلم ونهب للامل العام، إّن هذا الخط الثالث 
جديدة  تونس  مالمح  رسم  مهّمته  ستكون 
يف  الحيّة  القوى  كل  مع  والتشاور  بالرشاكة 

البالد دون استفراد بالرأي وإقصاء لآلخر.

* الرئيس حّول القوى الحّية إىل كومبارس
يستعني  التي  التمثيلية  املشاهد  يف  كام 
بدور  يقومون  بأشخاص  املخرجون  فيها 
تأثيث  سوى  له  دور  ال  الذي  »الكومبارس« 
مبثل  تأثري،  او  فعل  دون  الفرجوي  املشهد 
هذا املعنى يريد الرئيس قيس سعيّد تحويل 
مجرّد  إىل  التونيس  املجتمع  يف  الحيّة  القوى 

»كومبارس« يف الكرنفال السيايس.
يومي  تطّور  هو  بالدنا  يف  يحصل  ما  ان 
بارز للعيان لظاهرة »التسلطيّة« وهي مفهوم 
وامتداداتها  الحديثة  الدول  مع  نشأ  حديث 
أدت  السلطات  كل  تجميع  أن  البريوقراطية 
والسلطة  القوة  ملصادر  الفّعال  االحتكار  إىل 
لكّل  الفعيل  املالك  هو  فالرئيس  املجتمع.  يف 
القوانني  يُؤّول  الذي  الوحيد  فهو  السلطات، 
كل  لتقويم  املراسيم  ويصدر  والترشيعات 
للقوات  االعىل  القائد  وهو  اعوجاًجا.  يراه  ما 
املسلّحة العسكرية وشبه العسكرية والحاملة 
السلطة  رئيس  وهو  عامة  بصورة  للسالح 
باالداء  عالقة  يف  الناهي  واآلمر  التنفيذية 
الحكومي، وعالوة عىل كل ذلك فهو املخطط 
واملهندس واملربمج لكل ما يخّص تونس حارضا 
واالحزاب  للنخب  بقي  ما  اذن  ومستقبال! 
سلبت من حقها يف رسم مستقبل هذا الوطن 

برشاكة كاملة بني كل القوى الوطنية.

ملّحة  صارت  الثالث  الخط  فكرة  إن 
خاصة  مىض  وقت  أي  من  اكرث  ورضورية 
بعد مواصلة رئيس الجمهورية االنفراد برسم 
مالمح مستقبل البالد دون العودة اىل أي كان. 
أي استشارة وطنية هذه التي ميكن ان تعّوض 
عدم  يضمن  الذي  من  البالد  يف  الحيّة  القوى 
ال  امر  وهو  باخرتاقها  االستشارة  هذه  توجيه 
ميكن التحقق منه خاصة أّن أعتى املنظومات 
انتخابات نزيهة  االلكرتونية فشلت يف تنظيم 
وشفافة وحصل هذا يف عديد البلدان، بل ان 
التي  االمريكية  املتحدة  الواليات  مثل  بلدا 
متلك اقوى املنظومات االلكرتونية عجزت عن 
التحقق من مدى التدخل الرويس يف انتخاب 
»ترامب« مثال... االمر ذاته حصل يف كينيا ويف 

بلدان أخرى أيضا...
* السقاية من الكأس نفسه

لنئ مثلت حركة 25 جويلية فرصة النقاذ 
البالد من فساد النهضة ولؤمها السيايس فإنها 
بدأ تتحول مع الوقت اىل كابوس ال يبرش بأي 

خري ولكن من املسؤول عن كل ما نحن فيه؟
حركة  سقى  سعيّد  ان  الواضح  من 
ان  أرادت  الذي  ذاته  الكأس  من  النهضة 
ايضا  الواضح  التونيس، ومن  للمجتمع  تسقيه 
»مولوكيالت«  عىل  يحتوي  الكأس  هذا  ان 
»ميكروب«  أّولها  كثرية  ضارّة  و»ميكروبات« 

من  بكثري  والتي  الدستورية  املحكمة  تغييب 
إنشاءها  النهضة  رفضت  واالنتهازية  الصلف 
حتى  سعيد  لقيس  لذلك  تبعا  املجال  لترتك 
يحتكر تأويل القانون كام شاء واشتهى، اضافة 
لجنة  وتطويع  االنتخايب  النظام  كان  ذلك  اىل 
املال  عن  الطرف  غّضت  التي  االنتخابات 
السيايس سببا آخر يف التفكري يف تغيري النظام 

االنتخايب والنظام السيايس.
العام  باملال  والتالعب  القضاء  يف  الفساد 
عوامل  كلها  معه  والتطبيع  االرهاب  ومتويل 
أدت إىل بروز رشخ كبري يف مجتمعنا اليوم بني 

تطلعات الناس وأداء املنظومة القضائية.
ان االسباب البديهية التي ميكن ان تفيض 
إىل الحكم الفردي و»التسلطي« هي ان تكون 
مرشوعية الحكم يف ازمة اي ان تصبح األصول 
سلطاتها  السلطة  منها  تستمد  التي  األساسية 
نشأة  بالرضورة  سيفيض  واسع  انتقاد  محّل 
الفساد  علّة  ان  معتربا  للسلطة  آخر  تصّور 
تكمن يف توزّع السلطات وتناحر االحزاب وهو 

االمر ذاته الذي حصل يف تونس.
ان  يجب  ال  السابقة  املنظومة  فساد  ان 
يفيض إىل التّسلط واالستفراد بالرأي وما يحصل 
اآلن هو رّدة فعل انفعالية عىل منظومة حكم 
فاسدة ولكن رّدة الفعل ال تؤسس الحضارات 

وال تبني الدول.

البالد التي ولت أمرها لـ »استشارة الكرتونية«
* يوسف الوساليت

بعد أن أزاحت نخبها وأحزابها ومنظماتها

بداية  الداخلية  لوزير  الصحفية  النقطة  يف 
إىل  امللف  أرسل  إنه  حرفيا  قال  األسبوع، 
القضاء وان هناك من تلكأ وتأّخر يف الرّد أو 
ليؤكد  العمومية  النيابة  بيان  وجاء  التنفيذ، 
كالمه إذ قال البيان إن النيابة فعال قد تلقت 
امللّف منذ أشهر وأحالته إىل القطب القضايئ 
املايل ومكافحة اإلرهاب وأنها تنتظر أن ينظر 

فيه.
برودة  بكل  مُتارس  التي  اإلجراءات  هذه 
أعصاب ويف أقل من مهل، نجد أنها تتحرك 
منصف  السابق  الرئيس  ضّد  رهيبة  برسعة 
فقط  أيام  يف  األبحاث  وتختم  املرزوقي، 
بأربع  عليه  ويحكم  القضاء  إىل  وتحيله 
إنه ضد  فيها  قال  ترصيحات  ملجرد  سنوات 
الرئيس وإنه عمل من أجل تعطيل عقد قمة 

الفرنكفونية يف تونس.
التي  تقريبا  نفسها  والهياكل  األطُر  وهي 
لتخرج  ومستهجنة  غريبة  بصورة  تتحرك 
رفعها  عىل  مىض  الرفوف  تحت  من  قضية 
بالحاج حميدة أكرث من  السيدة برشى  ضد 
باإلثباتات  وتأيت  فيها  وتنظر  سنوات،  مثاين 
عىل  وتحكم  فائقة  برسعة  اإلدانة  وأدلة 
السيدة برشى بستة أشهر رغم أن ال يشء يف 
فتح ملف وإصدار حكم،  القضية يستدعي 
ورمبا ال يوجد ملّف أصال طاملا أن املدة قد 

انقضت والشايك قّدم تنازال.
هذا الكيل مبكيالني يف القضايا رغم اختالف 
القضايا  بني  الشاسع  الفرق  ورغم  األهمية، 

الفساد  ملفات  فتح  تهّم  التي  املستعجلة 
عن  واإلثراء  والخيانة  والعاملة  واإلرهاب 
طريق التدليس واالرتشاء، وبني قضايا الرأي 
التي حسمت فيها الثورة ومل تعد حتى محّل 
متابعة قضائية وال أمنية باعتبار الدميقراطية 
دون  آرائهم  عن  التعبري  حق  الجميع  متنح 
تذهب  ذلك  ومع  مصادرة،  أو  مالحقة 
أطراف يف القضاء إىل الحكم يف هذه القضايا 
الصدام واملواجهة  اىل  بالرئيس  تدفع  وكأنها 
مع املنظامت الحقيقية ومع املجتمع املدين، 
يستعمل  ديكتاتور  انه  أساس  عىل  وتظهره 
حرية  يحرتم  وال  خصومه،  لتصفية  القضاء 
الوقت  يف  للدميقراطية،  ومناوئ  التعبري 
نفسه تؤّخر وتؤّجل القضايا املهّمة من أجل 
أن تُظهر الرئيس بصورة العاجز عن فتح أي 
الخائف  أو  الفساد،  عن  الساكت  أو  ملف، 
ومن  النفوذ  وأصحاب  القوى  مراكز  من 

املتحصنني باملناصب السياسية.
السلطة  ناحية  من  مبكيالني  التعاطي  وهذا 
بأي  فصله  ميكن  ال  امللفات،  مع  القضائية 
شكل من األشكال عن الخالف املحتدم منذ 
مّدة بني رئاسة الجمهورية والجسم القضايئ 
للقضاء  األعىل  املجلس  مع  وخاصة  عموما، 
الذي ال يريد أن يقّدم أي تنازل تجاه رئيس 
منتخب  أنه  برشعية  ويتمسك  الجمهورية 
وأنه هو املؤمتن عىل كل ما يتعلق بالقضاء 
وحتى بالقضايا، وهو وحده املخّول بإصدار 
حتى  مناسبا،  يراه  الذي  الوقت  يف  األحكام 

الذي  الوحيد  وهو  عقود،  بعد  كان  وإن 
املستعجل  هو  وما  القضايا  أولويات  يحّدد 
منها وما هو الذي ميكن أن يتأخر أو يتأّجل 

النظر فيه.
وقد تابع الرأي العام فصوال من هذه املعركة 
بإجراءات  إال  تُحسم  لن  أنها  يبدو  التي 
استثنائية وشجاعة سياسية من أحد الطرفني، 
إما أن يعلن املجلس أنه قابل للتعاطي مع 
هو  وفهمه  تفسريه  حسب  الدولة  رئيس 
الطوارئ  حالة  ووفق  واألحكام،  للقوانني 
الرئيس  يبادر  أو  الداهم،  الخطر  وحالة 
بخوض املعركة مع هذه الجسم القوي الذي 
يتنازل  أن  يريد  وال  بكاملها  ُسلطة  يختزل 
قد  التي  ملفاتها  يفتح  أن  يريد  وال  عنها، 
تدين جزءا منه، والتي قد تفتح أبواب جهنم 
أيضا عىل عدد غري قليل من القضاة املحتمني 
أنهم  الجميع  يعرف  والذين  بالحصانة 
عدد  مع  ونّسقوا  امللفات  بعض  يف  تهاونوا 
كام  معيّنة،  وخدموا جهات  السياسيني،  من 
قد يفتح أيضا أبوابا يصعب غلقها عىل بعض 
الفاسد  املال  من  استرثوا  الذين  القضاة  من 
ويعملون تحت يافطة أشبه باملقّدس، وهي 
ظاملا  القايض  الزميل  مع  القطاعي  التضامن 

أو مظلوما.
تعرّب  وال  قليلة  الفئة  هذه  أن  يف  شك  وال 
يبقى  الذي  بأكمله،  القضايئ  الجسم  عن 
الله يف  وطنيا وصاحب ضمري صاح ويخاف 
الجميع، لكن  العدالة والقانون عىل  تطبيق 

املتنفذين  وبعض  القطاعي،  التضامن  مبدأ 
تُفتح  أن  يخشون  الذين  العدالة،  سلك  يف 
ملفاتهم، وبعض القوى التي مازالت تهيمن 
عىل املحاكم يف تونس، كلها تدفع باتجاه منع 
االستقاللية  بشعارات  وتتحصن  املحاسبة، 
وُحرمة القايض، والتضامن القطاعي من أجل 
املحاسبة، يف  أكرث ما ميكن مسألة  تؤّخر  أن 
انتظار تغرّي يف املشهد السيايس سيعفيها رمبا 
»غرصة« ال تعرف اآلن كيف ستخرج منها إال 
مبزيد الضغط لكسب الوقت، أو باألالعيب 
القضائية التي تحرج الرئيس وتجعله يظهر 
وكأنه  والدويل  الوطني  العام  الرأي  أمام 
ديكتاتور يريد أن يتحّكم يف القضاء ويسيطر 
عليه ويحرمه من استقالليته ويوجه أحكامه 

ويتحكم فيه.
بني  الحجم،  بهذا  معضلة  أن  يف  شّك  وال 
كثريا  تتطلب  البالد،  يف  رئيسيتني  سلطتني 
من الحكمة والتعقل وتجنب أي ترصّف من 
كامل  عىل  جسيمة  أرضارا  يخلّف  أن  شأنه 
برّمته،  السيايس  واملشهد  الوطنية  الرتكيبة 
وما عىل الطرفني، رئيس الجمهورية واملجلس 
األعىل للقضاء إال الجلوس باستمرار للحوار 
بديلة  تكون  وتواصل  تفاهم  آليات  وإيجاد 
عن الخطاب املتشنج والبيانات عالية النربة.

* طاهر عيل 

بعد وضع البحيري والبلدي في اإلقامة الجبرية:
أطراف تريد منع املحاسبة... وأخرى تدفع بالرئيس إىل الصّدام

التيار الديمقراطي يرفض قانون املالية 
ويدعو إىل مقاطعة االستشارة الوطنية

التيار الدميقراطي رفضه لقانون املالية لسنة  أعلن حزب 
2022 الّصادر مبرسوم رئايس.

وقال الحزب يف بيان له عقب اجتامع مكتبه السيايس، إن 
قانون املالية وإضافة إىل طبيعته الالقانونية والالدستورية، 
جاء تواصالً للسياسات العقيمة السابقة، عاجزاً عن تقديم 
أي أفكار جديدة او إصالحية، متغاضياً عن أّي توجهات 

اجتامعية وفق نص البيان.
وأوضح الحزب أن قانون املالية يؤكد ما سبق أن تحدث 
الجمهورية  رئيس  فقدان  حول  الدميقراطي  التيار  عنه 
ألي رؤية حقيقية إلدارة الدولة. وشّدد التيار الدميقراطي 
عىل أن الكفاءة الرضورية لقيادة مسار إصالحي يتجاوز 
أعلن  كام  الفضفاضة.  الشعبوية  والخطابات  الشعارات 
إلتزامات محليّة أو دولية ترتتّب عن »قانون  رفضه لكل 

املالية الفاقد للرشعيّة وللصبغة التشاركيّة الالزمة«.
وقال إنه »يُعارض خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس 
االستثنائية  لألوضاع  تأبيداً  تكون  أن  تعدو  ال  والتي 
باإلضافة  كربى،  دستورية  خروقات  من  فيها  ملا  وتعميقاً 
أنها  إذ  النتائج  معلوم  بسيناريو  رديئة  مرسحيّة  لكونها 
تنزيال مفضوحا للمرشوع السيايس لقيس سعيد وال ميكن 

أن تعرّب عن إرادة شعبية«.
الوطنية  لالستشارة  مقاطعته  الدميقراطي  التيار  وأعلن 

ودعا التونسيني للنأي بأنفسهم عن العبث السيايس.
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عىل خالف ما رّوجت له مواقع وصفحات مبادرة »مواطنون 
»حركة  ورئيس  للمحامني  السابق  العميد  نفى  االنقالب«  ضّد 
مرابطون« القومّية األستاذ البشري الصيد يف بيان توضيحي توجه 
به إىل الرأي العام الوطني ما راج حول زيارته العتصام املرضبني 
املنقيض  األسبوع  نهاية  االرادة  تونس  مقّر حزب  الطعام يف  عن 
وأكّد  شخصية«.  زيارة  سوى  تكون  ان  تعدو  »ال  أنها  إىل  مشريا 
الصيد عدم انخراطه يف هذه املبادرة أو مشاركته فيها أو تحالفه 

معها أو تأييده أو دعمه السيايس لها بأي شكل من األشكال.
وجّدد يف نفس البيان ثباته عىل مواقفه السياسية التي سبق 
)حركة  يرتأسه  الذي  الحزب  عن  الصادر  البيان  يف  عنها  عّب  أن 
والتي   ،2021 جويلية   26 بتاريخ  إلمضائه  والحامل  املرابطون( 
رئيس  اتخذها  التي  لالجراءات  الشعبية  املرشوعية  عن  فيها  عّب 
الجمهورية وأنّها جاءت »استجابة لطلبات الشعب حفاظا عىل سري 
دواليب الدولة واستمراريتها وامنتها القوات املسلحة العسكرية« 
وأنّها  البالد«  إلنقاذ  سياسيا  مدخال  تشكل  »اإلجراءات  وبأن هذه 
لبناء  تؤسس  وترشيعية  دستورية  مبادرات  إىل  حاجة  يف  »تظل 
حياة دميقراطية تفتح أمام املواطن حق الرتشح لتحمل املسؤولية«. 
رصح  ما  مع  متطابقة  جاءت  املضامني  هذه  نفس  أن  إىل  وأشار 
لتأييده  تأكيدا  جاءت  والتي  االعتصام  مقر  إىل  زيارته  خالل  به 
ودعمه لقرارات 25 جويلية دون منحها »صّكا عىل بياض«، وأبرز 
أنها مرشوطة »برضورة املبادرة بترشيك األحزاب والقوى الوطنية 
واملنظامت االجتامعية والنقابية وقوى املجتمع املدين واملؤسسات 
اإلعالمية يف القرار الوطني« وأنه »ليس من املصلحة الوطنية انفراد 

مسؤول واحد بإدارة الدولة وتسيري شؤونها«.
رئيس  مطالبته  بيانه  يف  الصيد  بشري  األستاذ  جّدد  كام 
الجمهورية بإعادة العالقات مع سوريا التي التقى مسؤوليها خالل 
إىل  ودعاه   2021 جويلية  أوائل  دمشق  للعاصمة  االخرية  زيارته 
والجمعيات  السياسية  واالغتياالت  واالرهاب  التسفري  ملفات  فتح 
واملنظامت املشبوهة املرتبطة باإلرهاب والتعجيل بإصالح القضاء 
وضامن استقالليته وتفعيل أحكام دائرة املحاسبات والجرائم املالية 
التي  االتفاقيات  ومراجعة  االنتخابية  للحمالت  األجنبي  والتمويل 
األجنبي يف  للتدخل  التونسية ووضع حد  الدولة  متّس من سيادة 

العدو  مع  التطبيع  تجريم  قانون  وسّن  للوطن  الداخلية  الشؤون 
الصهيوين.

وعّب الصيد يف بيانه عن تفّهمه وتقديره ملوقف أعضاء املكتب 
من  أعلنوه  ما  أن  مؤكدا  الزيارة  من  مرابطون«  »لحركة  السيايس 
رفض لها نابع من حرصهم عىل الدفاع عن قيم الحركة ومبادئها 
والحرص  الصحيح  الوطني  والتوجه  املسار  عىل  التأكيد  إطار  يف 
ثباته  مجّددا  لهم  واالحرتام  بالشكر  وتوّجه  عىل حاميته شخصيا، 
عىل املبادئ الوطنية والحقوقية واإلنسانية التي مل يحد عنها ولن 
النضالية ألكرث  بها طيلة مسريته  أجلها ومتّسك  يحيد وضحى من 

من أربعني عاما.
* شوشان

العميد السابق للمحامني بشري الصيد  ينفي تحالفه 
أو تأييده أو دعمه ملبادرة »مواطنون ضد االنقالب«

جودة التعليم في العالم العربي   
تونس نجدها يف املركز السابع،

 ألهذا الحد كان الرتاجع؟
من سنوات قليلة، كانت تونس يف مقدمة الدول العربية 

التدحرج  واصلنا   ،2021 سنة  التعليم.  جودة  مؤرش  يف 

إىل املرتبة السابعة بعد قطر واإلمارات ولبنان والبحرين 

واألردن والسعودية. 

تونس، بلد أول جامعة يف العامل: جامعة الزيتونة، وبلد 

البرشي  والذكاء  املجاين  اإلجباري  التعليم  عىل  املراهنة 

واملصعد االجتامعي...

بعيدا عن السياسة، إنها عرشية االنهيار الشامل...

* محمد

26 باملائة مل يدخلوا املدرسة إطالقا
29 باملائة مستوى ابتدايئ

16 باملائة مستوى إعدادي
14 باملائة مستوى تعليم ثانوي

15 باملائة فقط لهم مستوى جامعي
اقتصاديا يف تونس مل يدرسوا يف  الّناشطني  السكان  باملائة من   85

الجامعة..
لهم مستوى  تونس  اقتصاديا يف  الّناشطني  السكان  من  باملائة   55

ابتدايئ أو دون أي مستوى..
لهم مستوى  تونس  اقتصاديا يف  الّناشطني  السكان  من  باملائة   71

تعليمي أقل من الثانوي..
عن كل 4 تونسيني وتونسيات، يوجد تونيس أو تونسية مل يدخل 
أو مل تدخل املدرسة إطالقا.. )الفئة 25 سنة فام فوق( فإىل أين نحن 

سائرون وكّل هياكل الدولة مل تُوِل أي اهتامم لعديد املسائل؟
املصدر: تقرير اليونسكو العاملي بشأن رصد التعليم، ديسمب 2021

أرقام للتعليم يف تونس

 76 باملائة من األطفال يف تونس
 ال يملكون قصصا

األرقام  بعض  عىل  الحصول  من  »الشعب«  متكّنت 

الخاصة باستطالع رأي حول القراءة واملطالعة يف تونس 

وقد جاءتنا األرقام غريبة جدا:

)أقل من 5 سنوات( ال  التونسيني  األطفال  76 ٪ من 

ميتلكون قصصا أو كتبا للمطالعة يف البيت.

فقرة  قراءة  يجيدون  ال  التونسيني  التالميذ  من   ٪  65

بسيطة يف سنوات التعليم االبتدايئ..

مع  القراءة  يجيدون  ال  التونسيني  التالميذ  من   ٪  72

نهاية التعليم األسايس..

ال  والتونسيات  التونسيني  من  الساحقة  واألغلبية 

ميتلكون كتبا يف البيت ومل يقرؤوا أي كتاب خالل سنة 

2021. فإىل أين تسري األمور؟

* يوسف

في آخر استطالع للرأي

800 حالة والدة خارج إطار الزواج!
حامدي«  »مهيار  الطفولة  لحامية  العام  املندوب  قال 

انه تم تسجيل 800 حالة والدة خارج اطار الزواج سنة 

2020 مقابل767 حالة سنة 2019، وأضاف اّن االشعارات 

املكاتب  عرب  ترد  ما  عادة  الحاالت  بتلك  املتعلقة 

بها  التي  املستشفيات  مختلف  يف  املوجودة  االجتامعية 

التي  باالشعارات  تقوم  كانت هي من  اجتامعية  مصالح 

هذا  ـ  املصالح  هذه  دور  تهميش  نتيجة  بعضها  غاب 

املرأة  ضد  العنف  ملناهضة  املختصة  الوحدات  وسجلت 

االشعار عىل 6842 قضية عنف ضد االطفال كام تتحدث 

بعض االطراف املقربة من وزارة املرأة عن وجود اكرث من 

مهن  منهم يف  ألف  يشتغل حوايل 136  ألف طفل   200

خطرة مع استغالل القارصات للعمل يف املنازل.

* رمزي

رقم األسبوع:
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ما الذي دفع الحكومة املوقرة يف هذا الظرف بالذات إىل إشهار 
ذلك املنشور الحامل للرقم 20 املتعلق بتنظيم التفاوض مع 

النقابات وتحميله حواجز وموانع ومطبات يصعب عىل أمهر 
»العدائني« توفري الوقت الالزم لتخطيها أو القفز فوقها أو عليها.

فهل هذا هو أحد الحلول التي اهتدت إليها الحكومة املوقرة 
أوال،  خاللها،  اطلعت،  الزمن  من  مهلة  لنفسها  اقتطعت  أن  بعد 
عىل مكونات الرتكة التي ورثتها عن سابقاتها ودققت فيها، ثانيا، 

وبحثت لها عن الحلول املالمئة ثالثا؟
ال نريد أن نصدق.

*****
ال نضيف جديدا ملا نقول إن الحكومة اصطدمت حال مبارشتها 
للعمل برتكة ثقيلة قوامها العديد من األخطاء واالنتهاكات يف حق 
البالد فضال عن عديد امللفات التي بقيت عالقة بل ومعطلة قصدا 

ألسباب معلومة وأخرى غري معلومة.
 80 طيلة  الصمت  التزامها  يف  عذرا  لها  نلتمس  أن  ونستطيع 
يوما قبل أن يخرج عدد مهّم من أعضائها ملخاطبة الرأي العام يف 

شأن عديد املسائل لعل أهمها قانون املالية لسنة 2022.
واحدا  »الحلول«  من  اختارت  أنها  حقيقة  نفهمه  مل  ما  لكن 
ومدخراتها  وجهدها  وقتها  ويستنزف  حياتها  عليها  سينّغص 
ويضطرها يف األخري إىل رميه يف سلة املهمالت طاملا أنها ستنتبه يف 
صورة العمل به إىل أنه خنقها ووضعها يف مواجهة مئات بل آالف 
مطالب الحوار والتفاوض ومقابلها آالف مطالب الرتخيص بالحوار 
فآالف  والتفاوض  للحوار  ال  أو  بنعم  اإلجابات  فآالف  والتفاوض 
جديدة من االعرتاضات عىل رفض مطالب الحوار والتفاوض وهلّم 
جّرا، يف وقت نتحدث فيه جميعا عن كسب معركة الوقت وتدارك 
وإىل  الرقمية  اإلدارة  إىل  االنتقال  وعن  الرتهات  يف  منه  فات  ما 
التفرغ لإلنتاج والحفز عىل تحسني اإلنتاجية واملردودية فضال عام 
تشرتك فيه الحكومة والنقابات -وعىل رأسها االتحاد العام التونيس 
العمومية  املؤسسات  إصالح  مجال  يف  جبار  عمل  من  للشغل- 
الصحة  االجتامعية وقطاعات  والصناديق 

والتعليم والنقل والثقافة والفالحة وغريها كثري وكثري.
*****

نفهم أمرا واحدا ذهب إليه محرر هذا املنشور وهو أن يجمع 
النقابات  مع  بالتفاوض  عالقة  له  ما  كل  واحد  شخص  أيدي  بني 
ومطالب التفاوض واملوافقة عىل التفاوض ورفض مطلب التفاوض 
وقبول االعرتاض عىل رفض مطلب التفاوض وقبول االعرتاض وقبول 
مطلب جديد للتفاوض والرتخيص فيه ثم النظر يف نتائج التفاوض 
واحالتها عىل وزارة املالية ورمبا رفض تلك النتائج وهكذا دواليك...
ودفء  ومرتبه،  برتبته  الهانئ  املحرتم،  املحرر  يبدو  وهكذا 
مكتبه وفخامة سيارته، غري مهتّم مبا ميكن أن يرتتب عن نصه من 
تعطيل رصيح للحوار الذي مّيز املفاوضات بني الحكومة والوزارات 
واملنشآت والدواوين من جهة واالتحاد وهياكله الجهوية وجامعاته 

ونقاباته العامة واألساسية من جهة أخرى منذ عرشات السنني وغري 
مقّدر ملا ميكن أن يرتتب عنه من توتر اجتامعي يربك مسرية البالد 
وبني  والنقابات  الحكومة  بني  تشنج  ومن  الحكومة  مقدمتها  ويف 
توتر  وهام  ومنخرطيها،  النقابات  وبني  األعوان  وعموم  الحكومة 

وتشنج تدفع البالد بأكملها فاتورته غاليا.
كام يبدو املحرر املحرتم غري مطلع عىل ما ميكن أن يتوصل إليه 
طرفان معنيان من تفاهامت ملجرد جلوسهام إىل طاولة الحوار ويف 
وزارة  أو  الحكومة  رئاسة  املرور عىل  األحيان دون رضورة  غالب 
مبجريات  علم  عىل  االجتامعية  الشؤون  وزارة  وحدها  اإلرشاف. 
من  باملائة   70 من  أكرث  أن  عىل  شك  دون  شاهدة  وهي  األمور 
اإلرضابات املقررة تلغى أو تؤجل ملجرد جلسة تفاوض وحوار، ويف 

بعض األحيان دون الحاجة إىل انعكاس مايل.
قوانني  عىل  مطلع  غري  ثالثة  جهة  من  املحرتم  محّررنا  يبدو 
عديد  تونس  سبقت  التي  ومعاهداتها  الدولية  العمل  منظمة 
بعلويتها  معرتف  غري  أو  مقّدر  وغري  إمضائها  إىل  العامل  يف  الدول 
بالك  فام  أوامر،  أو  كانت  مراسيم  قوانني،  املحلية  النصوص  عىل 

باملناشري.
*****

فأي حق ضّيْعَت عىل البلد أيها املُحّرر، وأّي وقت هّددَت بأن 
تهدر أيها املُدبّر؟

إجابة االتحاد العام التونيس للشغل عىل املنشور 20 واضحة 
ورصيحة وطلبه بسحبه والغائه ال يحتمل اللبس أو التأجيل خاصة 
أن األمني العام األخ نور الدين الطبويب أكد، االثنني، »عىل أهمية 
التاريخية  املرحلة  والحكومة يف هذه  االتحاد  بني  املشرتك  العمل 
التي تعيشها البالد لتجاوز كل الصعوبات االقتصادية واالجتامعية 

وتخطّي كل اإلشكاليات املطروحة«.
وإهدار  للوقت  مضيعة  ذلك  غري  معا،  نتقدم  ملا  معا  ننجح 

للمجهود.
* محمد العرويس بن صالح

حواجز وموانع يضعها املنشور 20 أمام تفاوض اهلياكل العمومية 
والنقابات مهددا برضب حق احلوار وإهدار وقت البالد

أعوان الرشكة الوطنية للنقل بني املدن   يف إرضاب 
دخل أعوان الرشكة الوطنية للنقل بني املدن يف إرضاب بيوم واحد وذلك يوم أمس األربعاء 
بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بتأطري من  5 جانفي 2022 وقد نجح يف تحقيق أهدافه وذلك 
والجامعة العامة للنقل. ويأيت هذا اإلرضاب إثر الّتلكّؤ يف تطبيق عديد االتفاقيات السابقة كام أن 

ظروف العمل مل تعد مريحة للعديد من األسباب.

إىل قرائنا األعزاء

نحن ال ننشر مساهمات تمّ نشرها يف وسائط أخرى
تعلم إدارة تحرير جريدة الشعب كل االخوة القراء الذين يرسلون لنا ببعض املساهامت او اآلراء 
التي سبق الصحابها نرشها يف وسائط  اننا ال نعيد نرش هذه املساهامت  ـ  املواد االخبارية  أو  الخاصة 
اعالمية اخرى سواء كانت جرائد ورقية او مواقع عىل االنرتنات لسبب وحيد وهو انها »نرشت« لذلك كل 
من يريد النرش يف جريدة الشعب عليه ان يلتزم بهذا الواعز االخالقي وشكرا عىل التفهم ودمتم أوفياء 

إىل جريدة الشعب.
* إدارة التحرير

ارتفاع قيمة صادرات تونس من الغالل
زاد حجم الصادرات التونسّية من الغالل بنسبة 65 باملائة لتبلغ 46،5 ألف طن وبنسبة 78 باملائة عىل 

مستوى القيمة لتناهز 134 مليار دينار وذلك لكامل سنة 2021 مقارنة بسنة 2020.
وحسب مؤرشات املجمع تتصدر ليبيا قامئة حرفاء تونس إذ تستحوذ عىل 82 باملائة من صادرات البالد 

من الغالل )36،8 آالف طن( أي ما ميثل 66 باملائة من عائدات هذا املجال )88،4 مليار دينار(.
وتأيت إيطاليا الثانية عىل القامئة وبعيدا عن ليبيا باقتنائها 3،8 ألف طن من الغالل التونسّية واإلمارات 

العربّية املتحدة وفرنسا باقتنائهام 1،1 ألف طن كل بلد.
وتربز املعطيات ذاتها للمجمع أن مثار الرمان و»الدالع« هي األكرث تصديرا من قبل تونس خالل سنة 
2021 بأكرث من 12 ألف طن لكل صنف من الثامر فضال عن مثار الخوخ من خالل تصدير 9،2 ألف طن 

خالل الفرتة ذاتها. 
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القطاعات  يف  واملنح  األجور  يف  الزيادات  اتفاق  إمضاء  تم 

سنوات 2022- بعنوان  قطاعية  التفاقيات مشرتكة  الخاضعة 

2023-2024 وذلك بني االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد 

التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.

وقد نص االتفاق عىل:

أوال: تسند للعاملني يف القطاعات الخاضعة التفاقيات مشرتكة 

قطاعية املربمة بني هياكل املنظمتني:

1.زيادة يف األجور األساسية تقدر بنسبة 6,5 % بعنوان 2022، 

2019 وتدخل  الزيادة عىل األجر األسايس لسنة  وتطبق هذه 

حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمرب 2021. وتوزع هذه الزيادة 

حسب الطريقة املعتمدة يف التوزيع خالل 2019.

بعنوان   %  6,75 بنسبة  تقدر  األساسية  األجور  يف  زيادة   .2

 ،2022 الزيادة عىل األجر األسايس لسنة  2023، وتطبق هذه 

وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2023، وتوزع هذه 

الزيادة حسب الطريقة املعتمدة يف التوزيع خالل 2022.

بعنوان   %  6,75 بنسبة  تقدر  األساسية  األجور  يف  زيادة   .3

 ،2023 الزيادة عىل األجر األسايس لسنة  2024، وتطبق هذه 

وتدخل حيز التطبيق بداية من غرة جانفي 2024، وتوزع هذه 

الزيادة حسب الطريقة املعتمدة يف التوزيع خالل 2023.

4. زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي 

يتمتع بها كافة أجراء املؤسسات واملنصوص عليها بكل اتفاقية 

وتطبق   2022 بعنوان   %  6,5 بنسبة  وذلك  قطاعية  مشرتكة 

هذه الزيادة عىل املنح املسندة سنة 2019 وتدخل حيز التنفيذ 

بداية من غزة ديسمرب 2021.

5. زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي 

يتمتع بها كافة أجراء املؤسسات واملنصوص عليها بكل اتفاقية 

2023 وتطبق  6,75 % بعنوان  مشرتكة قطاعية وذلك بنسبة 

هذه الزيادة عىل املنح املسندة سنة 2022 وتدخل حيز التنفيذ 

بداية من غرة جانفي 2023.

 6. زيادة يف املنح الشهرية ذات الصبغة القارة والعامة والتي 

يتمتع بها كافة أجراء املؤسسات واملنصوص عليها بكل اتفاقية 

2024 وتطبق  6,75 % بعنوان  مشرتكة قطاعية وذلك بنسبة 

هذه الزيادة عىل املنح املسندة سنة 2023 وتدخل حيز التنفيذ 

بداية من غرة جانفي 2024.

7. أ - تطبق املؤسسات والقطاعات االتفاقات التي أبرمتها قبل 

إمضاء هذا االتفاق.

ب - إذا كان ما أسندته املؤسسات خالل سنتي 2020 و2021أقل 

مام تضمنته الفقرتني األوىل والرابعة من هذا االتفاق فإنه يتم 

إسناد الفارق مبفعول يعود إىل شهر ديسمرب 2021.

وال يستوجب الجمع بني الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو 

التسبقة التي أسندتها املؤسسات خالل سنتي 2020 و2021.

ثانيا: تسند هذه الزيادة املتفق عليها بعنوان سنوات 2022-

قطاعية  مشرتكة  التفاقات  الخاضعني  لألجراء   2024-2023

هذه  سحب  عىل  تنص  أحكاما  التعديلية  ملحقاتها  تتضمن 

الزيادات يف األجور عىل األجراء الذين يتقاضون أجورا تفوق 

املشرتكة  باالتفاقيات  امللحقة  األجور  بجداول  املضبوطة  تلك 

بالنسبة  استثنائية  بصفة  الزيادة  هذه  تسند  كام  القطاعية. 

التفاقيات  الخاضعني  لألجراء   2024-2023-2022 سنوات  إىل 

قطاعية ال تتضمن ملحقاتها التعديلية أحكاما تنص عىل سحب 

تلك  تفوق  أجورا  يتقاضون  الذين  األجراء  عىل  الزيادة  هذه 

املضبوطة بجداول األجور.

املشرتكة  لالتفاقيات  التعديلية  املالحق  إصدار  يتم  ثالثا: 

القطاعية تتضمن الزيادات يف األجور األساسية واملنح لسنوات 

2022-2023-2024 املتفق عيها وفقا لهذا االتفاق، عىل أن يتّم 

31 جانفي  أقصاه  أجل  املعنية يف  الهياكل  قبل  من  إمضاؤها 

.2022

رابعا: يتّم االلتزام باحرتام االتفاقيات املشرتكة القطاعية وعدم 

انعكاس مايل  بأية زيادة يف األجر أو طلب يكون له  املطالبة 

طيلة الفرتة التي يغطيها هذا االتفاق.

املشرتكة  االتفاقيات  ملراجعة  املفاوضات  تنطلق  خامسا: 

القطاعية يف جانبيها الرتتيبي واملايل عىل مستوى قطاعي وذلك 

قبل موىف أکتوبر 2024.

سادسا: يتواصل التفاوض حول مراجعة قيمة الدرجة لجداول 

مستوى  عىل  القطاعية  املشرتكة  باالتفاقيات  امللحقة  األجور 

مركزي وذلك يف إطار اللجنة املركزية للتفاوض تجسيام للفقرة 

من  السادسة  والفقرة   2017 مارس   10 اتفاق  من  السابعة 

اتفاق 19 سبتمرب 2018.

تطبيق  عن  تنجم  قد  التي  اإلشكاليات  يف  النظر  يتّم  سابعا: 

كل بنود هذا االتفاق باللجنة املركزية التي ترتكب من خمسة 

أعضاء عن كل من املركزيتني النقابيتني، إضافة إىل ممثيل وزارة 

الشؤون االجتامعية.

* نرص الدين سايس

انطالق مفاوضات جديدة ملراجعة 
االتفاقيات املشرتكة قبل أكتوبر 2024

وأخيرا الزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص  

بشرى سارة للقطاع الخاص

عىل  سلبًا  أثّر  اقتصاديًّا  عرًسا  تونس  فيه  تشهد  الذي  الوقت  يف 
الواقع االجتامعي وأثقل كاهل كل التونسيات والتونسيني، وأمام سياسة 
التي تعتمدها الدولة عن برمجة أو عن غري تخطيط ُمسبَق،  التقّشف 
وبعد سنة أخرى مرَّت عىل املجموعة الوطنية بكل خيباتها التي ألقت 
بظاللها عىل تدهور املقدرة الرشائية للمواطن كنتيجة لغالء غري مسبوق 
هياكل  ِقبَل  من  التوزيع  مسالك  مراقبة  عىل  القدرة  وانعدام  لألسعار 
االجتامعي  الواقع  استيعاب  عن  الجميع  عجز  يف  تسبّب  ِماّم  الدولة 
التونيس  العام  إّن االتحاد  دة، ها  التي أضحت مستحيلة وُمَعقَّ مبالمحه 

 2022 اإلدارية  السنة  بحلول  التونيس  للشعب  تهِنئِته  ومع  للشغل 
برَُشى  يحمل  والرِقّي،  والنجاح  الصحة  مبوفور  مكّوناتِه  لسائِِر  ومتّنياتِه 
سارة لفئة واسعة من أفراد هذا الشعب عامالت وعامل القطاع الخاص 
بالفكر والساعد من خالل اتفاقية الزيادة يف األجور مع منظمة األعراف 
التي  الحاالت  يف  رجعي  ومبفعول  و2024   2023,2022,2021 لسنوات 
مليون  قد مّكن  االجتامعي  الرشيك  يكون  االتفاق.وهكذا  تضمّنها نص 
مفتتح  يف  أمل  جرعة  من  الخاص  بالقطاع  ناشط  من  أكرث  أو  ونصف 
هذه السنة اإلدارية الجديدة مبثابة رسالة طأمنة أمام االنشغال املتواصل 
باستحالة التعايش مع الوضعية الحالية املرتّدية للدولة ويف غياب اإلرادة 
الحقيقية الحكومية إلخراج الجميع من مستنقع املجهول، وأمام الغياب 

الُكيليِّ للتخطيط والربمجة والتفكري بجّدية يف الحلول العملية والناجعة 
للخروج من األزمة.

كشكل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يأتيها  أخرى  إيجابية  خطوة 
لواجبه  أدائه  ويف  الوطني  دوره  عىل  محافظته  يف  النضال  أشكال  من 
إزاء منظوريه وإيفائه بكل تعّهداته يف إطار مسؤوليّاته التاريخية ومن 
العناية  كل  وإيالئها  القطاعات  كل  مشاغل  متابعة  عىل  الحرص  باب 
واالهتامم تحقيًقا للتوازن االجتامعي. هذا يف انتظار فتح باب املفاوضات 
قانون  مالمح  ظل  يف  العمومية  والوظيفة  العام  القطاع  يف  االجتامعية 
ميزانية ال يتَِّسم باالنفتاح واملرونة ال عىل الصعيد املايل وال عىل الصعيد 

الرتتيبي.

االتحاد أسعد مليون ونصف تونسيّ

سنة إدارية بإرادة نقابية قويّة  

* كامل بوزيان



اخلميس 6 جانفي  2022 - العدد 1676  8
نقابة

وجه االتحاد العام التونيس للشغل يوم االثنني 3 جانفي 

2022 اىل رئيسة الحكومة السيدة نجالء بودن رسالة ضمنها 

»رفض املنظّمة ومختلف هياكلها ومنظوريها وخاّصة بقطاعي 

املؤرخ   20 عدد  للمنشور  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة 

يف 09 ديسمرب 2021 واملتعلّق بالتفاوض مع النقابات، وعدم 

حّق  عىل  خطرية  تداعيات  من  له  تكون  قد  ملا  ارتياحهم 

املوظّفني وأعوان املؤّسسات واملنشآت العمومية يف املفاوضة 

الجامعية.« 

حق أساسي في العمل
األخ  العام  األمني  أمضاها  التي  الرسالة  يف  االتحاد  ورشح 

العمل  منظّمة  صّنفته  حّق  التفاوض«  ان  الطبويب  نورالدين 

الدولية ضمن املبادئ والحقوق األساسية يف العمل التي كانت 

وتكريسها  باحرتامها  التزمت  التي  الدول  مقّدمة  يف  تونس 

املتعلّقة  للعمل  الدولية  االتفاقيات  كّل  عىل  تصديقها  عرب 

بتلك املبادئ والحقوق وخاصة االتفاقيات رقم 89 بشأن حّق 

التنظيم واملفاوضة ورقم 87 بشأن الحرية النقابية و154 بشأن 

وإجراءات  التنظيم  بشأن  و151  الجامعية  املفاوضة  تشجيع 

تحديد رشوط االستخدام يف الوظيفة العمومية.«

مرتبة أعلى من القوانين المحلية
وأشار االتحاد إىل أّن االتفاقيات الدولية »ترتقي إىل مرتبة 

أعىل من القوانني الوطنية عمال بأحكام الفصل 20 من الدستور. 

اإلجراءات  من  جملة  أعاله  إليه  املشار  املنشور  تضّمن  وقد 

والتدابري التي تشّكل انتهاكا واضحا لحّق منظورينا يف التفاوض 

يضمنه  الذي  النقايب  الحّق  سليل  يعترب  الذي  والطوعي  الحّر 

التقييدات  أّن جملة  36 منه. حيث  الفصل  الدولة يف  دستور 

التي يفرضها املنشور عىل أطرافنا التقليدية يف الحوار واملفاوضة 

الجامعية املتمثّلة يف السيدات والسادة الوزراء وكتّاب الدولة 

العمومية  واملنشآت  للمؤّسسات  العامني  املديرين  والرؤساء 

يعّد خنقا لحّق التفاوض وإهدارا لكّل فرص تنشيطه وتطويره 

ماّم قد تكون له تداعيات خطرية عىل املناخ االجتامعي.«

النزاعات قد تعوض الحوار 
العمل  صورة  يف  املنشور  أن  رسالته  يف  االتحاد  وأضاف 

والتشاور  الحوار  مكان  النزاعات  »إحالل  يف  سببا  سيكون  به 

واملفاوضة الجامعية وهو ما ال يتامىش مع توّجهات واختيارات 

فيها  يحظى  الذي  الحوار  قيمة  إعالء  عىل  القامئة  منظّمتنا 

بأولوية مطلقة لتحقيق أهدافها.«

  وإعالًء ملبادئ الدستور واحرتاما للقانون وتكريسا ملعايري 

العمل الدولية املصادق عليها وصونا للسلم االجتامعي، طلب 

»سحب  بودن  نجالء  السيدة  الحكومة  رئيسة  من  االتحاد 

املنشور املذكور وأعلمها بتمّسك النقابيني الثابت بالدفاع عن 

الحّق النقايب والحّق يف التفاوض الحّر والطوعي لجميع األعوان 

النقابيني  متّسك  عىل  لها  عرّب  كام  األجراء.  وعموم  العموميني 

بتنفيذ وتطبيق كّل االتفاقات التي أبرمت يف السابق أو التي 

ستربم يف املستقبل مع نقابات االتحاد«.

ويعتربه خنقا لحقّ التفاوض
االتحاد يرفض المنشور عدد   20

تفعيل  ينتظرون  العدلية  أعوان  فيه  كان  الذي  الوقت  يف 
واحرتام  الدولة  استمرارية  اطار  يف   2020 ديسمرب   30 اتفاق 
مبصادقة   2021 ديسمرب   30 ليلة  فوجئنا  الجامعي  التفاوض 
الحكومي  االمر  وامتام  بتنقيح  يتعلق  أمر  عىل  الوزارء  مجلس 
من  املحاكم  كتابات  بتنظيم  واملتعلق   2018 لسنة   420 عدد 
فيها  الوظيفية  الخطط  اسناد  رشوط  وضبط  العديل  الصنف 
كتبة  مكتسبات  التفافا رصيحا عىل  يعد  والذي  منها  واالعفاء 

املحكمة.
التآمر من عدة  نتيجة ملسار طويل من  ان ما حدث كان 
هياكل متداخلة للنيل من هذا االمر منذ صدوره ولعّل القضية 
املرفوعة من جمعية القضاة التونسيني يف ابطال لدى املحكمة 

االدارية احدى حلقاته.
الدولة  وأمالك  العدل  وزارة  ألعوان  العامة  الجامعة  ان 
وعىل  القطاع  مبكتسبات  متسكها  تجدد  اذ  العقارية  وامللكية 
ملبدأ  تكريسا  باعتباره   2018 لسنة   420 عدد  االمر  رأسهم 
االفصل بني السلط وضامنا لحياد االدارة تذكر بأن سلك كتابات 
املحاكم هو »سلك خصويص يرجع بالنظر إىل وزارة العدل« كام 
هو وارد بالفصل االول من االمر عدد 246 لسنة 2012 املؤرخ 
يف 05 ماي 2012 واملتعلق بضبط النظام االسايس لسلك كتابات 

املحاكم من الصنف العديل وتؤكد عىل ما ييل:
واملتعلق   2018 لسنة   420 عدد  الحكومي  االمر  ان  أوال، 
بتنظيم كتابات املحاكم من الصنف العديل وضبط رشوط اسناد 
الخطط الوظيفية فيها واالعفاء منها هو تتمة لالمر عدد 246 
النظام  2012 واملتعلق بضبط  05 ماي  املؤرخ يف   2012 لسنة 
ميكن  وال  العديل  الصنف  من  املحاكم  كتابات  لسلك  االسايس 

مؤسسة  دور  يف  خاصة  فيه  الرتاجع 
التشاريك  التسيري  يف  املحكمة  كتابة 
الخطط  اسناد  ويف  العدالة  ملرفق 

املسار  ويف  منها  واالعفاء  الوظيفية 
التأديبي واملهني باسناد العدد املهني.

كتابة  االداري صالحية حرصية ملؤسسة  االرشاف  ان  ثانيا، 
خرقا  يعد  القضائية  السلطة  مبشموالت  الحاقه  وان  املحكمة 
مصلحة  من  ميس  وظيفيا  وتداخال  السلط  بني  الفصل  ملبدأ 
العمل وسيقود اىل ارباك السري العادي للعمل داخل املحاكم 

وتوتري املناخ االجتامعي.
االجراءات  عرب  يتم  ال  القضائية  االدارة  اصالح  ان  ثالثا، 
ال  التي  القطاعية  اللوبيات  رغبات  عند  والنزول  املترسعة 
تقودها املصلحة الفضىل للدولة وللشعب امنا تقودها نزعات 

الهيمنة ومصالح منتسبيها.
رابعا، نطالب رئيس الدولة باصدار مرسوم رئايس يف سحب 
الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 عىل سلك كتابات 
لسنة   24 عدد  القانون  ملرشوع  واحرتاما  تطبيقا  املحاكمة 
والزمالء  الزميالت  كافة  وندعو  لالصالح  أوىل  كمقدمة   2013
كل  لخوض  النقابية  الهياكل  وندعو  مبكتسباتهم  للتمسك 
االشكال النضالية من اجل اصدار املرسوم املذكور اعاله وحامية 
متكسباتهم والنضال من اجل استحقاقتهم املوقة يف اتفاق 30 

ديسمرب 2020.
النجاح  لالستعداد  النقابية  الهياكل  كافة  ندعو  خامسا، 
الهيئة االدارية القطاعية املقرر عقدها يف بحر االسبوع القادم 

الجامعة العامة ألعوان وزارة العدل وأمالك الدولة والملكية العقارية

هيئة ادارية، سحب الفصل 2 وتراجع يف األمر عدد 420

*األخ حافظ بوقرة

في قسم الوظيفة العموميّة

املهندس عماد البنية األساسية   
الدويل  االتحاد  مع  بالتعاون  العمومية  الوظيفة  قسم  نظم 

ندوة  والبيئة  واإلسكان  العمومية  األشغال  العامة وجامعة  للخدمات 

تحت  والبيئة  واالسكان  العمومية  االشغال  قطاع  مهنديس  لفائدة 

املناخية«.  التغريات  ملجابهة  االساسية  البنية  عامد  »املهندس  عنوان 

قدمتها  االوىل  مداخلتني  عىل  السنوية  الندوة  هذه  اشتملت  وقد 

تحت  الغيلويف  جيهان  السيدة  الكربى  لتونس  التعمري  بوكالة  املديرة 

و  عمراين  تخطيط  خالل  من  املناخية  التغريات  مع  »التكيف  عنوان 

ترايب مستدام: تونس الكربى مثال«. فيام قدم االستاذ يوسف الهاممي 

بعنوان  ثانية  مداخلة  لألوزون  الوطنية  الوحدة  منسق  املهندس 

التغريات  من  للحد  التأقلم  طرق  و  التأثريات  املناخية:  »التغريات 

املناخية« 

يف  واملشاركني  املشاركات  طرف  من  النقاشات  كانت  وقد  هذا 

الندوة ثرية ومهّمة وقد تم تضمينها يف جملة من التوصيات.

*الوثيقة املرسلة اىل رئيسة الحكومة 
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* مصطفى العلوي 

كّل منكم يزعم أن غايته نبيلة، وهذا من حّقه، ولكّنه ال يحققها 
اصطفافا  مّنا  تطلبوا  ال  ولذلك  نبالء  حلفاء  مع  وال  نبيلة  بوسائل 
عند  التفريق  حّقنا  ومن  معارضتكم  أو  نقدكم  حّقنا  ومن  أعمى 

نقدكم ومعارضتكم بيني أشكال النقد وأشكال املعارضة.
يصّححه  أن  عليه  الثوري  للمسار  »تصحيحا«  يريد  من   -  1
السابق  النظام  بوسائل  وليس  ثوريني  حلفاء  ومع  ثورية  بوسائل 
من  أسوأ  باملناسبة  هي  التي  الطوارئ-  قانون  -مثل  )وقوانينه 
دستور 2014 الذي وقع تعطيله( وعليه أالّ يكتفي باالعتامد عىل 
والنقابية  السياسية  للقوى  حتى  ويتنّكر  الصلبة  الدولة  أجهزة 
مع  التفاعل  إىل  يضطّر  بينام  »التصحيح«  ساندت  التي  الوطنية 
يكاد  فردي  متّش  وعرب  املانحة  املالية  واملؤسسات  الدولية  القوى 
وتؤثّم  الخصوم  تشيطن  التي  املالئكيّة«  »الدميقراطية  يّدعي 
أو  املرشوع«  »أبناء  بعض  حتى  وتتجاهل  بل  والحلفاء  األصدقاء 

»مستشاريه« األقرباء.
2 - من يريد معارضة »االنقالب« ال يقوم بذلك مع من كانوا 
سببا يف حصوله مبا ارتكبوه من تخريب وإفساد باسم الدميقراطية 
ثم ساندوه أصال يف األيام األوىل خوفا أو طمعا وحتى تنصال من 
بعض حلفائهم القدامى وقتيا -ثم عادوا اليهم وبعضهم قيادتهم 
»استعادة  إن  يقول  يكاد  حاله  ولسان  أصال-  البالد  من  هاربة 
لنا  مقّدر  وكأنّه  الشيطان  مع  التحالف  حتى  ترّبر  الدميقراطية« 
شيطانية«  »دميقراطية  إال  عندنا  الدميقراطية  تكون  أالّ  تونس  يف 
ومكتوب علينا أن نبقى يف دائرة االختيار املّر بني الطاعون والكولريا.
نقد  أعمى دون  اصطفافا  أن نصطّف  اليوم  مّنا  ليس مطلوبا 
ومعارضة ملنارصي 25 جويلية أو ملعارضيه ألن اصطفافهم ليس بني 

مالئكة وشياطني أصال، مع أنّه حسب رأيي ال معنى اليوم للعودة 
)فمنهم  معارضيه  كل  تأثيم  دون  ولكن  جويلية   25 قبل  ما  إىل 
الصادقون وإن أساؤوا التقدير( ودون تربئة كل منارصية )فمنهم 

الكاذبون وإن أحسنوا التقدير(.
هو  دميقراطيّا  ونقدا  تصحيحا  اليوم  »التصحيح«  يحتاج 
وهنالك  والتمّشيات  الوسائل  يف  ترتكب  أخطاء  هنالك  إذ  اآلخر، 
»رفقة  وهنالك  القاعدي«  »البناء  مخاطر  من  حقيقية  مخاوف 
سوء« استبدادية وذلك حتى ال نذهب اىل املجهول باسم تصحيح 
املسار، وتحتاج »معارضة االنقالب« بدورها إىل معارضة للمعارضة 
الفاسدة التي كانت قد انقلبت عىل الدميقراطية أصال بأن أفرغتها 
من كل محتوى لها مبا يف ذلك املحتوى السيايس املحض غري الفاسد 
)بتحويله اىل سياسوي( حتى ال نعود اىل ما قبل 25 جويلية باسم 

»استعادة الدميقراطية«.
األسف-  مع  املستحيل  يفيد  الذي  التمنى  اىل  -األقرب  ورأيي 
اتحاد  يكون  -قد  ما  يلعب طرف  أن  اآلن يكمن يف  الحّل  أّن  هو 
الشغل مثال رغم مشاكله مع الرئاسة ومع املعارضة ورغم مشاكله 
الداخلية العبثية- دورا لتهدئة األمور ولرتشيد الرصاع )الذي يخاض 
لعدم  تجنبا  وذلك  لنفيه  وليس  مناسبة(  غري  وتحالفات  بوسائل 
اىل  تنضاف  قد  التي  السياسية  الكارثة  اىل  يؤّدي  بشكل  انفجاره 
مسار  توازي  برضورة  »العقالء«  وإقناع  والصحية،  املالية  الكارثة 
»التصحيح« )الذي ال بّد أن يتواصل ضّد الفساد ورموزه السياسية 
رموزه  بكل  االستثنايئ«  غري  الوضع  اىل  »العودة  ومسار  واملالية( 
الوطنية االجتامعية الدميقراطية وفق خارطة الطريق التي سيكون 
التوازي  أن يكون ذلك  لها عىل  يوم 17 ديسمرب 2022 آخر أجل 
مصحوبا بآلية للحوار بني كل من يقبل به مبدئيّا حتى »ال نعود اىل 

الوراء« وحتى »ال نقفز يف الهواء« يف الوقت نفسه.

هذا رأيي باختصار يف املشهد العام ودون تفاصيل. وألنني أكاد 
أكون مقتنعا مبا يفيد املستحيل تونسيّا اآلن بسبب احرتاف الجميع 
يف  ومتاديهم  لتحقيقها  الوسائل  كل  واعتامدهم  غاياتهم  تربير 
استعامل كّل الحيل السياسوية مبا فيها القوة الداخلية والضغوطات 
تولّده  قد  الذي  االنسحاق  من  وخوفا  الخصم،  يف  تشّفيا  الدولية 
األزمة الحالية يف ظل استحالة ما ينتظره البعض من »ثورة جديدة«، 

سأكتفي بأمنية إصالحية  يف شكل سؤال: 
هل من قوة وطنية اجتامعية دميقراطية تلعب دور البوصلة 
»تصحيحي-  تأليفي  برنامج  تقديم  خالل  من  اإلصالحية  الوطنية 
نرجع  ال  حتى   2022 ديسمرب   17 النتخابات  تحضريا  دميقراطي« 
إىل  بها  نذهب  القهقرى وحتى ال  -إن حصلت-  االنتخابات  بتلك 

مرشوع جديد يشبه يف بعض محتوياته الهراء؟
أنا بني التشاؤل والتشاؤم بخصوص تونس بسبب ما أسمع وما 
أرى. وهذا النّص مجرّد زفرة مواطن بعيد يحاول أن يكون صادقا 
مع نفسه ومع غريه وهو يقّدر موقفه من الوضع وقد يكون تقديره 
خاطئا ولكّنه ال ينتظر من أحد ال مّنا وال سلوى، فعذرا إن تجّنبت 
التفاعل مع ما سأعتربه سجاال لنخبة بعضها )وليس كلّها بالتأكيد( 
يعبد مصالحه الواقعية الحيوية ويزينها بأفكاره االيديولوجية امليتة 
التي ال تخدم سواه وسوى املافيات يف الداخل ويف ما وراء البحر 
والصحراء، وبعضها اآلخر يرّصف شعارات صادقة ولكن جوفاء ال 

تطعم الجائعني وال تغني الفقراء.
وإىل من يعترب نفسه عىل حق تاّم ويسعترب الّدعوة إىل »التأليف 
بني التصحيح والدميقراطية« مجرّد دعوة توفيقية أو تلفيقية أقول 
عىل لسان الشعب: »كون صيد وكولني«، وعىل لسان عمر بن أيب 

ربيعة: »إّنا العاجز من ال يستبّد«.

أمنية مواطنية نحو »تأليف تصحيحي - ديمقراطي«
إىل دعاة »التصحيح« وإىل معاريض »االنقالب«:

األخ سمري الشفي:

14 % نسبة الزيادة يف األجور ببعض 
رشكات القطاع اخلاص  

أن  الشفي  سمري  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  األمني  أكد 
رشكات القطاع الخاص يف مختلف املجاالت أمضت اتفاق الزيادة يف االجور التي 

تراوحت بني 6.5 % و 14 % يف بعض املؤسسات.
أن  مؤكدا  االتفاق  إلبرام  األطراف  بعض  تلكؤ  رغم  تّم  ذلك  »أن  وأضاف 
التوقيع عىل االتفاق  رئيسة الحكومة نجالء بودن اعتذرت عن حضور موكب 
رغم أن هذا الحدث يتّم عادة بإرشاف رئاسة الحكومة وفق الربتوكول والعرف، 

مشريا إىل أن االتفاق تّم بعد نجاح اإلرضاب العام الجهوي يف والية صفاقس.
وأوضح أن الزيادة املعهودة متت بـ 6.5 % بالنسبة إىل األجر األسايس و6.75 
% بالنسبة إىل املنح مضيفا أنه سيتّم التفاوض الحقا حول الزيادة بـ 1 % عىل 

مستوى التأجري.
عىل  األضعف  بني  من  تعّد  التونسيني  أجور  إن  الشفي،  سمري  األخ  وقال 
مستوى العامل، وأن االتحاد يقوم بدوره يف الدفاع عن منظوريه لدعم مقدرتهم 
الرشائية يف ظل وضع اقتصادي واجتامعي صعب متر به البالد، متسائال عن حال 

التونسيني من دون وجود املنظمة الشغيلة.
وأكد األخ الشفي، يف رده عىل االتهامات املوجهة لالتحاد بتصلب مواقفه 
وتشددها، أن املنظمة لن تبقى مكتوفة األيدي أمام حرمان العامل من حقوقهم 
وكرامتهم، ولن تتواىن عن االضطالع بدورها يف الدفاع عنهم، معتربا أن االتحاد 
يعّد من املنظامت القليلة التي احتفظت بقيمتها االعتبارية، سواء عىل املستوى 

الداخيل أو االقليمي والدويل.
وأضاف أن اتحاد الشغل، مل يدُع إىل أي إرضاب يف قطاع نقل املحروقات، 
معتربا أن اإلرضاب الذي ستشنه ما أسامه »نقابة إسامعيل السحباين«، )يف إشارة 
إىل نقابة اتحاد عامل تونس(، ميثل تعديا عىل حرية العمل النقايب، كون هذه 

النقابة مل متِض عىل االتفاق الذي أمضاه االتحاد سابقا.

قسم العالقات العربية والدولية والهجرة
وجامعة الشؤون الدينية ينظامن ندوة وطنية حول 

»املرأة واإلعالم يف الفضاء الديني«
املساعدة  العامة  االمينة  الهاممي  نعيمة  األخت  أرشفت 
العربية  والعالقات  الهجرة  قسم  عن  املسؤولة  لالتحاد 
الفضاء  واإلعالم يف  املرأة  ندوة حول  فعاليات  والدولية عىل 

الديني كانت بدايتها بكلامت لالخوة:
عبد السالم عطوي )كاتب العام الجامعة العامة للشؤون 
والتنمية(  البناء  جمعية  )رئيسة  بوكريم  وخولة  الدينية( 
عن  املسؤولة  املساعدة  العامة  )االمينة  الهاممي  ونعيمة 

العالقات العربية والدولية والهجرة(.
* الجلسة األوىل: املرأة والخطاب الديني / الواقع واآلمال

مسرّية الجلسة: منية العرفاوي
بثينة  والدكتورة  العلمي  منية  االخت  الجلسة:  منشطو 

الجاليص واألخت منجية النفزي واالخ رضا الحجالوي.

* الجلسة الثانية: حضور املرأة يف االعالم الديني 
مسرّية الجلسة: خولة بوكريم

وفاء  الهاممي  ونجاة  الفجاري  مريم  الجلسة:  منشطو 
الطرابليس وملياء الفقيه بن عامرة.

الصعوبات  الديني  الفضاء  يف  املرأة  الثالثة:  الجلسة   *
والتحديات

مسرّي الجلسة: حكيم عاميري
منشطو الجلسة: لطيفة صميدة ومنى الحبيب وصليحة 

املسلمي وسعيدة الحاج.
* مداخلة حول »االتفاقية 190«

تقديم األخت سهام سايس
توصيات الندوة.
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 2021 الراحلة  السنة  ختام  مسك 
النقابة  مؤمتر  املنستري  جهة  يف  كان 
منزل  »سوموسار«  ملؤسسة  االساسية 
العامل  مئات  قوامها  والتي  الحياة 
قطاع  يف  مضيئة  منارة  تعترب  والتي 
اجتامعية  مردودية  من  لها  مبا  البناء 
حدود  صداها  يتجاوز  واقتصادية 
االنتاج  »ماكينة«  تألق  بفعل  الوطن 
كام ونوعا وايضا بفعل يد عاملة تصنع 
قطاع  داخل  النجاح سواء  تلو  النجاح 

البناء او خارجه.
استقبلت  التي  املؤسسة  هذه 
نورالدين  العام  االمني  األخ  أشهر  منذ 
الطبويب عقدت مؤمتر نقابتها االساسية 
عضو  احمد  بن  بلقاسم  االخ  برئاسة 
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
الجامعة  وبحضور  باملنستري  للشغل 
عاطف  األخ  شخص  يف  للبناء  العامة 
كامل  واالخ  الجامعة  عضو  بلقاسم 
املحيل  االتحاد  عام  كاتب  دندانة 
عيل  االخ  عن  فضال  بزرمدين  للشغل 
الجامعي  الفرع  عام  كاتب  الّصخري 
لالخ  بكلمة  املؤمتر  اشغال  افتتحت 
بن  بلقاسم  التنفيذي  املكتب  عضو 
أحمد الذي نوه بداية بابناء املؤسسة 
عىل  عملوا  الذين  العامل  وخاصة 
التي  والظروف  الصعاب  كل  تجاوز 

العرشية  او  الثورة  تداعيات  املتها 
والتي  البعض  يسميها  كام  السوداء 
غرار  وعىل  املؤسسة  فيها  عرفت 
صعوبات  واملجامع  املؤسسات  بقية 
ضحايا  العامل  فيها  ذهب  كثرية 
عىل  واالحالة  للطرد  عرضة  وكانوا 
ذلك  غري  اىل  ـ  االجور  وقضم  البطالة 
االخ  تطرق  كام  املعاناة  مناذج  من 
عىل  العموميات  بعض  اىل  بلقاسم 
التي  املسعورة  الحمالت  هذه  غرار 
اهداف  ال  والتي  االتحاد  لها  يتعرض 
ملقومات  والرضب  الهدم  سوى  لها 
بالخصوص  منها  واالقتصادية  الوطن 
إىل  يسعى  من  كل  عىل  والتطاول 
منظمتنا  غرار  عىل  واالستقرار  البناء 
تستهدف  ومازالت  استهدفت  التي 
بحمالت بشعة تصدى لها ابناء االتحاد 
مام  ومواقعه  مكوناته  مختلف  يف 
يحتم مزيد تراص الصفوف والتضامن 
ريح  ريحهم  تذهب  ال  حتى  العاميل 
اذا  برّمته  الوطن  ريح  بل  مؤسساتهم 
والتطاول  الهرسلة  لهذه  يُوضع حد  مل 
ما  التاريخ  لها من  رائدة  عىل منظمة 
السياق  ذات  وهو  مثله  آلخر  ليس 
دندانة  كامل  االخ  فيه  تحدث  الذي 
للشغل  املحيل  االتحاد  عام  كاتب 
بزرمدين وقيدوم القطاع )قطاع البناء( 

والعضو الجامعي سابقا والذي عرب عن 
يكون  والتي  مؤسسات  بهكذا  الفخر 
العامل فيها عنوان النجاح االول وهي 
اي  اليوم  بصددها  نحن  التي  الحالة 
مؤسسة سوموسار التي يشهد الجميع 
الخلق  عىل  وقدرتهم  ابنائها  بكفاءة 
ينافس  االنتاج  جعل  مام  واالبداع 
كربيات املؤسسات يف العامل عىل غرار 
خالل  من  وذلك  واالسبان  االيطاليني 
وصول املنتوج يف وقت من االوقات إىل 
خارج حدود الوطن مبا يف ذلك الرشق 

األوسط )االردن وكذلك العراق(.
خامتة  يف  الحارضون  خلص  كام 
اشغالهم اىل عديد التوصيات للتشكيلة 
االخ  الشاب  املناظل  بقيادة  الصاعدة 
الثقة  تجّددت  والذي  جابر  حسني 
عملية  من  املزيد  رضورة  ومنها  فيه 
النقايب  النشاط  لدعم  االنتساب 
مواصلة  الهياكل عىل  وتشجيع جميع 
النضال من أجل كرامة ورغيف العامل 
البناء  يف  االساسية  الركيزة  هم  الذين 

النقايب.
* حمدة الزبادي

في مؤتمر »سوموسار« بالمنستير

قطاع البناء لن يُهدم
الجامعة العامة للمياه

تمضي امللحق التعديلي 
التنبيه باالرضاب  بالتزامن مع برقية 

التونيس  العام  االتحاد  عن  الصادرة 

 2021/12/22 بتاريخ  للشغل 

ان  للمياه  العامة  الجامعة  تعلم 

هياكل االدارة العامة وبالتحديد 

االدارة املركزية للموارد البرشية 

املركزية  اللجنة  واعضاء 

العامة  والتفقدية  للمفاوضات 

احرتام  عىل  منكبون  للمصالحة 

وتطبيق ما تبقى من بنود محرضي 

اتفاق 28 ديسمرب 2020 و22 فيفري 

2021 بالتنسيق الكامل مع كاتب 

عام الجامعة العامة وباملناسبة تم امضاء ملحق 

تعدييل لعقد اتفاقية مزودي تذاكر االكل مع تعاونية اعوان الرشكة 

والقاضية   2021 مارس  غرة  يف  املؤرخ  الحكومة  رئاسة  مبراسلة  وهذا 

بالرتفيع من جديد يف قيمة تذكرة االكل لتصبح 7 دنانري للوصل الواحد.

وتؤكد الجامعة العامة للمياه حرصها الدائم عىل توفري كل الظروف 

املالمئة لكل االعوان وعائالتهم. 

التغريات املناخية وتأثريها على قطاع املياه
بني  ما  وخاصة  السنني  مئات  منذ  بارزة  مناخية  تغريات  العامل  شهد 

القرن التاسع عرش والقرن الواحد والعرشين وبالتحديد يف ظل االحتباس 

االمطار غري  نتيجة تساقطات  املياه  املبارش عىل كميات  الحراري وتأثريه 

املنتظمة ال يف الزمان وال يف املكان حيث ان البالد التونسية تشهد سنويا 

تساقط ما يقارب 35 مليار مرت مكعب ال يجمع منها يف السدود والبحريات 

واألدوية اال 5 مليارات مرت مكعب زد عىل ذلك ان البالد التونسية موجودة 

ضمن منطقة جغرافية جافة إىل درجة شح املياه وهذا ما جعل الرشكة 

الوطنية الستغالل وتوزيع املياه تلجأ بشكل مكثف إىل حفر اآلبار وانجاز 

مشاريع ذات كلفة مالية عالية يف مجال تحلية مياه البحر.

يف  املنضوية  العظمى  الصناعية  الدول  ان  اىل  انتباهكم  نلفت  كام 

منتدى G20 هي املسؤولة بدرجة أوىل عىل تدين املناخ يف العامل وبالتحديد 

االنسانية  الفضالت  أن  أثبتت  الدراسات  ان  كام  الحراري  االحتباس 

والحيوانية هي كذلك متثل 50 يف املائة من تدهور الوضع البيئي يف العامل 

واالحتباس الحراري وعىل مواطن الشغل وعىل سبيل الذكر ال الحرص يف 

 5000 من  الصيد  مراكب  تقلصت  املهدية  بجهة  البحري  الصيد  ميدان 

مركب إىل 500 مركب نتيجة التلوث البحري من خالل النفايات الصناعية.

توزيع املسؤوليات بني أعضاء
 املكتب الجديد لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل، أنه إثر انعقاد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس برئاسة 

األخ عبد الكريم جراد االمني العام املساعد املسؤول عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظّم، تّم انتخاب 

وتكوين املكتب الجديد لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس عىل النحو التايل:

يوسف العوادي )كاتبا عاما(ـ  محمد عبّاس )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن النظام الداخيل واالتصال(ـ  محسن 

اليوسفي )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن املالية واالدارة واالنخراطات وممتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي 

والتضامني( ـ ياسني الطريفي )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين( ـ مريم 

الرقيق )كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن املرأة والشباب العامل( ـ فاخر العّفاس )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن 

الدواوين واملنشآت العمومية(ـ  حامدي املرساطي )كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية(ـ  

سامية عميّد )كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية والعالقات الخارجية واملهاجرين 

الكريم  عبد  ـ  التونسيني( 

عاما  )كاتبا  السوييس 

عن  مسؤوال  مساعدا 

الوظيفة العمومية( ـ محمد 

مساعدا  عاما  )كاتبا  الحّر 

مسؤوال عن القطاع الخاص( 

الجربوعي  الشايب  وعيل 

)كاتبا عاما مساعدا مسؤوال 

غري  والقطاع  الحامية  عن 

املنظّم(.

 تعزية 
النقابة األساسية بدائريت رادس  الحزن واألىس واألمل  تلقت  ببالغ 

املغرب  نهج  مدرسة  مدير  القاسمي  محمد  األخ  وفاة  خرب  مقرين 

برادس  . 

رادس  بدائريت  األساسية  النقابة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر 

األرسة  ولكل  عائلته  أفراد  كل  وإىل  أبنائه  إىل  التعازي  بأحر  مقرين  

الرتبوية مبدرسة نهج املغرب و جهة بن عروس راجني من الله تعاىل أن 

يسكن الفقيد فسيح جنانه وأن يرزقنا جميعا جميل  الصرب والسلوان. 

 وإنا لله وإنا إليه راجعون

*االخ بلقاسم بن احمد
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سنة 2022 
* بقلم: لطفي املاكني

باتت  االنتظارات  فإن  سنة  كل  بداية  مع  املكررة  األمنيات  عن  بعيدا 
متحفزة لدى أغلب رشائح الشعب يف تجاوز مخلفات عرشية مازال البعض 
وتركوا  أفادوا من سمنها وعسلها  الذين  بأوهام عودتها وهم طبعا  متشبثًا 
االغلبية تلعق الخيبات والتجارب الفاشلة املستنسخة من قراءات ال تعكس 
حقيقة االوضاع التي بلغتها البالد منذ وصل إىل قيادتها الهواة فأغرقوها يف 
الدرك االسفل من التصنيفات بعد ان ظلت لعقود من النامذح املقتدى بها 
رغم املآخذ التي ال ميكن انكارها وهذا من املسائل البديهية التي تعرفها كل 

التجاوزات الصاعدة.
إن السنة التي مىض من أيامها ما يساوي أصابع اليد الواحدة تلوح يف 
والثقافية  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  التحديات  من  الكثري  أفقها 
والرتبوية واملجتمعية مبعنى أدق وحتى ال تبقى تلك املالمح منحرصة يف دائرة 
ضيقة لدى مجموعة معينة ومهام كانت متثيليتها ملن تتحدث بضمري غائب 
عنهم فإن الرتقب لن يطول يف أن تقطع خطوات باتجاه الضفة االخرى التي 
يعني الذهاب اليها القطع مع املرحلة السابقة التي مل يعد املواطن التونيس 
اليومية  حياته  عىل  جامثا  كابوسا  باتت  التي  مخلفاتها  تكرار  إىل  حاجة  يف 
يحسن  أن  يف  االمنيات  عنه  وغابت  وعيشه  دخله  مستوى  تراجع  ان  بعد 
من أوضاعه طاملا أنه عاجز وقبله الدولة ومؤسساتها عن تأمني االساسيات 
التي كانت يف عقود سابقة تصنف يف خانة نظريات االعالم كرديف ملجتمع 
الوفرة وطفرة املطلوب واملرغوب يف الوقت ذاته حتى ال يكون مجربا عىل 
النقد واالنتقاد او التململ طاملا ان السلطة التزمت بأن »غرقه« يف الكامليات 
االمر غري مرتبط مبجتمع دون آخر بل هي خاصية  الرضوريات وهذا  قبل 
كل املجتمعات التي قد يعتربها البعض ارتداًدا للاميض مهام كانت حقائقه 
ولعّل ما بثّته إحدى القنوات التلفزية العاملية عن واقع عدد من البلدان التي 
الكثري من  قيل عنها  الرشقية إىل مرحلة مغايرة  الكتلة  خرجت من مرحلة 
الوعود الستاملة شعوبها حينها لتكشف بعد ذلك ان البون شاسع بني زمن 
هيمنة الدولة وهيبة مؤسساتها وتشبثها بسيادتها ومناعتها وبني من ارتهنوا 
شعوبهم إىل أجندات خارجية وارتبطوا بلوبيات مقنعة وراء يافطات حرية 
املبادرة واقتصاد السوق وكل الشعارات الزائفة املخادعة للشعوب وتطلعاتها 
التي  الظرفية  استغلوا  إىل عجز من  األوىل  بالدرجة  يعود  االفضل وهذا  إىل 
والتحالفات  الرباقة  الوعود  لتلك  لريّوجوا  املاضية  السنوات  يف  البالد  عرفتها 
املشبوهة داخليا وخارجيا والنتيجة يعلمها الجميع حيثام وليت وجهك رشق 
البالد وغربها وجنوبها وبكل اتجاه لن تحتاج إىل عينة لتتبني حجم الرتدي 
انها ستدخل مرحلة مغايرة  الذي وصلته يف الوقت الذي ساد فيه االعتقاد 
مقارنتها  اليوم  ميكن  ال  والتي  حينها  اإلخالالت  مع  وتقطع  االضافة  تحقق 

بالتجاوزات وعدم الدراية بكيفية تسيري الدولة ومؤسساتها.
اليوم وبعد أن تّم القطع مع تلك املرحلة الفاشلة وخيباتها فان العزم ال 
بّد أن يكون عىل قدر الفاعلني فيه حتى ال نظّل يف ذات الدائرة املجرتة ذاتها 
وهذا ما يحتم التقاء جميع القوى الوطنية الطامحة حقيقة إىل إخراج البالد 
من تلك الدائرة واالنطالق يف التأسيس للمستقبل الن هامش االنتظار مل يعد 
ممكنا وهذا ما اتضح بعد أن تّم الكشف عن تفاصيل قانون املالية الجديد 
والخيبة التي عمت نفوس املواطنني النهم مل يلحظوا جديدا يقطع مع السابق 
ولعّل ترصيح رئيس الجمهورية بخصوص موافقته عىل ذلك القانون رغم أنه 
الحقيقي  التأسيس  وأولها  القادمة  الرهانات  يكشف حجم  التطلعات  دون 
اليه من عيش كريم بداية من  لواقع مغاير يجد فيه املواطن ما كان يرنو 
واملحتكرين  املضاربني  لتالعب  خاضعة  أصبحت  التي  االساسية  املواد  توفر 
ومزايدات الباحثني عن الدعم الخارجي ليعودوا إىل كرايس السلطة ليواصلوا 
التي  الصحة  اولها  العامة  الخدمات  الدولة ومؤسساتها مرورا برتدي  ارتهان 
مؤسسة  تعرضت  ان  بعد  التعليم  ومثلها  والنفوذ  املال  الصحاب  اصبحت 
عن  العاجزة  صورة  يف  لتظهر  املعّوقات  انواع  شتى  إىل  العمومي  التعليم 
استيعاب عموم أبناء الشعب وتنري عقولهم ومتكنهم من تسلق سلم تحسني 
أوضاعهم وذلك حتى يبقى التعليم ممكنا فقط ألبناء فئة محظوظة ماديا 

وهذا القياس ينطبق عىل أكرث من قطاع ومجال.
وبالتايل فإن الرهان عىل تكريس البعد االجتامعي للدولة هو األولوية يف 
املرحلة القادمة إلعادة األمل ويف الوقت نفسه الثقة يف الدولة ومؤسساتها 
البعد  ذلك  ان  باعتبار  االجتامعيني  الرشكاء  مع  االلتقاء  منها  يتطلب  وهذا 
خيار وطني بالنسبة إليهم وتجربتهم منذ دولة االستقالل بينت قدرتهم عىل 

تكريسه عىل أرض الواقع قوال وفعال.

بالتلميح والترصيح

* لطفي املاكني
األسبوع  بداية  الجامعية منذ  املؤسسات  عرفت عديد 
احتجاجات طالبية بسبب فرض االستظهار بالجواز الصحي 
وقد  املراجعة  فرتة  يف  والتمديد  االمتحانات  اجراء  قبل 
استبدت الحرية بآالف الطلبة منذ أن دعت وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي إىل تطبيق مقتضيات املرسوم عدد 
1 لسنة 2021 الصادر يف أكتوبر املايض والذي يطالب كل 
من تجاوز الـ 18 سنة برضورة االستظهار بالجواز الصحي 
ومن ضمنها  العامة  واملؤسسات  األماكن  إىل  الدخول  قبل 
املؤسسات الجامعية التي ستدخل هذه األيام وبعد انقضاء 

عطلة الشتاء يف ماراطون امتحانات دورة جانفي.
اتخذت  الدعوة  هذه  ان  الطلبة  حرية  من  زاد  وما 
مع  التواصل  معه  يصعب  مبا  عطلة  دخولهم  بعد  مبارشة 
مؤسساتهم الجامعية االصلية الن عملية استكامل التلقيح 
ليست بالعملية الهينة خاصة بعد ان عرفت مراكز التلقيح 

تقديم  وجوبية  إىل  نظرا  اكتظاظا  الجمهورية  جهات  بكافة 
الجواز الصحي يف كل التنقالت لقضاء شؤونهم الخاصة.

تلقوا جرعة من  رمّبا  الطلبة  كبريًا من  أن عدًدا  ومعلوم 
مناعتهم  لتعزيز  مؤخرا  دعوتهم  ومتت  »جونسون«  التلقيح 
بجرعة من »فايزر« وهناك عدد غري قليل مل يتمكن من ذلك 
لغياب مراكز التلقيح القريبة من سكناهم ونعني هنا املناطق 
الداخلية )وتحدث عدد من الخرباء عن رضورة تدعيم مراكز 
ولقدرتها  األمامية  الخطوط  من  باعتبارها  األساسية  الصحة 
املواطنني(  من  ممكن  عدد  من  ألكرث  خدماتها  تقديم  عىل 
الحاصلة  اللخبطة  إثر  الصحي  الجواز  استخراج  لصعوبة  او 
يف منظومة االعالمية او لرفض عدد آخر القيام بالتلقيح من 
منطلق التخوف من تداعيات غري متوقعة يف ظل الترسيبات 
نجاعة  بخصوص  شكوكها  عن  مختلفة  جهات  من  املتكررة 

التلقيح ضد فريوس كورونا.
يرفضون  ملن  عديدة  بلدان  يف  املتبع  االجراء  ان  كام 
القيام  امكانية  اي  ببالدنا  اآلن  حد  إىل  مطبق  غري  التلقيح 
بتحليل رسيع عن االصابة من عدمها بالوباء والحصول عىل 
وثيقة ملدة زمنية محددة بـ 24 و48 ساعة متّكن من قضاء 
شؤونهم وهذا ما يضمن للجميع السالمة وال يحّد من حرية 
االشخاص يف التنقل ومامرسة حياتهم اليومية بعيدا عن اي 

تعطيالت.
عودتهم  بعد  الطلبة  ستعرتض  التي  للصعوبات  وتحّسبا 
من عطلة الشتاء اصدر االتحاد العام لطلبة تونس بيانا أشار 

فيه إىل رفضه تطبيق هذا االجراء يف وقت يدخل فيه الطلبة 
امتحانات السدايس االول وما يشكله من ضغط مبارش عىل 
أسابيع  منذ  انطلقت  التي  استعدادهم  وارباك  تركيزهم 
يحتاج  الصحي  الجواز  واستخراج  التلقيح  استكامل  ان  ذلك 
إىل وقت وهذا غري ممكن حاليا يف ظل االقبال املكثف عىل 
مراكز التالقيح القارة مع االخذ يف الحسبان امكانيات الطلبة 
املادية يف التنقل إىل النقاط التي تُجرى فيها عمليات التلقيح 

اضافة اىل تكلفة استخراج هذا الجواز والجميع يعلم املضاربة 
والسمرسة التي رافقت ذلك.

* بعد االمتحانات
ودعا اتحاد الطلبة إىل تأجيل فرض هذا االجراء عىل االقل 
حرمانهم  ألن  الطلبة  مصلحة  إىل  استنادا  االمتحانات  فرتة 
من حقهم يف الدراسة وحقهم يف اجراء االمتحانات ال ميكن 
تربيره بفرض تطبيق هذا االجراء الذي ترفضه عديد الرشائح 

والفئات من مجتمعنا وغريه من املجتمعات االخرى.
الطلبة  بها  يتمتع  التي  االخرى  الخدمات  عديد  ان  كام 
ومنها السكن واألكلة يف املطاعم الجامعية تستوجب كذلك 
تقديم الجواز الصحي وبالتايل فإن وضعية اآلالف من الطلبة 
غري  النهم  الوثيقة  تلك  غياب  يف  وحرجة  صعبة  ستكون 
ارتياد املطاعم  او  قادرين عىل توفري معاليم السكن الخاص 
ارتفاع  جراء  املرتفعة  تكاليفها  من  ذلك  يعني  وما  يوميّا 
العودة  أغلبهم عىل  يجرب  وقد  االساسية  املواد  اغلب  اسعار 
اضافية  مصاريف  ذلك  ويف  اخرى  مرة  االصلية  مدنهم  إىل 
وعدم اراء االمتحانات وما سيرتتب عن ذلك الحقا يف عالقة 
بالنجاح نهاية السنة الدراسية، ونشري إىل أن بعض املؤسسات 
الجواز  تفرض  مل  وأخرى  املراجعة  فرتة  يف  مددت  الجامعية 
املؤسسات  بأغلب  تعمم  أن  يفرتض  مبادرات  وهي  الصحي 

الجامعية.
* دور استثنائية

العايل والبحث العلمي قد أعلنت  التعليم  وكانت وزارة 
عن تنظيمها دورًة استثنائية ملن أصيبوا بفريوس كورونا عىل 
القادم وبعد تقديم  ان ال يتجاوز ذلك منتصف شهر مارس 
ما يثبت االصابة وكل ما له صلة بالتقارير الطبية إىل إدارات 
مؤسساتهم الجامعية ليتم ضبط مواعيد االختبارات عىل أن 
واملادية  البرشية  الظروف  توفّر جميع  يبقى رهني  ذلك  كل 
ألن اي دورة استثنائية هي جهد إضايف رغم انها متثل فرصة 
اإلصابة  بسبب  االمتحانات  إجراء  عليه  تعّذر  ملن  للتدارك 

بالفريوس.
ومن ناحية أخرى فإن ترشيك هياكل االتحاد العام لطلبة 
املزمع  واإلجراءات  القرارات  بخصوص  معه  والتشاور  تونس 
الوقت نفسه مفرتض ألنه دامئا  أمر مستحسن ويف  اتخاذها 
يف  يقرتحونه  وما  الطلبة  ينتظره  ما  االرشاف  لسلطة  سيقدم 
عالقة بجملة الصعوبات التي تعرتضهم يف مسارهم الجامعي 

وهي عديدة وتحتاج إىل خطوات شجاعة وجدية لتجاوزها.

احتجاجات عرفتها املؤسسات الجامعية:
باجلواز  االستظهار  رضورة  عن  بالتخيل  املطالبة 

الصحي والتمديد يف فرتة املراجعة

ملاذا ال يتمّ تأجيل تطبيق 
القرار ملا بعد دورة جانفي؟
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* سامي بن سالمة

يف  كبريا  وتداخال  املسؤوليات  عىل  للرصاع  احتداما  الحظنا 
ما  فيها  سابقة،  فرتة  يف  الحكومة  ورئيس  الرئيس  بني  السلطات 
كان علنيا وفيها ما بقي طّي الكتامن وذلك بسبب التقسيم الذي 
اعتمد  تقسيم  وهو  بينهام.  للسلطات  املعلّق  الدستور  اعتمده 
بإدارة  له  عالقة  وال  وإضعافها  السلطة  تشتيت  ملخطط  تطبيقا 
للتقليص  واضحة  رغبة  هنالك  كانت  إذ  تسيريها.  وحسن  الدولة 
من دور رئيس الجمهورية املنتخب إىل أدىن الحدود املمكنة دون 
جعل املنصب رشفيا متاما. وقد أدى ذلك التقسيم غري املوفق إىل 
خلق نقاط التحام كثرية وإىل التسبب يف توليد األزمات السياسية 
املنتخب  األول  الرئيس  املؤسسات منذ عهد  أثرت عىل سري  التي 

بعد إقرار الدستور.
ولعّل أخطر نقاط االشتباك تلك املتعلقة باألمن القومي والتي متثل 
نقطة االلتقاء الرئيسية بني صالحيات رئيس الجمهورية املحّددة بحكم 
الدستور يف الدفاع والعالقات الخارجية واألمن القومي وبني صالحيات 
مهّم  محورا  كذلك  ومتثل  األمنية  بالشؤون  املتعلقة  الحكومة  رئيس 

لتنازع االختصاص بينهم.
بحيث أن مفهوم األمن القومي وهو مفهوم شامل مثّل وميثل الثغرة 
صالحياته  توسيع  الجمهورية  لرئيس  خاللها  من  ميكن  التي  الكربى 
وافتكاك املزيد منها. إذ ميكنه التدخل عن طريق مجلس األمن القومي 
الذي يرتأسه لالستحواذ عىل جزء من صالحيات رئيس الحكومة والوزراء، 

وال يقترص األمر عىل وزارة الداخلية أو عىل بعض الصالحيات األمنية.
التنفيذية  السلطة  رأس  عىل  املفتعلة  الفوىض  لتلك  التصدي  ميثل 
تجنب  من  لنتمكن  التونيس  الوضع  إىل  بالنسبة  حساسة  مسألة 
تؤثر  أزمات سياسية عويصة  التي قد تتحول إىل  الرصاعات والنزاعات 
عىل الوضع الداخيل وتنتج هزات متتالية قد تؤدي بنا إىل تعّود الخروج 

عن نص الدستور.
سوى  العملية  الناحية  من  التنفيذية  السلطة  لتقسيم  معنى  وال 
النزول إىل مستوى تبديد مخاوف البعض من تحول رئيس الجمهورية 
الرواسب  بحكم  مفهومة  كانت  وإن  مخاوف  وهي  دكتاتور.  إىل 
التاريخية، إالّ أنها أخفت كذلك رغبة حركة النهضة التي هيمنت عىل 
كتابة الدستور يف خدمة مصالحها ومخطّطاتها الرامية إلضعاف الدولة 
تنفيذية قوية تشتغل مبعزل عن  وتدمريها إن أمكن مبنع قيام سلطة 

نفوذها وطلباتها وإمالءاتها.
نوع من دكتاتورية  إىل نشأة  بالبالد وأدت  اسرتاتيجية أرّضت  وهي 
إىل  أخريا  الحكومة وأدت  التي عطّلت عمل  املجلس  كتل  أو  األحزاب 
كارثة وفاة أكرث من خمس وعرشين ألف تونيس بسبب األزمة الصحية 
ورئيسها  الحكومة  من  وال  النيايب  املجلس  من  ال  تدخل  دون  األخرية، 
التي متكنه  السلطات  الدستورية جميع  الناحية  لديه من  الذي كانت 

من محاولة حّل األزمة.
الصالحيات  اشتباك حول  تبعا لذلك تفادي خلق نقاط  من األفضل 
النظام  االختيار عىل  تّم  سواء  وتوحيدها  التنفيذية  السلطة  رأس  عىل 
الربملاين أو شبه الرئايس. فإن وقع االختيار عىل النظام الربملاين أو شبهه، 
منصب  جعل  مع  التنفيذية  السلطة  حكومة  رئيس  يرتأس  أن  فيجب 
رئيس الجمهورية رشفيا. وإما إن وقع االختيار عىل نظام رئايس أو شبه 
رئايس فيجب عندها متكني رئيس الدولة من ترؤُّس السلطة التنفيذية 
بتنفيذ  مكلف  أول  وزير  أو  دولة  كتاب  أو  معاونني  مبساعدة  مبفرده 

سياساته.
إن فكرة الحفاظ عىل النظام شبه الربملاين أو الربملاين برأسني للسلطة 
التنفيذية ستعيدنا يف نهاية املطاف إىل مربع سيطرة األحزاب نفسه عىل 
الحياة الربملانية وإىل تفاقم الخالفات وانعدام االستقرار. وبالتايل إىل قتل 
الحياة السياسية خارج الربملان وإىل البحث بعد مدة عن حلول أخرى 

بعد أن يحصل حدث مشابه ملا حدث يوم 25 جويلية 2011.

تحديد املسؤوليات:
معرفة  من  ال  املعلق  الدستور  عن  املنبثق  الحايل  النظام  ميّكن  ال 
عدم  أو  اتخاذ  عن  املسؤولة  الجهة  تحديد  من  وال  تونس  يحكم  من 

اتخاذ القرار. إذ تتوزع املسؤوليات بني الرئيس ورئيس الحكومة وكذلك 
الربملان مم أدى إىل إلقاء الجميع املسؤولية عىل الغري وعدم إمكانية 

املحاسبة ال سياسيا وال شعبيا.
ال يتعلق األمر بأزمة »كوفيد- 19« األخرية بل مبسار امتد عىل األقل 
إىل  التطبيق  حيز  املعلق  الدستور  دخول  اعتمدنا  إن   2015 سنة  منذ 
يوم 25 جويلية 2021. فعديدة هي األزمات التي مرت بها البالد والتي 
الوضع دون  تفاقم  إىل  الدميقراطية وأدت  إىل  االنتقال  أضعفت مسار 

أي حلول عملية.
حكمت  التي  هي  الجمعية  واملسؤولية  الجمعي  الحكم  ففكرة 
البالد طيلة الفرتة السابقة وطاملا أن املسؤولية جمعية فإن الدم كان 
تحديد  بالتايل  املمكن  من  يكن  ومل  حساب.  دون  القبائل  بني  يتفرق 
املسؤوليات بدقة وال محاسبة أي كان ال عىل سوء إدارة الدولة وال عىل 
انعدام الكفاءة يف التسيري أو عىل جرائم مرتاكمة ارتكبت يف حق الدولة 
واملجتمع ومّكنت كّل من تورط فيها من اإلفالت من املحاسبة والعقاب.
فقد اعتمدت كل سلطة اهتمم القضاء بسياساته القطاعية البحتة 
سياسية  أزمات  أفرز  مم  واملحاسبة،  التقييم  ملنع  صالحياتها  وعىل 

مرتاكمة مل يكن من املمكن تجاوزها بالبقاء يف إطار بنود الدستور.
ويتحتّم بالتايل النظر لهذه املسألة الخطرية وأخذها بعني االعتبار يف 
أي إصالح دستوري ولن يتأىت ذلك إال بتحديد وضع ودور كل سلطة من 
تفادي  التي متكن من  املحاسبة  السلطات وحدود مسؤولياتها وآليات 
الدولة  حق  يف  ترتكب  التي  الجرائم  أو  واالنحرافات  األخطاء  تكرار 
واملجتمع. وهو ما يحيلنا مرة أخرى إىل رضورة تفادي الثّنائية عىل رأس 
املحاسبة  ومنع  املسؤوليات  تعويم  من  متّكن  التي  التنفيذية  السلطة 

واملساءلة.

غياب آليات حل األزمات
مل يضع الدستور املعلق أية آليات للتخفيض من االحتقان السيايس 
وهو  القامئة،  املؤسسات  ظل  يف  السلطة  رؤوس  بني  األزمات  وتجاوز 
دستور اعتمد واضعوه عىل أساليب ملتوية  إلحكام الّسيطرة ومنع أي 
حلول  إيجاد  متنع  كثرية  حواجَز  فيه  وضعوا  إذ  األزمات.  لحّل  مبادرة 
لرئيس  ميكن  فال  الحل،  عىل  العويصة  السياسية  لألزمات  دستورية 
الجمهورية حل الربملان وال الدعوة إىل انتخابات مبكرة لحمية الدولة 

واملؤسسات عن طريق الرجوع إىل الشعب صاحب السيادة.
ومل يُِتح الدستور لرئيس الجمهورية تلك الفرضية إالّ يف حالة استثنائية 
تعجز فيها الشخصية املكلفة بتشكيل حكومة عن تشكيلها، كم مل ميّكنه 
الدستور  الفرضية يف  اللجوء إىل االستفتاء مببادرة منه لغياب تلك  من 

إالّ يف حالة واحدة.
ومل ميكن الدستور كذلك رئيس الجمهورية من إنهاء تكليف رئيس 

الحكومة وفقا ملبدإ توازي الصيغ واإلجراءات وهو الذي عينه وال بعزل 

فكرة محارصة  بُنَي عىل  املعلق  الدستور  فإن  وبالتايل  الوزراء.  أي من 

السلطة  دور  فيه  يغلّب  حكم  نظام  ووضع  وعزلها  الرئاسة  مؤسسة 

لألغلبية  ويسمح  شعبيا  املنتخب  الدولة  رئيس  دور  عىل  الترشيعية 

الربملانية بإسقاط الحكومة وتجاوز الرئيس وعزله من منصبه إن تطلب 

األمر ذلك.

أنتج ذلك الوضع دكتاتورية برملانية وتفاقم لألزمات السياسية دون 

إىل  النهاية  يف  وأدى  املؤسسات  تصادم  مينع  حّل  أي  إيجاد  إمكانية 

استعمل الفصل 80 من الدستور يف غياب حلول أخرى. وهو ما يؤدي 

رصاع  بحسم  تسمح  التي  الرضورية  اآلليات  إيجاد  يف  التفكري  إىل  بنا 

مراجعة  يجب  التي  الدستورية  املحكمة  دور  إىل  باإلضافة  املؤسسات 

القانون املحدث لها وكذلك مراجعة صالحياتها ومن أهّم تلك اآلليات 

حّل الربملان من قبل الرئيس واالستفتاء مبا يف ذلك عىل تعديل الدستور 

أمام  السياسية  الحكومة  مسؤولية  وإقرار  العادية  القوانني  إىل  إضافة 

رئيس الجمهورية ومنحه سلطة إنهاء تكليف رئيس الحكومة والوزراء 

مع آليات مقابلة تسمح مبراقبة رئيس الجمهورية والحّد من تغّوله ومن 

بينها آلية العزل عند ارتكابه خطأاً جسيماً يرّض مبصالح الدولة.

ملخص تنفيذي

إن تونس يف حاجة إىل إصالحات تكرّس مبدأ الفصل بني السلط يف 

إطار التعاون بينها ومينع التداخل بينها ويسمح فيه بخضوعها ملراقبة 

السلط األخرى وميكن من إقرار رقابة قانونية وسياسية غائبتان حاليا عىل 

أعمل املرفق القضايئ وتقّر فيه علوية السلطتني التنفيذية والترشيعية 

ويكرّس فيه وضع خاص للمرفق القضايئ يتمتع فيه باستقاللية ال تتحول 

إىل استقالل عن الدولة إذ أنه مل يتّم اعتباره كسلطة طبقا ملواد الدستور 

الفرنيس مثلم بيّّناه سابقا بل يف مرتبة أقّل من السلطة وأكرث من مرفق 

عام. وذلك يك نتمكن من معالجة اآلثار السلبية لفشل عملية االنتقال 

القيام  يف  القضاء  إخفاق  أسبابها  أهّم  بني  من  كان  التي  الدميقراطي 

بواجباته وتغليبه املصالح القطاعية والحزبية الضيقة عىل مصلحة البالد. 

وتونس يف حاجة إىل إصالحات تقّر نظاما سياسيا يعطي للمرشوعية 

ومبارشا  عاما  انتخابا  ينتخب  من  ومينح  حقها  والشعبية  االنتخابية 

سلطات مقابلة للتفويض الشعبي الذي يحصل عليه وتوّحد يف إطاره 

داخلها  اشتباك  نقاط  خلق  أو  تشتيتها  عن  ومُيتنع  التنفيذية  السلطة 

واملحاسبة وتجرب  املساءلة  وتتحقق من خالله  فيه مسؤوليات  وتحّدد 

فيه السلطات عىل التعايش مهم كانت الخالفات واألزمات وتلزم فيه 

عىل اعتمد آليات فصل النزاعات التي يجب أن يوفرها الدستور يك يتّم 

االبتعاد نهائيا عن فكرة  اللّجوء إىل حلول فوق دستورية. 

والتعديل  السيايس  التوازن  بني  آن  يف  املزج  إىل  محتاجة  وتونس 

االنتخايب، إذ أنهم عنرصان مرتابطان إذ يشكل النظام االنتخايب عنرصا 

من أهّم عنارص تحديد مالمح النظام السيايس.

ال يجب أن تقترص مطالبتنا باإلصالحات السياسية عىل شكل النظام 

يف إطار الجمهورية ولكن علينا تجاوز ذلك إىل املطالبة بإصالح ثغرات 

املتعلقة  فصوله  تطبق  مل  حيث  التطبيق  ناحية  من  الحايل  الدستور 

تبدو  حيث  املؤسسات  ناحية  من  وكذلك  هذا.  يومنا  إىل  بالحريات 

الحاجة ملحة إىل إنشاء غرفة ثانية للربملان للحّد من تغول الغرفة األوىل 

يف حالة اخرتنا التحول إىل نظام برملاين رصيح أو التحول إىل نظام رئايس 

معدل عىل النمط الفرنيس.

كم أن العودة إىل فكرة املجلس االقتصادي واالجتمعي تبدو أكرث من 

رضوريّة يف وضعنا الحايل وهو ما قد ميكننا من الحد من العدد الكبري  

املجلس  عىل  االقتصار  ومن  الدستورية  وغري  الدستورية  الهيئات  من 

وإدارة  البرصي  للّسمعي  التعديلية  الهيئة  عىل  الحفاظ  مع  املذكور 

الهيئات  بقية  شتات  تجمع  اإلنسان  لحقوق  وهيئة  مستقلّة  انتخابية 

املنترشة هنا وهناك.

سؤال األسبوع: 

)الجزء الثاين واألخري( كيف يمكن أن يكون اإلصالح السيايّس؟
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* كيف تقرأ قانون المالية لسنة 2022 ،هل هو 
قانون االكراهات كما قال رئيس الجمهورية؟

تعيش  تونس  أن  والخارج(  الداخل  )يف  الجميع  يعرف   -
واقتصادية  صحية  ومتنوعة  متعددة  متتالية،  أزمات  سنوات  منذ 

بلورة  يحتم  مام  السياسية  االزمة  اىل  باإلضافة  وبيئية  واجتامعية 
االزمة  من  للخروج  مراحل  وعىل  وواضح  شامل  تشاريك،  تصور 
وتطوير الحارض وبناء مستقبل أفضل. وقانون املالية ينطلق يف إنجاز 
هذه الرؤية ويحبذ أن يقع إعداده عىل مدى 3 سنوات لألخذ بعني 
االعتبار تنفيذ مشاريع كربى يف مختلف املناطق، وذلك للقطع مع 
السنوات األخرية حيث ال يستأنس ال باملخططات وال بتصورات عىل 
املدى املتوسط والبعيد. طبعا ان عدم االستقرار السيايس ساهم كثريا 
يف هذه الوضعية والحكومة الحالية وجدت نفسها مرغمة عىل اعداد 
قانون مالية يف ظروف استثنائية وصعبة. إنه قانون »إكراهات« فعال٬ 

والجميع سيتحمل التبعات.
الطبقة  على  اإلجراءات  انعكاسات  ترى  كيف   *

الشغيلة؟
يعيشها  املاضية  السنوات  خالل  املتبعة  السياسات  انعكاس   -
السنة  خالل  منّو  وبنسبة  الحياتية.  املجاالت  كل  يف  يوميا  املواطن 
الجديدة ال تتعدى 2.6 % األوضاع ستزداد تعقيدا. ثار الشعب سنة 
2011 من أجل التنمية وتحسني ظروف العيش، علام أن معدل نسبة 

من حل  تونس  تتمكن  ومل   % 4.5 بحوايل  كانت   2011 قبل  النمو 
اإلشكاليات التنموية فام بالك أن نسبة النمو خالل العرشية األخرية 
كوفيد.  وباء  فرتة  االعتبار  بعني  األخذ  دون   %  1.6 نسبة  تتعدَّ  مل 

األوضاع ستكون صعبة عىل الجميع.
الموارد  التعويل فقط في تعبئة  * هل يمكن 

على الهبات وبيع ممتلكات مصادرة؟
عىل  التعويل  عىل  أساسا  املنشودة  املستدامة  التنمية  ترتكز   -
الذات أي عىل التونسيني بجميع أصنافهم وتوجهاتهم لخلق الرثوة 
وتوزيعها بأكرث حكمة وعدال. وهذا يتطلب إعادة األمل والثقة إىل 
جميع املتدخلني لتطوير االستثامر الوطني والتشاريك، العام والخاص 
للرشكات  إشارات جيدة  املناطق إلعطاء  املشاريع يف جميع  وبعث 
األجنبية وجذب مزيد من االستثامرات. أرى أن الرتكيز عىل التنمية 

الشاملة االقتصادية واالجتامعية هو الحّل.
التمويالت  تيسير  إلى  الحكومة  تسعى   *
عمليا  ممكن  ذلك  فهل  الخاصة٬  للمؤسسات 

وكيف؟
- مهّم جدا تيسري متويل القطاع الخاص فاملؤسسة هي الركيزة 
األساسية للتنمية وخلق مواطن شغل الئقة. املشاريع ذو مردودية 
دامئا تجد التمويالت الالزمة عىل املستوى الوطني أو العاملي. وعىل 
االستثامرات  لتشجيع  والحديثة  الجديدة  الترشيعات  إيجاد  الدولة 
وهنا ميكن التعرض إىل قانون الرصف الذي مل يعد يتامىش مع الوقائع 
بل  لتغيريه  والجريء  الجدي  التفكري  من  بّد  وال  والدولية.  املحلية 

تنقيحه.
الموظفين  تسريح  سابقة  حكومات  طرحت   *

وفشلت فهل ينجح األمر اآلن؟
اإلطار  هذا  ويف  األزمة.  من  للخروج  محورّي  دور  لها  اإلدارة   -
يف  ومتوفرة  كثرية  العالية وهي  والكفاءات  اإلطارات  تشجيع  يحبذ 
كل الوزارات والهياكل وهذا يقتيض مواصلتها العمل واالستفادة من 
التجربة الطويلة يف التسيري وتنفيذ املشاريع الكربى وحسن الترصف 
فيها بحوْكمة رشيدة ويف الوقت نفسه ترسيح البقية ملن أراد. لكن 
هذا الترسيح سيكون له تكلفة عىل امليزانية والصناديق االجتامعية. 
اليشء نفسه بالنسبة إىل املؤسسات العمومية التي تعاين من زيادة 

يف عدد األعوان بني التنفيذ والتسيري.
ألن  الحاالت  حسب  األوضاع  دراسة  وميكن  صعب  فالتعميم 
الخوف أن تغادر أحسن كفاءات اإلدارة باإلضافة اىل إعادة النظر يف 

آليات متويل هذه القرارات.
* كيف ترى سبل الحوار الجاد مع صندوق النقد 

الدولي؟
- املشكل أن الجانب التونيس مل يحرتم تعّهداته تجاه الصندوق 
مرتني٬ وهذا ما جعل الصندوق يشرتط أن يحُدَث تشاور وطني مع 
يقع  يك  الحكومة  ستقرتحه  الذي  الربنامج  حاول  الفاعليني  مختلف 
مختلف  حول  تشاور  تنظيم  يحبذ  االقرتاح  تقديم  فقبل  إنجازه. 
انطالقا  املواطن  أساسا عىل  يرتكز  إطار تصور شامل  االصالحات يف 
فالتعليم  فحسب  االقتصادي  الجانب  وليس  والصحة  التعليم  من 

والتكوين هام الركيزتان األساسيتان لكّل منوال تنموي منشود.
بديل  الطاقة فهل من  على مسألة  اشتغلت   *
على  التعويل  وما هو مستقبل  التقليدية  للطاقة 

النفط والفسفاط؟
- أصبح عجز ميزان الطاقة )املوارد الوطنية - االستهالك( يف تونس 

 0.65 من  مّر  إذ  هيكليا 
مليون طن مكافئ نفط 
 5.140 إىل   2010 سنة 
مليون طن مكافئ نفط 
مبضاعفة   2020 سنة 
الوضع  وهذا  مرات.   8
النظر  يحتم علينا إعادة 
الطاقة  محاور  كل  يف 

التصورات  يف  االرتجالية،  من  املاضية  السنوات  خالل  عانت  والتي 
واالعتباطية يف القرارات، وهذا ما انعكس سلبا عىل تنفيذ مشاريع 
الطاقة وانجازها ولتقليص تأثريات ارتفاع سعر الربميل ميكن استغالل 
التطور التكنولوجي ملزيد التحكم يف استهالك الطاقة واإلرساع بتنفيذ 
برنامج الطاقات الشمسية النتاج الكهرباء علام أن األسعار املتحصل 
عليها يف طلب العروض الصادر سنة 2018 ترتاوح بني 70 و80 مليم 
للكيلوواط يف الساعة وهو سعر جيد مقارنة بالتكلفة الحالية لتوليد 
تجهيز  برنامج  بتنفيذ  اإلرساع  ميكن  كام  الغاز.  باستعامل  الكهرباء 
لتخفيض  الشمسية  بالالقطات  الدخل  محدودة  العائالت  مساكن 
فاتورة استهالك الكهرباء للمواطن ومزيد التحكم يف دعم الكهرباء.

البرتولية  املواد  أسعار  هيكلة  يف  النظر  إعادة  يُستحسن  كام 
والتخيل عن املواد امللوثة والتي تفوق أسعارها أسعار املواد النظيفة. 
وعىل املدى املتوسط عىل السلطة وضع خطة لتطوير النقل النظيف 
الصناعات  وتطوير  الكهربائية  والسيارات  الحافالت  باالستعامل 

الصديقة للبيئة.
بالنسبة إىل قطاع الفسفاط الذي يعيش أوضاعا صعبة جدا جرّاء 
تضاعف تكلفة اإلنتاج ب 4.61 مرات يف ظرف 10 سنوات، مرت من 

48 دينار للطن سنة 2010 اىل 221 دينار للطن سنة 2020. وهو ما 
أثقل التوازنات املالية لرشكة فسفاط قفصة. 

فالقطاع يف حاجة إىل إعداد رؤية مستقبلية شاملة لتنمة قطاع 
الفسفاط ومنطقة اإلنتاج بقفصة. كام يتطلب إعادة هيكلة قطاع 
املهام  عىل  والرتكيز  اإلنتاج  ملراكز  أكرب  أهمية  بإعطاء  الفسفاط 
وتطوير  والخارجية  الداخلية  الرقابة  وتطوير  للرشكة  األساسية 

التكوين املستمر.
* كيف تنظر إلى الطاقات المتجدّدة من حيث 

بعث المؤسسات وتوسيع القدرة على التشغيل؟
بعث  يف  املحوري  الدور  تلعب  أن  املتجّددة  للطاقات  ميكن   -
من  للبيئة  الصديقة  املشاريع  تطوير  إطار  يف  تنموّي جديد  منوال 
فالحة وسياحة وتطوير البنية التحتية لبعث رشكات جديدة وخلق 
من  انطالقا  تطاوين  لوالية  اقرتاحه  وقع  ما  وهو  شغل.  مواطن 
املرشوع املتكامل بربج بورقيبة – مرشوع إلنتاج الكهرباء من الطاقة 
بالفالحة  هكتار   1000 وتطوير  واط  كيلو   200 بقدرة  الشمسية 
البيولوجبة وبناء قرية ومدرسة ومستوصف ومّد الطريق بني رمادة 

وبرج بورقيبة. 

قانون املالية قانون إكراهات واجلميع سيتحمل التبعات
اشتغل الوزير السابق خالد قدور عىل امللفات االسرتاتيجية 
والبديلة  املتجددة  الطاقات  ومنها  عامة  الطاقة  و  املناجم  يف 
والتي يرى انها قادرة عىل تعويض االمنوذج التقليدي بالرتكيز 
عىل مشاريع منوذجية تعتمد عىل الطاقة الشمسية مثلام هو 
النور بربج بورقيبة  ينتظر أن يرى  بالنسبة إىل مرشوع  الحال 
من والية تطاوين، ومل يكن هذا املرشوع يف اقىص نقطة من 
مشاريع  وتنفيذ  اعداد  عىل  السلطة  لقدرة  منوذجا  اال  البالد 
كربى، يكون لها الوقع عىل االستثامر الداخيل وجلب االستثامر 

الخارجي وبعث مواطن الشغل.
قدور  خالد  يتحدث  بـ»الشعب«  الخاص  الحوار  هذا  يف 
 2022 املالية  قانون  عن  والطاقة  للصناعة  السابق  الوزير 
كقانون االكراهات وهو الذي حرض كواليس اعداد قوانني مالية 
سابقة وقدم مقرتحات عملية لبعث املشاريع الصديقة للبيئة 
يف قفصة وتطاوين، ويتحدث يف هذا الحوار عن تأثري القانون 
الشغيلة،  الطبقة  وعىل  العامة  املالية  املوازنات  عىل  الجديد 
املالية يف متسع زمني يصل  قانون  إعداد  ويؤكد عىل وجوب 
إىل ثالث سنوات. يف هذا الحوار رؤى أخرى للباحث يف مجال 
االسرتاتيجيات واالسترشاف حول التنمية واالستثامر والتشغيل.

الخبير في استراتيجيات الطاقة خالد قدور لـ»الشعب«:

  الحكومات السابقة لم تحرتم تعهداتها
 مع صندوق النقد الدولي وهو يشرتط 

حوارا مفتوحا مع كل الفاعلني 

  وجدت الحكومة نفسها مرغمة
 على اعداد قانون مالية استثنائي

 ويف ظروف صعبة

* حاوره ناجح مبارك

  ننتظر تنفيذ المشروع االقتصادي البيئي المتكامل بوالية تطاوين 
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270 ألفا لم يحصلوا على جنسيات بلد االستقبال المهاجرون التونسيون مزدوجو الجنسية
مزدوجو  التونسيني  املهاجرين  اشكالية  اثارت 
الجنسية جدال سياسيا وامنيا هاما فكم يبلغ عددهم؟ 
االجتامعية  خصائصهم  هي  ما  يوجدون؟  أين 
الفاعلة  مشاركتهم  متثل  مدى  أي  وإىل  والدميوغرافية؟ 
يف سوق الشغل ببلدان االستقبال؟ وما هي املهام التي 
يقومون بها؟ للحديث حول مختلف القضايا التي تثريها 
هذه الظاهرة وإلعطاء املوضوع أهميته االكادميية نظم 
ندوة  تونس  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز 
جوانبها.  اغلب  من  اإلشكالية  هذه  تناولت  علمية 
االقتصادي  التعاون  منظمة  احصائيات  اعتامد  تم  وقد 
التونسيني  املهاجرين  والتنمية كمرجع دقيق ملجموعة 
املولودين  املهاجرين  األول« من  الذين ميثلون »الجيل 
أبناء  املهاجرين فهم  الثاين« من  اما »الجيل  يف تونس. 
املهاجرين التونسيني الذين ُولدوا خارج تونس ولديهم 
عىل األقل االم او االب ولد/ولدت يف تونس، كام تشمل 

هذه االحصائيات الجيل املمتد من املهاجرين أي احفاد املهاجرين 
التونسيني الذين ُولدوا يف الخارج ويتواجدون يف أوروبا حيث تتميز 
التونسية بأقدميتها إذ بلغ عدد هؤالء املهاجرين مزدوجو  الهجرة 
الجنسية حوايل 500 الف تونيس سنة 2014 اعامرهم 15 سنة فام 
فوق من مجموع 26 دولة أوروبية نتيجة لذلك نجد 55 يف املائة من 
املهاجرين التونسيني الذين يعيشون يف منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية يحملون جنسية االستقبال وهي نسبة اقل من الجزائريني 

التي تبلغ60 يف املائة.
ووفقا للبيانات املذكورة فإن حوايل 342 ألف مهاجر مولودون 
من  املائة  يف   54 ميثل  مبا  االقامة  بلد  جنسية  ويحملون  تونس  يف 
15 سنة فام فوق، يف  الذين ترتاوح أعامرهم  التونسيني  املهاجرين 
بلد  جنسية  عىل  يحصلوا  مل  تونيس  ألف   270 حوايل  فان  املقابل 
االستقبال. أربع دول هي فرنسا إيطاليا السويد سويرسا يقيم فيها 
504 ألف مهاجر تونيس 58 يف املائة منهم تحصلوا عىل جنسية بلد 

اإلقامة و28 يف املائة منهم يحملون الجنسية التونسية.
حسب بلد االستقبال

تتفاوت نسب التونسيني مزدوجي الجنسية حسب بلد االستقبال 
فقد حصل 64 يف املائة من التونسيني عىل الجنسية الفرنسية. ويف 
 370 من  الجنسية  عىل  للحاصلني  السنوي  العدد  ارتفع  إيطاليا 
تونيس سنة 2006 اىل 5600 تونيس سنة 2017. ويف كندا ارتفع عدد 
التونسيني الحاصلني عىل الجنسية الكندية من 400 سنة 2012 اىل 
الحاصلني  التونسيني  عدد  انخفض  املقابل  ويف   2015 وسنة   1600
عىل الجنسية الفرنسية خالل هذه الفرتة من 9500 سنة 2008 اىل 
اإلقامة.  بلدان  بقية  يف  مستقرة  األرقام  وبقيت   2015 سنة   7000
وتجدر اإلشارة إىل أن 98 يف املائة يقيمون يف 9 بلدان وهي فرنسا 
املانيا إيطاليا كندا بلجيكا اسرتاليا اململكة املتحدة والسويد. تستقبل 
فرنسا لوحدها 61 يف املائة من مجموع املهاجرين التونسيني أي ما 
يقارب 385 ألف تونيس سنة 2015 يف إيطاليا يقيم حوايل 104 ألف 
تونيس وأملانيا 32 ألفا وحسب املصدر ذاته فإن هذه الدول تستقبل 

82 يف املائة من املهاجرين التونسيني يف بلدان أوروبا.
حسب المستوى التعليمي

مستوى  لهم  الذين  فرنسا  يف  املقيمني  التونسيني  نسبة  تصل 
تعليمي منخفض اىل 54 يف املائة يف حني ان 54 يف املائة مستواهم 

بني  التداخل  هذا  تفسري  وميكن  مرتفع  التعليمي 
بتمتع  الجنسية  عىل  والحصول  التعليمي  املستوى 
املهاجرين برتاث اقوى لالندماج االقتصادي واالجتامعي 
مام يسمح لهم بالحصول بيرس عىل جنسية بلد اإلقامة 
مع اإلشارة إىل أن العدد الهام للدارسني الحاليني بفرنسا 
وإمكانية حصولهم عىل الجنسية الفرنسية. مع التذكري 
كذلك بالعدد الهام للتونسيني الذين يشتغلون وظائف 
يف  العالية  متثيليتهم  فرغم  عالية  مهارات  تتطلب 
الوظائف التي ال تتطلب مهارات مهمة يعمل العديد 
من التونسيني يف مهن يكون فيها املستوى املطلوب من 
املؤهالت مرتفعا ففي فرنسا مثال ميارس 40 يف املائة من 
املهاجرين التونسيني مهن مؤهلة أي ما يقارب 57 ألف 
شخص وهم ميثلون أكرث من العديد من املهاجرين ذوي 
الجنسيات األخرى يف عدد من املهن املتطورة كالطب 

والتدريس.
التركيبة الديمغرافية  

إناثا   262 مقابل  ذكورا  ألفا   362 إىل  الجندرية  الرتكيبة  تتوزع 
ويأيت توزيعهم حسب الفئات العمرية كالتايل من 15 اىل 24 سنة 
أي ما يقارب 6 يف املائة من مجموع املهاجرين الفئة العمرية من 
25 إىل 65 سنة ميثلون 70 يف املائة من مجموع املهاجرين ونشري 
فأكرث  عاما   65 التونسيني  املهاجرين  عدد  يف  الشيخوخة  تأثري  اىل 
من 19 يف املائة 2010 اىل 24 يف املائة 2015 وتظهر هذه النسبة 
عند الرجال أكرث من النساء نظرا إىل أن املهاجرين األوائل كانوا من 

الرجال.
اندماج أبناء المهاجرين   

سوق  يف  مندمجون  املهاجرين  أبناء  من  املائة  يف   60 حوايل 
النشاط  نسبة  وتبلغ  االستقبال  بلد  أصييل  من   63 مقابل  الشغل 
ألحفاد املهاجرين التونسيني الحاصلني عىل تعليم عاٍل 80 يف املائة 
مقابل 50 يف املائة ألحفاد املهاجرين التونسيني ذوي مستوى تعليم 

   . عاٍل متدنٍّ
* أحمد

املعاهد  ان  حني  يف   1983 منذ  النموذجية  املدارس  تأسيس  وقع 
النموذجية يعود تاريخ تأسيسها اىل 1995 لرتعى النجباء من أجل تكوين 
نخبة متميزة فهل استطاعت هذه املؤسسات الرتبوية النموذجية بعد هذه 
الفرتة من التأسيس أن تحقق أهدافها، وكيف ميكن تقييم هذه التجربة؟ 
من  العديد  من طرف  احتجاجات  عدة  ان  الدالة  املؤرشات  بعض  تظهر 
العائالت تطالب بالنزول اىل املعدل العام للدخول اىل هذه املؤسسات اىل 
15 وباملقابل فان ممثلة »اليونسيف« يف تونس سبق وأكدت ان املنظومة 
والثاين  للمتفوقني  األول  النسق  فهنالك  تسري برسعتني  تونس  يف  الرتبوية 
للعاديني وقد أظهرت املدرسة التونسية عدة إخالالت أهمها تدين النتائج 
واملحرك  القاطرة  يكونوا  ان  عوض  املتفوقني  ان  اىل  ذلك  ويعود  العامة 
بهم.  خاصة  تربوية  مؤسسات  يف  عزلهم  تم  فقد  الرتبوية  للمؤسسات 
عن  النموذجية  الرتبوية  املؤسسات  عزل  الرشعية  من  هل  هنا  واالسئلة 
العادية سيام وان كالهام يتبع القطاع العمومي؟ وما هي الرشعية العلمية 
والبيداغوجية والرتبوية؟ وهل بقي مردود تالميذ النموذجي مرتفعا؟ وملاذا 
تأيت نتائج الباكالوريا لتؤكد أن املتفوقني يف هذه املناظرة هم من التعليم 
ولإلجابة عن هذه  التجربة  لتقييم هذه  النموذجي؟  وليسوا من  العادي 
األسئلة نظم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات تونس ندوة وطنية 
أثثها ثلة من الخرباء والباحثني يف الشأن الرتبوي. وكانت »الشعب« حارضة 

لتستطلع آراء مهتمني بهذا الشأن.
الباحث الجامعي محمد بالراشد: النموذجي تحت مجهر 

التعّلمات

بالراشد  محمد  الرتبوي  الشأن  يف  واملختص  الجامعي  الباحث  قال 
لتقول،  تعلم  لتعرف،  تعلم  وهي  لليونسكو  االربعة  االبعاد  من  منطلقا 
تعلم لتشارك االخرين، وتعلم لتعمل، وما مدى حضور هذه االبعاد األربعة 
يف مؤسساتنا الرتبوية النموذجية. فالبعد األول تعلم كيف تعرف ال ماذا 
تعرف الن تراكم املعلومات ال يعني بالرضورة زيادة املعرفة، او تكاملها 
عملية  عىل  نضفي  كيف  أي  لتكون  تعلم  الثاين  البعد  نطاقها.  واتساع 
التعليم والتعلم طابعا شخصيا كتنمية الشعور باملسؤولية الفردية وتنمية 
الحكم عىل األمور وتنمية اإلبداع والخيال وتحرير امللكات. البعد الثالث 
تعلم لتشارك اآلخرين للتخلص من نزعات التعصب والعنرصية واكتشاف 
الرابع  االخر عرب اكتشاف الذات وتنمية مهارات الحوار مع اآلخر. البعد 
هو تعلم لتعمل والعمل هو من أهم متطلبات الحياة يف مجتمع متحول 
فأطوار العمل أصبحت متعددة كالعمل عن بعد والعمل الفرقي والعمل 
التعليمي  الفعل  أهمية من كونها تعطي  تكتيس  االبعاد  االفرتايض. هذه 
التعلّمي معنى مركبا ينسجم وطبيعته، ويأخذ معنى عندما تتكامل هذه 
املؤسسات  جميع  هاجس  وهو  لتعرف  تعلم  هو  األخري  البعد  االبعاد. 
وتالمذتها  النموذجية  واملعاهد  املدارس  يخص  ال  هنا  واالشكال  الرتبوية. 
أي  وضمن  املعارف؟  لهم  تقدم  طريقة  بأي  لكْن٬  بهم؟  خاصة  مبعارف 

سياق؟
والالتكافؤ  النموذجية  المؤسسات  البجاوي:  أسامة 

االجتماعي
أصبحت نتائج االمتحانات الوطنية سواء النموذجية او العادية محل 

حالة  يف  أصبحت  التونسية  فالعائالت  االجتامعي  السلم  ومتس  جدل 
استنفار قصوى زمن االمتحانات واملناظرات وهنالك من وصل إىل القضاء 
النموذجية. فقد أصبحت  املراكز واملعاهد  يتم قبولهم يف  أبنائهم مل  ألن 
هي  والتي  الخصوصية  الدروس  عىل  اإلقبال  ويتضاعف  مصريية  القضية 
العائالت امليسورة وتتأسس نظرة دونية ملن مل ينجح يف هذه  يف متناول 
املناظرات وتصبح القضية متييزا. هذا ما قاله أسامة البجاوي حول ثالث 
املدارس  القانون األخالقي، فهل  باعتبارها مبدأ  املساواة  أولها  إشكاليات. 
أن  يؤكد  العام  الرتبوي  فاملبدأ  املساواة،  النموذجية متس فرص  واملعاهد 
واملعاهد  املدارس  أن  حني  يف  والواجبات  الحقوق  يف  متساوون  التالميذ 
النموذجية ال متس اال التالميذ املوهوبني واملتميزين. اإلشكالية الثانية متس 
النموذجية  املؤسسات  إطارات  هل  املفهوم؟  هذا  يتنزل  كيف  النمذجة 
هي إطارات منوذجية؟ هل بنيتها التحتية ومناهجها وبرامجها منوذجية؟ 
واألهم هل أن تالميذها منوذجيون؟ قطعا ال فالعديد من أبناء املؤسسات 
العادية ال يقلّون ذكاء من أبناء النموذجي ومعدالت الباكالوريا تؤكد ذلك؟ 
اإلشكالية الثالثة واألخرية هي مالمح التلميذ النموذجي هم من املفروض 
متميزون وأذكياء ويعطون نوعا من الوجاهة االجتامعية لعائالتهم. هذه 
املنظومة يف الحقيقة لها شفراتها وإكراهاتها فالضغط الذي يعانيه تلميذ 
النموذجي مرتفع جدا. ومن املفروض أن هدف نجاعة النظام الرتبوي هو 
أن تكون كل مدارسنا ومعاهدنا منوذجية اعتامدا عىل مبدإ الدمج، دمج 

كل التالميذ دون متييز.

املدار�س النموذجية بعد �سنوات اال�ستقالل

هدف نجاعة النظام الرتبوي هو أن تكون كل مدارسنا نموذجية

* أحمد
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وزارة شؤون املرأة واألرسة وكبار السن

مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات 
إعالن صفقة وفق اإلجراءات املبسطة القتناء مواد التغذية عدد 2022/02 

يعتزم مركز اصطياف وترفيه األطفال بالحاممات اجراء صفقة وفق االجراءات املبسطة حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط )TUNEPS(  للتزود 
مبواد التغذية يف الفرتة املرتاوحة بني 01 جانفي 2022 إىل غاية 31 ديسمرب 2022 مقسمة عىل أقساط كاآليت:

قيمة الضامن الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر

600داملواد العطرية والحليباألول01

360دالدواجن ومنتجاتهاالثالث03

276دالخرض والغالل والبطاطاالرابع04

54دالخبزالخامس05

192دالسمكالسادس06

فعىل الراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
.www.tuneps.tn TUNEPS 

ـ وميكن تقديم الوثائق التعاقدية للعرض حسب الكيفية املنصوص عليها بالفصل 9 من كراس الرشوط.
بالنسبة  أنه  إال  الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  وجوبا  واملالية  الفنية  العروض  إرسال  يتم  ـ 
الربيد  طريق   عن  مغلق  إرسالهام يف ظرف  فيتّم  للمؤسسات  التجاري  السجل  ومضمون  الوقتي  للضامن 
األطفال  وترفيه  اصطياف  مبركز  الضبط  مكتب  إىل  مبارشة  تسلم  أو  الرسيع  بالربيد  أو  الوصول  املضمون 
وفق  صفقة  يفتح  )ال  عبارة  وتحمل  الحاممات   8050 جنات  إقامة  املركز  مدير  السيد  باسم  بالحاممات 
اإلجراءات املبسطة عدد 2022/02، التزود باملواد الغذائية قسط عدد....«( قبل الساعة والتاريخ األقىص 

املضبوطة لقبول العروض.
ويعترب كل عرض  التاسعة صباحا  الساعة  يوم 20 جانفي 2022 عىل  العروض  لقبول  اجل  آخر  حدد 
يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى ويقع االعتامد عىل ختم مكتب الضبط بادارة مركز اصطياف وترفيه 

االطفال بالحاممات كام يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة 
.TUNEPS

تفتح العروض بالنسبة لالجراء املادي واالجراء عىل الخط يف جلسة علنية يف نفس اليوم عىل الساعة 
التاسعة والنصف صباحا مبقر ادارة املركز.

* مالحظة: 
- يلتزم العارضون بعروضهم مبجرد تقدميها ملدة تسعني )90( يوًما ابتداًء من اليوم املوايل للتاريخ األقىص 

املحدد لقبول العروض.
.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط -

يقىص كل عرض ال يحتوي عىل وثيقة التعّهد والّضامن الوقتي أو تّم وروده بعد اآلجال القانونية لقبول 
العروض.

وزارة املالية
القباضة املالية ببوفيشة

يعلن قابض املالية ببوفيشة انه سيتم البيع بالظروف املغلقة معدات وأثاث زال االنتفاع بها متأتية من املستشفى املحيل ببوفيشة:

ترسل العروض بالربيد الرسيع او االيداع املبارش لدى مكتب الضبط بالقباضة املالية ببوفيشة 
التجهيزات واملعدات« يف  »ال يفتح املشاركة يف بتة  يف ظرف ال يحمل من الخارج سوى عبارة 
أجل ال يتجاوز يوم 2022/01/17 باعتامد ختم الربيد بالنسبة للمراسالت ويتضمن العرض السعر 
املقرتح لهذا القسط مع صك بقيمة 10٪ من السعر االفتتاحي باسم العارض، ال يرجع اال بعد 
الرفع الكيل للمشرتيات أو تأمني مبلغ الضامن نقدا لدى قابض املالية وينصص يف العرض عىل اسم 

العارض وعنوانه ورقم هاتفه.
يدفع الثمن نقدا وبواسطة صك مؤرش عليه مع اضافة 10٪ بعنوان مصاريف.

إىل  الثامنة صباحا  الساعة  من  العادية  العمل  أيام  للبيع  املعروضة  املنقوالت  معاينة  ميكن 
الساعة الواحدة بعد الزوال.

إعالن بيع عن طريق الظروف املغلقة
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 110
مؤسسة 
عمومية

كانت خسائر الرشكات الوطنية الناشطة يف 
سنة  منذ  والخدمات  والصناعة  النقل  قطاعات 
2011 خسائر مالية كبرية اذ نجد عجزا مثال يف 
الرشكة الوطنية للسكك الحديدية بـ 900 مليون 
دينار، و2200 مليون دينار للخطوط الجوية عند 
و800  السواء  والخاصة عىل حد  العامة  البنوك 
و2460  قفصة  فسفاط  رشكة  يف  دينار  مليون 
الوطنية  املؤسسات  عند  للستاغ  دينار  مليون 
والبلديات  الوزارات  غرار  عىل  للدولة  التابعة 
كذلك  نجد  اننا  اكرث  االستغراب  يثري  ومام 
هو   كام  ماليا،  عجزا  تعاين  املركزية  الصيدلية 
»سيفات«  الصيدلية  الصناعات  رشكة  يف  الحال 
ـ ولنئ ابدت الحكومات املتعاقبة نوايا لالصالح 
اال انها مل تفعل للعديد من االسباب لعل أبرزها 
االطراف  تحمست  ولنئ  املالية  السيولة  غياب 

فإّن  اإلصالح  يف  للبدء  الحكومية 
أوىل البدايات مع الرشكة الوطنية 
للصناعات الصيدلية كانت متعرثة 
التونيس  العام  االتحاد  ان  رغم 
سابق  وقت  يف  اعلن  كان  للشغل 
عن انتهاء خربائه من اعداد خطة 
7 مؤسسات عمومية هي  الصالح 
والشحن  والفوالذ  الجوية  تونس 
االرايض  وديوان  والرتصيف 
الدولية والصيدلية املركزية ورشكة  
)سيفات(  الصيدلية  الصناعات 
والستاغ ـ اال ان املقاربة التشاركية 
ان  رغم  حقيقة  تبدأ  مل  لالصالح 

»عقلة« عىل حساباتها  كان سجل  منها  البعض 
املالية.!

وكيف  االصالح؟  يبدأ  متى  االهم  السؤال 
اصالح  إىل  تحتاج  مؤسسة   110 يف  سيكون 

حقيقي بعيدا عن املسكنات الظرفية.
* محمد / ع

سباق عريب يف صفاقس إلعداد أشهى األكالت مهرجان الطبخ 
التقليدي:

تنتظر اصالحات حقيقية! تنشيط االقتصاد
واستهالك مرتاجع!

... مل يعرف االقتصاد الوطني فرتة ركود كالتي عرفها 
ماّم  القطاعات  كل  تعطلت  اذ  االخرية  العرشية  خالل 
ساهم يف تراجع الصادرات بشكل ساهم يف عجز ميزانية 
الدولة ـ ولنئ انتظرنا تنشيطا لهذا االقتصاد »البارك« االّ 
عىل  االوضاع  تدهور  يف  زاد  التنشيط  خطط  غياب  ان 
جميع املستويات، ولنئ يتفاءل بعضهم ببداية سنة 2022 
ـ وال ندري حقيقة ما مرد هذا التفاؤل املبالغ فيه خاصة 
هكذا  جاءنا  الذي   2022 لسنة  املالية  بقانون  عالقة  يف 
نفس  انه حافظ عىل  مبا  االجتهادات  عن  بعيدا  مسقطا 
كاهل  اثقال  يف  سيزيد  انه  كام  ـ   2021 قانون  تفاصيل 
املواطن الذي مل تعد له قدرة املقاومة امام العدد الكبري 
العالج  كلفة  عىل  زيادة  شهريا  تصله  التي  الفواتري  من 
واالكل والكراء و... و... لذلك فاننا ال نعتقد انه مثّة انفراج 
لالوضاع االجتامعية واالقتصادية بعد ان اضطر عدد كبري 
من اصحاب املقاهي واملطاعم إىل الغلق بعد ان ساءت 
أحوالهم ومل يعودوا قادرين عىل تحمل مصاريف اضافية 
جراء ما لحقهم من ارضار جراء كورونا عىل امتداد سنتني 
بالك  فام  حملها  عىل  الجبال  تعجز  مالية  أعباء  وهي 
باالنسان الذي صرب وصمد وانتظر الدولة ملساعدته لكّن 
قابلتها  املتخذة  األجراءات  كل  ألّن  ـ  املسعى  خيبة  يا 
خطة  ننتظر  جميعا  اننا  والنتيجة  جدا  مجحفة  رشوط 
 150 اختارت  ان  بعد  التونيس  االقتصاد  حقيقية النعاش 

مؤسسة تشغيلية تونسية االستقرار باملغرب الشقيق.

 رمزي الجّباري

من الواقع:

مديحة  التقليدية  األزياء  مصممة  أكدت 
مع  تعمل  أنها  لـ»الشعب«  القسنطيني  الطرابليس 
حول  العربية  للتظاهرة  اإلعداد  عىل  محرتف  فريق 
التقليدية والتي ستدور فعالياتها بصفاقس  األكالت 
سيتسابق  حيث  الفالحية  والضيعات  النزل  بني 
الطباخون من صفاقس ومرص وليبيا والجزائر سلطنة 

عامن يف ابراز املخزون الغذايئ لبلدانهم.
وقالت مديحة الطرابليس القسنطيني التي نالت 
جوائز الخمسة الذهبية لالبتكار والتجديد يف املالبس 
للديوان  سنوية  تظاهرة  يف  مرات  لخمس  التقليدية 
التفريق  ميكن  ال  إنه  التقليدية  للصناعات  الوطني 
التي  »الزمنية«  واالكالت  التقليدية  املالبس  بني 
التونسية،  العائالت  وافراح  وتقاليدنا  عاداتنا  تؤثث 
واجتهدت يف اإلعداد وتأمني دعوات الضيوف وتاثيث 
سهرات للطرب مربمجة خالل الفرتة املمتدة بني 7و 

14 مارس املقبل.
العربية  التظاهرة  لهذه  االولية،  »الربوفة«  وكانت 
مع  تشرتك  افريقية  بلدان  دعوة  اىل  تسعى  التي  واالفريقية 
تونس يف عدة أكالت اهمها الكسكيس، قد متت بقرص العبدلية 
عدة  القسنطيني  الطرابليس  مديحة  قدمت  حيث  باملرىس 
والكسكيس  بالبسباس  الكسكيس  مثل  »صفاقسية«،  أكالت 

بالحوت وكسكيس الخرضوات والكسكيس بالدوارة.
تجربة ناجحة يف العبدلية

ساهمت مع جهات تونسية أخرى مثل سليانة ونابل يف 
الرتويج لألكالت التونسية ضمن املهرجان املغاريب للكسكيس 
رئيسة  من  وباجتهاد  بالدي  نكهة  جمعية  نظمته  والذي 
التنظيم  رضورة  عىل  اكدت  التي  خريي  لطيفة  الجمعية 

املحكم للمهرجانات القادمة، حتى تحافظ األكالت التقليدية 
التونسية عىل إشعاعها وتكون مصدرا للتصدير بعد أن أسس 
عدد من الطباخني التونسيني مطاعم يف باريس وديب وقطر 

وغريها من بلدان العامل السياحي.
وتساهم جمعية نكهة بالدي يف املحافظة عىل األكالت 
التونسية أهمها الكسكيس والذي دخل قامئة الرتاث املادي 
لليونسكو ومتت املقارنة بينه وبني أنواع أخرى من الكسكيس 
يف املغرب والجزائر وليبيا وحتى البلدان االفريقية، ويتزامن 
تقديم األكالت ضمن السباق ومنها الكسكيس بعرض لالزياء 
إيقاعات  عىل  عزف  وكذلك  املشاركة  للبلدان  التقليدية 
يف  والحضاري  الفني  التامزج  ليكون  البلدان  تلك  موسيقى 

أبهى حلة.
إبراز املخزون 

اهل  سيتمكن  املهرجان  هذا  وخالل  صفاقس  يف 
والتوابل  الزيتون  زيت  من  املخزون  ابراز  من  االختصاص 
السمك، تطويع  وانواع  الحلويات  و  املكرسات  واململحات و 
هذه املادة الغنية لتقديم اشهى االكالت بتنسيق من السيدة 
من  االوىل  التظاهرة  وهي  القسنطيني،  الطرابليس  مديحة 
إىل  الرتاثية  الجهة  مبعامل  للتعريف  ستستغلها  والتى  نوعها 
جانب فضاءاتها السياحية املتعددة، عىل أن تساهم الجهات 

الرسمية والجمعيات والسلط يف ضامن نجاح التظاهرة. 

ملاذا تعّطلت مشاريع التنمية الجهوية!؟
برمجت الحكومات املتعاقبة منذ سنة 2011 مئات املشاريع بل قل األالف اال ان هذه املشاريع التنموية الجهوية كاملستشفيات 

خاصة ظلت هكذا حربا عىل ورق اىل يوم الناس هذا ورغم كل املساعي التي قامت بعض االطراف املنتمية إىل املجتمع املدين والتي 

ارادت تحريك الراكد من االجراءات اال ان كل هذه املحاوالت الجادة باءت بالفشل امام ادارة جهوية تعّودت عىل التسويف والتأخري 

والتعطيل والروتني االداري مع فشل تجربة الحكم املحيل يف العديد من البلديات مام ادى إىل حل هذه املجالس وبالتايل كان التعطل 

والتعطيل شعار سنوات ما بعد الثورة ولله يف خلقه شؤون.
* يوسف

* ناجح
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* حاوره: لطفي املاكني
 مازال املواطن يكابد ارتفاع اسعار اغلب 
ان  بعد  وجدت  ان  هذا  االساسية  املواد 
ولهث  السنة  نهاية  مع  األسواق  من  اختفت 
املواطنني للبحث عنها يف ظل تواصل احتكارها 
واملضاربة فيها وهو ما يتطلب جهودا  كبرية 
هؤالء  ملحارصة  نفسه  الوقت  يف  وشجاعة 
املتاجرين بقوت الشعب وهذا ما أكده عامر 
يف  املستهلك  عن  الدفاع  منظمة  رئيس  ضّية 
حوار لـ »الشعب« اضافة إىل تقدميه منهجية 
مع  وتنسيقها  املستقبل  يف  املنظمة  عمل 
فدعوة  العام  الشأن  يف  الفاعلني  مختلف 
القرارات  عن  بعيدا  التشاركية  اىل  الحكومة 
واالنفرادية خاصة أّن مستوى عيش التونسيني 
الفرتة االخرية دون ان تظهر  عرف تراجعا يف 
االجراءات  غياب  استمرار  مع  لتحسنه  بوادر 
الحقيقية لوقف غالء األسعار وتردي الخدمات 

املقدمة للمواطنني.
* ما هي مآخذكم عىل قانون املالية لسنة 

2022؟
ـ اجتمع املكتب الوطني للمنظمة يوم وقع 
النقطة  وهذه  الجديدة  امليزانية  عن  اإلعالن 

تكن  مل  انه  رغم  أعاملنا  جدول  يف  أُدرجت 
وباےعتبار  واملنظمة  النهائية  الوثيقة  لدينا 
وواقعية  رسمية  وثيقة  من  دامئا  تنطلق  أنها 
االقرب  الوطني  املكتب  عضو  كلفنا   لذلك 
ة  نيرّ قراءة  قراءتنا  تكون  حتى  اختصاصه  اىل 
هذه  يف  والخاص  الظاهر  عن  واضحة  وفكرة 
للمستهلك والبدرّ  منحازة  منظمة  الننا  امليزانية 
لفائدته  تعمل  التي  العنارص  عن  البحث  من 
أو االسباب التي قد ترضرّ مبصلحته، ويف انتظار 
هذه القراءة املختصة نرى ان هناك 10 فصول 
ذات منحى اجتامعي هي متوجهة إىل الطبقة 
الشعبية يف شكل مساعدات لكن بقية الفصول 

وقع  له  ما سيكون  للجباية وهذا  فيها طغيان 
مبارش أو الحق من خالل بعض الزيادات ستجرب 
عىل  لتنعكس  االسعار  يف  الرتفيع  عىل  املصنع 
املستهلك يف وقت الحق ويف هذا االطار تخىش 
املنظمة جديا عىل الطبقة املتوسطة املتدحرجة 
هذه  تتلقى  وستظل  سنوات  منذ  األسفل  إىل 
الرضبات املوجعة بني ارتفاع االسعار من جهة 

وتجميد مداخيل العائلة من جهة اخرى.
* ماذا كنتم تنتظرون من هذا القانون؟

ـ كنا ننتظر كمنظمة تحقيق عدالة جبائية 
التي ستخفرّف العبء عن املواطن العادي من 
االعتامد  دون  اخرى  حلول  عن  البحث  خالل 
الرضائب  يف  املتمثلة  السهلة  الحلول  عىل 
ننطلق  ونحن  واملوظرّفني  األجراء  عىل  املثقلة 
بجدية  البحث  وهي  أال  للموجود  مقاربة  من 
ا أدىن من تخفيف  عن حلول جذرية تضمن حدًّ
ان  ننتظر  ومازلنا  العادي  املواطن  عن  العبء 
عن  البحث  رضوة  اىل  الدولة  هياكل  تتفطن 
حلول بديلة وطرق مختلفة للتعامل مع حقيقة 

أوضاع البالد واملواطنني.
مقرتحات  تقديم  باتجاه  ستذهبون  * هل 
لرئاسة الحكومة للتخفيف من تلك التداعيات 

التي أرشت إليها؟
ـ الحقيقة أننا مل نقدم يف هذه املناسبة فقط 
مقرتًحا إىل الحكومة بخصوص تلك التداعيات٬ 
ينا منذ انتهاء مؤمترنا االخي )السابع(  فهذا متشرّ
ترتكز  ومنهجية  عمل  خطة  وضع  خالل  من 
لرفع  ليس  الحكومة  باتجاه  نذهب  أننا  عىل 
التشكيات او تذمر من ارتفاع االسعار فقط بل 
نتقدم الن نكورّن مع الحكومة طرفًا يف تحديد 
سياسات واختيارات التي تضعها الدولة وباسم 
املستهلك اي أن تكون طرفًا مشاركًا يف صياغة 
وتحديد طرق عمل وتحديد االسعار او الجودة 
املستهلك  حياة  متسرّ  التي  الخيارات  وخاصة 
بالده  يف  بإهانة  يشعر  الذي  املواطن  وكرامة 
لبقية  نتصدى  فاننا  لالحتكار  ى  نتصدرّ ومثلام 
السلوكات ورضورة تفعيل القوانني والرصامة يف 
التعامل مع املتسبرّبني يف غالء املعيشة والتضييق 
عىل املستهلك وبدل تكرار الطريقة نفسها ملاذا 
تام  استعداد  عىل  ونحن  العمل  طرق  نغي  ال 
د جهودنا مع  لرسم هذه الخيارات كام أننا نوحرّ

مختلف الفاعلني يف املجتمع املدين.
واملضاربة  االحتكار  لظواهر  تفسريك  ما   *

املتزايدة من يوم إىل آخر؟
الضبابية  هذه  وباألساس  الداء  عني  هذا  ـ 
بعض  يف  القانون  عن  املارقة  والسلوكيات 
مثال(  الخبز  يف  زيادة  عن  )الحديث  االحيان 

وهي سلوكات منترشة يف مسالك التوزيع والبد 
ان تتصدى لها الدولة بصفة عاجلة وهذا من 
تراب  بكامل  هياكلها  منترشة  كمنظمة  خربتنا 

الجمهورية وهو ما يقررّ به رئيس الدولة ان 
هناك مفسدين يضيقون عىل عيش التونيس.

املنظمة  دور  كون  عام  انطباع  *يوجد 
منحرص يف أسواق الخرض والغالل وكل ما هو 

غذاء فام ردك عىل ذلك؟
خطتنا  يف  أننا  عىل  وبإلحاح  نؤكد  نحن  ـ 
الجديدة سنعمل عىل تغيي هذه الصورة ألننا 

سنخوض فعليا يف مناهج عمل تهتم باملستهلك 
يف كل تفاصيل حياته وأن الصورة النمطية عىل 
تنتهي  ان  البدرّ  متآكلة  صورة  وهي  املنظمة 
وستنقل املنظمة من دور املراقبة ما بعدية إىل 
ة تحتاج إىل كثي من الجهد  ما قبلية وهي مهمرّ
يف  املرتقبة  النوعية  النقلة  لتحقيق  املتواصل 

عمل منظمة الدفاع عن املستهلك.
* هناك رؤية ألغلب الحكومات املتعاقبة 
يف  جدا  محدودة  بالدعم  املعنية  الفئة  أن 
الظروف  الحقيقة عكس ذلك يف ظل  حني أن 

الصعبة للبالد فكيف ستغريون هذه الرؤية؟
ـ موقفنا من الدعم فإنه يعود إىل أن هناك 
عديدة  عرشيات  من  املوضوع  لهذا  طرًحا 
لكن  املوضوع  هذا  عن  يتحدث  والجميع 
حتى  ستُنتهج  التي  الطريقة  يف  يبقى  املشكل 
عىل  يفرتض  وكيف  ملستحقيه  الدعم  يذهب 
شأنهم  وهذا  ذلك  تجد  أن  املختصة  الهياكل 
عىل  اإلدارة  مع  للبحث  استعداد  عىل  ونحن 

الطريقة املثىل لتحقيق تلك الغاية.
عدد  ارتفع  األخية  العرشية  يف  أنه  كام 
يجب  وبالتايل  الدعم  لهذا  املستحقة  العائالت 
مرتبط  مقياس  وهو  الفقي  هو  من  تحديد 
القاعدة  وهي  واألسعار  املدخول  بني  بالعالقة 
االساسية لكن نحن نعتقد اليوم أن هذا املقياس 
املحتاجة  العائالت  عدد  معه  وتضاعف  ارتفع 
خاصة مع تدهور قيمة الدينار وعىل الحكومة 

توسيع  من  والبد  ازداد  العدد  ان  تعي  ان 
يروج كونهم  ما  االقتصار عىل  أي عدم  القامئة 
ال يتجاوزون 300 ألف وهؤالء ال يصنفون بل 

هناك من ال يكفيه املدخول للعيش الكريم.
* ما هي اسرتاتيجية املنظمة مستقبال حتى 

تكون تدخالتها أكرث جدوى وفاعلية؟
فهي  املنظمة  اسرتاتيجية  يخصرّ  ما  يف  ـ 
املمثلني  املؤمترين  توصيات  من  ستنطلق 
ملختلف الجهات والتي ميكن تحديدها تقريبا 
دعم  ومزيد  العمل  طرق  يف  النظر  إعادة  يف 
الهياكل املحلية والجهوية ووضع خطة اتصالية 

فعالة داخلية وخارجية.
تشبيك  من  البد  الداخلية  إىل  بالنسبة 
اتصال  بينها يف  ما  املنظمة يف  مختلف هياكل 
مكونات  بقية  عىل  االنفتاح  وخارجيا  باملركز 
الدولة  هياكل  ومختلف  املدين  املجتمع 

ومؤسساتها.
* ماذا يف عالقة بطرق العمل املبارشة مع 

املواطنني؟
ـ نؤكد هنا أنه البدرّ من تفعيل دور الهياكل 
نرى  ونحن  الوطنية  ثم  الجهوية  ثم  املحلية 
ان عمل املنظمة يكمن يف الجهات واملحليات 
لقربها  املحلية  الهياكل  وسندعم  األساس  ألنه 
الحقيقي  النبض  عىل  يعرب  مبا  املواطن  من 
الذي ميكن ان تعتمده يف أخذ القرارات بحكم 
عمل  عن  بعيدا  األساس  هو  الواقع  معايشة 

املكاتب املغلقة وقراراتها املسقطة.
* هل لديكم تقاربات مع باقي املنظامت 
الخيارات  ودعم  املواقف  لتنسيق  الوطنية 

الوطنية الكربى؟
املجتمع  مكورّنات  عىل  انفتاحنا  إطار  يف  ـ 
املدين فإننا عىل استعداد للرشاكة مع املنظامت 
مع  نلتقي  ونحن  الشأن  بنفس  تعنى  التي 
عن  الدفاع  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
مصالح املواطنني والعمل معا لتقديم املقرتحات 
الحارقة  املسائل  لهذه  حلول  عن  والبحث 
يف  الرائدة  وتجربته  التاريخي  موقعه  باعتبار 
ة والفقية  فاع عن الرشائح االجتامعية الهشرّ الدرّ
معنا  يدفع  من  لكل  ممدودة  أيادينا  وستظل 
الجهود  وتوحيد  املواطنني  مصلحة  اجل  من 
والطرّاقات لتوفي مقدمات الحياة الكرمية لهم.

عامر ضيرّة رئيس منظمة الدفاع عن املستهلك لـ »الشعب«

نلتقي مع احتاد الشغل باعتبار ريادته كمنظمة وطنية 
كربى يف الدفاع عن الفئات االجتامعية اهلشة

اإلجراءات الجبائية 
ستنعكس سلبا 

على أوضاع األجراء 
واملوظفني وتزيد

 من تدهور معيشتهم

* السيد عامر ضّية

الحكومة مطالبة 
بالتشاركية مع كل 
الفاعلني عند وضع 

السياسات والخيارات
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قال الحبيب عاشور زعيم االتحاد العام التونيس 
تسييس  تهمة  عنه  ليُبعد  مرة  ذات  للشغل 
العمل النقايب: إنه ليس رأسامليا وال اشرتاكيا انه 

»خبزيست«
 Je ne suis ni capitaliste ni socialiste je«

»suis »Khobziste
من  يكدح  كامال  اجتامعيا  توّجها  بذلك  لّخص 
ذاك  فقط  ال  معانيها  بكل  ›‹الخبزة‹‹  أجل 
األدىن من  الحد  بل  الرمق  يسد  الذي  الرغيف 
املأكل وامللبس واملسكن ما يسرتُ وال يصل حد 
والكفاف.  الضنك  شفة  عىل  يكون  وال  البذخ 
واملقصود هوتيار اجتامعي غري مسيّس يختزل 

الكرامة يف رمزية الخبزة.
عندما تسأل التونيس عن معاشه وحياته يجيبك 

برسعة: ألتقط خبزا وأجري وراه
»نلقط يف خبزة... نجري وراء الخبزة«
»بناكل عيش«... كام يقول املرصيون

وامللح«  »للامء  كربى  قيمة  التونسيون  يعطي 
يدرك  وال  بينهم  مقّدس  عهد  عن  عبارة  فهو 
الكثري ان املقصود باملاء وامللح هو الخبز الذي 

تنقصه فقط الخمرية.
ويتصاعد  ساعتها  تعتمل  كانت  »الخمرية« 
مفعولها مع زمهرير الشتاء وبرد ديسمرب األصّم 
خرب  كان  الرسياين.  بالتقييم  األول  أوكانون 
الزيادات يروج وسبقته حملة إعالمية من الوزير 
األول واألمني العام للحزب االشرتايك الدستوري 
يف  ميدانية  وجوالت  خطابات  مزايل.  محمد 
عن  الدعم  رفع  رضورة  عن  وحديث  الجهات 
الذي  الّدعم  صندوق  يف  النظر  وإعادة  الخبز 
من  املرّددين  حسب  البالد«  ميزانية  »أرهق 
جامعة الطابور اإلعالمي. آنذاك كان مثن الخبزة 
لتصبح ب  فيها  الزيادة  وتقّرر فجأة  مليام   80
170 مليام. زيادة خيالية غري مسبوقة يف تاريخ 
الحفاصة  وامللوك  روما  أباطرة  البالد من عرص 
السميد  املعّجنات من  بزيادة يف كل  معطوفة 

و»الفارينة واملقرونة«...
السياسية  السنة  كان شهر جانفي دامئا مفتتح 
وعىل  واالجتامعي  االرضايب  الحراك  وموسم 
عكس الوزير األول الهادي نويرة الذي كان يقرر 
زيادات األسعار يف شهر جويلية عند االصطياف 
والخالعة يف غياب الطلبة والتالميذ فإن محمد 
يف  مبارشة  الزيادة  قّرر  الطموح  الوزير  مزايل 
مطلع السنة اإلدارية وكانت الساحة السياسية 
مليئة بالدسائس ورصاع أجنحة الحكم لخالفة 
الرئيس بورقيبة وخزينة الدولة فارغة وصندوق 
مراجعة سياسة  يلّح عىل رضورة  الدويل  النقد 

الدعم وإلغاء صندوق التعويض.
شهر  يف  أزمتني  أثر  من  تعاين  البالد  مازالت 
 1978 جانفي   26 يف  واحدة  )يناير(  جانفي 

وأخري يف أحداث قفصة يف 27 جانفي 1980.
شهري  تلفزي  ملف  ويف   1983 ماي  شهر  يف 

التخطيط  وزير  معىل  منصور  كان  ومبارش 
البكوش  الطيب  مع  مبارش  حوار  يف  واملالية 
عن اتحاد الشغل والحبيب ماجول عن اتحاد 
عجز  تفاقم  عىل  ألّح  قد  والتجارة  الصناعة 
النسبية  الزيادة  ورضورة  والصندوق  امليزانية 
يف بعض املواد األساسية وليخطف منه األضواء 
منزله  من  هاتفيا  تدّخل  مزايل  محمد  الوزير 
يف  يرفّع  لن  أنه  و»جزم«  »حزم«  بكل  وأعلن 
قُطع  واضًحا  وزاريا  ارتباكا  وكان  الخبز  سعر 
إثره بث الربنامج وعاش الوزير النشيط ورجل 
االقتصاد منصور معىّل حرجا وكمدا كبريا وقد 
متت إقالته برسعة يف شهر جوان عندما علموا 

بسعيه لالستقالة.
يبدو أن مزايل أجرب عىل تغيري موقفه فقد أقّر 
الدعم  إلغاء   1983 أكتوبر  يف  الوزراء  مجلس 
املالية  والزيادة يف أسعار املعاش كانت األزمة 
نسب  كام  تراجع  يف  الخزينة  وموارد  خانقة 
عىل  الحصول  يبدويف  ما  عىل  ونجح  النمّو 
الضوء األخرض من الرئيس بورقيبة  أمام مدرج 
الطائرة عندما وّدعه مع باقي الوزراء والحاشية 
االتفاق  كان  لكن  للعالج  سفره  طريق  وهويف 
عىل الزيادة يف أسعار الخبز ومشتقات الحبوب 

وليس عىل مضاعفة مثنها.
 Augmenter le prix de pain et non pas

le doubler
ظلت  افريقيا  شامل  وخاصة  العرب  بالد  يف 
الفئات  لدى  الغذايئ  لألمن  مقياسا  الخبزة 
الخبز  »ثورة«  من  أسبوعني  بعد  الشعبية. 
بتونس حدث ذات األمر يف املغرب انتفاضات 
الريف  وكامل  والُحسيمة  الناظور  يف  عارمة 
الخبز  يف  للزيادات  رفضا  مراكش  ويف  الشاميل 
النقد  لصندوق  الهيكيل  التعديل  وإجراءات 
ضحية   80 من  أكرث  األحداث  وخلّفت  الدويل 

مع إيقافات عديدة.
يف شهر جانفي 1977 عىل عهد حكم السادات 
تّم يف 17 جانفي )يناير( إقرار الزيادة يف املواد 
األساسية وعىل رأسها »الخبز« بزيادة ب 50 يف 
القيسوين  املنعم  الوزير عبد  إعالن  وإثر  املائة 
واإلسكندرية  حلوان  عرفت  املسعى  لهذا 
انتفاضات  الكربى  مرص  ومدن  والقاهرة 
ومظاهرات شارك فيها العاّمل والطالب ورُفعت 
تنّدد  طبقي  محتوى  ذات  شعارات  عدة  فيها 

بالفساد:
بنسكن  ***واحنا  موضة  آخر  بيلبس  »هو 

عرشة ْف أوضة«
األمن  قوات  بني  كبرية  مواجهات  فيها  وجرت 
وجموع الغاضبني يومي 18 و19 يناير وأسامها 
الرئيس أنور السادات »ثورة الحرامية« بعد أن 
الزيادات  الرتاجع يف  يناير عىل   19 أُجرب مساء 

املُعلنة.
مل يأت بورقيبة بالجديد عندما قّرر يوم الجمعة 

الزيادات إلخامد  الرتاجع عن   1984 6 جانفي 
الشعبي  الغضب  وامتصاص  االنتفاضات  فتيل 

فقط كان جريئا وواقعيا يجيد فن السياسة: 
»نرجعوا كيف ما كّنا قبل الزيادات«

مل  بأنه  بورقيبة  الزعيم  يرّبره  ذكيا  موقفا  كان 
يكن عىل علم: »ما فيباليش« وأنهم أخربوه بأن 
املُْهمالت  سلّة  يف  كبرية  بكميات  يُرمى  الخبز 
ويعطونه علفا للحيوانات حسب »زكريا متاع 
ورئيس  تونس  مدينة  شيخ  قاصدا  الزبلة« 

مجلسها البلدي الوزير زكرياء بن مصطفى.
كانت األحداث يف تونس دامية وعنيفة وكانت 
وشعبية  عامة  جانفي   3 يوم  املظاهرات 
والبطالة  والتالميذ  والعامل  الطلبة  فيها  شارك 
واملهمشون وأعلنت السلطات عن 900 ايقاف 
واملوقوفني  الشهداء  أن عدد  »فتيال« غري  و89 

كان أكرث.
انطلقت الرشارة يف دوز بالجنوب التونيس يوم 
29 ديسمرب ثم قبيل وقفصة والحامة والقرصين 
ويوم االثنني 2 جانفي 1984 وهو اليوم األول 
لعودة املدارس والجامعات رست حركة الرفض 
كالنار يف الهشيم بدأت يف املركب الصناعي يف 
حول  الترسيبات  بدأت  النهار  آخر  ويف  قابس 
يوم  وكان  واملوقوفني  والجرحى  الشهداء  عدد 
3 جانفي يوما مشهودا يف أغلب مدن  الثالثاء 

تونس. 
يف العاصمة بدأت املظاهرات بصفة تلقائية مع 
الخرضاء  باب  يف  صباحا  الحادية عرش  الساعة 
ورادس  والوردية  والعمران   سويقة  وباب 
هتافات ضد الزيادة يف األسعار وغالء املعيشة 
البطالة  من  ولفيف  املعاهد  تالميذ  نّشطها 

واملهمشني.
 6 )زهاء  الوافدين  الطالب  عدد  تكاثر  ثم 
ومن  منوبة  ومن  الجامعي  املركب  من  آالف( 
نهج  امتأل  بالحراك.  املتعودة  األجزاء  مختلف 
وشارع  العملة  وساحة  باريس  وشارع  روما 
والفضوليون  العاطلون  وانضم  باشا  النحاس 
عىل  البوليس  قوات  وكانت  التجمهرات  إىل 
تراقب  العامرات  أسطح  فوق  االستعداد  أهبة 
وتنتظر التعليامت من قاعة عمليات الداخلية 
وهي الوزارة الحقيقية التي حكمت البالد منذ 
أن منحت فرنسا االستقالل الداخيل لتونس يف 

العاصمة رفعت  1955. يف مظاهرات  3 جوان 
ونُهبت  السيارات  ُهّشمت  لكن  الشعارات 
وواجهات  والبنوك  املصارف  وُحرقت  املغازات 
السيطرة والسلمية  الحراك عن  املحالّت. خرج 

وكانت آلة القمع مجنونة بال خربة وال رحمة.
يا شهيد الخبزة رجعت:

»االنرتناسيونال‹‹  نزل  بني  الطريق  مفرتق  يف 
بعد  إال  األمن  عون  »يهنأ«  مل  باريس  وشارع 
املقتل عىل قصبة  الفاضل سايس يف  أصاب  أن 
صدره. كان الفاضل من عائلة نقابية والده من 
نقابيي الصيد البحري بتونس وبطال من أبطال 
من  طالبيا  زعيام  االبن  كان   1978 جانفي   26
أستاذ  ُعنّي  تونس.  لطلبة  العام  االتحاد  نشطاء 
يعّجل  مل  لكنه  تربسق  مبعهد  الشاب  العربية 
العاصمة  يف  وظل  الشتاء  عطلة  بعد  بالعودة 
والدفاع  الشعبية  املقاومة  أحداث  يف  ليشارك 
غادرة  الرصاصة  كانت  املحرومني  قوت  عن 
ومل  مرتا(   35( هدفه  عن  بعيد  غري  والقناص 
يكن الحبيب هميمة يصور أهداف بطولة كرة 
القدم فقط فقد التقط من شقة عمله القريبة 
صورة الفاضل متخبطا يف دمائه الزكية ومل تنجح 
الحبيب  مستشفى  يف  الفاضل  اسعاف  عملية 
ثامر فالتحق الشهيُد بالشهيد٬ ُوضع اسم ثامر 
والشوارع  األنهج  املستشفى وبعض  عىل الفتة 

واسم الفاضل ظل ملهام لشعراء والقوالني.
بأيام  الشاب واألديب قبل وفاته  األستاذ  كتب 

قصيدة الوداع »قدري أن أرحل«:
»سنة تحترض/ عام ينتظر

وحبي لك مازال/ بعد مل يزدهر
سنة تقبل/ وعام يدبر

والغيم يف بالدي /بعد مل ميطر
سنة تقبل وعام يدبر

والجوع يف بالدي/ بعد مل يقهر
سنة تحترض/ عام ينتظر

وأنا عىل حبّك/ ما زلت مرّص
أيّامي متيض/ وأحالمي تذوي

والظلم ما يزال/ يف بالدي مستقر
براعم الزهر تقصف/ تحت الشمس

وسيف الجالّد يف البالد/ مل يعد مسترت
دعوين للموت يلّفني/ فالسنة سنتي

والعام عامي/ والشهر شهري

الخبزة املُرّة 3 جانفي 1984

من يكشف التفاصيل عىل أمهيتها؟
* بقلم عبد الواحد املكني مستّل من كتاب زمان األلوان
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والتاسع رحييل /يف كلمته يلّف ظالم
مشّع كّل قنادييل/فهل أموت أبدا 

وأنا الفينيق الخالد/ليس فيكم مثيل‹‹
الحارضة  خارج  الحال  نفس  عىل  األمر  سار 
قفصة  والكرم  وبوسلسلة  املرىس  يف  تونس 
ومجاز  وباجة  واملنستري  والكاف  سوسة  ويف 
الباب والدهامين والقصور وقلعة سنان... ويف 
البدراين  مقربة  يف  الشهداء  دفن  تم  صفاقس 
يف جنح الظالم غصبا عن ارادة أهاليهم وأُْجرَب 
الرشطة  مخافر  يوميا يف  اإلمضاء  األولياء عىل 
من  مظهر  أي  اقامة  بعدم  والتعّهد  والحرس 
القالل  سمري  الشهداء  ُدفن  العزاء.  مظاهر 
وفتحي  الطاهري  وحميد  السالمي  وفوزي 
وعبد  غربال  وسامي  السالمي  وعيل  بوكثري 
القادر الكوين وفخر الدين بن شهيدة وظلت 

قبورهم منسية وكرامتهم مغدورة.
إليهم وإىل قافلة الشهداء وإىل الفاضل سايس 
تخصيصا مل يتأخر الفنان امللتزم وأستاذ التاريخ 
والجغرافيا الفاضل سايس يف إنجاز رائعته »يا 

شهيد الخبزة رجعت«:
»نغنيها با شعبي الباسل للبحر ايل ما ينىس

غني قول دمك يا فاضل فاح خمرية يف الخبزة
يا شهيد الخبزة رجعت يا شهيد الخبزة ثور

يجيك  الشعب  تنادي  وردة  قربك  من  طالعة 
يزور

دمي يا اميمة وردي صور خبزة عالكيّاس
علْشعبي صدري لّقيتو نقبوه البوب والحرّاس

واليل قتلني انا ريتو متخفي وسط الباالص
ينخص يف ذراع العّساسة صبوا فية غّل رصاص

دفنوين يف ليلة ظلمة وجنازة ما فيها ناس
بن غذاهم والدغباجي يك تالقوا بني الوديان

يتامشوا والدم سواقي من قبيّل للدندان
وقالوا هذا دّم الفاضل ساح وغطّى كل مكان
يرصخ ويشاور عالخبزة رفعوها رجال الديوان
وناري نا عاللقمح الباجي يف مخازنكم يا رومان

*****
راويها الوردة من دمك فاحت يف هب النسامت

تقولويش  ما  أمك صاحت  عند  ريحتها  صارت 
مات

الفاضل  تقولوش  ما  الفاضل  تقولوا مات  الش 

مات
يف  الزيتونة  يف  سبولة  يا  قمحك  يف  الفاضل 

النخالت
جبال  نادولوا  قفصة  عىل  معزوم  الفاضل 

الفسفاط
الفاضل يا نوار اللوزة فاتح يف غريق القرات

حلق  يف  رسبة  دمسه  ليلة  يف  النور  شعاع 
البايات

مايش واحد طالع خمسة ساير يف طريق الحياة
هونايم تويصحى كيف تناديلوا الهزات.

يف البلدة التي يسميها قلم األمن االستخبارايت 
ب»الساخنة« والتي يسميها من رضع حليبها 
الثوري: »قلعة النضال« بدأت التحضريات منذ 
يوم السبت واألحد 1 جانفي 1984قبل العودة 
وعندما  املنازل  يف  االجتامعات  املدرسية متت 
سألهم والده بيشء من التوجس ما رس ملّتمكم: 

قالوا له: »نحرضوا للامتش متاع غدوة« 
كان  دياركم  خالتلكم  »ما  هازئا:  عليهم  رّد 
بااللتحام  االثنني  يوم  التنسيق  استوى  الكرة« 
الثالثاء  يوم  عىل  االتفاق  وكان  بـ»البيّاتة« 
السلمي  الحراك  انطالق  كنقطة  العارشة  يف 
يف  وانطلقت  الخبزة.  غالء  عىل  واالحتجاج 
عىل  والرضب  التصفري  عمليات  العارشة  راحة 
املحفظات وأبواب قاعات التدريس وانسابت 
الظريف  وفيها  املألوف  فيها  متنوعة  الشعارات 

يف عالقة بالخبزة
»يا زوالي يا مسكين الخبزة بـ 170«

»خبز وماء ومزالي ال«
املعهد  داحل  بالبقاء  التالميذ  عموم  يقتنع  مل 
إىل  واملسرية  مسرية  إىل  االحتجاج  تحول 
الوحيد  املستطيل  الخط  شّقت  مظاهرة 
للمدينة من بني يزيد إىل أيب إسحاق وكانت 
النظام  رموز  أمام  وتشتد  تقوى  الشعارات 
الحرس  مخفر  أمام  واملصالح.  اإلدارات  من 
»الحزب  ودار  والبلدية  واملعتمدية  والرشطة 
املعهد  تالميذ  التحم  الدستوري«  االشرتايك 
وشباب  وبطّالة  خّدامة  من  العاديني  بالناس 
تدريجيا  تخرج  املظاهرة  وبدأت  وفضوليني 
لتسقط  املنظّم  التلمذي  السلمي  طابعها  من 
الجنوب  لبنك  والتكسري  بالحرق  التصعيد  يف 

وتحولت  البلدية  ومستودع  الفالحة  وإدارة 
قوات  مع  التصادم  اىل  الشعارات  مرحلة  من 
عىل  ورّدا  األثناء  يف  وتم  والحرس  الرشطة 
الرصاص  ووابل  للدموع  املسيلة  القنابل 
املطاطي حرق بعض السيارات اإلدارية التباعة 

ملصلحة الفالحة والبلدية.
شعبة  عضو  واملبكيات:  املضحكات  وكانت 
بورقيبة  الرئيس  وان  انفلت  األمن  أن  يتوّهم 
البلدة  وسيضع  شخصيا  وسيعاتبه  سيغضب 
برشة«.  يحبها  هو  »بالش  السوداء  القامئة  يف 
والطامطم  الرسدين  علب  نسيان  ميكن  وال 
يف  أكواما  تكدست  والتي  آجالها  املنتهية 
االصطياف  خيام  وكذلك  البلدية  مستودع 
الفاخرة املهداة من الدامنارك وبلجيكيا وبلدان 
عليها  أىت  ملفوفة  مخزنة  كانت  »البلنكس« 
الجمهور  نقمة  من  وزادت  فنخرها  السوس 
الشعبة  ورئيس  البلد  عمدة  »الشيخ«  عىل 
واملعتمد الذي كانوا يخزّنون الهبات ويرْضون 

أن تُتلف عىل أن يوزعوها عىل مستحقيها.
حمى  يتزايد  املظاهرة  إيقاع  كان  األثناء  يف 
لحامية  خاصة  قوات  وجاءت  الوطيس 
علم  إلزاحة  البعض  صعد  التي  املعتمدية 
متهورة وغري مدروسة  منها يف حركة  السيادة 
ظلت  وآثاره  الحي  الرصاص  تصويب  وتم 
املقابل  العلوي  منزلهم  جدار  عىل  منقورة 

للمعتمدية ومخفر الرشطة.
عىل  املتدربني  غري  الحرس  لفيف  رصاص 
الصارمة  التعليامت  أربكتهم  والذين  الرماية 
صدف تلميذ السادسة ابتدايئ فخر الدين بن 
ورقيبة. الحبيبب  مدرسة  باب  أمام  شهيدة 

»حامة  أبنائه  يد  يف  دولةبورقيبة  رصاص 
الربيء  الثانية عرش سنة  تلميذ  الوطن« يقتل 
يف ساحة مدرسة بورقيبة كانوا يوزّعون عليهم 
زمن املدرسة كراسات بديعة فاخرة بها صورة 
عليها  وكُتب  الفصل  يف  أقرانه  مع  بورقيبة 
»صديقك الحبيب بورقيبة وهو تلميذ باملدرسة 
الصادقية‹‹ ولعل فخر الدين نال إحداها. ان مل 
يَُكن مصّوب الطلقة جبان فهو أرعن و»غشيم 
وبوجادي«. هل يطلق النار عىل تالميذ عزل يف 

محيط مدرستهم؟

والجرم األكرب كان عند أصحاب األوامر املحتمني 
»التليك  لعبة  عىل  يتمرنون  الوثرية  بكراسيهم 
تدرب  التي  القمع  خطط  وتجريب  ويليك« 
يف  فخرالدين  أصيب  املهنيون.  قادتهم  عليها 
كل  منع  التجريبيون«  »القّناصة  وحاول  رأسه 
من يقرتب منه بنرث الرصاص يف محيط مرصعه 
وليس  القنص  نيل جائزة  يبحثون عن  وكأنهم 
الدفاع عن أمن البالد. ومل يفعل اإلسعاف شيئا 
يف املستشفى املحيل الذي كان يفتقر إىل أبسط 
محتميًا  القاتل  وكان  املساعفة   مستلزمات 
فقط  مرتا  عرشين  بعد  عىل  املعتمدية  بعلّو 
وقد يكون من الذين نالتهم األوسمة والنياشني 

من أجل تفانيهم يف »حامية الوطن«.
بتلك  صفته  عىل  الدين  فخر  لقب  انطبق 
الرصاصات العشوائية الغادرة اندمجت صفته 

يف لقبه فاستشهد الشهيد »بن شهيدة«.
أُْجرب والده عىل  الحد  مل يقف األمر عند ذاك 
القبول بدفنه يف عتمة الليل الدامس يف املقربة 
أن  دون  قابس  بطريق  البدراين  يف  البلدية 

تودعه أرسته هو وباقي الشهداء.
 6 الجمعة  يوم  مثنها  إىل  الخبزة  رجعت  لقد 
للرئيس  الخطاب املرسحي  بعد   1984 جانفي 
بورقيبة الذي أكد فيه لشعبه »أنه كان غافال 
مثنها  الشهادة وخاصة  وُوزّعت  الحقيقة«  عن 
العدالة  كالعادة يف سوق  عىل غري مستحقيها 
االنتقائية ولن يرحم التاريخ »الدهاقنة« الذين 
وُمخرجاتها  السخيفة  املرسحية  تلك  بّرروا 

األليفة الخفيفة.

تعزية ومواساة
انتقلت إىل مثواها األخري املرحومة 

»جميلة بنت الشيخ محّمد محرزي«

شقيقة الزميل منصف القروي عون املطبعة 

واللّف بجريدة الشعب.

رحم الله الفقيدة ورزق أهلها وذويها 

جميل الصرب والسلوان.

*حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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القاهرة  من  عزارة  نوفل  الفنان  مؤخرا  عاد 
املرسحي  بعمله  شارك  حيث  واإلسكندرية 
الراقص »منطق الطري« يف فعاليات الدورة الثامنة 
والعرشين من مهرجان القاهرة للمرسح التجريبي 
النقاد واحتارت  االنطباعات من  أفضل  ترك  حيث 
حول  جدل  أعضائها  بني  ودار  التحكيم  لجنة 
مهرجان  يف  الرقص،  أو  املرسح  يف  العمل  تصنيف 
املرسحيون  ويدفع  التجريبي  املرسح  اسم  يحمل 
دائرة  من  للخروج  واالبتكار  البحث  نحو  الجدد 
نقاد  من  العراقيني  ان  والحال  والتكرار،  االجرتار 
الدويل  العراق  مهرجان  يف  التكيم  لجنة  وأعضاء 
للمرسح يف بغداد قد توجوا العمل وضموا أبطاله 
ولكن  اداء جامعي  افضل  جائزة  ومنحوهم  إليهم 

ماذا عن املرسحية؟
انتاج فضاء  الطري« مرسحية من  مرسحية »منطق 
وانتجتها  الحبايل  توفيق  الفنان  لصاحبه  التياترو 
الفني  االبداع  عىل  التشجيع  صندوق  من  بدعم 
والثقايف واخرجها بعد ان اشتغل عىل الدراماتورجيا  
فيها الفنان نوفل عزارة مع ستة من املمثلني منهم 
بوعجيلة  وسفيان  البوغامني  وثريا  العويني  امال 
ومحمد الورغي واسكندر ابراهم وصعد عىل الركح 
ايضا نوفل عزارة ،بعد عدة تجارب له يف اإلخراج 

والتأطري بفضاء التياترو وملدة سنوات.
عاد الفنان نوفل عزارة اىل تقليب املتون الصوفية 
الدين  فريد  اشعار  مع  التأسيسية  والنصوص 
العطار، واملكتوبة يف القرن السادس للهجرة، وهو 

يقل  ال  وهو  فارس  بالد  يف  التصوف  اقطاب  أحد 
قيمة معرفية عن الراحل جالل الدين الرومي. ومن 
الفنان  4500 بيت اختار وانتقى  مدونة يف حدود 
الباحث يف معاين الوجود والعدم افضلها وما يخدم 
دور  الركح  عىل  ،ليلعب  واالبداعي  الفني  توجهه 
املرشد والرئيس الدال عىل الهدى، )بطائرالهدهد(، 
هدى الروح نحو املعرفة والسكينة وهو من يرشد 
الفارسيني  عند  »السيمرغ«  نحو  الطيور  بقية 
والحلول يف املعرفة وهو طائر يوازي طائر العنقاء 

عند العرب.
الطريق نحو األودية الدالة

استثنايئ  جامعي  اداء  عرب  الستة  الطيور  متّر 
اىل  يقربهم  واٍد  وكل  اودية  بعدة  الستة  للممثلني 
عند  االخر  وما  واالخر  االنا  معرفة  الحق  املعرفة 
الطلب  اودية  انها  الذات،  يف  داخل  اال  املتصوفة 
الحرية  وداي  وقبلها  والتوحيد  واالستغناء  والعشق 
و»السيمرغ«  املعرفة  اىل  والبقاء وصوال  الفناء  ثم 
يف  املتحللة  بالذات  الحقيقية  املعرفة  اال  هو  وما 

الوجود وصوال اىل الفناء.
ويحكم الفنان نوفل عزارة قبضته عىل الركح مثلام 
يحكم القبضة الحديدية عىل النص فال يرتك اخراجيا 
و»إضاءة  سينوغرايف«  »فقر  امام  للصدفة  املجال 
وازنة »علوية املصدر مثل النور االالهي وهو اصل 
الخلق عند املتصوفة او هكذا يرى املخرج والناقد 
العرض،  مشاهدته  بعد  الشعايف  انور  املرسحي 
وعند  االحمر  اللون  عىل  العمل  نهاية  يف  ويعتمد 

املعريف  املنتهى  بلوغ  عىل  داللة  املتصوفة 
بالحلول يف الذات والله.

موسيقى من طقوس بعيدة
أما وظيفية املوسيقى يف عرض نوفل عزارة 
التنزيل  »محكمة  فكانت  الطري«  »منطق 
الراقص  الفرجوي  املرسحي  العرض  »داخل 
من  صوفية  موسيقى  عىل  فيها  واعتمد 
املولوية الرتكية والتصوف الهندي واملوسيقى 
اليابانية باحثا يف ذلك وكام يرى  الروحانية 
الباحث املرسحي حاتم التلييل عن املشرتك 
ومنطلقا  الكونية،  الثقافات  الغلب  الصويف 
ما  وهذا  االسالمي،  التصوف  من  ذلك  يف 
ويعتمد  الداللة  كوين  بلغته  املرسح  يجعل 
االنسان  مع  عمقها  يف  تتنافذ  اشارات  عىل 
الفلسفية  ومراجعه  انتامءاته  كانت  مهام 

والدينية.
العمق  عزارة  نوفل  الفنان  ينشد  هكذا 
جعله  عمق  الطري«،  »منطق  مرسحية  يف 
واملفردات  واالشارات  الدالالت  عىل  يعتمد 

املرسحية ويجعل الفرجة املرسحية طقسا روحانيا، 
متميزا واستثنائيا، وما املرسح يف االصل اال طقسا 
الخروج  برواده  واستطاع  البداية  يف  الطقوس  من 
انه  الدنيوي،  ملحاورة  الديني  الطقس  جبة  من 
والتكرار، وحسب  االجرتار  دائرة  من  يخرج  عرض 
املقدس  يحرر  العرض  هذا  فإن  التلييل  حاتم 
بني  العالقة  ونسف  الدينية  املؤسسة  قبضة  من 

الساموي والدنيوي.
حرية لجان التحكيم 

ان ريادة املرسح التونيس يف العامل العريب وولوجه 
عامل التجريب والقطع مع االجرتار والتكرار تجعل 
يف  العربية  املهرجانات  يف  التحكيم  ولجان  النقاد 
حرية وهذا ما وقع يف الدورة الثامنة والعرشين من 

مهرجان القاهرة للمرسح التجريبي.

* ناجح مباركمسرحية »منطق الطري«: احتار املصريون يف أمرها واختار العراقيون تتويجها

نالت جائزة افضل اداء جماعي :

تنظّم دار »إرشاق« للّنرش الندوة األدبّية الخامسة التي يديرها 

األستاذ محمد صالح بن عمر السبت 7 جانفي 2022 بنادي 

بالعاصمة..  الجلد  دار  نهج   13 الّصادقّية  املدرسة  قدماء 

وسيدور موضوعها حول األديب الراحل رضوان الكوين قّصاصا 

وروائّيا وناقدا. مع العلم أن دار إرشاق نظمت عديد الندوات 

السنوات  طيلة  وأمواتا٬  أحياء  التونسيني  املبدعني  أهم  حول 

األخرية ونرشت أغلب ندواتها يف كتب إلثراء املكتبة الوطنية 

والتعريف باملبدعني التونسيني. 

الندوة بكلمة رئيس جمعّية قدماء املدرسة  افتتاح  وسيكون 

الّصادقّية وكلمة الّسيدة مديرة دار إرشاق للّنرش للّتّحم عىل 

روح فقيد الّنقد الّتونيّس بوشوشة بن جمعة

وتكريم الّناقد مصطفى الكيالين وتكريم الّشاعرة نجاة الورغي.

وستكون  عمر  بن  صالح  محّمد  برئاسة  الندوة  تنطلق  ثّم 

املداخلة األوىل ملحّمد املي بعنوان »املؤّسسة الّثقافّية لألديب: 

عنرص مساعد أم معرقل؟ رضوان الكوين منوذجا«. ثّم املداخلة 

الثانية ألحمد حاذق العرف بعنوان »رضوان الكويّن ناقدا من 

خالل مؤلّفه: الكتابة القصصّية يف تونس خالل عرشين سنة«.

ثّم يقّدم القاّص أحمد مّمو مداخلة بعنوان »رضوان الكوين بني 

الّتجريب والواقعّية«.

الَعَوامل  »َمْوُصوف  الكيالين  الّناقد مصطفى  وإثر ذلك مداخلة 

لَرضوان  املَقلُوبَة«  الكَراسيِ   « يف  تيِْدالالته(  َدالالته،  )َدَوالُّه، 

بعنوان  غذاهم  بن  مّنوبّية  لألستاذة  مداخلة  تليها  الكُوين«. 

»رضوان الكوين قّصاصا واقعّيا من خالل الّنفق«.

الّثانية فستكون برئاسة األستاذ مصطفى  الّنقديّة  أما الجلسة 

بعنوان  مداخلة  حفّيظ  عمر  األستاذ  فيها  ويقّدم  الكيالين 

األستاذ  مداخلة  تكون  ثّم  املثّقف«.  ومحنة  الّرواية  »واقعّية 

محّمد صالح بو عمراين بعنوان »الّرواية والّتحّوالت االجتامعّية 

»رأس الّدرب« لرضوان الكوين أمنوذجا«.

أما الجلسة الّنقديّة الّثالثة التي ستكون برئاسة عيل العبيدي 

الزّاوق:  الّصّفار  فوزية  لألستاذة:  املداخالت  فيها  فتكون 

»جدلّية التاريخّي واإلبداعّي يف رواية«صهيل الرّمان« لرضوان 

املساعيد  عيد  رواية  يف  »قراءة  املدايني  ومصطفى  الكوين« 

لرضوان الكوين: الحياة علبة لعب ال يفقهها أهلها إالّ بعد فوات 

وتوّخي  الّنقديّة  »الواقعّية  الفرشييش  والقاّصة هيام  األوان«. 

الخطاب الّنفيّس يف رواية »عيد املساعيد« لرضوان الكوين«. 

 

* أبو جريرفي ذكرى رحيل رضوان الكوني

تكريم الكيالين والورغي

املزغني وحمفوظ يف قائمة املتّوجني
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بنات العكري: 

»أّم نّوارة« فاكهة األحداث
* أبو جرير 

عنوان يستدعيك دون حياء لالطالع عىل متنه. هل هو رواية؟ 
اختاره  مخاتل  عنوان  العكري  بنات  قصصية؟  مجموعة  هو  هل 
الحوري مبارك كعنوان لروايته. اختيار خبيث خبث املعلم الفطن 
والدارس لعلم بالغة التواصل. بنات العكري رواية صدرت حديثا 

عن دار املسار والتوزيع للمريب الحوري مبارك.
الرواية قسمها الراوي اىل إحدى عرش فصال. قرأت كل الفصول. 
احرتت كثريا هل أصنف املنت رواية أم مجموعة قصصية. وجدت 
نفيس عىل قلق. املنت له مقومات الرواية وله تصميم القصة. رواية 
مجموعة جامعة تحوي يف كل طياتها نحن. أسامؤها نحن. األمكنة 
املكان  معهن.  عشنا  نساء  الشخوص  عشناها.  واألزمنة  نعرفها 
املركزي لخط الرواية هو املقهى املعروف )لونيفار( ونساء الرواية 
هن نساء عشَن عىل أوتار أحالمهن. النساء يف رواية بنات العكري 
الذكريات. ذكريات  ألبوم  تستجدي  نوارة وهي  نساء كحلم  هّن 
الحامل  واليسار  املهزوم.  واليسار  املهزوز  واليسار  املعجزة.  اليسار 

واليسار االنتهازي.
رواية إن اتفقنا أنها رواية. عنوانها مربك حّد غرفة النوم فقط 

عىل كفوف املؤّسسات. حيث نجد الراوي أو السارد يستعري »أم 
نوراة« وهي مفتاح الرواية ومهندسة الرواية وفاكهة األحداث.. أم 
نوارة يف دار الرواية تحيك حكاية العطش. عطش اليسار املعجزة 
هي  التاريخ.  عتبات  يف  وجميلة  مهمة  رياضة  السباحة  حيث 
أّم نوارة حيث مقهى الكون حيث مقهى املوت. املشكل  حكاية 
يف املنت الروايئ بنات العكري. يرتكز عىل شخصية اسمها أّم نوارة 

وهي محركة األحداث.
الفصل 11 حلم  الرواية مل نجد )نوارة( وجدناها يف  تصفحنا 
تلتهمه أم نوارة يف غرفة نومها.  السارد  أو  الراوي  نوارة كعنوان. 

وتجعله يسافر معها اىل مدونة املايض.
أم نوارة سيّدة تستهويها الجمل الحمراء واأللفاظ الفضفاضة 
املالبس  مثل  أخرى  وأشياء  الفخمة  واملنازل  األنيقة  والسيّارات 
الفاخرة وما رافقها من سلوكات تدفع املرأة والرجل لتحّسس وجع 
انسانية  بعالقة  يحلامن  وهام  وتسترشفه  الّسؤال  ووخز  الجواب 
ويبعد  املئزر«  »زر  سيّد  فعل  عن  بعيدا  واملحبة  البهجة  ملؤها 
يف  دار  ما  وترفض  العكري«  بنات  دار  سكاّن  »قيلولة  عن  املرأة 
ذهن البنت التي تبحث عن »ملجة نّوارة« وهم ينظرون ما أصاب 
رغم  الّشجار  كابوس  عنها  يدفعون  حلّومة« وهم  سكان »عامرة 

يبحثون عن  دار حلّومة وزائراتها موظفات وموظفون  أّن سكاّن 
غد أجمل، ويرتقّبون املرتّبات وهم يرّددون: »صبّوش« وكّل سيّدة 
حمراء  جمال  تستعمل  فهذه  أزواجهّن،  عىل  الّسيطرة  يف  تتفّنن 
يندى  بقرارات  تتظاهر  سيّدة  وتلك  فاتنة  مبالبس  تتزيّن  وأخرى 
لها الجبني، ويلتقي الرّجال يف مقهى »لونيفار« للّدردشة، وبعض 
عيل«  الحاج  بـ»حضرية  مناذج  وهذه  الواقع  بهذا  يذكّرننا  الّنساء 

رغم متلّك بعض الرّجال زادا نظريا وثقافيا...
يقولون  وهم  لينيفار«  »مقهى  إىل  الرجال  يلتجئ  ذلك  عند 
الحمراء،  الجمل  أو  فلسطني  قضية  وراء  البعض  ويتخّفى  الّشعر 
ويصل بهم الوضع أحيانا إىل عدم التمّكن من دفع مقابل الّنبيذ 

للناّدل وتصبح أحالمهم« مصميصة« مثل حثالة الشاي...
تنسينهن  لعلّها  الجميلة  ذكرياتهن  النسوة عىل رسد  وتنكّب 

بؤس حياتهن مع رجالهّن.
لكن الرّاوي يجد مخرجا لحلم البنت يف »حلم نوارة« وتختار 
اختيارها  مسؤوليّة  وتتحّمل  تنجزه  أن  وتحاول  والدتها  راود  حالّ 
رغم رفض خالتها لحلمها، ثّم توّجهت يف إنجاز حلمها رغم أنّها مل 

تكمل دراستها وفشل ابويها يف اختيارهام...

ملتقى الّسد العريّب بالجريد يف دورته األوىل

أسئلة القصة القصرية جدا وقضايا الواقع
* ناجي الخشناوي

بتنظيم من املندوبيّة الجهويّة للّشؤون الثّقافية بتوزر وجمعيّة مداد للقراءة والكتاب بتوزر 
ينتظم ملتقى الّسد العريّب بالجريد يف دورته األوىل أيام 7 و8 و9 جانفي 2022، سيناقش خاللها 

أسئلة القّصة القصرية جّدا وقضايا الواقع.
ومن فعاليات الربنامج العام للدورة األوىل: تدشني معرض كتاب لدار الكاتب بإرشاف األستاذ 

حبيب الزّغبي، وزيارة روضة الّشايّب، ومدينة الّشاق واق، واملدينة العتيقة بتوزر.
وستتوزع الجلسات العلمية يف اليوم الثاين عىل النحو التايل: الجلسة العلميّة األوىل برئاسة 

الّدكتور مصطفى بوقطف- املقّرر األستاذ أحمد املباريك، وستتضمن املداخالت التالية:
اإليجاز واملباغتة من  القصرية جّدا بني  القّصة  الّدكتور فتحي بن معّمر: تسيد  - مداخلة 

خالل آيس كريم لعبد اللّه املتّقي وضحك أسود ملحّمد بوحوش.
- مداخلة األديب إبراهيم درغويث: القّصة القصرية جّدا يف اإلبداع العريّب الحديث، الواقع 

واآلفاق.
- مداخلة الّدكتور عبد املجيد البحري: بالغة القّص الوجيز يف األقصوصة الومضة.

بسمة  الّدين-  عّز  عمر   – سلطاين  يونس  قصصيّة:  قراءات  مداخالت-   – شهادات  تليها 
البوعبيدي- عادل مفتاح- خالد العقبي.

أما  الجلسة العلميّة الثّانية والتي ستكون برئاسة الّدكتور عبد املجيد البحري، واملقّرر األستاذ 
حسن ساملي، فستتضمن املداخالت التالية:

- مداخلة األستاذ عبّاس سليامن: القّصة القصرية جّدا جنسا أدبيّا مستقاّل؟
املعنى،  واتّساع  املبنى  بني ضيق  جّدا  القصرية  القّصة  فرج:  بن  فتحيّة  األستاذة  مداخلة   -

األمنوذج التّونيّس مثاال.
- مداخلة الّدكتور مصطفى بوقطف: نزوع الّسد إىل التّلويح يف مائة قّصة قصرية جّدا، تليها 
شهادات - مداخالت- قراءات قصصيّة: - عبد اللّه املتّقي- حبيب الزّغبي- فتحي سايس- حسن 
ساملي- أمينة الزّاوي- لطيفة الّشايّب- محّمد عيل الهاين... وقراءات قصصيّة للمشاركني عن بعد 
املاعزي، محّمد  الّدين  عّز  املتّقي،  اللّه  عبد  املغرب  الفاخري،  ليبيا: جمعة  العربيّة  الّدول  من 
فاهي، الّسعديّة باحدة، فلسطني:عايدة نرص اللّه، األردن: سمري أحمد الرّشيف، مديحة الّروسان، 
انتصار حسني  اليمن:  بشاير حرياس،  الشحرة، سلطنة عامن:  الفيفي  فرحان  الّسعوديّة: حسن 

الّسي، الكويت: ليىل العثامن.
التّكريم  شهادات  توزيع  بعدها  ليتم  دار رشيّط  مبتحف  جولة  اليوم  نفس  يف  تنتظم  كام 

وتالوة البيان الختامّي لهذه الدورة التأسيسية مللتقى السد العريب بالجريد.

أثث حسنني بن عّمو الروايئ أثبت عىل مّر األيّام 
جدارته بأن يكون يف طليعة األدباء والروائيني التونسيني 
عديدة  وروايات  كتابات  من  قلمه  خطّه  مبا  والعرب 
ويف  متنوعة  تاريخية  أطر  يف  وأبطالها  أحداثها  تتنزّل 
بيئة تونسية عربية تصل املايض بالحارض بصفة ذكيّة 

وتُحيل عىل املستقبل..
مل يتوقف حسنني املؤلف والروايئ يوما عن الكتابة  
والحكاية  القّص  بحّب  مواصلتها  إىل  مدفوعا  ظّل  بل 
شخصيات  واستحضار  التاريخ  محاورة  اىل  والشوق 
متخيّلة تأخذنا يف رحلة متابعة شيّقة ومل يكن ليغادر 
اىل  لينتقل  مافيه من حرب  استنفد  اذا  اال  الكتابة  قلم 
قلم آخر حتى يكتمل أثره الروايئ ليدفع به مخطوطا 
اىل املطابع ودور النرش التي تتلّقفه بسعة ألنها تعرف 
مدى براعة املؤلف وانتظار القرّاء املتابعني له ورغم أّن 
حسنني بن عّمو يكتب كثريا وينرش يف اآلن نفسه كثريا 
قبل  نصوصه  ويويل  مايكتب  تجويد  يحرص عىل  فهو 
اخراجها للقرّاء ما تستحق من العناية واملراجعة قدر 

مايتوفر له من الوقت والجهد..
يف  كان  األخرية  وليست  املؤلف  اصدارات  آخر 
أواخر سنة 2021 التي وّدعناها  لنستقبل سنة جديدة 
وكأنه أراد ان يختم السنة املاضية ليفتتح سنة أخرى 
من الكتابة واالبداع وهذا  االصدار هو رواية ضخمة 
يف جزئني بعنوان املوريسكية - األندلسية. صدرت له 
عن دار نقوش عربية يف تونس ويف غالف جميل صّممه 
املؤلف بنفسه بذوق وحّس جاميّل وكيف ال يكون ذلك 
الرواية  استأثرت  وإن  ورّسام  روايّئ  عّمو  بن  وحسنني 
بنيت  أحداثها  املوريسكية..  ورواية  اكرث..  باهتاممه 
عىل قّصة حّب بطلتها خوانا الفالنسيةاملوريسكيةالتي 
أحبّت حبّا عاثرا إسبانيا مسيحيا كاثوليكيا وتتحرك هذه 
االحداث من خالل شخصيتها الرئيسة وباقي شخصياتها 
بني االندلس الفردوس املفقود بالنسبة للعرب املسلمني 
الذين أكرهوا أو أجربوا عىل مغادرتها بعد سقوط آخر 
او  الخروج  كان  التي  ماملكها مملكة غرناطة وتونس 

إليها  الرحيل 
والرواية غنية 

باألحداث 
والتفاصيل 

وقّوة املتخيّل 
مرافقة  يف 
تجعل  أبطال 

القارئ 
اليه  ستؤول  ما  متابعة  عىل  حريصا  إليها  مشدودا 
الوقائع.. يقول حسنني بن عّمو يف تقديم روايته التي 
ال يتسع هذا املقال للخوض فيها محتوى وبناء ماييل: 
أبيها  دار  املوريسكيةمن  الفالنسية  خوانا  »خرجت 
هاربة من تداعيات حبّها ألسباين كاثولييك يف الوقت 
حّب  عليها  وممنوع  مسلمة  أنها  فيه  علمت  الذي 
رجل من غري ديانتها وأّن عائلتها أخفت عنها حقيقة 
مصري  عىل  و  حياتها  عىل  خوفا  األصيل  معتقدها 
الذي  املوريسيك  الحي  يف  فاكتشفت  العائلة جمعاء 
لجأت اليه واقعا مزريا وحقائق مريرة لفئة مضطهدة 
ومهّمشة فوقفت عىل أحداث طّوحت بها إىل عوامل 
امتدت  الخيانة حتى  الضياع ومن  الخوف ومن  من 
األيام واألحداث هزّا ونفضا إىل مدينة رسقسطة  بها 
بها  غدر  لكن  األمان  بّر  إىل  وصلت  أنها  فاعتقدت 
الزمن مرة أخرى حني حصل مكروه ملن اعتقدت أنه 
منقذها من التيه وتزامن ذلك مع مكروه كبري قذف 
بها إىل سفينة من جملة السفن الحاملة للمطرودين 
إىل  بهم  لريمى  وطنهم  ومن  وديارهم  أحيائهم  من 
ما  الذي  الشتات  وإىل  الغربة  ديار  إىل  ومنه  البحر 

بعده جمع.
األندلسية  املوريسكية  خوانا  ستتمكن  هل  لكن 
من جمع شتاتها املبعرث بعدما استقر بها املطاف يف 

مدينة تونس ذات صيف من سنة 1610؟«.
* لطفي عبد الواحد

إصدار جديد للكاتب حسنني بن عّمو  

رواية املوريسكية- األندلسية
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استقبلت رئيسة الحكومة السيدة نجالء بودن رمضان بقرص الحكومة بالقصبة، 

املنتخب الوطني لكرة القدم بحضور وزير الشباب والرياضة السيد كامل دقيش.

بقيادة  الفني،  واإلطار  لالعبني  التهاين  املناسبة  بهذه  الحكومة  رئيسة  وقدمت 

وتحقيق  النجاح  لهم  متمنية  الجديدة،  السنة  حلول  مبناسبة  الكبري،  منذر  املدرب 

أفضل النتائج خاللها.

وأثنت رئيسة الحكومة عىل ما بذله الالعبون واإلطار الفني من مجهودات يف 

كأس العرب بقطر، ووصولهم إىل املباراة النهائية.

وتحادثت السيدة نجالء بودن رمضان مع اإلطار الفني والالعبني واطلعت عىل 

برنامج تحضريات املنتخب الذي يستعد لخوض منافسات كأس افريقيا التي تحتضنها 

أفضل  تحقيق  اىل  الجميع  داعية   ،2022 فيفري   06 إىل  جانفي   09 من  الكامرون 

النتائج يف هذه املسابقة االفريقية الهامة.  

مشاوراتها  بدأت يف  الرياضة  وزارة  أّن  مطلعة  مصادر  من  »الشعب«  وعلمت 

الختيار شخصية رياضية بارزة لرتؤس لجنة سيعهد إليها مبهمة قيادة جامعة الكرة 

ملّدة شهر إلعداد جلسة عاّمة انتخابية وهذه اللجنة ستتكون من 4 أشخاص تتوىّل 

يف ظرف 3 أشهر عقد جلسة عامة ستأيت مبكتب جامعة جديد وهذا ما يؤكد قطع 

السلط املرشفة عىل إدارة الدولة مع مرحلة ومكتب وديع الجريء.

تفاصيل أخرى يف عدد الحق.

* محمد/ع

يف انتظار قرار الحسم 

 انتهاء مرحلة وديع الجريء على رأس جامعة الكرة

ملسة وفاء ودعم تلك التي خّصتها الهيئة املديرة لنادي الصحافة ببنزرت 
عىل رشف الناخب الوطني منذر كبري باستضافته مبقّر النادي بشارع بورقيبة 
ببنزرت يف مفتتح السنة اإلدارية الجديدة وذلك يوم السبت 1 جانفي 2022 
صباحا وذلك يف نطاق دعمه وتحفيز عنارصنا الدولية يف شخصه ومن خالله 
كبري من  عدد  االفريقية حرضها  الكأس  املعنويات يف خوض غامر  من  الرفع 
اإلعالميني الجهويني والوجوه الرياضية البارزة جهويا ووطنيا عىل غرار الناخب 
الوطني السابق يوسف الزواوي ورئيس سوسيوس cab سمري يعقوب والحارس 

الدويل السابق أحمد بورشادة وغريهم. 
عبد الفتاح الغريب

الياس السخريي يتعافى من فريوس كورونا ويلتحق بتدريبات املنتخب التونسي
العب  السخريي،  إلياس  أكد 
منتخب تونس ومحرتف كولن األملاين، 
متاثل  أن  بعد  اآلن،  جيدة  بصحة  أنه 
الفرتة  يف  كورونا،  فريوس  من  للشفاء 
أشارك  »مل  السخريي:  وقال  األخرية. 
مع فريقي يف املقابالت األخرية بسبب 

إصابتي بكورونا حيث جاءت التحاليل 
بالرغم من  إيجابية  لها  التي خضعت 
ومبارشة  أعراض..  بأي  أشعر  مل  أنني 
انعزلت عن الجميع وبقيت يف الحجر 
الصحي الذي مل يكن سهال ألن الالعب 
يريد التدرب يوميًا .وبعد فرتة الحجر 

وأنا  الفريوس  من  تخلصت  الصحي 
ألنني  وسعيد  لله،  والحمد  بخري  اآلن 
مع  وأتدرب  تونس  منتخب  مع  هنا 
أفريقية  مسابقة  يف  للمشاركة  زماليئ 

مهمة«.
 حسني

علي معلول سادس أفضل مدافع هداف يف العالم لسنة 2021
معلول  عيل  التونيس  الدويل  جاء 
محرتف نادي األهيل املرصي يف املركز 
املدافعني  أفضل  لرتتيب  السادس 
 2021 سنة  خالل  بالعامل  الهدافني 

عن  الكشف  وتم  هدفا.   11 برصيد 
الدويل  االتحاد  قامئة  ضمن  ذلك 
الالعب  وتصدر  واإلحصاءات.  للتاريخ 
املذكور  الرتتيب  رابيو«  »زوليكيفيلو 

النيجريي  يونايتد.  بالتو  فريقه  مع 
برصيد 14 هدفا .

حسني القاسمي

فراس بلعربي يغيب عن الكان  
عجامن  نادي  مهاجم  سيغيب 

كان  عن  بالعريب  فراس  االمارايت 

جانفي   9 يوم  تنطلق  التي  الكامريون 

املقبل وتتواصل إىل غاية 6 فيفري.

متزق  من  التونيس  الدويل  ويعاين 

عضيل أثبته الفحص بالرنني املغناطييس 

هذا  و  نسبيا  مطولة  لراحة  وسيخضع 

إفريقيا  أمم  كأس  عن  غيابه  يعني  ما 

.2022

يذكر أن الالعب قد خرج مصابا يف 

مباراة ناديه التي جمعته بنادي االهيل 

لحساب الدوري االمارايت. ومن املنتظر 

أن يتّم تعويضه بعصام الجبايل.

القاسمي

الناخب الوطني املنذر الكبيّر يف استضافة 
نادي الصحافة ببنزرت

 وزارة الرياضة تبحث عن 
شخصية لترتأس هيئة وقتية

رئيسة الحكومة استقبلت الالعبني قبل الذهاب إىل الكامرون بعد تغييب رئيس الجامعة وديع الجريء

جلسة عامة انتخابية بعد 3 أشهر
 لتأتي بمكتب جديد
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برون ينضمّ لرتبّص املنتخب مقابل 
غياب املساكني والجزيري

النجم الساحلي يتعاقد مع مهاجم الرتجي السابق
السابق  الهجومي  امليدان  الشتيوي، متوسط  عزيز  تعاقده مع  الساحيل  النجم  أعلن 

ملستقبل سليامن، يف صفقة انتقال حر ملدة 3 سنوات، بداية من الصيف املقبل. وسوف 

ينهي الشتيوي هذا املوسم مع مستقبل سليامن، عىل أن يلعب لجوهرة الساحل يف 

الذي  الريايض،  الرتجي  الكروي مع  عاما مشواره  الـ24  وبدأ صاحب  املقبل.  املوسم 

فيه  يفرط  أن  قبل  املنستريي،  االتحاد  إىل  ومنه  مدنني،  أوملبيك  إىل   2017 يف  أعاره 

بصفة نهائية ملستقبل سليامن يف أوت 2019. ومل يحصل عزيز عىل فرصة مع فريق 

باب سويقة، رغم اإلمكانات الفنية الكبرية التي يتمتع بها، والتي جعلته من العنارص 

األساسية يف تشكيلة مستقبل سليامن.

الحصة  التونيس  املنتخب  أجرى 
برنامج  ضمن  الثانية،  التدريبية 
لنهائيات  استعداًدا  الثاين  تربّصه 
عبد  مبلعب  أفريقيا،  أمم  كأس 
وتقام  باملرىس.  الشتيوي  العزيز 
األفريقية  األمم  كأس  نهائيات 
 9 من  الفرتة  خالل  الكامريون  يف 
جانفي الجاري إىل 6 فيفري املقبل. 
انضامم  التدريبات  وشهدت 
املدافع ديالن برون إىل املجموعة، 
مقابل غياب سيف الدين الجزيري 
بعد  الصحي  للحجر  يخضع  الذي 
كورونا.  بفريوس  إصابته  ثبوت 

السبب  لنفس  املساكني  ليوسف  باإلضافة 
قرطاج  لنسور  الوطني  الناخب  واختار 
التدريبية  الحصة  هذه  خالل  الكبري  منذر 
وذلك  الالعبني،  بني  تطبيقية  مباراة  إجراء 
األوىل  الفرتة  يف  العمل  ارتكز  أن  بعد 
والتكتيكية.  الفنية  الجوانب  عىل  منها، 
ويسافر منتخب تونس اليوم الخميس إىل 
الكامريون، عىل أن يخوض يوم الجمعة 7 
جانفي مباراة ودية مع منتخب سرياليون. 
ضمن  األول  الدور  قرطاج  نسور  ويشارك 
منتخبات  تضّم  التي  السادسة،  املجموعة 

غامبيا ومايل وموريتانيا.
* حسني القاسمي

المعلق الرياضي المّكي شبيل

من يصرّ على قهر هذا الرّجل وماذا تريدون منه؟
حرضت جنازة العزيز عىل قلوبنا املرحوم توفيق الخذيري... وانتبهت إىل الزّميل املّك شبيل املعلّق الّريايض 

يلتهمهم  الخذيري مثله مثل مبدعني آخرين  املرحوم توفيق  الزّميل  ُمبٍك...  الفقيد... املشهد  عند قربه يدعو ويعّدد بعض خصال 
العمل اإلذاعي  ويقعون يف فّخ نسقه الجنوين وال ينتبهون إىل أنّهم يحملون أثقاال بوزن الجبال عىل أكتافهم ويحرتقون يف صمت 
ومن حيث ال يعلمون فقط ما يعنيهم وكّل هّمهم إنجاح برامجهم وإنجاز مهاّمهم اإلعالميّة كأفضل وأحسن وأقوى ما يكون حتّى 
الّنهايات األليمة ... هذا موت صامت... ولكن موت من نوع آخر يعيشه بكّل أسف املعلّق الّريايض املّك شبيل... موت  تصدمنا 
الظّلم واإلقصاء والتّهميش... الرّجل مجنون »تعليق ريايض« ومل يسقط علينا من كوكب آخر... هوابن الرّاديو... ابن اإلذاعة الوطنيّة 
العريقة... ابن إذاعة املنستري... وإذاعة قفصة... وإذاعة الّرباط... لسنوات طويلة والرّجل يعيش القهر إقصاء وتهميشا وإبعادا عن 
املشهد اإلعالمي الريايض... الرّجل متابع يومي لكّل األحداث الرياضيّة يف الّساحل من الّنجم إىل اتّحاد املنستري إىل أمل حّمم سوسة 
الرّجل وتاريخه وتضحياته ويرّصون  الوطنيّة يتجاهلون تجربة  اإلذاعة  الشابّة... ومع ذلك جمعة  الرّجيش إىل هالل  إىل مستقبل 
إلحاحا عىل تغييبه... يبدوأنّه قدرنا يف هذه البالد أن منوت أو منوت... إما منوت استنزافا أو منوت تهميشا...كّل الّذرائع التي تقّدمونها 
لتغييب الرّجل ال تقنع حتّى صغار املحاضن ومدارس األطفال ألّن املعلّق الّريايض املّك شبيل له تجاربه ومل يدخل امليدان اليوم... ثّم 
إّن من يتمتّعون بفرص ممنوعة عىل املّك شبيل ليسوا أفضل منه وليسوا منظّرين يف التّعليق الّريايض وال مبّدعني فيه أي أصحاب 
بدع وخوارق... خرسنا املرحوم توفيق الخذيري الذي احرتق يف صمت من دون أن يشعر وهوالذي يقيض 6 ساعات تنشيط إذاعي 
مبارش وأكرث من دون توقّف يختلط فيه الريايض بالثقايف واالجتمعي وضيوف يف املبارش وربط خارجي وحوارات عرب الهاتف وتحاليل 
وأخبار وغريها... وال نريد أن نخرس زميال ومعلّقا رياضيّا مل تأت به الّصدفة ولكّنه كرب يف دار كبرية اسمها مؤّسسة اإلذاعة الوطنيّة 
ومن يحارب املّك شبيل اليوم كان يشتهي أن يكون أحد أبناء اإلذاعة يوما عندما كان املّك شبيل يصول ويجول زمن املرحوم الطّاهر 
مبارك وغريه من الكبار... نوّجه دعوة إىل كّل املسؤولني يف اإلذاعة الوطنيّة ومصلحة الرياضة تحديدا بجاه رّب احرتموا رجال اإلعالم 
الّريايض يف الجهات... احرتموا القامات واملقامات... والزّميل املّك شبيل ملّف وقضيّة و»دويس« كبري نفتحه اليوم بعناد وجرأة... ماذا 
تريدون من الرّجل؟ اتركوا الرّجل ميارس عشقه ويعود للتّعليق الّريايض يف مؤّسسته ... فمن يقف وراء هذا الظّلم والقهر ويرّص عليه؟

* رياض جغام 

الرتجي  بدران:  القادر  عبد 

الريايض )الجزائر( 

الرتجي  توغاي:  أمني  محمد 

الريايض )الجزائر( 

الرتجي  الشتي:  إلياس 

الريايض )الجزائر( 

النجم  عيادة:  بن  حسني 

الساحيل )الجزائر( 

كوليبايل:  فويسني 

الريايض  الرتجي 

)الكوت ديفوار( 

االتحاد  واتارا:  عصامن 

)الكوت  املنستريي 

ديفوار( 

العبون من البطولة التونسية 6 منهم 
يف »كان« الكامرون 

رازي القنزوعي يعود للتنشيط 
الرياضي في التلفزة الوطنية

يعود رازي القنزوعي إىل التلفزة الوطنية لتقديم برنامج ريايض 
مبناسبة كأس أمم افريقيا التي ستنطلق يف الكامرون يوم 9 جانفي 
الجاري . ووفق مصدر من التلفزة 
القنزوعي  فإن  الوطنية 
تحلييل  أستوديو  سيؤثث 
ونصف  بساعة  يومي 
طيلة  وسيستمر 
بحضور  الدورة 
الفنييني  من  جملة 
ضيني  يا لر ا و
.ثّم  واالعالميني 
»الكان«  اٍنتهاء  بعد 
القنزوعي  سيتوىّل 
»األحد  برنامج  تنشيط 
أخرى  مرّة   « الريايض 

بعد اٍبتعاده ملّدة موسمني
حسني القاسمي 

نادي حمام األنف ينتدب الكاميروني »أونانا« 
ويفسخ عقد شاشية

الدويل          الالعب  األنف عن ضّم  نادي حامم  أعلن 

الكامريوين فابريس أونانا. ويلعب أونانا )27 

سبق  وقد  امليدان  وسط  مركز  يف  عاًما(، 

نادي حامم  له أن خاض تجربة أوىل مع 

أن  قبل   ،2017-2016 موسم  يف  األنف 

يغادره ليحرتف يف نادي »ميزوكوفازد« 

املجري، ثم يعود إىل الكامريون لينشط 

يف الدوري املحيل، ما مكنه من اللعب 

من  للمحليني.  الكامريون  منتخب  مع 

جهة أخرى، فسخ نادي حامم األنف عقد 

الالعب نسيم شاشية بالرتايض. ويذكر أن 

النادي، بعد  الكعبي أصبح يرتأس  معاوية 

انسحاب عادل الدعداع ألسباب خاصة.
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وبرز  الثقافية  الساحة  يف  الشعرية  واالتجاهات  املدارس  تشّعبت   *  
املشهد  شعابنية  عامر  الشاعر  يقيم  كيف  مطمنئ.  غري  جديد  جيل 

اإلبداعي اليوم؟
- ما يجعلني أقرتب من التشاؤم رغم عصفور التفاؤل الذي ما زال يصدح 
املخربشات  من  والهجني  السيّئ  أن  هو  صدري  يف  آخر  إىل  حني  من 
املنتسبة بالتّضليل إىل الشعر قد أصبحت رائجة أكرث من القصائد القوية 

واألصيلة، ويُعزى ذلك إىل عديد األسباب أعرض منها أربعة لكرثتها:
1ـ بعض منظمي التظاهرات الشعرية ال عالقة لهم بالشعر وال يعرفون 
أسامء املبدعني فيه ويعتقدون أن كل من نرش أو نرشت أو قرأ أو قرأت 

كالما يعترب شاعرا أو تعترب شاعرة.
الزيارات الشعرية تحت يافطة: أدعوَك عندما  2ـ يوجد من يتبادلون 

تدعوين.
3 ـ بعض الشعراء الضالعني يف كتاباتهم وكذلك بعض الساردين ينفخون 
يف حروف التافهني مجاملة ولغرض يف نفس يعقوب فيوهمون من ال 

يعرف ما يجري بأن هذا أو تلك جديران باملحافل الشعرية.
4ـ فتح الباب عىل مرصاعيْه يف اتحاد الكتاب التونسيني ملنح العضوية 
لذلك ال تسألني عن مغادرة  السبع،  أكل  والنطيحة وما  للمرتّدية  فيه 
ِقبَِل كتّاب وشعراء ذوي أقالم ذهبية أمثال عز الدين  البيت من  هذا 

املدين ونور الدين صمود وحسن نرص ومنصف الوهايبي ومحمد الغزي 
ومحمد عيل اليوسفي ومحمد الخالدي ونافلة ذهب وعروسية النالويت 
وأحمد مّمو وعبد القادر بالحاج نرص والقامئة يزيد عدد األسامء فيها 

عن املائتنْي.
بجّدية  يبرّش  أديب  تكتّل  يف  ينخرط  أن  جيل  كل  حّق  من  كان  وإذا 
توجهاته وإرهاصاته فإن ذلك ال يصّح إالّ للواعدين باإلضافة أما إذا كان 
املخّدات من  اتخاذ موقف لسحب  الالحق غري مطْمِئ فيجب  الجيل 

تحت رؤوسه، وهذا ما مل يَْقِدم عليه الراسخون يف اإلبداع اليوم.
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن وأن األمن الثقايف ال يقّل شأنا 
العقول  تحصني  عىل  العمل  يقتيض  مام  والغذايئ  القومي  األمن  عن 
واألنفس واإلرادات واألذواق خاصة بعد هجوم ثقافة الكهوف والظالم؟

- نحن اليوم يف بالد تأزمت فيها كل مرافق الحياة اقتصاديا واجتامعيا 
الفساد  فيها  وتغلغل  وثقافيا  أمنيا  وأخالقيا  وتعليميا  ومعيشيا  وماليا 

والتعفن السيايس واإلجرام مل يعد بإمكان الكتابة وحدها معالجة مثل 
هذه األوضاع وهي التي انخرطت بصدق يف االنشغال بقضايا املجتمع 
والوطن كانخراط بقية الفنون يف ذلك٬ إالّ أّن العائق الذي يحول دون 
تنمية  ودافع  عقول  وتنوير  إصالح  ونهج  أماٍن  صاّمم  الثقافة  اعتبار 
مل  وما  والسلطوي،  السيايس  النفوذ  عنها من طرف ذوي  التغايض  هو 
تصبح الثقافة عامل قّوة لتحصني العقول وتهذيب األذواق والتحريض 
عىل حامية البالد من كّل زيغ وانحراف فال أمل يف خالص الوطن من 

تداعيات الفوىض والرتاجع إىل الوراء.
* هناك استقالة وعزوف ألغلب املبدعني التونسيني يف جميع املجاالت 

عن االنخراط يف مجال السياسة. ما هي األسباب حسب رأيك؟

- مجال السياسة اليوم يف بالدنا ال يخلو من الخبث والوصولية والطمع 
واستغالل النفوذ، وهذه الصفات ال تتّفق مع مبادئ املبدعني التونسيني 
السياسية  والحركات  تتعارض  أنشطتهم  مجاالت  بأن  يؤمنون  الذين 
الحالية ألنها هّدامة وال عالقة لها بالبناء٬ غري أين أستطيع أن أؤكد عىل 
أن املبدعني التونسيني لن يتأخروا مسافة ظلِّ منلة عن اإلمناء ملامرسة 

الشأن السيايس عندما يتسم بنظافة الفكر واليد.
الدعم  وغياب  واإلقصاء  الّتهميش  من  عموما  الثقايف  املشهد  يعاين   *
واملحاباة والجوائز امللغومة .أين دور اتحاد الكتاب خاصة بعد الثورة؟

- هناك رشط ما أنزل الله به من سلطان وال وجود له يف كل األوطان 
للِكتاب  تونس  معرض  ينظمها  التي  األدبية  املسابقات  أن  يف  ويتمثل 
الجوائز  الدويل للكتاب بتونس ال يقبالن الرتشح ملسابقات  أو املعرض 
األدبية إالّ بالكتب التي نرشت بعقود ومل تنرش عىل نفقات أصحابها، 
فام هو مرّبر هذا الرشط أوال وهل يُحرم َمن مل تربطه بدار نرش عالقة 
صارخا  إبداعا  ينطق  نّصه  كان  ولو  حتى  بالتعاقد  أثره  لطبع  محاباة 

وقويّا؟
أنا أطلب من وزيرة الثقافة إلغاء هذا الرشط وجعل الرتشح لنيْل جوائز 
األعامل األدبية مفتوحا ملن صدرت لهم منشورات بالتعاقد أو بالطباعة 

عىل نفقات أصحابها مثل ما يتّم يف جميع البلدان. 
 أما املشهد الثقايف يف بالدنا فإنه من أتعس املشاهد الثقافية يف البالد 
العربية ما دام هناك كتاب ومنتمون إىل املرسح والفن عموما يقاسون 
من حياة الجوع والخصاصة وغياب الدعم ألعاملهم وكأن الثقافة طفيلية 
عىل املجاالت الحيوية األخرى. ولئ كان التحاد الكتاب يف فرتات هيئاته 
السابقة قد أسس لثقافة املشاركة وقاوم قدر املستطاع تهميش الثقافة 
فإن الهيئات املديرة األخرية التي توىّل رئاستها صالح الدين الحامدي مل 
تلعب دورا ال كبريا وال متوسطا وال صغريا لفرض إحالل الثقافة املكانة 
البالد يف حائط من سنة  البعض بدخول عربة  الالئقة بها. وقد يتعلّل 
2011، وهذا التعلّل مرفوض ألن الكتّاب قد تضاعف إنتاجهم وتطّورت 

مضامينه وتحركت عجالت قطاره ولكن حارس املحطة نائم.

 الساحة الشعرّية يف تونس تتعامل بمنطق »أدعوك عندما تدعوين«

قيامة »الشيخ إمام عيسى«

بداية  الكتابة  بدأ  مخرضم  تونيس  شاعر  شعابنية  عامر 
السبعينات وهو من أشهر املبدعني املنجميني٬ غزير اإلنتاج 
والنرش. كتب الشعر يف كل األغراض وكتب للمرسح وخاصة 
ملركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة وكتب للطفل كذلك. 
ترجمت بعض أعامله إىل عديد اللغات وحظيت كذلك أغلب 
ِقَبِل النقاد والطلبة للحصول  أعامله الشعرية بالدراسة من 

عىل شهادة املاجستري والتربيز.
عامر شعابنية جايل أهم الشعراء التونسيني والعرب وشارك 
يف عديد امللتقيات األدبية يف تونس واملرشق واملغرب. أسس 
دار  وأدار  الثقافية  واملهرجانات  األدبية  امللتقيات  عديد 
الثقافة باملتلوي لسنوات. صاحب نكتة ويتقن رسم الوجوه 
الخاص  الحوار  هذا  فكان  إليه  جلسنا  )البورتريه(  األدبية. 

لجريدة الشعب.

* حاوره : أبو جريرالشاعر عمار شعابنية لـ»الشعب«:

* السياسة ال تخلو 
من الخبث والوصوليّة 

والطمع واستغالل النفوذ

)الجزء الثاين واألخري(

قيامة الشيخ إمام عيىس الحالية بتونس هي حدث ثقايف ال ميكن إال مالحظته 
مبختلف  عيىس«  إمام  الشيخ  »محبي  باسم  ناٍد  عرشين  حوايل  تأسيس  فبعد 
الواليات تضم مئات ورمبا آالفا من الشباب والشيوخ، والوجود اليومي ألغانيه 
ىف  الدائم  حضورها  واألهم  الخاصة  أو  الوطنية  سواء  اإلذاعات  موجات  عىل 
قبل  من  تحدث  مل  ظاهرة  وهي  الطالبية،  واالحتجاجات وخصوصا  التجمعات 
ملُغنٍّ عريب آخر، وكان وراء ذلك ليس املصادفة أو حسن الطالع ولكن إثر مجهود 
باريس  أو  تونس  التونسيني سواء يف  املناضلني  به عديد  قام  هائل عرب سنوات 
واملُلحن  املُغنى  عشاق  أحد  جمعها  آخرها  إىل  أولها  من  الحكاية  القاهرة.  أو 
السمعيل  كريم  وهو  الرئيسيني  املشاركني  مع  لقاءات  يف  عيىس«  إمام  »الشيخ 
املنظومات  يف  الترصف  يف  كأستاذ  ويعمل   1993 منذ  كندا  يف  املقيم  التونيس 
املعلوماتية وهو شاعر عمل خالل أكرث من عرشين عاما عىل تجميع تسجيالت 
www.(2002 أغاين الشيخ إمام عيىس عىل موقع خاّص عىل االنرتنات منذ العام

cheikh -imam.net( ليس ذلك فقط بل كذلك قام بتجميع مذكراته املروية، 
وكّل ما يخّص الجانب اإلنساين يف حياته وكتابات متنوعة صحافية ونقدية عن 

إسهاماته الفنية والسياسية يف بالد عربية عدة.
حول  واملصورة  املكتوبة  الوثائق  عديد  يضم  جامع  كتاب  إصدار  هو  الجديد 
مسارات الثاليث خالل عقدين حتى انفصالهم، منذ أوائل السبعينات ومع اقتصار 
الظاهرة عىل الجامعات املرصية والوسط الثقايف اليساري القاهري امليسور كانت 
والطالب  اليساريني  من  الرحاله  مع  باريس  إىل  تصل  لألغاين  املهربة  األرشطة 
االوساط  يف  نضالية  مناسبات  ويف  حفالتهم  يف  ويسمعونها  املحبون  وينسخها 

الطالبية بتونس والجزائر واملغرب وفرنسا وبلجيكا.
فرج  بن  الهاشمي  التونيس  هو  الصوت  هندسة  يف  متخصص  يساري  مناضل 
)برسبكتيف( وتحت غطاء جامعي عمل عىل الذهاب إىل القاهرة وتسجيل أول 
أغاٍن بأجهزة مهنية حديثة لتظهر يف اسطوانة بباريس يف سلسلة تسّمى »أغاين 
النور من طالب وعامل مهاجرين٬ ثم بعد  املقيمون يف عاصمة  تلقفها  العامل« 

ذلك تلقفها املذيع البارز الحبيب بلعيد يك يبثها ىف برنامجه األسبوعي عىل إذاعة 
تونس الدولية الناطقة بلغات أوروبية. الظهور البارييس للشيخ كان وراءه ثالثة 
من مناضيل اليسار التونيس هم الهاشمي بن فرج والنارص جلول والصادق بن 
زيان بينام كانت إقامة املرسحي توفيق الجبايل مع زوجته ذلك الحني »جانات 
يل ستيفنس« )الباحثة األمريكية يف القاهرة( وعالقاتهم الحميمة بعديد املثقفني 
اليساريني وشقتهم »بباب اللوق« وسط القاهرة كان هو املرفأ الذي يتوافد عليه 
عيىس  إمام  بالشيخ  املحيط  الرسي  اليساري  الثقايف  بالوسط  لالتصال  الزائرون 
الخاصة  التسجيل ىف زنقة »حوش قدم« أو يف السهرات  والذهاب لالستامع أو 

بديار اليساريني امليسورين.
الدعوة األوىل للشيخ كانت من ِقبَِل االتحاد العام التونيس للشغل وتّم طرده من 

املطار بسبب التوتر الذي صاحب انتفاضة الخبز )1978( يف تونس.
استطاع مناضل تونيس آخر هو الصادق بوزيان من التوصل إىل دعوة الشيخ إمام 
للغناء يف باريس وذلك مبوافقة اليساري »جاك النج« وزير الثقافة يف الحكومة 
التي أعقبت انتخاب »فرانسوا ميرتان« وحكومة اتحاد اليسار. أعقب ذلك تيسري 
وصوله إىل تونس عرب باريس وإقامة حفلتني يف قاعة املنزه 2و9 سبتمرب 1984 
حرضها آالف األشخاص، الزيارة الثانية كانت سنة 1989 بدعوة من االتحاد العام 

التونيس للطلبة )الجناح الشبايب لإلسالميني(.
الجولة الحاسمة للشيخ يف تونس كانت من إعداد وتنظيم االتحاد العام التونيس 
للشغل حني عمل املرحومان صالح الزغيدي وحسني بن قدور )أمني املال وأمني 
عام مساعد( اللّذان تواصال مع األمني العام ذلك الوقت الطيب البكوش الذي 
الوزير األول محمد مزايل عىل استدعاء رسمي من االتحاد  حصل عىل موافقة 

العام التونيس للشغل للشيخ إمام عيىس للغناء يف تونس وتلتها زيارتني يف 1989 
و1991 حيث قامت باستدعائه الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان ثم تلتها دعوة 
من »لجنة أحياء املروج«، وشملت الحفالت عديد الواليات بتنظيم من االتحاد 
وداخل مقاره لقاء الشيخ بعديد الفنانني التونسيني والغناء معهم ولهم: مجموعة 
البحث املوسيقي بقابس، آدم فتحي )لحن له الشيخ ست أغان(، الحبيب بلعيد، 
رضا الساموي، حامدي بولعراس، صالح الساموي، الزين الصايف، املولدي زليلة، 
عيل األسود املرزوقي، الهادي قلة، املنصف ذويب، محمد دمق، الحبيب بلهادي، 
محمد بحر، وكذلك العرب املرشقيني: مارسال خليفة، جورج حاوي، حسني مروة، 
الزيارات  أسهمت  السنويس.  أحمد  زياد، طالل طعمة،  توفيق  الله،  عبد  نسيم 
والحفالت واللقاءات والنقاشات ىف تأسيس ما يسّمى تيار الغناء امللتزم يف البالد 
العريب حتى  املغرب  إىل  لبنان  إىل  القاهرة  أطرافه من  والذي تشعبت  العربية 

املحيط األطليس.
وثائق وشهادات لعديد املثقفني التونسيني والعرب مع صور نادرة للشيخ إمام 
وأحمد فؤاد نجم ومحمد عيل معهم ويف حفالتهم العديدة والتي يضمها كتاب 
خريطة  ترسم  السمعيل  كريم  وحررها  جمعها  تونسية«  بعيون  إمام  »الشيخ 
املسارات الواقعية التى اخذتها هذه الرحلة الفنية »من ظلمة املحبسني إىل أنوار 
باريس )1974-1984(« وهو ما يُعترب أول تجميع تفصييل لهذه املغامرة الفنية 
الباقية التي صارت ظاهرة ثقافية يف تونس خاصة بعد الثورة ومل يعد محبوها 
من اليساريني فقط بل شملت كل الطيف السيايس والثقايف نسمعها ىف املقاهي 
والجامعات واملعاهد واملظاهرات والراديوهات واألعراس والحانات. غنى الشيخ 
التونسية  رحلته  لكن  والجزائر...  ولبنان  أوروبا وسوريا  إمام يف معظم عواصم 
كانت املفتاح الذي خرج من بابه إىل العامل الواسع وبعد وفاته كام وفاة »سيد 

درويش« نعارص ما يشبه قيامته.

* حسني عبدالرحيم


