كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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األخ نور الدين الطبوبي من صفاقس:

من يريد أن يحكم تونس عليه
أن يقرأ تاريخ االتحاد

نحن ال نصطف وراء أحد بل نقود
قرارنا بأنفسنا

الحكومة طلبت منا التخفيض من األجور
يف الوظيفة العمومية إىل حدود ٪ 10

ال أحد بمقدوره تحديد املربع الذي
يتحرك فيه االتحاد

ملف العدد:

حول اليوم العالمي للمهاجر

مليون ونصف تونسي أكدوا استعدادهم للمغادرة
القيادي في حركة الشعب حاتم البوبكري

اشتراكات

نلتقي مع اتحاد الشغل
وعلى الرئيس سعيد أن
يتصالح مع الشعب

إضراب منتظر يف الوكالة
الوطنية للتبغ والوقيد

عالقة األولياء بالمربين

ما هذا
الحريق؟

ميزانية 2022

هل يسري التوجه
نحو طباعة العملة
لشهر واحد؟
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ندوة دولية لقطاع النقل الجوي الدولي

تهنئة التونسيني
والتونسيات بعيد
الثورة

أرشف األخ األمني العام لالتحاد نور الدين
الطبويب عىل افتتاح ندوة دولية لقطاع النقل
الجوي الدويل بالتعاون بني االتحاد الدويل
للنقل والجامعة العامة للنقل بحضور األخ
صالح الدين الساملي األمني العام املساعد
املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت
العمومية واألخ وجيه الزيدي الكاتب العام
للجامعة العامة للنقل واألخ بالل امللكاوي
املدير التنفيذي لالتحاد الدويل للنقل والسيد
خالد الشيل الرئيس املدير العام للخطوط
التونسية وممثيل الجامعة العامة للنقل
وممثيل نقابات النقل الجوي عربيا ودوليا.
وتأيت هذه الندوة يف إطار العمل الدؤوب الذي يقوم به االتحاد الدويل للنقل بالرشاكة مع الجامعة العامة للنقل.

ألول مرة في تاريخ تونس

سنة  2022سنة دون قانون مالية
يسري االتجاه نحو استقبال السنة االدارية الجديدة  2022دون اعداد قانون مالية مبا أ ّن رئيس الدولة قيس
سعيد سيعتمد عىل املراسيم يف متكني كل هياكل الدولة من ميزانية مالية قد تكون شهرية عىل أغلب الظن.

بداية من االربعاء  22ديسمرب االستظهار
بجواز التلقيح يف وسائل النقل العمومي
قالت مصادر مطلعة «للشعب» ا ّن هياكل وزارة النقل تستعد الصدار مذكرات إىل كل ادارتها العامة
والجهوية ملنع ركوب حافالتها وكل ما له عالقة بالنقل العمومي عىل االستظهار بجواز تلقيح تطبيقا لألمر
الرئايس الذي يشرتط رضورة التلقيح ضد كورونا.
* رمزي الج ّباري

رغم أ ّن سنوات ما بعد الثورة مل تحقق للتونسيني والتونسيات
ما انتظروه منها فإنه يسعدنا يف جريدة الشعب ادارة وتحريرا
وتقنيني وكل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل أن نتقدم إىل
كل التونسيني والتونسيات مبناسبة احتفالهم بعيد الثورة غدا
الجمعة  17ديسمرب  2017بأحر التهاين وإىل مناسبة سعيدة أخرى
نتمنى لكل التونسيني والتونسيات الصحة والعافية وتحقيق اآلمال
واألماين.

إصدار شبابي جديد:

مؤتمر الفرع
الجامعي للنفط
بمنوبة

كتاب «تخربيش»
أول الغيث قطرة
* تقديم األستاذة :منى املاجري

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة وبحضور
الجامعة العامة للنفط واملواد الكيميائية انعقد مبق ّر
االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة انعقد مؤمتر الفرع
الجامعي للنفط واملواد الكيميائية مبنوبة وأفرز انتخاب
اإلخوة واألخوات:
عصام الخياري كاتبا عا ًّما وأنيس السليامين وبية حسني
ونادية الساميت وزبري الدريدي وصابر العرفاوي وعبد
الستار اليزيدي (أعضا ًء).

الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي بنابل

احرتام استقاللية القرار ورفض الحمالت املغرضة
إن الهيئة االدارية الجهوية
للشغل بنابل املنعقدة استثنائيا
يوم  10ديسمرب  2021بدار االتحاد
الجهوي للشغل بنابل برئاسة االخ
حفيظ حفيظ االمني العام املساعد
املسؤول عن الشؤون القانونية اذ
تعلن اعتزازها بانتامئها إىل منظمة
حشاد العتيدة بإرثها النضايل
ورصيدها الوطني وتوجهها التقدمي فهي تعرب عن:
 1ـ إدانتها للحملة املمنهجة لشيطنة االتحاد
وهو ما تعود عليه منذ التأسيس ومعارك االستقاللية
بتدخل ف ّج من مختلف األطراف من محتضني
اإلرهاب وحامة الدوائر الحاكمة وهي بقدر احرتامها
للدميقراطية داخل املنظمة وحرصها عىل احرتام الرأي
املخالف مهام كانت حدته داخل اطرها ويف نطاق

نظامها الداخيل وقانونها االسايس فإنها تعترب استقاللية
املنظمة متر حتام عرب احرتام قرارات سلطات قرارها ال
غري وال إلزام لها اال ذلك.
 2ـ استعدادها ومناضليها إىل انجاح محطة املؤمتر
الخامس والعرشين لالتحاد العام التونيس للشغل
أيام  16و 17و 18فيفري مبدينة صفاقس حرصا عىل
استقاللية املنظمة وعىل دورها الوطني يف الدفاع عن

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

حقوق الشغالني وعموم الشعب وسيادة
القرار الوطني يف ظل أزمة سياسية
واجتامعية واقتصادية حادة تؤرش لوضع
كاريث.
 3ـ تؤكد انطالقا من مواقف
املنظمة ودورها الوطني رفضها القطعي
لعودة منظومة ما قبل  25جويلية
الفاشلة التي كادت تؤدي إىل تفكك
الدولة وانهيارها ،فهي من جهة اخرى تدعو السلطات
القامئة إىل توضيح رؤيتها وتجنب االستفراد بالقرار
الذي يهم مستقبل شعب بكامله وتجدد مساندتها
لالتحاد يف دعوته إىل حوار وطني مع كل القوى
الوطنية واالجتامعية املدافعة عن السيادة الوطنية
من أجل التأسيس لتونس مدنية دميقراطية واجتامعية
يف خدمة شعبها صاحب السيادة األول واالخري.

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

يف نطاق تشجيع
الشباب عىل
الكتابة واإلبداع
والعودة
إىل الكتاب
واملطالعة
وببادرة نادي
أقالم املوج
ببنزرت متثلت يف تنظيم أمسية أدبية شبابية
مساء السبت  11ديسمرب  2021بفضاء
الفنون بدار الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت
بحضور عدد من األدباء والشعراء والشباب
املحتفى بهم قدمت األستاذة منى املاجري
كتاب تخربيش تأليف نرجس الصالحي ولينا
املاجري ورميا سليامين ومحمد إيهاب سعد
وأسامة الشامخي ورسوم آية بن نرص ومريم
خنتوش وإخراج تقوى بالنرص وجميعهم من
الشباب الناشط بنادي األدب باملركب الشبايب
والريايض بجرزونة.
ض ّم الكتاب  40نصا وهي نصوص نرثية
وشعرية يف شتى املواضيع أتت األستاذة عىل
مجملها دراسة ونقدا بناء وتوجيها ملؤلفيها كام
مل يخْلُ الكتاب من لوحات تشكيلية جميلة
أتت عليها األستاذة بالدراسة كام تقدمت لهم
بالشكر وزودتهم بنصائح وكذلك فعل بعض
األساتذة.
مرشوع يذكر فيشكر وكام يقول املثل أول
الغيث قطرة ثم ينهمر.

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس

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

تمسك بفتح جولة جديدة من املفاوضات
حول الزيادات
انعقد بقرص الحكومة ،اجتامع ض ّم
كال من الطرف الحكومي واالتحاد
العام التونيس للشغل ،حرضه عدد
من الخرباء عن الجانبني ،وقد حرض
اللقاء أيضا األخ األمني العام نور
الدين الطبويب والسيدة نجالء بودن
رئيسة الحكومة .وت ّم خالله التأكيد
من طرف االتحاد عىل قبول املنظمة
بالتحاور يف أغلب امللفات التي
تهم الوضع االقتصادي واالجتامعي
رشيطة الوضوح والشفافية وتقديم
كل املعطيات حول الوضع االقتصادي.
وشهد هذا اللقاء االستامع لرؤية كل
طرف والنظر يف الوضع االقتصادي الحايل .ويأيت هذا االجتامع للنظر يف عدد من امللفات االقتصادية عىل غرار إصالح املؤسسات
العمومية وملفات ته ّم الطاقات املتجددة وعدة ملفات أخرى .وسيتواصل الحوار بني الطرفني بعد اطالع ممثيل االتحاد عىل املعطيات
االقتصادية التي قدمتها الحكومة وسيتم دراستها عرب هياكل املنظمة وعىل رأسها الهيئة اإلدارية الوطنية .كام ض ّم وفد االتحاد عددا
من الخرباء برئاسة األخوين أنور بن قدور ومنعم عمرية مع العلم أن االتحاد جدد متسكه بفتح جولة جديدة من مفاوضات الزيادة يف
األجور وتطبيق االتفاقيات املمضاة ال سيام مع تواصل تدهور املقدرة الرشائية لألجراء بالقطاعني العام والخاص وغياب رؤية واضحة
حول مسالك التوزيع ومقاومة التهريب.
* أبو خليل

وزاة العدل
الهيئة العامة للسجون واإلصالح
سجن المنستير

إعالن طلب استشارة عدد 03لسنة 2022
اقتناء مواد غذائية لفائدة نقاط البيع الداخلية
يعتزم سجن املنستري إجراء استشارة اقتناء مواد غذائية لفائدة نقاط البيع الداخلية
التابعة للسجن خالل الفرتة املرتاوحة بني غرة جانفي  2022و 31ديسمرب  2022فعىل
الراغبني يف املشاركة االتصال بإدارة سجن املنستري عىل العنوان التايل :سجن املنستري
طريق خنيس  5000املنستري خالل أيام العمل وأثناء التوقيت االداري لسحب ملف
االستشارة هذا ويتعني عىل املزودين املعنيني باألمر إرسال عروضهم عىل العنوان الذي
سحبوا منه كراس الرشوط عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد الرسيع أو االيداع
املبارش لدى مكتب الضبط بالسجن مع ذكر عبارة:
ال يفتح طلب استشارة عدد  2021/03لسنة  2022خاص باقتناء مواد غذائية لفائدة
نقاط البيع الداخلية.
حدد يوم  30ديسمرب  2021كآخر أجل لقبول العروض إىل غاية الساعة العارشة صباحا
ويؤخذ يعني االعتبار ختم مكتب ضبط السجن لتحديد تاريخ الوصول مع العلم أن تاريخ
فتح العروض سيكون يف جلسة علنية يوم الجمعة  31ديسمرب  2021عىل الساعة العارشة
صباحا مبقر سجن املنستري.
الهاتف - 73530334 :الفاكس73530070 :

إضراب منتظر في الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد:

مجهودات األعوان وفرت أرباحا
قياسية وإدارة املساهمات
كافأتهم بضرب حقوقهم

ت ّم خالل جلسة عمل للنقابة األساسية للتبغ والوقيد بإرشاف األخ فاروق العياري
الكاتب العام لالتحاد الجهوي بتونس إصدار برقية تنبيه بإرضاب ملدة  3أيام ما بني
 27إىل  29ديسمرب  2021وذلك ردا عىل تعنت اإلدارة ورفضها تلبية املطالب النقابية
العالقة رغم تحيل النقابة األساسية بروح املسؤولية وسعيها إىل املحافظة عىل املناخ
االجتامعي وحرصها عىل إيجاد أرضية حوار جدي ومسؤول مام ساهم يف إيجاد حلول
للمسائل املهنية العالقة ورفع من االنتاجية ووفر أرباحا قياسية سنة  2020بلغت
 13مليون دينار رغم الظروف الصحية والوبائية الصعبة وقد فُوجيء الطرف النقايب
بإرصار الهياكل اإلدارية ويف مقدمتها اإلدارة العامة للمساهامت عىل تعطيل سري
العمل واإلنتاج داخل الوكالة وتعكري املناخ االجتامعي بها من خالل تجاهل املطالب
العالقة واملتمثلة يف رصف منحة اإلنتاجية حسب االتفاق املمىض مع مجلس اإلدارة
وتفعيل املناظرات الداخلية وتأشري عقود العملة العرضيني وتسوية وضعية األعوان
املتعاقدين وتنظري  43عونا حسب الشهائد العلمية.
وسجلت النقابة األساسية للوكالة مطلع هذا األسبوع تاريخ رصف منحة اإلنتاجية التي
ت ّم االتفاق عىل احتسابها بضارب التنفيل املصادق عليه مبجلس اإلدارة تراجع اإلدارة
العامة للمساهامت عن االتفاق رغم جلسات العمل املتواترة خالل األسبوع املايض
التي ت ّم إثرها عقد لجنة اإلنتاجية حسب التعهد الشفوي من الكاتب العام للوزارة
بصفته رئيس مجلس اإلدارة برصف املنحة حسب ما ت ّم االتفاق عليه باملجلس بتاريخ
 23سبتمرب  .2021وإثر الرتاجع املسجل قام أعوان وإطارات الوكالة بوقفة احتجاجية
مطالبني برصف مستحقاتهم دون املساس بها.
نرصالدين

الجامعة العامة للصحة

متى ترسيم املنتدبني
بالتعاقد؟!
تحيي الجامعة العامة للصحة التحرك التلقايئ لزمالئنا املنتدبني بالتعاقد والوقتيني
من خالل تجمعهم يوم االثنني  6ديسمرب  2021أمام وزارة الصحة احتجاجا عىل عدم
تسوية وضعياتهم وترسيمهم ،هذا وتدعو الجامعة العام للصحة سلط اإلرشاف إىل
رضورة االرساع بتطبيق ما جاء باملحارض القطاعية واملركزية املتعلقة بتسوية وضعية
املتعاقدين والوقتيني املمضاة وخاصة محارض  20ماي و 26سبتمرب  2020و 15جانفي
 2021واالتفاق االطاري بني املركزية النقابية ورئاسة الحكومة بتاريخ  6فيفري 2021
وذلك احرتاما للتعهدات من جهة وحفاظا عىل السلم االجتامعي من جهة اخرى.
وإذ تهيب الجامعة العامة للصحة بكافة الهياكل النقابية االساسية والجهوية
بالقطاع اىل مزيد االحاطة بهم فإنها تؤكد إنها ستجد نفسها مضطرة إىل اتخاذ قرارات
نضالية تصعيدية يف صورة عدم االلتزام بتطبيق االتفاقيات املمضاة وخاصة منها
ترسيم املتعاقدين والوقتيني واستئناف اشغال اللجنة املشرتكة للنظام االسايس العام
(القانون االسايس).
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مسرية للنقابات احتجاجا على فتح
مصب جديد يف ليمامة بصفاقس

ترشف حملة ليامية موش مصب ومنزل شاكر موش مصب
بإعالمكم بتنظيم النقابات األساسية التابعة لالتحاد العام
التونيس للشغل مبعتمدية منزل شاكر من والية صفاقس وأهايل
املعتمدية ،مسرية احتجاجية تنديدا بقرار السلط الجهوية بوالية

صفاقس بعد اعالنها نية فتح مصب للفضالت مبنطقة ليامية،
وذلك يوم الجمعة  17ديسمرب  2021بداية من العارشة صباحا
انطالقا من مقر البلدية يف اتجاه منطقة ليامية.

يف القصرين األساتذة النواب يطالبون بانتدابهم
تج ّمع عدد هام من األساتذة النواب بالقرصين ،أمام مقر
املندوبية الجهوية للرتبية ،للمطالبة بإدماج األساتذة النواب
الذين عملوا منذ سنة  2008إىل حدود سنة  2021عىل دفعات
وتسديد الشغورات الكثرية الحاصلة يف جميع املؤسسات
الرتبوية والحسم يف ملفهم بشكل نهايئ.
وش ّددت األستاذة النائبة زهرة خذيري عىل رضورة تنظيم
األساتذة النواب يف منصة رقمية لحرص عددهم الفعيل باعتبار
أنه ت ّم تضخيم قامئة األساتذة النواب وإدراج أسامء منتدبة يف
قطاعات أخرى ضمنها ،ما تسبب يف تعطيل االنتداب الفعيل
لألستاذة النواب ويف إسناد النيابات لهم.
كام طالبت خذيري برضورة الكشف عن االقتطاعات التي
تسحب من أجورهم وال يعلمون مصريها ،مؤكدة أن «األستاذ
النائب ال يتمتع باملنحة الشهرية املوجودة يف العقد الذي أبرم
منذ  4سنوات واملقدرة بـ 750د».
وبني من جهته األستاذ النائب ،رشدي ميساوي ،أن ملف

األساتذة النواب طال انتظاره ومل تت ّم تسويته رغم الحيف
يف كل آليات التشغيل الهش ،مضيفا أن األستاذ النائب يقوم
بواجبات األستاذ املبارش نفسها ،من تدريس ومراقبة وإنجاز
كامل لعمله ،إال أنه ال يتمتع يف املقابل باملنحة الشهرية
املقررة له كاملة وليس له الحق يف العيش بكرامة يف بلده.
وذكر أن وزير الرتبية وعد األساتذة النواب يف اجتامع
سابق معه يف مكتبه (يف شهر جويلية املنقيض) بأنه سيت ّم
خالص أجورهم بصفة شهرية وستكون لهم منصة رقمية
وسيتم الحسم يف ملفهم غري أن ذلك مل يت ّم.
ورفع املحتّجون شعارات تطالب برضورة تسوية
ظل ظروفهم االجتامعية الصعبة حتى
وضعياتهم املهنية يف ّ
يتكمنوا من مجابهة مصاريف تنقلهم اىل مؤسساتهم الرتبوية
للقيام بعملهم ،مع متكينهم من التغطية االجتامعية والصحية،
كام ه ّددوا بالتصعيد يف تحركاتهم االحتجاجية يف صورة مل تت ّم
االستجابة ملطالبهم املرشوعة.
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بيان مشرتك لوزيري
الشؤون االجتماعية والبيئة
ردا عىل القرار الصادر عن وزيري
الشؤون االجتامعية والبيئة بتاريخ 8
ديسمرب  2021والداعي إىل إحداث مصب
لتجميع النفايات مبنطقة الليامية من
معتمدية منزل شاكر.
تعرب مختلف ال ّنقابات األساسية مبنزل
شاكر عن:
ـ ِ
رفضها هذا القرا َر الجائر والظامل
ملا فيه من تأثريات سلبية كارثية بيئية
وصحية عىل سالمة أبناء الجهة وفالحتها.
ـ مساندتها املطلقة والالمرشوطة
الهايل منطقة ليامية خاصة ومنزل شاكر
عموما وتسجل متادي السلطة يف التنكيل
بأبناء الفئات الضعيفة واملفقّرة واملهمشة
والتمييز السلبي الذي تعتمده يف حق
الجهة وأبنائها.
كام تدعو إىل:
وقفات احتجاجية دورية بداية من
يوم االربعاء املوافق لـ  15ـ  12ـ 2021
أمام مقر البلدية بداية من العارشة
صباحا.
مع تنظيم مسرية تشارك فيها مختلف
العامدات انطالقا من مقر البلدية يف اتجاه
منطقة ليامية يوم الجمعة  17ديسمرب
 2021بداية من الساعة العارشة صباحا

يليها اجتامع عام مبنطقة ليامية بداية من
الساعة منتصف النهار لرسم خطة نضالية
مشرتكة للتصدي لهذا القرار الجائر.

أحزاب وطنية تصدر بيانا مشرتكا
بيان الهيئة اإلدارية الجهوية بقفصة
ضدّ سفراء مجموعة السبعة
استعداد للدفاع عن االتحاد وقراره املستقل
السافر يف شؤون تونس ال ّداخلية أصدر سفراء مجموعة
استمرارا لتدخّلها ّ
السبعة يف تونس بيانا يتعلّق باألوضاع ال ّداخلية لبالدنا تحاول من خالله ابتزاز
السيايس.
ال ّدولة التّونسية بأوضاعها االقتصادية لفرض رؤيتها للمسار ّ
إن املنظّامت واألحزاب املوقّعة عىل هذا البيان ت ُؤكّد:
 .1رفضها وإدانتها لهذا البيان معتربة إيّاه تدخّال سافرا يف شأن داخيل تونيس.
 .2اعتبار البيان محاولة سافرة من هذه ال ّدول لفرض مجموعات الفساد
السنوات الفارطة يف املسار السيايس
واإلرهاب التي نكّلت بال ّدولة والشّ عب طيلة ّ
لتونس أل ّن هذه املجموعات أفضل من يخدم مصالح هذه ال ّدول عىل حساب
سيادة تونس ومصالح شعبها.
 .3مطالبة رئيس الجمهورية بات ّخاذ موقف حاسم وإجراءات ملموسة لحامية
وخاصة سفراء
السفراء األجانب يف تونس
ّ
القرار الوطني ووضع ح ّد لعربدة ّ
مجموعة السبعة.
اإلمضاءات :حركة تونس إىل األمام والت ّيار الشّ عبي والوطد االشرتايك وحركة
الشّ عب وحركة البعث وائتالف صمود والجبهة الشّ عبية الوحدوية ومجموعة
العمل التق ّدمي.

مواد إعالمية سننشرها
يف عدد الحق
نظرا إىل وفرة املواد اإلعالمية وتزامنها مع انعقاد عدد من الهيئات
االدارية الجهوية ـ فقد أجلنا نرشها إىل عدد الحق ـ لكل اإلخوة
نقول صربا جميال وكل املقاالت ستعرف طريقها إىل النرش وشكرا عىل
التفهم.
* إدارة التحرير

نحن أعضاء الهيئة االدارية
الجهوية لالتحاد الجهوي للشغل
بقفصة املجتمعني برئاسة االخ أنور
بن قدور األمني العام املساعد املسؤول
عن الدراسات والتوثيق وبعد تدارسنا
للوضع العام وطنيا وجهويا فإننا:
* نؤكد اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد
العام التونيس للشغل واستعدادنا
الدائم والتام للدفاع عنه والتصدي
لكل محاوالت التشويه وافتعال القضايا
الكيدية التي تستهدف النقابيني
ونج ّدد تضامننا مع االخ االمني العام اثر
التهديدات التي طالت شخصه وافراد
عائلته كام نؤكد التزامنا بالحفاظ
عىل استقاللية املنظمة ودميقراطيتها
ووحدتها ونضاليتها خاصة يف هذا
الظرف العصيب الذي متر به البالد.
* نؤكد عىل رضورة مواصلة االتحاد
القيام بدوره الوطني يف الدفاع عن
تونس وشعبها يف وجه كل املؤامرات
الداخلية والخارجية بعيدا عن كل
اصطفاف وندعو رئيس الدولة اىل
توضيح الرؤية وضبط مسار تصحيح
حقيقي ووضع خارطة طريق تنهي
املرحلة االستثنائية وإجراء حوار وطني
حقيقي ينقذ البالد من االزمة الحادة
التي تر ّدت فيها نتيجة السياسات
والخيارات الفاشلة لحكومات ما بعد
الثورة.
* نث ّمن دور االتحاد يف املحافظة
عىل مكتسبات الشغالني بالفكر

ومتسكه بتنفيذ كل االتفاقيات
والساعد ّ
املربمة مع مختلف القطاعات وارصاره
عىل استئناف الحوار االجتامعي وفتح
امللفات يف الوظيفة العمومية والقطاع
العام ومعالجة امللفات االساسية بصفة
تشاركية وسعيه إىل القطع مع كل
متسكنا
اشكال العمل ّ
الهش ونعلن ّ
بتشغيل من طالت بطالتهم وعدم
الرتاجع عماّ تقرر لفائدتهم مبوجب
القانون ،ونطالب الحكومة باتخاذ
اجراءات عاجلة ملقاومة الفساد ولوقف
التهاب األسعار والتص ّدي لالحتكار
وانقاذ املقدرة الرشائية للمواطن.
* نسجل تفاقم االزمة يف جهة
قفصة يف شتى املجاالت ونذكر بأننا
نبهنا عديد املرات اىل خطورتها
مدافعني عن حقنا يف التنمية العادلة
والشاملة.
* نؤكد متسكنا بتنفيذ الحكومة

الحالية لكل القرارات واملشاريع
التنموية لفائدة الجهة املتفق يف
شأنها واملضمنة يف مخرجات املجالس
الوزارية لسنتي  2015ـ  2019وعىل
رأسها اإلعالن عن نتائج املناظرات
وخلق الـ  7200موطن شغل والرشوع
يف انجاز املستشفى الجامعي.
* ندعو الحكومة إىل التدخل
الفوري النقاذ رشكة فسفاط قفصة
واملجمع الكيميايئ ورشكة السكك
الحديدية واالرساع بحل مشاكلها املالية
وضامن استمرار سري عملها.
* ندين ما يتعرض له املربون من
هرسلة واعتداءات لفظية ومادية
وحمالت شيطنة وتشويه مام س ّمم
العالقة بني املربني والتالميذ وافسد
الحياة املدرسية ونطالب الحكومة
بالتعجيل يف مراجعة املنظومة الرتبوية
إلصالحها إصالحا حقيقيا شامال
يستجيب لتطلعات شعبنا.
* نؤكد استعدادنا ملواصلة النضال
حق الجهة يف التنمية وحق
من أجل ّ
بنائها وأبنائها املعطلني عن العمل يف
مواطن شغل الئقة وحق أهالينا يف
مرفق صحي عمومي متط ّور ودفاعا
عن دميومة منشآتنا العمومية.
* نج ّدد التزامنا بقضايانا القومية
ويف مق ّدمتها القضية املركزية يف
فلسطني ونطالب بس ّن قانون يج ّرم
التطبيع مع الكيان الصهيوين.
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الحوار السياسي

5

حاتم البوبكري القيادي بحركة الشعب لـ «الشعب»

نلتقي مع احتاد الشغل يف الكثري من املسائل
* حوار لطفي املاكني

تتجه األنظار غدا  17ديسمرب (أصبح مبوجب
املرسوم الرئايس العيد الوطني للثورة بدالً عن
 14جانفي) اىل القرارات املنتظر اتخاذها من
قبل الرئيس قيس سعيد والتي تباينت بخصوصها
القراءات والتحاليل ملا ستمثله من تأثري عىل
مختلف مآالت الشأن العام وردود االفعال
املتوقعة بخصوصها من مكونات املشهد السيايس
واملنظامت الوطنية واملجتمع املدين وعموم
الشعب التونيس وهذا ما كان منطلقا للحديث مع
حاتم البوبكري القيادي يف حركة الشعب (عضو
لجنة األمن والدفاع يف الربملان املج ّمد) الذي
قدم رؤيته بخصوص الوضع العام للبالد وامللفات
املفرتض ان يتعرض لها الرئيس سعيد يف ذكرى
عيد الثورة انطالقا من األولويات التي استند اليها
املسار التصحيحي بداية من االجراءات املعلنة
يوم  25جويلية واالنتظارات الشعبية يف ان تكون
تلك االجراءات بداية مرحلة جديدة تقطع مع
عرشية الفشل والفساد وتحالف منظومة الحكم
مع لوبيات لخدمة مصالحها عىل حساب مصلحة
الشعب والبالد.
ظل تواصل
* ما هي خاص ّية املشهد العام يف ّ
املرحلة االستثنائية منذ أشهر؟
ـ بداية يجب التأكيد أن خاصية املشهد
العام مرتهنة اىل العوامل السياسية واالقتصادية
واالجتامعية مجتمعة وبالتايل فان اجراءات
 25جويلية يف الجانب السيايس منها تعود إىل
الرتاكامت التي سبقت عرشية كاملة ولعل ما
حصل من تجاوزات وعبث داخل الربملان دليل عىل
الرتذيل للعمل الربملاين من قبل بعض الكتل وهذا
ما جعل رئيس الجمهورية يعترب ذلك خطرا جامثا
ومنها كانت تلك االجراءات التي نعتربها منقوصة
والبد منطقيا من تسقيفها استنادا اىل كون تلك
االجراءات مل تعالج اسباب الخطر الداهم اذ كان
هناك بطء يف معالجة االمر وال توجد يف الوقت
نفسه مؤرشات ملحاسبة لوبيات الفساد السيايس
واالقتصادي يف حني أن الشعب املنتفض يوم 25
جويلية كانت مطالبه محاسبة منظومة الفساد
التي ادخلت البالد يف حالة وهن وافالس وهي
النقطة الثانية املرتبطة بخاصية املشهد العام
اذ مل ترتدد تلك املنظومة يف نهب املال العام يف
ظل غياب املراقبة والحوكمة فرتة الحكم اإلخواين
واملوالني لهم.
وقد ترتب عن ذلك الوضع صعوبات اجتامعية
انعكست عىل عيش التونسيني من خالل ارتفاع
نسبة الفقر وغالء املعيشة واضمحالل الطبقة
يومي ال
الوسطى اذ تعيش آالف العائالت بدخل ّ
يتجاوز «الدينارين» اضافة إىل ازمة املستشفيات

القوى الداعمة للمسار
التصحيحي لم تغري
مواقفها بل هي تمارس
الضغط اإليجابي

العمومية وفقدان األدوية والب ّد هنا للرئيس قيس
سعيد ان يتصالح مع الشعب وارساء دميقراطية
محورها املواطن وتحقيق مطالبه وانتظاراته.
* حسب هذا التوصيف الذي قدمته ،هناك
التقاء كبري مع ما يطرحه اتحاد الشغل يف مبادرته
املعلنة؟
ـ نحن يف حركة الشعب ننحاز إىل الخيارات
الوطنية النابعة من االرادة الشعبية ومن هذا
املنطلق فاننا نتقاطع مع االتحاد العام التونيس
للشغل يف نقاط عديدة بحكم عالقاتنا الوطيدة
واملستندة كام ذكرت إىل الخيارات الوطنية التي ال
ميكن أن نحيد عنها مهام كانت االسباب واملربرات
وبالتايل نواصل املشاورات يف ما بيننا بهدف الخروج
بتصور سيايس واقتصادي واجتامعي لتجاوز الوضع
الذي تعيشه البالد.
* ما هي انتظاراتكم من اإلجراءات املتوقع
اتخاذها غدا الجمعة يف ذكرى عيد الثورة؟
ـ املطلوب من الرئيس قيس سعيد هو التفاعل
والتجارب مع انتظارات كثرية باتت متداولة منذ
مدة منها املتصل باملجلس األعىل للقضاء من

التاريخية يف بعض االشياء ومنارس الضغط اإليجايب
ليستجيب لتطلعات الشعب ورمبا الجامع بني
املبدإ والهدف نختلف فيه قليال لكن هو االختالف
اإليجايب وليس االختالف السلبي الذي يروج له من
فشلوا عىل مدى عرشية كاملة.
* أال ترى ان ذلك قد يسمح للقوى الرافضة
للمسار التصحيحي من مزيد التشبث بالعودة
إىل ما قبل  25جويلية مستندة إىل الضغط
الخارجي؟
ـ نحن نقرأ جيدا املواقف الخارجية وهنا
نذكر البعض ان كل من الكونغرس األمرييك
واالتحاد االورويب مل يقوال إن ما حدث يوم 25
جويلية هو انقالب رغم تحفظاتهم عىل بعض
االجراءات اال انهم باركوا تشكيل الحكومة
الجديدة وبالتايل ال جدوى من االستقواء باالجنبي.
واملالحظة االخرى امله ّمة كون هذه االطراف
تتحدث عن حرية التعبري وتتظاهر يف مناسبات
عديدة اال ان ما يريده الشعب يشء آخر غري الذي
يروجون له اي ان العودة إىل  24جويلية يعد رضبا
من املستحيل النهم يعيشون يف الخيال ويسكنهم

هي أساس املطالب الشعبية يوم  25جويلية؟
ـ عىل الجميع التذكر جيدا ان الشعب ثار عىل
املنظومة القدمية النها تسببت يف ايذائه اجتامعيا
وبالتايل فإن خروجه يوم  25جويلية كان رسالة
إىل الرئيس قيس سعيد لتصحيح املسار والقيام
بإصالحات اجتامعية رضورية كربى كل حلقة منها
مرتبطة بحلقة أخرى مثل الصحة والتعليم والنقل
والتشغيل لذا فإن التأسيس لدولة دميقراطية
اجتامعية ذات سيادة الهدف الذي يجمعنا وأعني
القوى التي ساندت لحظة  25جويلية التي باتت
تحتاج إىل إجراءات مستوجبة لبناء دميقراطي
اجتامعي يستجيب لتطلعات الشعب.
* قيل الكثري بخصوص استناد الرئيس عىل
املؤسسة العسكرية الستدامة املرحلة االستثنائية
فام حقيقة ذلك؟
ـ هذا غري صحيح وبالتايل أف ّند هذا االدعاء
الذي يرمي مروجوه إىل لفت انظار القوى
الخارجية واالستقواء بها وعىل كل مالحظ نزيه
ان يعاين عدم وجود اي انتشار عسكري بالبالد
كام يروون لذلك وبالتايل فجيشنا الوطني ميارس
مهامه كالعادة من منطلق دوره يف حامية البالد
الوجع ومل يستفيقوا بع ُد من الصدمة التي تلقوها ومؤسساتها اما بخصوص املحاكامت العسكرية
فهي مستندة اىل ما ينص عليه القانون كون كل
يوم  25جويلية.
* هل يجوز القول إن القوى املساندة ملسار اعتداء عىل شخص رئيس الجمهورية هو من انظار
 25جويلية ترمي أساسا إىل حاميته من أي القضاء العسكري.
انحرافات؟
* وكيف ترسم املرحلة القادمة؟
ـ تلك هي غايتنا األوىل الننا سنحمي تصحيح
ـ املرحلة القادمة تفرض كام ارشت سابقا تغيري
املسار حتى من الرئيس نفسه اذا ما انحرف عنه
باعتبار ما ذكرته سابقا اننا نتحدث عن املبدإ وليس القانون االنتخايب حتى ال نعيد املنظومة نفسها
عن الشخص فكل اصالح نحن ندع ُمه ونسانده كام وكذلك وضع ح ّد لنظام سيايس فاشل من خالل
ان املناسبة تفرتض هنا التوضيح أننا اشتغلنا عىل اقرار نظام واضح اما برملاين رصف أو رئايس مع ّدل
هذا الحدث منذ سنني مبقارعة منظومة االسالم حتى نضمن عدم االنحراف به الحقا.
* وماذا عن الدعوات بخصوص عودة نشاط
السيايس واملوايل لها ومن حقنا الدفاع عن املسار
الربملان؟
التصحيحي لتحقيق انتظارات الشعب التونيس.
ـ الربملان انتهى وقيلت فيه الكلمة الفصل...
* ما هي الفرضيات املطروحة للخروج من
* وما هي مقومات الحوار املفرتض أن يكون
هذه املرحلة االستثنائية؟
ـ كل ما سيطرح من فرضيات ستناقشه داخل يف املرحلة القادمة؟
ـ يف صورة اذا كان هناك حوارا فيجب ان يكون
هياكل الحزب واتخاذ املوقف املستوجب منها
وبالتايل كل حديث اآلن سابق ألوانه عىل أننا نرى مع الرشفاء ممن دعموا وساندوا لحظة  25جويلية
انه من االولويات املطروحة واملستعجلة اعادة مع التأكيد يف الوقت نفسه عىل رضورة التشاركية
النظر يف القانون االنتخايب والعملية االنتخابية للوصول اىل اقوم املسالك لخروج البالد من ازمتها
بر ّمتها وعدم التهاون تجاه ادوار الجمعيات الن عهد الزعيم االوحد والقائد الفذ املتفرد بالرأي
الخريية غري املعلنة وما تقوم به رشكات سرب اآلراء وىل وال مكان له يف زماننا الن عملية اإلصالح
من توجيه للرأي العام الن الذهاب إىل انتخابات تتطلب جهود الجميع للتصدي لكل التحالفات
مبكرة بالقانون االنتخايب نفسه سيعيد إنتاج املشبوهة لالسالم السيايس الذي يسعى إىل الهيمنة
والزج
املنظومة الحاكمة نفسها ولن يفرز دميقراطية عىل الدولة ومؤسساتها وتحويلها إىل غنيمة ّ
بها يف محاور خارجية لخدمة أجندات اقليمية
سليمة.
* ماذا تقرتحون يف عالقة بامللفات الكربى التي ودولية عىل حساب مصالح الشعب والبالد.

على الرئيس سعيد ان يتصالح مع الشعب
بتحقيق مطالبه وانتظاراته التي علقها
على اجراءات  25جويلية
أجل تفعيل القوانني ملحاسبة كل من أذنب يف
حق الشعب التونيس إضافة إىل إسقاط القامئات
املتورطة يف املال الفاسد خالل االنتخابات املاضية
والتسقيف الزمني لإلجراءات املعلنة منذ 25
جويلية ويف الجانب االقتصادي فاننا نحتاج إىل
رشاكات جديدة الن العامل متعدد االقطاب ومل
يعد من املنطقي التشبث برشاكات معينة بل
البد من تحالفات اخرى متكن من اعالن اصالحات
اقتصادية عميقة تعيد األمل إىل الشعب التونيس.
* هل متثل هذه االنتظارات مجمل تطلعات
الشعب التونيس ومختلف القوى الوطنية؟
ـ مجمل النقاط التي عددتها هي من
انتظارات الشعب التونيس الذي خرج يوم 25
جويلية إلسقاط املنظومة الفاشلة والفاسدة وأنا
لدي االنتظارات نفسها وأمتنى أن
مواطن تونيس ّ
يعلن عنها الرئيس قيس سعيد يف ذكرى عيد الثورة
حتى يعدل مسار البالد نحو املستقبل االفضل.
* تعترب بعض األطراف الرافضة إلجراءات 25
جويلية أن هناك تغيريا يف القوى الداعمة للمسار
التصحيحي ...لو توضح لنا حقيقة هذه املواقف؟
ـ أجدد التأكيد من خالل صفحات جريدة
«الشعب» ان ما تروج له هذه االطراف الفاشلة
هي أراجيف وادعاءات باطلة لغايات يعلمها
الجميع ذلك انهم ال يفرقون بني املبدإ واملوقف
وهذا يعود إىل خلل يف بنيتهم الفكرية والثابت
أننا مع املبدإ كوننا مع ما حصل يوم  25جويلية
وقد نختلف رمبا مع من قام بهذه اللحظة

* حاتم البوبكري عضو الربملان املج ّمد
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المؤتمر العادي  27لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس:

الحركة النقابية يف صفاقس على عهدها ،وفيّة للوطن وللشهداء

بإرشاف من األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل االخ نور الدين
الطبويب ،التأم عىل امتداد يومي  14و 15ديسمرب الجاري املؤمتر العادي
 27لالتحاد العام التونيس للشغل بدار االتحاد بصفاقس تحت شعار:
«عىل درب حشاد سائرون فداء للوطن وفاء للشهداء» ،والذي ترأس
أشغاله األخ عبد الكريم جراد األمني العام املساعد املسؤول عن قسم
الحامية االجتامعية.
ومثّل يوم االفتتاح مناسبة رفع فيها نقابيات ونقابيو صفاقس شعارات
الوحدة النقابية واالعتزاز باالنتامء إىل منظمتهم العتيدة وتأكيدهم

* األخ نور الدين الطبوبي:

من يريد أن يحكم تونس
عليه أن يقرأ تاريخ االتحاد

مواصلتهم مسريتهم النضالية دفاعا عن حقوق الشغالني املادية واملعنوية
ودفاعا عن السيادة الوطنية وعن قيم الدولة املدنية والدميقراطية
واالجتامعية.
افتتح األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
بصفاقس أشغال املؤمتر الذي ر ّحب بالحارضين وباألخ األمني العام
وأعضاء املكتب التنفيذي وأعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية وعدد من
قدماء االتحاد وعائالت املرحوم عبد السالم جراد وبوعيل املباريك
وأصدقاء املنظمة الشغيلة.
وبينّ يف كلمتة أن صفاقس تض ّمنت نواة النقابات املستقلة للجنوب
وأحد مكونات املؤمتر التأسييس يوم  20جانفي  1946والتي كانت أيضا
ميدانا مللحمة  5أوت  1947بقيادة الزعيم النقايب املرحوم الحبيب
عاشور.
وأبرز أن مؤمتر الجهة ينعقد يف أجواء مفعمة بالروح النضالية وباالعتزاز
باالنتامء إىل املنظمة الشغيلة كام ينعقد املؤمتر يف ظروف اقتصادية
واجتامعية وسياسية متأزمة ويف ظل استهداف وشيطنة االتحاد.
كام أكد العزم لعقد املؤمتر الوطني ايام  16و 17و 18فيفري املقبل يف
صفاقس مهام كانت محاوالت أعداء املنظمة.

* نحن ال نصطف وراء أحد بل نقود قرارنا
بأنفسنا

أوضاع تنموية صعبة
بينّ األخ عبد الكريم جراد االمني العام املساعد ورئيس املؤمتر العادي أن
الهجامت تنامت عىل املنظمة الشغيلة بهدف حرصها يف مربّع بعيدا عن
هموم الشعب التونيس ومشاغله.
وقال يف كلمته يف املؤمتر إن له رشف كبري لإلرشاف عىل مؤمتر جهة
عريقة كصفاقس التي تعلم فيها أبجديات العمل النقايب ،مستعرضا
محطات تاريخية نيرّ ة من النضال النقايب قدم خالل املناضالت واملناضلني
الكثري للبالد منذ االستعامر بلوغا للمعارك النقابية الرائدة وعىل رأسها
 26جانفي وأزمة  85و 1éجانفي .2011
كام ع ّرج عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية والبيئيّة والثقافية
والرياضية للجهة وأه ّم املشاكل التنموية التي يعانيها االهايل يف وقت
قّدمت للجهة إال الوعود الزائفة للنهوض التنموي واالقتصادي ومنها
مرشوع تربورة ،مشددا عىل ضورة توحيد الصفوف وتعزيز عقلية
االنتامء إىل االتحاد الذي أضحى هدفا لذباب متع ّدد األلوان.

* الحكومة طلبت منا التخفيض من
األجور في الوظيفة العمومية إلى
حدود ٪ 10

ال اصطفاف إال مع الخيارات الوطنية
أكد األخ نور الدين الطبويب أن االتحاد العام التونيس للشغل هو مركب
نجاة تونس وال ميكن ألي جهة إقصاؤه أو تجاهله أو رميه بسهام يف غري
محلّها ،الفتا إىل أن االتحاد منظمة مستقلة ال تصطف إال مع الخيارات

* ال أحد بمقدوره تحديد المربع الذي
يتحرك فيه االتحاد

الوطنية والدولة املدنية الدميقراطية االجتامعية.
وأبرز أن االتحاد يقود وال يصطف ،وال ميكن أن يزايد عليه أحد أو يقدم
له الدروس ،وتاريخ املنظمة حافل بالوطنية وحب البالد وصوت من ال
صوت له من املفقرين واملهمشني ،قائال إن من يريد أن يحكم البالد عليه
أن يقرأ تاريخ البالد جيدا وتاريخ االتحاد العام التونيس للشغل.
وبينّ أن البالد مت ّر مبنعطفات خطرية ومنعرجات دقيقة ،الفتا إىل أن ما
يُحاك للمنظمة ليس بالجديد ،مؤكدا أن املنظمة الشغيلة ال تصطف
إال للخيارات الوطنية والدولة املدنية الدميقراطية االجتامعية ،وكان من
األجدر تقديم رسائل طأمنة للمفقّرين واملهمشني واملعطلني والعائالت
املعوزة.
األخ نور الدين الطبويب دعا الحكومة إىل مصارحة الشعب بحقيقة
األوضاع االقتصادية الصعبة بدلَ طرحها يف «املكاتب املغلقة» ،وكشف
أن الحكومة طلبت من االتحاد املوافقة عىل برنامج اقتصادي يشمل
التخفيض بنسبة  10باملائة يف أجور الوظيفة العمومية ،مربزا أن هذا
الربنامج الذي قدمته الحكومة خالل االجتامع املنعقد يوم السبت الفارط
يقيض كذلك بتجميد األجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن املواد
األساسية والتفويت يف عدد من مؤسسات القطاع العام.
من جهة أخرى ،وضّ ح االمني العام لالتحاد أن املنظمة الشغيلة كغريها
من من مكونات املجتمع التونيس وكغريها من الفئات الواسعة للشعب
التونيس التي استبرشت خريا بإجراءات  25جويلية ،أن يقدم رئيس الدولة
يف خطابه أمس رسائل طأمنة للشعب التونيس حول مشاكل التفقري
والتهميش واالرتفاع الصاروخي يف االسعار واهرتاء املقدرة الرشائية
وهموم العائالت املعوزة.
وأبرز أن انتظارات الشعب التونيس كانت منصبة حول تقديم رؤية
اقتصادية واجتامعية ومؤرشات لتغيري املنوال التنموي ليكون أكرث
عدالة وإنصاف ،وتطبيق االتفاقات املربمة املتعلقة بامللفات االجتامعية
واملهنية العالقة منذ سنة .2012
وأكد أن عىل رئيس الدولة أن يكون مو ّحدا للتونسيات والتّونسيني
ومصارحة الشعب بحقيقة األوضاع االقتصادية ،مشريا إىل أن املنظمة
الشغيلة وبقية مك ّونات املجتمع املدين الدميقراطي والتقدمي ستواصل
ضغطها من أجل رسم مالمح مرحلة جديدة قوامها األفضل لعموم
الشعب.
وأضاف إن املنظمة الشغيلة تحرتم دولة القانون واملؤسسات وتحرتم
رموز الدولة وتتحىل بالحكمة واملسؤولية ولكنها أيضا ترفض وتستنكر
التهكم ،مربزا أن صامم أمان تونس هو مجتمعها املدين العريق الذي
سيتصدى لكل من سيقضم من مكتسبات أو من حقوق الشعب التونيس
وعىل رأسها الحقوق االقتصادية واالجتامعية.
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وجدد التأكيد أن االتحاد يتعامل مع السلطة التنفيذية الحالية وفق
مقاربة نقدية وال يقدم صكا عىل بياض ألي كان ،مذكّرا مبا حيك للمنظمة
املس
الشغيلة طيلة عرش سنوات من مؤامرات فاشلة كانت تهدف إىل ّ
معي ،وهي املؤامرات التي حيكت
من استقالليتها وحرصها يف مربع نّ
سابقا عىل امتداد العهود االستبدادية السابقة وفشلت.
األمني العام ذكّر مبساندة فئات واسعة من الشعب الجراءات 25
جويلية ألنها ذاقت ذرعا بالوعود الزائفة للحكومات املتعاقبة وللفساد
املسترشي حينها وللخراب االقتصادي والسيايس واالجتامعي ،الفتا إىل أن
االتحاد متمسك بالتشاركية والتوافقية بحثا عن األفضل لتونس ويرفض
كلّ النزعات االنفرادية.
إجراءات وقائية وصحية
تنظيم املؤمتر كان محكام ورافقته إجراءات وقائية صحية أ ّمنه فريق من
زمالئنا موظفي االتحاد ولجنة صحية عرب التباعد الجسدي ولبس الكامة
واالستعامل املتواصل للسائل املط ّهر.

واألخ الحبيب اليانقي الكاتب العام السابق للفرع الجامعي للمياه
واألخ خالد حمزة الكاتب العام السابق للفرع الجامعي لالتصاالت واألخ
طارق عامر الكاتب العام السابق للفرع الجامعي للشؤون االجتامعية
والجمعيات والتضامن.

تحديث اإلدارة
تكريم وعرفان بالجميل
مثلام دأبت عليه املنظمة الشغيلة ،قام االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس األخ طارق عامر املدير املايل واإلداري باالتحاد الجهوي بصفاقس قدم
مبناسبة انعقاد مؤمتره العادي  27بتكريم مجموعة من النقابيني ممن عرضا حول تطور اإلدارة واملالية عىل عديد املستويات ،ومنها تعصري
ق ّدموا التضحيات للحركة النقابية ولالتحاد العام التونيس للشغل ،منهم العمل عرب التقنيات التكنولوجية الحديثة والهادفة إىل تعزيز االنخراط
باملنظمة وترشيد وحوكمة العمل اإلداري
من غادرنا وغ ّيبته املن ّية ،ومنهم من مازال إىل
واملايل سواء يف االتحاد الجهوي أو االتحادات
اآلن يناضل يف أسوار املنظمة الشغيلة رغم
املحلية والذي حقق تطورا ملحوظا عىل
* األخ عبد الكريم جراد:
مغادرته املسؤولية النقابية.
مستوى السنوات األخرية.
وت ّم تكريم كل من املرحوم عبد السالم جراد
أوضاع تنموية صعبة
لإلشارة فإن عدد املنخرطني بالجهة لسنتي
األمني العام السابق لالتحاد العام التونيس
بالجهة ،وواجب تقوية
 2019و 2022تطور ليبلغ  62ألفا و102
للشغل واملرحوم بوعيل املباريك األمني العام
العقيدة النقابية واالنتباه
منخرط ،كام شارك يف أشغال املؤمتر 165
املساعد السابق لالتحاد واملرحوم رمضان
نائبا.
إلى أعداء المنظمة
الحسني الكاتب العام السابق لالتحاد املحيل
بجبنيانة واألخ الحبيب بلطيف الكاتب العام
قضايا وملفات ساخنة
السابق لالتحاد املحيل للشغل ببرئ عيل بن
املؤمترات واملؤمترون طرحوا خالل النقاش عديد القضايا وامللفات الحارقة
خليفة.
واألخ السحبي هامين مق ّرر الهيئة الجهوية للنظام الداخيل واألخ عبد سواء تلك التي ته ّم الجهة أو تلك التي ته ّم املستوى الوطني وايضا عىل
القادر كردون عضو الهيئة الجهوية للنظام الداخيل واألخت نزيهة خنفري املستوى القومي .فعدة تدخالت أكدت أن جهة صفاقس ال تزال تعيش
عضو الهيئة الجهوية للمراقبة املالية واألخ عامر املنجة الكاتب العام حالة من التهميش املتع ّمد من تعطّل أغلب املشاريع املربمجة وغياب
السابق للفرع الجامعي للتعليم الثانوي وزهري الفريخة الكاتب العام اإلرادة للقضاء عىل التلوث والفوىض العمرانية والكثافة املرورية إضافة
السابق للفرع الجامعي للتعليم األسايس واألخ محمد املصمودي الكاتب إىل انعدام الفضاءات الرتفيهية بفعل المباالة الدولة والسلط الجهوية
العام السابق للفرع الجامعي للكهرباء والغاز واألخ سمري املطيبع خاصة مع ما شهدته الجهة مؤخرا من وضع بيئي كاريث متثّل يف تراكم
الكاتب العام السابق للفرع الجامعي للنفط واملواد الكيمياوية واألخ الفضالت ألكرث من  70يوما وانتشارها أمام البيوت وداخل التجمعات
عبد الرؤوف الفقي الكاتب العام السابق للفرع الجامعي للنقل واألخ السكانية واملستشفيات واملؤسسات العمومية واملعاهد واملدارس.
رضا اسامعيل الكاتب العام السابق للفرع الجامعي للضامن االجتامعي ومث ّن املؤمترون يف هذا اإلطار موقف االتحاد الجهوي واملجتمع املدين

اللذين تحركا للضغط عىل السلطة بهدف وضع ح ّد لتلك الكائثة البيئية.
كام ال تزال والية صفاقس بجميع معتمدياتها تعاين من غياب أبسط
املشاريع التي تساهم يف الح ّد من انتشار البطالة ومن افة غلق
املؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية والسياحية مام يه ّدد بحرمان
مئات العائالت من موارد رزقهم مع تواصل اهرتاء املؤسسات العمومية
وتدين الخدمات يف الصحة والتعليم والنقل.
من جهة أخرى ،طرحت التدخالت الوضع العام بالبالد الذي وصفوه
باستمرار الضبابية والغموض واستمرار املنهج االنفرادي لرئيس الدولة يف
تسيري الشأن العام ،إىل جانب تواصل محاوالت التدخل األجنبي يف الشأن
الداخيل التونيس بتحريض بعض العمالء ضد البالد ،وأكدوا وجوب احرتام
السيادة الوطنية واستقاللية القضاء ،هذا الذي وجب أن يقوم بدوره يف
كشف ومحاسبة كل من تورط يف اإلرهاب والتمويل والتسفري خاصة يف
العرشية األخرية التي سيطرت عليه القوى الرجعية اإلخوانية عىل الوضع
السيايس وأغرقت تونس يف اإلرهاب وتدمري االقتصاد وتشجيع التهرب
الجبايئ والتهريب إضافة إىل غالء األسعار وتدهور القدرة الرشائية.
كام ت ّم التعريج عىل إجراءات  25جويلية من إنهاء لعرشية سوداء
تجاوبا مع تطلعات فئات واسعة من الشعب التونيس ،ولفتوا إىل تواصل
الضبابية يف املرحلة السياسية الراهنة وغياب التنسيق مع املنظمة
الشغيلة واستمرار االرتجال وإطالق الوعود التي مل تُطبق خاصة يف عالقة
مبن أجرم يف حق الوطن والشعب.
هذا وع ّرج عدد من التدخالت إىل الوضع القومي والعريب والرصاع
ض ّد الكيان الصهيوين والصمود البطويل للشعب الفلسطيني وطالئعه
املقاومة ،فضال عن املؤامرات التي تحاك ض ّد سوريا والسودان وليبيا
واليمن ولبنان ،وفرض اتفاقات تطبيع مكّنت الكيان الصهيوين من اخرتاق
عدة أقطار بتواطؤ أنظمتها العميلة مثل ما حصل يف املغرب مؤخرا.
ودعت التدخالت إىل الضغط عىل رئيس الجمهورية إلعادة العالقات مع
سوريا وإصدار مرسوم يج ّرم التطبيع مع الكيان الصهيوين.
* تغطية صربي الزغيدي
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الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت

إدانة الحمالت املغرضة ضد االتحاد ومطالبة بفتح املفاوضات االجتماعية
انعقدت الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي ببنزرت يوم الخميس 09
ديسمرب  2021بدار االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت برئاسة االخ منعم
عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية وبعد
تدارسها للوضع وطنيا وجهويا تسجل:
ـ متسكها ببيان االتحاد العام التونيس للشغل الصادر بتاريخ 26
جويلية .2021
ـ تر ّدي االوضاع االقتصادية يف البالد وتراجع الخدمات االجتامعية
(تعليم ،صحة ،نقل).
ـ عدم تطبيق االتفاقات املربمة بني الحكومة واالتحاد العام التونيس
للشغل
ـ عدم فتح جولة جديدة من املفاوضات االجتامعية حول الزيادة
يف االجور يف قطاعي الوظيفة العمومية والقطاع العام بعنوان  2021ـ
 2022ـ  2023حسب االتفاق املربم بني الحكومة واالتحاد العام التونيس
للشغل.
ـ استهداف املنظمة ورموزها يف محاولة يائسة اللهائها عن دورها
الوطني واالجتامعي بالتهديد وباملحاكامت الجائرة.
ـ محاولة رضب استقاللية املنظمة والتدخل يف مآالت سلطات القرار
عرب اللجوء إىل القضاء.
ـ عدم ايفاء السلطة بتعهداتها ازاء مطالب الجهة املضمنة بربقية
االرضاب الجهوي
لذا فإن اعضاء الهيئة االدارية الجهوية
يعربون عن اعتزازهم باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل
منظمة وطنية بتاريخها النضايل وبعدها الوطني وتوجهها التقدمي
ويدينون حمالت الشيطنة واستهداف املنظمة والتي وصلت
حد تهديد األخ االمني العام بالتصفية الجسدية ومحاكمة األخ سامي
الطاهري االمني العام املساعد املسؤول عن االعالم وتلفيق التهم لعديد
النقابيات والنقابيني.
ويتمسكون باستقاللية املنظمة ويعلنون تج ّندهم للدفاع عنها بكل

مساندة مطلقة لألخوين
الطبوبي والطاهري
إن الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت املنعقدة يوم
الخميس  09ديسمرب  2021برئاسة األخ منعم عمرية االمني العام
املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية تعبرّ عن تضامنها املطلق مع
األخوين نورالدين الطبويب االمني العام ملنظمتنا العتيدة وتعترب االعتداء
الذي تعرضتم له وتهديدكم بالقتل تهديدا للمنظمة ككل ،كام تعرب
عن تضامنها مع سامي الطاهري االمني العام املساعد يف محاكمته التي
تعتربها محاكمة لكل النقابيني والنقابيات وتعترب كل ما ذكر محاولة
إلرباك املنظمة حتى ال تقوم بدورها الوطني خدمة لشعبنا وبالدنا.

عملية جراحية
للحبيب حليم
أجرى األخ الحبيب حل ّيم مق ّرر
لجنة املراقبة الوطنية يف االتحاد
العام التونيس للشّ غل عملية
جراحية كلّلت بالنجاح.
نرجو له الشفاء العاجل والعودة
إىل نشاطه الدؤوب.

الوسائل املتاحة.
ويطالبون بتسقيف املرحلة االستثنائية زمنيا وذلك برشاكة مع
املنظامت الوطنية واالحزاب الدميقراطية التي مل تتورط يف مرحلة ما قبل
 25جويلية .2021
ويدعون الحكومة اىل اإليفاء بالتزاماتها تجاه الشغالني وذلك:
أ ـ بتطبيق االتفاقات املربمة بني الحكومة واالتحاد العام التونيس

للشغل يف جميع القطاعات
ب ـ فتح جولة جديدة من املفاوضات االجتامعية يف القطاع العام
نص عىل ذلك اتفاق ماي .2019
والوظيفة العمومية بعنوان  2021كام ّ
ج ـ دعوة الحكومة إىل االلتزام مبا وقع االتفاق عليه مع الطرف
االجتامعي والترسيع بانطالق املشاريع املعطلة بالجهة.
د ـ استكامل التفاوض يف القطاع الخاص.

آليات تمويل االقتصاد االجتماعي والتضامني
ت ّم تنظيم ورشة تفكري حول آليات
متويل ودعم االقتصاد االجتامعي
والتضامني وذلك يوم  10ديسمرب
 2021ضمن مرشوع «االقتصاد
االجتامعي والتضامني من أجل متكني
املرأة يف الوسط الريفي بجهة املهدية»
والذي يقوده االتحاد العام التونيس
للشغل بالرشاكة مع وزارة الفالحة
وجمعية النادي الثقايف عيل بلهوان،
يف إطار برنامج لنكن فاعلني/فاعالت.
ويهدف هذا النقاش بني املجتمع
املدين والوزارات املعنية ،أساسا إىل
إيجاد صيغ لتفعيل األدوات واآلليات
(القانونية واإلجرائية واالبتكارات االجتامعية وصناديق الدعم) وتطبيق النصوص القانونية املتعلقة بدعم مؤسسات االقتصاد االجتامعي والتضامني
عىل املستويني املركزي والجهوي وإعطاء الدفع الالزم لهذا النموذج من التنمية املحلية يف ظل األزمات االجتامعية واالقتصادية والبيئية يف انتظار
صدور األوامر الرتتيبية للقانون االطاري لالقتصاد االجتامعي والتضامني.
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الهيئة اإلدارية الجهوية بسوسة:

تأكيد االرضاب العام يوم  13جانفي 2022
ق ّررت الهيئة اإلدارية الجهوية بسوسة املنعقدة بإرشاف األخ
صالح الدين الساملي عضو املركزية النقابية ارضابا جهويا يوم 13جانفي
املقبل بسبب تراكم املشاكل والتجاوزات يف عدد من املؤسسات .وقال
األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة إن
االرضاب جاء للمطالبة بوضع حد للتجاوزات التي تنامت يف عديد
املؤسسات واملشاكل املرتاكمة ومنها املعامل اآللية بالساحل وحليب
تونس والوضع يف االدارة الجهوية للصحة ورشكة النقل بالساحل
ومندوبية الوسط والساحل للخطوط التونسية ومنتزه فريقة ونزيل
القرص وقرص الرشق اىل جانب املشاريع التي التزال معطّلة.
الئحة عامة
نحن أعضاء الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة
املنعقدة يوم االحد  12ديسمرب  2021بإرشاف األخ صالح الدين الساملي
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل وبعد تدارسنا للوضع
وطنيا وجهويا نسجل ما ييل:
* وطنيا:
ـ رفضنا لالستهداف املمنهج للشغالني واالتحاد العام التونيس
للشغل الذي وصل ح ّد االستهداف املبارش لحياة األخ نور الدين الطبويب
وعائلته وكذلك القضية الكيدية ض ّد االخ سامي الطاهري االمني العام
املساعد املسؤول عن االعالم والنرش.
ـ استياءنا الشديد من الضبابية التي عليها املشهد السيايس والتي
توحي بالتوجه نحو املجهول رغم مساندتنا لالجراءات املتخذة يوم 25
جويلية .2021
ـ استنكارنا للوضع السيايس واالجتامعي الخانق بسبب تداعيات
السياسات التنموية املتبعة منذ عقود إىل اآلن.

ـ استنكارنا من عدم
جدية الحكومة يف التعاطي
مع االستحقاقات وامللفات
الكربى وملفات الفساد
االجتامعية
والعدالة
والجبائية.
ـ استنكارنا للمامطلة
يف تفعيل اتفاق  6فيفري
.2021
ـ التدهور الفادح
للمقدرة الرشائية لالجراء
مام يحتم فتح مفاوضات
للزيادة يف االجور يف
الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص.
ـ شجبنا لتنامي واستفحال العنف االجتامعي بكل اشكاله وما
االحداث االخرية مبعتمدية القلعة الصغرى إال خري دليل عىل استفحال
هذه الظاهرة.
* جهويا:
ـ استياءنا من استهداف الجهة باالنحراف عن فلسفة واهداف
التمييز االيجايب مبا يرضب يف العمق مبدأ تساوي الحقوق والواجبات
بني املواطنني.
ـ استنكارنا من املامطلة يف انجاز املشاريع املعطلة بالجهة
ـ إدانتنا الستمرار الوضع الكاريث الذي عليه القطاعات الحساسة
والخدماتية بالجهة عىل غرار الصحة والتعليم والنقل والتعليم العايل.
ـ انشغالنا للوضع االجتامعي واملهني املرتدي يف بعض املؤسسات

مثل منتزه فريڤة ،نزل القرص ،قرص الرشق واملؤسسات العمومية من
ذلك االدارة الجهوية للصحة واالدارة العامة لرشكة النقل بالساحل
ومندوبية الوسط والساحل للخطوط التونسية والغلق املتواصل
لبعضها اآلخر مثل املعامل اآللية بالساحل ورشكة االلبان الصناعية
بسيدي بوعيل.
ـ هذا ونعرب عن استعدادنا التام النجاح املؤمتر العام لالتحاد
العام التونيس للشغل الذي سينعقد أيام  18 ،17 ،16فيفري 2022
يف صفاقس.
كام نق ّرر تنفيذ ارضاب احتجاجي عام جهوي يوم الخميس 13
جانفي .2022
هذا وتفوض الهيئة االدارية املكتب التنفيذي الجهوي وبالتنسيق
مع املكتب التنفيذي الوطني متابعة املفاوضات مع االطراف املعنية
واتخاذ القرارات التي يراها مناسبة.

الهيئة اإلدارية الجهوية بجندوبة:

شيطنة االحتاد ونقائص كثرية حان وقت إصالحها

نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الجهوية للشغل بجندوبة املنعقدة يوم  9ديسمرب  2021برئاسة االخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش تحت شعار :متمسكون باستقاللية منظمتنا وملتزمون
بثوابتها.
 - 1اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل بإرثه النضايل ورصيده الوطني وتوجهه التقدمي
ومتسكنا باستقالليته والتزام بقرارات سلطات قراره.
 - 2استعدادنا النحاح املؤمتر الخامس والعرشين لالتحاد العام التونيس للشغل ايام  16و  17و  18فيفري
 2021مبدينة صفاقس.
 - 3إدانتنا لكل محاوالت الشيطنة
و التشويه وافتعال القضايا الكيدية التى
تستهدف النقابيني ومتس من استقاللية
املنظمة وتأكيدنا عىل أن هياكل االتحاد
وسلطات قراره وهيآته هي املخول
الوحيد لفض املشاكل الداخلية استنادا
لقانونه االسايس ونظامه الداخيل.

 - 4تضامننا املطلق مع االخ سامي الطاهري يف التهم الكيدية التى أراد أن يلصقها اعداء املنظمة واستعدادنا
التام للدفاع عن املنظمة ومناضليها.
 - 5تأكيدنا عىل الدور الوطني الذي يضطلع به االتحاد يف الدفاع عن تونس وشعبها منذ التأسيس ىف وجه
املؤامرات الداخلية والخارجية يف إطار التالزم التاريخي بني البعدين الوطني واالجتامعي دون االصطفاف مع
أي طرف اال ملصلحة تونس العليا.
 - 6متسكنا بخارطة طريق تضبط املهام األولويات وتحدد السقف الزمني للمرحلة االستثنائية النهاء حالة
الرتدد والغموض وتفتح االفاق لرسم مالمح الجهوية املدنية الدميقرطية االجتامعية يف إطار حوار وطني يجمع
كل القوى الوطنية التى تحارب الفساد واالستبداد والتي تفرض االتحواء بالخارج.
 - 7تثميننا لدور االتحاد ىف املحافظة عىل مكاسب العامل وتأكيدنا عىل رضورة تنفيذ االتفاقيات املربمة
وإطالق املفاوضات االجتامعية يف كل القطاعات ومتسكنا باملؤسسات القطاع العام ض ّد سياسة التخريب املمنهج
الهش واتخاذ اإلجراءات الالزمة والفعالة لتفكيك منظومة
متهيدا لخوصصتها والقطع مع كل األشكال العمل ّ
الفساد للح ّد من التهاب األسعار التي أثرت تاثريا بالغا ىف املقدرة الرشائية للمواطن.

بيان مساندة للكاتب العام لنقابة «الندور لألجبان»

إ ّن النقابة األساسية مبركزية الحليب بالشامل لينو بوسامل وبعد اطالعها عىل ما آلت إليه
األوضاع برشكة لوندور بن عروس لصناعة األجبان وإثر الطرد التعسفي لألخ يارس رحومة
الكاتب العام للنقابة األساسية والكاتب العام املساعد للجامعة العامة عىل خلفية استهداف
العمل النقايب ومبناسبة صدور برقية إرضاب يف الغرض فإن جميع أعضائها وكافة منظوريها
• يرفضون رفضا قطعيا هذا اإلجراء الغاشم ضد األخ يارس رحومة ويحملون املسؤولية
لإلدارة العامة للمؤسسات التي تسببت يف توتر املناخ االجتامعي ويتمسكون بإرجاعه فورا إىل
سالف عمله ودون رشوط.
• يدعمون إرضاب أعوان رشكة «الندور بن عروس لصناعة األجبان».
• يعربون عن استعدادهم للمساندة املطلقة والالمرشوط للنقابة األساسية لرشكة «الندور
بن عروس لصناعة األجبان» وكافة أعوانها يف خوض كافة أشكال النضال القانوين واملرشوعة التي
تخول لهم الدفاع عن حقوقهم.
* الكاتب العام ياسني السمراين
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األخ كمال سعد يشرف على الهيئة
اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر 
ترأس األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول عن قسم النظام الداخيل أشغال الهيئة االدارية
لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر وت ّم التط ّرق إىل عديد امللفات الحارقة سواء جهويا أو وطنيا ،كام
ت ّم التع ّرض للهجمة التي يتع ّرض لها االتحاد العام التونيس للشغل سواء من خالل ما يصدر عىل
صفحات التواصل االجتامعي أو املواقع املوالية لبعض األطراف الفاعلة يف املشهد السيايس وقد
تجلىّ ذلك من خالل تهديد األخ األمني العام نور الدين الطبويب بالنيل منه ومن عائلته أو من خالل
القض ّية الكيدية التي رفعت ض ّد األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد لالتحاد.
الهيئة االدارية بتوزر كانت ساخنة وقد سعى األخ كامل سعد األمني العام املساعد املكلّف بالنظام
الداخيل إىل تهدئة األجواء والتأكيد أ ّن االتحاد سيكون دامئا فوق مراهنة بعضهم إثناءه عن لعب
دوره الوطني من خالل قول كلمته يف كل امللفات.
أ ّما األخ محمد عيل الهاديف فإنّه أضاف أ ّن جهة توزر عىل استعداد دائم للنضال والدفاع عن
االتحاد وأهله.

الهيئة اإلدارية بقابس:

االتحاد أكرب من ّ
كل محاوالت التّهديد...
جرت أشغال الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بقابس برئاسة األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل األخ حفيظ
حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية وقد نجحت النقاشات يف الخروج مبوقف مو ّحد فيه تأكيد أ ّن أزمة تونس
لن تحلّ االّ من خالل فتح الحوار بني كل املنظامت واألحزاب ورئاسة الجمهورية ـ كام ت ّم التط ّرق إىل الحملة التي يتع ّرض لها االتحاد
عىل امتداد هذه األشهر ـ األخ حفيظ قال أ ّن االتحاد مستهدف وعىل أهله وأبنائه حاميته.
يف حني أكّد األخ صالح بن حامد أ ّن االتحاد سيبقى الدار الكربى لكل األبناء املخلصني وأ ّن الجميع عىل استعداد للدفاع عنه من كل
املواقع أمام معاول التهديد والتهديم.
محمد

تفاؤل البلديني وانتظارات موظفي الرتبية يف املنستري
عىل امتداد صبيحة يوم الجمعة املايض شهد قرص بلدية املنستري انعقاد املؤمتر
العادي للنقابة االساسية لبلدية املنستري وسط حضور عاميل مكثف وبرئاسة
األخ بلقاسم بن أحمد عضو املكتب التنفيذي الجهوي مبساعدة زميلته نهلة
الصيادي...
االفتتاح كان للكاتب العام املتخيل االخ وسام جبارة الذي أثنى عىل جهود
زمالئه يف النيابة املنقضية شاكرا االتحاد الجهوي عىل الدعم املطلق يف مختلف
املحطات التي عرفتها وعاشتها الهيئة املتخلية وبعض عنارصها الذين تعرضوا
اىل صعوبات ج ّمة يعرفها القايص والداين محيال الكلمة اىل األخ بلقاسم رئيس
املؤمتر الذي رحب بالحارضين شاكرا لعامل ابناء القطاع تضحياتهم وصربهم
يف سبيل اداء واجبهم املقدس بكثري من اإلخالص واألمانة ...وهو ما عرب عنه
االخ وسام جبارة الذي عاود الحديث للتنويه بدور املنظمة يف نضاالت شتى
امليادين والقطاعات ومنذ امد بعيد اي من بدايات االستغالل وما قبله وإىل
يوم الناس هذا...
كام تحدث االخ الكاتب العام عن هموم وشجون القطاع وما يشوبه من مشاكل
ونقائص يعمل الجميع عىل تداركها خاصة يف ظلّ تجاوب اإلدارة البلدية ايجابيا

مع مطالب أبناء القطاع والدليل عىل ذلك هذه االتفاقية التي امضاها اليوم
الطرف النقايب والطرف االداري يف شخص السيد منذر مرزوق رئيس البلدية...
وقد كانت الفرصة مواتية لالخ جبارة للدعوة اىل تخفيف الضغط عن املجلس
اعوانا واطارات والذين استهدفوا مبوجبه من االتهامات والتشويه املجاين عرب
وسائل التواصل االجتامعي وهو ما كان محور عديد التدخالت والتي تضمنت
وفضال عن االستحقاقات القطاعية استنكارا واسعا وتنديدا مبا يتعرض له
النقابيون يف مختلف املواقع مركزيا وجهويا ومحليا من تشويهات وتهديدات
وغريها من املامرسات املجحفة يف حق رجال واطارات املنظمة..
اما قطاعيا فتعلقت التدخالت بجملة من النقاط واملطالب التي تأخر تنفيذها
عىل غرار:
 1ـ تنزيل االوامر الخاصة بالبلديني يف الرائد الرسمي
 2ـ تفعيل املنشور 43/11
 3ـ إصدار القانون األسايس الخاص بالبلديني
 4ـ املنحة الخاصة بالبلديني (مل يقع تفعيلها وحرفها إىل غاية أكتوبر .)2021
* موظفو الرتبية

مؤتمر الفرع الجامعي للدفاع الوطني بمنوبة

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
مبنوبة انه تقرر عقد مؤمتر الفرع الجامعي
للدفاع الوطني مبنوبة يوم الخميس 30
ديسمرب  2021بداية من الساعة العارشة صباحا
( )10٫00بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي
للفرع الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط
القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )112من
النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم

الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف اجل
اقصاه يوم الجمعة  24ديسمرب  2021عىل
الساعة الواحدة بعد الزوال (.)13٫00
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط
باالتحاد العام التونيس للشغل مدة اربع
سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون
خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
ان يكون متح ّمال للمسؤولية النقابية ملدة
ال تقل عن اربع سنوات كاملة متتالية عند

الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس
سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد
يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة
عىل االقل طبقا للفصل  112من النظام
الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها
من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة
الشعب طبقا للفصل  215من النظام الداخيل.

برئاسة األخ محمد صالح الغضاب انعقدت الهيئة اإلدارية الجهوية لقطاع
موظفي الرتبية مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري ...وكان االفتتاح بكلمة
االتحاد الجهوي التي عبرّ خاللها األخ الغضاب عضو املكتب التنفيذي عن تثمني
املنظمة الدور الرتبوي الكبري لهذه الرشيحة التي ال تختلف يف يشء عن باقي
مكونات املشهد الرتبوي وقد جربت فص ّحت منذ بدايات الثورة وما عرفتها من
صعوبات يعرفها القايص والداين ـ فاسحا بعد ذلك املجال لألخ ماهر بن عيل
كاتب عام الفرع الجامعي ملوظفي الرتبية والذي لخّص لنا أبرز نقاط االهتامم
ومن بينها:
ـ التأخر يف تفعيل نتائج املناظرة الداخلية للرتقية بامللفات دورة 20/20
واإلرساع بفتح املناظرة بعنوان .2021
ـ اعتامد مقاييس شفافة وقانونية يف ترتيب األعوان املتناظرين ونرشها يف
النصوص القانونية ذات العالقة مع رضورة تنفيذ بنود اتفاقية  6فيفري والتي
تنص عىل إصدار األوامر الرتتيبية وهو االمر ذاته بالنسبة إىل قرارات الرتقية
ّ
والضغط عىل الوزارة لتفعيل كافة اشكال الرتقيات املنصوص عليها بالنظام
الداخيل الخاص (الفصل .)28
من جهة أخرى دعا األخ ساهر وعديد املتدخلني إىل الرجوع إىل مبدإ التشاركية
حتى إدارة الشأن املهني القطاعي وإعطاء القواعد حقها يف صياغة الرؤى
وتقرير مصريها املهني.
كام يأمل عديد املتدخلني يف مزيد الضغط عىل سلطة االرشاف حتى تتفاعل
اكرث مع مطالب أبناء القطاع واالصغاء الجدي مبا يتس ّنى معه املتابعة ملشاريع
االوامر والقرار ومدى االلتزام بتنفيذها...
* تضامن مطلق
ش ّدد الحارضون عىل تضامنهم املطلق مع رجال االتحاد يف مختلف املواقع
والذين يتعرضون ومنظمتهم إىل حمالت تشويه ممنهجة الهدف منها النيل
من هذا الرصح الذي هو قلعة لن تطالها األنواء فيها االنواع مهام تعددت
التشويهات وتناسلت املحاوالت البائسة والهرسالت املجانية واملامرسات
املربكة والقضايا التي لن تحبط العزائم ولن توقف املسرية.
* حمدة الزبادي
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بالتلميح والترصيح

أحالم الفتى الطائر!

* بقلم :لطفي املاكني

قد تكون األرقام املعلنة مؤ ّخرا بخصوص نوايا الهجرة لدى عموم الشعب
التونيس وخاصة فئة الشباب ما بني  15و 25سنة صادمة لفئة واسعة من
الرأي العام اال ان الثابت ان االسباب التي أفرزت تلك النتائج معلومة
لدى الجميع يف ظل االوضاع املرتدية التي عليها البالد سياسيا واقتصاديا
اليومي للعائالت التونسية ومنها
واجتامعيا واملنعكسة سلبا عىل املعيش
ّ
ترسب االحباط والشعور بالغنب لدى الرشائح املفقّرة وامله ّمشة وأعدادها
تتزايد من يوم إىل آخر.
وذلك الشعور بالغنب وخاصة فقدان الحلم واألمل يف أن يكون غدا افضل
بات مهيمنا لدى الشباب مبختلف مستوياته التعليمية واالمر نفسه لدى
من اكتفى بسنوات محدودة بأحد املؤسسات التعليمية بعد ان ترسخت
صورة يف املخيال الجمعي كون املصعد االجتامعي معطّل من أبواب التعليم
ومل ي ْبق إال باب الهجرة كك ّوة تبعث بضوء من االمل يف عتمة هذه األزمة
متع ّددة األسباب ونتيجتها واحدة هي اتساع اله ّوة بني أغلب رشائح املجتمع
اذ فئة ضئيلة تنع ُم بخريات البالد رغم انها ال تحب البالد مبقدار يزيد عن
اغلبية الشعب الكريم أو هي تعمل ساعات وأيام اضافية تطوعا لدفع النمو
وازدهار االقتصاد.
إذ النتائج املعلنة عن الذين ينتظرون شيئا هنا وان الحلم هناك يف الضفة
األخرى اذ يولد االمل كل لحظة لدى شعوب راهنت عىل االنسان كقيمة
فكر وخلق وابداع مهام كانت القدرات التي لديه او املهارات التي اكتسبها
جل الباحثني يف االسباب الكامنة والدافعة إىل
وأعتقد أن هذا ينطبق عىل ّ
هجرة اآلالف باتجاه بلدان الشامل وتحديدا األوروبية ،األسلوب الذي يتم
التعاطي به مع مثل هذه الظواهر ذات العالقة املبارشة باليافعني واملراهقني
والشباب املتمكن من وسائل التواصل الحديثة وبالتايل هو مواكب بشكل
واسع ملا يجري يف العامل اساسا كل ما يهم التنقل وحرية السفر والفرص
بكل الذين ينطبق عليهم قول الشايب
املتاحة (بأي طريقة كانت) ليلتحق ّ
«إذا ما طمحت اىل غاية ركبت املنى ونسيت الحذر».
ولعل املتابع واملتواصل مع الشباب وقضاياه وتطلعاته لن تصدمه تلك
ّ
األرقام التي تقول إن الغالبية من تلك الفئة يسكنهم الحلم يف الذهاب اىل
حيث العامل االرحب القادر عىل ان يحتوي مشاغلهم ويحضن احالمهم حتى
تصبح فعال قامئا يف الواقع مستندين اىل أمثلة مام يتداول عرب مواقع التواصل
االجتامعي او من محيطهم القريب ملن ركبوا صهوة املغامرة ويفرضون عىل
الواقع االستجابة ألمانيهم التي تاهت بني ثنايا مفردات خطاب رسمي مازال
يبرش باملعجزات والخوارق من االنجازات وما عىل هذا الشباب وهو يف
مقتبل العمر إال الصرب والتجلد عىل هذه األزمات متع ّددة األسباب حتى
ترى السلطة السياسية واالحزاب املهيمنة عليها الحلول املثىل وتهتدي إىل
الطريق الذي به يقتدي الشباب ويحقق طموحاته املداسة تحت اقدام
الراكضني اىل مواقع القرار السيايس متجاهلني اصواتهم ويف الوقت نفسه
غافلني او متغافلني عن املخاطر واملنزلقات املرتبصة بهم من الذين يتصيدون
مثل هذه االوضاع الستقطابهم يف مخططاتهم االجرامية ليكونوا وقودا
ملحارق أشعلوها بأكرث من بلد مستعملني خطابا يعدهم بجنات وحور عني
تنتظرهم لهفا واشتياقا وما عليهم اال ان يطيعوا وينفذوا أجندات املخططني
واملدبرين املستغلني لوضعياتهم االجتامعية املرتدية وهذا ما نبه إليه أغلب
الباحثني يف ظواهر التطرف واألصولية والجامعات االرهابية ويف الوقت نفسه
يتمنون استدامة تلك االوضاع املرتدية حتى يظل الخزان الذي منه يؤججون
تلك املحارق مآلنا باآلالف من املحطني والفاقدين للحلم بسبب سياسات
الحكومات املتعاقبة العاجزة بالوراثة عن إيجاد بداية تكون املنطلق لرسم
واقع مغاير يحقق الكرامة لفئة بطبيعتها رافضة للواقع ومتطلعة إىل تقويضه
وخلق واقع مغاير له تجد فيه الحلم الذي ترنو إليه.
واستنادا إىل األسباب نفسها تؤدي إىل النتائج نفسها فإن االرقام املعلنة
عن نوايا الهجرة لن ترتاجع طاملا ان الواقع اليومي مل يتغري بعد ان ملت
الرشائح املهمشة الكالم املعاد واملتكلس والتهميش هنا ال يقف معناه يف
حدود معينة الن الحقائق واملعطيات املتداول وقد تبينّ أن تلك السمة
أصبحت تشمل عديد املنتمني إىل قطاعات كانت إىل سنوات قليلة ماضية
تعرف باملحظوظة مبا يتوفر لها من امكانيات وفرص تحسني أوضاعها.
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اليوم العاملي للمهاجر:

أكثر من مليون ونصف تونيس يريدون املغادرة 
قدرت منظمة الهجرة الدولية عدد املهاجرين يف العامل
بـِ 281مليون نسمة أي ما يعادل  3,6باملائة من سكان العامل
سنة  .2020وقد شهدت ظاهرة الهجرة ،خالل العرشيتني
األخريتني ،تطورا رغم تراجع نسق تدفق املهاجرين جراء
انتشار جائحة «كوفيد .»19 -مل تكن تونس مبنأى عن هذا
املشهد ،ال سيام منذ سنة  ،2011إذ عرفت البالد تدفقات
هجرية مختلفة .ولفهم ورصد ظاهرة الهجرة كان البد
من إيجاد معطيات ذات مصداقية وتشمل مختلف فئات
املهاجرين.
ويعترب «املسح الوطني للهجرة الدولية» الذي قام بإنجازه
املعهد الوطني لإلحصاء بالتعاون مع املرصد الوطني للهجرة،
بدعم من املركز الدويل لتطوير سياسات الهجرة ،املسح األول
من نوعه ،ويهدف أساسا إىل توفري بيانات ومؤرشات من
شأنها دعم نظام املعلومات يف مجال الهجرة ويكون بالتايل
خطوة مه ّمة وأساسية إلرساء حوكمة أكرث نجاعة يف مجال
الهجرة ،فنتائج هذا املسح هي أداة قيمة لتحليل الظاهرة
وصياغة السياسات ووضع اسرتاتيجيات من أجل هجرة آمنة،
منظمة ونظامية.
شمل «املسح الوطني للهجرة الدولية» ثالث فئات من
املهاجرين :املهاجر الحايل واملهاجر العائد واملقيم األجنبي يف
تونس ،باإلضافة اىل املواطن التونيس املقيم الذي مل يسبق له
يخص الهجرة خارج تونس.
الهجرة ملعرفة آرائه ونواياه يف ما ّ
غري املهاجرين
يعترب غري مهاجر ،يف إطار املسح الوطني للهجرة الدولية،
كل شخص تونيس الجنسية مقيم يف تونس بلغ من العمر 15
ّ
سنة فام فوق ،ورصح بأنه مل يُ ِقم أكرث من ثالثة أشهر يف بلد
بالخارج.
وقد أفضت النتائج إىل أن قرابة خُمس غري املهاجرين رصح
بأن له نية الهجرة خارج تونس .وقد مكن املسح من تحديد
خصائص هؤالء ،إذ أن من ينوي الهجرة هو غالبا شاب ،عمره
بني  15و 24سنة ،أعزب ،متعلم وعاطل عن العمل ،يقطن
بإقليم تونس الكربى ،أو بالوسط الرشقي او بالجنوب الرشقي
للبالد ،ويُعترب البحث عن شغل وإيجاد فرص للعيش الكريم
من أهم دوافعه للهجرة.
وتبقى الدول األوروبية ،وباألساس فرنسا ،إيطاليا وأملانيا،
الوجهة املفضلة لقرابة سبعة أشخاص من عرشة لهم نية
الهجرة.
وتبقى الهجرة حلام يراود البعض وحقيقة يسعى البعض
اآلخر إىل تحقيقها ،إذ أن  14,3باملئة فقط من بني الذين عربوا
عن نيتهم مغادرة البالد رصحوا بأنهم قاموا بخطوات فعلية
لتحضري مرشوع الهجرة.
 39ألف مهندس و 3300طبيب غادروا إقامتهم
يعترب مهاجرا حاليا كل شخص تونيس الجنسية بلغ من

العمر  15سنة فام فوق ،كان قد أقام بتونس ويقيم حاليا يف
الخارج ملدة تتجاوز ثالث أشهر .واستنادا إىل هذا التعريف،
يُق ّدر عدد املهاجرين التونسيني الحاليني بحوايل  566ألف
شخص ( 388ألف من الرجال و 178ألف من النساء) .يُقيم
ثالثة أرباعهم يف ثالث دول أوروبية :فرنسا وإيطاليا وأملانيا،
وأما عن مكان إقامتهم األصلية بتونس فيتمركز ثالثة أرباعهم
بإقليم الشامل الرشقي وتونس الكربى والوسط الرشقي.
غادر نصف املهاجرين الحاليني تقريبا من أجل البحث عن
عمل وتحسني دخلهم أما التجمع األرسي فكان السبب الرئييس
ملغادرة ثلثي املهاجرات.
وتتميز الهيكلة العمرية للمهاجرين الحاليني بغالبية
نسبية لفئة الشباب ،إذ أن أربعة مهاجرين من  10ترتاوح
أعامرهم بني  15و 29سنة ،وتنطبق هذه الهيكلة عىل كال
الجنسني .كام أن املهاجر الحايل يتمتع مبستوى تعليم أفضل
مقارنة بالسكان املقيمني يف تونس ،حيث أن مهاجرا من ثالثو
له مستوى تعليم عا ٍل ،بينام متثل نسبة املهاجرين من غري
املتعلمني أقلية ( 3.3باملئة) ،وقد عرفت هجرة ذوي املستوى
التعليمي العايل تسارعا يف نسقها خالل السنوات األخرية ،فعىل
سبيل الذكر ،غادر  39ألف مهندس و 3300طبيب البالد بني
 2015و 2020من أجل فرص عمل بالخارج.
أثناء إجراء املسح 55.5 ،باملئة من املهاجرين الحاليني
رصحوا بأنهم يزاولون نشاط مهني يف بلد املهجر ( 68.1باملئة
ّ
من بني رجال مقابل  28.2باملئة من بني النساء) ،يف حني كانت
هذه النسبة قبل الجائحة تقدر بـ  63.4باملئة وهو ما يربز األثر
السلبي لألزمة الصحية عىل نشاط التونسيني هناك .أما أهم
القطاعات املشغّلة للمهاجرين الحاليني فتتمثل أساسا يف قطاع
البناء ( 17باملئة) واإليواء واملطاعم ( 13.7باملئة) والتجارة
( 8.7باملئة) ثم قطاع الصناعة التحويلية ( 8.1باملئة) والفالحة
والصيد البحري ( 7باملئة).
يخص االستثامرات بتونس ،رصح واحد عىل عرشة
ويف ما ّ
مهاجرين حاليني أنه قام باستثامر يف تونس ،وهي نسبة ترتفع
بتقدم عمر املهاجر .وتتعلق هذه االستثامرات أساسا مبجاالت
البناء والعقارات والفالحة والتجارة ،إالّ أن تنفيذ هذه املشاريع
يواجه عديد الصعوبات يف تونس واملتمثلة ،حسب ترصيح
املهاجرين ،يف اإلجراءات اإلدارية املعقدة ومحدودية رأس
املال ،والفساد واملحسوبية ،فضالً عن ضعف املساعدات املالية
والحوافز الرضيبية يف تونس.
والجدير باملالحظة ،أن نصف املهاجرين الحاليني قاموا
بالهجرة خالل العرشيتني األخريتني وأن البلدان األوروبية
تسجل أطول فرتات إقامة للمهاجرين ،وهي البلدان التقليدية
أقل.
لهجرة التونسيني يف حني تسجل دول الخليج فرتات إقامة ّ
(الجزء األول)

نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تعرب عن تحفظها إزاء تجديد االتفاقية مع «الكنام»

عبرّ ت النقابة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة ،عن
تحفظها إزاء فرضية تجديد االتفاقية القطاعية التي تربط
أصحاب الصيدليات الخاصة والصندوق الوطني للتأمني عىل
املرض (الكنام) والتي ينتهي أجلها بحلول يوم  31ديسمرب
الحايل.
وأكدت النقابة التونسية ألصحاب الصيدليات الخاصة ،وفق
ما جاء يف الالئحة الصادرة عن املؤمتر الوطني للنقابة امللتئم يوم
 11ديسمرب بتونس ،تحفظها إزاء تجديد االتفاقية القطاعية مع
الكنام ما مل تتحقق جملة من املطالب من بينها االلتزام بتصفية
املستحقات التي حان أجلها واملتخلدة بذمة الصندوق الوطني
للتأمني عن املرض.
كام تدعو نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة إىل احرتام
كامل بنود االتفاقية القطاعية ،واىل إرشاك النقابة يف كل مراحل

التحضري لتفعيل مرشوع منظومة التبادل االلكرتوين للمعطيات
نص الالئحة.
ومنظومة « ،»seedوفق ّ
وقد تناول املؤمتر الوطني للنقابة امللتئم يوم  11ديسمرب
بتونس ،بدعوة من الهيئة الوطنية املنعقدة يوم  11نوفمرب
 ،2021االتفاقية القطاعية مع الكنام وعاين الوضعية املالية
«الخطرية التي تردى فيها عديد الصيادلة والتي أصبحت تهدد
نشاطهم باإلفالس ومتثل خطرا عىل قطاع توزيع األدوية».
وطالبت النقابة رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل إليجاد
الحلول الالزمة لهذه الوضعية التي قالت إنها «كارثية وأصبحت
تشكل عائقا أمام صحة املواطن» ،معلنة تفويضها املكتب
الوطني للنقابة التخاذ القرارات التي يراها مناسبة لضامن
حقوق الصيادلة.
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نوايا الهجرة لدى األسر التونسية
مبناسبة اليوم العاملي للمهاجرين،
ينظم املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية واالجتامعية ندوة
مفتوحة وذلك اليوم الخميس 16
ديسمرب  2021انطالقا من الساعة
التاسعة صباحا يف نزل املاجستيك
بتونس.
وسيقع خالل هذه الندوة تقديم
مجموعة من الدراسات والقراءات
التحليلية حول قضايا الهجرة إضافة
التي تقديم النتائج األولية لدراسة
إحصائية ميدانية تحت عنوان
«جائحة كوفيد  19وتطور نوايا
الهجرة لدى األرس التونسية» اعتمدت الدراسة عىل ع ّينة قصدية من  1400أرسة وذلك من خالل بناء  7مناطق اسقاط متقاربة من
حيث الحجم وموزعة عىل مختلف األقاليم التونسية.
وحاولت الدراسة اإلجابة عن كيفية تحديد تفاعل األرس مع الجائحة من حيث أشكال التأقلم والتضامن واسرتاتيجيات املقاومة
والصمود وتحديد مدى تأثري الجائحة عىل األفراد داخل األرسة وخارجها وخاصة يف مستوى الرضا العام يف سياق الجائحة وانعكاساتها.
وتحديد مدى تأثري الجائحة وانعكاساتها عىل نوايا الهجرة لألفراد ولألرس وتحديد مدى تأثري الجائحة وانعكاساتها عىل مستوى نشأة
املرشوع الهجري وتط ّوره.
كام ينظم املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية تظاهرة ثقافية بعنوان «حكايا الالمريئ» انطالقا من السادسة مساء بقاعة
الريو (نهج راضية الحداد تونس)
فيلم وثائقي Non grata 17دق (املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ونواة – إخراج :حامدي األسود)
فيلم وثائقي  La via del ritornoفيلم لكل من ماتيو غارافوغليا ،جيوفاين كلموين ،ويوسف حسن اولغادو .إرشاف فرانشسكا مانويك
فيلم استقصايئ 15دق.

ترحيل  516تونسيا يف شهر واحد
ومنع  19ألفا من الهجرة القانونية

أكّد النائب عن التيار الدميقراطي يف الربملان امل ُعلّقة أشغاله ،مجدي الكرباعي ،ترحيل
 1159تونسيا من إيطاليا وذلك منذ شهر جانفي  2021إىل غاية  15سبتمرب الفارط.
وأضاف الكرباعي ،نقال عن وزارة الداخلية اإليطالية أنه تم خالل شهر نوفمرب فقط
ترحيل  516تونسيا يعني مبعدل  129أسبوعيا.
وقال رئيس رابطة جمعيات التونسيني يف إيطاليا رضا املرشقي أن الرتحيل القرسي
بدأ قبل سنة  2021لكن وترية الرتحيل زادت يف املدة األخرية ،مشريا إىل أنه تم إرجاع
حوايل  381تونسيا.
وأكد املرشقي منع حوايل  19ألف تونيس من املهاجرة بصفة غري قانونية مقابل
منع  42ألف عىل امتداد عرش سنوات ،مضيفا أن زيارة وزيرة الداخلية اإليطالية
إىل تونس سمحت بعودة  80مهاجرا غري نظامي مبعدل  5مواطنني يوميا بدل 40
تونسيا أسبوعيا.
* محمد

جائزة آنا كالين للنساء لسنة  2022تمنح لألستاذة فراوس ،املحامية
والناشطة يف مجال حقوق النساء
يرسى فراوس هي أول امرأة تونسية،
تتوىل منصب مديرة تنفيذية ملكتب
شامل إفريقيا والرشق األوسط للفيدرالية
الدولية لحقوق اإلنسان .كام شغلت
أيضً ا منصب رئيسة الجمعية التونسية
للنساء الدميقراطيات ( )ATFDوذلك
إىل موىف جوان من سنة .2021
اختارت يرسى دراسة القانون لتصبح
مدافعة عن النساء الفقريات والضعيفات
وضحايا العنف .وانضمت يف وقت مبكر
إىل القوى النسوية التقدمية يف تونس
يف عام  .1999صدر القانون األسايس
عدد  58لسنة  2017مؤرخ يف  11أوت
 2017املتعلق بالقضاء عىل كافة أشكال
العنف ض ّد املرأة نتيجة ملجهودات
االئتالف الوطني ملناهضة العنف ضد
النساء .وميثل هذا اإلنجاز نجا ًحا تاريخ ًيا
ساهمت يرسى فراوس يف كتابة فصوله
والدفاع عن تبني تونس له فوضعت
بصمتها فيه .بيد أن هذا النجاح
الترشيعي بالنسبة إليها ال يعترب كافياً إذ
يتوجب رؤية هذا القانون ينفذ عىل أرض الواقع.
عزز دستور  2014يف تونس ،مكانة حقوق اإلنسان وحقوق النساء .ومع
ذلك ،ال تزال هناك فجوات كبرية بني ما هو عىل الورق وبني الواقع
املعييش اليومي للنساء .يحتاج القانون املدين والجنايئ أيضاً إىل إصالحات

جذرية تتامىش مع الدستور واملعاهدات الدولية املصادق عليها من قبل
الدولة التونسية .غري أن هذا املوضوع ،غالباً ما يطرح يف بيئة ثقافية
واجتامعية تقليدية ونظام عدالة محافظ.
حالياً ،إثر اإلعالن عن حالة االستثناء أو حالة الظروف االستثنائية يف
تونس ،يجمع الرئيس كل السلطات بني يديه وهو ما أدى إىل التخيل عن

مبدإ الفصل بني السلط بشكل مؤقت
مام جعل جهود ومحاوالت وخطوات
تفعيل الحقوق املنصوص عليها يف
الدستور أكرث صعوبة.
تقول رئيسة لجنة التحكيم باربرا
أومنوسيغ ،عضو مجلس إدارة مؤسسة
هايرنيش بول «من خالل منح جائزة
آنا كالين النسائية إىل يرسى فراوس،
نود تقوية وتشجيع الحركات النسوية
يف تونس .إذ ناضلت النساء يف منطقة
الرشق األوسط وشامل إفريقيا عىل
مدى عقود من أجل حقوقهن ،ضد
اإلقصاء ولتحقيق املساواة عىل جميع
األصعدة السياسية منها واالجتامعية.
ويف إشارة إىل الوضع الراهن يف تونس،
تضيف« :بالنسبة إىل يرسى فراوس
وحلفائها ،فإن األولوية الحالية هي
الحفاظ عىل املكتسبات التي تم
تحقيقها حتى اليوم .وهنا نعاضدهن/م
بتضامننا الكامل والالمرشوط».
وسيت ّم تسليم الجائزة يف حفل يقام يف

برلني يوم  11مارس .2022
وباملناسبة فإن األرسة املوسعة لجريدة الشعب تهنئ األستاذة يرسى
فراوس بالجائزة وكذلك زوجها زميلنا الصحايف يف «الشعب» األخ ناجي
الخشناوي.
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الحكومات املتتالية تعيد الكالم نفسه دون نية واضحة إلصالح
املؤسسات العمومية
ـ ما تجدر االشارة إليه أن الحكومات املتتالية وأعني حكومات
* حوار :لطفي املاكني
الشاهد والفخفاخ واملشييش وبود ّن ظلت تعيد الكالم نفسه وبالتايل
فان ما استنتجناه هو غياب الرغبة والنية لديها يف اصالح املؤسسات
باتت املؤسسات العمومية التي هي أساس وعامد االقتصاد
العمومية بل إ ّن ما يُس ُّن من قوانني واجراءات من قبل الربملان املجمد
الوطني واملرفق العام الذي يعكس البعد االجتامعي للدولة تحتاج إىل
زادت من تدهور اوضاع هذه املؤسسات إذا مل نقل تخريبها وهو
عملية اصالح عىل أسس تراعي بالدرجة االوىل استمرارها ودميومتها
ما نبه اليه االتحاد العام التونيس للشغل يف مرات عديدة وطالب
ملواصلة القيام بأدوارها املختلفة املستندة أساسا إىل خدمة البالد
يف الوقت نفسه بالعمل الجدي إلصالح املؤسسات العمومية وارساء
خص به الشعب األخ صالح
واملواطنني وهذا ما ب ّينه يف الحوار الذي ّ
آليات ملقاومة الفساد فيها ومهام كان نوعه ومهام كان مأتاه اي البد
الدين الساملي األمني العام املساعد يف االتحاد العام التونيس للشغل
ان يأخذ القانون مجراه حتى ال تتعكر أوضاع هذه املؤسسات كام
املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية اذ توقف عند نقاط
حصل لكل من رشكتي فسفاط قفصة والسكك الحديدية.
ومسائل عديدة يف عالقة بأوضاع هذه املؤسسات واملقرتحات التي
ذلك أن تعطيل الخط  13عىل مدى ثالث سنوات كبد الرشكة
تقدم بها االتحاد وكيف ّية التعاطي الحكومي معها يف ظل التشاورات
خسائر بأكرث من  400مليار ذهبت اىل جيوب اللوبيات التي تقوم
الجارية حاليا.
بعملية نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات لتترضر املؤسستني والدولة
بصورة عامة مقابل استفادة اطراف ال تحب الخري للبالد .كام أنه كان
* بداية لو توضح لنا حقيقة أوضاع المؤسسات
يفرتض أن ترصد الحكومة يف ميزانية  2020ما قيمته  7آالف مليار
العمومية بصفة عامة وأساسا المعنية بأولوية اإلصالح؟
لصالح املؤسسات العمومية اال انها اكتفت برصد مبلغ ال يتجاوز 4
ـ ما يجب التأكيد عليه ان املؤسسات العمومية تشكو من
آالف مليار وهذا غري كاف وهو ما يبني عدم الرغبة يف إصالح هذه
صعوبات مالية واخالالت عديدة هذا ينطبق عليها جميعا حتى
املؤسسات وميكن اعتبار ما حصل من االسباب التي جعلت االتحاد
تلك التي موازناتها املادية عادية فهي بدورها تحتاج إىل اصالح عىل
يدعم اجراءات  25جويلية خاصة ان املؤسسات العمومية باتت يف
مستوى الحوكمة أساسا ومهام كانت موازناتها فا ّن الحوكمة هنا
وهنا
االصالح
بعملية
القيام
عىل
تقدر
لن
ذلك
غياب
يف
النه
لها
حاجة متأكدة إىل معالجة اجتامعية ومالية باعتبار ما حصل يف فرتة
ستكون داخلية وخارجية اضافة إىل الترصف يف املوارد البرشية مبا
مساهمة
غياب
ويف
التي
النقل
رشكات
مثال
نذكر
حكم الرتويكا التي أغرقتها منذ 2011
يجعلها تعمل بطريقة مثىل لتكون أنجع مبا ميكنها من مداخيل مه ّمة
يروج
الذي
الوقود
تستهلك
اصبحت
الدولة
يف انتدابات عشوائية وغري مدروسة
وهذا مقدور عليه.
الرشكة
إىل
بالنسبة
ا
م
أ
املنتظم.
غري
القطاع
من
13
الخط
تعطيل
ـ
ّ
زادت من تدهور اوضاعها وموازناتها
من ناحية ثانية فان املؤسسات العمومية الناشطة بالقطاعات
لدى
مستحقاتها
فإن
الغاز
و
للكهرباء
التونسية
سنوات
ثالثة
مدى
على
املالية.
التنافسية وهي اسرتاتيجية من الرضوري أن نجد لها اصالحات يف
مليار
الف
من
وأكرث
مليار
ألفي
تتجاوز
الدولة
املسائل الترشيعية والقانونية ومثال ذلك قانون الصفقات العمومية
كبد شركة السكك
العمومية
املؤسسات
من
مليار
الف
و
الخواص
من
* وهل هناك بوادر في
وما يتسم به من طول يف االجراءات ال تساعد عىل ربح الوقت
الحديدية خسائر
يف
املبلغ
وهذا
مليار
آالف
أربعة
مجموعه
ما
اي
المرحلة الحالية للذهاب باتجاه
والرسعة يف االنجاز يف حني ان مؤسسات القطاع الخاص ال يعرتضها
تجاوزت  400مليار
عىل
قادرة
تكون
الرشكة
فان
اسرتجاعه
تم
حال
تجسيم المقترحات التي
هذا العائق وهذا إخالل يف
وهنا
املتجددة
الطاقات
يف
االستثامر
تقدمتم بها إلى الحكومة؟
رشوط املنافسة لذا فان الرضورة
يساهم
ان
من
لدينا
مشكل
ال
انه
أبني
ـ جميع المؤسسات
ـ هذه الحكومة أي حكومة السيدة
تتطلب اعطاء بعض االصالحات
ان
عىل
املتجددة
الطاقات
من
الكهرباء
انتاج
يف
الخواص
نجالء بودن وعىل مستوى الحديث أبدت استعدادها ملعالجة أوضاع
الدارة املؤسسة العمومية حتى
العمومية تحتاج إلى
وبيع
بتوزيع
له
املسموح
الوحيد
الطرف
الستاغ
تبقى
املؤسسات العمومية التي تشكو صعوبات مالية مثل الفوالذ وتونس
ال تبقى مرتبطة بهذه الرتاتيب
إصالح على مستوى
وحسب
الحقا
م
ت
ما
ن
أل
.2015
قانون
حسب
الكهرباء
ّ
ّ
الجوية وحلفاء الورق والصيدلية املركزية والسيفات وهذه االخرية ت ّم
املعقدة والطويلة يف الوقت
أساسا
الحوكمة
إمتامه
وقع
الذي
و
املجمد
ملان
رب
ال
عن
الصادر
و
2019
قانون
بخصوصها اتفاق نتمنى ان تلتزم به الحكومة يف ظل مؤسسة وطنية
نفسه.
سمح
فقد
2020
فيفري
يف
املؤرخ
115
عدد
حكومي
بأمر
ُ
تلعب دورها الحيوي رغم ما تواجهه من عراقيل بعد أن ألغيت عديد
هناك كذلك مؤسسات
الستاغ
شبكة
باستعامل
الكهرباء
وبيع
بانتاج
للخواص
االنشطة الراجعة اليها بالنظر ومنحت لصالح
متخصصة يف مجال
عمومية
ّ
للرشكة
منافسة
خلق
النه
مقبول
غري
وهذا
الخواص وهذا جوهر الخلل اي ان يقع دعم
معني أي أنها الوحيدة عىل مستوى البالد يف نشاطها فان عملية
التوزيع
و
االنتاج
يف
الغاز
و
للكهرباء
التونسية
الستاغ
مستحقات
ـ
القطاع الخاص عىل حساب القطاع العام
اصالحها تحتاج إىل رؤية واضحة تراعي تلك الخصوصية املرتبطة مبا
قادرة
الستاغ
ان
عىل
التأكيد
نجدد
وهنا
البيع
و
تتجاوز  4آالف مليار
وهذا ما نلحظه يف أكرث من قطاع مثل انتشار
تد ّره من أموال عىل خزينة الدولة وبالتايل ال ميكن التفويت فيها الن
حاصل
هو
كام
الوطني
بدورها
القيام
عىل
مؤسسات التعليم الخاص مبختلف مستوياته
الدولة غري قادرة عىل تعويض تلك املداخيل من الخواص وهي بآالف
أغلبها من الدولة
لعموم
خدماتها
بتقديم
الطويل
تاريخها
عرب
يف حني ان املؤسسة التعليمية العمومية التي
املليارات لغياب الرؤية كام ارشنا سابقا يف عالقة بالعدالة الجبائية اذ
بكامل
التونيس
الشعب
كونت االجيال املتعاقبة املقتدرة تحتاج إىل
ال يخضع الكثريون لدفع ما عليه لخزينة
وبالتايل
الجمهورية
اب
ر
ت
الكثري من الدعم واالهتامم ملواصلة دورها الوطني النه لدينا قناعة
الدولة.
ـ المؤسسات العمومية
غري
املنافسة
هذه
من
حاميتها
من
هنا
د
ب
ال
ّ
راسخة ان املؤسسات العمومية قادرة عىل النهوض والتطور واالصالح
تحتاج إلى معالجة
الرشيفة وامله ّددة الستمرارها ودميومتها.
لتظل رافدا أساسيا لالقتصاد الوطني كام هو دأبها منذ استقالل
* وماذا عن المؤسسات التي
بعد
واجتماعية
مالية
البالد والبد ان تعمل هذه الحكومة عىل املحافظة عىل هذا الدور
تمثل مرفقا عامًّا؟
قدمها
التي
المقترحات
هي
ما
*
الترويكا
أغرقتها
ان
الحيوي والوطني للمؤسسات العمومية وتعمل جادة وبنية صادقة يف
ـ يف عالقة باملؤسسات التي تعترب
الصعوبات
هذه
لتجاوز
االتحاد
تكريس االصالحات املستوجبة انطالقا من املقرتحات التي تقدمنا بها
مرفقا عاما مثل التعليم والصحة والنقل في انتدابات عشوائية
المؤسسات
تعوق
التي
واالشكاليات
والتي تعمل أوال وأخريا ملصلحة املرفق العام ودميومته.
فهي من مشموالت الدولة لتوفري التمويل
وغير مدروسة
العمومية للقيام بدورها؟
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عالقة األولياء باملربّني :ما هذا احلريق اهلائل؟

فاتن الوساليت

املرب ،عن دوره
نكتب دفاعا عن املدرسة العموم ّية ،عن قيمة يّ
الريادي يف املجتمع ،عن حقّه يف العمل بكرامة متاما مثلام يدافع
ّ
الفرس عن حقّه يف الصهيل والسمكة عن حقّها يف السباحة والشجرة
عن حقّها يف تغيري أوراقها والشعوب عن حقّها يف تغيري حكّامها.
متاما كام نكتب عن حق التالميذ يف التعلّم يف ظروف عادلة وم ْرض ّية
وإنسان ّية ،فالعنف الذي مُي ّيز املجتمع يف عالقته باملربّني ليس موضوعا
وإن كان حارقا نعالجه وال قض ّية وإن كانت مقدّ سة وعادلة نمُ ّجدها،

توتر العالقة
هذه املنظومة الحبىل مباليني املشاكل تنضاف
إليها مشكلة العالقة املتوت ّرة بني األولياء واملربّني
إذ ما زالت الحرب ض ّد املد ّرسني ت ُشعل نارها
بشكل سافر ال خفاء فيه وال حياء وماحدث
لألستاذة فاتن بن سالمة هو تكرار لعنف ُمورِس
سابقا ض ّد مد ّرسني آخرين وإن اختلفت بعض
الحيث ّيات.
ما يخوضه املربّون اليوم من صدام ٬ليس
صداما مع املجتمع بصورته الطبيع ّية وإنمّ ا صدام
معه كام انتهى إليه اليوم بصورته العدائ ّية
للمرب الذي تمُ ا َرس ضده كل أنواع
امل ُضطهدة
يّ
التهديد والرتذيل واالنتقام والتشفّي .هذا الصدام
ونيس يف العرشيّة األخرية إذ
غذّاه اإلعالم التّ ّ
عمدت عديد األصوات اإلعالم ّية إىل إهانة امل يُّرب
وشيطنته وتجرميه وح ْبسه يف أُطُر ومربّعات
ودوائر وحدود يرسمها التالميذ أو األولياء مبع ّية
هؤالء اإلعالم ّيني.
املرب وجعلوها طعاما ملن
لقد نهشوا قيمة يّ
يتلذّذ التهامها وفرضوا عليه الرقابة إىل ح ّد أنّهم
تخريبي
اعتربوا أن تقييم عمل التلميذ عمل
ّ
امي ُمضاد لحقوق الطفل .وأ ّن املربّية التي
إجر ّ
تستحق
أخضعت عمل تلميذها للتقييم مجرمة
ّ
املحاسبة والعقاب والتت ّبعات القضائ ّية .فص ّوتوا
جميعهم ض ّدها وهو ما الحظناه عرب صفحات
التواصل االجتامعي ...لقد حصل للكثري من أفراد
الشعب تح ّجر عقال ّين .وما تدويل قضية األستاذة
فاتن بن سالمة إال دليل عىل ذلك ،والحال أنه
مل ت ُد ّول قضايا أكرث أه ّمية ويف عالقة باألمن
القومي التونيس مثل قضايا اإلرهاب واالغتياالت
ّ
السياس ّية.
واقعي لك ّنه
حقيقي
هذا املوقف موقف
ّ
ّ
أي ح ّد تقلّصت مساحة احرتام
جارح يبينّ إىل ّ
املرب لتصل إىل درجة ال َع َدم ومحاولة إطفاء
يّ
املرب وحدها
بريقه .ليست مساحة احرتام
يّ
التي تقلّصت يف بالدنا فسامء اإلبداع تقلّصت
والثقافة والعالقات اإلنسان ّية وكرامة الفرد
جميعها تقلّصت .هكذا نحن منذ زمن ،مختلف
املرب كام يرشبون كوب
أفراد الشعب يشتمون يّ
ماء ويُحاكمون ويثلبون ويُسلّطون األحكام دون
كل ما فعلوه وما قالوه
الحاجة إىل حكم محكمةّ .
ليس جديدا فقد سبق أن قيل لك ّنه كان دامئا
مبثابة خنجر يف ظهور املربّني.

الرتبوي لخلق
لك ّنها قض ّية وطن بأكمله ذلك أنّنا نُع ّول عىل النظام
ّ
مجتمع جديد.
عندما ماتت تونس سياس ّيا خالل العرشيّة األخرية كان من
الطبيعي أن متوت فكريّا وثقاف ّيا وإبداع ّيا وتربويّا وأخالق ّيا و ِق َيم ّيا.
ّ
قطاعي.
فامل ْوت وحدة متكاملة وليس هناك موت بالتقسيط أو
ّ
املرب إىل
ونيس تدريج ّيا من مجتمع يحرتم يّ
وبذلك تح ّول املجتمع ال ّت ّ
املرب مثل س ّجان عىل رأس سجني .يكرس
مجتمع يقف فوق رأس يّ
رصفاته كام يراقب املخربون
ت
اقب
ر
ي
كل عالقات االحرتام معه،
ّ
ّ

املرب
االتهامات؟ وهل ستصبح مالحظة يُد ّونها يّ
عىل ك ّراس تلميذ أو عدد يُسند إليه كفيل بأن
املرب إىل املشنقة وإىل املحاكامت أو ربمّ ا
يأخذ يّ
إىل مص ّحة األمراض العقليّة؟
هذا املشهد ال نراه مختلفا عن املشاهد
الرتاجيديّة التي م ّرت يف تاريخ املد ّرسني يف العقد
األخري ،ففيلم القمع والثلب واالستهزاء والتحقري
والتقزيم والرتذيل والسخرية منهم فيلم طويل
ج ّدا أخرجته عنارص إعالمية كام أسلفنا القول
وأخرى اجتامعية وعملت عىل إتقانه شبكة
خصيصا لتسفيل
التواصل االجتامعي مو ّجهة ّ
قيمة املريب ورضب قيمته الرمزيّة .هذا االتجاه
الذي يسري فيه اإلعالم واألولياء هو اتجاه غري
كل إجامع حول اليشء نوع من
سليم فـَ« :يف ّ
إدانته» كام يقول أدونيس.
ال نتص ّور أ ّن صناعة هذه الصورة سوف تتوقّف
يف الزمن الحايل ما مل تُتّخذ إجراءات وتدابري
حقيقيّة وصارمة يف اتجاه حفظ كرامة املربّني.
فمسلسل العنف ض ّدهم مل يعد ظاهرة معزولة
بل متفشّ ية بشكل غري مسبوق ،وض ّد قطاعات
أخرى أيضا كاألطبّاء مثال ،يف زمن يقع فيه إعالء
شأن وقيمة ُص ّناع املحتوى من مشاهري اليوتيوب
واألنستغرام فيَنالون التكريم ويتسابق اإلعالميّون
مل ُحاورتهم واستضافتهم .نصب اإلعالميّون
أنفسهم املشانق النقديّة للمربّني وصلبوهم عىل
جدران الكراهية والحقد والنقمة.

واقع مرير
املرب هو مبثابة رصاصة
هذا العنف املوجه ض ّد يّ
قاتلة ت ُو ّجه إىل املنظومة الرتبوية فتتقيّ ُح جراحها
املرب خاد ًما ذليال
أكرث .وما ملْ نك ُّف عن اعتبار يّ
لدى التالميذ وبإرشاف وزارة مل ت ْحمِ منظوريها،
ما مل نك ُّف عن توجيه رصاص االت ّهامات يف وجهه
فال تحرير وال خالص إطالقا لهذا الوطن مماّ
وسنظل نعيش عىل هوامش التاريخ
ّ
تر ّدى فيه
ِ
ْ
للمرب .ذلك أ ّن األمم
والحضارة ما مل نُع ْد االعتبار يّ
تق ّدمت وتط ّورت حني أ ْعلت من شأن ُمربّيها.
املرب واقع
فهذا الواقع املرير الذي يعيشه يّ
يصح فيه قول أدونيس« :لو كان واقعنا شخصا
ّ
لَ َرفض أن يت َم ْرأى يف الكلامت التي نقولها عنه».
فام حدث صورة صادقة عن هذا الج ّو القاتم،
والواقع الذي بقدر ما يشري إىل الحقد ال ّدفني
امل ُو ّجه ضد املربّني يؤكّد عىل مدى الضعف
واملهانة التي وصلت إليها املنظومة الرتبويّة.
والسؤال املطروح هو :ماذا يستفيد املجتمع
كاد املعلّم...
املرب ّ
أذل من رصصار؟ وملصلحة من
ّ
فهل
املرب عىل رصيف املجتمع ميضغ حني يصبح يّ
سيظل يّ
حكمته املفضّ لة« :كاد املعلّم أن يكون رسوال» ت ُْسحق كرامته كام تُسحق ذبابة؟
ثم ميوت قهرا يف حرب اإلشاعات والحقد وحرب هم لألسف ال يدركون أنّه حني تسقط مكانة

ويتم باسم حقوق الطفل (التي ال نُشكّك أبدا يف
فا ّرا من العدالةّ .
وجاهتها بل نحن من أشدّ املدافعني عنها اعرتافا بقيمتها ورضورتها
وبخُصوص ّية س ّن الطفولة وحقّها يف الحامية القانون ّية واالجتامع ّية)
التشفّي واالنتقام من املربّني وتُو ّجه الشتائم ضدّ هم وتعلو أصوات
وتُ ّتخذ ضدّ هم إجراءات قانون ّية تطول وتقرص حسب الرغبة وتتغيرّ
االتّهامات حسب مكانة الو ّيل املدّ عي ويقع إهدار الوقت يف الت ّتبعات
القضائ ّية وتجاهل املشكالت الحقيق ّية للمنظومة الرتبويّة التي
ذهبت أجيال ضح ّية هشاشتها وضعفها.

كل يشء ...فمجتمعنا ينىس أنّه
املرب يسقط ّ
يّ
يستحيل أن يتق ّدم ما مل يقع إعادة االعتبار إىل
األسايس مع العائلة يف
قيمة املد ّرس الرشيك
ّ
تربية األبناء ،فال ميكن أن نكون حداثيّني متق ّدمني
واملرب يُهان بشتّى الطرق ويف كل األوقات كام ال
يّ
جوهري بني
ميكن أن نكون تنويريّني وهناك خلط
ّ
الحق والواجب ،بني االحرتام والثلب والتشويه.
ال ميكن أن نكون حداثيّني ما دامت نظرتنا ملن
يُعلّمنا ويزيل ع ّنا غبار الجهل ويُنري عقولنا النظرة
التي تسود مجتمعنا الحايل.
نكران الجميل
هذا الحقد أعمى وله غائيّة ما ،هدف ما.
املرب هو كأ ْن ينىس
وباختصار :نكران جميل يّ
غصن الشجرة .مأساة املجتمع التونيس التي
أصبحت وصمة عار ِ
وخ ْزي عىل جبينه حيث تقف
أطراف عديدة متف ّرجة عىل املحاكمة األخالقيّة
البيداغوجيّة املهنيّة ألستاذة مع إصدار القرارات
واألحكام من خالل عملية ترهيب وعنف رمزيّينْ
املرب
تأيت عرب فجوات القانون تجرح كرامة يّ
ويهت ّز إثرها الكيان الرتبوي عموما وتشغل الرأي
الوطني .وهو ليس حدثا غريبا فعندما
العام
ّ
نتوكّأ عىل عكّاز الذكرى ونروح ننبُش يف أنقاضها
نجد مثل هذه املعارك حيث تح ّول من خاللها
األولياء واإلعالم إىل جرناالت يُعطون األوامر لش ّن
الحروب ض ّد املربّني يف عديد من امل ّرات ساعدهم
يف ذلك وزراء سابقون اعتربوا املربّني «ك ّراية»
لدى التالميذ الذين هم أصحاب «الباتيندا» يف
سباق محموم لنيْل رضا الناخبني وخدمة ملخزونه
االنتخا ّيب .فهلّل له األولياء وصفّقوا تصفيقاً .فهذا
الشعب ي ُهزه إيقاع شتم املربّني ويستهويه بل
يُسعده أكرث مماّ تسعده أفراحه الخاصة.
فهل أن أذواق الناس تل ّوثت إىل هذا الح ّد؟
ماذا تنتظرون من مجتمع يمُ عن يف إذالل ُمربّيه؟
أمل ي ُع ْد يُخجِلهم يشء وهم يسخرون ويتن ّمرون

ويهدمون رصح الرتبية؟ ألِهذا الح ّد صار ال َعفَن
من حولنا بهذا القدر وأنكرنا جميع القيَم؟ ملاذا
مل يتكتّل املحامون ملقاومة التهريب وكشف
جرائم امله ّربني؟ أين كان العرشون محاميا عندما
سقطت مهى القضقايض وارتطم رأسها بصخرة
وماتت؟ أين هم حني احرتقت رحمة ورسور يف
أحد املبيتات؟
أين ه ْم ومئة ألف تلميذ ينقطعون سنويّا
عن الدراسة؟ أين ه ْم وتالميذنا يعانون األم ّرين
املدريس
من سوء الخدمات املدرسية مثل النقل
ّ
واملبيتات ونقص التجهيزات والبنية التحتية
املهرتئة؟ أين العرشون محاميا وعدد هائل من
رشدين متسكّعني ويقع استغاللهم
أطفال تونس م ّ
جنسيّا واقتصاديّا وبأبشع الطرق؟
رصحت املندوبية العامة لحامية
أين ه ْم حني ّ
الطفولة أن مثانون يف املئة من العنف املو ّجه
ضد األطفال يت ّم داخل العائالت؟ أين هم من
كل قضايا الفساد ومن كل القضايا العادلة؟ ث ّم
ّ
املرب يف بيئة تتكاثر فيها ألغام الحقد
كيف يُبدع يّ
ُنصب فيها املشانق النقديّة؟
وت ُ
املرب طبّاخا يف بيوت األولياء
هل سيُصبح يّ
يُ ِع ّد الدرس مناهج ومعارف وتقييامت حسب
خياراتهم؟ كيف تح ّول الو ّيل من رشيك متفاعل
املرب
مع املؤسسة الرتبوية إىل عد ّو يالحق يّ
بالشتائم والحقد؟
ِ
ثم أأل ّن تونس بال طوائف ع ْرقيّة ودينية
أ ْوجدوا لها طوائف قطاعية ومهنيّة لخلق فتنة
اجتامعيّة؟ كيف نرسم الخط الفاصل بني حقوق
بحق
الطفل ومبادئ الفعل
الرتبوي وبني التمتّع ّ
ّ
التعلّم واحرتام املد ّرس؟
الخط شديد الوضوح ذلك أن الخطأ املعريف
ليس جرمية بل هو مدخل إىل العملية التعلّمية
منه تنطلق عملية بناء املعرفة.
(الجزء األول)
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آراء

القيسية
ياسية يف األزمنة
الس
الشّ طحات ّ
ّ
ّ

الطايع الهراغي

رس العالج يكمن يف ترصيف الغضب ال يف كظمه»
« ّ
(سيغموند فرويد)

 /1ولِ َم ال يكون االنتحار رضبا من االستشهاد؟
السيفي الذي انتحر يف املق ّر
الشّ يخ ال ّراشد راشد الخريجي الغ ّنويش (وليس غريه) يدرج سامي ّ
املركزي لحركة ال ّنهضة ضمن قافلة الشّ هداء ،عن الحدث الجلل يقول «هو شهيد من شهداء
ّ
ال ّنضال من أجل تحرير تونس من الظّلم والدّ يكتاتوريّة والفساد وال ّتهميش ...ضح ّية من ضحايا
وعس
واستشهاده يجب أن يكون متف ّردا بطول ّيا ،وإالّ فقد قيمته رُ
توظيفه ،ما دام الشّ يخ املجاهد ضنينا بإطالق لقب الشّ هيد كيفام
اتفق .ومعروف عنه يف هذا املجال تحديدا أمران :التّح ّري والتّعقّل.
أ ّما تبجيل األقربني عىل أنّهم األوىل باملعروف فتلك حيلة لرضب
عصفورين بحجر ،الوفاء للموروث أ ّوال ،وحتّى ال مُي ّن باللّقب عىل
ودب ثانيا .االستشهاد إذن احتجاج عىل تحريف الثورة
هب ّ
من ّ
بكل شفاف ّية ،يف
املؤسسات املنتخبة ّ
ومقاصدها ،رفض لالنقالب عىل ّ
السامء ،انتصار من الشّ هيد ملنظومة
ع ّز القيلولة ،والشّ مس يف كبد ّ
ما قبل  25جويلية .وهل مث ّة أصدق إنباء وإبالغا من شهادة شهيد؟
كل دالالته ال ّرمزيّة
املكان :معبد مونبليزير حتّى يكتيس الحدث ّ
السنويّة الحادية عرش للثورة
والقدس ّية .ال ّزمان :أيّاما قبل الذّكرى ّ
(ثورة  17ديسمرب يف ال ّدستور املتخ ّيل لسيادته 14 /جانفي يف
أجندات العمالء والخونة الجاحدين لطهوريّة سيادته والكافرين
بفضائلها التي يستحيل ع ّدها ويعرس حرصها.
إنها عقل ّية االستثامر يف املوىت والتّهاون واالستهتار مبشاعر من لهم
السياسة االعتبارات األخالق ّية وتدوس
صلة ما بالضّ ح ّية.هكذا تقتل ّ
عىل مقتضيات اللّحظة وتعتدي عىل حرمة املوت وتتاجر مبآيس
يقتص من نفسه يف لحظة يأس/عجز /تخ ّمر ،امتعاضا
ال ّناس .فمن ّ
من سلوك حزبه ،يتكّرم عليه شيخ الطّريقة والحوزة العلمية برتسيمه
تعسفا عىل اآلية «وال تحس ّنب الذين قتلوا يف سبيل
يف قافلة الشهداء ّ
الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون» .وتاريخنا نحن بالذّات ال
يخلو من مهازل مشابهة .فكثرية هي األنظمة العربيّة التي تنتقم
من املعارضني من مواطنيها ويتق ّدم حكّامها صفوف املع ّزين ،وليس
الساهرون يف ب ّرنا عىل األخالق الحميدة
السري يف جنازاتهمّ .
فقط ّ
وسدنة معابدها مي ّرغون القيم واألخالق يف الوحل .ال ّناطقون باسم
ال ّدين ينطقونه عىل هواهم .فليس من الالّئق أن ينتحر ابن ال ّنهضة
احتجاجا عىل إجحاف حزبها وحزبه يف حقّه .يثقل األمر عىل الشّ يخ
املجاهد فيعتدي عىل منظومته الفكريّة ومرجعيّاتها .ويتناىس رفضه
الترّ ّحم عىل األموات ما مل يكونوا من ملّته ويتجاهل تلكّؤه يف اعتبار
البوعزيزي شهيدا .تغلبه التّخمرية (هذه امل ّرة مكره ال بطل) فيتك ّرم
عىل املنتحر مبا مل يسع إليه ،وما كان ميكن أن يفكّر فيه أصال ،مامثلة
انتحاره -كرتجمة للقنوط واالمتعاض واالحتجاج واليأس املرتجم
عقائدي يسعى
السبل وانسداد اآلفاق -باالستشهاد كاختيار
ّ
لتشّ عب ّ
إليه صاحبه عن قناعة .وربمّ ا اشتهاه .وليس مستغربا -يف حقبة من
كل
تاريخ بالدنا تتناسخ فيها التّخريجات البهلوان ّية املتم ّردة عىل ّ
منطق وتتواتر االكتشافات العابرة للقا ّرات وال ّراجمة لألقاليم -أن
تتوالد الفتاوى وتتناسل مبا يذهل العقول وال يعمي فقط األبصار
يايس
بل القلوب التي يف ّ
الصدور ،فتصبح ال ّنهضة (ولِ َم ال اإلسالم ّ
الس ّ
بوصفها حامية حامه مبا استصدرته من أح ّق ّية التّمثيل األحادي؟)
السعيد وضح ّية صمت من ال
الشّ هيد والشّ اهد عىل انقالب ال ّرئيس ّ
يبادلها تقييمها لحدث  25جويلية.
 /2الحقد املنفلت من عقاله
يف الجهة املقابلة تتهاطل التّفاعالت املنفلتة من عقالها .ردود
أفعال يغلبها االنفعال وتعشّ ش فيها عقل ّية بدائ ّية وغريزة حيوان ّيةّ،
قوامها الشّ امتة والحقد وال ّرغبة يف صلب اآلخر .االنضباط لألخالق ّيات
السياس ّية واحرتام الذّات البرشيّة يرتك مكانه لالستهتار باملفاهيم
ّ
واستعدائها والتّالعب بها.التّشفّي يتّخذ لنفسه عنوانا آخر ب ّراقا من
ّبقي ،ويُح ّرف
حقل آخر ومن دائرة معارف أخرى :تكريس الحقد الط ّ
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الفقر» .لسنا معن ّيني يف هذا املجال بال ّربط املجا ّين بني عمل ّية االنتحار واملوقف من «الظّلم
والدّ يكتاتوريّة »..واعتبار املنتحر «ضح ّية من ضحايا الحرب الظّاملة عىل املناضلني وتجرميهم»
وال باملوقف من زلزال  25جويلية الذي يحيل إليه ترصيح الغ ّنويش بالهمس واللّمس والغمز
واللّمز وال ّنبز وبتلميح أبلغ من الترصيح ،يغري ويدفع دفعا إىل ال ّتأويل ،وإنمّ ا بالكيف ّية التي
تعامل بها رئيس الحركة إزاء من خيرّ االنتحار يف عقر دار الحركة .ال ّتوظيف مدفوع إىل أقصاه
وبدون طالء .يبدو أنّها من أكرث اللّحظات تجلّيا .املنتحر يف مق ّر ال ّنهضة يجب أن يكون شهيدا.
وشهيد ال ّنهضة تحديدا.

ّبقي كمفهوم ،كجهد نظري ،كمامرسة ،كمعطى وكقانون
الصرّ اع الط ّ
تاريخي ،ليلبس جبّة االنتقام والتّهليل أليّة كارثة تصيب الخصوم
ّ
واملنافسني .فام بالك مبن ُص ِّنفوا أعداء .عقليّة ساديّة تش ّدها وشائج
قرىب كثرية بتاريخ حافل بأقىص فنون التّلذّذ بتعذيب اآلخر ،أبشع
للصحابيّة أسامء
تعبرياته سلخ الجثّة والتّمثيل بها .والقولة املأثورة ّ
رض الشاة سلخها بعد
بنت أيب بكر (أسامء ذات النطاقني) «ال ي ّ
ذبحها» يف ّ
السياق الذي وردت فيه ،جزع ابنها عبد الله بن ال ّزبيرّ
مل ّا علم بعزم الح ّجاج عىل التّنكيل بجثّته ،بليغة ال ّداللة يف فضح
ادي الذي طبع جزءا كبريا من تاريخنا .ما الفرق بني هذه
الس ّ
املرض ّ
العقليّة (ونحن يف القرن الواحد والعرشين) وعقليّة دار اإلميان (ويف
بعض األدبيّات دار اإلسالم) ودار الكفر؟ أهل الوالء والرباء؟ الفرقة
يعي
ال ّناجية والفرق الهالكة؟ ال ّنواصب ّ
(الس ّنة يف القاموس الشّ ّ
ألنّهم يناصبون آل البيت العداء وينكرون عىل عيل بن أيب طالب
السن ّية
أح ّق ّيته بخالفة ال ّرسول) وال ّروافض (الشّ يعة يف املد ّونة ّ
ألنّهم ال يعرتفون بخالفة أيب بكر وعمر وعثامن)؟ ما الفرق؟ عمل ّيا
الفرق .استبدال رصاع املشاريع واختالف ال ّرؤى واألهداف وتباين
املرجع ّيات مبسلك ّية صبيان ّية قامئة عىل استبطان الحقد بديال ،هو
إحياء لعقل ّية قبل ّية إن مل يكن تأبيدا لها .عقل ّية تعادي العقل وتنفر
يل حيث
منه وتستنجد بذهن ّية الخلع املوروثة عن املجتمع القب ّ
تتحامى العشرية الفرد وتفرده «إفراد البعري املع ّبد» كام عبرّ عن
ذلك طرفة بن العبد يف صورة رشيقة مشبعة بال ّدالالت وااليحاءات.
السيفي ضح ّية لعمل ّية غسل دماغ من قبل
أن نعترب سامي ّ
الحركة التي حمل رايتها ال يبيح املامثلة بني التّعامل مع انتحاره
تفاعال وموقفا واملوقف من الحركة التي بخسته وش ّيأته فانتفض
مأساوي .دوس الغنويش عىل جملة من
عليها وعىل نفسه بشكل
ّ

يايس ليس
االعتبارات دليل إضا ّيف قاطع
وجزمي عىل أ ّن اإلسالم ّ
الس ّ
ّ
السلطة كان أم يف املعارضة.
أهال للحكم وهو خطر عىل املجتمع يف ّ
أال يحيل منطق التّشفّي من حادثة مأساويّة إىل تاريخ حافل
مريض يجد
بالقصاص الحيوا ّين :سلخ من يقع إعدامه تكريسا لسلوك ّ
لذّة يف التّمتّع بتعذيب اآلخر وباألساس يف التّنكيل بجثّته؟
 /3ومن العشق ما قتل
يف حقبة العجائب العجيبة والتّحاليل الغرائب ّية املنفلتة من عقالها
واملستعص ّية عىل كل تفكري يروم الح ّد األدىن من املنطق واملتنطّعة
محل استهجان،
كل االعتبارات ،يف فرتة االرتداد إىل ما دون ما كان ّ
عىل ّ
ليس مستبعدا وال مستغربا أن يتبارى مريدو سيادته -بفعل ال ّنور
الذي قذفه الله يف صدورهم بعد أن انتقاهم دون سواهم وح ّملهم
الوزر الذي تنوء بحمله الجبال -يف ات ّهام ال ّنهضة بافتعال حدث جلل
للتّشويش عىل ال ّرأي العا ّم وثنيه عن مشاغله األساس ّية .ومن يدري
لعل األمر مدبّر بليل لينغّصوا عىل ال ّرئيس حالوة أ ّول احتفال بذكرى
ّ
الثّورة يف قراءتها الجديدة املركّبة واملتشابكة وتقوميها الجديد:
17ديسمرب -يوم حقّق قوس ال ّنرص ثورة العرص -هو عيد الثّورة
التي زفّها إلينا سيادته يف اليوم األغ ّر  25جويلية .2021وات ّخذت
لنفسها تسم ّيات مختلفة ،ثورة القرص /ثورة ال ّنرص /ثورة العرص/
ثورة ليلة القدر ،ليلة اإللهام وانسياب الوحي مدرارا .ثورة عارمة
الحق وزهق
ب ّدلت ما يف األبدان وما يف األذهان برسعة ضوئيّة ،ظهر ّ
الباطل14 .جانفي 2011انقالب (وليس  25جويلية /)2021تحريف
وانحراف 17 ،ديسمرب يوم من أيّام العرب وما سواه باطل األباطيل،
حصاد الهشيم وقبض ال ّريح .وكان عىل األ ّمة أن تصرب وتصابر حتّى
كافأها ال ّرحامن -وإن بعد عرش سنوات كالحات -مبن إذا وعد وىف،
وإذا نطق بهت الذي كفر،وإذا أزبد ارتعدت الفرائس فزعا وانحنت
ال ّرقاب هلعا25 .جويلية يوم مشهود مشدود ش ّدا بعشق صو ّيف
ووجد ربّا ّين إىل 17ديسمري،االحتفال بأ ّول عيد للثورة يف أ ّول ترجمة
وقراءة غري مز ّورة نكالة يف ابن تونس العفيف األخرض الذي أقام
وظل يتغ ّنى منذ سبعينات القرن املايض بإنجاز
ال ّدنيا ومل يقعدها ّ
يوعي .فامذا عساه يقول اليوم
أ ّول ترجمة غري مز ّورة للبيان الشّ ّ
عن إرساء أ ّول تاريخ غري مز ّور أل ّول ثورة غري مز ّورة؟ شتّان بني
من تفطّن إىل تحريف كتاب (هذا إذا ص ّدقه املرتجمون املحلَّفون
وغفر له ال ّرفاق ارتداده عن املاركسيّة التي كفّت عن أن تكون له
دينا) وبني جاحظ عرصه الذي امتطى صهوة الشّ ّك سبيال إىل ب ّر
اليقني .سهر اللّيايل وطولها وصقيعها ،وكابد املحن وأهوالها ليعلن يف
القبائل أمرين هام أيرس من تعريف املاء بأنّه ماء ،من تل ّحف بهام
غنم ال ّدنيا واآلخرة ،ومن أنكرهام ألبسه الله ثوب الذ ّّل وأخرجه
ث ّوار جويلية املجيد من ج ّنة الخلد وش ّيعوه باللّعنات إىل جحيم
االنكسارات17 :ديسمرب 2011اندالع الثورة ،اليوم اليتيم ،وحيد
زمانه وترجامن عرصه ،تحالف عليه اإلنس والجان فتاه يف صحارى
الضّ الل .و25جويلية  2021املعتصم بالله وبحبل الله ينترص لشقيق
الحق ويقرب الباطل .وما بينهام حرث
روحه وعلّة وجوده ويعيل ّ
يف أرض بوار /صقيع /صحراء قاحلة /الخرسان املبني /ر ّدة وارتداد/
ضالل مبني /شقاق ونفاق /حكْم ملوك كلّام دخلوا قرية أفسدوها
وجعلوا أع ّزة أهلها أذلّة /تراشق بنبال الحقد .فهل يجانب جند الله،
الصواب عندما يعتربون
السعيد ّ
جند «الشّ عب يريد» ،جند قيس ّ
االنتحار يف التّاريخ إيّاه واملكان أيّاه مؤامرة -وإن كانت يائسة-
ليحول املتآمرون دون إقامة األفراح والليايل واملالح؟
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مؤتمر طب النساء والتوليد:

من الواقع

الديبلوماسية
االقتصادية!
 ...يطرح سؤال عىل غاية كبرية من االهمية يف االوساط
االجتامعية حول دور السفري خارج حدود الوطن! اال ان هذا
السؤال عادة ما تكون إجاباته عىل النحو التايل« :الدولة تكرم
املقربني منها فقط»! هنا البد ان نعود اىل ما يسمى عندنا
«بالشائع عند العامة» ا ّن السفري او القائم باالعامل او حتى
القنصل هي خطة وظيفية اوجدتها الدولة لتكريم بعض
موظفيها من املقربني منها ـ طبعا ـ من حق الناس ان تقول
ما تشاء خاصة حني تكون النتائج غائبة والنتيجة يف ذهنية
الكثريين تكمن يف غياب االستثامرات الخارجية عىل االقل يف
العرشية االخرية يف عهدي بورقيبة وبن عيل كانت هذه البعثات
الديبلوماسية تحتفي الدولة لها وذلك بيوم احتفايل ،وال ندري
ملاذا غيبوه! لك ّن الذي يثري الدهشة حقا ا ّن عديد العادات
االيجابية تخلت عنها سلط ما بعد الثورة وكأ ّن البالد ال تحتاجها
والحال ا ّن لها فوائد عديدة ـ اهمها الرتويج لتونس كوجهة ميكن
االستثامر فيها ـ هنا نسأل ما الذي مينع من ايجاد ديبلوماسية
اقتصادية مبا ا ّن التعيينات الخارجية عادة ما يكون فيها الجميع
معنيا بالتواجد يف مهمة خارج الحدود ينال اجره فيها باألورو
أو الدوالر كام له امتيازات اخرى! إال الذي يفهم االقتصاد ـ فام
الذي مينع من وجوده يف البعثات الخارجية خاصة يف الدول
االفريقية ،ونحن نعرف اهمية افريقيا يف العالقة االقتصادية
االسرتاتيجية.
نحن اثرنا املسألة ثم نقول متى تتدارك وزارة الخارجية هذا
النقص او التغييب للكوادر االقتصادية يف القارة االفريقية؟!
* رمزي الج ّباري

نصف الوالدات قيصرية و % 10من حاالت
العقم مجهولة األسباب
قال األستاذ املربز بشري الزواوي رئيس
الجمعية التونسية لطب النساء
والتوليد لـ«الشعب» بعد عقد مؤمتر
الجمعية إن عدد املنخرطني يف الجمعية
يتجاوز  800طبيب وطبيبة وأن العدد
الجميل لألطباء  1200طبيب وطبيبة
وأن نسبة اإلناث يف القطاع تتجاوز 80
%وان املطلوب اآلن دعم القطاع امام
النقص الحاصل يف أطباء االختصاص
وخاصة يف املستشفيات العمومية.
وأكد الزواوي لـِ«الشعب» عىل
هامش املؤمتر السنوي  31لطب
النساء والتوليد امللتئم بالعاصمة ،ان
نسبة الوالدات القيرصية (الوالدة عن
طريق الجراحة) ما فتئت ترتفع من
سنة اىل أخرى ،مشريا إىل أن هذه
النسبة مل تكن تتجاوز  11باملائة خالل
التسعينات.
وأوضح رئيس الجمعية أن جملة من
االسباب تقف وراء هذا االرتفاع يف عدد العمليات القيرصية ،من
بينها تأخّر س ّن الزواج وتغري منط الحياة وارتفاع السكري وضغط
الدم لدى الحوامل اىل جانب الحاالت املتعلقة بالجنني سواء النقص
أو الزيادة يف وزنه.
وأبرز أن الهدف من املؤمتر السنوي هو التكوين املستم ّر ألطباء أمراض
النساء والتوليد والتعرف عىل كل املستجدات املتعلّقة بالقطاع عىل
املستوى العاملي لضامن جودة الخدمات املسداة ،فضال عن دعوة
النساء إىل اإلقبال عىل الفحص الدوري لعنق الرحم والثدي من أجل

التقيص املبكر لألمراض الرسطانية.
واستعرض بشري الزواوي أهم املشاكل
التي يتعرض لها قطاع طب أمراض
النساء والتوليد يف تونس اليوم ،مب ّينا
أنها تتعلق باألساس بالضغط الناجم
عن النقص الفادح يف أخصائيي أمراض
النساء والتوليد العاملني بالقطاع العام،
خصوصا أن نسبة الوالدات تشهد
ارتفاعا خالل السنوات االخرية.

ما بعد سن اليأس

تناول املؤمتر جملة من املواضيع
العلمية عىل غرار التكيس يف املبايض
الذي ميس نسبة  15باملائة من نساء
البحر األبيض املتوسط ومنهم تونس
واالضطرابات املتعلقة بالدورة الشهرية
لدى النساء من املراهقة إىل حدود
ما بعد سن اليأس ومشاكل التأخر يف
الحمل واملشاكل املنج ّرة عن الحمل
عىل غرار ضغط الدم والرسطانات املتعلقة بعنق الرحم ،وفق رئيس
الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد.
لإلشارة تهدف الجمعية التونسية لطب أمراض النساء والتوليد
باألساس إىل توفري التكوين املستمر لألطباء سواء كانوا يف طور الرتبص
أو أطباء مبارشين يف القطاعني الخاص والعام.وك ّرم املؤمتر عددا من
األطباء من جيل التأسيس وكان حضور عدد من األطباء املحارضين
عرب تقنيات التواصل عن بُعد.
* ناجح مبارك

االقتصاد التضامني واالجتماعي:

مرافقة لعشرة شبان يف هذه الجهات لبعث املشاريع وتأمني التمويل
مل ترافق الجمعية التونسية للترصف والتوازن االجتامعي فقط الشبان
العرشة ضمن برنامج مبادرات االقتصاد التضامني واالجتامعي بل
مكنتهم من ربط قنوات التواصل مع البنوك ومؤسسسات القرض الصغري
وذلك يف مقاربة تشاركية مع منظمة «سبارك» ومتويل من وزارة الشؤون
الهولندية وكانت جلسة تقديم املشاريع املجددة من قبل شبان وشابات
من خريجي مؤسسات التعليم العايل امام لجنة من املسؤولني عن
مؤسسات التمويل ناجحة بكل املقاييس حسب ما أكدته مدير الربامج
بالجمعية دارين الواعر.
أكدت دارين الواعر مديرة الربامج بالجمعية التونسية للترصف والتوازن
االجتامعي عىل اهمية ربط قنوات التواصل والحوار بني الشبان والشابات
ضمن مبادرات االقتصاد االجتامعي التضامني والتي تنفذها الجمعية
بالرشاكة مع منظمة «سبارك «تونس ودعم مايل من وزارة الشؤون
الخارجية الهولندية وقد وجد الشبان ممن اقنعوا لجنة االنتقاء االوىل

أهال وسهال «آدم الغربي»
ازدان فراش الزوحني محمد أمني الغريب وحرمه كوثر حسني مبولود
بهي الطلعة سمياه عىل بركة الله:

«آدم الغربي»

أجمل التهاين للزوجني وللجد محمد الطاهر والجدة نجيبة الغريب.

باهمية وجدوى مشاريعهم كل التاطري والتكوين والتدريب
الرضوري يف اليات بعث املشاريع والتسويق واملخطط املايل
وذلك طيلة أشهر.
وكام ذكرت مسؤولة مرشوع «قيادة» يرس املازقي فان هذا
املرشوع تم التواصل والتنسيق فيه مع عدة مؤسسات
وهياكل حكومية يف الجهات الداخلية ومنها مركز اعامل
صفاقس ومركز اعامل سيدي بوزيد وفروع الوكالة الوطنية
للتكوين املهني والتشغيل وغريها من الهياكل املسؤولة يف جهات ينشط
فبها الشبان وركزوا فيها مشاريعهم التنموية ذات البعد التضامني
واالقتصادي االجتامعي.

في الواليات الداخلية

يحرص أصحاب املشاريع حسب طبيعة عمل الجمعية التونسية للترصف
والتوازن االجتامعي عىل تنويعها وشموليتها الكرث من والبة واملشاريع
العرشة منتصبة يف تونس الكربى ومنها والية اريانة برج الوزير وهذا يهم
مرشوع تربية الحلزون ومرشوع «توصيل» بواسطة الدراجات الهوائية
بوالية صفاقس ومرشوع فن السرياميك بوالية مدنني ومرشوع الطاقة
الشمسية البديلة يف والية تطاوين ومرشوع آخر هو املركز الثقايف والفني
«بيتهوفن بالتونيس» مبعتمدية الرقاب من والية سيدي بوزيد.
وتواصل باعث مرشوع «بيتهوفن بالتونيس» أحمد العبيدي القادم من

معتمدية الرقاب إيجابيا مع لجنة التحكيم من املمولني
ومن مسؤويل البنوك وأحكم اإلجابة عن تفاصيل املرشوع
بعد أن ضبطت الجمعية توقيتا مح ّددا ال يتجاوز الخمس
دقائق لحسن تقديم املرشوع ثم اإلجابة عن األسئلة
واملتعلقة بعدد األفراد املشتغلني ومدى التواصل مع
املؤسسات والهياكل بالجهة وقدرة صاحب املرشوع عىل
االنفتاح عىل الجمعيات التنموية والنساء واألطفال من
التالميذ يف مدينة الرقاب.

«توصيل» أو النقل السريع بالدراجة

من املشاريع التي نالت استحسان املم ّولني الداعمني للجمعية التونسية
للترصف والتوازن االجتامعي مرشوع ايكولوجي تقدم به خربج املعهد
العايل للدراسات التجارية بصفاقس فؤاد حميدة حيث كان متمكنا
من تفاصيل مرشوعه ومدى قدرته عىل توسيع شبكة الحرفاء وتامني
االشخاص املتعاملني معه ،ومدى املحافظة عىل سالمة البضائع عند
إيصالها إىل الحرفاء ،وباملثل قدمت الباعثة الشابة إميان سيار القادمة
من مدنني مرشوعها يف فن السرياميك.
وللجمعية التونسية للترصف والتوازن االجتامعي عدة مشاريع تنموية
واجتامعية أخرى.
* ناجح مبارك
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ميزانية الدولة لسنة 2022

هل يسري التوجه نحو طباعة العملة لشهر واحد؟
 ...يف سابقة قد تكون األوىل من نوعها مل يتم إىل يوم الناس هذا
الكشف عن مالمح ميزانية الدولة لسنة  2022وقد يكون سبب عدم
الكشف عنها هو عدم النجاح يف تعبئة املوارد الرضورية خاصة ا ّن
ميزانية  2021احتاجت إىل عديد املوارد االضافية ورغم تأكيد رئيسة
الحكومة نجالء بودن ان الوضع االقتصادي غري مخيف فإن بعض الخرباء
االقتصاديني يؤكدون ان التأخر املبالغ فيه يف الكشف عن ميزانية 2022
يكتنفه غموض حان الوقت العالن تفاصيله خاصة أننا عىل مقربة من
انتهاء السنة اإلدارية  2021ـ وقد تعودت الحكومات املتعاقبة منذ
 2011عىل كشف مالمح امليزانية خالل االسبوع االول من شهر اكتوبر
من كل سنة! يف هذا االطار قال الخبري االقتصادي عز الدين سعيدان ان
عجز ميزانية الدولة خالل سنة  2021كان يف حدود  ٪38ليبلغ ما قدمته
 9792مليون دينار يف حني كانت التوقعات بحصول عجز بـ  7094مليون
دينار مرسمة يف قانون املالية االصيل لسنة  2021وهو ما زاد من تعميق
أزمة املوازنات املالية كام ا ّن وزارة املالية مل تكشف عن تفاصيل املرسوم
الخاص بقانون املالية التعدييل وعن حجم ميزانية الدولة املصححة ويرى
سعيدان أن الدولة عولت عىل متويل العجز وتغطية تكاليف الخزينة من
خالل تعبئة موارد إضافية من التداين الخارجي كان بقيمة  12٫1مليار
دينار واقرتاض داخيل بقيمة  8٫1مليون دينار (مقابل  5٫6مليون دينار
يف امليزانية األصلية) يف حني كانت موارد الخزينة يف حدود  801مليون
دينار ويرى عز الدين بن سعيدان ان الوضع االجتامعي يف تونس مل يعد
يحتمل توظيف رضائب جديدة ستزيد حتام من متاعب املؤسسات التي
مل تعد قادرة عىل تحمل اعباء اضافية كام ان الوضع االقتصادي املنهك مل
يعد يحتمل الدخول يف متاهة االقرتاض الخارجي.

واحتياطات التمويل الخارجية والتغيري يف نسبة الديون
قصرية املدى والديون بالعمالت االجنبية وذكر انه يف
تونس شهدت االحتياطات االجنبية تراجعا كبريا ومتواترا
وارتفعت نسبة الدين الخارجي إىل اجاميل الصادرات
من السلع والخدمات والدخل بشكل مرتفع خاصة بني
سنتي  2010و 2017مماّ ترتب عنه ارتفاع املديونية
ومخاطر اجتامعية للفئات املهمشة واملحرومة خاصة.

املؤسسات وتوقف نشاط املوانئ واملطارات وهو ما تسبب يف اختالل
عىل مستوى العرض والطلب ،كام ا ّن ارتفاع كلفة االنتاج وارتفاع اسعار
املواد االساسية وبرميل النفظ والحبوب كان وراء هذا التضخم.
وأضاف معز الجودي ا ّن من األسباب الرئيسية االخرى لهذا التضخم
* الدينار التونسي ليس في وضع حرج
يف ظل ما هو حاصل من تبادل التّهم خرج علينا املدير العام السابق ـ هو تراجع نسبة النمو االقتصادي إىل ادىن مستوياتها اذ مل تتجاوز
للسياسة النقدية بالبنك املركزي محمد الصالح سويلم ليقول ا ّن الدينار  ٪0٫3سنة  2021تزامنا مع كورونا ـ كام ا ّن الكتلة النقدية املتداولة غري
التونيس حافظ عىل استقراره امام الدوالر واألورو يف السنتني االخريتني منسجمة مع قدرة االقتصاد الوطني عىل االنتاج وخلق الرثوة مقابل
وذلك نتيجة اشارات مطمئنة يرسلها البنك املركزي وتدخله الناجع ارتفاع الطلب الذي يساهم بشكل من االشكال يف زيادة الضغط عىل
العرض نسق عادة ما يكون مرتفعا وانهى الخبري معز
وااليجايب يف االزمات وحسن ادارته ومعالجته
الجودي حديثه بالتأكيد ا ّن غياب الرؤية االقتصادية
الي طارئ قد يحدث ليمس من استقرار السياسة
ـ الربع األخير
ساهم يف ادامة االزمة التي ال وجود لحلول لها عىل
النقدية يف تونس وخري دليل عىل توجهاته االيجابية
من السنة نفقاته
املدى القصري بحكم ا ّن اسبابها معقدة جدا وال بد من
مساعيه يف االشهر االخرية للحد من ارتفاع نسبة
المالية كانت 3
اصالحات كربى لتفادي نتائجها الكارثية ويف رده عن
التضخم واضاف سويلم ان جهود البنك املركزي
سؤال يتعلق برسم مالمح قانون ميزانية  2022قال
للحفاظ عىل استقرار سعر الدينار امام العمالت
مليارات
معز الجودي ا ّن سن قانون لهذه امليزانية يع ّد عملية
االجنبية وحسن تعامله مع مخلفات ازمة كورونا
شبه مستحيلة نظرا إىل تزايد النفقات وتراجع املوارد
وتوفري السيولة النقدية وانقاذ مؤسسات الدولة
من العجز كان واضحا وجليا وبني املدير العام السابق للسياسة النقدية وارتفاع العجز يف امليزانية كام أن الرتفيع يف التداين الداخيل سواء من
بالبنك املركزي محمد صالح سويلم ان االرتفاع الطفيف املسجل يف سعر البنوك او ما شابهها أصبح صعبا وذلك نتيجة املنظومة البنكية كام ان
الدينار التونيس امام العمالت االجنبية مريح كام ان احتياطي البالد من الخروج إىل السوق العاملية يف مثل هذا الوقت من السنة لن تكون
له نتائج وذلك لعدم وضوح التوجه مع صندوق النقد الدويل ،كام أ ّن
العملة مطمنئ ٍ
وكاف الكرث من  4أشهر.
نية التوجه إىل سن قانون ميزانية عرب املراسيم يعترب اضطرابا يف الرؤى
والتخطيط ولو ا ّن االتجاه يسري شئنا ام ابينا نحو وضع
* معدالت انتاج
ميزانيات لكل  3أشهر.

ضعيفة

ـ الدولة عاجزة عن
صرف أجور اعوانها
في الوقت المحدد

يف توضيحه ألسباب تواصل نسبة
التضخم املسجلة خالل شهر نوفمرب 2021
وهي التي بلغت نسبة  ٪6٫4مقابل ٪6٫3
خالل شهر اكتوبر  2021و ٪6٫2خالل شهر
سبتمرب  2021قال الخبري االقتصادي معز الجودي إن أسبابا داخليّةً
واخرى خارجية هي التي ساهمت يف هذا االرتفاع ولعل اولها تراجع
قيمة الدينار التونيس يف السوق املالية العاملية نظرا إىل ارتباط تونس
باالسواق الخارجية ،زد عىل ذلك انه مثة اسباب خارجية يعيش عىل
وقعها االقتصاد العاملي نتيجة الظروف العاملية املشرتكة مخلفات كورونا
أولها كام أ ّن االنتعاشة النسبية لالقتصاد العاملي احدثت زيادة عىل
مستوى الطلب مقابل معدالت انتاج ضعيفة بعد تعطل االنتاج وغلق

* المخاطر وسبل المواجهة

أكد تقرير التنمية العربية تحت عنوان «مديونية
الدول العربية الواقع واملخاطر وسبل املواجهة وهو الذي
أعد بالتعاون بني معهد التخطيط القومي املرصي واملعهد
العريب للتخطيط بالكويت انه يف تونس تتزايد املخاطر بشكل كبري كام
ا ّن «الدين العام» مازال مستداما لتظلّ املخاطر كبرية يف االجل املتوسط
والطويل ـ مماّ قد يعرض االقتصادي إىل خدمات يف  5أوجه تتمثل هذه
الصدمات يف الناتج املحيل االجاميل والرصيد االويل ومعدل الفائدة
الحقيقي وسعر الرصف وااللتزامات الطارئة أما بالنسبة إىل «محفظة
الدين» فان املخاطر تتمثل يف الفرق يف أسعار الفائدة عىل السندات

* نقص السيولة المالية!...

واجهت الخزينة العمومية صعوبات عديدة وهو ما تجىل يف تأخر
رصف رواتب العاملني يف عديد الرشكات العمومية مثل الرشكة الوطنية
للسكك الحديدية ووكالة تونس افريقيا لالنباء وديوان الحبوب وهي
مؤسسات تحظى بدعم مايل من البنوك العمومية التي تدين لها بالكثري
من القروض بضامن من الدولة وهو ما يهدد هذه البنوك باالفالس خاصة
أ ّن صندوق النقد الدويل يبقى الجهة الرئيسية املانحة لالقتصاد التونيس
الذي يُق ّدر ان عجزه قد يبلغ سنة  2022ما قيمته  20مليارا من العملة
التونسية وذكر خرباء ا ّن التأخر يف دفع الرواتب ألكرث من  10أيام يعود
لعجز كبري يف ميزانية  2021وهو ثالث شهر يتأخر فيه رصف رواتب
موظفني عموميني عن موعده كام مس ذلك سلك التعليم وتقدر قيمة
أجور املوظفني العموميني مبا قيمته  1٫7مليار دينار ويظهر عجز الدولة
جليا يف عجزها عن تغطية نفقات الربع االخري من أشهر سنة  2021وهو
بقيمة تغطية نفقات يف حدود  3مليارات دوالر ا ّما عن بداية اشهر سنة
( 2022جانفي ـ فيفري ـ مارس) فهي يف علم الغيب!!.
* اعداد رمزي الجبّاري

تعزية ومواساة

ببالغ الحزن واألىس تلقى املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
بجندوبة خرب وفاة الشاب بهاء حفايصية ابن األخ عبد الرؤوف
حفايصية الكاتب العام لالتحاد املحيل للشغل بطربقة وإثر هذا
املصاب الجلل نتقدم بأح ّر التعازي وأصدق عبارات املواساة إىل األخ
عبد الرؤوف وكافة أفراد عائلته وأصهاره ورفاقه وأحبته راجني للفقيد
املغفرة والرحمة وللعائلة جميل الصرب والسلوان.

تعزية

انتقلت إىل جوار ربها املغفور لها والدة زوجة األخ عبد الكريم
الجديدي بڨني عضو االتحاد الجهوي املسؤول عن النظام الداخيل وإثر
هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
باملنستري بأح ّر التعازي راجني من املوىل ع ّز وجل أن يتغمد الفقيدة
بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس جنانه.
رحمها الله رحمة واسعة وب ّرد ثراها ورزق أهلها وذويها جميل الصرب
والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

18

متابعات

الخميس  16ديسمبر  - 2021العدد 1673

يف دراسة علم ّية للمعهد التونيس للمنتخبني واملنظمة الدولية للتقرير حول الدميقراطية (الجزء الثالث واألخري)
()democracy reporting international

التحرش اجلنيس وتأثرياته عىل الصحة وعىل املؤسسة وسبل املعاجلة

التناول القضايئ لجرمية التحرش يف تونس
عند البحث يف فقه القضاء التونيس فإننا وعىل صعوبة هذه املهمة
للبطء املالحظ يف رقن االحكام القضائية وعدم نرشها بالنسبة إىل
املحاكم االبتدائية واالستئنافية نالحظ ندرة االحكام الصادرة عن محكمة
التعقيب والتي تتعلق فيها اطوار القضية بالتحرش الجنيس.
ففي اخر تقرير نرشته محكمة التعقيب عىل موقعها نجد يف تقرير سنة
 2017حكام واحدا فقط يتعلق بجرمية التحرش الجنيس .
وقد ورد بهذا الحكم الصادر عن محكمة التعقيب بتاريخ  7نوفمرب2017
تحت عدد  48277أنه «من حيث الرشوط ،تقوم جرمية التحرش الجنيس
عىل تكرار الجاين ألفعال وأقوال تهدف إلجبار الضحية عىل االستجابة
لرغباته الجنسية عن طريق إضعاف إرادته واستنزافها عرب الضغط
رشا عىل جسم الضحية بل تهدف
والتكرار ،وهي ال تفرتضاعتدا ًء مبا ً
تحدي ًدا للوصول لتحقيق رغبات جنسية للفاعل .لكن اللمس والتلمس
هوأكرث من مجرد تحرش ،فهو إشباع مبارش لرغبة جنسية».
ويف قراءة لهذا الحكم من امله ّم ان نالحظ مواصلته العمل بالتعريف
القديم للتحرش الجنيس والذي يشرتط التكرار رغم العدول عنه يف تنقيح
أوت  .2017كام يالحظ وضع محكمة التعقيب لرشط عدم اللمس للبقاء
يف إطار جرمية التحرش إذ مبجرد توفر عنرص اللمس عىل جسم الضحية
تكيف الجرمية عىل أنها «إشباع مبارش لرغبة جنسية» أي جرمية ارتكاب
الفاحشة.
وقد يكون يف هذا التأويل ما يُقنع بخصوص مواصلة إشرتاط التكرار
لتأكيد النوايا وما يُربك بخصوص اشرتاط اللمس أل ّن غاية اإلضعاف قد
تتحقق بعدة طرق .ومن واجب القايض يف كل هذا أن يحرص عىل
التعاطي مع النصوص بالطريقة التي تضمن االستقرار الوظيفي إذ
تشكل ظاهرة التحرش الجنيس باملرأة يف مواقع العمل تهديدا صارما
الستقرارها الوظيفي الذي يؤثر بدوره عىل االجتامعي من خالل رضب
متاسك العالقات البرشية واألرسية .وهي ظاهرة تخنق املرأة وتكبح
حريتها وإرادتها يف تحقيق أهدافها الثقافية واملهنية .وقد أكّدت جل
الضحايا من املستجوبات أنهن ال يرتددن يف الحصول عىل عطل مرضية
أويف املشاركة يف اإلرضابات كردة فعل تجاه املسؤول املبارش عن السلوك
االنحرايف أوتجاه غريه من امل ُقرصين .كام أن بعضهن كثريا ما يفقدن
الرتكيز أثناء العمل بسبب اإلرهاق الذهني الناجم عن السلوك املنحرف.
إن هذه الظاهرة خطر يهدد العائلة التونسية ويزعزع توازنها ويهدد
باضمحالل دورها الرتبوي باعتبار أن خروج املرأة للعمل وتحمل
املسؤوليات مع الرجل أصبح رضوريا لتسديد النفقات والحاجيات
األساسية والرضورية ولتنشئة األبناء .وبالتايل العامل املادي هومحدد
من محددات ثبات العائلة واستمرارها يف القيام بدورها يف املجتمع وهو
الدور الرتبوي والتعليمي لألبناء وإعادة إنتاج القيم والعادات التي يبنى
عليها املجتمع.
لكل هذه األسباب ،يسعى املعهد التونيس للمنتخبني إىل صياغة التوصيات
املناسبة ألصحاب القرار لتجاوز النقائص الترشيعية واملؤسساتية يف
التصدي للظاهرة.
القانون وفقه القضاء املقارنني
 - 1القانون املقارن:
• الترشيعات املحلية:
جاء يف املادة األوىل من قانون «محاربة العنف ضد النساء» الذي نرش يف
الجريدة الرسمية املغربية أن العنف ضد املرأة هو« :كل فعل مادي أو
معنوي أو امتناع أساسه التمييز بسبب الجنس ،يرتتب عليه رضر جسدي
أو نفيس أو جنيس أو اقتصادي للمرأة».
ويبدو نظام مكافحة التحرش السعودي الذي تم سنه بالتزامن مع
السامح للمرأة بقيادة العربات أكرث شموال حيث جاء فيه التحرش هو
كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنيس ،تصدر من شخص تجاه أي
شخص آخر ،متس جسده أو عرضه ،أو تخدش حياءه ،بأي وسيلة كانت،
مبا يف ذلك وسائل التقنية الحديثة» دون متييز املرأة كضحية شأنه شأن
قانون العمل العراقي الذي يعرف التحرش بأنه «أي سلوك جسدي أو
وميس
شفاهي ذي طبيعة جنسية ،أو أي سلوك آخر يستند إىل الجنسّ ،
كرامة النساء والرجال (.»)..

ويجعل نظام مكافحة التحرش
السعودي العقوبة تصل إىل
«السجن ملدة ال تزيد عىل خمس
سنوات ،وبغرامة مالية ال تزيد
عىل ثالمثائة ألف ريال ،أوبإحدى
هاتني العقوبتني» ،يف حالة تكرار
التحرش أويف حاالت أخرى منها
إن كان املجني عليه طفالً أو ذا
إعاقة.
ونجد األمر مشابها يف مرص حيث
ينص القانون عىل عقوبات سالبة
للحرية وغرامات مالية «لكل
من تعرض للغري يف مكان عام أو
خاص أو مطروق بإتيان أمور أو
إيحاءات أو تلميحات جنسية أو
إباحية سواء باإلشارة أو بالقول
أو بالفعل بأية وسيلة مبا يف ذلك
وسائل االتصاالت السلكية أو
الالسلكية».
ويف كل األحوال ،مل تخص هذه
الترشيعات باستثناء القانون العراقي مواقع العمل بأحكام خاصة وإن
اتجهت مرص مؤخرا نحو التنصيص عىل التشديد يف العقوبة عندما يكون
للجاين «سلطة وظيفية أو أرسية أو دراسية عىل املجني عليه».
• الترشيعات اإلقليمية والدولية:
اتفقت دول االتحاد االورويب عىل أن التحرش الجنيس هو ما ميثل
«أي شكل من أشكال السلوك غري املرغوب اللفظي أو غري اللفظي أو
الجسدي ،الذي يتسم بطبيعة جنسية بغرض انتهاك كرامة شخص ما،
أو يؤدي إىل أثر من هذا النوع ،خاصة عندما يخلق ذلك جوا ترهيبيا
أو عدائيا أو يحط من كرامة االنسان أو يتعداها» .كام وضع االتحاد
االورويب قواعد من شأنها أن توفر دعام أقوى ألي من العاملني ،سواء
امرأة أو رجل ،يشعرون أنهم تعرضوا أو يتعرضون ملعاملة غري عادلة من
جانب صاحب العمل بسبب جنسهم.
وتضمنت توجيهات سنة  2005بنودا للتنفيذ ،وتعويضات دون حد
أقىص ،فضال عن عقوبات عىل أصحاب االعامل إذا ما أدينوا بالتساهل
مع تحرش جنيس يتعرض له عاملون لديهم.
كام تلزم التوجهات الجديدة أصحاب االعامل بإدخال إجراءات وقائية
ملنع التحرش الجنيس.
كام يلزم التوجيه الجديد حكومات االتحاد االورويب بإنشاء أجهزة تتمتع
بسلطات محددة لتعزيز تساوي الفرص بني الجنسني.
تبقى اإلشارة إىل أن تطبيق هذه التوجيهات منذ  2005ظل محدودا
ومتفاوت األثر بني البلدان (فارق كبري بني السويد املتسامحة وأملانيا
ذات القوانني الصارمة مثال) وهوما حدا بالربملان األورويب إىل املصادقة
بتاريخ  11سبتمرب  2018عىل قرار يتضمن تدابري ملنع ومكافحة التحرش
املعنوي والجنيس يف مكان العمل ،ويف األماكن العامة ،ويف الحياة
السياسية يف االتحاد األورويب.
ويؤكد هذا القرار الذي استند إىل عدة دراسات ميدانية من بينها دراسة
يف  2016حول العنف والتحرش املسلطني عىل املرأة الربملانية وتقرير
خرباء املنظمة الدولية للشغل يف نفس السنة حول العنف املسلط عىل
املرأة والرجل يف مواقع العمل عىل الحاجة امللحة إىل أن تفهم الدول
األعضاء والسلطات املحلية وأرباب العمل ونقابات العامل الحواجز
التي يواجهها الضحايا يف اإلبالغ عن حاالت التحرش الجنيس يف مكان
العمل وأن ت ُقدم لهم الدعم الكامل لإلبالغ عن هذه الحاالت بأمان دون
خوف من العواقب املحتملة .كام يدعو القرار الدول األعضاء إىل تشجيع
سياسات مكان العمل القامئة عىل الوقاية ،واإلجراءات الرسية للتعامل
مع الشكاوى ،والجزاءات الصارمة والرادعة بحق الجناة.
وقد دعا الربملان الدول األعضاء إىل توعية العامل بالقوانني التي تحمي
حقوقهم وإىل استغالل التكنولوجيا الحديثة لتقيص الحقائق واملساعدة

عىل التبليغ عىل الجرائم كام دعا إىل تكوين القضاة واملحققني ومتفقدي
الشغل عىل تفاصيل هذه الجرائم مؤكدة عىل رضورة توفري املؤسسة
اإلحاطة النفسية بالضحايا من خالل مختصني من خارجها من ّوهة بدور
وسائل اإلعالم يف فضح الظاهرة.
وطالب القرار أرباب العمل باحرتام وفرض احرتام ميثاق العمل وبتحمل
مسؤولياتهم يف صون كرامة األجراء وعدم التمييز بينهم يف األجور عىل
أساس الجنس كام طالب بإحداث لجنة متعددة االختصاصات للتحقيق
يف حاالت التحرش املمكن حصولها بالربملان.
وقد حث الربملان الدول األعضاء عىل املصادقة عىل اتفاقية اسطنبول
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة.
ومعلوم أن املادة  10من هذه االتفاقية تضمنت سبل إنفاذها عرب إتاحة
وسائل اإلبالغ داخل وخارج مكان العمل وخدمات العالج واإلنصاف
بشكل آمن ومستجيب لخصوصية الجنس وتأثريات العنف األرسي يف
مكان العمل وضامن إمكانية مغادرة العامل لعمله إذا خيش خطرا
داهام دون أن يكون عرضة لالنتقام أو الطرد التعسفي والتأكيد عىل
دور متفقدي الشغل ورضورة احرتام خصوصية ورسية الشكاوي يف هذا
اإلطار واالمتناع عن استغاللها.
 - 2فقه القضاء املقارن:
يف فقه القضاء املقارن وتحديدا فقه القضاء الفرنيس ال نجد القايض
يشرتط عدم اللمس للحديث عن جرمية التحرش الجنيس  .فقد اعتربت
محكمة االستئناف بفرساي أ ّن ملس رئيس مصلحة ملؤخرة موظفة يف
مرات متعددةمع تعمده افتعال شجار معها يف مكان العمل كلام رفضت
تناول الغذاء معه تحرشا جنسيا.
ويتميز فقه القضاء الفرنيس بالرثاء يف االحكام الصادرة يف الدعاوى
املتعلقة بالتحرش الجنيس حيث ال يجد ضحايا هذه الجرمية حرجا يف
اللجوء للقضاء يف ظل ثقتهم يف املنظومة القضائية ويف ظل عدم وجود
عوائق مجتمعية قد تثنيها عىل القيام بذلك.
وقد ساهم القضاء الفرنيس يف تخفيف عبء االثبات يف دعاوى التحرش
الجنيس  .ففي احكام صادرة عن كل من محكمة االستئناف بشامبريي
وبريوم ذهب القايض اىل دعوة الضحية اىل تقديم اثباتات عن الوقائع
التي تجعله يدعي تعرضه للتحرش الجنيس .بعد ذلك طلب من املتهم
اثبات ان الوقائع املذكورة ال تشكل تحرشا جنسيا.
يف هذا اإلطار اعتربت محكمة التعقيب الفرنسية ارسال عديد الرسائل
اىل الضحية من قبل زميل لها يف العمل يدعوها فيها ملالقاتها وحدها يف
مكتبها مع تعبريه عن إعجابه بها مع تقديم مقرتحات معينة يف هذه
الرسائل مع تقدميه باقات ورد ،تحرشا جنسيا.
ولثبوت جرمية التحرش يجب عىل الضحية ان تعرب رصاحة عن رفضها ما
يصدر عن الجاين منذ البداية فال ميكن للضحية ان تتعمد مجاراة الجاين
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يف صنيعه ثم تتوجه للقضاء متهمة إياه بارتكاب جرمية التحرش.
هنا اعتربت محكمة التعقيب الفرنسية ان الضبابية يف ردة فعل املدعية
إزاء ما يصدر عن الجاين ال متكن من الجزم انها وقعت ضحية تحرش
جنيس.
وعند ثبوت جرمية التحرش ذهبت محكمة االستئناف بفرساي اىل
الحكم بجرب الرضر للضحية لتعرضها للتحرش الجنيس واىل جرب رضر
آخر بعنوان اخالل املشغل بتأمني وحامية األجراء.
وتجدر اإلشارة أنه يف فرنسا ال ميكن للقضاء تتبع املتحرش شأنه شأن
القضاء التونيس «إال بطلب من النيابة العمومية بناء عىل شكاية من
املترضر» (جزايئ عدد  15229مؤرخ ىف  )2007/11/10خالفا لجرائم
العنف ضد املرأة عموما حيث اعتربت املحكمة أنه «طاملا مل يكن
طلب العرض يف نطاق القيام بالحق الشخيص وال متهيدا له وإمنا كان
لغاية تحديد مرجع النظر والوصف القانوين لجرمية االعتداء بالعنف
الشديد كان عىل املحكمة اإلذن بالعرض عىل الفحص الطبي من تلقاء
نفسها ودون طلب من املترضرة ألن األمر يهم النظام العام واإلجراءات
األساسية» (جزايئ عدد  17668مؤرخ ىف )2007/02/10
خالفا لذلك نالحظ أن النيابة العمومية املرصية تعهدت تلقائيا بقضية
تحرش مدرب التمثيل «بسام أحمد» بعد أن نرشت مجموعة من
طالباته عىل صفحة التواصل االجتامعي تدوينات بخصوص تفاصيل
محاوالته التحرش بهن .وكذلك حدث يف مرص مع الطبيب الربازييل
فيكتور سورينتينو الذي نُرش له مقطع فيديو عىل صفحات التواصل
االجتامعي وهويُخاطب فتاة مرصية بالربتغالية تضمنت إيحاءات
جنسية ومل ينفعه دفاعه بأنه فعل ذلك من باب املرح الذي اشتهر به
لدى من يعرفه وأن سبب متاديه كان ابتسامة الفتاة التي اتضح أنها ال
تفهم الربتغالية.
نالحظ أيضا أنه يف الواليات املتحدة األمريكية يجوز لرافع الشكوى أن
يطلب حذف إسمه من كل أوراق الدعوى وأن يستعمل اسام مستعارا
 report pseudonymبل وحتى عنوانا للرتاسل وللرتاسل االلكرتوين
يُنشئه نظام خاص يُدعى  Adressconfidentiality programحجبا
لسبل االستدالل عىل ضحايا الجرائم الجنسية.
من جهة أخرى أدانت محكمة اسرتالية كبري األساقفة الكاثوليك يف
البالد بالتسرت عىل تحرش قس باألطفال يف السبعينياترغم نفيه أن
بعض الضحايا أخربوه بتعرضهم للتحرش .ويف تونس يظل املوقف من
املطلوبة شهاداتهم ضبابيا بعض اليشء.
أما عن تحريك الدعوى ،فقد تركت الواليات املتحدة األمريكية
للراشدين حرية التتبع من عدمه مقابل فرضها اإلبالغ عن التحرش
بالقرص واملعاقني وكبار السن .كام أعفت أصحاب النوايا الصادقة من
العقوبة التي يُفرتض أن تطالهم عند نجاح الطرف املقابل يف دحض
التهمة.
توصيات ترشيعية وترتيبية للورشات
تنقيح القانون عدد  19لسنة  2008املؤرخ يف  25فيفري ( 2008متعلق
بالتعليم العايل)
الفصل  2مطة :5
املساهمة يف إشاعة قيم املواطنة وتجذير االنخراط يف الحداثة ونبذ
الحضاري
كل أشكال التحرش الجنيس وتأكيد الهويّة الوطنيّة وإثرائها
ّ
وتفاعلها اإليجا ّيب مع الحضارات اإلنسان ّية
تنقيح األمر عدد  827لسنة  2012مؤرخ يف  11جويلية  2012يتعلق
بتنقيح وإمتام األمر عدد  2437لسنة  2004املتعلق بتنظيم الحياة
املدرسية
الفصل  2مطة :3
• املحافظة عىل حرمة املؤسسة الرتبوية وسمعتها باعتبارها فضاء
مخصصا للرتبية واكتساب املعرفة ونبذ املامرسات التمييزية غري
األخالقية والتحرش الجنيس.
يف رشح األسباب يرمي التنقيح إىل إدراج التكوين عىل هذه الجرمية يف
حقوق اإلنسان ويف كليات القانون يف مادة القانون الجنايئ
يف ميدان العمل:
املركز الوطني للتكوين املستمر والرتقية املهنية :ميكن لهذا املركز
أن يقرتح أويفرض دورات تكوينية سنوية قارة حول محور التحرش
الجنيس يف مواقع العمل قصد التوعية وتعريف الضحايا بحقوقهن
وكيفية الترصف السليم عند التعرض لهذا السلوك.
يف الوظيفة العمومية :
إضافة التحرش الجنيس وما يرتتب عنه يف مدونة السلوك تكون
متاحةلجميع األعوان
تنقيح القانون عدد  112لسنة  1983املتعلق بالوظيفة العمومية
التنصيص عىل رضورة وجود مختص نفيس يفحص املرتشحني لالنتداب
يف الوظيفة العمومية (يجب ان يحرتم ذلك أيضا يف األوامر املنظمة
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للمناظرات الخارجية) (تحديد الفصل  18املعني أوصياغة فصل
خاص وتحديد مكان إدراجه .عملية ترشيك املختص النفيس لها أكرث
من هدف وقد يكون تفادي التحرش الجنيس من األسباب التي يتم
تضمينها يف وثيقة عرض املقرتح عىل املصادقة)
الفصل « 18يتم االنتداب عن طريق مناظرات تعتمد االختبارات
أوالشهائد أوامللفات وتقوم املؤهالت املهنية والنفسية العالئقية
للمرتشحني من قبل لجنة امتحان تعني بقرار من الوزير املعني وتتوىل
هذه اللجنة ترتيب املرتشحني حسب الجدارة.
جعل سوابق التحرش من موانع االنتداب بإضافة مطة  6للفصل :17
«إذا تعلقت به جرمية تحرش جنيس».
التنصيص عىل عقوبة تكميلية ضمن الفصل  58من قانون الوظيفة
العمومية« :وميكن للموظف الواقع عزله إثر عقوبة جزائية والذي
اسرتجع حقوقه املدنية بعفوعام أوبعفوترشيعي خاص ،أن يطلب
إرجاعه للعمل خالل السنة التي تيل تاريخ اسرتداد الحقوق ويف هذه
الحال فانه ميكن لإلدارة أن تعيد إدماجه برتبته األصلية وبالدرجة التي
تحصل عليها يف تاريخ العزل إال إذا تعلقت أسباب العزل بقضية تحرش
داخل اإلدارة اواستغل فيها املعني باألمر صفته كعون عمومي مهام
كانت صفة الضحية»
تناسق مع ظرف التشديد (يف وثيقة تعليل املقرتح)
تكليف عون صلب كل وزارة أو إدارة جهوية أو مؤسسة أو منشأة
تشغل عددا معينا من األعوان بعد تكوينه يف املجال يكون مختصا يف
املوارد البرشية القانون أو العلوم اإلنسانية ملساعدة الضحية عىل ما
يجب فعله وعىل جمع اإلثباتات الالزمة وتقييم الحظوظ لدى اللجوء
إىل القضاء يف كنف املحافظة عىل رسية املعلومة.
خطة هذا العون يجب أن تكون معلومة لدى الجميع ألن ذلك باعث
عىل زجر بعض األفراد التي تخطط النتهاك حرمة العمل
وميكن تنقيح األمر عدد  147لسنة  1993املؤرخ يف  18جانفي 1993
واملتعلق بإحداث فريق «املواطن الرقيب» نحو تكليفه بالتثبت
واالستقصاء يف وجود تحرش جنيس يف اإلدارات خاصة مبناسبة تلقي
عرائض من الوزارات أومن مستعميل املرفق( .مع ربط املقرتحات
الرتتيبية مبقرتح ترشيعي عىل غرار تكليف هذا الهيكل بتجميع األدلة
املمكنة عىل التجاوزات)
ميكن اعتبار الضحية يف حالة خطر وجب قانونيا مساعدتها بالشهادة
وإعالم الجهات املختصة أويعترب السكوت مشاركة يف الجرمية.
أخذا باالعتبار لطبيعة مجتمعنا املحافظة نقرتح أن ت ُكون وزارة
الداخلية أعوانها وخاصة من العنرص النسايئ عىل كيفية استقبال
الضحايا واإلصغاء لشهاداتهن.
ُ
يف السياق نفسه تنقيح القانون عدد 78لسنة  2017أسوة بفقه القضاء
املقارن نحوتخفيف عبء االثبات عىل ضحايا التحرش سواء يف القطاع
العام اوالقطاع الخاص بحيث «يُطالب امل ُدعى عليه بدحض ما نُسب
إليه إذا ق ّدم امل ُدعي ما يُفيد اعرتاضه الرصيح يف مناسبة أو أكرث عىل
دعوات الطرف امل ُقابل) البحث عن الفصل املناسب أو اقرتاح رقم لهذا
الفصل املستقل)
يف الوظيفة العمومية ،للعون العمومي الحق طبقا للنصوص الجاري
بها العمل يف الحامية ضد ما قد يتعرض إليه من تهديد أو هضم
جانب أو شتم أو ثلب .واإلدارة ملزمة بحامية العون العمومي من
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التهديدات واالعتداءات مهام كان نوعها التي قد يتعرض لها مبناسبة
مامرسة وظيفته وعند اللزوم بجرب الرضر الناتج عن ذلك كام تتوىل من
خالل التفقديات العامة بالوزارات مساعدة الضحايا املحتملني للتحرش
الجنيس عىل جمع األدلة امل ُمكنة و يمُ كن أن تشري وثيقة رشح األسباب
إىل تضمن التفقديات العامة أخصائيا نفسيا أو اجتامعيا.
يف القطاع الخاص،
الفصل  76من مجلة الشغل «عىل رؤساء املؤسسات أن يحافظوا عىل
األخالق الحميدة ومراعاة اآلداب العامة خاصة باملحالت التي يعمل بها
النساء واألطفال البالغون من العمر دون الثامنية عرش عاما.
تمُ سك مصالح تفقد الشغل سجال ت ُضمن فيه الشكاوى واإلشعارات
التي تتلقاها مبارشة حول شبهات تحرش جنيس بأماكن العمل املذكورة
ونتائج التحقيقي الرسي فيها التي تقوم بها.
إذا أفضت التحقيقات إىل وجود تجاوزات فعلية ،عىل مصالح التفقدية
إعالم النيابة العمومية
(صياغة فصل يف باب الحامية من الطرد التعسفي« :ويُعد طردا تعسفيا
موجبا ألقىص قدر من التعويضات طرد عون عىل خلفية تقديم شكاية
يف التحرش الجنيس أو اإلدالء بشهادة يف هذا اإلطار»)
الرتكيز عىل الرسية املطلقة سواء عند االتصال بالعون املكلف باملهمة
داخل املؤسسة أو الجهات املعنية لتشجيع الضحية عىل التشيك
واملحافظة عىل سمعتها
دور اإلعالم والسينام يف الحدّ من هذه الظاهرة:
ميكن أن يكون هذا الدور إيجابيا إذا كان الفاعلون فيه واعون برسالتهم
املجتمعية ألننا الحظنا يف بعض األفالم واملسلسالت غزال يقرتب كثريا
من التحرش كأن مت ّر الفتاة مبظهر يعتربه البعض مثريا فيطلق الشباب
تنهيدة أو تصفريه مع بعض الكلامت (دون أن تصدر عن الغري ردود
أفعال ناهية ورمبا ت ّم توظيف املشهد بطريقة كوميدية) وهذه نالحظها
عند شبابنا يف الشارع وأمام املعاهد وكذلك يف بعض األدوار التي تدور
أحداثها يف أماكن العمل.
تنقيح الفصل  226ثالثا من املجلة الجزائية
إعادة التنصيص عىل عنرص التكرار فهو من الناحية اللغوية ما يؤكد
عىل وجود تحرش من عدمه كام أ ّن رشط التكرار هوالدليل عىل توفر
الركن املعنوي .كام يتجه التنصيص عىل التحرش عرب استعامل الوسائل
الحديثة للتواصل كمواقع التواصل االجتامعي والهاتف واالرساليات
القصرية والرتاسل االلكرتوين
لذا يُقرتح إضافة عبارة للفصل  226ثالثا عىل النحو التايل« :ويعترب
تحرشا جنسيا كل اعتداء عىل الغري باألفعال أو اإلشارات أو األقوال
مبارشة أو عرب استعامل مختلف وسائل االتصال والتواصل تتضمن
إيحاءات جنسية تنال من كرامته أو تخدش حياءه وذلك بغاية حمله
عىل االستجابة لرغبات املعتدي أو رغبات غريه الجنسية أومبامرسة
ضغط خطري عليه من شأنها إضعاف قدرته عىل التصدي لتلك
الضغوط».
مجابهة ومحاربة التطبيع مع التحرش الجنيس بجميع أشكاله يف
املدرسة الشارع والعمل.
توعية جميع أفراد املجتمع بأن التحرش الجنيس سلوك مرفوض من
ناحية وجرمية يعاقب عليها القانون من ناحية أخرى.
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معرض الفنان الزين الحرباوي برواق صديقة
استمتاع باألضواء واستبطان املعيش اليومي بني شارع الزعيم وشوارع سوسة

افتتح الفنان التشكييل ،عصامي التكوين الزين الحرباوي معرضه
الشخيص برواق صديقة بقمرت وحرض حفل التدشني جمع من أصدقاء
الفنان وأحباء األروقة ومنهم الكاتب واإلعالمي املنصف بن مراد والفنان
نجا املهداوي والتشكييل عيل الزنايدي الذي تربطه بالفنان املحتفى
بأعامله عالقة حب وصداقة تتجاوز اللوحة وتداعياتها الجاملية وكانت
صديقة كمون صاحبة فضاء العرض قد ن ّوهت بالتحوالت الجاملية
والتشكيلية لهذا الفنان عاشق االضواء وهو الذي يرى أن الضوء هو
امللهم األول يف تجاربه التي متتد إىل أكرث من ربع قرن.
يف فضاء صديقة أحكم الحرباوي ومساعدوه تعليق اللوحات
وتوزيعها عىل فضاء املعرض ،وتتجاوز الثالثني لوحة ،استغل فيها شغفه
بالضوء والظالل ،وأكد الحرباوي عىل أن الطبيعة يف تونس قد غمرتنا
كفنانني لنا رؤية للكون واالنسان والحياة ،غمرتنا الطبيعة باألضواء
واألنوار كام غمرت فنانني عامليني جاؤوا اىل تونس وانبهروا بإشعاعاتها
الضوئية الساحرة والباعثة عىل التأمل وتعدّ د املقاربات الفنية والجاملية.
يقول الفنان الزين الحرباوي لِـ«الشعب» عن هذه الفتنة بالضوء يف
تونس «إن الخلق واإلبداع عىل مساحة اللوحة ناجح باألساس من طبيعة
األضواء وهو عطاء طبيعي قد يستفيد منه البعض ويهمل البعض اآلخر
من الفنانني ذلك وأنا وقعت تحت سحر الضوء يف تونس من شاملها إىل
جنوبها وكانت يل زيارات وسفرات عىل دروب البالد ويف كل مرة أكتشف
جوانب أخرى من فتنة الضوء وهذا ما ينعكس عىل األلوان املستغلة
واملوظفة يف اللوحات وأضاف أنه ال يتصور نفسه رساما أللوان داكنة
مثلام هو الحال مع رسامي مدن الضباب يف لندن أو باريس أو موسكو.
خروج عن دائرة التلقائية
هذا التعدد يف املقاربات الفنية والضوئية وحسن استغاللها عىل
مساحة اللوحة مهام كان حجمها ،ميّز تعامل الفنان الزين الحرباوي،
وهو الذي خرج يف هذا املعرض مثل معارضه التشكيلية األخرية من

«دائرة التلقائية والسذاجة» عىل ح ّد تعبري الناقد التشكييل حسني
التلييل ،اىل أفق فني أرحب ليحقق «األصالة املطلوبة» يف اللوحة
مراوحا بني حسن توظيف األلوان الباردة واألخرى الساخنة يف آن،
مغدقا فيضا من السخاء يف العناية بتفاصيل الحياة اليومية وهو
العاشق للتجوال والرحيل بني أنهج العاصمة بني فضاءات شارع
الحبيب بورقيبة منطلقا منها ليفكر يف لوحاته املخضّ بة باأللوان
الصاخبة والفاتنة واملتعطشة إىل الحياة ،ويبعث الفنان الزين
الحرباوي الحياة يف تفاصيل األلوان والظّالل وتتعدد األبعاد يف
رؤية وقراءة للوحات هذا الفنان.
ومل يقف الفنان الزين الحرباوي عند تفاصيل األلوان الباردة
والساخنة حيث يقذف بها وبحكمة عىل مساحة اللوحة بل
يعمدها بألوان خام ليشكل بعدها شخوصا من الحياة اليومية
يف املقهى والحانة والحقل والشوارع واألزقة يحمله الحنني إىل
«قعفور» مثل موطنه اآلخر بني القلعة الكربى وسوسة ،ولألماكن سحرها
وحبها وعشقها عند الفنان الحرباوي ،مثل سحر الوجوه التي رسمها يف
«بورتريه» متع ّدد األلوان وموحد يف الرؤية الفنية ،حيث يستبطن الباحث
يف األلوان واألضواء ،الوجوه ليستبطن روحها ويتجاوز العابر فيها إىل
املتأصل يف كيانها ،الطبيعة يف لوحات الزين الحرباوي مل تكن ميّتة يف هذا
املعرض بل هي حية نابضة باملعاين.
عزف عىل إيقاع املعيش اليومي
ينتقي الفنان الزين الحرباوي «تيامت» الرسد التشكييل من واقع
الحياة اليومية واملعيش بني ثنايا املقاهي والحانات واألسواق الشعبية
والنزل الراقية أحيانا وهذا ما يتوقف عنده الناظر املتأمل يف أعامله الفنية
والتي اختار لها عناوين مختلفة تعكس حلّه وترحاله بني الفضاءات فلوحة
شارع بورقيبة مثال كانت ناطقة بالحياة اللّيلية وصاخبة مثل صخب
الجالس والندماء ،وباملثل كانت لوحة األسواق حيث متكّن الفنان من رسد

العرض الفرجوي «ديما نضحك،
ديما زاهي» يف جولة باملدن التونسية

تتواصل سلسلة عروض العمل الفني الفرجوي
«دميا نضحك دميا زاهي» ملاشريا لإلنتاج وذلك بعدد
من جهات البالد خصوصا مع عودة الفعاليات
واألنشطة الثقافية وهو عمل ض ّم نخبة من الفنانني
واملرسحيني يف رضوب من التعاطي مع اإلبداع
الفرجوي .يف هذه السياقات من حاالتنا التونسية
والعربية حيث الضّ جيج والشجن والتداعيات املريبة...
مييض فتية املرسح حاملني شيئا من أهازيج ال ّروح
والفرح ومشتقات الفكاهة والروح املرحة وبيشء من
السخرية الناقدة والواعية للتّخفيف من وطأة الواقع
ّ
املفجع واملؤمل ...فاملرسح مدرسة حياة وتلوينات من
تفاصيل الدراما والكوميديا اإلنسانية حيث الذهاب
عميقا إىل ينابيع من الوجدانيات واألحاسيس وما به
يرى الكائن ذاته يف مرآة الوجود والحياة ...املرسح
هذا اآلرس زمن السكون والتقلبات ويف كل األزمنة...
املرسح عنوان براعات منها املمثل والديكور والخطاب
والنص واإلضاءة وما إىل ذلك من ممكنات الجامل
ّ
حيث القول املرسحي سفر يف ثنايا الذات بأفراحها
وأتراحها وشؤونها وشجونها كل ذلك نحتا للقيمة
وتأصيال للكيان ...هكذا هي فكرة هذا العمل الفني
الفرجوي الذي جاء كذلك لتثمني تراثنا وتكريم رموز
السحر وجامل العرض وبهاء
فننا الفكاهي يف رضب من ّ
الفسحة حيث يدوم العرض ساعة ونصفها وفيه الكثري
من الروح املرحة ومتانة الحبكة وخربات املمثلني.
نعني هنا العرض الفني الفرجوي املوسيقي الكوميدي
«دميا نضحك دميا زاهي» إخراج محمد منري العرقي
واملوسيقى للملحن واملوزع املوسيقى حكيم الغريب
وأداء فتحي املسلامين جامل مداين ،محمد منري العرقي

محمد منري العرقي
إكرام عزوز ،كوثر بالحاج ،صربي الجندويب ،حنان
الشقراين محمد حسني قريع ومساعدة مخرج
مروى بوبكر كل ذلك يف إنتاج لرشكة ماشريا
لإلنتاج الفني لصاحبها طارق السايح .وعرفت
ماشريا لإلنتاج بأعاملها ومشاركاتها الفنية الثقافية
املميزة ومنها هذا العمل الجديد« .دميا نضحك
دميا زاهي» عمل مميّز من حيث التعاطي الفني
والقيمة الثقافية واالشتغال عىل الذاكرة بكثري من
الحرفية مع نخبة من الفنانني من وجوه املرسح
التونيس ...العمل سيكون له حضور يف املهرجانات
الصيفية ويف الخارج ضمن التعريف بحيز من
الفن التونيس فضال عن روح الدعابة والخفة.
* ش/ع

خطاب جاميل آخر انطالقا من معيش السوق وجلبة الباعة وحديث املارة
ورصاخ الباعة املتجولني ،وعمق صخب السوق الشعبي بقرى سوسة مع
صخب األلوان.
وهكذا تؤكد الناقدة التشكيلية والباحثة الحامعية هالة الهذييل
بن حمودة عىل أن الفنان الزين الحرباوي يشتغل عىل تفكيك اإلضاءة
وانعكاساتها يف اللون وعىل تحريفاتها التشكيلية لريتقي باملشهدية املصورة
يف نسختها التجريدية واملحملة بتعبريية انطباعية متوحشة أحيانا،
لوحات الفنان الزين الحرباوي متازج بني األلوان الباردة واألخرى
الحارة ليصل بهذا التامزج إىل حياكة برصية متفاوتة بني اإلشعاع والخفوت
اللوين وذلك حسب تيمة اللوحة وهذا ما ميكنه من الوصول اىل رهافة
مشهدية ترتقي بإمالءات الضوء وتباينات العالقات اللونية يف املشهد
اليومي املصور .ويتواصل معرض الرسام الزين الحرباوي إىل غاية  2جانفي
.2022
* ناجح مبارك

تحوالت الرواية الفلسطينية
* حسني عبد الرحيم

منذ إصدار املرحوم «رجاء النقاش» كتابه يف
القاهرة عن شاعر املقاومة الفلسطينية «محمود
درويش» يف أواخر الستينات .توالت األعامل األدبية
الفلسطينية الحديثة ،وخاصة يف ظل ازدهار دور
النرش البريوتية حيث كانت هناك حريات نسبية يف
اإلصدارات مع وجود منظمة التحرير الفلسطينية يف
مركزها البريويت وكذلك زيادة نفوذ اليسار اللبناين
وهروب العديد من الكتاب العرب بكتابتهم إىل
بريوت واستثامرات عربية كبرية يف دور النرش
البريوتية حيث تصارعت االتجاهات املختلفة عىل
الساحة العربية من خالل الصحف والكتب البريوتية
قبل اشتعال الحربني األهلية والعربية يف لبنان ثم
الغزو اإلرسائييل وهجرة املنظمة ذاتها إىل تونس.
قبل صدور كتاب «رجاء النقاش» كان عدد
محدود من الناس قد قرؤوا الرواية امله ّمة «الوقائع
الغريبة يف حياة سعيد ابن ايب النحس املتشائل»
لـ«أميل حبيبي» وهو من فلسطيني الداخل (عرب
 )48وكان يف الوقت نفسه من قيادات الحزب
الشيوعي اإلرسائييل (ركح) وعضو يف الكنيست
لوقت طويل ،واألسم التايل الذي بزغ كقصاص
هو الشهيد «غسان كنفاين» الكاتب والناقد وأحد
قيادات الجبهةالشعبية لتحرير فلسطني ،و«إبراهيم
نرص الله» من مخيم الوحدات يف األردن منذ مولده
هناك بُع ْيد النكبة ،وطبعا الرائد «جربا إبراهيم جربا»
ذو التجربة الخاصة جدا يف مدن امللح النفطية
و«توفيق فياض» الذي يعيش منذ أربعني عاما يف
تونس .تنوعت الكتابة القصصية الفلسطينية بتنوع
املصائر واملهاجر من أسرتاليا إىل السويد وأمريكا

غسان كنفاين
ّ
الشاملية والجنوبية وتقريبا كل البالد العربية.
وتنوعت كذلك بسبب التحوالت الدراماتيكية للقضية
الفلسطينية حتى ظهرت ظاهرة الكتابات القصصية
لألرسى يف السجون اإلرسائيلية .أدب قصيص متوزع
بني املهاجر واملوجات املختلفة من النازحني ذوي
الحساسيات املختلفة تجمعهم قضية تسجيل الذاكرة
الفلسطينية املمزقة بني املنايف والسجون واالنتفاضات
واالنكسارات التى مل تنقطع واملقاومة بكافة أشكالها.
أدب متن ّوع من املخيامت واألرايض املحتلة
واملعتقالت واملنايف املمتدة منذ ثالثة أرباع القرن
وهو ليس متجانسا ككل أدب ألنه مكتوب يف رشوط
استثنائية مل يتعرض لها شعب آخر.
هذا املوضوع املتشابك كان عنوانا للنقاش والدرس
والبحث يف االحتفال ّية التي أقامها بيت الرواية ملدة
ثالثة أيام مبدينة الثقافة ونزل أفريكا تنوعت خاللها
االجتهادات النقدية والشهادات بتنوع الحكايات
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الدورة السابعة من أيام قرطاج الموسيقية

التسويق أم الفن؟
التصنيع أم االبتكار؟

موسيقيات وموسيقيون سيلتقون بعد أيام يف تونس
خالل الفرتة املمتدة بني  18و 23ديسمرب الجاري ليعرضوا
منتوجهم الف ّني ،ليس للجمهور أ ّوال بل لص ّناع أو مص ّنعي
املوسيقى حول العامل بشكل رئييس ،فااليام هي فرصة ملنتجي
املوسيقات الجديدة لتقديم أعاملهم ملتعهدي العروض الذين
حرصت األيام ان تك ّون او ترافق البعض منهم من أجل
مصاحبة بعض املشاريع التونسية التي سيتم تقدميها الحقًا
للامنحني او املم ّولني.

في نابل

الدورة التأسيسية األوىل
مللتقى محجوب العياري
للكتاب واآلداب
حدث إبداعي ثقايف تعيشه املكتبة الجهوية بنابل من خالل
تنظيم الدورة التأسيسية األوىل مللتقى الشاعر محجوب
الع ّياري للكتاب واآلداب يومي السبت  18واألحد 19
ديسمرب  2021وفاء لروح مبدع خالد يف الذاكرة وتثمينا
وخاصة الشعري
ملنجزه األديب ّ
لقد حرص املنظمون عىل التأسيس لهذا امللتقى ليصبح
موعدا سنويا يلتقي فيه األدباء والشعراء الستحضار
الذكريات اإلبداعية مع أحد الشعراء الذين خلّدهم التاريخ
يف املدونة الشّ عرية التونسية بصفة خاصة الشاعر محجوب
العياري.
فهذا الشاعر كان أول أول مدير يرشف عىل تسيري املكتبة
الجهوية بنابل وكسب رهان قيادتها بحكم اختصاصه
العلمي يف مجال املكتبات والتوثيق .ومن الوفاء لهذا الرجل
الذي يع ُّد من خرية شعراء تونس تأسيس ملتقى يحمل
اسمه تقديرا لعطاء راسخ بشموخ يف الذاكرة والثقافة
التونسية والعربية.
«محجوب العياري :شاعر وكتاب» هو املحور الرئييس
للدورة التأسيسية األوىل للملتقى الذي سيجمع عددا من
أصدقاء الفقيد ومن الذين عارصوه وملسوا وتعرفوا عىل
تفاصيل وخصوصيات مدونته اإلبداعية واإلنسانية انطالقا
من املنصف الوهايبي ومجدي بنعيىس وصوال إىل آمال
مختار ولطفي عبد الواحد الذين سيؤثثون عىل امتداد
يومي السبت  18ديسمرب واالحد  19ديسمرب هذا امللتقى
مبداخالت حول سرية الشاعر ومسريته األدبية وشهادات
لعدد من األصدقاء والشعراء األوفياء ممن عرفوا محجوب
العيّاري.
خاص
ويشهد امللتقى يف جانب آخر منه معرضا وثائقيا ّ
بإبداعات الشاعر الخالد محجوب العياري إىل جانب
قراءات شعرية لعدد من الشعراء والشاعرات من داخل
وخارج والية نابل.
هذا امللتقى املنتظر أن يكون سنويا سيحتفي يف كل دورة
من دوراته بأحد رموز اإلبداع الشعري يف تونس ليصبح
تقليدا ثقافيا إبداعيا جادا ينضاف إىل بقية التظاهرات
واملهرجانات الثقافية والفنية التي تحفل بها ربوع الوطن
القبيل كل سنة.
* فضة خليفة
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أقسام األيام وعروضها غري واضحة أو هي كام عبرّ
عنها املرشفون عليها «هجينة» هم اعتربوا مأىت الهجانة من
انقسامها بني االفرتايض والواقعي فقط وقد تحدثوا باسهاب
املنصة
خالل الندوة الصحافية التي انعقدت يوم الثالثاء عن ّ
الرقمية التي ستُنجز للمهرجان وعن املنصة التي ستنقل بعض
العروض االخرى التي انتقلت هيئة االيام املهرجان لتصويرها
يف بلدان منشئها لعرضها ألهل املوسيقى الجديدة يف تونس.
موسيقى ميزتُها التجديد واملزج القرسي بني السياقات
الفنية وبني اآلالت واللغات واالزمنة ...بغاية أساسية وواحدة
عىل ما بدا وهي التسويق او تصدير املوسيقى مع استجالب
أخرى :موسيقى مبوسيقى ،مل يستعمل أي من املتدخلني
يف الندوة الصحافية عبارة «الفن» بل تحدثوا عن الرتويج
التسويق التصنيع الصناعة ،املشاريع...
ومل يقولوا إ ّن أيام قرطاج املوسيقية هي مهرجان بل نقلوا

االحساس والفكرة انّها أيام تس ّوق موسيقى وليس مهرجانا
للتس ّوق املوسيقي مل يتحدثوا ايضا عن أماكن العروض وعن
بيع التذاكر قالوا املدينة العتيقة ستحتضن بعض املشاريع
بشكل فيه من االكزوتيكية الكثري ...األيام ...أيام قرطاج
املوسيقية ليس فيها مسابقة وليس فيها حفل افتتاح او
اختتام بها مجموعات موسيقية ستقدم أعاملها افرتاضيا او
رقميا ورمبا كام قيل يف مدينة الثقافة وقاعة الفن الرابع أو
دار الثقافة ابن رشيق وسيلتقي «الص ّناع» و«املص ّنعون» رمبا
يف املركز الثقايف الفرنيس دون مواعيد ودون خارطة فقط
لتعلو الصناعة...
من الجيد ان تسعى بعض الفعاليات الثقافية لنرش
املوسيقى خارج الحدود ولكن أي موسيقى وأي وجهة وأي
حفْر وجمع ووفق أي قاعدة...؟
* سلمى الجاليص

الثقافة هي الحل يف بنزرت
نظم منتدى مقاصد للثقافة واإلعالم ببنزرت برئاسة
اإلعالمي رشيد البكاي ومبشاركة تنسيقية الصحافيني
ببنزرت ،ندوة فكرية لألديب واملفكر الدكتور عبد
العزيز قاسم بعنوان «الثقافة هي الحل» ،باملقهى
الثقايف بالفضاء السياحي مرفه بنزرت.
ويف كلمته االفتتاحية ،وبعد الرتحم عىل الوزير
السابق للوظيفة العمومية ابن والية بنزرت املرحوم
حسني الرشيف الذي وافاه األجل املحتوم مؤخرا،
مثن رشيد البكاي الحضور النوعي من وجوه الفكر
واألدب والصحافة ،ودور األستاذ عفيف كشك راعي
اللقاء ،ثم رحب بالدكتور عبد العزيز قاسم الذي
يواصل رحلته مع النضال بالكلمة الحرة التي تنفع
الناس ومتكث يف األرض .ثم أحال الكلمة إىل املرشف
عىل إدارة الحوار محمد الحبيب حريز ،فقدم
املحارض بالقول إنه رجل فكر بامتياز ومثقف من
درجة راقية ،ولنئ تحمل مسؤوليات يف الدولة فإنها
مل ترصفه عن التجاوب مع رغبته وإرادته يف صياغة
الشعر باللغتني العربية والفرنسية ،وقدم آخر إبداع
له ،وهو ديوان شعر باللغة الفرنسية صدر هذه
األيام .ثم بني أهمية موضوع الندوة وهو الثقافة
هي الحل ،باعتباره موضوع الساعة ،ويكتسب بعدا
خاصا يف هذه الظروف التي متر بها بالدنا.
سؤال يتردد منذ أكثر من قرنين
إثر ذلك تناول عبد العزيز قاسم الكلمة ،فبني أن
الثقافة منذ ما س ّمي بالثورة مل تجد حظها ألسباب

متعددة ،والحال
أن الثقافة هي
القوة الناعمة،
البلدان
وأن
القوية تتمتع
بالقوة العسكرية
و ا ال قتصا د ية
وكذلك الثقافية .وبعد جولة تاريخية حول العالقة
بني املسلمني والغرب منذ الحقبة األندلسية ،والصدمة
الحضارية إثر غزو نابليون ملرص ،والسؤال التاريخي
الذي طرح آنذاك عن سبب تقدم الغرب وتأخر
املسلمني ،وما السبيل إىل اللحاق بركب الحضارة
الغربية هل بالعودة إىل الرتاث العريب اإلسالمي أم
باالقتباس عن الغرب؟ أكد أننا بعد قرنني من الزمان
مازلنا نطرح هذا السؤال .وتطرق إىل ظاهرة الخوف
الذي مييز واقع الغرب اليوم ،وهو ال يقترص عىل
االسالموفوبيا ،وليس من الخارج ،بل من داخل هذه
البلدان ،مثل تزايد نسبة امللونني عىل حساب ذوي
البرشة البيضاء بأمريكا التي ارتفعت من  20باملائة
إىل  40حاليا ،ومرشحة ألن تبلغ النصف بعد عقدين
من الزمن ،ومن ارتفاع نسبة الوالدات من غري األصول
الفرنسية بفرنسا مثال .وهو ما تطرق إليه الفيلسوف
محمد محجوب يف محارضة له مبدينة الثقافة يف األيام
القليلة املاضية .ثم استعرض املراحل التي مرت بها
التجربة التونسية يف تنوير العقول ،والتوفيق بني
مقتضيات األصالة واملعارصة إثر االستقالل ،ونوه

بجهود املصلحني من ساسة وفقهاء يف هذا املجال ،وهو
الدور امللقى عىل عاتق النخبة اليوم.
نقاش ثري
وقد حركت املداخلة سواكن الحارضين ،فتطرق عبد
الرحامن املرساين إىل املراجع املختلفة التي تغذي
الواقع الثقايف اليوم ،وكيفية التعامل معها ،وحمل
الديبلومايس السابق زهري الذوادي النخبة املثقفة
مسؤولية انحسار الدور الثقايف الرضوري اليوم
الرتقاء الدول والشعب ،ذلك أن نخبتنا اليوم ،رغم
معرفتها مبا يقع ،وما يتوجب عليها القيام به ،سكنها
الخوف وتخلت عن دورها ،وتبنت أيديولوجية
«خاطيني» ،وأما األستاذ الجامعي جابر القفيص فقد
أكد خطر التفرق ألسباب أيديولوجية وغريها عىل
مستقبل البالد ،بينام دعا العميد والكاتب محجوب
السمرياين إىل اعتامد ثقافة التنوير وتحرير العقل
الذي ت ّم تجميده يف ثالجة التخلف والشبان ،يف حني
دعا املريب رشيف الخاميس إىل إحياء دور الجمعيات
الثقافية الشبابية التي تغرس فيهم منذ نعومة
أظفارهم الروح الوطنية وحب الوطن.

اختتام مهرجان الوفاء للمسرح بقفصة في دورته الثامنة:

مسرحية «عطش» لفرقة بلدية دوز تفوز بجائزتي اإلخراج والعمل املتكامل...
* شمس الدين العوين
باحت الدورة الثامنة ملهرجان الوفاء للمرسح
بقفصه بأرسارها وكانت نتائج املسابقة كالتايل
أحسن ممثل عبد الله موىس بلدية دوز ،احسن
ممثلة مناصفة زينة مساهيل عن دورها يف
مرسحية «كورطاج» لجمعية سبيطلة وإخالص
عبد العظيم عن دورها يف مرسحية «عطش»
لبلدية دوز ،أحسن نص لنرسين خديم الله عن
نص  Thérapieلجمعية قرمدة وجائزة اإلخراج
ملرسحية «عطش» لبلدية دوز وجائزة العمل
املتكامل ملرسحية «عطش» كذلك لفرقة بلدية
دوز.
اختتمت مبركز الفنون الدرامية والركحية

وبحضور جمهور املرسح واملهرجان فعاليات
مهرجان الوفاء للمرسح بقفصة يف دورته الثامنة
وهي دورة فقيد املرسح وابن الجمعية الويف
املرحوم «مكرم نصيب» ...االفتتاح كان بعرض
مرسحية صناديد لجمعية محمد الزرقاطي
للمرسح بحامم سوسة .ويف اليوم الثاين للفعاليات
وعند الساعة الرابعة بعد الزوال مبركز الفنون
الدرامية والركحية بقفصة انتظمت ندوه فكريه
حول «الفعل املرسحي بني الثقايف والسيايس»
وأرشف عليها الفنان االفاضل تلييل ويف الساعة
الخامسة مساء تم حفل تكريم الفنانة «محجوبه
بن سعد» من ادارة املرسح والفنون الركحية
بوزارة الشؤون الثقافيه ،وإثر ذلك تم عرض

مرسحية « »Thérapieلجمعية قرمده للمرسح
بصفاقس .هكذا عاشت مدينة قفصة عىل
ايقاع فعاليات الدورة الثامنة ل»مهرجان الوفاء
للمرسح بقفصة» الذي نظمته جمعية مرسح
الوفاء بقفصه بدعم من وزارة الشؤون الثقافية
واملندوبية الجهوية وبتعاون مع الوالية والبلدية
والجامعة التونسية للمرسح وحملت الدورة
اسم الفنان الراحل مكرم نصيب وذلك عىل سبيل
االعرتاف والتقدير إلسهاماته يف الساحة املرسحية
وكرمت الدورة الفنانة محجوبة بن سعد حيث
يعمل املهرجان عىل ارساء تقاليد التكرميات عىل
سبيل العرفان والجميل تجاه املرسحيني ومن لهم
دور يف دعم املرسح وأهله.
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بعد مباراة تونس ومصر في كأس العرب 2021

منتخب تونس حقق أفضل األمنيات وترشح للنهائي العربي األغلى
 ...قدم املنتخب التونيس أحسن شوط أول منذ انطالق دورة كأس
العرب  2021وقد كان بإمكانه ان ينهي املرحلة األوىل متقدما عىل
حساب منافسه يف الدور نصف النهايئ منتخب مرص لو امكن للمدافع
منترص الطالبي الرتكيز اكرث امام شباك الحارس الشناوي وبالعودة إىل
الكبي سواء لتشكيلته االساسية او
اختيارات املد ّرب الوطني املنذر رّ
لرسمه التكتييك فانه ميكن القول انه اعتمد عىل احسن رصيد كام انه
لعب بـ  3مدافعني يف وسط الدفاع (الطالبي ومرياح والعيفة) يف حني
كان عىل اليمني دراڤر وبن حميدة عىل الجهة اليرسى ،مع االعتامد يف
وسط امليدان عىل فرجاين سايس وغيالن الشعاليل وهو ما جعل هذا
الثنايئ يضغط عىل وسط ميدان منتخب الفراعنة الذي مل يجد مداراته
مماّ جعل العبيه يعتمدون عىل امكانياتهم وزادهم الفني ـ طبعا مع
ترشيك املساكني واملجربي يف عمليات التنشيط الهجومي مل ّد رأس
الحربة الجزيرة بالكرات يف عمق دفاع منتخب مرص مقارنة بطول قامة
العب دفاع الخصم الذي ارتكب عديد االخطاء التي كادت ان تكون
مكلفة لوال الحظ وسوء التمركز كام حصل منتخب مرص عىل فرصة
سانحة لتسجيل دق  .38متكن الحارس معز حسن من التصدي.

* تغيير اضطراري

تعرض املدافع األوسط مرياح إىل اصابة جعلته يغادر مكرها ارضية
امليدان ليكون معوضه محمد عيل بن رمضان وهو توجه فرضته االصابة
زيادة عىل اقتناع الكبري برضورة تغيري رسمه التكتييك وانتشار العبيه
عىل امليدان.
* الحكم االيراين يلغي ركلة جزاء...
يف الدقيقة  ،58بعد متريرة مليمرتية من املساكني إىل محمد عيل
بن رمضان متكن هذا االخري من مراوغة املدافع املرصي حجازي إال ا ّن
هذا االخري ضايقة فام كان من الحكم االيراين إالّ االعالن عن ركلة جزاء
رسعان ما ألغاها وذلك بتدخل من تقنية الفار التي أكدت رشعية تدخل
املدافع املرصي ولو ا ّن الحكم االيراين تحول لينذر مدرب منتخب مرص
الربتغايل كروش ومساعده بعد االطناب يف االحتجاجات عىل قراراته...
* عدم ترك املساحات...
اختار مدرب منتخب مرص الربتغايل كروش تضييق املساحات عىل
الالعبني التونسيني عىل امليدان من خالل الحضور املكثف واعتامد
«الربيسينغ» عىل حامل الكرة وهو ما ضايق املدافع االمين «دراڤر»
ّ
الذي مل يجد نفس املساحات التي تركها أمام منتخب عامن مماّ جعل

دراغر يكون أفضل العب عىل امليدان وميكن القول ا ّن منتخب مرص
توفرت له فرصة املبادرة بالتسجيل يف دق  75إالّ انه اهدرها بصورة
غريبة جدا الالعب وهو  .....مصطفى فاجأ الالعبني عىل امليدان من
خالل متريرة طويلة.

* هجوم سريع والوقت األسرع

اعتمد دفاع املنتخب التونيس للحد من خطورة مهاجمي املنتخب
املرصي عىل آلية «التسلل» التي نجح فيها الالعبون يف أكرث االوقات مبا
ا ّن املنافسة عىل امليدان جعلت الوقت مير برسعة قياسية رغم اعتامد
املرصيني عىل الخشونة املبالغ فيها وهو ما جعل الحكم االيراين يستنجد
بأوراقه الصفراء.

* السليتي مكان حنبعل

مل يقدم متوسط امليدان الهجومي حنبعل املجربي املردود املنتظر
منه مبا ان ملنتخب مرص مدافعون من النوعية املمتازة (عطاء وخربة)
الكبي عىل تعويضه يف دق 80
هذا املردود املتوسط للمجربي أجرب رّ

وبالتايل دخل مكانه السليتي العطاء بعد آخر ملعركة وسط امليدان التي
كانت شديدة التنافس بني العبي املنتخبني.

* الجزيري يهدر فرصة الحسم

أول ركنية حصل عليها منتخب تونس عىل ميني الحارس الشناوي
كانت يف دق  89وقد نفذها بامتياز املساكني وقد وصلت كرة حسم
نتيجة املباراة للجزيري إالّ ا ّن رأسيته اخطأت املرمى عىل سهولة فرصة
التجسيم ،واملباراة تقرتب من نهايتها اضاف الحكم االيراين  3دقائق وقد
توفرت فرصة قتل املباراة لزيزو منتخب مرص يف دق .90

* ترشح تونس إلى النهائي

يف الدقيقة  94متكن املدافع العب منتخب مرص عمر سوليا من
مغالطة حارسه الشناوي ـ وهو هدف التقدم والرتشح اىل الدور النهايئ
ليضيف الحكم االيراين دقيقة واحدة بعد هدف سبق تونس للرتشح إىل
الدور النهايئ للمسابقة االغىل يف تاريخ كرة القدم العربية مربوك لتونس
وان شاء الله بالتتويج.
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رياضة

الرتجي يريد التخلص من الشتي...
مل يعد خالف
الدويل الجزائري
الياس الشتي
خافيا عىل
أحد ...ال سيام
أن األخري أخرج
القضية إىل
العلن كاشفا
حتى عن
املبالغ املالية
التي يريدها
من فريق باب
سويقة
والجديد يف
امللف أن الشتي ال يريد العودة إىل الرتجي البتة بل هو بصدد البحث عن فريق جديد يحتضنه خالل املركاتو الشتوي يف
إطار تنقّل ح ّر.
وإذا ت ّم ذلك فإن الرتجي سيوفر لنفسه الكثري من النفقات ويتخلص من العب متمرد حتى ال نتحدث عن عبء ثقيل ال
ماديا بل عىل صعيد االنضباط ألن ما حصل ال يضمن العودة السليمة لهذا الالعب إىل صفوف شيخ األندية.

الرتجي يريد الجزائري
مروان الزروقي 
علمت الشعب من مصادر مطلعة أن الرتجي
الريايض دخل برئاسة حمدي املدب مع نادي
بارادو الجزائري املعروف بالعمل القاعدي يف
اتصاالت من أجل ضم العبه الدويل مروان زروقي
اىل صفوف فريق باب سويقة يف املركاتو الشتوي
و ...وذلك بطلب من املدرب رايض الجعايدي
الذي حدد طلباته عىل صعيد املوارد البرشية
بشكل يفيض إىل توزانات بني مختلف الخطوط
يف إياب املرحلة األوىل للبطولة الوطنية.
وكان الزروقي محلّ إشادة الناخب الوطني
الجزائري مجيد بوقرة يف الندوة الصحفية
التي سبقت مباراة الجزائر مع املغرب يف إطار
البطولة العربية بالدوحة.
ويرتدي مروان الزروقي( 20سنة) ز ّي نادي
البارادو ،وخاض يف صفوفه  4لقاءات يف البطولة
الجزائرية للموسم الحايل ،من أصل  5مواجهات .وشارك يف كلّ املقابالت أساسيا.

النادي الصفاقسي مدرسة عريقة لم يعد لها تمثيل يف املنتخب الوطني
بعد  28لقاء تقريبا يف مونديال
العرب ومستوى ممتاز لهذه
البطولة من كل النواحي،
ظلّ الغائب األبرز هو النادي
الصفاقيس الذي مل يذكر إسمه
وال مرة يف هذه البطولة...
النادي الصفاقيس الذي كان
يصول ويجول من خالل كرة قدم
مزيانة ولعب فرجوي وفنيات
خاصة يف مالعب زربية كالتي
نشاهدها اآلن يف قطر...
النادي الصفاقيس الذي كان
كامللح ما يغيب عن طعام والذي
عادة ما كان يتم استدعاؤه
كضيف رشف يف بعض األحيان
والكل يعرف ما تقدمه هذه املدرسة العريقة من فن جميل عىل املالعب
العربية واإلفريقية وهذا تاريخ يحىك لكل من يف قلوبهم مرض.
اليوم النادي الصفاقيس يحترض والجامهري تشاهد ومتر مرور الكرام

والبعض اآلخر يردد الجملة الشهرية كيف ماهزوش من  cssخري...
اليوم األندية املنافسة يف البطولة التونسية هي املستفيدة األكرب من
الدورة.

اليوم النادي اإلفريقي استفاد من عودة
بالل العيفة ومعز حسن..
الرتجي أيضا مستفيد خاصة بتثبيت
الثاليث الدفاعي للمنتخب الجزائري
بدران ،توغاي والشتي وانسجام صار
وتأكّد والرتجي سيكون أكرب مستفيد
وهذه حقيقة...
النجم الساحيل استفاد هو اآلخر من
وجود الثاليث الجزائري بومتان ومزيان
وعيادة...
النادي الصفاقيس يف املواسم األخرية
أصبح محطة الستقطاب الالعبني من
مستوى درجة ثالثة ورابعة واملقارنة
واضحة بني الجزائرين الذين تق ّمصوا
زي النادي الصفاقيس يف السنني األخرية
وبني العبي املنتخب الجزائري اآلن...
األكيد أ ّن املراجعة رضورية والصفاقيس قد مي ّر بأزمة لك ّنه لن ميوت.
محمد

ندوة صحفية ملاراطون بنزرت الدولي
بحضور ثلة من املراسلني الجهويني مبقر نادي الصحافة ببنزرت عقد أحمد املريي رئيس جمعية الرياضة للجميع ببنزرت وعبد
اللطيف الرتيك املكلف باإلعالم ندوة صحافية لتقديم الدورة الدولية الخامسة للعدو نصف املاراطون الدويل املفتوح للجميع
تحت شعار «جرية يف الهواء للوقاية من الوباء» التي ستعطى إشارة انطالقه يوم األحد  19ديسمرب  2021من أمام دار الشباب
الخراز سيدي سامل عىل مسافة قدرت ما بني  12و 13كلم مبشاركة ما يفوق  400مشاركا من املغرب والجزائر وليبيا وتونس
بتنظيم مشرتك بني جمعية الرياضة للجميع ببنزرت والودادية الوطنية للربيد التونيس وجمعية بريد بنزرت وذلك بإرشاف
املندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة ببنزرت والجامعة التونسية للرياضة للجميع.
* عبد الفتاح الغريب
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األخيرة

الشاعر والمترجم أشرف القرقني ِل«الشعب»:

الشّعراء العظماء يشرقون يف ّ
كل األزمنة بما يف
ذلك تلك التي يطوّ ُقها ّ
الظالم
* حاوره :أبو جرير
أرشف القرقني شاعر وباحث ومرتجم من جيل متمرد عىل السائد ...جيل أدرك أن
القصيدة كائن حي لكنها ال تنام .اإلبداع كالرتجمة وجع وأنني ...تفرح وتحزن وتحب
وتكره .هو مبدع ال يتقن االنتظار وال السكون.
يتقن ثالث لغات :الفرنسية ٬األنقليزية واألملانية .حاصل عىل شهادة املاجستري يف
اللغة العربية وآدابها وحضارتها عن بحث بعنوان (الذات يف قصيدة النرث العربية:
الحياة قرب األكروبول لرسكون بولص) .وهو اآلن بصدد إعداد رسالة دكتوراه بعنوان
سياسة اإليقاع يف قصيدة النرث العربية.
له عديد األعامل الشعرية والرتجامت املنشورة.
أرشف القرقني الجلوس إليه متعة ومحاورتة قطاف الحلم وعافية الشمس.
التقت به جريدة جريدة الشعب فكان هذا الحوار...

بطبيعتها؟ أم الجامعيّون هم املتكلّسون؟ وملاذا؟
الجامعي إذن؟ ومن هم هؤالء الجامع ّيون؟ هل
ما
ُّ
عرب أم كلّ من انتسب إىل
أم
ة
ً
رضور
ون
ي
تونس
هم
ٌ
ّ
املؤسسة كذلك؟
هذه ّ
نعرف مبدعني عامليّني ومفكّرين عظامء انتسبوا
إىل الجامعات وكانوا متح ّررين من سلطة الدّال
يف أغلفة كتبهم ومن القواعد املتكلّسة والتّخشّ ب
بشتّى أصنافه .كام نعرف ُمنتسبني إىل اإلبداع
يس ّمون الجهلَ والحذلقة والتّعامل وال ّزعم املتعجرف
إبداعا وجنونا .ففيم نخوض إذن حني ُ
نلوك مثل
هذه العبارات؟

* أشرف القرقني؛ شاعر ومترجم وروائيّ وباحث وجامعيّ من جيل * يشتكي عديد المبدعين التّونسيّين من توجّه أغلب النّ ّقاد
الجامعيّين التّونسيّين إلى المدوّنة العربيّة المشرقيّة .ما هي
متمرّد لم يجلس على كفوف للمؤسّسات .كيف كانت الرّحلة؟
الصفات التي عرضْ تَها ع ّيل ،ف ُيمكنني أن أض ّم الباحث إىل األسباب حسب رأيك؟
 إذاُ
حاولت تكثيف تلك ّ
كنت َمدي ًنا بسؤال البحث والفضول إىل الشّ اعر أ ّولَ األمر -كام ميكنني  -األسباب كثرية مختلفة ومتش ّعب ٌة قد ال أكون ُملماّ بكلّيتها -دون أن أسلّم طبعا
وإنالجامعي
ُ
ّ
السنوات األخرية -ولكن ميك ُن القولُ إ ّن هذه
أن أؤ ّجل ال ّروا ّيئ عىل األقلّ من جهة كوين مل أنرش بعد أ ّي ّ
نص روا ّيئ -ومع ذلك ،بإطالقيّة هذا الحكم خُصوصا يف ّ
فإنيّ ال أخفيك أ ّن إجابتي بسيط ٌة ومعقّدة يف آنٍ  ،وقد ذكرتُها من قبل :كلّ ما أفعل ُه األسباب يف بعض ِ
نفسها ُمتّصل ٌة برغبة بعض ال ّنقّاد يف ُمشاكَلة الحيوانات التّكافل ّية
الصمم حيال هذه التي يقوم من ُط وجودها عىل تبادل الخدمات مع حيوانٍ آخر .ويكو ُن هذا التّبادلُ
السامعني عاد ًة إىل ّ
يتج ّذ ُر يف كوين شاع ًرا .بقي أنيّ أالح ُظ حاجة يف ّ
عيني .ولكن ،الجميع يصغون نفع ّيا لكليهام ضام ًنا الزدهار حيات ْيهام .وأعني بذلك أن يسطع اس ُم ال ّناقد عىل جنا ِح
اقع
و
الصادقة التي يدّعي صاح ُبها نفاذَها إىل
الصياغة ّ
ّ
ّ
مرشقي ُمك َّرس أو شهري ،مثلام تتو ّر ُد زهرة الشّ اعر مبا ضُ ّخ فيها
شاعر
إىل ما يحتاجون إىل االعرتاف به بصفته حقيقتهم ،أي «الحقيقة»
ّ
ليست هناك من أحكام نقديّة .وإ ْذ أستثني من ال تصي ُبه هذه الكالم عىل وجه
التي يُسقطونها من كالم اآلخرين عليهم.
ال ّدقّة ،أقول إ ّن معظم هذه الكتابات ال ّنقديّة تكون أشبه بعمل
* يقول الدّكتور محمّد الصّالح بن عمر« :الجامع ُة تخرّج قسم ٌة مطلق ٌة متثيي ّيل فاشل؛ يت ّم استدعا ُء لغة عاملة ورطانة مصطلح ّية إليها يك
المدرّسين والباحثين ال الشّعراء والرّوائيّين والنّ ّقاد في نظري بين تبدو يف صورتها البحثيّة املكتملة باإلحاالت وقامئة املراجع عمالً
مؤسسا .والحقيقة أ ّن التّأسيس حاصلٌ  .لك ّنه تأسيس لِ»ـخب َط
والمم ّثلين والرّسّامين والنّحّاتين الذين جامعتهم
ِّ
والشّعر
الحياة
عشوا َء» .أ ّما يف بعض ِ
األسباب بحاجة
نفسها اآلخر ،فقد تتّصلُ هذه
الحقيقيّة هي الحياة ومدرجهم الحقيقيّ هو ساحات
ُ
بحث ّية (وهنا أتحدّث عن الباحثني ال ال ّنقّاد أل ّن العكس ليس بديه ّيا
الشّعب .هل أنت مع هذه المقولة؟
 ال ُمريض باألسئلة وتعليق حقائق األمس .لو طرحت ع ّيل بل هو ندر ٌة شحيحة) وأعني أن يكون اإلصغا ُء إىل مد ّونة شعريّة ّما يف صميم
أعرف حقّا .إنّني رجل ٌ
سؤالك هذا قبل عرش سنوات ،لكانت إجابتي أ ْميلَ إىل اإلثبات املغلَّظ .لك ّني اللّحظةَ ،ال ّنظر املعر ّيف والفكر ّي للباحث وضمن إشكال ّي ٍ
ات نظريّة كانت قد اقرتحتْها من قبلُ
نصوص أخرى .وهنا تسقط «ال َي ْنبغ ّياتُ » الوطن ّي ُة بالدّاللة الضّ ّيقة ،ونكون يف حاجة
أبحث لهذه الكلامت عن منبت فكر ّي وسياقٍ يجعلها قابلة للتدبّر وال ّنظر .مث ّة وه ٌم
ٌ
ولست بصدد القسمة يف ما إىل تدبُّر البحث وآفاقه مماّ يفيد كتّابنا ومفكّرينا عىل نحو غري مبارش .إنّه نف ُع ما المزدو ٌج يس ّور يف رأيي مبدعي هذه البالد وجامع ّييها
ُ
بينهم هنا -أقصد أ ّن هناك عددا كبريا من الكتّاب يهاجمون الجامعيّني والجامعة ينف ُع -عىل ح ّد عبارة عبد العزيز العيّادي -وعلينا أن نتعلّم كيف نُويل لـ»غري ال ّنافعِ
صواب ال ّنافعِ» هذا مكانتَه.
صواب أحيانًا يُراد به باطل -ومث ّة جامع ّيون ّ
يحق فيهم ُ
بال هوادة -وكالمهم ٌ
محصل األمر عندي أ ّن الجامعة نفسها يف * إ ّن قصائدنا كقصائد أغلب الشّعوب على األرض تقوى بقوّتنا
مبثله.
عليه
ّون
إخوتنا ذاك .لك ّنهم يرد
ّ
الخاص ،ال هي منقطع ٌة متاما وتضعف بضعفنا وتزداد غنى ونموّا بغنانا وتصاب بالجمود والتّقهقر
نحوها
عىل
هناك
تكون
أن
الحياة -أو من املفرتض
ّ
ّ
رصح زمن الظالم والزّمن الحاليّ زمن التّجهيل وثقافة الكهوف .كيف
وال هي ذائب ٌة دون مسافة -حيث ُ
ينبت الشّ عراء أو يولدون .وعلينا عندما ن ّ
بكالم كهذا -وقد صار مكرورا عند الجميع -أن نحدّد ما يزعجنا وما ننقد ُه حقّا السّبيل للخروج من ثقافة ّ
الظالم؟
وهل نح ُن ننقُد أم نر ّد فعال عىل ما مل «نتط ّهر» منه بعدُ؟ هل الجامعة متكلّسة  -ومع ذلك ،فإ ّن الشّ عراء العظامء يرشقون يف كلّ األزمنة مبا يف ذلك تلك التي يط ّوقُها

الظّالم .بل لعلّهم يتو ّهجون فيها أكرث .هناك أمران خادعان
دوما يف ما يتعلّق بالشّ اعر :كونه واحدا ال كرث َة فيه وكونه ره َني
َ
لسؤالك من
محبس ال ّزمن الذي يتنف ُّس فيه .نحتا ُج التّصدّي
سيايس جامعٍ ،ال ُ
أملك اختزاله
جهة نظر تدبريِ الثّقافة عىل نحو
ّ
هنا وال ُ
أملك تعقّله يف كلّيّته كذلك .أ ّما من جهة تدبري ال ّنصوص،
فإ ّن ال ّندر َة التي تُس ّمى شعراء إنمّ ا تُن ِت ُج ضو َء هذا الج ْمع يف
نصوصها .ونحتاج يف املقابل أن نكسب شوطا يف ال ّرهان األ ّول
حتّى نتلقّف هذا الضّ وء ومنيض به إىل آفاق أبعد.
* المث ّقف الذي ال يتحسّسُ آالم شعبه ال يستحقُّ
لقب المث ّقف (غرامشي) هناك استقال ٌة وعزوف
ألغلب المبدعين التّونسيّين عن الشّأن العامّ
السّياسيّ والنّقابيّ الجمعياتيّ .ما هي األسباب برأيك؟
 االستقال ُة موجودةٌ .وكذلك االتّجا ُر بشعارات وق َيم تمُ َس ُخ أقنع ًة ُوصول ّيةً .يه ُّمنييايس وال ّنقا ّيب
أن يُشارك املثقّف -بصفته ُمواطنا أ ّول األمر -يف الشّ أن العا ّم ّ
الس ّ
اميش للكلمة .لك ّني
والجمعيا ّيت ،عىل ح ّد عبارتك ،وبصفته «مثقّفا» باملعنى الغر ّ
تغيب لدى كثريين م ّمن «يشاركون» ويعلنون كونهم كتّابا ُملتزمني
أش ّد ُد عىل فكر ٍة ُ
نصه قبل كلّ يشء .إذا مل
عىل أساس من ذلك .إ ّن الكاتب يلتز ُم شعريّا وإنشائ ّيا يف ّ
نص َك الق َي َم التي ينادي بها لسانُك يف االجتامعات واملسريات فال خري فيه ،وال
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العظيم الذي وقف -شعريًّا -يف وجه ستالني ،وأوقف ف ُنفي ث ّم قُتل بسبب ذلك عبار ٌة
الحرب دوما» .ليست هناك قسم ٌة مطلق ٌة يف نظري بني
خطرية« :يف الشّ عر إنّها
ُ
الحياة والشّ عر .لكن عىل حروبنا يف الحياة أن تج َد طريقها إىل نصوصنا مثلام ينبغي
العكيس .وتلك عندي غاي ٌة يع ّز طلبها،
عىل حروبنا يف ال ّنصوص أن تسري يف الخ ّط
ّ
الوعي بها ،وين ُد ُر بلوغها.
ويش ّح ُ
* جالس جميل األلوان والخطوط واألشكال تصبك عدوى جماله وإ ّن
القصيدة والفنّ إحساس ما بين الضّوء ّ
والظالل .هل خان المبدع
والمث ّقف التّونسيّ الدّولة وال ّثورة؟
ونيس؛ نتح ّدثُ عن كرث ٍة هنا ،قليلُها متج ّذ ٌر يف الثّورة مبع ًنى ال
 املبدع واملثقّف التّ ّأوثانٍ
وس ُمه باإلبداع والثّقافة
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بالسلطة و ُوجوهها األلف.
اف ُمقرتنة ّ
* كلمة حرّة لقرّاء جريدة الشّعب.
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 قد أقول لقارئ ُمف َرتض ع ْودًا عىل ب ْد ٍء وت ْ ًمنبت اسم ُه الجيلُ أحيانًا واس ُمه الوط ُن أو العائل ُة أو...
أتيت حيثُ ٌ
عارفًا من أين ُ
فحسب ميكنني
أحاي َني أخرى -فإنّني ال أنىس مطلقا أنّني وحي ٌد و ُمف َردٌ ،ويف قصائدي
ُ
أن أحضن الجميع وأكونَ ُهم.

الربيد التونسي يحتفي بالشاذلي القليبي وجيلبار نقاش
* ناجي الخشناوييف إطار مساهمتها يف الحفاظ عىل الذاكرة الوطنية وتكريم الشخصيات التونسية
التي ميزت الحياة الفكرية والثقافية والسياسية التونسية ،أصدر الربيد التونيس
مخصصني للشاذيل قليبي
طابعني بريديني يوم أمس األربعاء  15ديسمرب ّ 2021
وجيلبار نقاش.
والشاذيل القليبي هو األمني العام الرابع لجامعة الدول العربية ،واستم ّر يف منصبه
ملدة  10سنوات امتدّت بني  1979و ،1990يف مرحلة بالغة الدقّة يف تاريخ املنطقة
العربية اتّسمت بتح ّوالت عميقة وتحدّيات كربى.
ويُ َع ّد السيد الشاذيل القليبي من كبار الشخصيات التونسية يف مجاالت الثقافة
والفكر والسياسة ،وهو عضو يف مجمع اللغة العربية يف القاهرة ،وله مؤلّفات عديدة
باللغتني العربية والفرنسية ،متيّزت بالحداثة والتجديد والدفاع عن الحضارة العربية
ومساهامتها يف إغناء الحضارة اإلنسانية .كان أ ّول وزير للثقافة يف حكومة االستقالل
الوطني ،وتقلّد عدة مناصب كبرية ،منها منصب مدير ديوان رئيس الجمهوريّة ما بني
 1974و ،1976ومنصب وزير اإلعالم من بني  1978و.1979درس يف تونس وجامعة
وتخصص يف اللغة العربية وآدابها.
السوربونّ ،

أما املناضل اليساري جيلبار نقاش ،فقد بدأ
مسريته النضالية منذ كان طالبا يف الجامعة
ثم تعمقت تجربته بتأسيسه مع مجموعة من
الطلبة التونسيني ،من تيارات فكرية وقومية
وماركسية متنوعة ،يف فرنسا سنة « ،1963تجمع
الدراسات والعمل االشرتايك يف تونس» املعروف
بحركة آفاق «برسبكتيف» نسبة إىل املجلة التي
كان يصدرها هذا التنظيم.
وقد نشأت هذه الحركة يف ظروف موسومة
باالنغالق السيايس الحاد ،خاصة بعد قرار حظر الحزب الشيوعي التونيس ،وبعد
تصاعد مالحقة التيار اليوسفي ،نسبة إىل مؤسسه وزعيمه صالح بن يوسف الذي
اغتيل يف فرانكفورت صيف .1961
وكان جيلبار طرفا فاعال وقائدا للتحركات واملظاهرات ،وكان ممن اعتقلوا سنة
 1968وحوكموا بتهمة االنتامء إىل «حركة برسبكتيف» ونالوا أحكاما قاسية ،فحكم
عليه سنة  1968بالسجن  14عاما بسبب نشاطاته السياسية ،وتعرض لشتى أنواع
التعذيب والتنكيل ،قبل أن يطلق رساحه بعد  10سنوات ،ولكنه بقي تحت اإلقامة

الجربية وخضع للمراقبة اإلدارية.
وبعد الثورة التونسية واصل جيلبار نقاش مساهمته
يف الحراك السيايس ،وكان يكتب دامئا وينقد ويعارض،
وقد كان أول املنسحبني من الهيئة العليا لتحقيق
أهداف الثورة واإلصالح السيايس والتحول الدميقراطي.
عارض حكومة الباجي قايد السبيس ،وعارض حكومة
النهضة ،ونقد مرشوع «قانون تحصني الثورة» ورأى أنه
ال يجب أن يُعتمد إال يف إطار قانون العدالة االنتقالية.
جيلبار نقاش هو كذلك أحد مؤسيس جمعي ة �Mani
« feste 20 marsمانفيست  20مارس» ،بعد الثورة.
من أول مؤلفاته «كريستال» ،الذي كتبه يف السجن عىل أغلفة علب سيجارة
الكريستال التونسية .ومن أبرز مؤلفاته أيضاً« :ماذا فعلت بشبابك؟».
يذكر أيضا أن الربيد التونيس دأب عىل إصدار طوابع بريدية لشخصيات تونسية يف
اآلونة األخرية نذكر منهم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي ،وأيضا الشاعر
محمد الصغري أوالد أحمد وأيقونة الثورة التونسية لينا بن مهني واملد ّون زهري
اليحياوي.

