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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هل هو طمأنة للخارج وترضية
لصندوق النقد الدويل أم ماذا؟
كيف سيكون التعامل مع مل ّفات الصلح الجزائي
مع  460شخصا؟

بعد بدء تطبيق الأمر الرئا�سي ال�ستظهار املواطنني باجلواز ال�صحّي لكورونا

غضب واضح ،طوابري
إلصالح األخطاء وتطبيقة
وزارة الصحة متوقفة
االشتراكات

الدكتور حسّان الموري الباحث في علم االجتماع السياسي

ما أعلن عنه قيس سعيد حول االنتخابات
قد يتأجل إىل سنة 2023

رسمي

صدور برقية
اإلضراب يف الصوناد
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بالتعاون مع اتحاد النقابات النرويجية:

انطالق أشغال الجامعة النقابية للمرأة والشباب العامل
تحت شعار «باالتحاد ومع االتحاد ...تونس أخرى ممكنة»
تنطلق اليوم الخميس وعىل امتداد أيام
 23و 24و 25ديسمرب الجاري بأحد النزل
بالحاممات ،أشغال الجامعة النقابية للمرأة
والشباب العامل تحت شعار «باالتحاد
ومع االتحاد ...تونس اخرى ممكنة»،
وذلك بتنظيم من قسم املرأة والشباب
العامل والعالقة مع املجتمع املدين باالتحاد
وبالتعاون مع اتحاد النقابات الرنويجية.
وتهدف الدورة الحالية للجامعة النقابية
إىل أن يساهم أعضاء املكاتب الجهوية
للمرأة العاملة والشباب العامل يف اإلعالم
النقايب وأن يصوغوا رؤى نقابية حول أبرز
امللفات الراهنة واملستقبلية ،وأن يقرتحوا
مطالب خصوصية تعرض عىل سلطات
القرار الوطنية ،اىل جانب تشبيك العالقة
مع مكونات املجتمع املدين يف الجهات.
يف اليوم األول من هذا اللقاء الذي يرشف
عليه األمني العام لالتحاد األخ نور الدين
الطبويب والذي ستكون له كلمة حول الوضع
العام بالبالد ،فيام يستعرض االخ سمري
الشفي االمني العام املساعد املسؤول عن
قسم املرأة والشباب العامل والعالقة مع
املجتمع املدين برنامج التعاون النقايب بني
املنظمة الشغيلة واتحاد النقابات الرنويجية
اىل جانب برنامج الجامعة النقابية.
الجلسة االوىل من الجامعة سيرتأسها األخ
حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول
عن الشؤون القانونية وستدرس التحوالت
السياسية الراهنة يف تونس ،وسيحارض

فيها أستاذ القانون العام أمني محفوظ
حول طبيعة التوازن املنشود بني السلطة
الترشيعية والسلطة التنفيذية ،إىل جانب
محارضة ثانية ستقدمها استاذة القانون
العام سلوى الحمروين بعنوان« :هل النظام
الرئايس يف تونس هو االمثل لتونس؟».
ويُختتم اليوم األول من الجامعة بعرض
ونقاش الرشيط الوثائقي « َع البا ْر» للمخرج
سامي التلييل.
يف اليوم الثاين ،يرتأس األخ منعم عمرية
االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة
العمومية جلسة صباحية سيحارض فيها
االستاذ سامي بن سالمة حول املنظومة
االنتخابية الحالية ،كام سيحارض فيها
االستاذ ورئيس بلدية املرىس معز بوراوي

حول طريقة االقرتاع املنشودة.
أما الجلسة الثالثة فسيرتأسها األخ صالح
الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول
عن املنشآت العمومية والقطاع العام
وسيحارض فيها الباحث يف علم االجتامع
االستاذ املولدي القسومي حول إشكاليات
املشاركة يف إعادة بناء املسار االنتقايل.
الجلسة الرابعة سيرتأسها األخ انور بن
قدور األمني العام املساعد املسؤول عن
قسم الدراسات وسيحارض فيها األستاذ
عبد الرحامن الالحقة حول اإلصالحات
االقتصادية واالجتامعية املنشودة.
يف الحصة املسائية سينقسم املشاركات
واملشاركون إىل ورشات ،ستتناول إعداد
خطة عمل اتصالية قصد تعزيز املشاركة

اتفاق وزيادة يف األجور يف بن عروس
انعقدت يوم اإلثنني  20ديسمرب  2021باملقر املركزي لالتحاد العام التونيس للشغل جلسة تم عىل اثرها اإلتفاق
عىل الزيادة بـ  % 10يف األجر ألعوان رشكة  STELIA Aerospace Tunisieبعنوان  2024 /2023 /2022مع الرتفيع
يف املنح التالية:
منحة عيد الفطر ومنحة عيد األضحى ومنحة العودة املدرسية ومنحة األلة ومنحة التحفيز السنوي ومنحة اإلنتاج،
وترأس الوفد النقايب االخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وبحضور االخ نجيب املربويك
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس ،واألخ الطاهر الربباري كاتب عام جامعة املعادن وااللكرتونيك،
واألخ شكري الضيفي عضو االتحاد الجهوي لشغل بن عروس ،واالخ حسام بالضيايف عضو جامعة املعادن وااللكرتونيك
وأعضاء النقابة األساسية للرشكة .وترأس الوفد اإلداري املدير العام للرشكة السيد اسكندر الشاوش مرحبا بالسيدة
منرية الهيرشي املكلفة باملوارد البرشية.

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

يف املحامل االلكرتونية والورقية لالتحاد،
وتفعيل املشاركة النقابية مع مكونات
املجتمع املدين يف ملفات املواطنة ،ورسم
مالمح رؤية نقابية حول القدرة الرشائية،
إىل جانب صياغة توصيات للمطالب
الخصوصية للمرأة والشباب العامل
وتقدميها لسلطات القرار يف االتحاد العام
التونيس للشغل.
يف اليوم الثالث واألخري ،وبعد تالوة
تقارير الورشات والتقييم برئاسة األخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول
عن قسم االعالم والنرش ،يختتم األخ سمري
الشفي اشغال الجامعة النقابية قبل أن يت ّم
توزيع شهائد املشاركة.
* صربي الزغيدي

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي بتونس يف جانفي 2022
اقرتحت الهيئة اإلدارية الجهوية بتونس املنعقدة يوم أمس االربعاء 22
ديسمرب  2021برئاسة األخ سامي الطاهري شهر جانفي  2022موعدا لعقد
مؤمتر لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وقد تم اقرتاح هذا املوعد باجتامع
اغلب األعضاء .ويكتيس هذا املؤمتر اهمية بالغة نظرا لوزن الجهة نقابيا
وماليا وللوضع العام يف البالد فضال عن قربه من موعد املؤمتر الوطني
العادي املزمع عقده بداية النصف الثاين من شهر فيفري .2022
املدير

سامي الطاهري

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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صور و لقطات وتكريمات في افتتاح مؤتمر المرأة العاملة بالحمامات

فرحة إستثنائية ،تواصل وحب الينتهي

إنطلقت يوم أمس االربعاء  22ديسمرب
 2021الجلسة االفتتاحية الشغال مؤمتر
املكتب الوطني للمرأة العاملةبالحاممات
بحضور عديد الشخصيات عىل غرار عميد
املحامني األستاذ إبراهيم بودربالة ورئيس
رابطة حقوق اإلنسان األستاذ جامل مسلم
وقبل كلامت االفتتاح الرسمية تم تكريم
األخوات نجوى مخلوف و آمنة العوادي
وصالحة خليفي واملناضلة الحقوقية
والرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء
الدميقراطيات يرسى فراوس و عائلة املرحوم
املنصف اليعقويب االمني العام املساعد
السابق.
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تغييب اإلجراءات االجتماعية واالقتصادية في  17ديسمبر 2021

لطفي املاكني

هل هو طمأنة للخارج وترضية لصندوق النقد الدويل أم ماذا؟

هل كان تغييب الخيارات
االجتامعية واالقتصادية مقصودًا أم
مفروضا يف اإلجراءات املعلن عنها
من قبل رئيس الجمهورية مؤخرا؟
ذلك أنّ انغامس تلك االجراءات
ذات املنحى السيايس أكّد دالالت
كثرية للداخل والخارج كون األولوية
املطروحة حاليا هي الخروج من
دائرة الضغوطات املطالبة بتسقيف
زمني لكل ما اتخذ من خطوات منذ
ّ
 25جويلية.
وتلك الغاية يبدو أنّها تحقّقت
عىل األقل إىل حدّ اآلن من خالل
موقف الخارجية األمريكية املتبوع
مبوقف البلدان السبعة وهي األكرث
ق ّوة سياسية واقتصادية يف العامل (من
ضمنهم الواليات املتحدة األمريكية)
إذ كان التعبري واضح عن االرتياح
لتحديد مواعيد ملختلف املحطّات
السياسية بداية من االستشارة يف
غ ّرة جانفي  2022إىل حني إجراء
انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها يف
 17ديسمرب من السنة نفسها.
قـوى ضاغطة
ولعل الترسيع يف االعالن عن تلك
ّ
االجراءات قبل املوعد املنتظر ونعني
يوم  17ديسمرب أي يف ذكرى الثورة
حسب املرسوم الرئايس يؤكد السعي
إىل طأمنة الخارج وأساسا القوى

الضاغطة وهذا استنا ًدا إىل أ ّن البيان
األول ملجموعة السبعة املعلن قبل 13
ديسمرب بأيّام قليلة دعا الرئيس سعيد
إىل القيام بهذه الخطوة إلظهار حسن
النوايا من عدم ال ّرغبة يف االنفراد
بالسلطة وتغييب بق ّية الفاعلني
من املشهد العام بإصدار املزيد من
املراسيم للتضييق عىل أنشطتهم
وتحركاتهم وبالتايل فإ ّن الرئيس قيس
سعيد التقط الرصيح والضمني يف
محتوى ذلك البيان ملجموعة السبعة
وقام بخطوة استباقية إلعالن سبعة

خيبة أمل شعبيّة
وتواصل الغموض
يف ملفات كثرية

اجراءات (هناك توافق بني عدد
الدول وعدد القرارات الرئاسية)
تسقّف املرحلة القادمة حتى ال يرتك
هامشا لكل من راهنوا عىل القوى
الخارجية.
خيبة وبعد؟
«املكسب» الذي تحقّق إىل
ح ّد اآلن من قبل الرئاسة ض ّد من
طالبوا القوى الخارجية بالضغط
وبكل الوسائل ال يخفي الحرية أو

لنقل شيئا من الخيبة التي أصيبت
بها أغلبية الرشائح االجتامعية
املنهكة من غالء األسعار وارتفاع
تكاليف املعيشة من غياب القرارات
االجتامعية واالقتصادية وهي التي
ته ّمهم بالدرجة األوىل ألنّهم كانوا
أ ّول املنتفضني عىل منظومة الفشل
والفساد التي حكمت البالد عىل
مدى العرشية املاضية واعتربوا
إجراءات  25جويلية منطلقا ملرحلة
مغايرة تقطع مع كل أشكال التس ّيب
يف مؤسسات الدولة وهيمنة التحالف
بني اللوبيات واألحزاب الحاكمة التي
رشعت من خالل الربملان (املج ّمد
حاليا) يف فرتة سابقة للقوانني املفقرة
للشعب واملانحة لعديد االمتيازات
للمتنفذين لتحقيق املزيد من املنافع
لفئة ض ّيقة كان من األوىل أن تذهب
لدعم الفئات املحتاجة التي اتّسعت
دائرتها يف العرشية األخرية بعد
أن اندثرت الطبقة الوسطى التي
كانت متثّل صماّ م االمان لالستقرار
االجتامعي والتوازن بني مختلف فئاته
إذ تراجع مستوى أغلب املنتمني إىل
هذه الطبقة التي أصبحت عاجزة
عن مسايرة ال ّنسق الجنوين الرتفاع
تكاليف العيش من غذاء وصحة
وتعليم ونقل وهي أساسيات ولن
نتح ّدث عن الكامليات ألنّها أُلغيت

تقريبا من قاموس
حالتها اليوم ّية وهذا ما
ب ّينته مختلف األرقام
واملعطيات املعلنة من
قبل الهيئات واملنظامت
وأولها االتحاد العام
التونيس للشغل إذ كان
من املنتظر يف هذه
(خاصة بعد أن أق ّرها
الذكرى الوطنية ّ
املرسوم الرئايس عيدا للثورة) أن
تتخذ جملة من القرارات االجتامعية
واالقتصادية متثّل متنفّسا ألغلبية

ال معنى ألي إصالح

سياسي دون استقرار
اجتماعي وازدهار اقتصادي
الشعب من دائرة الغالء التي ضاقت
عليه.
مسار الخيارات
يخىش املتابعون للشأن الوطني
أن يكون هذا التغافل الذي ال نعتقد
أنّه كان سهوا هو ترضية ملا يريده
صندوق النقد الدويل بعد فرضه
طلبات موجعة يف عالقة باألجور
وتخل الدولة عن عديد
ورفع الدعم يّ
الخدمات األساسية التي قلنا سابقا

أنّها تثقل كاهل الطبقات الشعبية
ونعني الص ّحة والتعليم والنقل
وقبلها جميعا املواد األساسية التي
بات تأمينها أولوية األولويات لعموم
التونسيني وتلك الخشية عبرّ ت عنها
مختلف القوى الوطنية املساندة
ملسار  25جويلية يف مختلف مواقف
قياداتها وبياناتها بالتأكيد عىل أنّه ال
تفرقة يف مسار الخيارات السياسية
واالقتصادية واالجتامعية أل ّن الجموع
التي خرجت مطالبة برحيل املنظومة
السابقة من أهم مطالبها تحسني
ظروف العيش وتوفري مق ّومات
الحياة الكرمية والقضاء عىل مختلف
وكل
مظاهر املحسوبية والفساد ّ
ذلك بالتوازي مع إزالة الشوائب
املعطلة لالنتقال الدميقراطي أي
تعديل الدستور وممثله النظام
السيايس والقانون االنتخايب وإجراء
انتخابات تقطع مع األموال املشبوهة
والتحالفات لخدمة أجندات خارجية
عىل حساب تطلّعات وانتظارات
عموم الشعب التونيس.

سعيد مع  460شخصا؟
كيف سيكون التعامل مع مل ّفات الصلح اجلزائي الذي يريده قيس ّ

يبدو أن مرشوع الصلح الجزايئ الذي تحدث عنه رئيس
الجمهورية قيس سعيد اقرتب وأكرث من أي وقت مىض من
الواقع حيث أعلن رئيس الجمهورية ،عن مرسوم خاص يتعلق
بالصلح الجزايئ مع املتورطني يف الجرائم االقتصادية واملالية.
وأكد سعيد أنه سيتم ال ّنظر بعد  15يوما يف مرشوع قانون
متكامل يستجيب ملقاصد الصلح الجزايئ معتربا األمر مستعجال.
ويف ترصيح سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد ،خالل
لقائه رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
سمري ماجول يف جويلية املايض ،قال سعيد بأن نحو 460
شخصا متورطون يف قضايا فساد ونهب أموال البالد .وقد دعا
املتورطني يف مثل هذه القضايا إىل إجراء صلح جزايئ وإرجاع
هذه األموال إىل الشعب التونيس عرب إحداث مشاريع يف
املعتمديات األكرث فقرا.
وحسب ترصيح سابق ألستاذة القانون فاتن املباريك فإن
الصلح الجزايئ موجود يف املادة الجزائية يف جرائم معينة عىل
غرار جرائم الحق العام التي تت ّم عن طريق النيابة العمومية
والجرائم االقتصادية التي تتدخل فيها اإلدارة واملتهم.

وأوضحت أستاذة القانون أن إمكانية الصلح يف املادة
الجزائية محدودة ألنها تتعلق بالحق العام وال ميكن ترك املجال
أو الحرية لكل األطراف يف التصالح باعتبار حق املجتمع والحق
العام الذي تتوىل الدولة عن طريق النيابة العمومية الدفاع عنه
ومتابعة العقاب يف خصوصه.
ويهدف الصلح الجزايئ ،يف مبادرة رئيس الجمهورية ،وفق
محدثتنا اىل متكني املتهم من تجنب الوقوف أمام القضاء فضال
عن تخفيف األعباء وتجنب النفقات بالنسبة إىل طريف النزاع
باإلضافة اىل الرسعة يف البت يف النزاعات وإنهاء الدعاوي.
ولفتت إىل أن الهدف العام من الصلح الجزايئ هو إرساء
السلم االجتامعي وذلك يف اغلب الجرائم االقتصادية ،مشرية يف
ذات السياق ،إىل أن الصلح يف هذه الجرائم يكون ممكنا حتى
بعد صدور الحكم.
نص مرشوع قانون الصلح الجزايئ عىل إمكانية الصلح
وقد َّ
يف مجاالت معينة محددة بنص كاملادة البيئية والفصل  46من
قانون حامية املستهلك والفصلني  32و  95من مجلة الرصف
واملادة الديوانية املتعلقة بالفصل  23من قانون .94

وش ّددت املباريك عىل أن كل هذه املجاالت محددة ومتفرقة
وفيها إمكانية الصلح الجزايئ يف املادة االقتصادية.
وكانت رئاسة الجمهورية ،أوضحت يف عديد من املناسبات
السابقة أن رئيس الدولة اقرتح الصلح الجزايئ مع املتورطني يف
قضايا الفساد املايل حتى تكون املصالحة مع الشعب.
ويتمثل هذا املقرتح الذي يعود ألكرث من مثاين سنوات يف
إبرام صلح جزايئ مع من تورطوا يف قضايا فساد مايل ،خاصة و
أن الصلح الجزايئ منصوص عليه يف أكرث من نص قانوين ،ويكون
ذلك يف إطار قضايئ ،ثم يتم ترتيب املعنيني ترتيبا تنازليا حسب
املبالغ املحكوم بها عليهم.
ويت ّم ترتيب املعتمديات ترتيبا تنازليا من األكرث فقرا إىل األقل
فقرا ،ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز املشاريع التي يطالب بها
األهايل يف كل معتمدية (طرق ،مؤسسات استشفائية ،مؤسسات
تربوية…) وذلك بإرشاف لجنة جهوية تتوىل املراقبة والتنسيق.
وال يت ّم إبرام الصلح النهايئ إالّ بعد أن يقدم املعني باألمر ما
يفيد إنجازه للمشاريع يف حدود املبالغ املحكوم بها عليه.
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بعد بدء تطبيق األمر الرئاسي الستظهار المواطنين بالجواز الصحّي لكورونا

إعداد :رمزي الجباري
ـ عدسة منترص العكرمي

غضب واضح ،طوابري إلصالح األخطاء وتطبيقة وزارة الصحة متوقفة
بدأ يوم أمس االربعاء  22ديسمرب  2021تطبيق األمر
الرئايس الخاص بإجبارية التلقيح ضدّ كورونا ،لكن يبدو
أنّ عمل ّيات التطبيق اصطدمت بواقع موجع هو أنّ عددا
كبريا من التونسيني مل يلقحوا وحتى الذين لقحوا فإنّ
منهم من وجد صعوبة كبرية للحصول عىل الجواز الصحي
مبا أنّ تطبيقة املعلومات التي اعتمدتها وزارة الصحة مل
تكن جاهزة الستيعاب عدد كبري من الباحثني عن هذه
الخدمة االعالمية املجانية ـ بعد أن تج ّمد «موقع وزارة
الصحة» ومل يعد قاد ًرا عىل تقديم أيّة خدمة ـ مماّ دفع
خاصة املتقاعدين منهم إلبداء
عددا كبريا من املواطنني ّ
خاصة أنّ يوم 22
مواقف غاضبة لتطبيق األمر الرئايس ّ
ديسمرب  2021يتزامن مع موعد رصفهم لجراياتهم من
مراكز الربيد.
نحن يف «الشعب» ذهبنا خالل هذه الجولة إىل مركز بريد ممد
الخامس بالعاصمة وهناك توقفنا عىل عمل ّية إدارة املشهد وهو مشهد فيه
الكثري من الصعوبة مبا أ ّن أعوان االستقبال كانوا يف الواجهة وكان عليهم
أن يتق ّبلوا صياح وعدم استظهار عدد كبري من املتقاعدين بهذا الجواز أل ّن
مراكز االعالمية مل تستطع سحب هذا الجواز بسبب الطلب الكبري عليه.
مل نستع ّد كام يجب!
أغلب الذين تح ّدثنا إليهم يف مراكز بريد حشاد وشارل ديغول ومحمد
الخامس أكّدوا أنّهم مل يستع ّدوا لهذا اليوم كام يجب ،كام أنّهم أصبحوا عىل
يحق لهم الدخول إىل هذه املكاتب ما مل يستظهروا
«أعصابهم» مبا أنّه ال ّ
بهذا الجواز الذي وصفه العم حمدة (متقاعد املالية) باليوم الكاريث أل ّن
الدولة فقّرتنا من خالل إجراءاتها عىل امتداد هذه السنوات وزادت يف
األسعار بكيفية ال تُطاق مع غياب أبرز األساسيات كالسميد والعظم والروز
والزيت والسكر ث ّم الحقتنا بأن أصدرت لنا هذا األمر الذي زاد من آالمنا
وهي أي الدولة تعرف أنّه يصعب تنفيذ مثل هذه املسائل وتفعيل إجراءاتها
فمن أين سنأكل ونرشب ونحن ال ميكننا سحب هذا الجواز أو الشهادة
لتعطّل موقع وزارة الص ّحة زيادة عىل الوقت الذي خرسناه ونحن ننتظر

*يف مركز بريد محمد الخامس

حصولنا عليه من املحالت العموم ّية
لألنرتنات ،ويرى «عم بشري» (متقاعد
قطاع الصحة) أنّه لقح لك ّنه مل يتمكّن
من الحصول عىل الجواز ألنّه مل يسمع
بعمل ّية السحب هذه إالّ خالل هذه
األيّام ،وقال «خْم ّيس (ب)» متقاعد
من التعليم أنّه كان عىل الدولة أن
تتابع التفاصيل ألنّها تعرف مسبقا
أ ّن عمليّة تنفيذ األمر عمليّة صعبة
يف تونس للعديد من األسباب أه ّمها
أ ّن عمل ّية تدفّق األنرتنات يف تونس
صعبة ج ّدا وها إنّنا ننتظر دورنا
للحصول عىل هذا الجواز الصحي.
يف محطّة القطار
بعد مراكز الربيد ذهبنا إىل
محطّة القطار

*يف محطّة القطارات

تطبيق صارم في النقل العمومي
وفي المغازات الكبرى وفي اإلدارات
وهناك وجدنا إدارة الرشكة الوطنية
للسكك الحديدية قد ج ّندت بعضا من
أعوانها للحرص عىل تطبيق األمر الرئايس
وذلك مبنع من ال يستظهر بجوازه
الص ّحي قبل امتطائِه القطا َر فإذا املكان
النص.
كلّه صياح وفوىض وخروج عن ّ
وسط هذه الزحمة «الكالمية»
أردنا استطالع آراء بعضهم فإذا بالجميع
يقول إ ّن اإلعالم مل يقم بواجبه تجاه
األمر الرئايس الذي كان مبثابة «الزلزال»
الذي رضب األُرس التونسية من صغريها
إىل كبريها ٬إذ من غري املعقول تطبيق
مثل هذه األوامر يف مثل هذا الوقت من
السنة وأغلب التونسيني مازالوا مل يلقّحوا
ومنهم من لقّح تلقيحا واحدا فقط!
صفوف طويلة

بعد ذلك ذهبنا إىل ملعب املنزه فإذا «بالصفوف
والطوابري فوق احتامل» وكان واض ًحا أ ّن الجميع غاضب
من الدولة ومن هياكلها ـ مل نشأ حقيق ًة معرف َة أو استطال َع
اآلراء مبا أ ّن األجواء كانت صعبة ج ّدا يف غياب أي تنظيم
للصفوف ولغياب عون يستقبل هذه الفئات االجتامعية املقهورة ـ طلبت يف
لحظة َّما من زمييل منترص تغيري الوجهة نحو دار الثقافة بالوردية فإذا األمر
مشابه ملا وجدناه يف ملعب املنزه ،أ ّما الصورة الواضحة أنّه مث ّة  3صفوف
والصياح يكاد يغلب عىل أصوات الحكمة من الرجال والنساء.
متباينة ّ
بعد مهزلة املساعدات حلّت فضيحة التلقيحات
يف لحظة أخرى مشابهة تع ّرف علينا بعضهم وفهموا أنّنا ننتمي إىل
قطاع الصحافة مبا أ ّن مص ّورة أخي منترص فضحت مها ّمنا ،فإذا ّكل األعني
تالحقنا ث ّم صاح الجميع «شوف يا صحافة ٬التوانسة آش جاري فيهم».
البارحة كانت مهزلة املساعدات االجتامعية «والطايح أكرث من الواقف»
واليوم فضيحة التلقيحات ويف غياب كليّ ملن يسمعك ويو ّجهك ـ تذهب
محل األنرتنات ـ فتجد نفسك غري مس ّجل والحال أنّني لقحت وأمتمت
إىل ّ
العمل ّية منذ ما يزيد عن الشهر .كان أميل وأنا املتقاعد يقول «عم أحمد»
(عامل سابق بالستاغ) أن أنهي حيايت يف ع ّزة وكرامة لكن ها إنّني يف الصف
منذ الرابعة صباحا ـ والوقت اآلن ( )12وال أعتقد أنّني سأنهي العمل ّية.
اليوم االربعاء بل إنّني أحتاج إىل أيّام آخر وها إنّني أظلم يف حيايت وها
إ ّن أوجاعي تزداد وال أحد شاعر بنا فمن قادر عىل احرتامنا ومساعدتنا؟
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أضرت باالقتصاد التونسي وساهمت في إفالس وغلق العديد من مصانع النسيج والجلود..

العجز التجاري مع تركيا يبلغ خمس مجموع العجز بامليزان التجاري لتونس
انعقد اجتامع لوزراء الشؤون الخارجية باسطمبول يف اطار التحضريات لقمة الرشاكة االفريقية الرتكية
،وقد أجرى عثامن الجرندي وزير الخارجية التونسية عىل هامش االجتامع ،لقاء مع نظريه الرتيك مولود
جاويش أوغلو تناول خالله العالقات بني البلدين وتم االتفاق عىل مراجعة االتفاقية التجارية للمحافظة
عىل توازن ميزانية البلدين.
ويعترب هذا االتفاق بادرة ومؤرشا إيجابيا للتوجه نحو مراجعة االتفاقيات التجارية التي ترض باالقتصاد
التونيس ال سيام أن تونس تعيش وضعا استثنائيا ميكّنها من اتخاذ إجراءات حامئية استثنائية.
وتفيد املعطيات املتوفرة ان تونس ترضرت من االتفاقية مع تركيا واكرب دليل عىل ذلك ما يحصل يف
املعامل اآللية بالساحل وخسائر مصانع النسيج وخاصة الثياب الجاهزة وكذلك الشأن بالنسبة اىل املواد
الغذائية وجزء من املنتوج الزراعي .وقد شهدت املدينة الصناعية بصفاقس إفالس وإغالق نحو سبعة
آالف مصنع أحذية .وانخفض عددها من عرشة آالف مؤسسة مختصة يف هذا املجال إىل  .2500كام
أفلس عرشة آالف مصنع للمالبس الجاهزة ،ويقترص عددها حالياً عىل خمسة آالف فحسب ،وذلك
بسبب املالبس الرتكية التي غزت السوق .ومير أحد أبرز مصانع األقمشة والنسيج واملالبس الجاهزة
بقرص هالل بضائقة مالية ،وهو مهدّ د بالغلق .كام تغرق أكرب مؤسسة تونسية إلنتاج أجود تجهيزات
البناء واملواد الصحية يف الديون وتعجز عن مقاومة املنافسة غري املتكافئة مع الواردات الرتكية.
ولعل ما ورد يف أحد بنود االتفاقية العاملية للتجارة واملتعلق بإمكانية مراجعة أو تجميد اية اتفاقية
للدول املترضرة ،هو الدافع األقوى الذي جعل تونس تفكر جديا يف مراجعة اتفاقيتها التجارية مع تركيا
التي تسببت يف خلل كبري يف امليزان التجاري لصالح تركيا .كام أن االتفاقية الرتكية التونسية وقعت يف
زمن االستبداد بخلفيات فساد ،وتم تطويرها يف حكومة الرتويكا بخلفيات ايديولوجية وتحويالت مالية
غامضة.
عجز تجاري فادح

ما ت ّم إعالنه حول االتفاق بني وزير الخارجية التونيس ونظريه الرتيك
هو تتمة ملا كانت وزارة التجارة قد أعلنت عنه قبل نحو شهرين من
توجهها نحو إعادة النظر يف اتفاقية التجارة الحرة املربمة مع تركيا يف
عام  ،2004والتي دخلت حيز التنفيذ يف  ،2005عىل أن يشمل ذلك
إما إجراء تعديالت عىل هذا االتفاق ،أو حتى إلغاءه بصورة تامة،
إذا تطلب األمر ذلك ،وتعترب هذه هي املرة الثالثة التي يطالب فيها
الجانب التونيس بتعديل هذه االتفاقية.
وميكن تفسري اتجاه تونس نحو مراجعة االتفاق التجاري املوقع مع
تركيا ،سواء بالتعديل أو باإللغاء ،لعدة أسباب جوهرية ،ومن أبرزها
تفاقم العجز التجاري التونيس .حيث يؤدي اتساع العجز التجاري
إىل زيادة فجوة التمويل األجنبي ،وسط ارتفاع مستحقات الديون
الخارجية.
كام تسببت اتفاقية التجارة الحرة املوقعة مع تركياً يف أرضار تجارية
مستمرة لتونس .ففي النصف األول من العام الجاري ،سجلت
تونس عجزاً يف تجارتها مع تركيا بقيمة  577.4مليون دوالر ،بينام يف
العام املايض ،بلغ العجز التجاري ذروته ليكون  777.4مليون دوالر.
ومن ثم ،تسعى تونس ،إىل تصحيح تلك األوضاع ،وخفض العجز
التجاري القائم مع تركيا.
وحاولت تونس يف السنوات األخرية تعديل امليزان التجاري مع تركيا
لصالحها من خالل رفع التعريفات التجارية عىل بعض السلع الرتكية،
وهو إجراء تسمح به مواد االتفاق.
وقامت الحكومة التونسية عا َم  2018برفع التعريفة الجمركية لعدد
من املنتجات الرتكية ،لكن ذلك اإلجراء مل يسفر عن تقليص ملموس
يف العجز التجاري معها .كام تورطت تركيا يف إغراق السوق التونيس
بسلع مثل النسيج ،عىل نحو أرض بالصناعات التونسية بشدة،
واضطرت العديد من املنشآت الصناعية لإلغالق.
ويبلغ العجز التجاري مع تركيا خمس مجموع العجز بامليزان التجاري
لتونس ،وهو  12مليار دينار سنة .2020
ويساوي العجز التجاري لتونس مع تركيا  890مليون دوالر ،وفق
وزارة التجارة ،وهو ثالث أكرب عجز تجاري لتونس مع بلدان وقعت
معها اتفاقيات مامثلة بعد الصني واالتحاد األورويب .ويسري العجز يف
نسق تصاعدي من سنة إىل أخرى ،وبلغ  2.3مليار دينار لغاية شهر

اوت .2021
وبلغ حجم الواردات الرتكية ما قيمته  2.63مليار دينار سنة .2020
ومل يتجاوز حجم الصادرات التونسية لهذا البلد  0.330مليار دينار.
ويسري نسق الواردات من تركيا حالياً إىل تسجيل ارتفاع لسنة ،2021
إذ يتوقع حسب املؤرشات الحالية ،ارتفاع العجز إىل  2.5مليار دينار
علامً أنه س ّجل تصاعدً ا يف السنوات العرش األخرية من  1.4مليار دينار
سنة  2017إىل  1.7مليار دينار سنة  .2019ويت ّم استرياد سنوياً ما
قيمته  1.3مليار دينار من النسيج من تركيا ،ويبلغ العجز يف هذا
القطاع مليار دينار.
بينام يبلغ العجز عىل مستوى الجلود واألحذية  130مليون دينار،
وتأيت تركيا عىل رأس البلدان التي تستورد تونس منها هذه السلع،

* تونس استوردت من تركيا سنة
 2020ما قيمته  2.63مليار
دينار ولم تصدر لها اال ما قيمته
 0.330مليار دينار
وأيضاً إيطاليا تليها الصني.
وتكبد القطاعان خسائر كبرية جراء تدفق السلع الرتكية ،تليهام
قطاعات تجهيزات البناء واملواد الصحية وبعض أصناف من
الصناعات الغذائية مثل الحلوى والشوكوال ،ومواد التجميل وبعض
املنتوجات الفالحية.
تعديل االتفاقية أو الغاؤها

بالنظر إىل املعطيات املتوفرة التي دفعت الجانب التونيس اىل
السعي اىل تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع الجانب الرتيك ،فإن هناك
بعض املسارات املحتملة يف هذا الخصوص .وقد يت ّم تعديل االتفاقية
وذلك بالتفاوض عىل إجراءات محددة لتعديل اتفاقية التجارة الحرة
بينهام ،مبا يسمح بخفض العجز التجاري التونيس ،وذلك عىل غرار
ما توصلت إليه التعديالت التي أجريت عىل االتفاقية نفسها يف
عام  ،2017إذ ت ّم االتفاق وقتها عىل رفع صادرات مادة الفوسفاط

التونيس إىل تركيا ،يف محاولة لتجاوز اختالل امليزان التجاري الذي
مييل لصالح االقتصاد الرتيك.
وقد تسعى تركيا ،من جانبها ،لتقديم بعض االمتيازات لتونس
لتشجيعها عىل االستمرار يف هذه االتفاقية ،مثل ضخ املزيد من
االستثامرات الرتكية يف تونس ،أو استرياد مزيدا من السلع التونسية،
خاصة أن السوق التونسية تعد سوقا مفتوحة أمام املنتجات الرتكية
وال ميكن ألنقرة خسارتها لصالح دول أخرى ،مثل الصني.
ولذلك أعلنت وزارة التجارة التونسية أنه ستتم مناقشة الفصل
السابع عرش من االتفاقية مع الجانب الرتيك للبحث يف إمكانية اتخاذ
بعض اإلجراءات الحامئية للصادرات التونسية والعمل عىل ترشيد
الواردات الرتكية ،خاصة االستهالكية منها ،وميكن ذلك عن طريق
رفع الرسوم الجمركية املفروضة عىل هذه السلع ،وكذلك إخضاع
الواردات االستهالكية من تركيا لرشوط فنية وصحية محددة ،وذلك
للتحكم يف هذا النوع من الواردات ،وبالتايل املساهمة يف تقليص
العجز التجاري بني الجانبني يف إطار ما تسمح به منظمة التجارة
الدولية.
أما االحتامل الثاين املطروح فيتمثل يف الغاء االتفاقية ،حيث ويف
صورة رفض تركيا اجراء تعديالت عىل اتفاقية التبادل الحر مع
الجانب التونيس ،فإن تونس ميكنها اتخاذ قرارا بإلغاء االتفاقية متاماً
تجنباً ملزيد من األرضار التي لحقت باالقتصاد الوطني.
النظر في كل االتفاقيات التجارية

وجبت اإلشارة اىل أن الجانبني التونيس والرتيك ،كانا قد وقعا اتفاقية
التبادل التجاري الحر عام  ،2005يتم مبقتضاها إعفاء املنتوجات
الصناعية كلها من الرسوم الجمركية ،كام تقيض أيضاً بإعفاء بعض
املنتجات الزراعية من هذه املعاليم إىل حدود سقف معني .ومل تت ّم
مراجعة فصول االتفاق طوال السنوات املنقضية.
لكن وجب التنصيص عىل أن الظروف االستثنائية التي مت ّر بها تونس
تقتيض وتحتم إعادة النظر يف االتفاقيات التجارية كافة ال سيام أن
عجز امليزان التجاري قد تفاقم واملوجودات الصافية من العملة
الصعبة قد تراجعت إىل ما يساوي  126يوم توريد .وهي مؤرشات
سلبية تدعو إىل ترشيد التوريد للحفاظ عىل مخزون العملة الصعبة
مقابل تحفيز التصدير.
* حياة الغامني
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الحوار النقابي

الهيئة اإلدارية الجهوية بمدنين

رسمي

صدور برقية اإلضراب يف الصوناد
تطبيقا لقرار الهيئة االدارية لقطاع املياه املنعقدة يوم الخميس 16
ديسمرب  2021واملتضمنة لعديد املسائل وامللفات العالقة بسبب عدم
كل بنود محارض
جدّ ية الطرف الحكومي والطرف االداري يف تطبيق ّ
االتفاق املمىض بني األطراف االجتامعية بتاريخ  28ديسمرب  2020و22
فيفري  2021لذلك نطالب:
 فتح اآلفاق (بصنف) بداية من جانفي  2021ورصف كامل حقوقاألعوان يف الجانب املايل والرتتيبي استنا ًدا لقانون الرتفيع االجباري يف
سن التقاعد.
 إصدار بالغ الرتقيات االختيارية واملناظرات الداخلية بعنوان 2014 2015 /تطبيقا للنظام األسايس الخاص.
 توزيع تذاكر بدلة  1ماي لسنة  2020واللباس الخاص لسنة 2021قبل موىف شهر ديسمرب .2021
 توفري املعدّ ات الرضورية للعمل ويف مقدّ متها تجديد أسطولالسيارات.
 إعادة مذكرة الساعات االضافية وااللزام. انهاء ملف تصنيف أصحاب الشهائد العلمية وأصحاب شهادة أمد.وأمام تدهور الوضع املهني واالجتامعي وعدم تطبيق محارض
االتفاق تق ّرر تنفيذ ارضاب وطني يف قطاع املياه بكامل تراب الجمهورية
وذلك يوم الثالثاء  18جانفي .2022

سؤال األسبوع

نجالء بودن أعلنت حسن النوايا
ّ
لحل املشاكل العالقة ثمّ تراجعت؟
يبدو أ ّن األمور تسري عكس ما
كان منتظ ًرا من حكومة السيدة نجالء
بودن إذ بعد اعالنها حسن النوايا يف
تطبيق االتفاقيات املمضاة سابقا مع
االتحاد العام التونيس للشغل وفتح
باب املفاوضات االجتامعية للزيادة
يف أجور أعوان الوظيفة العمومية
والقطاع العام إالّ أنّها بعد ذلك
تراجعت فيام تع ّهدت به؟ ويبدو
أ ّن إعالن حسن النوايا والجلوس
إىل املكتب التنفيذي مل تتبعه خطوات حقيقية للبدء يف تنفيذ اجراءات
تطبيق ما ت ّم االتفاق يف شأنه ـ ومماّ يزيد يف حرية الجميع ،الطلب املو ّجه
من حكومة بودن إىل االتحاد للتخفيض من األجور يف الوظيفة العمومية
اىل حدود  ،٪10ث ّم برسعة قياسية أصدرت رئيسة الحكومة املكلّفة نجالء
بودن املذكرة عدد  20وت ّم إرسالها إىل الوزراء وإىل املنشآت والدواوين
العمومية هكذا لعدم التفاوض واالمضاء دون الرجوع إليها مماّ طرح
سؤاال عىل غاية كبرية من األهمية وهو ماذا تريد نجالء بودن من خالل
هذه املذكرة وماهي توجهات املرحلة القادمة وهي التي مل تعلن أي يشء
منذ تولّيها املهام األوىل والزيادة يف األسعار تكاد تكون بصورة يوم ّية.
رمزي الج ّباري

ثالثة آالف شغور ،تسوية
وضعيات التشغيل الهشّ واالستقاللية ال جدال فيها

نحن أعضاء الهيئة االدارية الجهوية املجتمعني يوم
السبت  18ديسمرب  2021بدار االتحاد الجهوي للشغل
مبدنني برئاسة األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول
عن النظام الداخيل ،وبعد تدارسنا للوضع العام وطنيا
وجهويا فإنّنا:
 نؤكد اعتزازنا وتش ّبثنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيسللشغل منظمة وطنية منحازة إىل مصالح وطموحات شعبنا
يف حياة كرمية وآمنة ونج ّدد استعدادنا الدائم للدفاع عن
كل محاوالت
منظمتنا ورموزها التاريخية وقياداتها ض ّد ّ
االستهداف والتشويه الساعية إىل النيل من دورها الوطني.
 نث ّمن دور االتحاد يف املحافظة عىل مكتسبات الشغالنيكل االتفاقيات املربمة يف مختلف القطاعات
ومتسكه بتنفيذ ّ
ّ
وإرصاره عىل تناول كل القضايا بصفة تشاركية والتي ته ّم
الحياة العامة واملرتبطة مبصالح املوطنني الحياتية كالتشغيل
وغالء األسعار ومحاربة الفساد واالحتكار والته ّرب الجبايئ...
الخ.
 نؤكد رفضنا القاطع لعودة منظومة ما قبل  25جويليةالفاشلة التي كادت تعصف بالبالد وته ّدد كيان الدولة
ومتسكنا مبواصلة االتحاد لدوره يف الدفاع عن البالد يف
وجه املؤامرات الداخلية والخارجية بعيدا عن أي اصطفاف
وندعو رئيس الجمهورية إىل اعتامد مقاربة تشاركية تض ّم
القوى واملنظامت امللتقية عىل أرضية  25جويلية من أجل
بلورة تص ّور واضح ومتكامل يضمن التأسيس لدولة مدنية
ودميقراطية واجتامعية وعدم استثناء أو تهميش أو عزل
البنى التنظيمية للمجتمع لفائدة مقاربة أحادية مجهولة
العواقب.
 نؤكد متسكنا بتنفيذ الحكومة الحالية لكل القراراتواملشاريع لفائدة الجهة واملتفق يف شأنها واملضمنة يف محارض
الجلسات املمضاة سواء يف مقر رئاسة الحكومة أو يف مق ّرات
الوزارات املعنية مع الطرف النقايب.
 نج ّدد متسكنا بتنفيذ الوعد الرسمي الذي قطعتهالسلطة للجهة والخاص باعتبار يوم  7مارس يوما وطنيا

نطالب التسريع بإصدار
القوانين األساسية لمعهد
المناطق الفاحلة والبطاحات
والشؤون الدينية

تخلي ًدا لذكرى ملحمة بنڤردان سنة  2016التي أنقذت البالد
من مرشوع داعيش إرهايب.
 نعبرّ عن استعدادنا ملواصلة النضال من أجل حق أبناءالجهة يف العمل الالئق ويف خدمات صحية وتربوية محرتمة
كل أسباب
تؤمنها مؤسسات ومنشآت عمومية توفّر لها ّ
النجاح ،كام نج ّدد رفضنا لتواصل ترسيح العماّ ل يف قطاع
السياحة ملا له من انعكاسات اجتامعية خطرية رغم إفادة
أصحاب النزل من عديد االمتيازات والتسهيالت املمنوحة
من قبل الدولة كام ندعو اىل فتح باب االنتداب أمام شباب
الجهة املعطّل يف الوظيفة العمومية ويف املنشآت العمومية
حيث ت ّم إحصاء أكرث من  3آالف شغور بالجهة (ت ّم حرصها
والتدقيق فيها بالتنسيق مع السلط الجهوية كام ت ّم االتفاق
مع الحكومة من أجل تسديدها خالل سنتي  2019ـ )2020
خاصة أنّها تفتقر إىل مؤسسات ذات الطاقة تشغيلية عالية.
ّ
الهش كاآللية 16
ونتمسك بتسوية وضعيات التشغيل ّ
ّ
وعماّ ل الحضائر تنفيذا لالتفاقيات املمضاة يف الغرض وبإنهاء
العمل بصيغة الوصوالت الخالصة عن طريق املجلس الجهوي
كام نطالب بتطبيق القانون  38الخاص بتشغيل من طالت
بطالته من أصحاب الشهائد العليا وذلك بإصدار األوامر
التطبيقية.
 نطالب الترسيع بإصدار القوانني األساسية ملعهداملناطق الفاحلة والبطاحات والشؤون الدينية.
 نج ّدد رفضنا للمنشور عدد  105لسنة  2020الخاصبالطاقات املتج ّددة لتهديده الستمرارية رشكة الكهرباء والغاز
كمرفق عموميا حيويا.
 رفضنا املطلق لتحميل العماّ ل أعباء الوضع االقتصادياملتدهور والناتج عن الخيارات الخاطئة والالوطنية للدولة
ونحذّر من مغبّة املساس بأجورهم ومكتسباتهم.
 ندعو إىل السحب الفوري للمنشور عدد  20لرئاسةينص عىل منع التفاوض مع النقابات قبل
الحكومة الذي ّ
الرتخيص من الكتابة العامة للحكومة وذلك ملا ميثّله من خرق
وخاصة االتفاقية الدولية
للدستور وتناقضا مع القانون الدويل ّ
 98واستهدافا لحرية العمل النقايب ورضبه بالتضييق عليه
وقفزا عىل تاريخ الحوار االجتامعي بالبالد وتهدي ًدا للسلم
االجتامعي حيث يفتح الباب عىل مرصاعيه أمام مواجهة
اجتامعية.
 ندعو كافة الهياكل النقابية والعماّ ل إىل التنبه إىلمحاولة استهداف االتحاد وتهميش دوره الوطني والتدخل
يف شأنه ال ّداخيل ومقاضاة بعض النقابيني بتهم كيدية ملفقة
ما يدعو الجميع إىل اليقظة املستم ّرة وااللتفاف التام حول
منظمتنا العتيدة.
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* طارق السعيدي

تأكيد على استقاللية االتحاد ودعوة إىل التشاركية يف كل املحطات الوطنية
قال األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن
قسم اإلعالم والنرش إن تعديل الدستور ليس أمرا عاجال بل يجب
وفس خالل
الرتكيز عىل إيجاد الحلول االقتصادية للوضع املتأزم .رّ
ترؤسه للهيئة اإلدارية الجهوية بتونس املنعقدة أمس األربعاء
 22ديسمرب  2021أن الدستور تشاريك بالرضورة ويجب أن يكون
نتيجة لحوار وطني ُمرت ٍّو معتربا أن االتحاد ال يدعم فكرة إلغاء
كل ما سبق .واعترب الطاهري أن دستور  2014عىل نقائصه فيه
يتم البناء عليها .وفرس أن الدستور جاء إثر
إيجابيات يجب أن ّ
تضحيات كربى وإثر حركية شعبية ونقابية وإثر اغتيال الشهيدين
شكري بلعيد ومحمد الرباهمي وهو ما يكسبه قيمة كربى ال
ميكن تجاهلها واعترب أن الدستور كان نتيجة لنقاش وطني دام
ثالث سنوات كاملة .وقال الطاهري إن االتحاد يتفهم استعجال
النقاش حول القانون االنتخايب وحول املناخ االنتخايب بشكل
الهميتهام يف ضامن الشفافية والنزاهة يف االنتخابات املقبلة.
وفس األخ سامي الطاهري أن ما هو عاجل حقا هو إيجاد
رّ
الحلول االقتصادية واالجتامعية .وقال الطاهري إن الخارطة التي
وضعها رئيس الجمهورية قيس سعيد مه ّمة غري أن املسار مازال
غامضا خاصة يف ما يتعلق بالتفاصيل مشريا إىل اهمية تحديد
طرق بلوغ التواريخ واملواعيد وبأي عقلية.
ضد الرداءة
قال األخ سامي الطاهري إن االتحاد ليس حديث العهد يف
البالد بل هو جزء من تاريخ البالد موزع يف كل تفاصيل التاريخ.
وقال إن االتحاد ناضل ض ّد االستعامر وض ّد الدكتاتورية كام
خاض رصاعا مريرا ضد سلطة ما بعد للثورة وخاصة ض ّد إفرازات
انتخابات  2019وبينّ أن الفرتة الفاصلة بني االنتخابات وتاريخ 25
جويلية شهدت صعود قوى معادية ملصلحة العامل وللحريات

وللحقوق االقتصادية واالجتامعية للشعب وقد كان الرصاع
مستمرا ض ّد الرداءة وقال إنه ال يجب نسيان الهجوم عىل االتحاد
يف مجلس النواب وسجن النقابيني معتربا أن املعارك التي خاضها
االتحاد كانت عادلة ورشعية ض ّد محاوالت احتكار الفضاء العام.
واعترب الطاهري أن نضال االتحاد العام التونيس للشغل كان دامئا
وفعاال خالل الفرتة السابقة عرب االعتصامات والحركات النضالية
وكذلك وعرب الحوار.
النضال واملسؤولية
وقال األخ فاروق العياري الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل بتونس إن الوضع دقيق ويستوجب استعداد النقابيني
أكرث من أي وقت سابق معتربا أن حجم املسؤلية امللقاة عىل

الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين

عاتق النقابيني يطرح الكثري من التحديات .ورشح األخ الكاتب
العام انه ال مكان للمتم ّعشني الباحثني عن املواقع داخل االتحاد
ورشح ان املنظمة فضاء للنضال من واقع افضل .وبينّ أن التطبيل
للسلطة ليس من تقاليد االتحاد العام التونيس للشغل وال من
تقاليد النقابيني وبني العياري خالل الهيئة اإلدارية الجهوية
بتونس املنعقدة اليوم ان تاريخ االتحاد مرتبط باالستقاللية معتربا
ان التطبيل للسلطة والدعاية لها كان مصدر عار وفرس أن االتحاد
دفع غاليا مثن استقالليته مؤكدا ان االستقاللية مصدر قوته و
قدرته عىل لعب دوره الوطني .وبني ان االتحاد ال يطصف وراء
أحد وال يخدم مرشوع اي جهة الن له مرشوعه الخاص الهادف إىل
خدمة العامل والذي ينبع من مبادئه التي تأسس عليها.
*عدنان اليحياوي

إضراب يف بيرتوكونفور وألعوان الشؤون االجتماعية ودعوة للحكومة إىل تطبيق االتفاقيات
انعقدت االثنني  20ديسمرب الجاري الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي
للشغل بتطاوين برئاسة األخ كامل سعد األمني العام املساعد املسؤول
عن النظام الداخيل.
دارت الهيئة قصد عرض مشاريع لوائح املؤمتر الخامس والعرشين
لالتحاد العام التونيس للشغل التي تفاعل معها املشاركون وناقشوها بكل
مسؤولية وإميان بأهمية أن يواصل االتحاد العام التونيس
للشغل دوره يف حامية حقوق الطبقة الشغيلة ومتكينها من
حقها يف تعديل مقدرتها الرشائية ومن تطوير الترشيعات
الشغلية مبا يكفل لها كل حقوقها وحتى تالئم االتفاقيات
الدولية التي صادقت عليها بالدنا.
وكان الحارضون منشغلني بالوضع النقايب الجهوي يف
ظلّ تكرر االنتهاكات يف حق العامل ولعل أبرز ذلك ما
يحصل يف حقل رشكة سيتاب النفطية من انتهاكات لكل
االتفاقيات وملجلة الشغل يف حق عامل رشكة اإلعاشة
بيرتوكونفور الذين وجدوا انفسهم مهددين بالطرد واإلحالة
عىل البطالة بعد أن رفض املشغل الجديد انتدابهم كام
تنص عىل ذلك االتفاقات املمضاة -وأبدى الحارضون مساندتهم لزمالئهم
ّ
واستعدادهم للدفاع عنهم وعن حقهم يف دميومة العمل ..كام يعاين عامل
رشكة البيئة والغراسات والبستنة -رغم ما يبذلونه من جهود يف تسديد
عديد الشغورات التي تعاين منها مختلف اإلدارات والبلديات وساهموا
يف تحسني مداخل املدن ولهم مشاريعهم الفالحية املنتجة -من عدم
وضوح الرؤيا يف ظل تأخر الحكومة يف إصدار قرار تصنيف الرشكة ..ودعا

املشاركون إىل التدخل لدى املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية ووزارة
الصناعة والطاقة حتى تفرض عىل الرشكات البرتولية إمضاء عقود مع رشكة
الجنوب للخدمات حتى تواصل دورها االجتامعي واملحافظة عىل مصدر
قوت اكرث من  500عائلة..
من جهة اخرى متسك الحارضون برفض املرسومني  422االخاص برشكة

االتصاالت الوطنية و 105الخاص بالرشكة التونسية للكهرباء والغاز ودعا
ممثل الفرع الجامعي للكهرباء والغاز إىل تعميم منحة العمل بالصحراء
عىل كل األعوان باعتبار امتداد الشبكة إىل عمق الصحراء واشتغال األعوان
عليها متابعة وصيانة.
وأثار املرسوم عدد  20الصادر عن رئيسة الحكومة استغراب الحارضين
ونددوا به ومتسكوا بالحق يف املفاوضة الجامعية البعيدة عن كل تضييق

وعربوا عن رفض هذا املنشور يسء الذكر بسبب مخالفته لكل االتفاقيات
الدولية والترشيعات الوطنية ودعوا إىل إلغائه فورا كام دعوا الحكومة إىل
تنفيذ كل االتفاقيات القطاعية والجهوية وعىل رأسها اتفاق نوفمرب 2020
املتعلق بجهة تطاوين نظرا إىل تأثريه عىل ضامن السلم االجتامعي وتوفري
مناخ من االستقرار املساعد عىل االستثامر وبعث املشاريع القادرة عىل
التخفيض من نسب البطالة العالية التي تعاين منها الجهة.
وانتهت أشغال الهيئة اإلداريّة عىل موقف موحد داع إىل إصالح
املؤسسات العمومية ومؤكد عىل أنه ال سبيل للتفريط يف املؤسسات
العمومية لتواصل القيام بوظيفتها االجتامعية واالقتصادية وفتح
تفاوض جدي من اجل إصالحها ومساعدتها عىل تجاوز الصعوبات
الهيكلية واملالية التي متر بها ودعوا يف الختام إىل رضورة رضورة
فتح باب التفاوض يف الزيادات العامة يف كل القطاعات للتخفيف
من حدة األزمة االقتصادية واالرتفاع املشط لألسعار ومن نسب
التضخم املرتفعة ورضورة املراجعة العاجلة ألحكام مجلة الشغل
وقانون الوظيفة العمومية.
نشري يف الختام إىل أن االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين أصدر
إثر نهاية الندوة وبعد التشاور من الهياكل النقابية املعنية برقيتي إرضاب
األوىل إرضاب لثالثة أيام  31/30ديسمرب  2021و 01جانفي  2022ألعوان
رشكة برتوكونفور من أجل حقهم يف دميومة العمل ولدفع املؤسسة إىل
احرتام ما ينص عليه الفصل  15من مجلة الشغل والثانية إرضاب بيوم 30
ديسمرب  2021ألعوان وزارة اإلدارة الجهوية للشؤون االجتامعية بسبب
هرسلة النقابيني ومحاولة رضب الحق النقايب.
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الهيئة اإلدارية للمياه

نقابة

اضراب يوم  18جانفي 2022

انعقدت الهيئة االدارية لقطاع املياه يوم الخميس  16ديسمرب  2021برئاسة األخ صالح الدين
الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية ليصدر بعد ذلك بيان فيه
تأكيد عىل االعتزاز باالنتامء ملنظمة عتيدة وشعبية االتحاد العام التونيس للشغل وتدعيم لعب
دورها الوطني واالجتامعي بكل مسؤولية ولذلك نؤكد عىل أنّ الشيطنة املتواصلة ملنظمتنا والتي
أدّت إىل تهديد األخ األمني العام وإىل املحاكمة الكيدية لألخ سامي الطاهري وكذلك الرتاجعات
من طرف الحكومة عن تطبيق كل االتفاقيات املربمة وبرنامجها االصالحي املد ّمر (التفويت يف
املؤسسات العمومية ـ إلغاء منظومة الدعم ـ تجميد األجور )...وإن كل هذا لن يزيدنا االّ ارصا ًرا
للدفاع عن مصالح تونس وشعبها وعن استحقاقات منخرطينا لذلك نطالب بـ:
أوال :السحب الفوري للمنشور الحكومي عدد  20املؤرخ يف  9ديسمرب  2021واملخالف للدستور
وللمواثيق الدولية وينسف العقد االجتامعي الوطني واآلمر بعدم التفاوض مع النقابات قبل
موافقة رئاسة الحكومة وهذا رضب ملبدأ املفاوضة الجامعية.
ثانيا :اإللتزام بتح ّمل مسؤولية تواصل الدولة وتطبيق محارض االتفاق بني االتحاد العام التونيس
للشغل والحكومة يف  22أكتوبر  2018بعدم التفويت يف املؤسسات واملنشآت العمومية واإلنكباب
عىل إصالحها حالة بحالة ومن ضمنها الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بإستكامل إعادة رأسملة
كل مراحل االستشارة واملصادقة.
الرشكة واصدار قانون الهيكل التنظيمي الذي استوىف ّ
ثالثا :االنطالق يف املفاوضات االجتامعية من أجل تعديل األجور أمام الزيادات املشطّة يف األسعار
وتدهور القدرة الرشائية عمال مبحرض االتفاق بني الحكومة الفارطة واالتحاد.
رابعا :املحافظة عىل صندوق الدعم والعمل عىل ترشيد مجال تدخالته يك يشمل من جديد مياه
خاصة يف الطاقة الكهربائية للتخفيف
الرشب ليساعد الرشكة عىل أعباء قيمة الكلفة للمرت املكعب ّ

بالغ استثنائي

نحن أعضاء الجامعة العامة للمياه نؤكد إلتزامنا مبق ّررات السلطات املسيرّ ة للقطاع آخرها قرار
الهيئة االدارية القطاعية املجتمعة بالحاممات يوم الخميس  16ديسمرب  2021والقايض بتنفيذ
ارضاب قطاعي وطني يوم الثالثاء  18جانفي .2022
لذا ندعو كافة التشكيالت النقابية اإلحاطة باألعوان الراجعني لهم بالنظر إلنجاح هذا القرار
كل املكاسب الوطنية
الجريء يف ظرف اقتصادي واجتامعي ينبئ مبخاطر عديدة ويف مق ّدمتها رضب ّ
والقدرة الرشائية للعماّ ل.
كام نج ّدد طلبنا بسحب املنشور عدد  20الصادر عن رئاسة الحكومة يف ديسمرب  2021واملخالف
للدستور وللمواثيق الدولية ولوائح منظمة العمل الدولية وملبادئ الحريات النقابية ،لذا ويف إطار
كل اللجان املمثلة يف أعاملها وتدعو كافة ممثيل
الر ّد باملثل ق ّررت الجامعة العامة للمياه مقاطعة ّ
األعوان باللجان االدارية املتناصفة واللجنة االدارية املركزية املتناصفة ونواب املنخرطني وأعضاء
مجلس ادارة التعاونية وخاصة من له الصفة النقابية ،املقاطعة إىل حني إشعار آخر وقرار جديد.
الكاتب العام حسني الشارين

من تكاليف الفاتورة عىل املواطن.
خامسا :رفضنا املطلق للرتاجع املقصود يف تطبيق محرض اتفاق  28ديسمرب  2020بني الجامعة
العامة واالدارة العامة للمصالحة بعد ان استكملت اجراءات املصادقة من رئاسة الحكومة بتاريخ 22
فيفري  2021ولح ّد اليوم متانع مصالح رئاسة الحكومة تنسيقها املستوجب مع إدارة الرشكة لإليفاء
بتعهداتها وامللف معطّل لديهم منذ  2سبتمرب .2021
وبعد النقاش والتداول الج ّدي لكل املشاكل املفتعلة من مؤسسات الدولة وعدم االنطالق الج ّدي
يف املفاوضات لتنقيح النظام األسايس الخاص بأعوان الرشكة.
كل بنود محرض اتفاق  28ديسمرب  2020و 22فيفري  2021واإلرساع بفتح
نتمسك بتطبيق ّ
ـ ّ
اآلفاق بداية من جانفي  2021ورصف كامل حقوق العماّ ل يف الجانب املايل والرتتيبي استنا ًدا لقانون
الرتفيع اإلجباري يف س ّن التقاعد.
ـ تقديم مقرتحات تنقيح النظام األسايس الخاص ألعوان الرشكة من طرف االدارة العامة يف تاريخ
 14جانفي  2022عىل أقىص تقدير.
ـ اإلرساع بإصدار بالغ الرتقيات االستثنائية واملناظرات الداخلية.
ـ اإلرساع بتوزيع تذاكر البدلة الخاص بـ  1ماي لسنة  2020واللّباس الخاص لسنة .2021
كل امللفات وبالتحديد ملف
ـ دعوة لجنة إعادة تصنيف أصحاب الشهائد العلمية الستكامل ّ
أصحاب شهادة إمد.
وأمام تجاهل مصالح رئاسة الحكومة لدعوات ومطالب املركزية النقابية والجامعة العامة للمياه
كل
لحلحلة ملف أعوان الرشكة الوطنية إلستغالل وتوزيع املياه وعدم حرص االدارة العامة لتجاوز ّ
فض كامل بنود محرض االتفاق بشكل نهايئ ق ّرر
أسباب التوت ّر االجتامعي بعديد الجهات والعمل عىل ّ
أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية للمياه باإلجامع تنفيذ إرضاب قطاعي يوم الثالثاء  18جانفي 2022
بإدارات ومصالح الرشكة بكامل تراب الجمهورية.

تدشني فضاء املهاجرين بدار االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة
مبناسبة اليوم العاملي للمهاجرين الذي
احتفلت به املجموعة الدولية يوم  18ديسمرب
دشنت األخت نعيمة الهاممي األمينة العامة
املساعدة املسؤولة عن العالقات العربية والدولية
والهجرة «فضاء املهاجرين» بدار االتحاد الجهوي
للشغل بجندوبة وذلك بحضور ممثيل منظمة
العمل الدولية وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد
الجهوي للشغل بجندوبة .وقد أكدت األخت نعيمة
الهاممي عىل أهمية تأطري املهاجرين ومتكينهم من
فضاءات مامثلة ضمن توجه االتحاد العام التونيس
للشغل لتأطري هذه الفئة من الطبقة العاملة التي تعرف عديد
اإلشكاليات سواء يف دول املهجر أو يف تونس .من جانبها أكدت
األخت فردوس الورتاين ممثلة منظمة العمل الدولية عىل حجم
التعاون بني املنظمة الدولية واالتحاد العام التونيس للشغل خاصة
يف مسألة العالقات الدولية والهجرة وهو ما جعل من تجربة
االتحاد تجربة رائدة يف هذا املجال يُعت ُّد بها يف املحافل الدولية
وتحاول التنظيامت النقابية لعديد الدول محاكاة تجربتها .كام
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أكد األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل
بجندوبة عىل أهمية هذه املبادرة التي تعكس انفتاح االتحاد
العام التونيس للشغل عىل املهاجرين عىل اختالف جنسياتهم
وسعيه إىل التدخل لفض جملة اإلشكاليات التي تعرتضهم
وتحسني ظروف عملهم وتوفري الكرامة ومقتضيات العمل الالئق
وهو ما سينعكس عىل واقع الشغل داخليا وخارجيا وإنجاح
تجربة االتحاد العام التونيس للشغل يف اإلحاطة بكل الشغالني.
* صربي الرابحي

مؤتمر الفرع الجامعي للمعادن بمنوبة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة أنّه تق ّرر عقد مؤمتر
الفرع الجامعي للمعادن مبنوبة يوم االربعاء  29ديسمرب  2021بداية من الساعة
التاسعة والنصف صباحا ( )9:30بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي م ّمن تتوفّر
فعىل ّ
فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل التق ّدم
مبطلب ترشّ ح بإسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل:
يشرتط يف املرتشّ ح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل
م ّدة أربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم
املالية باالتحاد.
أن يكون متح ّمال للمسؤولية النقابية مل ّدة ال تقل عن أربع سنوات كاملة
تقل عن خمس سنوات كاملة.
متتالية عند الرتشح أو كان تح ّملها مل ّدة ال ّ
أن يكون مبارشا غري متقاعد.
يض ّم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل األقل طبقا للفصل  112من
النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من ت ّم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة «الشعب» طبقا للفصل  215من
ّ
النظام الداخيل.
الكاتب العام مصطفى املديني
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مؤتمرات وتشكيالت نقابية في القيروان:

تنافس نزيه وشفافية واضحة للعيان
عقد االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان املؤمترات
العادية للنقابات األساسية ألغلب القطاعات واتّسمت
هذه املؤمترات بالتنافس النزيه ويف كنف الشفافية
والدميقراطية وأفرزت النتائج التالية:
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان الصحة
بالقريوان الشاملية يوم  2ديسمرب  2021وأفرز التشكيلة
التالية :بلقاسم الخلفاوي كاتبا عاما ،عيل املسعودي،
سميحة الظاهري ،كامل ميالد ،عيل البوزيدي وكامل
الجبييل أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان الصحة
بالقريوان الجنوبية يوم  16ديسمرب  2021وأفرز
التشكيلة التالية :عبد الستار العوين كاتبا عاما ،صالح
العايدي ،محمد النارص مللومي ،محمد الهادي حرش،
الصحبي األكحل ،نجاة سعدالوي وسامي املرابط
أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان وموظفي
بلدية القريوان يوم  11نوفمرب  2021وأفرز التشكيلة
التالية :عبد املجيد املاجري كاتبا عاما ،أنيس السعيدي،
وسام الوساليت ،صربي السعيدي ،وهيبة الخليفي،
خليفة الحمزاوي وعامد التميمي أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان وموظفي
بلدية بوحجلة يوم  5نوفمرب  2021وأفرز التشكيلة
التالية :صالح عويساوي كاتبا عاما ،عبد الحكيم هاين،
خالد عطي ،عبد الستار ضيفاوي ،بشري حمداوي ،عبد
القادر حمداوي ومحمد الهادي بوقرة أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان وموظفي
الرشكة الجهوية للنقل بالقريوان يوم الخميس  4نوفمرب
 2021وأفرز التشكيلة التالية :أنيس الحامدي كاتبا
عاما ،منال الجهيناوي ،مروان القحطار ،صالح بوبكر،
لطفي الجميل ،فيصل السعدوين ونزار ريان أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألساتذة التعليم
الثانوين وأساتذة الرتبية البدنية بالقريوان الشاملية
وأفرز التشكيلة التالية :حسونة الشامخي كاتبا عاما،
روضة الربييك ،خالد عياد ،حلمي مطاوع ،رشيد
الجميل ،يوسف حاممة وشعبان الرحامين أعضاء.

* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألساتذة التعليم
الثانوين والرتبية البدنية بالقريوان الجنوبية يوم االربعاء
 24نوفمرب  2021وأفرز التشكيلة التالية :منترص قربص
كاتبا عاما ،حنان املستريي ،ابراهيم الرمضاين ،منجي
الهاممي ،عبد الرزاق الشامخي ،فوزية الرشيقي
وابراهيم زراع أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألساتذة التعليم
الثانوين والرتبية البدنية بالوسالتية يوم الثالثاء 30
نوفمرب  2021وأفرز التشكيلة التالية :فريد الصعنوين
كاتبا عاما ،عماّ ر عبداوي ،خليفة الربييك ،هندة
الخمييل ،محمد مصيل ،مراد الخرضاوي ومحمد
الشهيبي أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألساتذة التعليم
الثانوين والرتبية البدنية بحاجب العيون يوم االثنني 29
نوفمرب  2021وأفرز التشكيلة التالية :محمد بعيوي
كاتبا عاما ،حسن بكويش ،صالح عثامين ،العايش غاليب،
كامل الغديفي ،ماهر بلحودي ومنجي مخلويف أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألساتذة التعليم
الثانوين والرتبية البدنية بالرشاردة يوم الخميس 2
ديسمرب وأفرز التشكيلة التالية :الربين العايدي كاتبا
عاما ،كامل ضيفاوي ،أنور العايدي ،فريوز بن سودة،
مفتاح عزالديني ،عزالدين العايدي وعيل الخرداين
أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملعلمي التعليم
األسايس بالقريوان الجنوبية يوم االربعاء  8ديسمرب
 2021وأفرز التشكيلة التالية :نورالدين الذويبي
كاتبا عاما ،بسمة الوهايبي ،زهري السبوعي ،ابراهيم
الظاهري ،معز عمرية ،وفاء البعزاوي ونافع سالمة
أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملعلمي التعليم
األسايس بالرشاردة يوم الخميس  9ديسمرب 2021
بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز
التشكيلة التالية :عثامن النعيمي كاتبا عاما ،الجمعي
الزويدي ،عبد النارص املسعدي ،أسامء البعزاوي ،بشري
املسعودي ،أنيس الرياحي ومختار الحمداوي أعضاء.

في الساحل الفالحة تستغيث
نقصا غري
وخاصة هذا املوسم ً
تشهد البالد وعىل امتداد السنوات األخرية ّ
مسبوق بل أزمة يف قطاع الحياة بفعل «وباء» الجفاف الذي ع ّم أغلب أرجاء
وخاصة أقاليم الساحل والوسط والجنوب وبأقل ح ّدة مناطق الشّ امل
الوطن ّ
والتي تشكو بدورها من تبعات هذا النقص يف التساقطات والذي بلغت نسبته
يف بعض املناطق أكرث من  ٪90وجهة القريوان كمثال مقابل تعامي وتجاهل
سلطة االرشاف والحكومات املتناسلة عماّ يته ّدد البالد وأمنها الغذايئ وأدميها
وماشيتها وبرشها بالرضورة ...رغم نداءات االستغاثة وتذ ّمر الفالحني وثغاء
الضأن وخوار البقر ونهيق الحمري التي رأيناها مرأى العني سائبة ..نعم سائبة
بعد أن عجز أصحابها عن س ّد رمقها ..ومناطق الشبكة والعال كمثال.
يحدث كلّ هذا يف ظلّ تجاهل أهل الذكر وتغافلهم عن هذا التّهديد املكني
الذي تنذر تبعاته باملجاعة للبرش وبئس املصري للقطيع مماّ دفع إىل رفع شارات
االنذار والخطر من قبل من يه ّمهم حال الوطن وأهلوه ومن جانب عديد
األطراف واملك ّونات االقتصادية واالجتامعية ويف مق ّدمتها االتحاد العام التونيس
للشغل والذي رغم تع ّدد األزمات وتل ّونها يسارع ويكافح لص ّد النريان عن باقي
الهشيم! عىل رأي عامد الرحموين كاتب عام الفرع الجامعي للفالحة باملنستري
والذي التقيناه للحديث عن هذه املعضلة وباقي هموم القطاع وأ ّولها ما تعلّق
باملاشية والقطيع الذي يته ّدده االنقراض بنسبة تفوق  ٪50يف بعض املناطق
بفعل الجوع والنفوق نتيجة الجوع الذي مل تنفع معه «ضامدات» السلطات
يحصل كلّ فالح إالّ عىل  ٪10من
القامئة من خالل اسناد بعض األعالف التي ال ّ

* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملعلمي التعليم
األسايس بحاجب العيون يوم الثالثاء  14ديسمرب
 2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان
وأفرز التشكيلة التالية :مراد املباريك كاتبا عاما ،عادل
السحاري ،محسن الهاديف ،حنان ج ّدي ،نضال السباعي،
طارق الهاممي والصحبي العبّايس أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملعلمي التعليم
األسايس بالعال يوم االربعاء  15ديسمرب  2021بإرشاف
االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز التشكيلة
التالية :شكري السبوعي كاتبا عاما ،عادل محفوظي،
حامدي أوالد أحمد ،حبيبة النابتي ،عادل حمدي،
ناجي الشكرودي وعادل الحدادي أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملعلمي التعليم
األسايس بنرص اللّه ومنزل املهريي يوم الخميس 16
ديسمرب  2021وأفرز التشكيلة التالية :لطفي العزوزي
كاتبا عاما ،فتحي التيمومي ،أنيس امليغري ،عبد العزيز
املحفوظي ،مراد املرزوقي ،جامل الجاليص ،لطفي
البلغويث أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملوظفي الرتبية
بالقريوان الشاملية والشبيكة يوم الخميس  2ديسمرب
 2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان
وأفرز التشكيلة التالية :محمد السويح كاتبا عاما،
فتحي مفتاحي ،ريم الرزقاين ،شكري بوزيان ،يرسى
الصحراوي ومحمد الهامدي أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملوظفي الرتبية
بحفوز والعال يوم االثنني  13ديسمرب  2021بإرشاف
االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز التشكيلة
التالية :حسني السعداوي كاتبا عاما ،منية الكرشودي،
عبد الوهاب البحروين ،سليم حمدي ،بوجمعة
الضيفالوي ،الحبيب العبيدي وفوزي فرحات أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ألعوان وموظفي
التكوين املهني بالقريوان يوم الخميس  9ديسمرب
 2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان
وأفرز التشكيلة التالية :عيل الحامدي كاتبا عاما،
أمين الحامدي ،ياسني دحالب ،اميان الرشيقي ،أنيس

املاجري ،مراد الحمزاوي وسمري الجلويل أعضاء.
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية لألطباء وأطباء
األسنان والصيادلة بالقريوان يوم االثنني  13ديسمرب
 2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز
التشكيلة التالية :ابراهيم العايدي كاتبا عاما ،نادية
اآلجري ،خديجة بن هنية ،بوبكر الرشيف ،عزالدين
البلغويث ،محمد بن صالح وجميلة الهاليل أعضاء.
* انعقد مؤمتر الفرع الجامعي للقيمني والقيمني
العامني بالقريوان يوم الخميس  2ديسمرب 2021
بارشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز
التشكيلة التالية :عبد الجليل الرمضاين كاتبا عاما،
لطفي البلحودي ،ونّاس الفطنايس ،عواطف الكرييش،
الهادي الساملي ،نزار العامري وشهاب الع ّبايس أعضاء.
* انعقد مؤمتر االتحاد املحيل بالسبيخة يوم األحد
 19ديسمرب  2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل
بالقريوان وأفرز التشكيلة التالية :جامل الرشيف كاتبا
عاما ،أنيس الفرحاين ،السيد الفطنايس ،عبد اللطيف
شهب رؤوف عنان وفوزي (أعضاء).
* انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملوظفي الرتبية
بالقريوان الجنوبية يوم الخميس  18نوفمرب 2021
بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بالقريوان وأفرز
التشكيلة التالية :نابغة الفايز كاتبة عامة ،هيثم
عطي ،احميدة املاجري ،حمدي جراي ،محمد الهذييل
القداح ،كامل الحميدي وأنيس العبيدي أعضاء.
* انعقد مؤمتر املكتب الجهوي للمرأة العاملة
يوم األحد  28نوفمرب  2021بإرشاف االتحاد الجهوي
للشغل بالقريوان وأفرز التشكيلة التالية :درة برهومي
منسقة جهوية ،روضة الربييك ،وهيبة الخليفي ،يرسى
الكعبي ،جليلة صامرة ،وداد سايس ووفاء البعزاوي
أعضاء.

شُحّ السّماء و«فساد» األرض

احتياجاته وبسعر خيايل ويتالعب به املضاربون وأبَالسة السوق السوداء الذين
«يذبحون» الفالح قبل مواشيهم ..واألمثلة عىل ذلك كثرية وعىل سبيل املثال سعر
الشعري املد ّعم ال يتجاوز  28دينا ًرا ولك ّنه متوفّر بسعر مرتاوح يف 35د و40د...
هذا إن توفّر! وأ ّما كيس مادة السداري ( 50كغ) فسعره القانوين 12،5د ولك ّنه
«يُرسب» يف السوق السوداء بأسعار مرتاوحة بني  30و40د ،أ ّما عن العلف
املركب فال تسأل أل ّن السعر مرضوب يف ثالثة أي  ٪300وأ ّما عن «الڤرط» والتنب
القش» حيث يرتاوح سعر «البالة» من الڤرط بني 17
فل ََك أن تبحث عن «إبرة يف ّ
و20د وأ ّما التنب فبني  7و 11دينا ًرا.
وهنا يقول األخ عامد الرحموين يتعينّ عىل سلطة االرشاف أن توفّر للمربّني
الكم ّية الالزمة شهريا والتي ال يتمتّع إالّ بـ  ٪10منها والضغط عىل االرتفاع
املتزايد يف سعر العلف املركب مبزيد مراقبة مسالك التّوزيع.
يخص األبقار التي اندثر أكرث
ويضيف األخ عامد أ ّن األزمة تزداد تجلّيا يف ما ّ
من نصف قطيعها مماّ اثّر وسيؤثر أكرث عىل ما ّدة الحليب وكذلك عىل اللّحوم
الحمراء وذلك نتيجة غياب االعالن كام أسلفنا وانعدام األعالف الخرضاء التي
تتطلّب وجود مياه الري والذي يعترب مربط الفرس يف الظرف الراهن الذي يشهد
ش ّحا للسامء ال سابق له يف السنوات األخرية مماّ أثّر سلبا عىل زراعة األعالف
الخرضاء لتغطية النقص يف االعالن املركبة ونقص املراعي الطبيعية يف الغابات
والسهول.
الزيتون ...ميوت

قصة «الزيتون ال ميوت» فقد ص ّورنا
مع االعتذار لكاتبنا املعروف صاحب ّ
عنوانه أل ّن بعض الزيتون مات فعال بعد أن آلت حاله إىل ما يرادف حال املاشية
مماّ يتعينّ معه رضورة التدارك يف قطاع الحياة ووضع اسرتاتيجية وطنية واقليمية
لتغطية النقص الفادح يف مياه الرشب أو الري ورضورة التّو ّجه إىل تحلية مياه
خاصة أ ّن تكلفة التحلية ومحطّاتها تناهز
البحر عىل غرار تجربة جزيرة جربة ّ
بل تقلّ عن كلفة املرت املك ّعب من مياه الدولة (الصوناد) وهي مشاريع من
اختصاص الدولة دون غريها.
الرأي النقايب
رص عىل رضورة تفعيل الرأي النقايب يف املسألة من
األخ عامد الرحموين أ ّ
خالل ما طرح من نقاط:
 1ـ الترّ فيع يف نسبة التز ّود مبياه الري لتحفيز قطاع الباكورات يف املناطق
السقوية.
 2ـ مزيد الحزم يف مراقبة مسالك توزيع األعالف حفاظا عىل مقدرة
الفالحني وسالمة ومنو القطيع.
 3ـ تطوير اسرتاتيجيا قطاع األلبان انتاجا وتوزيعا.
 4ـ ش ّد الشغورات يف بعض مواقع االرشاف عىل غرار جهة املنستري التي
تفتقر إىل مدير عام عىل رأس املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية منذ أكرث من
أربعة أشهر!
* حمدة الزبادي
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بالتلميح والتصريح

الملف

اليوم العالمي للمهاجر

* لطفي املاكني

االستشارة االلكرتونية وتكافؤ الفرص
تساؤالت ع ّدة طرحت منذ االعالن عن استشارة الكرتونية من قبل
الرئيس قيس سعيد ضمن االجراءات املتخذة يوم  13ديسمرب الجاري
ملعرفة مواقف مختلف رشائح املجتمع من النظام السيايس واملستوجب
اتخاذه من قرارات واجراءات لتطوير هذا النظام باتجاه مل يعد خافيا عىل
أغلب املتابعني للشأن الوطني بعد أن و ّجهت إىل هذا النظام انتقادات
عديدة حتى من قبل من أق ّروه سابقا إثر ما ظهر عليه من إخالالت خاصة
يف التطبيق واملامرسة.
لكن هذا التوجه وذلك االعرتاف من قبل «صانعي» فصول دستور
 2014ال يعني القبول والرضا م ّرة واحدة وكيف ما كان األسلوب واآلليات
ومن هنا نعود إىل االستشارة الشعبية التي من آلياتها اعتامد الوسائل
التكنولوجية الحديثة لتق ّدم األفكار وتطرح البدائل وهذه اآللية وحسب
أوضاع البالد والعباد هي غري متاحة للجميع عىل مستوى توفّرها أوال
والقدرة عىل التفاعل معها ثانيا ولعلّنا هنا نتذكر فرتة توقف الدروس
باملؤسسات الجامعية وإقرار امكانية تقديم الدروس عن بعد حيث مل
يكن التجاوب كب ًريا وهذا ما عبرّ عنه ممثلو الطلبة استنا ًدا اىل عدم توفّر
األجهزة الحديثة لدى أغلب الطلبة يف مختلف املؤسسات الجامعية
املوزّعة بجهات البالد وهو ما أعاق تلك التجربة ليقع مواصلة االعتامد
أساسا بدرجة أوىل عىل متابعة الدروس حضوريا أل ّن املسألة ال تتوقف
عىل النوايا الصادقة يف ترشيك أكرث رشائح املجتمع يف هذه االستشارة
الشعبية وهو املقصد األول من اعتامد التكنولوجيات الحديثة مبا يوفّر
عىل املواطنني عناء التنقّل وتكاليفه عىل الفرد والدولة كذلك بل األمر
يحتاج اىل بنية تكنولوجية متطورة ومتوفّرة للجميع خاصة يف املناطق
الداخلية التي مازالت تفتقر اىل الطرق املعبدة والتنوير الكهربايئ ومياه
الرشب والخدمات الصحية األساسية وال ندري هنا هل أ ّن السلط العمومية
املختصة استع ّدت ملثل هذه الرتبة بوضع مختلف امكانياتها
وهياكلها
ّ
لنجاحها أم أ ّن القرار السيايس اتخذ مبعزل عن هذه االستعدادات ولو أ ّن
بعض املؤرشات تقول بأ ّن هناك خطّة مربمجة قبل اتخاذ القرار السيايس.
ورغم ذلك فإ ّن محاذير ع ّدة ال يخفيها املراقبون واملتابعون للشأن
الوطني ونعني تلك املتصلة بالجدوى من هذه االستشارة عن بعد (وهي
مرحلة من مراحل متع ّددة ذلك أ ّن استشارة مبارشة ستنظّم يف كل
معتمدية) إذا مل تكن متاحة للجميع وخاصة ضامن احرتام خصوصيات
املقرتحات مهام كانت درجة عدم مسايرتها للقرار السيايس الرامي اىل
تغيري منظومة الحكم اذ أ ّن التنصيص عىل املعطيات الشخصية عند
الولوج اىل موقع االستشارة قد يجعل املواطن يفكّر ألف م ّرة يف رضيبة
رصح به لذا فإ ّن تج ّنب مثل هذه التنصيصات بشكل يضيّق عىل
موقفه امل ّ
مبدإ التلقائية والتعامل بأريحية متاما كام لو كان يف الخلوة االنتخابية
وهذا ممكن من خالل التطبيقات املمكن اعتامدها بفضل ما لدينا
من خربات وكفاءات مشهود لها داخل البالد وخارجها وبالتايل نضمن
مشاركة فاعلة وحقيقية ملن باستطاعتهم ذلك أو من سيستعينون بغريهم
وتذهب مواقف بعض األطراف يف التأكيد أ ّن هذه االستشارة االلكرتونية
وضعت بالدرجة األوىل ليستفيد منها الشباب باعتبار أنّه متمكّن من
التكنولوجيات الحديثة هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كون هذا
الشباب يف غالبيته داعم لتوجهات الرئيس سعيد الذي يراهن عىل هذه
الرشيحة لتمرير االصالحات السياسية التي يرغب يف فرضها عىل مضمون
الدستور املنقح.
ومن املحاذير املعلنة أ ّن بعض األحزاب وبحكم ما لديها من امكانيات
مادية وبرشية ستكون قادرة أكرث من غريها عىل فرض موقفها حتى وإن
كان ذلك ض ّد ال ّرغبة املفرتضة لعموم الشعب وهذا ما ميثل إخالال بتساوي
الحظوظ إذ ال ميكن ألغلبية األحزاب بحكم واقعها أن تضع امكانيات
كبرية تجعلها قادرة عىل إبالغ مواقفها وفرضها الحقا باعتبار أ ّن املقرتحات
التي سيقع اعتامدها منطلقا للتحويرات والتنقيحات يف النظام السيايس
هي املتداولة أكرث من غريها بواسطة الوسائط التكنولوجية الحديثة وهذا
ما يذكرنا باملسابقات التي كثريا ما تخضع ملنطق الغلبة املادية وليس
ملنطق الكفاءة واالستحقاق.
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(الجزء الثاين واألخري)

أكثر من مليون ونصف تونسي
يريدون املغادرة
املهاجرون العائدون
يعترب مهاجرا عائدا ،يف إطار هذا املسح ،كل شخص
تونيس الجنسية ،يقيم حاليا بتونس ،اقام سابقا
بالخارج لفرتة ثالث أشهر فأكرث ويبلغ من العمر
 15سنة فام فوق عند عودته إىل تونس .واستنادا
إىل هذا التعريف ،فإن عدد املهاجرين العائدين،
وال يزالون عىل قيد الحياة اثناء املسح ،بلغ 211
ألف شخص ( 176ألف من الرجال و 35ألف من
النساء)
استقر املهاجرون العائدون أساسا بثالث أقاليم
وهي تونس الكربى والوسط الرشقي والجنوب
الرشقي .وقد عاد ما يقارب  80باملئة من
املهاجرين من ليبيا وفرنسا وإيطاليا .ورغم تطور
نسبة املهاجرات الس ّيام خالل السنوات األخرية
فإن ظاهرة العودة تبقى ذكورية بامتياز (83.5
باملئة) .كام تشهد هجرة العودة تباينا حسب
الهيكلة العمرية فرتتفع نسبيا بني الشباب ثم
تنخفض لدى الفئة العمرية  59 - 45سنة لرتتفع مجددا بالنسبة إىل الفئة
العمرية  60سنة فام فوق ،أي بحلول سن التقاعد .عرف املستوى الدرايس
للعائدين تحسنا مع مرور الزمن ،فنسبة الذين مل يزاولوا الدراسة عرفت
تراجعا كبريا يف حني ارتفعت نسبة ذوي املستوى التعليمي العايل خاصة من
بني املهاجرات العائدات
ميثل البحث عن شغل اهم دافع لهجرة ما يقارب  72باملئة من املهاجرين
العائدين ،اما أسباب العودة فيرصح مهاجر عىل اثنني انه عاد اىل تونس
من تلقاء نفسه ألسباب عائلية (الزواج ،االنفصال ،تجميع العائلة ،دراسة
األبناء ،)...او لبلوغ سن التقاعد .بينام رصح البقية ان عودتهم اىل تونس مل
تكن ارادية وامنا فرضتها الظروف يف بلدان املهجر اولنهاية العالقة التعاقدية
أو إثر عملية ترحيل.
ويف نفس اإطار ،رصح ثلث املهاجرين العائدين انهم واجهوا صعوبات إثر
عودتهم اىل تونس خاصة فيام يتعلق بالشغل ومستوى الدخل بينام واجهت
النساء العائدات مشاكل اجتامعية خاصة (صعوبة االندماج ،الخالفات
العائلية).
يف ما يخص االستثامرات بتونس ،رصح خمس املهاجرين العائدين قيامهم
باستثامر يف تونس ،وهي نسبة ترتفع بتقدم عمر املهاجر وطول الفرتة
املقضاة بالخارج وقد اعترب املهاجرون العائدون أن االستثامر يف تونس مكبل
من خالل التعقيدات اإلدارية وضعف التحفيز الجبايئ والفساد وحجم
السوق الداخيل.

صدّق
أو ال تصدّق:

املقيمون األجانب بتونس
يعترب مقيام أجنبيا ،كل شخص مقيم أوينوي اإلقامة بالرتاب التونيس ملدة 6
أشهر عىل األقل حامال لجنسية اجنبية .واستنادا اىل هذا التعريف ،فإن عدد
األجانب املقيمني عند اجراء املسح يقدر بـ  59ألف شخص .وميثل الوافدون
من بلدان املغرب العريب  37باملئة ومن بقية البلدان االفريقية  36.4باملئة
ومن الدول األوروبية  18.5باملئة  ،وتجدر اإلشارة اىل ان الوضعية الصحية
الحرجة جراء ازمة «كوفيد »-19أدت اىل مغادرة نسبة هامة من الجالية
األوروبية اىل بلدانهم األصلية مبا ان وضعية االقامة يف تونس واملساعدة التي
تلقوها من سلطات بلدانهم يرست لهم السفر يف تلك الفرتة .يف حني ارتفع
عدد الوافدين من البلدان اإلفريقية غري املغاربية يف السنوات األخرية من
 7200شخص خالل سنة  2014اىل  21.466عند إجراء املسح.
وتعرف هذه الفئة متركزا جغرافيا كبريا حيث يقطن قرابة  80باملئة بتونس
الكربى او بالوسط الرشقي ،مع العلم أن األقاليم الساحلية متتاز ببنية تحتية
حديثة مقارنة ببقية األقاليم وتتوفر فيها فرصا للعمل والخدمات األساسية،
إضافة اىل متركز مؤسسات التعليم العايل بها.
هذا ورصح الوافدون ان قدومهم اىل تونس راجع لثالث أسباب رئيسية:
التجمع العائيل بنسبة  36.6باملئة وتحسني مستوى العيش بنسبة 35.1
باملئة والدراسة بنسبة  15.5باملئة .وقد أسفرت نتائج املسح عىل أن ست
من عرشة مقيمني أجانب ينوون البقاء يف تونس ،من بينهم ثلثني لهم نية
الرجوع اىل البلد األصل.

التونسيون يشتكون من غياب مادّة السكر
وآليات املعمل تباع يف مزاد علني!!

تكاد األحداث تتسارع يف تونس
كل يوم جديد ـ تصلنا
إذ مع بداية ّ
حكايات غريبة ـ فيها ما يصدق منذ
الوهلة األوىل وفيها ما يحتاج م ّنا
إىل بحث وتدقيق يف التفاصيل ،إذ يف
الوقت الذي تعاين فيه أغلب املغازات
الكربى واملتاجر األخرى من غياب ماديت
العظم والسكر حتى عرثنا يف صحيفة
«الرشوق الورقية اليومية» عىل اعالن
بيع باملزاد العلني.
توقفنا أمام التفاصيل فإذا باالعالن
فيه اعالم ببتة عمومية آلالت معمل
«السكر» ببنزرت مق ّره مبنطقة األنشطة
االقتصادية ببنزرت أ ّما الجهة العاقلة

فهي واحدة من البنوك التونسية بعيدا
عن مبدإ االصطفاف وراء طرف ما ـ
نسأل ما الذي أ ّدى مبعمل السكر إىل
هذه الحالة من التدهور وعدم االيفاء
بالتعهدات تجاه «البنك» مبا أنّه مل يقدر
عىل تسديد أقساط قرض ـ وملاذا مل
حل لهذا املعمل
تسع الدولة إىل توفري ّ
حتى ال نغلق أبوابه ويطرد عماّ له وهو
الذي يوفّر مادة هامة ومطلوبة يف حياة
التونسيني؟! عىل كل عملية البيع باملزاد
العلني ستكون يوم  25ديسمرب 2021
وسنكتفي بذلك أمام صمت الجميع.
رمزي الجباري

*نسخة من االعالن الصادر بالجريدة
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الملف

بالمربين
عالقة األولياء
ّ

ما هذا احلريق اهلائل؟

إنّنا ال منيل إىل اتّهام أحد ٬لك ّننا نحاول اثبات حقيقة
واقعية وهي أن الحكومات تراجعت منذ عقود عن
فاملرب اليوم يجد نفسه يف
دعمها لقطاع الرتبية
يّ
أسفل سلّم التأجري وعدم س ّن قوانني لحاميته من
املرب بأن يبدع وهو ُمحاط
العنف فكيف نطالب يّ
بالخوف والشتيمة؟ وكيف تنجح ثورة إن مل تضع يف
املرب؟
حسابها وضمن أهدافها إعالء قيمة يّ
إ ّن بنية مجتمعنا مص ّممة عىل إخفاء الواقع ال ف ْهمه
املرب والتلميذ والو ّيل
لذلك ظلّت مشكلة العالقة بني يّ
مش ّوهة يف غالب األوقات تعصف باملجتمع وتش ّوهه.
وظلّ الحوار بني األولياء واملربّني جلْدا متواصال
بصواعيق اللّ ْوم .وكانت لهجة النقمة ماثلة يف
منعطف كلّ حرف يقوله املواطنون .لذلك علينا اليوم
أن نعرتف أن العقديْن األخريين عىل األقل قد ن ّبهانا
إىل حقيقة الحقد عىل املربني وهي حقيقة جوهريّة
علينا أن نعيها وندرك بعمق ما تُش ُري إليه وما تل ّوح به
املرب من ج ّراء ذلك مستهدفا كع ُد ّو .وسقط
إذ غدى يّ
شعار « :قف للمعلّم وفّه التبجيال» ٬كام سقطت
شعارات سياسية وايديولوجية عديدة من غربال هذا
العرص .وكام سقطت مقاييس إبداع ّية وكام سقط
الوطن خالل عرشيّة سوداء .إنّها مؤامرة تُحاك ض ّد
هذا البلد إلدخاله يف مرحلة التص ّدع واالنهيار والقبح
خاصة أ ّن قض ّية األستاذة فاتن بن سالمة تفوح منها
رائحة حسابات وتجاذبات سياس ّية.
لذلك عىل الدولة اليوم الترسيع بعملية اإلصالح
الرتبوي فاملنظومة الرتبوية ليست كتلة جامدة
تدحرجت عرب الزمن حتى وصلت إلينا ،وإمنا هي

كيان يتط ّور كام هو اإلنسان كائن متط ّور .فالجمود
رش أنواع املوت وال ب ّد من تجاوزه يك اليسقط
هو ّ
املجتمع يف عتمة الجهل وهذه العملية اإلصالحية ال
ب ّد أن تعالج ينابيع الخلل حيث نجد هموم املنظومة
الرتبوية يف عالقة كبرية بهموم املجتمع ونبض رشايينه.
املرب ومجتمعه
وال ب ّد من إعادة ترتيب العالقة بني يّ
هذا املجتمع الذي أفْلس أخالق ّيا ومل يعد للمريب ذلك
الو َهج الذي متتع به زمنا طويال .واضطربت ذائقته
الف ّنية وضاعت أخالقه إىل ح ّد الفجيعة .ما حدث يف
عالقة بقضية املربّية فاتن بن سالمة أعراض ملرض
املرب وهي ظاهرة
مستأصل ناجم عن عدم احرتام يّ
مل تُوا َجه من حيث ما هي عليه موضوعيّا ومن زاوية
محتواها األخالقي وتأثريها العميق عىل املجتمع
مي عىل التلميذ
بل ُووجهت من زاوية تأثريها َ
الص َد ّ
ونتيجة لهذا اصطبغت مواقف الناس تجاه القضية
بصبغة أخالقية وبر ّدة فعل هسترييّة رافضة للمريب
تنبعث منها رائحة الكراهية .هذا التأثري الذي يبدو
أنّه مفتعل بشهادة تدوينات عرشات األطبّاء الذين
سخروا من توجيه هذه التهمة للمربّية.
للمرب دامئا عىل أنه ذلك العد ّو،
لقد وقع النظر يّ
رشا بالتلميذ وتناىس املجتمع
الجحيم ،املرتبّص ّ
تضحيات املد ّرسني وتعاونهم واختزلوهم جميعا
األخالقي
مي و
ّ
بالتدريج إىل حالة من اإلفالس ال ِق َي ّ
البيداغوجي وحشرَ األولياء أنوفهم يف كل تفاصيل
و
ّ
العملية البيداغوجيّة.
لقد جذبتهم بقوة الحقوق الفرديّة والح ّريات التي
يتمتع بها الطفل وفاتَهم يشء أسايس هو أن أولئك

(الجزء الثاني واألخير)

املربني رشكاء أساسيني يف عملية تربية األطفال .وهم
معن ّيون بتمرير قيم ومبادئ يف الوقت نفسه الذي
مُي ّررون فيه معارف للتلميذ.
هذه الحادثة فرصة إلطالق نداء العقل والضمري
للوقوف يف مواجهة العنف وترسيخ مبادئ احرتام
املرب وهي فرصة للبحث عن حلول مشرتكة
يّ
للمشاكل الرتبوية وإسقاط نتائج الدراسة عىل الواقع
الراهن وامتالك أفق متق ّدم السترشاف طبيعة العالقة
بني املؤسسة الرتبوية ومحيطها االجتامعي.
كام أننا اليوم يف حاجة ماسة إىل التذكري بقيمة حقوق
الطفل داخل محيطه الرتبو ّي دون تجاهل قيمة
املرب داخل ذلك املحيط.
يّ
املرب يف
ال ب ّد كذلك من إعادة زرع بذرة احرتام يّ
مجتمعنا دون عمليّة عزل أو تهميش لحقوق التلميذ
التي ندافع عنها برشاسة ألنّنا ببساطة نؤمن بها شديد
اإلميان ،فبدون إصالح العالقة بني التلميذ والويل من
املرب من جهة أخرى سيظلّ مجتمعنا هامش ّيا
جهة و يّ
مكبّال بالجهل وبقيود العنف والحقد املتبادل ما
يؤ ّدي إىل تش ّوه عميق ينتج عنه فجوة عميقة بني
الطرفينْ .

* فاتن الوساليت

باملرب
نريد تغيري وإصالح ما ته ّدم يف عالقة املجتمع يّ
حتى تنترص املنظومة الرتبوية عىل كلّ محاوالت
الهدم وينترص االحرتام عىل التشويه والحب عىل
الكراهية والتقدير عىل االحتقار ويك تستعيد املدرسة
بريقها ،وألنه ميكن تعويض شخص عن قطعة أرض
صودرت أو سيارة رُسِقت أو مبلغ ما ّيل نُهِب لكن من
ذهبي كامل أمام
الذي سيُع ّوضنا عن سقوط عرص ّ
املرب لقب «الرسول»؟
أع ُيننا ،عرص جيل كان مينح يّ
بالتايل يجب أن نُقيم الجدران بني أطراف وعنارص
العملية الرتبوية أو بني املؤسسة الرتبوية وشرُ كائها
االجتامعيّني من أولياء ومنظامت وجمعيات بل يجب
أن نقاوم هذا الحقد امل ُع َّمم الذي يتناسل ويتكاثر،
وهذه يف الحقيقة نقطة من بحر مشاكل املنظومة
الرتبوية ومن خَطل الرأي أن نعزل بقية املشاكل
عن اهتامماتنا فنكون ك َمن يضع نظارتني سوداوين
عازلتني عىل عينيه معتقدا أنّه ال يرى البعيدين وهم
يف الحقيقة يرونه وإن ظلّ طول حياته يعزل ناظريه
عنهم ،لذلك فهذا الجرح جرحنا جميعا ونحن معنيّون
جميعا بعالجه.

كيف يمكن إصالح املنظومة الرتبوية؟
عرفت املنظومة الرتبوية التونسية عدة محطات إصالح كان ذلك
تحديدا سنة  1958وتبعته اربع إصالحات أخرى اال اننا اليوم نحتاج
إىل إصالح خامس أمام شبه انهيار ملنظومتنا الرتبوية ،فتونس مصنفة
يف املرتبة  87عامليا من حيث جودة التعليم وهي تحتل املرتبة 7
عربيا وقد أدت املنظومة الرتبوية اليوم اىل ترسب حوايل  100الف
تلميذ سنويا ،وهي تشهد عنفا ماديا ورمزيا وتدين املستوى العلمي
وتقادم منهاجها وبالتايل فشله .ومن أجل النظر يف إمكانية اإلصالح أو
التحسني ولتحقيق جودة ونجاعة التعليم نظّم املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات تونس ندوة للغرض استضاف فيها الدكتور محمد

بن فاطمة الخبري الدويل يف الرتبية والسيد عبد الفتاح عبيد وزير
الرتبية سابقا والدكتور عبد املجيد النارص.
التحوالت العالمية الكبرى
بدأت عدة دول يف مراجعة وإصالح أو إعادة ترتيب منظومتها
الرتبوية وذلك عىل ضوء التطورات التكنولوجية املعارصة واملتسابقة
برسعة مذهلة .وكان علينا كتونسيني أوال قراءة أبستمولوجية
لواقع اإلصالح الرتبوي يف تونس والتأسيس لباراديغامت تؤسس
لرؤية واسرتاتيجيات اإلصالح ،ويبنى الباراديغم عىل ثالث نظريات:
الدراسات االنرتوبولوجية ثانيا هندسة اصالح املنظومة الرتبوية وهو
علم جديد وثالثا التكنولوجيا الالمادية
واملقصود هنا املنظار الذهني الذي
به ومن خالله أدرس الواقع وأقدم
املقرتحات.
سوق الشغل ومعايير الجودة
يتوقع خرباء الرتبية يف تونس ان تكون
نسبة الخريجني الذين ال يتأقلمون مع
سوق الشغل حوايل  50يف املائة من
الخريجني بحدود سنة  .2030واتفق
الباحثون يف هذه الندوة عىل سبع
رافعات لإلصالح أولها رضورة انجاز
قراءة تعاقبية لواقع املنظومة الرتبوية
وثانيا إرساء بنية تحتية إلصالح املنظومة
الرتبوية عرب انشاء املجلس األعىل للرتبية

والتعليم والتكوين املهني وانشاء معهد وطني لتقييم املنظومة
الرتبوية وكلية لعلوم الرتبية فوزارة الرتبية تتابع وترشف عىل دراسة
مليوين تلميذ وتشغل  200الف موظف قار وال توجد كلية تربية
ببالدنا ووضع ميثاق وطني للرتبية والتعليم العايل والتكوين املهني
وثالثا اعتامد خطاب منهجي قامئا عىل التكنولوجيا الالمادية أي عىل
هندسة الترصف والتسيري اإلداري وهذا ما يتطلب دراية بعلوم اإلدارة
وعلوم الرتبية فالخطاب املتداول فيه  3مستويات خطاب عفوي
يق ّدمه العامة وخطاب خربي عند رجال التعليم والخطاب املعتمد
عىل التكنولوجيا الالمادية املعتمدة عىل املعرفة العميقة .رابعا اعتامد
املداخل الخمسة لإلصالح وهي مدخل الجودة واملدخل االسرتاتيجي
واملدخل القائم عىل معايري البنك الدويل طبقا لتقاريره واملدخل
القائم عىل الحوكمة واملدخل التنفيذي وهي مداخل ادماجية فيام
بينها .خامسا العمل مببدإ تحقيق األهداف .سادسا إرساء رؤية
متكاملة ومستقبلية لإلصالح.
تحديد المفاهيم المفتاحية لإلصالح
يف اإلصالح يشتغل الباحث عىل يشء جديد تقريبا هو دون مرجعية
ومير اإلصالح عادة بأربع مراحل أوال وضع باراديغم «منوال» وهو
جانب عادة ما يكون نظري خاصة يف بدايته ،ثانيا استنباط اسرتاتيجيا
من املنوال ،ثالثا وضع االسرتاتيجيا موضع التنفيذ امليداين أي التطبيقي،
رابعا تقييم مدى تحقيق اإلصالح واالهداف التي وضعت له يف حني
ان النواحي العملية ال تكون يف الباراديغم بل تكون يف االسرتاتيجيا
املنبثقة عن املنوال .فنحن عندما نطلع عىل املنهجية املعتمدة لإلصالح
الرتبوي يف مراحله األربع نجدها هي نفسها بنسبة تفوق  85باملائة.
* أحمد
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الحوار المجتمعي

الدكتور حسّان الموري الباحث في علم االجتماع السياسي لـ «الشعب»

* حوار :لطفي املاكني

ما أعلن عنه قيس سعيد حول االنتخابات قد يتأجل إىل سنة 2023
اثارت القرارات املعلنة منذ أيّام من قبل رئيس
الجمهورية الكثري من الجدل والنقاش بني مختلف
مك ّونات املشهد العام استنا ًدا إىل مواقفها من مسار
 25جويلية واملطلوب لتصحيح املسار بعد عرشية
أجمعت أغلب القوى الوطنية أنّها فاشلة وزادت من
تر ّدي أوضاع البالد وهذا ما كان منطلق الحديث مع
حسان املوري الباحث بالجامعة التونسية يف
الدكتور ّ
علم االجتامع السيايس حيث وضّ ح الكثري من املسائل
يف عالقة مبا سيرتتّب عن اجراءات  13ديسمرب الجاري
خاصة وأنّه مل يتم التشاور بشأنها مع القوى الفاعلة
ّ
من منظامت وطنية ومجتمع مدين وأحزاب وإىل ذلك
الكيفية التي ستجرى بها االستشارة الشعبية والنتائج
املتصلة بالنظام السيايس والقانون
املتوقعة منها أساسا ّ
حسآن املوري رؤيته للمرحلة
االنتخايب كام قدّ م الدكتور ّ
القادمة وأدوار أهم الفاعلني فيها والتأكيد عىل أهمية
التشاركية يف رسم األولويات التي ستنقذ البالد من
وضعيتها الصعبة التي مت ّر بها.

البدّ من التخ ّلص من منوال التنمية
املعتمد حاليا ألنّه أصل األزمات
* ماهو تقييمك للقرارات املعلنة يوم  13ديسمرب الجاري
من قبل الرئيس قيس سعيد؟
 حسب تقديري الشخيص ما اتخذ من قرارات يوم 13ديسمرب الجاري من قبل رئيس الجمهورية ميثّل خطوة لك ّنها
غري كافية باعتبار أنّها كانت منتظرة بسبب الضغوطات الداخلية
خاصة ومن هنا فإ ّن اقرار تسقيف زمني بداية من
والخارجية ّ
االستشارة الشعبية إىل حني إجراء االنتخابات مل يتم بالتشاور
مع الفاعلني يف املشهد العام وهذا مل يرتك فرصة ملناقشة تلك
التواريخ وبالتايل كانت قرارات مستعجلة ألنّها غيّبت كام أرشت
عديد األطراف مثل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وكذلك
األحزاب واملنظامت مع األخذ يف االعتبار دامئا عدم وجود املحكمة
الدستورية وهو ما يعني االنفراد بالرأي وما قد يرتتّب عنه من
تداعيات غري متوقعة يف عالقة مبا سيصدر عن االستشارة من
نتائج قد ال تتطابق مع ما يسعى إليه الرئيس من تلك القرارات.
تبي لنا مختلف املحاذير املتصلة بالجوانب السياسية
* لو نّ
واالقتصادية واالجتامعية؟
كل متم ّعن ومتابع ملا تعيشه البالد يالحظ الوضع املتأزّم
 ّوهذا ال يحتاج للكثري من التفسري والجهد أل ّن اثاره االجتامعية
واضحة من خالل ازدياد نسبة الفقر ومثلها البطالة وغالء األسعار
خاصة املصدرة
اضافة إىل تدهور أوضاع املؤسسات االقتصادية ّ
وشبه املصدرة .ويف تقديري فإ ّن املشكل األسايس أنّه تقع يف
كل م ّرة تغيريات عىل رأس السلطة يف حني أ ّن منوال التنمية
ّ
عىل حاله منذ عقود وبالتايل أرى أ ّن «أم املعارك» هي التخلص

رص األطراف املتنفذة عىل استمراره ألنّه
من هذا املنوال الذي ت ّ
تحسن يف عيش
يخدم مصالحها وال يحقق يف الوقت نفسه أي ّ
عموم الشعب التونيس كام أ ّن تلك القوى تستفيد من سياسة
الدعم وهي أحرص عىل دميومتها حتى ال تقع املطالبة بالرتفيع
يف األجور وهي ال تستجيب الرتفاع تكاليف العيش وبالتايل هي
تتش ّبث باستمرار منوال التنمية الحايل وباملقابل يف ا ّن اشرتاطات
الصندوق الدويل تذهب بإتجاه القيام بإصالحات طبعا ستكون
موجعة عىل جميع الطبقات وهنا فإ ّن املراهنة ستكون عىل
مسايرة الرئيس قيس سعيد لتلك االشرتاطات وهذا أمر مل يعد
خافيا.
* ماهو تفسريك لتغييب التشاركية مع القوى الفاعلة بالبالد؟
 ما تجب االشارة إليه أنّنا نعيش مرحلة الشعبوية التيغ ّيبت حقيقة األوضاع الصعبة التي مت ّر بها البالد وهناك
مؤرشات حقيقية قد تؤدي إىل حالة من االنفجار االجتامعي
اذا تواصلت سياسة االنفراد بالرأي ،إذ كان من املفروض ويف
ظل غياب املؤسسات الدستورية اللجوء إىل التشاركية باالستامع
ّ
إىل مواقف ومقرتحات املنظامت الوطنية اذا كانت األحزاب
غري جاهزة للموعد االنتخايب إذ أنّه من منظور علم االجتامع
السيايس واستنا ًدا إىل مؤرشات حالة التنظم واستباق الوضع فإ ّن
هذه األحزاب تعيش حالة من الذهول وهو ما يخىش منه أن
تصعد يف االستحقاق االنتخايب القادم قوى غري متوقعة لتحكم
البالد مبا سيؤدي إىل مآالت غري معلومة وبالتايل فإ ّن مصلحة
البالد تستدعي التشاور مع املنظامت الوطنية ويف مق ّدمتها اتحاد
رص الصفوف لتكون هناك قوى ضغط تعمل
الشغل من أجل ّ
من أجل تحقيق نتائج ايجابية مستقبال.
* هل تعتقد يف نجاح مختلف املواعيد املعلن عنها إذا استمر
تغييب القوى الفاعلة بالبالد؟
 إذا تواصل غياب التشاركية والحوار الج ّدي مع القوىاالجتامعية فإنّنا ننتظر تطبيق قولة «دعها حتّى تقع» وهذا أمر
عواقبه غري محمودة أل ّن القرارات املعلنة يوم  13ديسمرب وما
قبلها تحتاج إىل حزام قوي يساندها ويف مرحلة موالية يساهم يف
انجاحها وهذا غري حاصل حاليا أل ّن األسلوب املعتمد حاليا هو
تجاهل تلك القوى وتوجيه االتهامات للجميع ووضع تصنيفات
للنزاهة ونظافة اليد ومن هنا فإنّني أعترب أ ّن تلك القرارات
مو ّجهة أساسا للخارج والدليل ما صدر من مواقف عن القوى
الدولية مثل الواليات املتحدة األمريكية واالتحاد األورويب لذلك
ظل تجاهل القوى الداخلية وأتوقع أ ّن
من الصعب تطبيقها يف ّ
ذلك سيكون سببا يف حدوث انزالقات يف عالقة بالتسقيف ال ّزمني
قد يتع ّدى إىل سنة أخرى أي أ ّن االنتخابات قد تجرى يف سنة
 2023وهذا ما ستثبته قادم األيّام.
تبي لنا
* هناك احرتازات بخصوص االستشارة االلكرتونية لو نّ
أسبابها وكيفية تجاوزها؟
ـ ما يجب التأكيد عليه أ ّن االستشارة أمر ج ّيد من ناحية املبدأ
لكن اإلشكالية يف مضامينها وكيفية معالجتها ومدى مصداقيتها
وبالتايل فإ ّن السؤال الذي يتبادر لألذهان منذ االعالن عنها هل
أ ّن النتائج التي ستفرزها ستعبرّ فعال عن مواقف مختلف رشائح
املجتمع التونيس.
سؤال آخر يطرح بش ّدة هو أين رأي القوى الوطنية

والسياسية بالبالد وقد
يقال أنّها هو جهة
للشباب ومن هنا علينا
معرفة مدى وجود
الشجاعة وال ّرغبة يف
اإلفصاح عن النتائج إذا
كانت األغلبية ض ّد ما
كانت ترمي إليه هذه
االستشارة وهنا يوجد ّ
شك كبري يف اإلفصاح عن النتائج وبالتايل
لو متّت قبل إقرارها مشاورة القوى الوطنية لكان هناك إتّفاق
عىل جملة من الضامنات لتأمني مصداقية النتائج التي تبقى أهم
مرحلة يف هذه االستشارة ألنّها الب ّد أن تخضع للتقصيّ ث ّم درسها
واعداد خطّة لتنفيذها الحقا.
* وما حقيقة مواقف مختلف األطراف منذ اإلعالن عن هذه
القرارات؟
 املوقف املتم ّيز هو املعلن من قبل االتحاد العام التونيسللشغل ومثله املجتمع املدين أ ّما األطراف السياسية فكانت دون
مستوى الحدث أل ّن املواقف ال تقترص عىل إصدار البيانات فقط
أل ّن ما حصل عىل مدى  10سنوات ماضية هو تدمري للحياة
الحزبية مارسته القوى املاسكة بالسلطة التي عملت عىل إضعاف
املعارضة وهنا يربز السؤال عن ماهية املضامني التي طرحتها
تلك القوى منذ سنة  2011لتثبيت مشهد سيايس متامسك وق ّوي
قادر عىل مجابهة مختلف الطوارئ مماّ تعرفه البالد من أحداث
وتح ّوالت وهذا ما غاب يف الفرتة األخرية أل ّن املاسكني بالسلطة
طيلة العرشية املاضية عملوا عىل تحويل األحزاب إىل دكاكني

هناك خشية من صعود قوى غري متو ّقعة
للحكم بما سيؤدي إىل مآالت غري معلومة

للتنديد واملساندة وهذا ما نالحظه يف مواقف هذه األحزاب
ومنها حركة النهضة التي تع ّول عىل الخارج لتد ّعم مواقفها
متسام باإلنقسام وتخوين الجميع
وبالتايل أصبح املشهد الداخيل ّ
لبعضهم البعض.
* كيف ترى األوضاع يف املرحلة القادمة؟
 هناك حالة من االنتظار والقلق بسبب إنسداد األفقوضبابية الرؤية رغم تلك اإلجراءات املعلنة أل ّن ما يتطلّبه الوضع
هو إجراءات اقتصادية واجتامعية واضحة املعامل وبالتايل هناك
حاجة ملرشوع حقيقي.
* وماهي منطلقات هذا املرشوع؟
 يجب العودة إىل بداية الدولة الوطنية والدور الرياديالتحاد الشغل من خالل املرشوع االقتصادي واالصالحات الكربى
حيث صاغ االتحاد منوذجا للتنمية يلتقي حوله الجميع وهذا
أمر ممكن يف املرحلة الحالية مع التأكيد عىل مبدأ التشاركية
التي هي أساس إلتقاء التصورات واملقرتحات والحلول الحقيقية
كل إشكال الفرض واإلنفراد
والفعلية للتّعبري واالنجاز بعيدا عن ّ
بالرأي والقرار.

متميز ويجب اإلقتداء بتجربته منذ تأسيس الدولة الوطنية
موقف اتحاد الشغل ّ
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على هامش ال ّذكرى  11لثورة  14جانفي

بالدي التي هي بالدي

* الطايع الهراغي

«الطّاغية م ّهمته أن يجعلك فقريا ،وشيخ الطّاغية مه ّمته أن يجعل وعيك غائبا».
(كارل ماركس)
«الثّورة هي شكل الحرب الوحيد الذي ال يأيت ال ّنرص فيه إالّ عرب سلسلة من الهزائم»
(روزا لوكسمبورغ)
اإلهداء األ ّول :إىل الشّ هيد محمد البوعزيزي .قبل أن تستفحل
للمؤسسات واملنظّامت
بالصواريخ ال ّراجمة
حرب إبادة التّواريخ ّ
ّ
والعريض .وقبل أن
واألحزاب بقصف عشوا ّيئ فتعصف بالثّابت منه
ّ
تستعر نار الله املوقدة يف حملة تصويب التّاريخ فتتح ّول إىل تسطيح
للتّاريخ وطمس ملا اعتقدت املخيّلة العا ّمة أنّه من املسلّامت،
واستتباعاته املنطق ّية :التّشكيك يف أمر موت البوعزيزي أصال .يبقى
معطى واحد يف صالحه يصعب -وال يستحيل -التّشكيك فيه وقد
تجب وجوبا ما قبلها) يف أن
يشفع له (نسجا عىل منوال ّ
الصالة التي ّ
يتص ّدر قافلة الشّ هداء (وقد ال يصمد أمام غريه من املعطيات) كونه
توفيّ قبل 14جانفي (من سنة  2011تحديدا) .وللمسألة التّأريخ ّية
الس ّيد ال ّرئيس أدامت العناية اإلله ّية
هوى ّ
وأي هوى -يف نفس ّع ّزه وألهمته القدرة عىل ترذيل خصومه ومتّنت حكمه ومكّنته
من شهادة فخريّة اعتباريّة يف فلسفة سوسيولوجيا تأريخ التّواريخ
تفوق دالالتها ال ّرمزيّة وأبعادها االعتباريّة قيمتها األكادمي ّية ،بها
يني
يب ّز الخصوم ،ويلجم أفواه املكابرين ،ويزايد عىل اإلكلريوس ال ّد ّ
واملد ّين للجامعات .اإلهداء األ ّول أيضا :إىل الشّ هيد شكري بلعيد،
اليساري
خذله التّاريخ م ّرتني :عدم تأسيس ما كان يحلم به ،الحزب
ّ
الكبري .وأكرث منها ثقال وفداحة استشهاده يف تاريخ إشكا ّيل قد
يحرمه من لقب شهيد .يكفي أنّه اغتيل بعد 14جانفي بسنتني.
السلطة .ولكن من يدري؟ فال مكان
قد يشفع له وجود ال ّنهضة يف ّ
يف تقويم سيادته لألهواء واالعتبارت االعتباطيّة .املح ّدد اليتيم
والوحيد :املوقف من  17ديسمرب .كبرشى للمحسنني بلسان عر ّيب
عي  25جويلية األغ ّر كرحمة للعاملني حملته أ ّمه
مبني ،واالبن الشرّ ّ
كرها عرش سنوات كامالت ووضعته كرها يوم ّ
زف دولة ال ّرئيس
القييس .طار حلم
ال ّنبأ العظيم إعالن ميالد الخالفة األوىل بالتّقويم
ّ
السادسة وطارت معه أحالم وت ّبخرت أوهام .من خالفة
الخالفة ّ
السادسة) إىل خالفة اإلبداع (وإالّ
رس تسميتها الخالفة ّ
االتّباع (ذلك ّ
السلف إىل االبتكار
ما كانت خالفة أوىل) ،من االستنساخ وعبادة ّ
السحيق إىل
الحج إىل املايض ّ
ومبايعة الخلف .من ثقافة جنون ّ
ثقافة معانقة العرص والتّحليق يف آفاق املستقبل باالنتقام من
السعيد) .اإلهداء
األسالف بتكريم األخالف (الشّ عب يريد قيس ّ
أي التّواريخ نطم ّنئ وهذه
األ ّول أيضا :إىل ضحايا ال ّر ّش يف سليانة .إىل ّ
الثّورة اللّعينة كثرية تواريخها غريبة أطوارها؟ الحكم عىل األحداث
يك أيضا) لسيادة ال ّرئيس بالتّقويم
يك (واملل ّ
العظام يف االكتشاف الفل ّ
املجاليس يعتمد
الهجري
وامليالدي وحتّى بالتّقويم الث ّ
ّ
ّ
ّوري السوفيايتّ
ّ
رجعي) طبقا ملراسيم
وجوبا سلطة القانون مرجعا باتّا (ومبفعول
ّ
سيادته يف أولويّة البدايات عىل الخواتيم .إذن عيد أحداث ال ّر ّش 27
الحق بينّ والباطل بينّ  .البدايات هي
نوفمرب  .2012انتهى اللّغطّ ،
القادح ،الشرّ ارة التي تساوي تجشّ م املخاطر .فهي إذن املقياس .وال
مقياس غريه .أ ّما ال ّنهايات فزبد ،لعب عيال .طيش ذراري .اعتداء
عىل قدسيّة الهبّة األوىل .ومن يدرك رهبتها غري من كابدها؟ أ ّما
يختل نظام الكون واعتبار 28و
الباقي فتفاصيل وميكن حذفها ولن ّ
 29نوفمرب التفافا عىل االحتجاجات وتحريفا لها.
يف «البالد التي هي بالدي»
تكف عن أن
يا بالدا راودها عن نفسها أوالد الحالل عساها ّ
تكون بالدي وتركب صهوة الغلط .أوغلت يف الشّ طط ،مترتست يف
وغرقت وحيدا يف بحر اليسار ،اكتويت بلظى اليمني ،كفرت
الغلط،
ُ
بالوسط ،غازلت اليمني ،راودته عن نفسه ،بىك بحرقة عنادي فأبت
يل نفيس امتشاق الغلط .لفظني اليمني والوسط وميني الوسط،
ع ّ
السياط ،ر ّدتني إىل رساديب الغلط ،مت ّرغت يف وحل
ألهبتني
ّ
الخطيئة .تهت يف املسارب التي تؤ ّدي إىل الحقيقة .إذن فليكن،
ألعن هذا الذي تسلّل يف جنح الظّالم من ليل أليل .أزبد وأرعد،

غلبته التّخمرية ،رصعه االنتشاء
بالسيف
مبا شاء وكيفام شاءّ .
تحصن واحتمى،
الذ وبالعشرية ّ
الكريس
كشرّ عىل أنيابه ،راوده
ّ
عن نفسه كام راودت التي يف
بيتها -امرأة العزيز -عن نفسها
يوسف .ه ّم بالعرش وه ّم
الكريس وعىل العرش استوى ،أعلن ال ّنفري وانتصب
العرش به ،اعتىل
ّ
عىل األ ّمة بشريا .العالّمة ّ
السيف إمامة .وألعن
افتك لنفسه بح ّد ّ
ذاك الذي يف ليلة القدر دمغه الوحي وما سالت له دماء ،فانساب
اإللهام مدرارا ،ماء زالال .ما طاق من هول ما رأى صربا فأذّن قبل
طلوع الفجر أن حيّا عىل ال ّنرص املبني عىل القوم الضّ الّني .سبحان
من أزال عنه غشاوة الشّ ّك ،دث ّره بربد اليقني وأخرجه من الظّلامت
تيس من الذكر
إىل ال ّنور .وأنزل عليه تنزيال ما رام وما اشتهى مماّ رّ
الحكيم ،يف ليلة ترتعد لها الفرائس ،يشيب لها الولدان ويشتعل
بهي
ال ّرأس شيبا ،تح ّن العاقر إىل غالم فيتمثّل لها يف التّ ّو برشا ّ
الصرب (مع شديد االعتذار
الطّلعة سويّا .أبح ُر وحيدا وليس معي ّ
لهذا القلِق كأن ال ّريح تحته ،الغريب ابن محنتنا املتن ّبي اله ّجاء
لعل البالد التي
الذي صيرّ الهجاء مدحا وجعل من املدح هجاء) ّ
ليست بالدي يه ّزها الحنني إىل أن تكون كدأبها دوما بالدي.
يا أيّتها البالد التي ليست بالدي ،كام يتسلّل عاشق أضناه الوجد
إىل مخبإ حبيبة تسهر اللّيل ترقب نجام ،يرعاه خلسة قمر ،أتسلّل
يف غبش اللّيل إىل خيمة نحويّنا الخليل ،ذاك الشّ يخ الجليل ،ال زاد
فتتوسدين،
أتوسد الخيبة
وال دليل إالّ ما بقي من شبق
ّ
املحبّ ،
ّ
بالصغائر فتنفر م ّني وتزو ّر ع ّني
أتوضّ أ بالكبائر ،تحتضنني ،أكفر ّ
وتظل ع ّني مدبرة ،أختلس ما به يجب أن تعود البالد التي ليست
ّ
بالدي بالدي .يف لحظة هي ال ّدهر طوال أمدح عشّ اقك باملجان -ال
عىل وجه الفضل -وأهجو خصومك وأصدقاءهم بأقذع ال ّنعوت
كل آن وحني
لعل البالد التي اكتوينا باالختصام يف حبّها يف ّ
ومبقابل ّ
فل الصرب
يه ّزها الحنني إىل حلم دفني .نال م ّنا الوجد ما نال وما ّ
وانتصبت :بالدي التي هي بالدي .يا بالدي التي
فانتفضت
وما نفد.
ْ
ْ
أردناها أن ال تكون بالدي مسايرة ال اقتناعا .يف لحظة هذيان قصوى
وتخمرية مثىل وخرق للمنطق عجيب وتالعب باملعقول بديع بديع،
اتفقنا ومن عاداتنا أن ال نتّفق .من باب التّجريب وتأسيس علم
جديد هو علم الطّرافة ومراكمة ال ّنوادر واألعاجيب وإغناء الترّ اث،
ات ّفقنا بعد جهد جهيد واصطبار عنيد أن تكوين كام شاؤوا أن
تكوين وأن نراك كام نشاء أن تكوين .وتظلّني البالد التي نريد .يا
بالدا ما قتلوها وما صلبوها ولكن شُ ِّبه لهم .تتش ّعب الثّنايا /تطول
ال ّدروب /تتشابك املسالك /تتعقّد املخارج ،ينحبس الحلم ويبهت.
ليل يعسعس ،كموج البحر يرخي سدوله ،متت ّد ظلمته ،تتمطّط
الصبح يعرس عليه أن يتنفّس/
وتتطاول ،تع ّم املدى ،تحجب املدىّ ،
الفجر ينفلق ويأىب أن ينبلج .يف القلب تربض لوعة ترهصها حرسة.
وماذا عن البالد التي أرادوها أن ال تكون بالدي؟ هي حتام بالدي.
يف رحلة البحث عن البلد
الصدفة يف ملكوت ال ّر ّب مبالئكة
إذا اصطدمنا يوما مبحض ّ
ال ّرحامن ،تائهة يف دروب البالد ،الجئة يف شعاب مل تألفها يف البالد
التي ليست بالدي فلن نستجدي وساطة من أحد ألحد .وإىل أن
يعود البلد لعشّ اق البلد سنختلس من عذاباتنا ما استطعنا مماّ
تبقّى من مدد ،عىس البالد التي أىب ز ّوار اللّيل أن تكون بالدي ،يف
لحظة يعانقها الشّ وق إىل الحياة فتفنى فيه لتفنيه وتحييه ّ
وتزف
أنّها لنا ع ّز البلد .ال ترتعب /ال ترتبك /دع عنك ركيك األجوبة /وغص

يف رحيق األسئلة /ولتكن األسئلة مرشعة /ال تجب فقد تقتل إجابة
بليدة بديع األسئلة .فأنت إذا أنهيت الفعل قتلته .شهر ليس لك
دس عىل ساعاته.
فيه أمر ال تع ّد أيّامه .ويوم ليس لك فيه نصيب ْ
وتاريخ ال يعنيك أمره ليكن كأن مل يكن .ا ُسج ْد سبعا ملن أعالك -ومل
يستأذنك -فوق سامواتنا ونرثك يف ب ّرنا وبحرنا .س ّبح سبعا بالشّ فع
والوتر باسم من وطّنك نرسا وأوىص بك خريا ،أن ال تُدفن إالّ يف
هذا البلد .اقتلع لك من براثن األفاعي شربا من أرض هي يف األصل
أرضك ،تقيم عليه ما ميكن بفتوى جميلة أن تع ّمده قربا ،عليك
الساهرة عىلأن تكابد لتثبت ملباحث ال ّدولة وسالمة أمن ال ّدولة ّ
األمن واألمان وع ّزة اإلنسان -أنّه قربك وليس قرب غريك ،قرب تباهي به
بني األمم ،وبه تفرح األ ّم الثّكىل فهو لها مزار فيه تبيك ح ّظ ابنها ابن
البلد ،وفيه تفاخر بصنيع ابن أنجبته ذخرا للبلد ،وتشيع يف أرجاء
الصبح
البلد أنّها متلك قربا وارت فيه فلذة كبد هذا البلدّ .
وصل يف ّ
تسعا ويف املساء عرشا لعشق جنون البلد .وس ّجل يف دفاتر العشق
امله ّرب ساع َة ته ّم ال ّروح أن تفارق الجسد .يف لحظة التّجليّ ال ّرهيب
الصدق مع الذّات
والصفاء
األبدي ،لحظ َة الغيب األخري حني يكون ّ
ّ
ّ
بحق ،مل ّا تعانق الذّات ذاتها بشبق ،تعترص ما قبع دهرا
صدقا
ّ
كل
يف خبايا الذّاكرة ،تطلّق عذاباتها وبكافّة أرسارها تبوح ،تتق ّيأ ّ
الحقيقة ،إذ ال حسيب وال رقيب .ليس لها ما به تخجل وال ما عليه
تخاف .س ّج ْل :هذه البالد التي ليست بالدي .شيّدت فيها قربا كتبت
عليه إسمي وتاريخ امليالد .وتجاهلت عمدا التّنصيص عىل تاريخ
الوفاة ،إذ هو أمر مختلف فيه بني القبائل منذ بات لنا ثورة وأعياد
ستوري رأي يف مدى تطابقه مع
للثّورة .فلبعض رجاالت التّفقّه ال ّد
ّ
ديباجة «خري دستور أخرِج لل ّناس» ،ولقيس سعيّد (وهو من هو
رجاحة فكر وسداد رأي ونظافة رسيرة وجزالة خطابة ،القائد األعىل
للسالح ،زعيم مطاردة عصابة
للقوات املسلّحة وخاصة غري الحاملة ّ
كل
عيل بابا واألربعني حرامي) رأي جازم حاسم باتّ -تتهاوى أمامه ّ
أي فقيد من  17ديسمرب
التّخريجات وتتهافت الفتاوى -يف موقع ّ
ومن ثورة قيلولة جويل ّية .ولفقهاء اللّغة إشكال يف الوظيفة ال ّنحويّة
محل الفاعل كلّام رمنا االحتفاء به عىل عادة العرب
للفقيد فهو يف ّ
العاربة يف إجالل حرمة ال ّراحل باإلطناب يف اإلشادة مبناقبه ومآثره،
الصحيح منها واملوضوع ،املعقول منها وغري املعقول ،ما كان فعال،
ّ
وما كان يجب أن يكون .وهو يف عداد املفعول به من باب ال ّرأفة
وتأجيل التّعديل والتّجريح لفرصة الحقة لن تتأخّر ،ومراعاة ملا
متليه املناسبة من تج ّنب التّنابز باأللقاب وإزعاج رفات امليّت
نص عىل أ ّن خري إكرام للميّت التّعجيل
وفا ًء حرفيّا للموروث الذي ّ
بدفنه .وهو يف عرف املؤ ّرخني الباحثني وثيقة نادرة من «الهالك»
للمولعني بال ّنبش واإلبحار يف دفاتر األموات من باب ر ّد االعتبار
كل يشء
للتّاريخ كعلم وتخليصه من شوائب األدب (األخذ من ّ
بطرف) مبا هو نظر وتحقيق ،وليس مجرد إخبار عن الوقائع ،كام
ن ّبه إىل ذلك العالّمة ابن خلدون يف لحظة صحو ،لعلّهم يتدبّرون
ما به يؤث ّثون موضع خالف لحثّ الباحثني الجدد عىل التّنقيب يف
غريب الوثائق تباينا مع االت ّباع مبا هو استنساخ وتشجيعا عىل
اإلبداع مبا هو ابتكار ليشء عىل غري مثال .هذه البالد ،وهذه البالد
بالذّات بالدي.
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متابعات

السياسات العمومية لإلعالم:

أي إصالح بعد استقالة السلط؟

خلص اإلعالميون بعد نقاشات حول السياسات العمومية يف
قطاع اإلعالم يف تونس إىل أن استقالة السلط وغيابها عن
الحضور والجدل حول إصالح القطاع هو ارتهان للمؤسسات
اإلعالمية وخاصة العمومية منها ،يف ظرف دقيق تعيشه
بالدنا ونحن مقبلون عىل استحقاقات انتخابية سياسية
السلَ َط إىل أخذ اإلعالم
واجتامعية الحقة ودعا اإلعالميون ُّ
مأخذ الجد من حيث التكوين والتمويل والتعديل.
جاء ذلك خالل اللقاء التحضريي للمؤمتر الوطني للسياسات
العمومية يف قطاع اإلعالم بدعوة من النقابة الوطنية
للصحافيني التونسيني وحرضه خرباء وممثلون عن الهيئة العليا
املستقلة لالتصال السمعي البرصي واملؤسسات اإلعالمية
والتقابة العامة لإلعالم باالتحاد العام التونيس للشغل واملؤمتر
وحل
التحضريي مقاربة مبتكرة ملعالجة أزمات اإلعالم العمومي ّ
مشكالته املتع ّددة.
وكان محمد ياسني الجاليص رئيس النقابة الوطنية للصحافيني
التونسيني قد أكد عىل أهمية التشاور مع اإلعالميني وأصحاب
والسلط املعنية من أجل ضبط رؤى جديدة لإلعالم
املؤسسات ُّ
من حيث آليات التكوين والتمويل وخاصة إعادة االعتبار إىل
مكانة الصحايف يف املؤسسات اإلعالمية وتنظيم اإلشهار وقيس
نسب املشاهدة وإنقاذ الصحافة املكتوبة وتعزيز منظومة
التعديل والتعديل الذايت.
نسب املشاهدة
ش ّدد هشام السنويس عضو الهيئة العليا املستقلة لإلعالم
السل ُط العناية املطلوبة
السمعي البرصي عىل رضورة أن تويل ُّ
إلصالح القطاع وضبط اسرتاتيجة واضحة ،متحدثا عن اإلشهار
والذي يناهز  200مليار وعن آليات التوزيع وع ّرج عىل مطالب
ومشاريع الهيئة وخاصة منها مرشوع قيس نسب املشاهدة
بطرق علمية وموضوعية ومن املشاريع األخرى والطموحة بنا ُء
مدينة إعالمية.

وتطرق ممثل االتحاد العام التونيس للشغل األخ الهادي
الطرشوين الكاتب العام املساعد للنقابة العامة لإلعالم إىل
الهش للمؤسسات اإلعالمية وغياب إرادة اإلصالح وتعرث
الوضع ّ
املؤسسات اإلعالمية وخاصة منها اإلعالم املكتوب وطالب
بوضع إطار ترشيعي إلصالح اإلعالم السمعي البرصي واملكتوب
وااللكرتوين والنهوض بالتكوين األكادميي عرب معهد الصحافة
وعلوم االخبار واملركز االفريقي لتدريب الصحافيني واالتصاليني
مع ح ْوكمة السياسات العمومية وتنظيم اإلشهار العمومي ودعم
مجلس الصحافة وأضاف أن الحالة االجتامعية هشة للصحافيني.
الصحايف
يف دور ِّ
تط ّرقت أمرية بن محمد عضو النقابة الوطنية للصحافيني
الصحا ّيف املحوري يف كل إصالح مع إعطاء
التونسيني إىل دور ّ
للصحافيني يف مجالس التحرير وضبط االختيارات
املكانة األوىل ّ
الكربى للمؤسسة وتساءلت كيف لقناة تغدق  10آالف دينار
عىل كرونيكور وتعجز عن خالص الصحافيني أو تؤجرهم بالح ّد
األدىن؟ وقالت إن عدد املؤسسات اإلعالمية  63مؤسسة ولكن
هل كان مخطط األعامل عندها واضحا منذ البداية وهل
قرأ باعثوها حسابات التمويل أم كانوا يع ّولون عىل التمويل
العمومي ليسقطوا يف ابتزاز السلط؟
* ناجح مبارك

«الشعب» تنشر مبادرة اقتصادية صاغها خبري
لم تعرها رئاسة الجمهوريّة أي اهتمام

تنرش الشعب يف عددها هذا مبادرة
اقتصادية كان بادر الخبري الدكتور
محمد بوزياين بإعدادها وأرسل نسخة
منها إىل رئاسة الجمهورية لكن ال أحد
ر ّد عليه:
لكم مني كل االحرتام والتقدير
أتقدم إليكم بفكرة ملبادرة اقتصادية
عساها أن تساهم يف تحريك عجلة
االقتصاد لبلدي العزيز تونس وأهم
نتائجها:
يقل عن  3500موطن
 - 1توفري ما ال ّ
شغل جديد
 - 2إنقاذ الفالحني الصغار واملتوسطني
من االندثار
 - 3إنقاذ الحرفيني والصناعيني الصغار
واملتوسطني من اإلفالس
 - 4توفري موارد مالية للبلديات
والجامعات املحلية
 - 5الضغط عىل األسعار وتخفيض
األمثان للمواطن
 - 6إيجاد حركة اقتصادية وتوفري سيولة
لالقتصاد الوطني
 - 7بث روح املبادرة واالستثامر لدى

* املستشار األستاذ محمد بوزياين
الشبان والعاطلني عن العمل من
أصحاب الشهائد العليا.
تفاصيل املبادرة:
يقع اختيار قطعة أرض عىل مدخل كل
مدينة من املدن التونسية عىل الطريق
العام ذات مساحة مقبولة لعدم
تعطيل سري الحركة املرورية وتجهز من
طرف بلدية املكان بدكاكني يف شكل
يقل عن  50دكانا وتجهيزها
معرض ال ّ
بالكهرباء مع توفري مراحيض عمومية
ومأوى للسيارات وحراستها ويقع
كرائها مبقابل يومي قدره  20دينارا

لكل دكان للمنتصبني الراغبني يف بيع
بضاعتهم مقابل وصل من عون موجود
عىل عني املكان ( .)caissierوبهذا
نكون قد وفرنا يف كل منطقة وظائف
لـ 7أعوان عىل األقل هم :حارس يومي
وحارس لييل وعون استخالص ومنظفتان
وعونا صيانة :لذا ( 7أعوان يف 500
بلدية= 3500موطن شغل).
كام وفرنا موارد مالية للبلديات
تقل عن 15000
والجامعات املحلية ال ّ
د شهريا.
كام وفرنا سوقا للفالحني وصغار
الصناعيني والحرفيني ليتواصل نشاطهم
وإنتاجهم والحفاظ عىل موظفيهم
وعاملتهم وتخفيض نسب البطالة.
مع الضغط عىل املصاريف لدى املواطن
وتعديل األسعار بالعرض من املنتج إىل
املستهلك.
هذا وأبقى سيدي يف خدمتكم لتفسري
ألي
أي نقطة ّ
أي طلب أو إيضاح ّ
مستفرس.
دمتم يف رعاية الله والسالم.

بمناسبة السنة الميالدية الجديدة15
أجراس كنائس القدس الحزينة
محمد بدران
يحتفل العامل من رشقه إىل غربه بعيد امليالد ،وتُقرع أجراس الكنائس يف كافة
أنحاء املعمورة ،معلنة البهجة والرسور ،مسرتشدة بتعاليم السيد املسيح عليه السالم،
فيام تُقرع األجراس يف القدس ُحزنًا وحدا ًدا عىل أرسها وتطويقها بغابة من سالح قوات
االحتالل أحفاد «يهودا» وبن غوريون وهرتزل.
وتستقبل معظم شعوب العامل قدوم العام الجديد يف ج ّو من األمن واالستقرار
والطأمنينة ،ويف فلسطني حيث ُولد صاحب الذكرى تغيب مظاهر الفرح واألمن
ويلف الشعب الفلسطيني الحزن والدمار واإلرهاب والحصار ،ويع ّم الحزن
واالستقرارّ ،
والسواد ّكل بيت عىل الشهداء والجرحى واملعتقلني واملطاردين واملبعدين.
إ ّن الذين صلبوا «السيد املسيح» الذي نادى باألمن والسالم ،يحاولون صلب
الشعب الفلسطيني الذي مىش عىل طريق الجلجلة ،وحمل صليب قض ّيته املصلوبة
عىل أعمدة قرارات األمم املتحدة ومجلس األمن منذ زمن طويل ،مؤمنا بعدالتها
وحتمية النرص مهام كانت التضحيات.
ويف أكناف بني املقدس ،وكنيسة املهد مسقط رأس مولد السيد يسوع املسيح،
ويف املكان الذي احتضن طفولته تسفك دماء األبرياء من الشعب الفلسطيني ،يف
مواجهة العدو الصهيوين ،كام أ ّن كنيسة القيامة تجوبها طوابري الصهاينة صانعي املوت
واالرهاب ،وإ ّن كنيسة البشارة التي شهدت طهارة وقدسية النارصي يحاول اليهود
تدنيسها ،مثلام حاولوا مرارا تدنيس حرمة املسجد األقىص.
إ ّن الرتاتيل والصلوات املقدسة التي ترتفع يف كنائس فلسطني تدعو أتباع السيد
املسيح أينام كانوا إىل االقتداء بتعاليمه ومعتقداته والعمل من أجل تصحيح تزوير
التاريخ وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ،الذي رفعت من أجل نرصة حقوقه
املرشوعة يافطات السالم يف عواصم دول العامل وعىل أبواب الفاتيكان والبيت األبيض،
يف وقت تتنكّر أمريكا ـ والحركة الصهيونية لهذه الحقوق ،وتسود رشعية الغاب اللذان
ميت بصلة لألمتني العربية واالسالمية ،ورسالة يسوع
ميأل قليبهام حقدا عىل كل من ّ
النارصي الذي صلىّ ودعا إىل املحبّة والسالم منذ أكرث من ألفي عام ،كام يرشعان من
وحق عودة الشعب
جديد بصلب بن مريم العذراء يف ّكل بيت ينشد السالم العادل ّ
رشد إىل أرضه املقدسة ،يف يوم عيد امليالد ومع إطاللة السنة امليالدية
الفلسطيني امل ّ
الجديدة التي يتعانق فجرها مع فجر الثورة الفلسطينية يصوغ الفلسطينيون شجاعة
نادرة يف مواجهة آلة الحرب الصهيونية ،وسالحهم حجر ومقالع ويفتدون وطنهم مثلام
افتدى الفدايئ األول السيد املسيح البرشية بدمائه من تحرير وطنهم وتطهري دور
العبادة ومكان ميالد يسوع عليه السالم ،فهل يفهم أتباع ديانته اليوم معنى اإلخاء
واملحبة والسالم والتسامح؟ لقد أدخل الشعب الفلسطيني مصطلحا جديدا يف قاموس
يتجسد يف إرادة من
رس ال يكمن يف الحجر وإنمّ ا ّ
النضال «إنّه رامي الحجارة ،وإ ّن ال ّ
يحمل ويرمي الحجر .وقد ص ّمم شعب الجبّارين متابعة املشوار وحمل األمانة بصرب
وثبات ،ألنّه املنارة والبوصلة للتائهني واملعمية عيونهم عن الحق والعدالة يف زمن
تاهت فيه السفن وم ّزقت أرشعتها وضاعت املنارات وغابت املواقف الجريئة وسيطرت
جهالة عمياء عىل منطقة مق ّيدة بسالسل من حديد ونار وانكسارات وتعثرّ يف مسارات
الدروب يسوس شعوبها حكام يفتقدون الرؤية الصائبة من أجل مستقبل الوطن
ومالمسة حلم الجامهري ،وقد تغيرّ ت لغتهم الوطنية والقومية إىل لغة التعقّل والحكمة
بدال من الدفاع عن حقوق الشعب وقضاياه وكرامته املهدورة ،كام انقلبت عند البعض
املوازين املعهودة ،وكرثت السكاكني لتقطع جسد الضحيّة.
إ ّن الرايات التي ارتفعت فوق قباب املآذن والكنائس يف فلسطني يف هذا اليوم
ينسل من فوهات
تعصف بها رياح عاتية ،ورغم ذلك إنّها صامدة يف وجه املوت الذي ّ
مدافع العدو وآلياته.
إ ّن برتقال يافا وحيفا وزيتون الجليل قد ه ّزه الشوق لعودة الذين سقوه من
عرقهم ودمائهم ودموعهم ،وإ ّن الشعب الفلسطيني الذي سار يف حقوق األشواك وبني
األلغام وعىل طريق اآلالم سينهض من بني الركام مهام طال ال ّزمن ويلبس حلّة الفجر
الجديد ويشدو لهذه األرض الطيبة املقدسة ،أرض ال ّنبؤات والرساالت التي نادت بعدالة
السامء ،يف وقت تنكّرت ملبادئها السمحة الحركة الصهيونية وأمريكا ،حيث مازالت صور
القتل والدمار يف فلسطني شاهدة عىل ذلك ،رغم املحاوالت لطمس حكايات بطوالت
وشمم وآباء املناضلني ،ومسح حقيقة جرائم الطغاة عن بوابات املنازل وزوايا الطرقات
وميادين املدن واملخيّامت ،وعن شواهد القبور التي ستبقى تح ّدث ّكل من مي ّر فوق
هذه الدروب ان هنا قتلت أمريكا والصهيونية االنسانية التي نادى بها رسول السالم.
إ ّن الشعب الذي حمل صليبه ومىش يف طريق اآلالم أكرث من مئة عام لن يتعب،
وسيميض يف كفاحه اىل أن تيضء شموع الفرع يف كنيسة املهد يف بيت لحم إيذانًا
بالتحرير ،ويش ّع ضوء مصابيح النرص يف كنيسة القيامة والبشارة ،ويرتفع علم فلسطني
رشفة واملسجد األقىص ،ويع ّم بهاء وضيا ٌء يف
فوق أسوار القدس وق ّبة الصخرة امل ّ
فلسطني ،ال يضاهيه سوى بهاء سيدتنا مريم العذراء الطاهرة التي من رحمها خرج
تحب لنفسك ،املجد للّه يف ال ُعالَ ،وعىل
سيد البرشية ليعلّم الناس :أَ ِح َّب ألخيك كام ّ
رسة.
األرض السالم ويف الناس امل ّ

16

اخلميس  23ديسمرب  - 2021العدد 1674

إقتصاد

من الواقع:
مشروع ميزانية  2022متى وكيف؟
أسبوع واحد عىل انتهاء سنة  2021ومرشوع ميزانية الدولة لسنة 2022
مل ير النور بعد بشكل نهايئ ومتكامل األركان ،ثابت التوجهات معروض
للنقاش.
أسبوع واحد «تبقّى» يف سنة  2021وال أحد من رئاسة الحكومة أو
من وزارة املالية ،بادر وكشف املالمح العامة لهذا املرشوع األهم ـ هذا
التعتيم الواضح بات أمرا مكشوفا لدى العامة فام بالك بالخاصة أي الخرباء
االقتصاديون واملهتمون بالشأن املايل يف تونس.
غياب ان مل نقل تغييب واضح للمرشوع الذي تعودنا عىل امتداد سنوات
طويلة االطالع عىل خطوطه العريضة ومناقشة تفاصيله الكثرية ،مل يصدر
املرشوع إىل حدود اليوم الخميس  23ديسمرب  .2021فام الذي حصل؟
هنا يعود السؤال املركزي ليطرح ملاذا هذا الغموض وملصلحة من ات ّباع
هذا التو ّجه والحال أنّنا ك ّنا تفاءلنا خ ًريا حني ت ّم تفعيل املجلس الوطني
للجباية يومها قلنا «انّها خطوة أوىل لرسم ومناقشة التوجهات الكربى ملرشوع
ظل عتمة ال
قانون املالية لسنة  ،2022لكن بارقة األمل رسعان ما انطفأت يف ّ
ندري من سييضء أركانها رئيس الجمهورية قيس سعيد أم حكومة التكليف
بقيادة نجالء بودن؟*
رمزي الج ّباري

يحدث
في
أسواقنا:

غياب الزيت وتسعريته
ال تشجّع على االقبال عليه!!

يشتيك أصحاب املتاجر الصغرى
من غياب «الزيت املد ّعم أو ما يعرف
عند العامة بزيت الحاكم» وهذا
الغياب أصبح واضحا منذ شهر أكتوبر
املايض رغم بيانات وتوضيحات وزارة
التجارة التي أكّدت يف مناسبة أوىل
«تواجده» إذ ال خوف عىل الفقراء مبا
أ ّن الدولة سندهم األول ث ّم يف مناسبة
*فاتورة زيت سلّمها موزّع مواد غذائية بالجملة إىل تاجر مواد غذائية بالتفصيل!!
ثانية قالوا أ ّن هياكل الوزارة هي من
الحاالت  30ملّيام ـ ث ّم أ ّن هذا العطّار مطالب باكرتاء سيارة
ستتولىّ عمليات «توزيع الزيت عىل
املتاجر» وهذا يعني توفري عدالة التوزيع حتى ال تتعاىل أصوات للذهاب إىل «موزّع السلع بالجملة» فكم سيكون «مبلغ هذه
الكرية»؟
بعضهم.
«تكست قارورة« فمن سيتح ّمل مصاريفها؟
ّه
ل
ال
قدر
ال
وإذا
رّ
لكن الذي حصل أ ّن الزيت املد ّعم غاب عن هذه املتاجر
كل ذلك يبقى وار ًدا! أليس كذلك ـ فلامذا اذن ال توفّر
ّ
وحتى من تحصلوا عىل « 5ڤاجوات زيت حبوب بالر» فإنّهم
وجدوا صعوبة كبرية يف «العدل بني الراغبني واملنتظرين لهذه الحكومة أو الدولة هذا الزيت بشكل دائم ومكثّف حتى تقطع
املادة املعيشية الهامة» ـ هنا نسأل كيف «لعطّار أن يعدل يف دابر الزيادات يف أسعار األنواع األخرى ألسعار الزيت املعلّب
هذا التوزيع؟! أوال أل ّن سعر  5ڤاجوات الزيت سعرهم مل يتجاوز هنا لتقف الدولة إىل جانب الزواولة أم هي ساعية للتواجد إىل
51،780د ـ أي أ ّن سعر القارورة الواحدة بـ  900ملّيم .ث ّم ثانيا جانب الحيتان الكبرية ـ أليست الدولة وهياكلها هي من تش ّجع
عىل االحاطة مبحدودي الدخل؟!
كيف له أن يوزّعها بالعدل يف حومة فيها  100دار عىل األقل.
رمــزي
فبكم سيبيعها اذ عرفنا أ ّن هامش ربحه لن يتجاوز يف أقىص

ماذا يريد مربو الدواجن؟

الرتفيع يف األسعار حاال أو إيقاف تزويد السوق بالبيض!

انعقد اجتامع مبق ّر وزارة التجارة وتنمية الصادرات
بحضور ممثلني عن وزارة الفالحة والغرفة النقابية
الوطنية ملذابح الدواجن ومح ّويل اللحوم واملجمع
املهني املشرتك ملنتوجات الدواجن واألرانب ،للنظر
كلفة انتاج البيض وهوامش الربح.
وطالب املربون بالرتفيع يف هوامش الربح مبا
يتامىش وكلفة اإلنتاج عىل غرار بقية القطاعات ،ألن
األسعار الحالية ال تغطي مصاريف الفالح .ويُطالب
املهنيون بتمكينهم من هوامش ربح ترتاوح بني 10
و 15باملائة ،علام وأ ّن هامش الربح يف األسعار الحالية
ال يتجاوز الـ  1باملائة.
وأكدت الجامعة العامة للدواجن عدم توفر البيض
يف األسواق ،مرجحة إمكانية اإللتجاء إىل التوريد خاصة
وان مخزون شهر رمضان غري متوفر ،كام تقول الجامعة
ان تحديد وزارة التجارة لسعر الـ 4بيضات (الحارة)
بـ 980مليام ال يُغطي تكلفة الفالح الذي وجد نفسه ُمجربا عىل بيع دواجنه.
وحول هذا املوضوع ،قال رئيس املنظمة التونسية الرشاد املستهلك
لطفي الرياحي إ ّن عملية توريد البيض مسألة غري مطروحة باملرة ،مؤكدا
أ ّن تونس متلك مخزونا كافيا من هذه املادة سواء لتغطية الحاجيات
االستهالكية اليومية أو خالل شهر رمضان املعظم.
وأوضح الرياحي أ ّن إثارة موضوع التوريد «ليست سوى محاولة من

مهنيي القطاع للضغط عىل الحكومة وإجبارها عىل الرتفيع يف هوامش
الربح».
ومل يستعبد محدثنا إمكانية لجوء املنتجني اىل تعليب البيض بهدف
الرتفيع يف األسعار ،الفتا يف هذا السياق أن السعر سيقفز يف هذه الحالة
إىل  1600مليم.
ودعا الحكومة إىل رضورة العمل عىل إعادة هيكلة أسعار مختلف
املواد االستهالكية األساسية مبا يقطع الطريق أمام املضاربني واملحتكرين

تحسّن الطاقة التصديرية للمجمع الكيميائي
أكد مدير معمل املظيلة  1باملجمع الكياميئ لتونس طارق األسود بأنه ت ّم خالل األشهر الستة األخرية
شحن ما يفوق  90الف طن من ثاليث الفسفاط الرفيع اىل الحريف البنغايل ،إىل جانب االستعداد لتصدير
ما يناهز  30ألف طن أخرى قبل موىف السنة الحالية يف مؤرش عىل بداية اسرتجاع املؤسسة لقدرتها
االنتاجية والتصديرية.
وأشار إىل تواصل العمل بهذا النسق الذي يساعد املجمع عىل تحقيق توزانه املايل ودفع مستحقات
مزوديه وتنفيذ برامجه االستثامرية.

عىل التحكم يف نسق تزويد األسعار والتالعب باألسعار.
جدير بالذكر أن وزارة التجارة قررت يوم  25أكتوبر املايض،
تحديد أسعار قصوى وهوامش ربح عند توزيع مادة البيض
كالتايل:
 هامش ربح الجملة 5 :مليم /البيضة هامش ربح التفصيل 10 :مليم /البيضة.أسعار البيع القصوى للعموم 980 :مليم لألربع بيضات يف
جميع الحاالت.
ودعت الوزارة كافة املتدخلني إىل االلتزام بواجب تزويد
السوق عرب مسالك التوزيع املنظمة وتطبيق األسعار والهوامش
املحددة ،مع احرتام الرشوط القانونية للفوترة وبياناتها الوجوبية
واالستظهار بالفواتري عند أول طلب عند كل عملية مراقبة مبحالت
البيع والخزن ووسائل النقل.
علام أن كل من يخالف لألسعار والهوامش املحددة من
قبل اإلدارة معرض إىل تسليط أقىص العقوبات املنصوص عليها
بالقوانني الجاري بها العمل.
كل األسواق
لك ْن ما رأي الوزارة يف مسألة الرتفيع يف األسعار التي ع ّمت ّ
خالل األسبوع املايض إذ توقفنا وك ّنا شهودا عىل عمليات بيع البيض بـ 1100
مليم و 1200لـ«الحارة» مبا أ ّن ت ّجار التفصيل يؤكدون أ ّن فيهم من حصل
عىل البضاعة من مكانها بدينار واحد وليس من املعقول بيعها بـ  980أي
بالخسارة.

تزامنا مع ذكرى انتفاضة الخبز  3جانفي:
إضرابات لعمال املطاحن للمطالبة بتعديل مقدرتهم الشرائية
من املنتظر أن يدخل عامل املطاحن يف إرضابات جهوية يوم  3جانفي املقبل تزامنا مع ذكرى انتفاضة
الخبز مطالبني بحقهم يف الزيادة يف أجور وتعديل مقدرتهم الرشائية.
ويطالب عامل املطاحن بالرتفيع يف قيمة الدرجة ومبراجعة منحة النقل وباحرتام رشوط حفظ الصحة
والسالمة املهنية.
* صربي الزغيدي
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إقتصاد

التحكم في كتلة األجورحسب توجهات حكومة بود ّن

 1599مليون دينار سنة  2022وإعادة النظر يف املغادرة الظرفيّة
يبدو أن التحكم يف كتلة األجور سيكون من األولويات األساسية
للحكومة التونسية انطالقا من السنة القادمة وعىل امتداد 3سنوات (
 )2022-2024وذلك استجابة لرشوط صندوق النقد الدويل لالتفاق حول
برنامج لتمويل االقتصاد التونيس ،حسب الوزير السابق والخبري
االقتصادي محسن حسن.
قال حسن إنّ الحكومة ولتحقيق هذا الهدف،
تتجه إىل:
:1إيقاف االنتدابات يف الوظيفة العمومية
خالل الثالث سنوات القادمة مام سيساعد عىل
تقليص كتلة األجور بـ  415مليون دينار خالل
سنة 2022
 :2تجميد الزيادات يف األجور خالل الثالث
سنوات القادمة وهو ما سيمكن من تقليص
 1060مليون دينار من نفقات التأجري خالل
السنة القادمة
 :3وضع برنامج للتقاعد املبكر بكلفة جملية
تقدر بـ  192مليون دينار مام سيساعد عىل تقليص كتلة
األجور خالل السنة املالية القادمة بـ  84مليون دينار
 :3إعادة النظر يف برامج املغادرة الطوعية للوظيفة العمومية ومزيد
تشجيع املغادرين بصفة إختيارية
 :4تشجيع الحراك الوظيفي للقطاع الخاص
 :5التمديد يف بعث املؤسسات.
وستمكن مختلف هذه اإلجراءات ،حسب تقديرات وزارة املالية ،من
التقليص يف كتلة األجور لسنة  2022ب 1599مليون دينار ،بحسب ذات
املصدر.

صيادو األسماك
بجزيرة قرقنة:

تأخر إصدار قانون املالية
تواترت خالل األيام االخرية ترسيبات بخصوص محتوى قانون املالية
لسنة  ،2022والذي مل يصدر اىل غاية كتابة هذه االسطر ،ويرجع عديد
املراقبني ذلك اىل فشل اللجان املُرشفة عىل إعداده صلب وزارة
املالية وهم الذين فشلوا يف إيجاد التوازنات للميزانية يف
ظل تراجع املوارد الذاتية للدولة.
ّ
ويقول البعض إنّ عدم إصدار قانون املالية للعام
القادم ونحن عىل مشارف موىف سنة ُ 2021يعدّ
سابقة يف تاريخ تونس ،بحيث اعتدنا عىل مدى
السنوات املاضية االنتهاء من صياغة مرشوع
القانون أواخر شهر سبتمرب أو بداية شهر أكتوبر
عىل أقىص تقدير.
ويُشار يف هذا الصدد اىل ان قانون املالية
لسنة  2022سيأيت يف شكل مرسوم باعتبار ان
مقتضيات الفصل  5من االمر الرئايس عدد 117
لسنة  2021املؤرخ يف  22سبتمرب  2021واملتعلق
بالتدابري االستثنائية ،قد اقرت ان تتخذ النصوص املتعلقة
بقوانني املالية شكل مراسيم.
نص الفصل  4من األمر الرئايس عدد  117لسنة  2021املؤرخ يف
كام َّ
 22سبتمرب  2021واملتعلق بالتدابري االستثنائية عىل تصدّ ر النصوص ذات
الصبغة الترشيعية يف شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية ويأذن بنرشها
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وذلك بعد مداولة مجلس الوزراء.
وتط ّبق أحكام هذا املرسوم ،ابتداء من غرة جانفي  2022باعتبار أن قانون
املالية يتامىش مع ميزانية الدولة التي تنفذ احكامها ابتدا ًء من غرة جانفي
من السنة املدنية.

الخوف من «داعش» و ٪ 88ال يتمتعون بالتغطية االجتماعية

دراسة متميزة أعدها املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية واالجتامعية وجامعة تونس املنار
 ،2021وبحثت يف تفاصيلها األستاذة آمنة بن
كحلة ،واشتغلت عليها طيلة أشهر جزيرة قرقنة،
وذلك ضمن مرشوع مفتوح لدراسة واقع القطاع
يف عدة مناطق ساحلية أخرى منها جرجيس.
حسب نتائج الدراسة التي استهدفت  250صيادا،
يعاين قطاع الصيد البحري بجزيرة قرقنة من تدهور
ونقص الرثوة السمكية وهو ما أدى إىل ندرة،
بل وانقراض بعض الفصائل كام يواجه القطاع
عديد املشاكل الناتجة عن ظاهرة الرثاء الغذايئ،
أو التلوث باملغذّيات غري الطبيعية ،باإلضافة إىل
انتشار ظاهرة الهجرة غري النظامية.
أما عىل املستوى االجتامعي والدميغرايف فقد ت ينّب
تقل سنهم عن  30سنة،
عزوف الشباب ،ممن ّ
عن العمل يف القطاع إذ يرتاجع عدد الشباب
العاملني بها أكرث فأكرث من سنة اىل أخرى .وفيام
عرب شباب الجهة عن عدم ولعهم بالقطاع مام أدى
إىل عزوفهم عن العمل به اىل شيخوخة مجتمع
الصيادين رغم أن الصيد البحري يعترب فرصة نادرة
للتخلص من كابوس البطالة يف الجزيرة.
التغطية االجتامعية والصحية
ميكن تفسري هذه الوضعية بارتفاع نسق الهجرة
غري النظامية وخاصة لدى الشباب إذ تطورت
هذه الظاهرة بشكل مثري للقلق بقرقنة ويف تونس
بشكل عام .ويُعترب ركود الوضع االقتصادي واملايل
واملرتتب عنه غياب املوارد املالية وضعف فرص
التشغيل بالجهة من أه ّم األسباب التي أدت إىل
التطور الكبري لظاهرة الهجرة غري النظامية وخاصة
يف ظل الغياب الكيل لجميع أشكال تأطري الفئة
الشبابية.

يعيش صيادو األسامك يف قرقنة تحت وطأة ظروف
صعبة .ويع ّمقها غياب الضامن االجتامعي وضعف
التمتّع بالتغطية الصحية يف حالة التعرض لحوادث
مهنية مام فاقمت هشاشة هذا القطاع إذ أن
أغلب العاملني يف سلسلة الصيد الساحيل (حوايل
 )%88ال يتمتعون بالتغطية االجتامعية.
شباك الجر الضخمة
يف ظل هذه الظروف ،ال يقبل الشباب العامل يف
هذا املجال بعددهم املحدود عىل العمل عىل منت
قوارب صيد مج ّهزة بالج ّرافات الساحلية (الصيد
بـ«ال ِكيس» أو «الكركارة») وهي شباك ج ّر ضخمة
ومدمرة تجرف فقاع البحر وتسحق مسارات
األسامك ومواقع وضع بيضها» .ورغم أن مصائد
الجرافات الساحلية تعود عىل شباب الصيادين
مبرابيح مه ّمة فإنهم ال يكرتثون مبا تسبّبه من
أذى للصيادين اآلخرين الذين يوظفون تقنيات
الصيد التقليدية والحريصون عىل احرتام الضّ وابط
واملقاييس وسريورة النباتات البحرية.
يت ّم تناقل أرسار مهنة الصيد البحري وخرباته يف
قرقنة من جيل إىل جيل يف أغلب األحيان مع
إدخال بعض التحديث البسيط وغري الهيكيل عىل
تقنيات الصيد .عىل سبيل املثال ،استبدال حبال
الحلفاء بالحبال البالستيكية ،وتعويض «الدرينة»
(الجرة الخزفية) املستعملة يف صيد األخطبوط
باألقفاص ،واستبدال األرشعة باملحركات.
مهنة تتوارث
يتعلّم سكان جزيرة قرقنة تقنيات الصيد
البحري منذ نعومة أظفارهم إذ عادة ما يعلّموا
أبناءهم أرسار هذه املهنة ليتوارثها أفراد األرسة.
وأغلب صيادي األسامك الذين شملتهم الدراسة
االستقصائية ( )%87متزوجون ويعتربون االستقرار

األرسي مكسبا إيجابيا لتحسني الدخل وبالتايل
الرفع من مستوى العيش من خالل اشرتاك أفراد
األرسة (األبناء والزوجة) يف العمل .من جهة أخرى،
رد جميع الصيادين بـ«ال» النافية إجابة عن
السؤال التايل« :هل تو ّد أن ميتهن أبناؤك الصيد
البحري مثلك؟».
يقل ثراء بحر جزيرة قرقنة ويتناقص عىل نحو
ّ
متزايد ألسباب عديدة منها االستغالل املفرط
للموارد الطبيعية والتلوث الناجم عن أشغال
رشكات استغالل الرشكات البرتولية لحقول النفط
والغاز ووجود «داعش» ،وهو فصيلة عدوانية من
فصائل الرسطان البحري ،قادمة من آسيا ٬وس ّميت
«بداعش» لتدمريها كل ما يعرتض طريقها.
 % 64من ذوي املستوى االبتدايئ
نظرا إىل هذه الظروف واألوضاع الصعبة ،انخرط
العديد من صغار الصيادين يف نشاط اقتصادي
مربح ،أال وهو «العبور» نحو السواحل االيطالية.
وبالنسبة إىل املستوى التعليمي ،مل يتجاوز أكرث
من نصف الصيادين الذين تحاورنا معهم ()%64
املستوى االبتدايئ .ويربر مواطنو الجهة ضعف
املستوى التعليمي بعدم رضورية التمدرس مبا أن
تعلم مهنة الصيد البحري ينتقل عرب األجيال من
اآلباء إىل األبناء.
يعكس ضعف املستوى التعليمي عدم وعي
الصيادين بأهمية النقابات والجمعيات ودورها
يف الدفاع عن مصالحهم .ومع تغري األوضاع بشكل
كبري يف الوقت الراهن ،مل يعد القطاع يجذب
الشباب وخاصة منهم أولئك الحاصلون عىل
شهادات جامعية.
* ناجح مبارك
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من يحمي مواطنينا بالخارج
من تجاذبات املتحيّلني!
كلّام أتيحت لنا الفرصة للتّحاور مع مواطنينا املقيمني يف
الخارج إالّ وصدمنا بتذ ّمرات وتشكّيات أغلبهم ملا يتع ّرضون
رضت مبشاريعهم
له من تجاوزات إدارية وتعطيالت أ ّ
وأرغمت بعضهم عىل العدول واسرتجاع استثامراتهم ،هذا
مع ما يجابهونه يف كلّ لحظة من عمليات تح ّيل ونصب كلّام
أقدموا عىل بعث مشاريع تشاركية مع بني عشريتهم حتّى
وإن كانوا يف بعض الحاالت أقرباءهم .هذا الوضع املشني
واملخجل يس ّمم إىل أبعد حدود عالقات التّعامل مع بعضنا
البعض ،ما من شأنه أن يزعزع رصيد الثقة ذلك ال ّرباط
الوثيق بني املستثمرين ويع ّمق األزمة ويج ّمد نوايا االستثامر
يف هذه املرحلة ال ّدقيقة الّتي مت ّر بها البالد.
األمر وصل إىل ح ّد من الخطورة يتطلّب لفتة حاسمة
من كلّ األطراف حتّى ننقذ الوضع مماّ تر ّدى فيه ونستعيد
الثقة وال ّنزاهة يف التّعامل ويف إرساء عالقات اجتامعية شفّافة
تساهم بصفة ف ّعالة يف دفع عالقات االستثامر واإلنتاج.
حيث كلّام تد ّعم رصيد الثقة بني قوى اإلنتاج إالّ ويتط ّور
مجهود االستثامر.
ماذا أصاب مجتمعنا حتّى تدهورت منظومة قيمنا
وطمست ضامئرنا األنانية والطّمع والخيانة وأصبحت
التّجاذبات املادية والتّدافع نحو الربح ونهب األموال بأرسع
الطّرق ومهام كانت الوسائل ،ال ّرياضة املح ّببة للعديد من
أبناء وطننا ،حتّى تح ّول املفرتي وخائن األمانة واملتح ّيل مثاال
يف الذّكاء وال ّدهاء والتّميّز!
واألدهى واألمر هو ما يكابده املهاجر املسكني الّذي
يقع ضح ّية متح ّيل فاقد ألبسط مق ّومات ال ّرجولة واإلنسانية
بعدما باع ضمريه بأبخس األسوام ،عندما يخوض كام هو
منتظر أمواج التقايض ويدخل يف د ّوامة املحاكم.
فتتقاذفه يف دهاليز املحاكم األيادي الخفية للفساد
املنظّم ويتجاذبه املتد ّخلون والوسطاء وق ّناصة اإلدارة
األخطبوطية ،فيسلّم املسكني أمره لصاحب األمر ويفضّ ل
يف غالب األحيان التّنازل عىل قضيته وإيقاف كلّ التّت ّبعات،
إميانا منه بأنّه من األفضل خسارة بعض املال وشيئا من وقته
خريا من التّضحية بعمله ومشاريعه يف الخارج .أمر مؤسف
ومقرف ،أل ّن تبعات مثل هذه القضايا واملواقف املزرية
سوف تكون له تداعيات خطرية عىل صورة تونس يف الخارج
ومصداقيتها ،سوا ًء يف أوساط الجالية أو لدى املستثمرين
األجانب.
امللف الخطري يف إطار
وهو ما يستوجب طرح هذا ّ
ملتقى سنوي للخرباء داخل وخارج الوطن كلّ سنة يف عطلة
ال ّربيع ،حتّى يقع تدارس كلّ جوانبه االجتامعية واإلدارية
تنكب عىل كلّ اإلشكاليات
والقضائية يف نطاق لجنة ّ
خاصة ّ
والقضايا الّتي يتع ّرض لها أبناؤنا يف الخارج وتضع اسرتاتيجية
تحمي مصالحهم وتؤطّرهم يف مشاريعهم وتساعدهم يف
تد ّخالتهم لدى املصالح اإلدارية والعدلية.
هكذا نضمن ملواطنينا خارج الوطن كلّ الظّروف
املوضوعية والقانونية حتّى يساهموا يف مجهود التنمية
الوطنية يف مناخ مريح منعش ونقيهم من كلّ الشّ وائب
ونش ّجعهم عىل االستثامر لخدمة اقتصادنا التونيس.
*طارق البرشاوي
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تمرّد المهمّشين على المركز السياسي

ثورة  17ديسمرب 2010بسيدي بوزيد نموذجا
بقلم :د .الهادي غابري ملاذا يتم ّرد الهامشيون عىل املركز السيايس؟ وكيف
شق عصا الطاعة والوالء؟ وكيف
يتج ّرأ هؤالء عىل ّ
يتقبل املركز السيايس هذا التمرد؟
إن اإلحساس بالتّهميش املقصود واملنظم ،ثم
الحرمان الذي ينتهجه املركز السيايس تجاه جامعات
برشية يف أمكنة مع ّينة مبناطق نفوذه السيايس،
تولّد بالرضورة متردا شعبيا واسع النطاق ،وذلك
بالغب والحرمان من ثروات
أن املهمشني ّ
يحسون نْ
وطنهم وخرياته ،والحال أن أجيالهم املتالحقة قد
ساهمت بالدم يف تحريره ،ثم شادت أركانه بالفكر
والساعد ،ومل ينلها من نعم الوطن سوى الفقر
والحرمان ،واملطاردة والسجون ،وتقزيم أبناء املهمشني مهام كانت قدراتهم
الفكرية ،إذ هم يف أسفل السلم الوظيفي رغم الكفاءة العالية ،أو هم يف
وظائف ثانوية ،ينظر إليهم املركز السيايس بعني االحتقار والحذر يف اآلن
نفسه بوصفهم ينحدرون من بذرة التمرد املتوارثة.
فاملهمشون متهمون منذ النطفة األوىل يف األحشاء بأنهم ساللة مناوئة
للمركز السيايس ،ولذلك يُع ّد املركز السيايس أجهزة مختصة يف مراقبة هؤالء
ومعاقبتهم حتى أن أجهزة املراقبة باتت تنام تحت جفون ،وتحت أغطية
املهمشني وباتت لصيقة بأجسادهم ال تغادرها أبدا حتى أثناء اختالء املهمش
لقضاء حاجة برشية يف مكان معزول ،ومحكم اإلغالق ،هذه حالة املهمشني
مع املركز السيايس الذي ينظر إليهم ككائنات صالحة للحلب ،والركوب يف
معناه الحقيقي والرمزي ،ولضامن ذلك يلجأ املركز السيايس إىل استقطاب
وإغراء وإغواء وارتشاء أفراد من جِلدة املهمشني ،وهو انتقاء مدروس لهؤالء،
ويصبغ عليهم ألقابا رنانة بغاية النفخ يف صورهم لضامن والئهم للمركز
السيايس ،فيكونون مبثابة األذ ُرع الطويلة التي متد املركز السيايس بأخبار
وأحوال املهمشني ،يك يكون املركز السيايس متأ ّهبا لقمع كل مترد محتمل،
يختمر يف أذهان امله ّمشني وأحالمهم.
عسكرة الحزب:
تأسس الحزب الحر الدستوري سنة  1934بزعامة الحبيب بورقيبة (1903
ّ
ِ
رشيرة،
أرواح
بثالثة
1987
سنة
الحزب
اسم
ية
ل
ح
ت
وقعت
ثم
)2000
ــ
ْ
ّ
فالروح األوىل هي :التج ّمع ،والروح الثانية هي الدستوري ،والروح الثالثة
هي الدميقراطي فشكّلت األرواح الثالثة مقرتنة اسم :التجمع الدستوري
الدميقراطي وترأس هذا الحزب الرئيس املخلوع ــ زين العابدين بن عيل
( 1936ــ  )2019ــ وعينّ يف صفوفه األوىل القيادية عنارص معروفة بفسادها
املتع ّدد ،لتزيح ّكل عنرص حزيب ذي شعور وطني صادق ،ساعدتها يف ذلك
عنارص أمنية مبكاتب إدارة الحزب املركزية يف مق ّرها الكائن بشارع محمد
الخامس بتونس العاصمة ،وتتألّف بناية الحزب من  17طابقا يف شكل عمراين
شبيه بالخازوق.
اسم الحزب مل ّاع وخ ّداع ،ض ّم يف صفوفه ما يقارب ثالثة ماليني من املنخرطني
طوعا ،وغصبا إىل حني إعالن حلّه قانونيا يف أروقة محاكم تونس العاصمة
سنة  ،2011مل يكن الحزب منذ نشأته عقائديا ،بل كان حزبا أحاديا فاشيا
يتجسد يف شخص بورقيبة ،ثم يف شخص بن عيل الذي جعل من الحزب
ّ
أداة نفوذ تهيمن عىل البرش ،وتبسط ظاللها يف األماكن العامة ويف اإلدارات
ليتشكل بذلك نظاما شموليا متّت ت ْحليته بأحزاب معارضة مثانية باالسم
فقط ،ليلعب بعضها دور ال ّزينة وتربير أعامل السلطان ،فتمكن النظام البائد
من تخريب القيم والعقول ،ولك ّن املهمشني مل يكونوا من ذوي الغفلة أو
السذاجة ،بل كانوا يحلّلون ويفكّكون يف الضّ فّة األخرى املنسية ،الشّ فرات
ّ
امللغزة يف املركز السيايس ،وأساسا تلك الشعارات الرنانة السحرية ،هدفها
تخدير عقول الشباب والسيطرة عليه بوابل الوعود والحلول الوهمية،
فتبينّ ازدواج الخطاب السيايس وزيْفه ،ثم اتسعت الهوة بني الهرم السيايس
والقاعدة الشعبية ،وتصاعدت االحتجاجات همسا ،وتَفَشّ ت ال ُّنكَت السياسية
الالذعة ساخرة من النظام القائم ،فتداولها العموم عرب الوسائل املختلفة.
وساهم الشباب امله ّمش يف صياغة النقد السيايس ،وإشاعته يف حني كان رأس
يؤسس لتأبيد سلطته السياسية وراثيا يف األبناء دون بلوغ سن الرشد
النظام ّ
ويف األصهار من أقرباء زوجته الثانية ـ ليىل الطرابليس (مولودة سنة )...1957
ـ الجهلة ،فس ّن لذلك قوانني عىل القياس مناسبة.
كان رأس النظام والحاشية ،والح ّراس يعتقدون أن القبضة الحديدية األمنية
ق ّوة قاهرة لن يجرؤ أحد من الرعية عىل تح ّديها ،فهي فريدة التكوين وقادرة
عىل النفاذ يف كل لحظة إىل أعامق األفراد ،ملعرفة ما يجوس بنفوسهم من
نوايا تنال من هيبة رأس النظام وسلطاته ،ولك ّن التقديرات كانت واهية أمام

إرادة فرد شاب متم ّردة نوعيا ،تح ّدت ّكل أنواع الرقابة البرشية وااللكرتونية،
وهي إرادة الثّائر الفرد لكرامته ـ وهو الشاب طارق الطيب محمد البوعزيزي
( 1974ـ  )2011ـ الذي أقدم إراديا وعفويا حسب بعض اآلراء ـ أمام مق ّر
السلطة الفاسدة ـ عىل حرق جسده يوم 17
والية سيدي بوزيد عنوان ّ
ديسمرب  ،2010بل تذهب آراء عكس ذلك زاعمة أن يدا غريبة مجهولة،
بارعة ،خف ّية ،غادرة ،قد أع ّدت وسائل الجرمية سلفا ـ سائل رسيع االلتهاب
ووقود...ـ ث ّم نفّذت عملية الحرق يف جسد الشّ اب مستغلّة غضبه يف ال ّزمان
واملكان ،اليد الغريبة العجيبة هي يد سياسية ـ دون ّ
شك ـ تبغي حراكا شعبيا
عنيفا يه ّز أركان سلطة االستبداد ـ وكيلة االستعامر الغريب يف تونس ـ بعد
طي الكتامن
انتهاء صالحيتها ،يبقى تدقيق وص ّحة الحرق اإلرادي أو الغادر ّ
ـ إىل حني ـ قد تكشفه أرشيفات سيدي بوزيد املحفوظة يف بعض الدوائر
رسي مطلق.
االدارية ّ
املحصنة بتونس أو خارجها حاملة لعبارة ّ
امله ّمشون وإرادة الحياة:
سيدي بوزيد اسم و ّيل صالح دفني املكان ،وهو اسم ُم ْح َدث أُطْلِق عىل املدينة
محل اسم (قمودة*) القديم ،وهي
حل االسم ّ
خالل إنشائها سنة ّ ،1901
جارة وادي الفكّة الواسع ،ف ْيض مياهه املوسمية ينساب من جبال األوراس
الجزائرية فتغمر املكان ،وتزيده خصوبة ،قمودة ذات هوية عريقة ،وحضارة
واضحة املعامل ،كانت تُعرف باسمها القديم التاريخي قمودة ،أو قمونية،
هي مدينة أمازيغية رومانية ،وكانت تُس ّمى تقمودا  ،Thagamutaأي ال ّزهرة
الربيّة ،واسم تقمودا قريب من كلمة تقمونت الرببرية ،أي التّلّة ،وهو املكان
املرتفع ،بحكم موقعها يف جهة السباسب املرتفعة بعض اليشء عن سطح
البحر ،كانت قمودة مم ّرا رئيسيا للفاتحني العرب املسلمني قبل تأسيس مدينة
القريوان.
أرض قمودة الخصبة والغنية باملعادن الطبيعية ،وكرثة مياهها ،ش ّجع الفاتحني
املسلمني الوافدين عىل زراعتها مبختلف أنواع األشجار املثمرة ،وغريها من
الغراسات ،وأشادوا حول قمودة الحصون املنيعة ،وبنوا بها املساجد الجامعة
لنرش التعليم ،وأقاموا مختلف مرافق العمران املدين والعسكري ،وبها استق ّروا،
انترشت حول قمودة مدن أخرى تدور يف فلكها ،يتألف سكّان قمودة ـ آنذاك
ـ من الرببر ،والروم ،والعرب الفاتحني.
وفَ َد إىل افريقيا ـ أي تونس اليوم ـ العرب من بني هالل ،وهم املهاجرون
من الرشق قادمني من نجد َعبرْ سوريا ،و َعبرْ صعيد مرص إىل املغرب ـ شامل
افريقيا ـ عىل مراحل ،وتُعرف تلك الهجرات يف الحكايات الشعبية ،وتدوينات
املؤرخني بتغريبة بني هالل يف تونس ،أو الجازية الهاللية ،استوطنت قبيلة
الهاممة إحدى سالالت بني هالل قمودة ،وانترشت حتى تخوم الجزائر،
وبداخلها أحيانا ،عمل الهاممة عىل تعمري األمكنة التي حلّوا بها ،وكان
لهم الفضل شأنهم شأن باقي قبائل بني هالل يف تعريب األلسن املختلفة
باملنطقة ،وبثّوا بني األعراق املتع ّددة التقاليد الرفيعة والقيم النبيلة والتعايش
السلمي بني بني البرش عىل مختلف مشاربهم وأعراقهم وعقائدهم السياسية
والدينية.
السلوك الحضاري الرفيع والنبيل لبني هالل ،وسالالتهم العربية تلك
ويسفّه ّ
النظرة العدائية الذي دأب عىل نرشها مؤرخون غربيون وعرب ،والقائلة :بأن
بني هالل مخ ّربون :خ ّربوا افريقيا الخرضاء ،هذا رأي ُمغْرض ،ال يستقيم عقال
وواقعا ،ألن بني هالل جاؤوا للتّعمري وليس للتّخريب ،والحال أنهم يحملون
قيام عربية إسالمية ،ويزعم بعضهم أنهم من نسل األرشاف ،ساللة اإلمام عيل،
وفاطمة الزهراء بنت الرسول محمد صىل الله عليه وسلم ،ولذلك كان بنو
هالل يحملون رسالة يرمون إىل تثبيتها بني أقوام جديدة عنهم بإفريقيا ،ومن
صالح الهالليني كسبهم ،ال تنفريهم ،والحال أن بني هالل أعجبهم اخرضار
تونس ،ولهم ميل فطري إىل املاء والكإل ،وهو مطلبهم األسايس لحياة البرش،
ورضوري لرتبية املوايش ثروتهم.
كانت سيدي بوزيد ،يف التاريخ املعارص ،معتمدية تابعة لوالية قفصة ،ث ّم
تح ّولت إىل والية سنة  ،1973ـ وتتألف من  13معتمدية ت ّم إنشاؤها عىل
مراحل وهي :سيدي بوزيد الرشقية ،سيدي بوزيد الغربية ،املكنايس ،منزل
بوزيان ،الرقاب ،امل ّزونة ،أوالد حفوز ،جلمة ،السوق الجديد ،الهيرشية ،برئ
الحفي ،سيدي عيل بن عون ،السبالة ،ـ تأسست والية سيدي بوزيد ،وفق
تقسيم إداري أمني سيايس اضطراري ،قام به نظام بورقيبة بعد نشوب
رسي ـ جانفي  1980ـ كان بعض
احتجاجات شعبية ،وإجهاض عمل مسلح ّ
عنارصه من جغرافية هذه الوالية ،فاقتىض األمر آنذاك تشديد الرقابة عىل
هذه الجهة وابتزاز خرياتها ،وتهميشها لتكون خ ّزانا فالحيا هائال ،ومز ّودا
الساحل ،ومل تكن هذه الخطة اعتباطية
برشيا لجهات أخرى محظوظة يف ّ
ابدا ،بل هي مدروسة بناء عىل معطيات ،وتقارير أمنية منذ عهد البايات،

أنجزتها املخابرات العسكرية الفرنسية ،وأرشيف هذه الجهة السيايس يشري
أحس أفرادها
إىل أن لقبيلة الهاممة سابقة يف التم ّرد عىل املركز السيايس ،كلّام ّ
بالظلم أو التّهميش.
ومنها ثورة بشري بن سديرة ـ من أوالد عزيز ،سنة  1918ـ  1920ـ املسلّحة،
ومجالها جبال :ع ْمرة مسقط رأسه ،عرباط بقفصة ،وهداج ،وقوالب باملكنايس،
مات بن سديرة بالسند مغدورا برصاص خليفة الفرطاس املتعاون مع فرنسا،
كان قد نجح الثائر محمد الدغباجي يف تدعيم ثورة بشري بن سديرة ،أعدمت
فرنسا الدغباجي شنقا يف ساحة عامة يف مدينة الحامة ،مسقط رأسه ،والية
قابس ،ترويعا ألهله ـ قبيلة بني يزيد العربية الهاللية ،ومل تكن قبيلة الهاممة
مبعزل عن تأثريات ثورات سابقة ،ومنها ثورة ،أو ربيع العربان ،بزعامة عيل
بن غذاهم ـ من قبيلة ماجر العربية الهاللية ـ سنة  1864بجهة العيون ،والية
القرصين ،كانت ثورة ض ّد شطط ارتفاع رضائب سلطة باي تونس محمد
الصادق باي ( 1813ــ  ،)1882أعدم بن غذاهم سنة  1867يف سجنه بكراكة
حلق الوادي بتونس.
يف سنة  1874هاجم أربعون فارسا هماّ ميا ـ وأساسا عرش أوال عزيز ـ ُج َباة
الباي برباري فُ ْم الف َْج ،التّابعة اليوم إداريا ملعتمدية برئ الحفي ،كان ال ُجباة
يسوقون أحمرة مح ّملة بأكياس مملوءة بقطع نقدية ،وهي حصيلة الرضائب
املشطّة واملفروضة عىل أهايل الجريد خالل موسم ج ْني التّمور ،اقتسم
الفرسان غنيمة الجباية ك ْيال ــ بالك ّبوس :أي الشّ اشية ــ بينهم باعتبارها حقّا
مسلوبا من األهايل يتّمتع به البايات األتراك يف تونس ،بل كان البايات يدفعون
بأموال وخريات وصبيات تونس إىل مدينة اسطنبول  Istanboulمقر الخليفة
العثامين ،بهدف رِشْ وته لضامن كريس الوالية بتونس ،حركة الهماّ مة املتم ّردة
أ ْرعبت الباي ،فكان قراره تأديب الهماّ مة ،وتشتيتهم يف باقي أنحاء اإليالة
التونسية ،ف ُن ِف َي بعض الهماّ مة إىل وطن أوالد رياح ،وهي ــ سليانة ــ اليوم،
وآخرون إىل أوالد بوسامل ،هي بوسامل ،اليوم التابعة لوالية جندوبة ،وأفراد
آخرون إىل ص ّواف التابعة لوالية زغوان ،ث ّم ش ّدد الباي عىل املنفيني الرقابة
وال ّرصد ،وكان الغرض من ذلك إضعاف الرابطة القبلية والدموية ،وتغيري منط
الحياة ،بسبب املناخ يف الشامل الذي ال يالئم طباع الفرسان والخيول ،بل
أجرب الباي الهماّ مة عىل مغادرة املنطقة نفْيا إىل الجزائر وليبيا ،إثر حمالت
عسكرية رشسة يف عهد وزارة خري الدين باشا ( 1873ــ )1877وخلّد الشّ اعر
الشّ عبي تلك الوقائع جاءت يف مقطوعات نقدية ساخرة نذكر منها:
ن ْجع أوالد عزيز يس َم ْع لِيه ْدرِي ْز ***وما ي ْح ِملْش الذِّل *** ها ال َباي الطّ ّحان
***ناوي يْ ُغ ْز الب ِْل***
ويعني بذلك الشّ اعر أن عرش أوالد عزيز الذي يتألف من :أوالد املبارك ،وأوالد
عبد الكريم ،وأوالد محمد ،وأوالد بلهادي ،والردادية ،والبدور ،وينحدر عرش
أوالد عزيز من قبيلة الهاممة ،وهي تسكن حاليا معتمديات والية سيدي
بوزيد ،وتنترش يف معتمديات والية قفصة.
انترش اسم عزيز رسيعا ،ومنه َد َر َج ْت كُ ْنية عزيزي ،وبوعزيزي ،نسبة إىل الج ّد
عزيز الفارس املغوار ،هي كُ ْن َية فخر واعتزاز وعل ّو همة ،استوطن عزيز مع
عرشه حوايش وادي اللنب الكائن شامل مدينة املكنايس ــ قبل نضوب بعض
منابعه العذبة ـ كان واديًا غزير املياه وخصب املراعي ،قد نزل به عزيز قادما
يف مرحول من الجزائر ،يبغي وصول افريقيا بالشامل ،املكان املنشود ،أغراه
الوادي وما جاوره من أراض ومراع واسعة وتربة صالحة لرتبية خيول القتال
وخيول الفروسية وتربية اإلبل ،وأساسا منها فصيل امل َ َها َرى ،هي إبل جميلة
املنظر ورسيعة ال َع ْدو.
تتألف (قبيلة الهاممة**) بدورها من ثالثة عروش كربى ،هم إخوة :أوالد عزيز،
أوالد رضوان ،أوالد ْم َع ِّم ْر ،وأما عرش أوالد عزيز فهو يسكن حاليا معتمدية
املكنايس ومنزل بوزيان والسوق الجديد والسند ،وينترش عىل نطاق واسع
يف معتمديات سيدي بوزيد ،ومعتمديات قفصة ،وعديد األماكن من بالد
الجريد .شكّل عرش أوالد عزيز حسب وثائق األرشيف الوطني التونيس عنرص
لكل سلطة مستبدة غاشمة ،فهو يغضب ،ويثور عندما تُداس
تهديد مبارش ّ
كرامته ألنّه ال يقبل بالذّلّ مطلقا ،وقد ورد يف التقارير الرسية االستخباراتية
الفرنسية خالل االحتالل الفرنيس لتونس ،أنه يجب الحذر وتشديد الرقابة
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(سبْ ْعط َْاش،
عىل عرش أوالد عزيز الذي يسكن آنذاك ب ّر املكنايس الكربى :التي تض ّم وقتها ـ َ
 )17ـ ترقيم محطّات القطار ،وهي معتمدية منزل بوزيان حاليا ،وسقدال ،وهي معتمدية السوق
والسند.
الجديد حاليا ،والرقاب ّ
وبعد االستقالل ش ّدد النظام البورقيبي عىل أوالد عزيز بالرقابة واملالحقة والجهل والفقر ،رغم أن
أعدادا هائلة من ثوارهم قد أبلوا يف معركة التحرير الوطني ،لقدرتهم الفائقة عىل إتقان حرب
العصابات املتوارثة يف قبيلة الهاممة العربية الهاللية.
وتتن ّزل العقوبة البورقيبية الجامعية يف إطار االنتقام منهم بسبب انضاممهم ،سنة  1955شأنهم
شأن غريهم من أنحاء البالد التونسية إىل تيار السيايس املحامي صالح بن يوسف ( 1907ـ )1961
املعارض لبورقيبة ،واملنادي بتحرير كامل البلدان املغاربية ،ب َدلَ أنصاف الحلول التي قَبِل بها
بورقيبة للفوز بسلطة تونس شكليا بوصفه وكيل فرنسا ،ت ّم اغتيال صالح بن يوسف سنة  1961يف
أملانيا بأياد تونسية ،وبعلم من الرئيس بورقيبة ،متّت محاكمة الجناة والكشف عن املشاركني بعد
ثورة  2011باملحاكم التونسية.
وأفرزت خيبة االستقالل واستفراد بورقيبة بالسلطة ،وتكديس الخريات وإنشاء املشاريع بالساحل
غصبا يف رجاالت من أوالد عزيز ،وأحرار آخرين من شتّى بقاع البالد ،فانضموا رسا
مسقط رأسهْ ،
إىل املحاولة االنقالبية الفاشلة سنة  1963بقيادة العسكري والسيايس األزهر الرشايطي (1920
ـ )1963ـ من أوالد عزيز ـ أصيل قفصة لإلطاحة بنظام بورقيبة ،صدرت أحكام إعدام يف شأن
املقبوض عليهم ،ت ّم التّنكيل بسكّان ّكل منطقة كان أحد أفرادها ضمن االنقالبيني ،وكان محمد
بالسجون
الباجي قائد السبيس ( 1926ـ  )2019وزيرا للداخلية الذي برع يف التنكيل والتعذيب ّ
واملالحقة للمشبوه فيهم ،من واليات الشامل والوطن القبيل والجنوب ،كام ت ّم يف السبعينات من
القرن العرشين املنرصم إفشال عمليات تفجري ،وحجز كميات من السالح بحوزة أنفار من أوالد
عزيز كانوا يحاولون تفجري دار الحزب الكائنة آنذاك بشارع  9أفريل  1938بتونس ،كام شارك أنفار
مقاتلون من أوالد عزيز غريهم سنة  1980يف عملية مدينة قفصة املسلّحة.
تلقّت الفرقة املسلحة وعددها ما يقارب  60فردا تدريبا عسكريا عىل حرب العصابات بالرتاب
الليبي بعلم من العقيد معمر القذايف 1942( ،ـ  )2011وتشجيع منه ،وقد كانت السلطات الجزائرية
ـ عىل أعىل مستوى ـ عهد الرئيس الهواري بومدين ( 1932ـ  )1978تعلم باجتياز املجموعة ترابها،
س ّهلت لها املرور بسالحها عىل دفعات ،يك تهاجم مدينة قفصة جنوب البالد بهدف السيطرة عليها
وعزلها ،وإعالن نظام سيايس جديد ،تشجيع الجانب الليبي والجانب الجزائري عىل زعزعة نظام
بورقيبة سببه :مواالته التا ّمة الغرب يف حني كان النظامان الليبي والجزائري عسكريني ثوريني،
يخشيان غدر بورقيبة بهام من خالل تحالفاته مع أنظمة غربية تناصب البلدين العسكريني العداء.
كانت العملية محدودة ،لك ّنها ه ّزت أركان النظام البورقيبي ،وكشفت هشاشته األمنية بقيادة مدير
األمن الوطني آنذاك زين العابدين بن عيل ،إثر فشل العملية وإحباطها مبساعدة قوة عسكرية
وأمنية فرنسية ،ذات قدرات قتالية عالية ،نزلت مبارشة عىل أرض قفصة ،عهد الرئيس فالريي
جيسكار ديستان ( 1926ـ  ،Valéry Giscard d’Estaing )2020فت ّم إعدام ما يفوق عرشة أنفار
من الكوموندوس  Commandosاملقاتل إثر محاكامت صورية ،وت ّم اعتقال وإهانة أهايل املشبوه
فيهم ،وت ّم التّشفّي من منطقة املكنايس الكربى وسيدي بوزيد والقرصين وقفصة ...نظرا إىل مايض
سكانها يف التم ّرد عىل املركز السيايس ،واعترب النظام البورقيبي تلك املناطق نقاطا خطرة حمراء،
وركّز فيها عيون ال ّرصد من عائالت مست ْوردة منذ االستعامر من القبائل الجزائرية الشّ اوية :ـ أي
رعاة الشّ اةـ ،التي لها أياد بيضاء عىل فرنسا ،وق ّواها بعائالت محلية تربطها مصاهرات ومصالح
وظيفية ،ومع ذلك مل يقدر النظام البورقيبي ونظام بن عيل عىل قطع دابر التم ّرد يف نفوس الهاممة،
ألن التّم ّرد والثّورة ِج ِبلّة وطبيعة يف الهاممة حسب التقارير االستخباراتية العسكرية الفرنسية،
وذلك متى لحقهم الضيم من السلطة القامئة ،وميتاز الهاممة بقدرة التفاوض مع الخصم ،وسالسة
ربط التحالفات السياسية مع غريهم من األجوار ،ولهم خربة قتالية عالية يف حرب العصابات التي
أرهقت سلطات الباي ،وألحقت أرضارا بالقوات العسكرية الفرنسية ،وكان نظام بورقيبة ونظام بن
عيل يخشيان غضب الهاممة.
وأما يف العهد االستعامري الفرنيس فقد ذكرت تقاريره أنه ال ميكن السيطرة أو االطمئنان ألبناء
املس من الكرامة ،فهم
هذه الجغرافيا :أي الجغرافيا ّ
السكّانية للهاممة ،ألنهم ال يقبلون التسلط أو ّ
مقاومون ومقاتلون أشداء ،وأما نظام بورقيبة وارث تلك التقارير ،فقد حرص عىل هذه الجغرافيا
السكّانية البرشية واعتربها نقاطا حمراء ،وجب خ ْنقها والتضييق عليها ،وكذلك مل يكن نظام
ّ
املخلوع زين العابدين بن عيل راضيا عن هذه الجغرافيا املتم ّردة ،فقد ه ّمشها وحاول تدمري بنيتها
االجتامعية بزرع الفنت بني األهايل واألقارب من خالل أخطبوط أمني حزيب متداخل بغاية تفكيك
الروابط التضامنية ،فإذا خرج أحد من هذه الجغرافيا السكانية عن النظام ،وأعلن العصيان يكون
نصب بورقيبة ،ومن بعده وريث
معزوال منفردا ميكن القضاء عليه بسهولة ،ولتحقيق تلك الغاية ّ
نظامه بن عيل أفرادا ــ من هذه الجغرافيا السكانية ـ فمسكوا مناصب قيادية مدة طويلة يف صلب
الحزب الحاكم ،أو أحزاب املعارضة الوهمية ،فكانوا يف سلوكهم السيايس مشبوهني متواطئني ض ّد
والتجسس عىل املعارضني ـ من
مصالح ـ هذه الجغرافيا السكانية ـ ووصفهم األهايل بعيون ال ّرصد
ّ
هذه الجغرافيا ـ و سلوكهم املريب هذا كان أخطر من الجهاز الرسي األمني.
ورغم االحتياطات والتحذيرات حدث املحظور يف نظر النظام ،فكان التمرد الفردي الذي أنشأه
الشاب طارق الطيب محمد البوعزيزي ( 1974ـ  )2011بجسده األعزل احتجاجا عىل كرامته التي
نال منها النظام الرسمي من خالل َصلَف أعوان رشطة تراتيب البلدية بالعنف اللفظي والعنف
البدين ،مضافا إليه مصادرة رزقه ،وحجز عربة الفواكه البسيطة التي يتنقّل بها من مكان إىل مكان
لالنتصاب.
نوعي عىل املركز السيايس ،قوامه جسد غمرته نريان ،مت ّرد تطهريي ليس يف معناه األسطوري يف
مت ُّرد ّ
املعتقدات الدينية ،بل يف معناه السيايس املعارص باعتبار أن املكان الذي متّت فيه الرشارة القادحة
ليس مكانا طقوسيا تع ّبديا ،بل هو مكان نفوذ سيايس ،ومصدر قرار سيايس باعتبار أن مركز والية
سيدي بوزيد ،هو القرص الرئايس بقرطاج محموال ومتخيّال يف ذهن الشّ اب ،ذلك أ ّن وايل الجهة ميثل
رئيس الجمهورية حسب القانون.
(يتبع)
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بعد تراجع الديمقراطية:
الشعبوية احراجات نظرية وسياقات انتقالية

بني الحضور الفعيل واالفرتايض ويف سياق عاملي يشهد
تراجع الدميقراطيات من خالل عديد معطيات يف العامل
لعل أهمها االضطرابات السياسية يف افريقيا وأمريكا
الالتينية وجائحة كورونا التي ضيقت حيز التحركات
السياسية وقلصت من مساحة الدميقراطية بصفة عامة
يف هذا السياق انتعشت الشعبوية وتوسعت مستثمرة
ارتباك النخب .يف هذا اإلطار نظّم املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات بتونس ندوة علمية دولية حول
الشعبوية احراجات نظرية ،سياقات انتقالية وتجارب
مقارنة.
أثث هذه الندوة ثلة من الخرباء يف االختصاص :امين
بوغامني من تونس الشعبوية اإلجرائية :حني تستقبل
املسؤولية السياسية باسم إرادة الشعب .يوسف
حاميطوش من الجزائر :الشعبوية يف أمريكا الالتينية
حالة فانزويال  2019 1998-دراسة يف سياق وديناميكية
االنتشار وحدود التجربة .حسام الدين عيل املجيد
من العراق :الشعبوية واليمني املتطرف قراءة مقارنة
يف الخصائص والخطاب السيايس .محمد النعيمي من
املغرب :شعبويات أمريكا الالتينية التشافيزية منوذجا.
دهام محمد دهام من العراق :الشعبوية واالليغارشية
ورصاع االضداد يف الواقع العراقي .أحمد ادعيل من
املغرب :نحن/هم بحث يف خصائص واسرتاتيجيات
الخطاب السيايس الشعبوي لرئيس الحكومة املغريب
األسبق عبد االله بن كريان .خالد م ّنه من الجزائر :كيف
قوضت السياسات الشعبوية فرصة الجزائر يف االندماج
االقتصادي العاملي؟ امين بوسالم من املغرب :ظاهرة
الشعبوية دراسة يف الحالة املغربية .عائشة البرصي من
املغرب :عن الشعبويات مرشوع حراك الريف .كامل
شكالط من الجزائر :من اجل الشعب واىل الشعب.
محمد فضل من املغرب :اسالم سيايس عىل مشارف
الشعبوية حالة عبد االله بن كريان .محمد خليفة
الصديق من السودان :الشعبوية ومتثالتها يف املوجة
الثانية للربيع العريب السودان منوذجا .عدنان نويوة
من تونس :مكافحة الفساد يف سياق شعبوي مكافحة
ام فساد؟ فتحية السعيدي االنا واألخر او النحن والهم
يف الخطاب السيايس التونيس الراهن :نزاع الهويات
املتشكلة ومظاهر الشعبوية.
غموض الدالالت
قال أمين البوغامني :أوال ال ب ّد من اإلشارة اىل غموض

والتباس املفهوم حتى يف التوافق عىل حده األدىن إذا ال
بد من الرجوع اىل بعض املحطات الرئيسية من تاريخ
ظاهرة الشعبوية واستعراض اهم االطروحات التي
تناولتها واملقاربات الرائجة يف حقل الشعبوية والتطرق
اىل رسديات الشعبوية يف إطار تناول هذه الظاهرة من
خالل التباس املفهوم وغياب الداللة .وال ب ّد أيضا من
اإلقرار ان هناك توافقا واسعا يق ّر بأن الشعبوية هي
ظاهرة سياسية وثقافية عابرة للثقافات والقارات وان
ظهرت الشعبوية يف شكلها العلني منذ أكرث من نصف
قرن فإنها مل تكن محل بحث أكادميي إال يف العقدين
األخريين من القرن العرشين إال أن وتريتها ترتفع يف
األزمات واملحطات االنتخابية اين تتحول املفردة
«الشعبوية» إىل أحد املفاهيم األكرث انفالتا والتي تشهد
فائضا من الدالالت وتدخل قاموس الخطاب السيايس
الحايل وقتها يصبح الجميع يتحدث باسم الشعب
وتصبح املفردة متداولة بني البحث العلمي االكادميي
والخطاب السيايس الرائج ويف ذات الوقت تتسلل اىل
الحركات االجتامعية.
احمد اد عيل :الشعبوية واألحزاب السياسية:
تعود نشأة الشعبوية إىل ضعف الخطاب السيايس
الذي أصبح عاجزا عن تلبية مطالب الجامهري
االجتامعية والسياسية واالقتصادية وحتى الثقافية.
كام أن الشعبوية قد أنشأت طريقا ثالثا عندما فشلت
االشرتاكية والليربالية يف تلبية مطالب الجامهري أما
نقاط االلتقاء بني الشعبوية واألحزاب أو السياسات
فإن أهمها مفهوم الشعب التي تدعي الشعبوية أنها
تتحدث باسمه أو «نحن الشعب» فعندما تعود إىل
دستور الواليات املتحدة االمريكية عىل سبيل املثال تجد
أن الشعب هو أساس السيادة بالنسبة إىل أي سلطة
سياسية ،الشعب هو املصدر األسايس للسلطة السياسية،
وحتى الدميقراطية ذاتها فإنها تعتمد مفهوم الشعب
ولكن هل هناك شعب واحد فالفئات االجتامعية ليست
لها املطالب نفسها وهي تتناقض وتتقاطع وهل ميكن
توحيد هذه املطالب أم أن هناك شعبويات باملعنى
الجمعي وليس الفردي؟ وهنا نطرح عدة أسئلة :أين
تكمن قوة الشعبوية؟ وأين تتموقع ثوراتنا واحتجاجاتنا
العربية عىل مستوى خرائط الشعبوي؟
* أحمد
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من عطيش ترشب الغيامت
من عطيش ترشب الغيامت منجز شعري جديد
يزين مدونة الشاعر عادل الجريدي صدر عن
دار عليسة للنرش والتوزيع يف 131صفحة من
الحجم املتوسط واملنت ينتمي إىل قصيدة الومضة
وهو اختيار جديد للشاعر عادل الجريدي.
وقدم له أستاذ األدب الحديث بالجامعة
التونسية عبد القادر عليمي ٬حيث يقول:
من عطيش ترشب الغيامت منجز شعري جديد
للشاعر عادل الجريدي توسل فيه الومضة
الشعرية املكثفة إيحائيا ودالليا واتجه فيه من
باب التجريب وإثراء التجربة الشعرية وانفتاحها
اتجاها جديدا مل نعهده يف دواوينه السابقة
وتجىل ذلك عرب مستويات عدة إيقاعية ولغوية
وتصويرية وجاملية .فعىل مستوى اإليقاع نجده
يتوسل يف مقاطعه الشعرية إيقاعا خارجيا
تجلت أبرز معامله يف اعتامده التكرار اللفظي.
كام قدم للمنجز الشعري للشاعر عادل الجريدي

* أبو جرير

ديوان المقاطع لعادل الجريدي

األستاذ عيل مالحي من جامعة الجزائر ٬حيث
يقول :من عطيش ترشب الغيامت هو تجريب
منتظر من شاعر يحب املغامرة وميارس الشعر.
مبهارة أدونيسية الرؤيا تحمله شجاعته األدبية
ليتمثل رؤية شعرية من نوع مفارق إىل درجة
كل النامذح التعبريية مبا يف
التحدي والتمرد عىل ّ
ذلك القوالب الشعرية .إنه يكرس نظام التفعيلة
ونظام البيت بنظامه العرويض .لكنه دالليا طفرة
مكتملة يجمعها إيقاع دال ّيل خاص.
من عطيش ترشب الغيامت تجربة إبداعية
جديدة فرضتها الوسائط املتعددة للقول
الشعري قد تكون اختيارا مدروسا من الشاعر
أو هي عطش الشاعر عادل الجريدي للقول.
الرسيع بعد تجربة رسم مالمحها بتؤدة يف عمق
الصباحات واملساءات ونزق الطريق .تجربة
إبداعية جديدة تستحم بحرب الشمس لبلوغ
الطأمنينة.

ونجد الشاعر عادل الجريدي يف العتبة الثانية
يقول:
للحرية الضاربة يف عمق الطني ٬لألفول املرتبص
بنا ٬للحناجر املحشوة بنزق املايض.لألطالل
التي ملت البكاء ٬لألصابع املبتورة يف حقول
الخسارات ٬لعامل الشعرية باملناولة ٬للنقاد
املختصني يف جمع الخراج ٬للخليل الفراهيدي
وأتباعه امليامني.
يف هذه العتبة نجد الشاعر عادل الجريدي
يخوض مسرية جديدة رمبا فرضتها عليه الحياة
دون حياء ودون رياء غري مكرتث بالطواحني
النقدية املكبلة للتجريد والتجديد حيث
السباحة يف العراء.
من عطيش ترشب الغيامت تستحق االنتباه حتى
تخربنا معاول النقاد مبا بها من وجع الشعر وبهاء
الطريق.

العائلة والفنانون واألحباء يكرمون الفنانة الراحلة سنيا اسماعيل:

* شمس الدين العوين

مسرية تلوين وحلم من «حمامة السالم» إىل «الوجوه والنسوة»...
غصت قاعة املعارض بفضاء صوفونيبة بالفنانني وأفراد عائلة الفنانة
الراحلة سنيا اسامعيل وأحباء أعاملها الفنية يف ما يشبه حفل التوديع
الفني وقد تصدرت األعامل املعروضة لوحة املرأة التي يخرج الدخان من
رأسها ويف تعبريية بارزة عن املعاناة واللوحة مل تكملها الفنانة برحيلها...
ها هي الرحلة من «حاممة السالم» اىل «امرأة الدخان» ...املعرض تنوعت
لوحاته ومع كل لوحة زفرة وحرسة عىل ألسنة الضيوف وزائري الفضاء...
حدثنا عن الراحلة زوجها وأخوها وأبوها أحاديث املناقب والخصال لدى
الراحلة وتحدث عن تحربتها الفنان عيل الزنايدي والناقد السيناميئ كامل
بن وناس والروائية أمال مختار ...رحلت الفنانة التشكيلية سنيا اسامعيل
تاركة اللوعة بني أهلها وكل من عرفها كفنانة رقيقة حاملة ومحبة للجميع...
رحلت بعد أن رسمت منذ طفولتها وهي تحلم «حاممة السالم» بكثري
من الحب تجاه الناس والحياة وكل من يتوق للحرية والسالم ...رحلت
وهي منهمكة يف رسم وتلوين ما به تسعد نفسها من وجوه وفنون الخط
ومشاهد ومعامل ومنها ابداعها الجميل يف تصور جاميل لقرص الجم...
تعددت معارضها ومنها الجامعية برواق محمد عيل السعدي بقرطاج
وضمن املعرض السنوي التحاد الفنانني التشكيليني التونسيني ...وكانت
بانتظار معرضها الخاص برواق دار الثقافة املغاربية ابن خلدون والكتاب
الفني «الكاتالوغ» عن تجربتها وأعاملها ...املعرض الذي كان ميكن أن
ينتظم هذه الفرتة ...وسينتظم قريبا ليضم مجمل أعاملها الفنية .رحمها
الله ورزق أهلها وعائلتها الثقافية الصرب والسلوان ...املعرض هذا انتظم
بعنوان «تكريم ولقاء» وذلك بفضاء صوفونيبة بضاحية قرطاج وبحضور
عائلتها وأحبتها وزمالئها من الفنانني التشكيليني ويف هذه اللفتة االعتبارية
تجاهها تم عرض العديد من أعاملها الفنية التشكيلية ...وتقول ابنتها نارمني
عن املناسبة « ...مل تكن أمي الغالية رسامة بسيطة ،كانت فنانة يف القلب.
من خالل أعاملها وفنها ،جعلتنا غارقني يف محيط من العواطف والدروس
التي ال تقدر قيمتها .هذه السيدة العظيمة بلمستها الناعمة للفرشاة،
جعلتنا نكتشف منظو ًرا آخر للحياة ،الذي رأته هي فقط ،ومل ترتدد يف
مشاركتنا به معنا .كل يشء له حدود يف الحياة ،ولكن الفن أبدي ،وبالتايل
هي معنا إىل األبد .من خالل أعاملها ،ومن خالل القصص التي تعرب عنها
كل لوحة ،ستتبعنا ألجيال القادمة .سونيا إسامعيل عىل قيد الحياة ،تركت
بصامتها أينام ذهبت ،وسونيا إسامعيل يف عامل آخر ،ما زالت ترتك بصامتها

اليوم وغدا وإىل األبد .سيدة عظيمة ذات مشاعر
حقيقية وعميقة .كان ل رشف كبري أن أعرفها كفنانة
قديرة وعظيمة ،وخاصة كأم وزوجة وأخت وصديقة.
حبنا لك أبدي حتى نلتقي مجددا ...»...رحمها الله...
املعرض يحيك حلم الطفلة الرائعة التي انطلقت من
خربشات الطفولة ...من «حاممة السالم» التي لونت
حياتها مبا يحيل اىل البهجة والفرح ...هي سيمفونية
الفن حيث اللون حكاية ...وحياة ...نستعيد حيزا من
سريتها الفنية والجاملية لنقول ...لو أن للفن بدايات
وتلمسات تبتكر نظرات الكائن تجاه ذاته والعامل وهو
يلهج بالنشيد واألغنيات الضاجة بالحلم ...نعم للفن
حكاياته األوىل.

دار الثقافة العريب النجار

املسرح والسينما واملسابقات والرتفيه

تشهد دار الثقافة العريب النجار ببنزرت بادارة األستاذة أنيسة
الساحيل فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية تحت عنوان «من أجل
شتاء دافئ» يف دورتها الخامسة وفيها املرسح والسينام واملسابقات
والرتفيه وذلك خالل الفرتة من  17اىل  26من شهر ديسمرب الجاري
..ويف السياق الثقايف للدار تم تكريم املتوجة يف املسابقة الوطنية
للفنون التشكيلية لنوادي دور الثقافة يف صنف الشباب والكهول
ندى الزغواين وكل من املتوجني يف الصالون الجهوي للفنون
التشكيلية يف صنف األطفال عمر بن رمضان وهاجر الدرويش
وتكريم املشاركني مشاركة متميزة يف املهرجان الجهوي للمرسح عيل

القرمايس مبونولوق جنازة وعالء البجاوي مبونولوق السجني وتكريم
فريق العمل الذي ساهم يف إنجاح كل املحطات الثقافية بالدار
كام ت ّم تكريم األطفال املتميزين يف مختلف ورشات ومسابقات
مهرجان أدب الطفل يف دورته الثامنة نوفمرب  .2021وبالنسبة إىل
الفعاليات التي شهدتها الدار ومبناسبة مهرجان أدب الطفل يف
دورته الثامنة تابع الجمهور جانبا من العروض السينامئية وعروض
يف املونولوغ وعرض انتاج ورشات الرسم والفنون التشكيلية نوفمرب
 2021كام كانت هناك مشاركة متميزة ألحمد الحبيب يف امللتقى
الوطني للصورة الفوتوغرافية بدار الثقافة الشيخ إدريس بنزرت.

اخلميس  23ديسمرب  - 2021العدد 1674

رحيل الضحكة
الصافية «توفيق
البحري»
* حسني عبد الرحيم
مل يكن الراحل توفيق البحري كام يقولون فنانا ملتزما كام يعتقد
امللتزمون بالفن الهادف ،ومل يكن متبحرا يف شؤون املرسح والتمثيل ،ورمبا
مل يسمع عن «مرسح العبث» وال عن «مرسح النو» وال عن املرسح الطليعي
لبرتولد بريخت ،كان يعرف الطريقة الوحيدة إلسعاد الجامهري بإضحاكهم
عىل تناقضات حياتهم اليومية وارتباكاتهم العاطفية والعقلية يف عامل متقلب
األوضاع ...كان كاملرحوم نجيب الريحاين يستطيع أن يجعلنا نضحك عىل
مواقف مأساوية ،كان ابن بلد م ّر مبهن بسيطة عديدة قبل وبعد أن استهوته
غواية فن التمثيل ،كان ممثال بالسليقة كام الحظ ذلك مدرسوه يف االبتدايئ
وسموه «لوي دي فينيس تونس» كان مغ َرما منذ طفولته بشاريل شابلن ومل
يكن أمامه سوى الولوج إىل هذا العامل بقدمني عاريتني.
كان يسكن وعائلتة يف «باب دزيرة» طفال يقف يف املقاهي وعند تجار أجهزة
التلفزة يف نهج «باب دزيرة» للتلصص عىل األفالم وخاصة األفالم الصامتة
لشاريل شابلن .يِوف املدرسة االبتدائية كان يقلد متثيل «لوريل وهاردي» وكان
عامي  67و  68بإخراج ومتثيل «آلة
املدرسون الفرنسيون يش ّجعونه .قام بني ْ
القرن العرشين» عىل ركح يف دار الشعب بحفوز .سماّ ه األساتذة الفرنسيون
«لويس دي فينيس تونس»؛ بعد ذلك ذهب إىل دار الثقافة ابن خلدون
والتقى رؤوف بن غيالن ومجموعته واندمج معهم ثم يف نهج القصبةكانت
هناك فرق هواة عمل معهم وتحديدا مع فرقة «كوكب اإلفريقي» ومثل ىف
مرسحية «سيدي عقريب» مع سليم محفوظ وأحمد حاذق العرف وأخرجها
راجح القفيص وبعد ذلك انتقل إىل دار الثقافة ابن رشيق بإدارة خالد التالتيل
وهناك التقى عز الدين قنون وفتحي العكاري وكامل العامري ولسعد بن
حسني واألديب والشاعر محمد العوين وصالح بيزيد ولييل الزعايبي .وأول
عمل قاموا بتجسيده كان قصائد فلسطينية.
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كان مراد سعيد منشطا يف اإلذاعة الفرنسية فاتصل برؤوف بن غيالن
يك يقدموا اسكاتشات فكاهية يف افتتاح نزل «دار جربة» وقدمها
مع ملني النهدي وكان لهام التقاء باملخرج التلفزي رشاد يونس
الذي كان يقوم بالتصوير يف «جربة» فقدمهام ملدير التلفزة
الوطنية رؤوف النجار واقرتح عليهم تصوير االسكاتشات
للتلفزة الوطنية وأنجزوا خمسة عرش حلقة مع عبد الستار
مبخوت وأخرجها منصف اللطيف .وأنهوا يف الوقت نفسه
مرسحية «يف بالد الهاو -هاو» مع ملني النهدي يف دار
الثقافة ابن رشيق.
كان يعمل يف تلك األيام كوسيط غمريك وباقي املشاركني كانوا
طالبا ومثلوا مجموعة عروض حرضها مثقفون وكتاب ثم كونوا
جمعية «فرقة املغرب العريب» بإدارة نور الدين القصباوي وقدموا
«فر -فر» ثم «الكريطة» فـَ«القافزون» ث ّم أصبح رجاء فرحات» مديرا لدار
الثقافة ابن رشيق وكان يف الوقت نفسه مدي َر أيام قرطاج املرسحية التي كانت
تفتتح عادة مبرسحية كالسيكية ولكنه قدمها يف االفتتاح مبرسحية «والد باب
الله» من تأليف وإخراج الحبيب شبيل عىل مرسح قرطاج .أول عمل للتلفزة
كان مسلسل «جحا تونس» مع عيل منصور وبعدها فيلم «فردة ولقات أختها»
مع ملني النهدي .أما أول عمل سيناميئ فكان مع النوري بوزيد يف فيلم «عرائس
الطني» وآخر عمل معه كان يف «فاميليا».
هناك أعامل سينامئية وتلفزية حديثة وإشهارات عىل الحوائط ويف
الراديوهات ،وكذلك مرسحيات كان آخرها «امل ْ َدك» التى لقيت نجاحا كبريا
يف واليات عديدة والتي تناولتها جريدة «الشعب» يف حينها بالنقد والتشجيع.
افتقاد «يس توفيق» ال يقترص عىل إبداعه كممثل ولكن وجوده املادي والحي
والحق يف تشغيلهم
كمدافع عن الفنانني واملطالبة بضامنات اجتامعية لهم
ّ
رغم عدم انخراطه يف منظامت نقابية ولكنه كان يف كل ظهور إعالمي متع ّدد
يشري إىل تردي أحوال الفنانني وخاصة التشديد عىل املطالبة بتأمني صحي
شامل ملرضاهم.
كذلك سنفتقد وجوده االجتامعي يف املحافل واملقاهي الشعبية إذ كان صديقا
للزواولة ورفيقا للمه ّمشني ومضيافا للغرباء وأبناء السبيل .كان «ولْد الشعب»
حقا.
ستفتقد البالد التونسية مضحكها األكرب «باجي ماتريكس» ،وسيفتقد املرسح
والسينام رجال وفنانا عشقهام حتى املوت ،وسأفتقد أنا عشريي الغايل «توتو».
له الرحمة واملغفرة جزاء إسعاده أليامنا الحرجة.

توفيق الجبالي ينقد أيام
قرطاج المسرحية:

في رأي متجدد عن تسيري الدورات املتعاقبة من أيام قرطاج
املرسحية قال الفنان توفيق الجبايل :إذا سلمنا بأن أي مهرجان
هو لقاء احتفايل يف الزمان واملكان يحمل مرشوعا فنيا وفكريا..
يتوق دامئا اىل االبتكار والتميز ويكون فضاء لالكتشاف ..فإن نظرة
خاطفة ال تحيل لالسف اىل واقع مهرجاناتنا..
لو اعتربنا مهرجان افينيون كنموذج مثال وهو اعرق مهرجانات
املرسح يف التاريخ الحديث الذي اسسه املمثل واملخرج املرسحي
«جان فيالر» عام  1947بإيعاز من صديقه الشاعر «روين شار»
كأسبوع للمرسح ثم أصبح يحمل هذا االسم بداية من 1954
املهم أن هذا املهرجان كان محضنة للعديد من املمثلني واملخرجني
الفرنسيني أوال ثم العامليني.
يبق هذا املهرجان عىل حاله بل تطور عىل م ّر املديرين فانفتح
مل َ
عىل املرسح املعارص والرقص وكل اشكال الفرجة الحية كام أصبح
التوجه يف ترشيك مخرجني يف كل دورة واألخذ بتصوراتهم للمحتوى
وتغليب طليعة األعامل الفنية يف بعدها الطريف واملتجدد.
السؤال اآلن هل تقوم مهرجاتنا العربية املرسحية بهذا الدور أم
انها تسري عىل وقع ما تتيحه لها املؤسسات الحكومية وما تقتضيه
املعطيات التي ال اتصال لها بالهدف الفني
إن السنوات املضيئة يف مهرجان قرطاج هي التي كانت مع مؤسسها
املرسحي املنصف السوييس والحقا محمد ادريس وغريهم ممن
أضفوا عليه طابعا متجانسا رغم شح املوارد املاليه وتسلط اإلدارة.
ولكنه كأغلب املهرجانات العربية ال طعم لها وال نكهة إذ أن ما
مييزه هو اآلداء الربوتوكويل والسيايس .وتلقى يف افتتاحه خطب
الرتحيب وترفع األناشيد الرسمية واألعالم الخفاقة .مهرجانات
تربمج من خالل املراسالت اإلدارية بني السفارات ومصالح
الخارجية .مهرجانات تقرر محتواها الدول املتعاقدة يف اتفاقيات
ثقافية .مهرجانات تتباهى بعدد الدول وعدد العروض وال تتباهي
باألشخاص واألعامل والقيمة..
كل العنارص ال تؤدي إىل فضاء يكون فيه العرض املرسحي مبقوماته
الفنية والفرجوية هو الحدث وليس التظاهرة بضوضائها وأبعادها
الهامشية األخرى.
* ناجح

االستفتاء اجلهوي للثقافة واإلعالم بوالية بنزرت يبوح بأرساره

أسفر االستفتاء الجهوي الثقايف واإلعالمي
والريايض بوالية بنزرت لسنة  2021عن
مجموعة أسامء المعة يف مجاالت اختصاصها،
وأعلنت تنسيقية الصحافيني بوالية بنزرت
برئاسة الزميل االعالمي واملرسحي رشيد
البكاي التي أجرت هذا االستفتاء السنوي
مبشاركة ما ال يقل عن أربعني صحافيا وإعالميا
من العاملني يف الجهة مبختلف اختصاصاتهم،
إنها قصدت من وراء هذه البادرة دعم
وتشجيع الجادين املجتهدين يف الثقافة
والصحافة والرياضة وإظهار املتميزين منهم
بالخصوص ،تحريكا للسواكن وإثراء للمشهد
وتوفريا ألسباب املنافسة الرشيفة يف خدمة
األجيال ونرصة الوطن.
النتائج:
الثقافة
 كتاب السنة ،إصالح الفقهاء( ،الطاهر بنعاشور مثاال) للدكتور زهري الذوادي
 أفضل باحث اكادميي ،الدكتور عبد الرحامناملرساين صاحب مؤلفات املوارد البرشية يف

تونس تحديات البناء وآفاق التطوير  -البيئة
 حسيبة رشدي عذابات طفولة ومجد فنانة. أحسن إنتاج مرسحي ،مرسحية كلوسرتوفوبياإنتاح مركز الفنون الدرامية والركحية ببززرت
 املرسحي املتميز ،الفنان كامل الكعبيممثل ومخرج من معتمدية ماطر
 أفضل فنان موسيقي ،النايايت األسعد العمري،بنزرت
 رسام السنة  ،الفنان التشكييل يوسفالعبيدي ،منزل جميل
 دار ثقافة األكرث نشاطا ،دار الثقافة الشيخادريس الرشيف ببنزرت بإدارة األستاذ البشري
القمودي
 أفضل مؤطر ومنشط ثقايف ،األستاذ خالدالعبيدي مدير الربمجة باملندوبية الجهوية
للشؤون الثقافية ببنزرت
 الفرقة املوسيقية املتميزة ،فرقة شيوخاملالوف ببنزرت
الصحافة واإلعالم
أفضل برنامج اذاعي صباحي ،برنامج

املاتينال(نهارك زين) بإذاعة أوكسيجان مبنزل
بورقيبة ،تنشيط السيدة نادية الشعانبي
أفضل منوعة إذاعية ،منوعة  hwit showراديو
 8منزل بورقيبة ،تنشيط بسام السهييل
 أفضل برنامج اذاعي تنشيطي خدمايت(العشوية) راديو املندرة برأس الجبل تنشيط
أحمد الرفرايف
 أفضل برنامج اذاعي ريايض ،برنامج (حديثناسبور) إذاعة أوكسيجان مبنزل بورقيبة ،إعداد
وتقديم حمزة الطيايش
 أفضل مصور صحفي ،املصور فؤاد بن شعبان،بنزرت
 أبرز مراسل صحفي جهوي ،اإلعالمي املرحومصالح نوايل
 أفضل إذاعة واب ،ماطر نيوز ،بإدارة اإلعالميلطفي الحيدويس
الرياضة
أحسن ريايض ،االخوان وسيم وامري الصيد
 ،ثنايئ كرة الطاولة بجمعية املرضب الذهبي
البنزريت

 أحسن جمعية رياضية ،النادي الريايضلفتيات بنزرت برئاسة السيد لطفي الصفاقيس
أفضل مؤطر ريايض ،غسان الجريب ،املدير
الفني للنادي الريايض لفتيات بنزرت
والجدير بالذكر أن التنافس كان شديدا بني
املرشحني يف مختلف مواد االستفتاء ونتج جراء
ذلك تقارب كبري بني عديد الربامج والفرق
واإلنتاجات واألسامء مام ّ
يدل عىل أن النتائج
الحاصلة ال تنقص يف يشء من قيمة عديد
املبدعني يف الثقافة والصحافة والرياضة بجهة
بنزرت الذين نتمنى أن يكون لهم هذا االستفتاء
مبثابة الحافز والدافع القوي ليواصلوا العمل
واالجتهاد حتى نراهم يف مناسبات قادمة عىل
منصة التكريم مثل زمالئهم وشكرا لتنسيقية
الصحافيني بوالية بنزرت برئاسة الزميل رشيد
ّ
البكاي التي اجتهدت وأخلصت الجهد والنية
حرصا منها عىل إثراء الحياة الجهوية وتحفيز
الفاعلني فيها عىل مزيد البذل والعطاء.
* طارق الجبار
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باملناسبة:

نجاح املونديال العربي!!...
ال تكفي كلمة «برافو» للجان تنظيم املونديال العريب يف نسخة  2021ـ
كل االنتظارات لقد نجحت
نعم ال تكفي أل ّن ما شاهدناه يف الواقع كان فوق ّ
قطر يف تنظيم املونديال العريب مبالحظة ـ ممتاز ج ّدا ـ بعد أن وفّرت دولة
كل االمكانيات البرشية واللوجستية النجاح مناسبة كربى تسبق قبل
قطر ّ
كل الوصف بد ًءا
سنة واحدة املونديال العاملي ـ ما شاهدناه حقيقة كان فوق ّ
باملالعب التي كانت عاملية وصوال إىل نوعية العش املمتازة وهي التي كانت
مبثابة الزربية.
نحن هنا يف «الشعب» تعودنا أن نقول للمحسني لقد أحسنت ومتيّزت
وللفاشل وللفاسد لقد أفسدت وكنت خارج السياق التاريخي.
عودا عىل بدء نقول أ ّن املونديال العريب يف نسخة  2021كان نسخة رائعة
بكل املقاييس بد ًءا بيوم االفتتاح الذي كان كامل األوصاف ـ كام أ ّن املستوى
الف ّني للبطولة كان طيّبا يف جملته وقد متتعنا بجملة عروض كروية أكّدت
أ ّن الكرة العربية ال أقول أنّها تط ّورت وإنمّ ا سأقول أنّها أصبحت قادرة عىل
خاصة حني يكون الحكام نزهاء بإستثناء الحكم البولوين الذي
املنافسة الدوليةّ .
كادا أن يفسد العرس العريب بصفارته التي تض ّمنت الكثري من الحسابات!!
محمد عزيز

معلّقة رشف

شكرا،
دكتور
سهيل
الشملي
يف الخفاء يعمل،
ويف الخفاء يض ّحي مبع ّية
مساعديه من اإلطار
الطبي املوجود عىل ذ ّمة
املنتخب الوطني ـ هناك
يف قطر قام الدكتور سهيل
الشميل بعمل كبري ج ّدا ـ
وهو يستحق عليه الثناء
واسناد شهادة امتياز ومتيّز
ـ الدكتور سهيل الشميل
مثال للدكتور املجتهد
واملثايل والقائم بواجبه
بتعب وضمري.
الدكتور سهيل الشميل
كان يقيض الليل ساه ًرا يف
خدمة الالعبني ،مق ّدما النصح والنصائح ،يتابع تغذيتهم ويتوقف أمام متارينهم.
شكرا للدكتور سهيل عىل وقوفه الدائم إىل جانب الالعبني وحتى الصحافيني
واألحباء فقد كان يف خدمتهم يف قطر ـ شكرا يا دكتور يا صاحب القلب الكبري
واليشء من مأتاه ال يستغرب.
دام ع ّزك وشكرا عىل جهودك لخدمة الوطن.
محمد/ع
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ليس دفاعا عن املنذر الكبي

نعم أخطأ ،لكن أجره يف اجتهاده!!...

أثبت املونديال العريب يف قطر يف نسخة  2021أ ّن الناخب الوطني املنذر
الكبيرّ أخطأ يف تص ّوراته واختياراته وأنّه مل يكن مصيبا يف دعوته للعديد من
الالعبني ملنافسة عربية ـ عربية الكل يبحث فيها عن السيادة ليكون سلطان
األهل والعشرية.
وقد كان عىل الناخب الوطني أن يكون س ّباقا يف اعداد السيناريوهات
املمكنة وغري املمكنة وأل ّن ذلك مل يحصل فإ ّن مؤاخذاتنا الواضحة عىل ما رسمه
الكبري نخترصها يف بعض املالحظات الرسيعة:
* املنذر الكبيرّ مل يخرت أفضل الالعبني لهذه املسابقة.
* مل يع ّول عىل عدد كبري من الالعبني الناشطني يف البطولة املحلية.
* ثبت أ ّن تعويله عىل الشيخاوي كان من باب املجاملة ال أكرث وال أقل.
* تغييب واضح لالعبي النادي الصفاقيس وال ندري ملاذا؟ فهل يفتقر نادي
عاصمة الجنوب إىل الالعبني امله ّمني؟!
* االعتامد عىل الحارس فاروق بن مصطفى أساسيا كان خطئا جسيام.
* كان عىل املنذر الكبيرّ أن يع ّول عىل الحارس بشري بن سعيد بعد مباراة عماّ ن قبل الوصول للنهايئ.
* عمليّة تغيري املجربي يف النهايئ أمام الجزائر غيرّ ت عديد املعطيات عىل امليدان وكان عليه أن يخرج املساكني.
* محمد عيل بن رمضان كان ميكن أن يكون أساسيا يف النهايئ ألنّنا ك ّنا نحتاج إىل كسب معركة وسط امليدان أمام العبي
خربة الجزائري كالبالييل وياسني ابراهيم وبن دبكة.
كل نحن خرسنا كأسا وربحنا جيال جديدا من الالعبني املمتازين ولو أنّه ثبت بالكاشف أنّنا ال منلك العبني دوليني
عىل ّ
قادرين عىل كسب أكرب التحديات.
محمد حسني

املنتخب الوطني إكتفى مبركز الوصيف

كرتنا تحتاج إىل العبني بارزين!
الحقيقة الثابتة أنّنا ال منلك العبني
بارزين يف املنتخب الوطني قادرين
عىل تغيري مجرى مباراة كربى يف
قيمة ورهان الدور النهايئ الذي بلغه
املنتخب يف قطر ،وقد كان من املمكن
الخروج منذ الدور النصف النهايئ
أمام منتخب مرص الذي كان للتاريخ
أفضل م ّنا عىل امليدان وقد ضمنا املرور
بيشء من الحظ كام يقال مبا أ ّن مدافع
منتخب مرص عمرو سولية هو من
س ّجل هدف التواجد يف النهايئ يف شباك
حارسه الشناوي يف د 94ـ ذكرنا بهذا
بعد أن استمعنا لعدد كبري من املحللني
يهلّلون ويقولون كالما كبريا والحال أ ّن
املقابالت التي لعبها املنتخب يف قطر
أمام عدد من املنافسني أثبت بالكاشف
أنّنا ال منلك العبني بارزين قادرين عىل
تغيري مجرى مباراة وحتى من كان
يتو ّهم أنّه «نجم» فإ ّن هزمية سوريا
أعادت الجميع إىل حجمه الطبيعي ـ لذلك يكون حريء
باملنذر الكبيرّ أن يبحث هو عن العبني ممتازين ميلكون
قدرة التح ّمل والعطاء عىل امليدان أل ّن يف الكرة ال حقيقة
االّ حقيقة امليدان يومها يكرم الالعب أو يُهان ،ومقابلة
الدور النهايئ أمام الجزائر تبقى منوذجا ملحدودية امكانيات
خاصة وأ ّن منتخب الجزائر كان
الالعبني الفنية والتكتيكية ّ
يض ّم يف صفوفه قامئة من الالعبني الذين يتقمصون أزياء

يحق لنا القول هل أ ّن البطولة التونسية
أندية تونسية وهنا ّ
حسنت من عطاء الالعب الجزائري
مبا فيها من مساويء ّ
ومل تدفع املدرب املنذر الكبيرّ الختيار األفضل فيها ولنا يف
تغييب العبي النادي الصفاقيس خري مثال.
كل البطولة العربية بقطر كانت كاشفة لعيوب
عىل ّ
منتخبنا قبل مرحلة مه ّمة من االنطالق يف كأس افريقيا
بالكامرون وكذلك قبل باراج الرتشح إىل مونديال قطر .2022
يوسف

الخميس  23ديسمبر  - 2021العدد 1674

إلياس شتي يصر
على مغادرة الرتجي التونسي
يص مدافع املنتخب الوطني املحيل إلياس
رّ
شتي عىل مغادرة الرتجي التونيس يف املريكاتو
املقبل ،بسبب مستحقاته العالقة.
وأكد مصدر مق ّرب أن شتي يرفض العودة
إىل تونس ،ويرص عىل فسخ عقده مع الرتجي،
من أجل املغادرة يف فرتة االنتقاالت املقبلة.
وأضاف املصدر نفسه أن املدافع شتي
اشتىك الرتجي لدى لجنة املنازعات بـ«الفيفا»
بسبب مستحقاته العالقة ،مؤكدا أنه يف حال
فسخ عقده مع النادي التونيس ستكون وجهته
الدوري القطري.
وق ّدم شتي مردودا يف املستوى خالل كأس
العرب ،التي ت ّوج بها رفقة املنتخب الوطني ،إذ
كان من أكرث الالعبني مشاركة.

23

رياضة

هالل الشابة يوجه دعوة خاصة لوديع الجريء 
و ّجه رئيس هالل الشابة توفيق املكرش دعوات رسميّة شخصيّة إىل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء
وإىل رئيس مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة محمد العريب لحضور فعاليات الجلسة العامة االنتخابية لهالل الشابّة
لالطّالع من كثب عىل خصوص ّية
األجواء التي تحيط بهذا الكيان والتي
تصنع متيّزه وتف ّرده وللوقوف عن
املحب للكرة
قرب عىل رفعة سجايا
ّ
يف هذه الربوع وعىل الروح الرياض ّية
الصح
العالية التي مت ّيز جامهري هذا رّ
الريايض العريق.

النجم الساحيل :السعيدي مقابل بونغونغا وداغو

توصلت إدارة النجم الساحيل إىل اتفاق مع نظريتها يف مستقبل الرجيش من أجل التعاقد مع املدافع مروان السعيدي الذي
يفرتض أن يعزز صفوف الفريق خالل هذه الفرتة ،ويأيت هذا االتفاق يف إطار صفقة تبادلية إذ من املقرر أن تتم إعارة كل من فيني
بونغونغا وعبد الله داغو إىل مستقبل الرجيش ،وميكن القول إن التعاقد مع مدافع إضايف قد يكون مر ّده األسايس صعوبة التعاقد
مع زياد بوغطاس ،فهذا األخري ورغم توصله إىل اتفاق مع إدارة النجم يقيض بعودته إىل فريقه األصيل إال أنه مل يتمكن بعد من ّ
فك
ارتباطه نهائيا مع الفريق املرصي الذي لعب معه يف املوسم املايض ،وهذا األمر فرض عدم االلتحاق بالتدريبات إىل ح ّد اآلن ،بل إن
فرضية تأجيل التعاقد معه تبقى واردة بشدة ،األمر الذي ميكن أن يكون سببا مبارشا يف التوجه إىل ض ّم السعيدي الذي برز كأفضل
ما يكون مع مستقبل الرجيش منذ املوسم املايض واعتربه البعض بأنه أحد أهم املدافعني يف البطولة ،وبالتايل يبقى مؤهال لتقديم
أكد رئيس االتحاد الكامريوىن لكرة القدم صامويل ايتو جاهزية بالده الستضافة اإلضافة للخط الخلفي للنجم الساحيل الذي يفرتض أن يشهد تغيريات جوهرية خاصة بعد سقوط صدام بن عزيزة ورضوان املصمودي
بطولة كأس األمم اإلفريقية «كان  ،»2021املق ّرر من حسابات اإلطار الفني.
انطالقها يوم  9جانفي املقبل ،معربا عن سعادته
بتفقد امللعب األوملبي ىف العاصمة ياوندي ،برفقة
باتريس موتسيبي ،رئيس االتحاد اإلفريقي لكرة
القدم.
ونرش إيتو ،صور زيارته للملعب برفقة
موتسيبي ،عرب حسابه الرسمي عىل الفايسبوك،
صحبها بتعليق« :مع بدء االستعدادات النهائية لكأس
األمم اإلفريقية ،كان من الرائع زيارة امللعب األوملبي
مع رئيس الكاف باتريس موتسيبي ،يف امللعب الذى
أسدل الستار يوم السبت املايض عىل العرس الكروي جامهري عىل اإلطالق لحدث ريايض تشهده دولة قطر.
ووفرت السلطات القطرية شبكة «مرتو» ناجعة لتسهيل
يستضيف لقاء الكامريون ضد بوركينا فاسو يف افتتاح العريب «كأس العرب فيفا  »2022التي احتضنتها دولة قطر
البطولة».
يف الفرتة املُرتاوحة بني  30نوفمرب و 18ديسمرب  2021بتتويج تنقّل املشجعني إىل مختلف املالعب القطرية حيث بلغ

ايتو يؤكد جاهزية الكامريون لتنظيم الكان
ويتفقد ملعب االفتتاح مع رئيس الكاف

نجاح بطولة كأس العرب فيفا قطر2021

أرقام من مونديال العرب :نجاحات تنظيمية ...بيع نصف مليون
تذكرة ...وأكثر من مليونني ونصف مسافر استعملوا «املرتو»

حكام «كان»
الكامريون
أعلن االتّحاد اإلفريقي لكرة القدم
الـ«كاف» عن قامئة حكام «كان» الكامريون
يف جانفي القادم  2022والتي ضمت الثاليث
التونيس:
صادق الساملي كحكم ساحة
خليل الحساين حكم مساعد
هيثم قرياط حكم « varفار»

بعد أن تاهله الوحييش

النجم يضم موهبة اإلفريقي جاسم بالكيالني
أعلن النجم الساحيل رسميا ضم الظهري األيرس
املتكون يف النادي اإلفريقي جاسم بالكيالين ملدة خمس
سنوات ،وكانت مصادر من اإلفريقي نفت انتقال الالعب
غري أن األخري التحق منذ فرتة بتامرين النجم .ويعترب
خروج هذا الالعب خسارة كبرية للنادي االفريقي نظرا
إىل صغر سنه وقدرته عىل التطور كام سيشعل نار
االنتقادات ض ّد املدرب منترص الوحييش املرص إرصارا
عىل تجاهل الالعبني الشبان.

املنتخب الجزائري إثر انتصاره عىل املنتخب التونيس يف
املباراة النهائية وحصول قطر عىل املرتبة الثالثة تليها مرص
يف املرتبة الرابعة.
وعرفت املالعب القطرية حضورا جامهرييا الفتا لالنتباه
حيث ت ّم بيع أكرث من نصف مليون تذكرة ملشاهدين تابعوا
مبارشة مباريات كأس العرب يف تلك املالعب.
واستضاف ملعب البيت  63439مش ّجعا يف أكرث حضور

إجاميل عدد الركاب الذين استخدموا «املرتو» خالل مقابالت
كأس العرب أكرث من مليونني و 500ألف راكب مبعدل يومي
بلغ  130ألف راكب.
وتؤكد هذه األرقام دون أدىن ّ
شك النجاح التنظيمي
لتظاهرة «كأس العرب فيفا  »2021وجاهزية قطر الحتضان
واحدة من أكرب التظاهرات العاملية وهي «مونديال فيفا -
قطر .»2022

الزميل الصّحايف توفيق الخذيري يف ذمّة الل
فُوجئت األوساط الرياضية واإلعالمية والرتبوية بجهة الساحل يوم الثالثاء بخرب
الصحايف املتألق توفيق الخذيري اثر نوبة مفاجئة مماّ خلّف موجة من
وفاة الزميل ّ
وخاصة أحبّاء الرياضة الذين
كل األوساط املذكورة ويف عموم الشارع
األمل والحزن يف ّ
ّ
يتابعون برامج الفقيد عىل أمواج إذاعة املنستري وكذلك عىل القناة الوطنية عىل امتداد
املواسم املاضية.
عبت األخت نجاح الحجريي الكاتبة العامة لنقابة االذاعة الجهوية باملنستري
وقد رّ
عن بالغ تأث ّرها وزمالئها من صحافيني ومنشطني وفنيني وسواق بهذا املصاب الجلل ذاكرة
مناقب الفقيد وطاقاته اإلبداعية وتعامله الصادق مع املصدح وتجاوبه الالمحدود يف
املساحات التنشيطية سواء تعلّق األمر بالرياضة أو غريها من املواضيع العامة والفقرات
التنشيطية عىل غرار برنامج «بشائر الصباح».
* تعازي االتحاد
مبارشة وإثر تناهي الخرب سارع األخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي
للشغل باإلبراق إىل مدير االذاعة وإىل النقابة األساسية للتعبري عن مدى تأث ّر هياكل االتحاد ومنظوريه لهذا الفقد املؤمل راجيا من
املوىل أن يتغ ّمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فراديس الجنان.
حمدة الزبادي
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االخيرة

الشاعر واإلعالمي منير هالل لِـ«الشعب»:

* حاوره  :أبو جرير

قادين الشعر إىل اإلذاعة وأخذتني اإلذاعة
إىل املرسح وأعادين املرسح إىل الشعر

هو آخر الهالليني ورايته الصحراء .منتج ومنشط إذاعي.
عاشق حدّ التعب لإلبداع والفنون بجميع أشكالها
واتجاهاتها وخاصة املرسح .كامللح ال يغيب عن الطعام
وطعامه املحبذ هو طبق الإّ بداع التونيس .ال تهمه
الجغرافيا وال حواجز التاريخ.
إنه الشاعر واإلعالمي املثقف والعاشق للحياة منري هالل.
جلسنا إليه فكان هذا الحوار املمتع لجريدة الشعب.
* ماذا لو نعرب إىل الذكريات كيف كانت الرحلة؟
كأي فتى تونيس يف معاهد العاصمة يته ّجى الحروف
 بدأت ّويكتب نصوصا أوىل يتع ّهدها هو وبعض أصدقائه وأساتذته
باإلصالح والنقد وإعادة الكتابة ،ثم يف آخر هذه املرحلة نرشت
النصوص األوىل يف الجرائد التونسية آنذاك وانطلق بعدها املشوار
يف املهرجانات األدبية وفتحت الجامعة أعني الشاعر عىل مناخات
أخرى وتجارب أخرى وفضاءات جديدة أفاد منها يف تطوير
نصوصه وتنويع أشكالها ليخوض جداال فكريا وجامليا يتعلق
بالجامليات وااللتزام واملعرفة إىل أن كان مهرجان «الشعراء
الطلبة» وبعد ذلك بسنوات كانت االنطالقة يف تجربة مختلفة يف
املجال واملكان ،مل يكن سهال وقتها أن تغادر العاصمة لتعود إىل
الجنوب وال أن ترتك املكتوب لتذهب إىل املسموع لكنها مغامرة
وتجربة أفدت منها كثريا ومن آفاقها التي فتحتها ،عدت إىل
الشّ عر أخريا واكتشفت أين أضعت الكثري من الوقت.
*املتابع لسريتك اإلبداعية يقول إنها انطلقت مع ملتقى الشعراء
الطلبة مع جيل جديد متمرد عىل سابقيه؟
 كانت تجربة ولحظة إبداعية مميّزة وفارقة لجيل التسعيناتسبق املهرجان «نادي خميس اإلبداع» الذي منه تبلورت الفكرة.
كل
مثة جيل شعري جديد موزع عىل األجزاء الجامعية ويخوض ّ
واحد مبفرده تجربته الخاصة من تلك التجارب صنعنا باقة شعرية
أحدثت وقتها جدال مهماّ وقدمت أسامء مختلفة ألنها تجارب
حقيقية لشعراء مختلفني هاجسهم األسايس تطوير نصوصهم
ورغبتهم يف تثويرها والخروج بها عن املستهلك وعن املسارات
التي وضعها لهم اآلخرون ،ال ميكن أن أنىس دعم مدير املركز السيد
جامل الرشيف وسهره الليايل معنا ،وال ضوضاء فاتح بن عامر
ومجدي بن عيىس وعادل معيزي وفاطمة بن محمود ومجدي بن
عيىس وجامل الجاليص التي حولت فضاء املركز إىل مدينة للشعراء
يأتونها من كل صوب عىل امتداد سنوات طويلة غادر منهم من
غادر وواصل من واصل والتحق من التحق ولكن الحظ معي إن
هذه األسامء وأسامء أخرى هي األسامء األكرث فاعلية اآلن واألكرث
حضورا وإمتاعا بنصوصها.
* من الشعر إىل اإلعالم إىل الكتابة املرسحية أين تجد راحتك؟
 يف الثالثة أجدها وال أجدها ،قادين الشعر إىل اإلذاعة وأخذتنياإلذاعة إىل املرسح وأعادين املرسح إىل الشعر هي وجوه متع ّددة
لتجربة واحدة هاجسها األسايس هاجس إبداعي وجاميل ومعريف
أن تكون ابن أرضك وزمانك مختلفا عن املطروق واملستهلك
واملألوف طارحا فكرة ثائرة يف النص والربنامج والركح ،وكل مجال
منها أفاد اآلخر إفادة اإلذاعة من الشعر عمقا واختالفا ،وأفاد
املرسح من تعدد أصوات ولغة نقية وواضحة ،وأفاد الشعر من
االنفتاح عىل اآلخرين وقدرة عىل اإلصغاء رغم العزلة املستوجبة.
*رغم تجربتك يف الساحة الثقافية واإلعالمية نالحظ إنك قليل

النرش؟
 يف سنة  1995أصدرت املجموعة األوىل «آخر الهالليني» كانتجامع السنوات التي سبقتها ثم أخذتني اإلذاعة إىل حدائقها.
كانت مغرية ومثرية وغامضة أسلمت نفيس إليها لكنها أكول
استنزفت وقتي وجهدي وكادت أن تلغي غريها لسنوات عديدة،
رمبا ساعدها املكان واالبتعاد عن العاصمة واملدارات يف أن تنفرد
يب أكرث فأكرث .لكن ليس األمر مرهونا بهذا املجال الجديد الذي
ولجته بقدر ما كان ته ّيبا من ال ّن ّص واصطداما بحوافّه ومحاذيره.
ظل هذا السؤال مؤ ّرقا فكنت
ما الذي ستكتبه بعد آخر الهالليني؟ ّ
أكتب وأمحو وأكتب ألمحو مرة أخرى يف السنوات العرشين تلك
ابتعدت عن النرش متاما وعن حضور امللتقيات إالّ بصفتي إعالميّا
وكنت أشعر أن جزءا مني معلّق يف مكان ما حتى جاءت «راية
الصحراء» إجابة عن تلك األسئلة واستعادة لذاك الجزء املعلق يف
مكان ما ولوال حامسة بعض األصدقاء لبعض تلك النصوص التي
قرؤوها رسا ما كنت نرشتها وأذكر خاصة نور الدين بالطيب الذي
ألح وحارصين بطلباته إىل أن سلّمته النسخة كاملة فتعهدها هو
ّ
واألصدقاء يف دار الصحايف بالرعاية والنرش.
* القصيدة تكتب بني الضلوع النازفة ومتيش عىل الجمر لرتوي
رحلة االنكسارات والصهيل والنجاحات ما هي ألوان قصائدك؟
 صهيل ألوان مختلفة ومتناثرة وغامضة وحادة .توليفة بني صخبالحياة املندفعة وهدوء التأمل الساكن .ألوان يدفع بعضها بعضا

التكرار قاتل للنصّ وااللتزام
بجماليات اإلبداع هو بالضرورة
التزام بقضايا اإلنسان
ويعلو بعضها بعضا ويقتفي بعضها أثر بعض فإذا هي الحياة
تضج بحيوات أخرى ميزتها سعي
وقد صارت لغة أو هي اللّغة ّ
أسايس إىل تأصيل نص يطرح أسئلة ويبني فكرة ومرشوعا يعتقد
أن االمتداد جوهر هذه التجربة األخرية «الصحراء» بوصفها أفقا
ممتدا يف املكان وبوصفها حاملة أفكار وهواجس وأشباح وخياالت
يف التاريخ ...هي ما مينح القصيدة األخرية لونها.
* كيف يقيم الشاعر واإلعالمي منري هالل هذه التجارب؟
كل تجربة تحمل فرادتها وتسعى
 بالتأكيد أنا سعيد بها ،ألن ّللنص والتجارب وقاتل للشّ عر
قاتل
إىل أن تكون مختلفة .التّكرار
ّ
كل نهر لنفسه مجرى خاصا وأن
يؤسس ّ
واإلبداع ،مه ّم جدا أن ّ
يذهب بالتجربة إىل أقصاها وأن يساهم تاريخ الكتابة وشكل
اإلجابات املقدمة لتكون تجربته مغايرة بل مستفزة .أحس أحيانا
أننا سلفيون أكرث مام ينبغي يف عالقتنا بفهم الشعر وماهيته
وبنمط الكتابة ومحاذيرها .نكرر جامليات اآلخرين وذوقهم
مبحسناتهم وبديعهم فنفقد نصوصنا
وإيقاعهم ونر ّهل نصوصنا ّ
حياتهم ومننعها بأن تكون بنت أصلها ،هذه التجارب التي ذكرت
تجتهد يك ال تكون نسخا مكرورة من غريها.
* يشتيك بعض الشعراء والساردين التونسيني من توجه أغلب
النقاد إىل الكتابة عن األدب العريب املرشقي .هل هي ظاهرة
عادية أو أفضلية لهذا األدب أم أنه استالب لدى بعض النقاد؟

 ال أحب األحكام اإلطالقية كثريا .مثة نقاد يشتغلون عىل األدبالتونيس ومثة محاوالت جادة لالشتغال عىل النصوص الجديدة
ولكن النقد يف أغلبه مييل أكرث إىل أن يسائل التجارب املكتملة
أي املد ّونات التي بحكم موت أصحابها أصبحت واضحة املعامل
وغري قابلة للتطوير أو هو مييل إىل محاورة اآلخر البعيد يك يبتعد
عن الحينية واألحكام امللتبسة بالعاطفة رغبة أو كرها ألن نصوص
اآلخر أسلم يف التّعامل معها ال ينفي ذلك النظرة الدونية لدى
والساردون التونسيون .يحتاج األمر إىل
البعض ملا يكتبه الشعراء ّ
النص
جهد مشرتك من الجميع مبدعني ونقادا لتجسري اله ّوة بني ّ
ونقده يف الساحة الشعرية التونسية.
* يعاين املشهد الثقايف من التهميش واملحاباة والجوائز الكاذبة.
كيف تق ّيم املشهد الثقايف عموما؟
كل حديث عن
 تطرح من خالل سؤالك موقفا يرت ّدد بكرثة عند ّالسوداوية والعدميّة
املشهد الثقايف التونيس وهو موقف مييل إىل ّ
كل الذي ذكرته ال ينبغي أن يخفي تن ّوعا
ألنه ينطلق إىل التّعميمّ .
مهماّ يف هذا املشهد وال قدرة للفنون املختلفة عىل الفعل يف
محيطنا مهام تع ّددت اإلشكاليات عىل مستوى الخلق أو التّوزيع أو
االنتشار أو التّقييم .يشتيك البعض من التّهميش ويشتيك اآلخرون
من الذين يشتكون ويجد البعض حضورا يشتيك منه البعض اآلخر
ويعتقد الحارضون أن اآلخرين يرغبون يف تغييبهم .املسألة إذن
ظل نرجسيات ترى العامل من خاللها وترى
انطباع لدى البعض يف ّ
نصوص اآلخرين من خالل ما تكتب .ال يخلو األمر من «شلليّة»
وإخوانية موروثة ومتواصلة .وبخصوص الجوائز ومهام قيل يف
تظل أفضل من انعدام وجودهاّ ،ذلك أن الحديث
تقييمها فهي ّ
املثار حولها قد يكون عامال مساعدا يف االنتباه إىل النصوص
املت ّوجة وحتى النصوص التي مل تت ّوج وهو أمر كان معدوما يف
عالقة بتقييم الكتب والكتّاب .الحديث يف هذا الشأن أفضل من
الصمت املرافق.
ّ
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن والتزام بجاملية اإلبداع؟
 أفهم هذه الواو بوصفها واو وصل ال واو فصل .االلتزام بجاملياتاإلبداع هو بالرضورة التزام بقضايا اإلنسان .النص الذي يجعل
هاجسه االلتزام بقضايا املجتمع والوطن الب ّد أن يكون ملتزما
وحقيقي ال يف الواقع
بتطوير جاملياته وباحثا عن حضور فاعل
ّ
فقط بل يف مسار تطوير التجربة الفنية والجاملية يف مطلقها.
دور الفن أن يكون فنا أوال وأن يكون قادرا عىل النفاذ إىل
العمق اإلنساين ودفعه إىل الفعل عرب املساءلة الدامئة للقناعات
واملعتقدات واملسلامت .هو بثّ للقلق يف املتلقي تجعله يرى
العامل بشكل مغاير ملا هو عليه.
* انتقل أغلب الشعراء من الشعر إىل الرواية .هل فكرت يف
النزوح إليها؟
 أتف ّهم هذا االنطباع وهذا االنتقال ،الرواية هي ديوان العرصالحديث .مل يعد الشّ عر كام كان سابقا .أزاحته الرواية عن عرشه
السابق ذلك أن السرّ د أقدر عىل القبض عىل لحظات التح ّول
والتغيرّ الرسيع ،فيام ظل الشعر محاورا للثابت واملطلق ،تأخذ
املخفي
الرواية قدرتها عىل القول اآلن وهنا وتذهب يف ذلك إىل
ّ
والغامض .يعتقد الشعراء أن امتالكهم للّغة قد يضيف إىل السرّ د
صبغة شاعرية يحتاجها النص .أنا قارئ نهم للرواية ولكن مل يغرين
االنتقال إليها إىل ح ّد اآلن .أته ّيب هذا الذهاب إىل مناخات السرّ د
أحب أن أجعل نيص الشعري ناضجا وأن أؤ ّجل هذا
وغواية الرواية ّ
السؤال .التجربة مع املرسح أكرث إغراء بوصفها تجربة جامعية مع
األشخاص والفاعلني وبوصفها تجربة أكرث انفتاحا عىل فنون أخرى.

