كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
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إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
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لقاء رئيس الجمهورية باألمين العام لالتحاد:

انفتاح رئايس عىل االحتاد أو مقدمة لبلورة
مبادرة جديدة حلل األزمة الراهنة فـي البــالد ؟
 20جانفي  1946ذكرى تأسيس االتحاد

 76عاما وما حادت البوصلة
معركة القضاء لن تحسم قريبا...

اليوم الخميس النظر يف ملف الجرائم االنتخابية
االشتراكات

اضراب يف البلديات
يومي  21و 22فيفري
 كل تفاصيل االتفاق يف «الصوناد»الشاعر
المولدي
فرّوج

األخ أنور بن قدور:

ال يمكن تجميد األجور
وال رفع الدعم...

المنصف الشريقي أمين عام الحزب االشتراكي

لقاء رئيس الدولة بأمني عام اتحاد
الشغل كان مطلبا لكل القوى الوطنية

الشعراء الذين سبقوا وتسابقوا إىل البالطات خسروا الكراسي والقراء!
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وطنية

لقاء رئيس الجمهورية باألمين العام لالتحاد:

*خليفة شوشان

انفتاح رئايس عىل االحتاد أو مقدمة لبلورة
مبادرة جديدة حلل األزمة الراهنة يف البالد ؟

بني التفاجؤ والتفاؤل واالنتقاد اختلفت
ردود فعل الفاعلني السياسيني ومنظامت
املجتمع املدين التونس ّية حول اللقاء األخري
بني رئيس الجمهورية قيس سعيد واألمني
العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ
نور الدين الطبويب السبت  15جانفي 2022
بقرص قرطاج ،لقاء جاء بعد انقطاع دام
ألشهر وذهب املحللون يف توصيفة مذاهب
شتى بني من ع ّده انكفاء من الرئيس
لرتتيب وضع أولوياته وبني من اعتباره
جفاء وتباعدا ومثة من ذهب أبعد من ذلك
باعالنها قطيعة ومقدمة لصدام حتمي.
اللقاء كان مطوال وتناول الوضع العام يف
البالد عىل األصعدة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية.

رئيس الجمهورية:
ال جفاء مع االتحاد
رئيس الجمهوريّة استهل كلمة استقبال األمني العام
املنشورة عىل الصفحة الرسم ّية لرئاسة الجمهوريّة
لنفيه “وجود جفاء بني اتحاد الشغل والرئاسة» مؤكدا
عىل «مكانة اتحاد الشغل ودوره يف الجانب النقايب
والوطني يف كثري من املناسبات عىل الصعيد الداخيل
والعريب وكل األصعدة» وذكر مبواقف املنظمة «من كل
قضايا الحق مثل قضايا التحرر من االحتالل واالستعامر
وخاصة موقفه من القضية الفلسطينية ،وبدوره
الوطني الذي يتجاوز الدور النقايب» معتربا أن االتحاد
ميثّل «قوة اقرتاح» مقدما أمثله عىل اسهاماته يف برنامج
اصالح التعليم والربنامج االقتصادي واالجتامعي خالل
الخمسينيات وبرنامج ومشاركته يف معركة التحرير
والتأثري الدويل» كام أكد رئيس الجمهورية يف كلمته
عىل أهم ّية التشاركية والحوار مع املنظمة.
االمين العام:
مرحلة حرجة يجب أن تدار

بالهدوء والحكمة والتشاركية
بدوره أكّد األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
يف كلمته التي أعقبت اللقاء انه تم التأكيد بني
الطرفني عىل ان هذه املرحلة ال ميكن ان تبنى اال يف
اطار تضامن وطني حقيقي ،وال ميكن بناؤها بالفعل
وردة الفعل ،بل ال بد من الكثري من الهدوء والحكمة
والتعقل والتشاركية.
مضيفا ان املعركة الحقيقية اليوم هي باالساس
اقتصادية واجتامعية وهي أيضا سياسية ،موضحا ان
اهل السياسة هم من يؤطرون املجتمع .كام جدد
التأكيد عىل أن حرية التعبري واالعالم و التظاهر
السلمي واملدين مضمونة وال ميكن املساس بها .وأشار
األخ األمني العام عىل ان الفرتة القادمة ستكون فرتة
وعي حقيقي وكل ما تتطلبه تونس لبناء وحدة وطنية
حقيقية عىل قاعدة روح املسؤولية والوطنية ورسم
الخيارات حسب األهداف واالولويات التي تخدم
الطبقات املفقرة واملهمشة والطبقات العاملة وكل
املؤسسات العمومية والخاصة».
كام تط ّرق اللقاء املطور للوضع السيايس حيث

عبرّ األخ االمني العام عن خشية االتحاد من طريقة
وضع الدستور والقانون االنتخايب وجدد موقفه من
االستشارة االلكرتونية وعرب عن رؤية املنظمة للحلول
السياسية التي تراها كفيلة بتجاوز التعقيدات .أما عىل
الصعيدين االقتصادي واالجتامعي فعبرّ األمني العام عن
قلق االتحاد من االرتفاع الكبري لالسعار وتفيش ظاهر
االحتكار التي أثرت عىل القدرة الرشائية للمواطنني
وعن انزعاجه من الطبيعة االنفرادية التي اختارتها
الحكومة يف وضع ميزانية  2022وغياب االجراءات
االجتامعية اىل جانب قرار وقف االنتدابات ،ووانتقد
برنامج الحكومة يف التفاوض مع صندوق النقد الدويل.
وأكذ عىل تفاعل الرئيس مع جملة التحفظات التي
قدمها االتحاد.
لقاء ايجابي في انتظار
التجسيد العملي
وانسجام التعاطي الحكومي
اللقاء مثّل فاتحة ايجابية الذابة الجليد واسرتجاع الثقة
يف انتظار استتباعاته العملية وتحسيدها عىل ارض
الواقع مبا يخلق انسجاما بني مبادرة الرئيس وطريقة

تعاطي الحكومة مع املنظمة يف عديد امللفات
املعلقة والعودة اىل الحوار االجتامعي الحقيقي
والبناء بعيدا عن املنشور  20الذي طالب االتحاد
بالغائها واستئناف التفاوض حول الزيادة يف األجور
والرشوع الج ّدي يف فتح امللفات االقتصادية وعىل
رأسها مرشوع انقاذ املؤسسات العمومية واصالح
منظومات التعليم والصحة والنقل غريها من
القطاعات االسرتاتيج ّية.
الحلول ممكنة بمزيد االنفتاح الرئاسي
وعقالنية القوى السياسيّة
أهمية اللقاء تجاوزت العالقة بني رئاسة الجمهورية
ورئاسة الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل
لتمثل نقطة مفصلية يف سياق سيايس واقتصادي
واجتامعي اتسم باالحتقان والغموض وانعدام الثقة
بني الجميع لذلك مثل لعموم التونسيني بارقة أمل
يف حلحلة الوضع الوطني العام ،والعودة اىل التشاركية
والحوار النقاذ البالد وجرس اله ّوة وتخفيف االحتقان
بني الفاعلني السياسيني واالجتامعيني،يف حني اعتربه
آخرون مجرد محاولة من رئيس الجمهورية لكرس
عزلته السياسية مع الداخل والخارج خاصة وهو
يأيت اثر األحداث التي عرفتها البالد يوم  14جانفي
واالنتقادات املوجهة للحكومة وخاصة وزارة الداخلية
يف تعاطيها مع املحتجني .هل يؤسس هذا اللقاء ملبادرة
جديدة لحل األزمة الراهنة يف البالد؟ االجابة عن هذا
السؤال مرهونة بحسب االمني العام لالتحاد االخ
نور اليدن الطبويب بالتطورات السياسية واالقتصادية
واالجتامعية يف األيام القليلة القادمة ،ومرشوط
بتواصل انفتاح رئيس الجمهورية عىل القوى السياسية
واملنظامت الوطنية وقوة إنصاته واميانه بأنه البد من
صياغة رؤية تشاركية ملصري ومستقبل البالد من جهة
وابتعاد األطراف املتدخلة يف الشأن العام وخاصة منها
السياسية عن منطق «الفعل وردة الفعل» والتشنج
واقتناعها برضورة «التقدم اىل االمام».

االتحاد يحيي ذكرى وفاة

تعزية

يتقدم املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد بأحر املناضل النقابي محمد الزغب

التعازي إىل األخ نعامن الغريب الكاتب العام
للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية و
التأمينات إثر وفاة والدته ،رحم الله الفقيدة
وأسكنها واسع جنانه ورزق أهلها وذويها جميل
الصرب والسلوان.

أرشف األمني العام لالتحاد األخ نورالدين الطبويب
مع ثلة من أعضاء املكتب التنفيذي الوطني
والنقابيني والنقابيات و ابناء قطاع الكهرباء
والغاز وعائلة الفقيد عىل ذكرى وفاة املناضل
النقايب محمد الزغب.

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

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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األخ أنور بن قدور في صفاقس:

‹ال يمكن
تجميد األجور
وال رفع الدعم›

قال األمني العام املساعد لإلتحاد العام التونيس
للشغل املكلف بالدراسات والتوثيق األخ أنور
بن قدور ،إنه من غري املمكن اليوم تجميد
األجور نظ ًرا لغالء األسعار ،كام ال ميكن رفع
الدعم أيضا ،خاص ًة يف ظل غياب تقنية امل ُع ّرف
اإلجتامعي الوحيد الذي ميكّن من رصف الدعم
لصالح مستحقيه.
وأضاف األخ أنور بن قدور ،عىل هامش ندوة
نظمها االتحاد الجهوي للشغل يف صفاقس،
حول قانون املالية ،ان هناك اتفاقيات ممضاة
بني االتحاد والحكومة ‹مصداقية التفاوض
تقتيض تطبيقها›.
كام دعا بن قدور اىل حوار إجتامعي فعال.

وطنية
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قطاع البلديين في اضراب يومي  21و 22فيفري

تجاوزات عديدة وسوء استعمال للسلطة واعتداء على الحقوق
نحن أعضاء الهيئة االدارية لقطاع البلديني املجتمعون
يوم  12جانفي  2022برئاسة األخ منعم عمرية األمني العام
املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية وبعد تدارسنا
للوضع العام بالبالد وتداولنا ألوضاعنا املهنية واملادية نسجل
تردي املناخ املهني واالجتامعي داخل جلّ البلديات التي
بلغ فيها التوتر واالحتقان درجة غري مسبوقة ج ّراء ما خ ّولته
مجلّة الجامعات املحلية من سلطات مطلقة للمجالس
البلدية ورؤسائها مام رشع لرضب وحدة الدولة تحت غطاء
التدبري الحر واالستقاللية االدارية واملالية ونشدد عىل ان
وتعسف عىل
ما يشهده القطاع اليوم من ظلم وتهميش ّ
البلديني واعتداءعىل حقوقهم املرشوعة يف العمل الكريم
ويف ظروف الئقة تحفظ كرامتهم كسائر موظفي الدولة،
خصوصا مع ما تشهده املجالس البلدية من انفالتات
وسوء استعامل السلطة التي خولها لهم القانون وارتكاب
تجاوزات عديدة زيادة عىل تتايل االعفاءات وحاالت العزل
وإيقاف املرتبات دون موجب قانوين يف مخالفة رصيحة
للدستور واملواثيق الدولية وللقانون وبناء عليه فإننا نعبرّ :
ـ اعتزازنا باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل
املنظمة النقابية العتيدة وقلعة النضال ومتسكنا باملبادئ
والقيم التي أرساها املؤسسون وعىل رأسهم الزعيم الراحل
الشهيد فرحات حشاد.
ـ تشبّثنا باستقاللية منظمتنا وتنديدنا بكل محاوالت
التدخل يف شؤونها واستنكارنا حمالت التشويه املمنهجة
ضد االتحاد العام التونيس للشغل ومحاولة تأليب الرأي
العام وبث الفتنة عرب التشكيك يف النقابيني وهياكل االتحاد
مبختلف مواقعهم والغاية من كل ذلك استهداف املنظمة
ملنعها من االضطالع بدورها وأداء مهامها النضالية دفاعا
عن القضايا الوطنية واالقتصادية واالجتامعية الحارقة
وقرارنا السيادي وخاصة استهداف شخص االمني العام.
ـ نث ّمن عاليا بيان الهيئة االدارية الوطنية بتاريخ 04

ـ االنتهاء من التفاوض حول املدونة املهنية لعملة
جانفي  2022يف عالقة بالوضع العام الدقيق الذي متر
به بالدنا وندعو الحكومة ورئاسة الجمهورية إىل تفعيل البلديات
ـ تفعيل االتفاق القايض بإحداث يوم وطني للعون
التشاركية الحقيقية والحوار الجاد مع منظمتنا وبقية
املك ّونات الوطنية من االحزاب واملنظامت التي مل تتو ّرط يف البلدي
ـ اصدار االمر املتعلق بالترصف يف الكتاب العامني
االرضار مبصالح البالد .من أجل بلورة خارطة طريق واضحة
للبلديات
املعامل النقاذ البالد من الوضعية الصعبة التي مت ّر بها.
ـ توضيح الوضعية االدارية املتعلقة بأعوان الرشطة
ـ نش ّدد عىل وجوب احرتام الحق النقايب وضامن
مصداقية التفاوض والتع ّهدات واالتفاقات املمضاة مع البيئية وتحديد مهامهم
ـ تفعيل مخرجات الجلسات املنعقدة يف إطار اللجنة
بالسحب الفوري للمنشور
الطرف النقايب ونطالب الحكومة ّ
عدد  20ملا يشكّله من نسف للحوار االجتامعي ورضب الثنائية املشرتكة مع وزارة الشؤون املحلية
ـ تفعيل منظومة التكوين داخل البلديات وتوضيح
للحق النقايب.
العالقة مع مركز التكوين ودعم
ـ نعبرّ عن انشغالنا من الضبابية
الالمركزية.
يف التعاطي مع الوضع الصحي بالبالد
تسوية
متى
ـ تسوية وضعية أعوان
خصوصا مع استمرار سياسة الالمباالة يف
الحضائر العاملني بالبلديات
النهوض بالقطاع الصحي العمومي مام قد
أعوان
وضعية
ندعو وزارة االرشاف إىل
يعل بالدنا عرضة مجددا ملوجة وبائية قد
التدخل جهويا ومحليا لحلحة
تكون أعنف من سابقاتها.
الحضائر؟
االشكاليات املرتاكمة يف مختلف
ـ نطالب باملراجعة الفورية ملجلة
بلديات الجمهورية وخاصة يف
الجامعات املحلية لتعارضها مع مبادئ
احرتام القانون ورضبها لوحدة الدولة واالنطالق رسيعا يف بلدية قابس وبعض البلديات االخرى.
ـ ندين سياسة املامطلة والتجاهل والعجز املعتمدة يف
مراجعتها.
ـ تأكيدنا عىل رضورة تفعيل االتفاق املمىض بني عالقة مبوضوع النفايات واملصبّات وما شاب هذا امللف من
الحكومة واالتحاد يف إطار جلسات خمسة زائد خمسة تالعب وتواطؤ ونح ّمل السلطة مسؤوليتها يف توتر الوضع
بتاريخ  06فيفري  2021واملتعلقة مبطالب القطاع (املنحة بسبب تهديد ص ّحة املواطنني نتيجة تخ ّبط السياسات
الخصوصية ،األمر عدد  1143املتعلق بإعادة التوظيف يف مجال البيئة وحامية املحيط وغياب التص ّورات
وإصدار القانون االسايس العام للبلديني) ونذكر باملطالب واالسرتاتيجيات الوطنية البديلة.
وبناء عىل ما تقدم ونظرا ملا آلت اليه االوضاع بالقطاع
التالية:
ـ إصدار النظام االسايس الخاص بأعوان الوكالة البلدية زيادة عىل عدم التعاطي الجاد لسلطة االرشاف مع مطالبنا
للخدمات البيئية وتحيني النظام االسايس ألعوان الوكالة العالقة واملزمنة فإنّنا ق ّررنا الدخول يف إرضاب قطاعي يومي
 21و 22فيفري .2022
البلدية للترصف

اتفاقات ايجابية يف الشركة التونسية للبنك
يف اخر جلسة عمل عىل مستوى الرشكة التونسية
للبنك أبرمت النقابة االساسية للمؤسسة بحضور
الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية اتفاقات
مهنية واجتامعية ايجابية اساسها تفعيل اتفاقات تم
ابرامها يف سبتمرب الفارط.
ففي باب االمتيازات املمنوحة تم االتفاق عىل

مواد إعالمية
ومقاالت أخرى يف
عدد الحق
تزامن احتفال النقابيني بذكرى التأسيس يوم 20
جانفي  2022مع توفر عدد كبري من املادة االعالمية
مع وصول عدد آخر من املقاالت الصحافية إىل
ادارة التحرير لذلك أرجاءنا نرشها إىل عدد قادم
لذا نطلب من كل االخوة االصدقاء والقراء التفهم
ومزيد االنتظار ولنا جميعا التوفيق وشكرا عىل حسن
العناية واالهتامم مبا تنرشه الشعب الورقية اسبوعيا.
* املحرر

التقليص يف يف نسبة الفائدة املوظفة عىل جميع
القروض املسندة للموظفني عىل املوارد الذاتية يف
حدود  4,5باملائة عوضا عن  5,5باملائة بداية من
 3جانفي  2022ويشمل هذا التقليص قروض اقتناء
االرض وبناء ورشاء املسكن وتوسيع مسكن عىل 15
سنة و 7سنوات وقرض اقتناء السيارة والقرض املبارش.
كام تم االتفاق عىل متكني املوظفني الذين متتعوا
بقروض اجتامعية  FAS (20الف دينار و 40الف
دينار و 70الف دينار ) الحصول عىل قروض تكميلية
يف حدود  90الف دينار بداية من  3جانفي .2022
وسيتم ايضا متتيع ازواج املوظفني بنسبة فائدة
تفاضلية عىل القروض املمنوحة بداية من  3جانفي
الجاري وذلك يف حدود  TMMعوضا عن ، TMM+2
وايضا متتيع ابناء املوظفني بنسبة فائدة تفاضلية عىل
جميع القروض املمنوحة بداية من  3جانفي الجاري
وذلك يف حدود  ،TMM+2والغاء الفوائض املثقلة
عىل الرصيد املدين لحسابات املوظف ني �agios débi
 teurssوذلك يف حدود السقف املسموح به �autori
 sations du solde débiteurبداية من  3جانفي
الجاري .
هذا ووقع االتفاق عىل اعداد سياسة تأجري خاصة
بالرشكة التونسية للبنك يقع عرضها عىل مجلس االدارة

*الضحكة أساس النجاح يف الرشكة التونسية للبنك
قبل مويف مارس املقبل تأخد بعني االعتبار الرتفيع يف العمل باملؤسسة وتحفيز املوظفني.
يخص الرشكات التابعة ،فقد اتفق طرفا
االجور يف اطار  12باملائة وذلك لتقليص الفارق بني
أما فيام ّ
القطاعني العام والخاص واملحافظة عىل كفاءات البنك التفاوض عىل االلتزام بعدم التجديد للمرتشحني عىل
مع التأكيد عىل مراجعة طريقة احتساب النسب الرشكات الفرعية التابعة للذين بلغوا س ّن التقاعد مع
القارة واملتغرية ومراجعة املنح الوظيفية والخصوصية توفري مكونات الحوكمة الرشيدة مبا يضمن نجاحها
ودميومتها  ،كام اتفاق الطرفان عىل رضورة اعطاء
لكافة املوظفني.
من جهة اخرى ،سيتم االرساع يف تحيني ومراجعة االولوية الطارات البنك لتقلد املسؤوليات يف الرشكات
الهيكل التنظيمي وس ّد الشغورات يف اقرب االجال التابعة.
*صربي الزغيدي
مع االخذ بعني االعتبار اسرتاتيجية البنك وحسن سري
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تجنبا ألي احتقان إجتماعي

* لطفي املاكني

مطالب إجتماعية واستحقاقات اقتصادية الحكومة ملزمة بها
عديدة هي املؤرشات التي تنبئ بحالة عدم
االستقرار لدى اغلب القطاعات والفئات ولعل
االعالن املتواتر عن ارضابات منتظرة يف قادم
االيام أو تحركات احتجاجية تؤكد ذلك وهو ما
يحتم الترسيع من جانب الحكومة يف البحث عن
سبل تجنب سيناريو يتكرر سنويا يف مثل هذه
الفرتة من كل سنة وهذا ما حصل مع اغلب
الحكومات السابقة والتي اختارت الحلول االمنية
ملواجهة تلك االحتجاجات بدل ايجاد الحلول
ملشاكل ومطالب ظلت عالقة واصبحت مرتاكمة
هنا يجوز القول انها تركت ورثتها للحكومة
الحالية وعليها يف إطار استمرارية الدولة وااللتزام
بها تنفيذها.
كام ان مرور ثالثة أشهر عىل تسلم للحكومة
نجالء بودن مهامها يجعلها خاضعة للتقييم وهذا
املتعارف عليه بكل الدول النها فرتة كافية للنظر
يف امللفات ووضع جدول أولوياتها ويف مرحلة
الحقة يقدم كل عضو حكومة برنامج عمله ضمن
رؤية يفرتض ان تكون شاملة للعمل الحكومي
وهذا ما كانت تفتقده الحكومات السابقة املكبلة
للمحاصصات الحزبية وتحالفاتها التي طغت عىل
أي رؤية اور تصور لخدمة املشاغل الحقيقية
للمواطنني.
وتأيت دعوة أغلب املتابعني لآلداء الحكومي
ورضورة تركيزه عىل االولويات املطروحة يف
فرتة تستدعي عدم الرتاخي واالستهانة مبؤرشات
عدة نذكر منها االمتعاض الكبري مام تضمنه
قانون املالية لسنة  2022من ترفيع يف األتاوات
والرضائب وقد كان بيان الهيئة االدارية لالتحاد
العام التونيس للشغل واضحا يف هذه املسألة
حني استنكر االسلوب االنفرادي واالرتجايل
الذي متت به صياغة هذه املسألة حني استنكر
االسلوب التي اعتربها قارصة عىل تلبية املطالب
االجتامعية امللحة واالستحقاقات االقتصادية
الرضورية فضال عن طابعها التلفيقي ومواصلتها
يف اغلب فصولها نفس االجراءات االدارية
الفاشلة املعتمدة منذ عقود يف غياب التشاور

واالستامع إىل الرأي اآلخر وطالبت الهيئة
الحكومة بإتخاذ التدابري الرضورية لتجاوز
النقائص وتجنب االستتباعات السلبية لهذا
القانون.
وتستند تلك الدعوة من الهيئة االدارية اىل
وضوح الرؤية مبا سينجر عنه ما تضمنه قانون
املالية من فصول مل تكن متامهية مع انتظارات
عموم التونسيني مبختلف القطاعات التي ينتمون
اليها لذلك تم التأكيد عىل أهمية التزامها
بتعهداتها وتطبيق االتفاقات القطاعية وخاصة
انهاء كل اشكال العمل الهش.
* التشغيل والبعد اإلجتامعي
من استتباعات قانون املالية الجديد تعطيل

الكثير من القوانين
تنتظر األوامر
التطبيقية لتصبح نافذة

تنفيذ قانون  38لتشغيل العاطلني عن العمل من
أصحاب الشهادات العليا من الذين طالت بطالتهم
والذين دخلوا يف جملة من التحركات االحتجاجية
بأغلب جهات البالد مطالبني بالرتاجع عن هذا
القرار الذي جاء عكس انتظاراتهم بتنفيذ ما
تعهدت به الدولة بإيجاد حل ملعظلتهم املستمرة
منذ سنوات دون ان تعرف نهاية لها ورفضهم يف
الوقت نفسه أن يكونوا ضحية التجاذبات الحزبية
الن املصادقة عىل أي قانون يبقى يف النهاية ملزما
الي حكومة ضمن حتمية استمرار مؤسسات
الدولة وهذا ما مل يقع احرتامه يف عالقة بهذا
القانون اضافة إىل تحركات املعلمني واالساتذة
النواب الذين مل يتحصلوا عىل مستحقاتهم املالية
ألشهر طويلة وعدم تسوية وضعيات العديد منهم.
كام ان قانون املالية غ ّيب االجراءات
االجتامعية لفائدة الطبقات الهشة ومحدودة
الدخل وكل ما تم يبقى مجرد مسكنات وزيادة

يف املنح املسندة للعائالت املعوزة مبقدار زهيد ال
يعكس االرتفاع املشط يف االسعار الذي تعاين منه
اغلب فئات املجتمع وهذا ما أشارت اليه كذلك
الهيئة االدارية لالتحاد يف بيانها حيث اعتربت
ذلك االنفالت يف االسعار تنكيال بقوت التونسيني
عرب االحتكار واملضاربة والتحيل وافراغ االسواق
من بعض السلع واملواد االساسية ودعت إىل
إنقاذ املقدرة الرشائية للمواطنني حتى يتمكنوا
من ضامن مقومات العيش الكريم الذي تراجع
مستواه يف الفرتة االخرية جراء تلك املامرسات
االحتكارية.
* أين األوامر التطبيقية
كام أن هناك خشية من تخيل الدولة عن
دورها االجتامعي من خالل تلك االجراءات
املضمنة بقانون املالية خاصة وأن األوامر التطبيقية
لقانون االقتصاد االجتامعي التضامني مل تصدر
بعد وهنا البد من االشارة اىل أن بعض القوانني
وبعد املصادقة عليها تبقى يف انتظار صدور
االوامر الرتتيبية حتى تدخل حيز التنفيذ وهذا ما
كان مع القانون  38الن الحكومة السابقة مل ترسع
بإصدار تلك االوامر وبالتايل فإن أي اشكالية يحتاج
حلها إىل مسار متواصل يف االجراءات ال يتوقف
عند نقطة معينة.
وتتعزز تلك الخشية من الترسيبات االخرية
عن توجه الحكومة التخاذ اجراءات موجعة
لتنفيذ رشوط صندوق النقد الدويل بالتخيل

هلذه األسباب كان النقص يف املواد الغذائية األساسية

أكدت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات
فضيلة الرابحي أنه ال وجود ألي نية ملراجعة
األسعار املدعمة سنة  2022مشرية إىل أ ّن
الحكومة متمسكة باملحافظة عىل نفس

األسعار كآلية لحامية مصلحة املستهلك
والحفاظ عىل السلم االجتامعية.
وأوضحت الرابحي أن النقص املسجل
لبعض املواد الغذائية األساسية يف الفرتة

املاضية مرده تراجع العرض بسبب تأخر
وصول شحنات من القمح والزيت وارتفاع
الطلب خالل فرتة رأس السنة الجديدة
مضيفة أنه وقع تاليف هذا النقص يف
املواد املفقودة عىل غرار الفارينة
والسميد والزيت النبايت والبيض
إذ ستقع االستجابة لكل طلبات
السوق وسيقع تزويد تجار الجملة
والتفصيل بكل املواد.
وأفادت أن الوزارة قامت بتوريد
 6آالف طن من الزيت النبايت بداية
من يوم  15جانفي سيقع توزيعها
عىل وحدات التعليب بكامل تراب
الجمهورية.

عن دعم العديد من املواد األساسية وهذا ما
نفته إىل حد االن الحكومة وإىل ذلك الرتفيع
يف الرضائب وتجميد االجور ومثلها االنتدابات
والوظيفة العمومية وتطرح مثل هذه الوضعية
قدرة املواطنني عىل تحمل تبعات هذه الخيارات
اذا ما ثبتت صحتها الن الحديث عن تضحيات يف
مثل هذه االوضاع يكون فوق طاقة تحملهم الن
اي اجراءات تقشفية يفرتض ان تتخذ ضمن إطار
تشاريك يتم من خالله توضيح كل الصعوبات التي
تواجهها البالد وكشف كل الحقيقة دون مواربة
او تضليل اضافة اىل تقاسم اعباء مرحلة التقشف
حتى ال تبقى الطبقات الشعبية وحدها من يدفع
الرضيبة يف حني تحافظ الفئة املحظوظة املرتفهة
واملسؤولني عىل منافعهم وامتيازاتهم وهذا ما
يزيد يف حالة الغنب والشعور بالضيم خاصة وان
جائحة كورونا أرضت بعديد القطاعات واحالت
الكثري من العاملني بها عىل البطالة مقابل استفادة
قطاعات اخرى لكنها ال تساهم يف املجهود الوطني
التضامني!
* تفعيل الحوار
كام ان مؤرشات وأرقام املنتدى التونيس
للحقوق االقتصادية واالجتامعية تؤكد ان عدد
االحتجاجات والتحركات تجاوزت  12الف اىل حد
موىف سنة  2021مع تواصلها يف االيام القادمة
وهو ما يستدعي تفعيل الحوار االجتامعي الن
التشاركية تبقى األساس لتجاوز أي تداعيات قد
تحدث وبالتايل فإن حكومة نجالء بودن مدعوة
خالل املرحلة القادمة إىل التواصل مع الرشيك
االجتامعي والبحث عن الحلول املمكنة لجملة
امللفات املطروحة وهي عديدة ومرتاكمة منذ
الحكومات السابقة التي انغمست يف الرصاعات
الحزبية مع محافظة كل طرف عىل نصيبه من
الحقائب الوزارية دون السعي إىل تحمل املسؤولية
املستوجبة اي وضع الربامج وطرح البدائل اآلنية
يف انتظار املعالجة النهائية لها من أجل تثبيت
استقرار اجتامعي يبقى أساس أي استقرار سيايس
وتطور اقتصادي للبالد.

* وزيرة التجارة فضيلة الرابحي

وأكدت وزيرة التجارة أن هناك مخزونا
يف أغلب املواد عىل غرار الحبوب إىل غاية
شهر ماي إضافة إىل مخزون يف مادة البيض
وبقية املواد استعدادا لشهر رمضان املعظم.
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 20جانفي  1946ذكرى تأسيس االتحاد العام التونسي للشغل..

 76عاما وما حادت البوصلة..

بقلم :بديع السعدي-عضو االتحاد الجهوي للشغل بنب عروس
تعد الحركة النقابية التونسية من أعرق التنظيامت االجتامعية يف الوطن
العريب ،كيف ال وقد عرف التونسيون النضال النقايب منذ بدايات القرن
املايض ،وعىل مدى كل مراحل النضال النقايب كان هناك تالزم بني الفعل
السيايس والنضال االجتامعي وهو أمر فرضه واقع االستعامر الذي كانت
ترزح تحته البالد.
منذ منتصف عرشينات القرن املايض زرع الزعيم محمد عيل الحامي
البذرة األوىل للعمل النقايب التونيس الحر واملستقل ،فبعد أن كان العامل
التونسيني منخرطني يف االتحادية الفرنسية للعامل منذ أن تأسست سنة
 1919وجدوا أنفسهم مطالبني بااللتفاف حول القيادة النقابية الوطنية التي
يتزعمها محمد عيل الحام الذي متكن من عقد املؤمتر التأسييس لجامعة
عموم العملة التونسية يوم األحد  18جانفي  1925عقب نجاحه يف تتويج
مبادراته يف املجال االجتامعي التي تهدف إىل تأسيس تعاونيات ببعث «
جمعية التعاون االقتصادي « يوم  29جوان  ،1924كذلك بعد أن قام عملة
الرصيف بالعاصمة يوم  13أوت  1924باعتصام كبري بتحريض منه ومن
رفاقه النقابيني الوطنيني الذين تح ّمسوا ألفكاره ،وكان أبرزهم املناضل الفذ
بلقاسم القناوي الذي قام مبحاوالت جدية إلحياء جامعة عموم العملة
التونسية سنة  1937بعد أن تالشت أمام الهجمة االستعامرية ،وأمام
مناورات االتحادية الفرنسية للعامل الخبيثة ،وقد كان ذلك يوم  27أفريل
من سنة  1937حيث تم انتخاب هيئة وقتية تكونت من بلقاسم القناوي (
كاتب عام ) ،وعيل القروي ( كاتب عام مساعد ) ،ومحمد مقطوف ( أمني
مال ) و أعضاء آخرون...
ّكل هذه التجارب التي كانت تهدف إىل بناء رصح منظمة نقابية وطنية
عتيدة تساهم يف الحركة التحريرية الوطنية من جهة ،وتعمل عىل تحسني
الظروف املادية واملعنوية للطبقة الشغيلة التونسية من جهة ثانية.
بعد كل التجارب ،والنضاالت النقابية التي احاطت بطاقات جبارة
ملناضلني أفذاذ متكن الزعيم فرحات حشاد من عقد املؤمتر التأسييس
لالتحاد العام التونيس للشغل متوجا مسرية الحركة النقابية التونسية خري
تتويج بفضل قدرته الفائقة عىل هيكلة العامل نقابيا بكافة الجهات بدءا
باملناطق التي تتواجد فيها اليد العاملة التونسية بكثافة.
 الزعيم الشهيد والتأسيسترى كيف أبدأ ؟ ومن أين أتناول الخط النقايب الوطني للزعيم الشهيد
؟ زعيمنا أشهر من القمر ومن نار عىل علم .إنّه شهيد الوطن فرحات
حشاد .اميانا م ّني بأن يكون حارضنا مرتبطا ارتباطا وثيقا مباضينا ،مؤثرا
إيجابا يف مستقبلنا ،وألن الحياة أمجاد وهزائم ،فإن حياة حشاد كانت
طويلة وعريضة وكانت عمال مقاوما وبناء وطنيا بال عبث وبال هزل ،وكانت
مثرية فاعلة يف تاريخ تونس ،وتاريخ العرب ،والحركة النقابية العاملية  ،وإن
كانت كل التجارب النضالية عىل مر التاريخ يتخللها صعود ونزول ،وفشل
ونجاح ،فإن حشاد مل يحصل وإن فشل يف أمر عزم عليه ،وال يف مه ّمة قام
بإنجازها وهو ما دفع املستعمر البغيض إىل تصفيته بعد أن تأكدت فعاليته
واخالصه للشعب وللوطن.
آمن الزعيم حشاد بالعمل الجامهريي ،أي بالنضال إىل جانب الجامهري
الشعبية واالنصهار يف صلبها ومعايشة همومها وقضاياها والتفاعل معها،
وكان يتحىل بقدر كبري من املرونة والصرب ،والرغبة الجامحة يف التعلم من
الجامهري قبل تعليمها ،لذلك نال حشاد ثقة الجامهري ،وخاصة العامل
والبطالني ،واستطاع أن ينمي وعيهم الوطني عىل أساس تجاربهم ،ومن
خالل نضالهم االجتامعي...
بداية من سنة  1944رشع فرحات حشاد يف بعث نقابات تونسية
مستقلة ،وقد كان من املثقفني والنقابيني البارزين الذين يتقنون العمل
الجامهريي ،وكانت انطالقته يف التأسيس من مدينة قفصة أين يوجد عامل
املناجم ،ثم مدينة صفاقس أين بعث « اتحاد النقابات املستقلة للعامل
بالجنوب « يف نوفمرب  1944وتاله بعد ذلك تأسيس اتحاد مامثل يف الشامل
يف ماي  1945ليكونا كال االتحادين النواة الرئيسية النعقاد املؤمتر التأسييس

لالتحاد العام التونيس للشغل بتاريخ  20جانفي  1946باملدرسة الخلدونية
بعد جمع االتحادات الجهوية مع الجامعة العامة للموظفني التونسيني،
وانتخب فرحات حشاد كاتبا عاما لالتحاد العام التونيس للشغل.
متكن فرحات حشاد بعد تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل من تعبئة
الطبقة الشغيلة التونسية ،وتنظيمها حتى تلتف حول الحركة الوطنية
التحريرية وتنخرط فيها .كام انخرط االتحاد يف االتحاد الدويل للنقابات
الحرة سنة  1951ليتخذه حشاد منربا يف املحافل الدولية للدفاع عن حق
تونس يف االستقالل  ،وليحشد الدعم الدويل الواسع للقضية الوطنية
التونسية.
باإلضافة إىل تأكيده عىل رضورة العمل عىل تحسني ظروف عيش العامل
وبقية الفئات الشعبية وإعانتهم عىل تحقيق مطالبهم املهنية امللحة والدفاع
عىل حقهم يف تنظيم صفوفهم نقابيا ،عمل حشاد عىل ربط الحركة النقابية
بالقضية الوطنية ربطا وثيقا ،ليكرس يف وعي الشغيلة رئيسية املسألة
الوطنية  ،ويثبت لديهم أن كل املسائل االجتامعية ،والثقافية ،وغريهام
جميعها عمقها وطني وأن أي نضال اجتامعي مجرد من الوعي برضورة
كنس املستعمر هو نضال عقيم ال يفيض إىل نتائج ملموسة .وتأكيدا عىل
خط حشاد الوطني ال بأس من ذكر أهم ما كتب يف هذا الشأن.
« إذن فإننا نقاوم االستعامر ألنّه عدونا األلد وألنّه عدو كل حركة تقدمية
وكل عمل يرمي إىل احياء الشعور وكرامة البرش فهو عدو االنسانية ال ينمو
ظل الجهالة والفقر والخوف واذالل النفس والوهم وما إىل ذلك من
إالّ يف ّ
املآيس التي يسوء البرشية أن تنسب إليها بحال من األحوال.
فكيف يروق لنا العيش معرش االخوان ما دمنا مل نتغلّب عىل االستعامر ؟
وكيف نركن إىل الراحة ما دمنا نرزح تحت سيطرة االستعامر ؟ «  ..من مقال
« ملاذا نقاوم االستعامر ؟» خطه حشاد يف  16ماي .1947
إىل جانب قيادته النقابية اندفع حشاد يف قيادة الحركة الوطنية بأكملها
اثر اعتقال القيادات السياسية للحزب الحر الدستوري الجديد يف بداية
الخمسينات من القرن املايض ،وقد كان حاسام وصلبا يف جوهر املسألة
الوطنية التونسية وهو مقاومة املستعمر ،فقد أسدى تعليامته للمقاومة
تفص
التونسية بدحر املستعمر من كل شرب من األرض التونسية خاصة بعد يّ
الحكومة الفرنسية من وعدها مبنح تونس استقاللها الداخيل يف ديسمرب
 .1951ويف سبيل دحر املستعمر قدم االتحاد العام التونيس للشغل قافلة
من الشهداء أبرزهم الزعيم املؤسس فرحات حشاد الذي اغتالته يد الغدر
الفرنسية يوم  5ديسمرب  1952فضال عن االعتقاالت واملالحقات التي طالت
العديد من النقابيني والعامل وباقي الفئات الشعبية بعد مظاهرات عارمة
قادتها النقابات التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل تنديدا باملستعمر
الغاشم وطلبا لالستقالل.
 -حسم أمهات القضايا

 مسألة الحياد النقايبال يعني شعار «استقالل االتحاد « و» اتحاد مستقل والقواعد هي الكل
« الذي هو شعار صحيح برز بقوة أثناء تحركات  ،1978 / 01 /26ال يعني
الحياد بل يعني استقاللية االتحاد عن سياسة الحزب الحاكم آنذاك التي
ترجمت حينها يف استقالة الحبيب عاشور أمني عام االتحاد من الديوان
السيايس للحزب الحاكم وعبرّ ت عن رفض أن يكون االتحاد مج ّرد ملحق
للحزب الحاكم وعن رفض القواعد العاملية لسياسته التي استهدفت
املنظمة الشغيلة وتص ّدت للمطالب املرشوعة لجامهري الشعب الغفرية.
بكل وضوح منذ أربعينات
وقد حسم الزعيم الشهيد حشاد مسألة الحياد ّ
القرن املايض حيث يقول حشاد يف مقال له بتاريخ  16ماي  « 1947الحركة
النقابية والقضية الوطنية :
« إ ّن منظّمتنا كسائر املنظّامت النقابية ال تخوض يف املسائل السياسية
الحزبية احرتاما لحرية الفكر وتج ّنبا ألسباب االختالفات التي تتبع املسائل
الحزبية والتي من شأنها أن تعود بالتفرقة بني صفوف العملة ولكن
هنالك مسائل وطنية عامة هي موضوع اتفاق الجميع يتحتم علينا أن
تسري عىل ضوئها وأن تسعى لتدعيمها .وكلمتنا هذه تنطبق يف الحقيقة
عىل ّكل املنظّامت غري الحزبية سواء كانت ثقافية أو أدبية أو رياضية
فكل هذه املنظّامت تتج ّنب من السياسة ما يس ّمى باملسائل
أو صناعية ّ
الحزبية والنزعات املذهبية وأما املبادئ العامة التي ال تر ّدد فيها ألي فرد
نتمسك بها « ( .فرحات حشاد )
من الشعب فمن الواجب أن ّ
«الحلقة المفقودة »
توجد نزعة ميكن التعبري عنها بنزعة «الحلقة املفقودة» التي ال يعرث
أصحابها عن حلقة الربط بني املطالب املبارشة واملسائل الوطنية الرئيسية
فيصبح هناك نضال من أجل مطالب مبارشة معزول عن املسألة الوطنية
التي تصبح مج ّرد شعارات عامة تر ّدد مبعزل عن الواقع املعاش جامهرييا.
وهذه النقطة أيضا حسمها حشاد حيث أبرز بوضوح يف نفس املقال
االرتباط الوثيق بني كفاح الشغّالني لتحسني حالتهم ومسألة اإلطاحة بالنظام
االستعامري :
« فكفاح الشغالني لتحسني حالتهم األدبية واملادية إذا مرتبط أمنت
ارتباط مبصالح البالد العليا أل ّن ذلك التحسني يستوجب انقالبا اجتامعيا ال
ميكن التحصيل عليه ما دامت البالد ترزح تحت نري النظام االستعامري «
( فرحات حشاد ).
فكفاح العامل من أجل تحسني حالتهم املادية واألدبية إذن مرتبط
موضوعيا وعينا ذلك أم مل نعه مبصالح البالد العليا .أل ّن هذا التحسني ال
ميكن تحقيقه دون اإلطاحة بنري النظام االستعامري.
هذه الحقيقة التي وعاها حشاد هل جعلته يستنكف أو يكف عن
تنظيم نضال العامل والشغالني وكل فئات الشعب يف كل النواحي من أجل
تحسني أوضاعهم املادية واملعنوية ؟..عىل العكس فقد وقف حشاد عىل
الدوام إىل جانب الشغالني يف نضالهم مبختلف أوجهه ألن حشاد يعلم جيدا
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أن العامل والشغالني لن يعو حقيقة أسباب تر ّدي أوضاعهم إالّ من خالل
نضالهم اليومي لتحسني أوضاعهم فدأب عىل مخاطبتهم لريتقي بوعيهم
متناوال أوضاع البطالة وترشد األطفال وحرمانهم ووضع التعليم .وهو يعلم
أنه لو فعل غري ذلك لوجد نفسه وحيدا يردد دون جدوى  :يجب اإلطاحة
بالنظام االستعامري
توصل لها حشاد هي قانون أثبتته كل التجارب الثورية
والحقيقة التي ّ
مفاده أن الجامهري تعي الحقائق من خالل نضالها العفوي لتحسني ظروفها
املادية واملعنوية للتغلب عىل أوضاعها املرتدية وليس من خارجها .وهنا
يأيت دور العنرص الواعي ليعينها عىل اكتساب الوعي من خالل نضالها
ومن خالل تجربتها وليس من خارجها وإالّ كان مصري هذا العنرص الواعي
االنعزال والعجز عن التأثري يف الواقع وعن إفادة الجامهري وسيكون كام
يقول املثل الشعبي عندنا كالطائر الذي يغني وجناحه يرد عليه.
وحني نشارك الجامهري نضالها ال يعني هذا أننا سنخدعها أو نوهمها بأن
ظل الوضع القائم فال نعدها بالشغل
تحقيق مطالبها الجوهرية ممكن يف ّ
وال بتوفري األمن أو البيئة السليمة مثال ولكن نعدها أننا سنقوم بالواجب
الذي يوصل ويحقق الغاية املرج ّوة...
 االتحاد العام التونسي للشغل والبناء الوطنيمماّ ال شك فيه أن االتحاد العام التونيس للشغل كان رشيكا حقيق ّيا
يف بناء الدولة الوطنية الحديثة بعد حصول تونس عىل استقاللها يف 20
مارس  1956بدءا بتمثيليته الرئيسية يف املجلس القومي التأسييس آنذاك
إىل جانب مشاركته يف أول حكومة بعد االستقالل بتويل عدد من أعضاء
مكتبه التنفيذي حقائب وزارية هامة نذكر منهم مصطفى الفياليل وعبد
الله فرحات...
مل تكن القضية الوطنية يف حقبة االستعامر كرابط مشرتك بني الحزب
واالتحاد لتحجب بدايات تبلور الجوانب الخالفية بينهام ،وبروز التناقض بني
املوقف الحزيب الذي يقيض برضورة تبعية االتحاد للحزب ،واملوقف النقايب
الذي يقيض بتثبيت خصوصية االتحاد وتكريس استقالليته ،وهذا التناقض
سوف يؤدي إىل محطات بارزة يف تاريخ تونس ما بعد االستقالل متثلت
يف صدامني كبريين بني الحزب الحاكم واملنظمة الشغيلة األول حدث يف
شتاء  1978 – 1977أسفر عن اعتقال قيادات االتحاد وعىل رأسهم الحبيب
عاشور ،ومل يطلق رساحهم إالّ عام  ، 1980أ ّما الصدام الثاين فقد حصل عقب
ما عرف ب» انتفاضة الخبز « التي شاركت فيها قواعد االتحاد بكثافة،
وعمد الحزب الحاكم آنذاك إىل اعتقال عاشور م ّرة أخرى بعد أن لفّقت له
ما س ّميت بقضية «كوسوب» سنة.1985
متتع االتحاد بفضل ارثه التاريخي النضايل بنوع من حرية الحركة واملبادرة
يف طرح املقرتحات ذات العالقة بالتوجهات االقتصادية واالجتامعية ،فكان
عىل الدوام قوة خري وقوة اقرتاح بوصلته الشعب التونيس بكل فئاته لذلك
يردد أمينه العام الحايل يف العديد من املناسبات نورالدين الطبويب قولته
 « :االتحاد هو ملك كل الشعب التونيس « تأكيدا عىل جامهريية االتحاد،
وعىل اهتاممه بكل جوانب الحياة للشعب ،وكل ذلك أتاح للمنظمة
الشغيلة العتيدة القدرة عىل التعبري عن مصالح العامل واملعطلني وكل
الفئات الشعبية ،والتأثري يف مجريات الحياة السياسية يف مختلف مستوياتها
بتونس يف كل املراحل ،كام ساهم االتحاد العام التونيس للشغل يف تنشئة
وتجنيد العديد من الكوادر السياسية من خالل التكوين والتثقيف العاميل
خصه االتحاد األهمية القصوى ،وقد قال األمني العام الحايل نورالدين
الذي ّ
الطبويب يف احدى خطاباته  « :ما يتعلّمه النقابيون داخل مدرسة حشاد،
االتحاد العام التونيس للشغل ال يتسنى لهم أن يتعلموه يف الجامعات

الحدث
والكليات «...
انتهج االتحاد عىل الدوام نهج القيام بالدراسات و االستئناس بآراء الخرباء
يف كل امليادين ،فارتكزت مفاوضاته عىل الربهان والحجة واألرقام من جهة،
وعىل ثبوت فشل وخطورة ما يحذر منه الحكومات من توجهات ال شعبية
وخيارات ال وطنية من جهة ثانية .هكذا إذن كان وسيبقى االتحاد العام
التونيس للشغل املنظمة التي ال ميكن ألي كان من الطبقة السياسية التي
تتداول عىل الحكم أن يتجاهله ،أو يستغني عن دوره املعدل وعن حرصه
عىل سالمة الوطن من الفنت ،ومن كل ما يتهدد وحدة الشعب التونيس
واستقرار البالد.
أما عىل املستوى الرتبوي ،والثقايف فقد تولت قيادات نقابية بارزة
حقائب وزاريت الرتبية والثقافة فلعبت هذه القيادات دورا غائر األهمية
يف ارساء تعليم عمومي ،مجاين وحدايث يواكب العرص ويلبي حاجيات البناء
االقتصادي ،فبات التعليم مصعدا اجتامعيا لدى أبناء الطبقات الفقرية،
والفئات املهمشة.
االتحاد العام التونيس للشغل يعمل جنبا اىل جنب مع العديد من
الجمعيات النسوية والشبابية ومع املنظامت الحقوقية والهيئات املهنية
وكل مكونات املجتمع املدين التي تتقاطع معه يف رؤيته الثابتة وعمله
الدؤوب ألجل دولة مدنية دميقراطية اجتامعية.
وقف االتحاد إىل جانب املنتفضني يف مناطق الحوض املنجمي سنة 2008
فنظّم قوافل الدعم واملساندة لهم  ،وشكل العديد من اللجان الجهوية
يف الغرض  ،ومع اندالع االحتجاجات الشعبية يف  17ديسمرب  2010من
سيدي بوزيد لتنترش برسعة فائقة كانتشار النار يف الهشيم يف كافة الجهات
التونسية ،احتضن االتحاد الجامهري املنتفضة التي تطالب بالحرية والشغل
والكرامة الوطنية.
كانت املسريات والتجمعات الشعبية تنطلق من دور االتحاد الجهوية،
واملحلية ،كام أصدرت كل الهياكل املسرية لالتحاد العام التونيس للشغل
جهوية كانت أو قطاعية البيانات املتتالية والتي عبرّ ت جميعها عىل وقوفها
إىل جانب الشعب ،ونددت بالقمع الذي القته الجامهري ،وشن االتحاد
سلسلة من االرضابات الجهوية العامة توجت بإرضاب عام أقره االتحاد
الجهوي بتونس يوم  14جانفي  2011لتخرج الجامهري من بطحاء محمد
عيل يف مسرية شعبية عارمة وصلت وزارة الداخلية فدقت املسامر األخري يف
نعش النظام النوفمربي.
توىل االتحاد العام التونيس للشعل تجميع كل القوى السياسية،
والشخصيات الوطنية ،واألكادمييني ،من كل مجاالت الحياة العامة يف هيئة
عليا يف ظل عدم قدرة أي طرف عىل تجميع التونسيني حول ما سمي
ب»تحقيق أهداف الثورة» ،واالتحاد دون سواه هو من ضغط يف اتجاه سن
قانون العفو الترشيعي العام ،وهو من أطّر جميع املطالب العاملية التابعة
له لتكون واقعية ،ومنسجمة مع الوضع االقتصادي للبالد ،حتى ال تنفلت
األمور وتغرق البالد يف فوىض عارمة ،وهو ليس باألمر الهني يف فرتة اتسمت
بارتفاع سقف املطلبية ،وباالحتجاجات ،واالعتصامات العشوائية أمام كل
الوزارات واإلدارات املركزية والجهوية واملحلية.
بعد انتخابات  23اكتوبر  2011واصل االتحاد لعب دوره االجتامعي
مبنظور سيايس مستقل عن كل التنظيامت ،وعن كل األحزاب ،وبرز ذلك
الدور بعد األزمة السياسية الخانقة التي حلّت بالبالد عقب اغتيال النائب
محمد الرباهمي يف ذكرى عيد الجمهورية ،وهو االغتيال الثاين بعد أن طالت
يد الغدر املناضل اليساري الوطني الفذ شكري بلعيد يوم  06فيفري . 2012
درء لتف ّجر الوضع ،وملا قد تؤول إليه األوضاع من تعفّن مجتمعي،
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وأمني ،واقتصادي بادر االتحاد بالرشاكة مع منظمة األعراف وهيئة املحامني
والرابطة التونسية لحقوق االنسان بدعوة األطراف املتنازعة إىل حوار وطني
شكّل االتحاد ركنه األساس .وقد أسفر الحوار الوطني عن تنازل النهضة
عن رئاسة الحكومة واالتفاق عىل االعداد لالنتخابات الترشيعية والرئاسية
لتجري بني أكتوبر وديسمرب من سنة  . 2014وبذلك ث ّبت االتحاد عند كل
التونسيني أهمية دوره السيايس ،واستقالليته ،وحرصه عىل سالمة الوطن،
وعىل وحدة الشعب التونيس ،كام نال استحسان العامل لذلك الدور الوطني
الذي أنقذ البالد من مصري مجهول عواقبه كانت مظلمة ال محالة ،وبذلك
استحق االتحاد ورشكائه « جائزة نوبل « التي منحت لهم ،وكانت مصدر
فخر واشعاع لتونس مل يتم استثامرها سياسيا بالشكل املناسب لضيق أفق
الحكومات املتعاقبة.
 الهجوم الغادر على اإلتحاد يوم  04ديسمبر2012تع ّرض النقابيني يف ساحة املجد والنضال ،ساحة محمد عيل الحامي ومق ّر
االتحاد املركزي والقيادة النقابية يوم  04ديسمرب  ،2012يوم احياء الذكرى
الستني الستشهاد الزعيم فرحات حشاد لهجوم استعملت فيه الهراوات
والغازات من ميليشيات ما يس ّمى «رابطة حامية الثورة» االجرامية التابعة
لحركة سياسية حاكمة وحلفائها آنذاك أسفر عن اصابة العديد من النقابيني
بينهم أعضاء من القيادة النقابية بجروح وكسور.
إننا لن ننىس هذه الذكرى التي تكشّ فت فيها النوايا الخبيثة والتوجهات
املعادية للعامل وملنظمتهم العتيدة التي ع ّبد دربها امليضء عىل البالد
والوطن العريب والعامل بأرسه ،بدماء زعيمها ،وآالم مناضليها ملا لقوه من
اعتقال ،وترشيد ،وعزل ،ومالحقات خالل مسريتهم النضالية دفاعا عن
الوطن ،وانتصارا لحقوقهم املرشوعة املادية واألدبية.
إ ّن استهداف االتحاد  ،املنظمة الوطنية الضاربة جذورها يف نضال التحرر
الوطني والرائدة عىل مستوى الوطن العريب والقوة النضالية القائدة عىل
مستوى الحركة النقابية العاملية ،اندرج يف ذلك الوقت ضمن خطة عامة
للسيطرة عىل املنطقة العربية تجلت أهدافها يف أحداث مرص وتونس وليبيا
وسوريا واليمن منذ .2011
قبل الحادثة بفرتة قليلة أكد رئيس حركة النهضة يف ترصيح له يف «
تشاتام هاوس» قائال « :أن حركتهم ( أي حركة اإلخوان املسلمني)» ستخرج
يف نهاية األمر منترصة يف أنحاء العامل العريب عقبة فرتة انتقالية صعبة».
لقد كان أعداء االتحاد والطبقة العاملة وعموم الشعب يعملون عىل
السيطرة عىل كل املجاالت :القضاء واالعالم واألمن بعد متكنهم يف انتخابات
 23أكتوبر 2011من املؤسسات الترشيعية والتنفيذية .لقد كانوا يف عجلة
من أمرهم خاصة بعد أن طال أمد استهداف سورية ومحاولة اإلطاحة
بنظامها وجيشها الوطنيني وتنصيب نظام موال لهم مني بالفشل الذريع
وهم اليوم يتجرعون مر هزميتهم النكراء.
نعم لقد ارتطمت أهدافهم املتامهية مع املشاريع الخارجية التي ال تهتم
ملصلحة تونس بصخرة صمود قلعة حشاد  ،وبشعب تونس التي يكن لها
االحرتام ويعتربها درعا للوطن وللمواطن  ،وبخاصة حرائر تونس املاجدات
يف مسرية نضالية جامهريية كانت وال تزال جارفة ال تلني يحتضنها االتحاد
العام التونيس للشغل.
قلنا ونقول ونك ّرر القول بالصوت العايل ملا يس ّمى ب»روابط حامية
الثورة» املنحلّة أينام تواروا وأينام نفذوا وللذين يقودونهم ويوجهونهم:
إن االتحاد منظمة عتيدة وعريقة تحظى برشعية تاريخية تستمدها من
صلب مواجهتها البطولية لالستعامر الفرنيس البغيض وبقيت تستمد تلك
الرشعية من نضاالتها املسرتسلة واملستمرة ودفاعها املستميت عن الطبقات
الكادحة وعن عموم الشعب والوطن وعن قضايا األمة العربية أيضا ،لقد
احتضن االتحاد قضايانا القومية ويف مقدمتها قضيتنا املركزية فلسطني
وواجه بكل قوة غزو العراق والهجوم الصهيوين عىل لبنان وغزة ووقف إىل
جانب الفلسطينيني يف انتفاضتهم األوىل والثانية لذلك هو يستهدف اليوم..
ولن يستطيع كائن من كان أن يزاحم االتحاد يف مكانته التي حازها
يف قلوب الجامهري والتي سبق فيها كل األحزاب املوجودة عىل الساحة
التونسية اليوم مبا يف ذلك الحزب الحاكم منذ خريف .2011
اقرؤوا التاريخ إن شئتم لتدركوا كل املعاين التي حملها االتحاد يف مسريته
النضالية ومحمد عىل الحامي وفرحات حشاد هام رمزا كل هذه املعاين
مجتمعة وألنهام زعيامن وطنيان واجتامعيان فقد استهدف األول بالنفي
واستهدف الثاين باالغتيال من نفس العدو الفرنيس املستعمر .فلامذا
تستهدفون أنتم حشاد يف ذكرى استشهاده ؟
رشا :االتحاد ليس إدارة ميكن
العتيدة
لكل متعنت يريد مبنظمتنا
نقول ّ
ّ
أن تفكروا يف السيطرة عليه بتسمية مدير عىل رأسه ،االتحاد مستقل
وقيادته رشعية ومنتخبة متثل مئات آالف املنخرطني وغري قابل لتقزيم دوره
بجعله مجرد منظمة اجتامعية مهنية بحتة ال عالقة لها كام يتخيل لكم
بالشأن الوطني والقومي..
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اعالنات
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بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف

والساعد راجني
ّ
يب
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ
كل الخري وال ّنامء
التقدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّ
للجميع املزيد من
ّ

الخميس  20جانفي  - 2022العدد 1678

نقابة

من أجل ادماج أفضل للمهاجرين واملهاجرات
يف إطار مرشوع
«من أجل ادماج
أفضل للمهاجرين
واملهاجرات يف
تونس» الذي
ينفذه قسم
العالقات العربية
والدولية والهجرة
باالتحاد العام
التونيس للشغل
ومنتدى تونس
للتمكني الشبايب
وجمعية التضامن
املدين تم تنظيم
ورشة تفكري حول
واقع حقوق
املهاجرين يف تونس وكيفية الولوج اليها قصد العمل عىل ادماج افضل للمهاجرين وارسهم.
وارشفت عىل هذه الورشة االخت نعيمة الهاممي االمينة العامة املساعدة املكلفة بالعالقات الدولية و العربية والهجرة وحرضها
الرشكاء يف املرشوع وعديد الجمعيات املهتمة بالهجرة كاملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية واطباء العامل واالتحاد الدويل
للخدمات واالتحاد الدويل للشبكات وممثلني عن املهاجرين .وتخللت الورشة مداخلة للخبري لسعد لعبيدي حول اسرتاتيجية االتحاد
ومداخلة للسيد رمضان بن عمر حول واقع حقوق املهاجرين يف تونس ومداخالت أخرى حول الحق يف الصحة والحق يف التعليم
والحق يف االقامة و الحق يف العمل الالئق اثثها كل من السيدة ايناس العوادي ومنصور الشارين و حاتم العويني و ايريك نتاشا..
وانتهت الورشة بصياغة التوصيات ومحاور برنامج العمل املشرتك

تفاصيل اجتماع اللجنة املركزية للتصالح
حول اضراب «الصوناد»

اجتمعت اللجنة املركزية للتصالح يوم الخميس  13جانفي
 2022مبقر االدارة العامة الدارة نزاعات الشغل والنهوض
بالعالقات املهنية للنظر يف االعالم الصادر عن االتحاد العام
التونيس للشغل بتاريخ  22ديسمرب  2021واملتضمن التنبيه
باالرضاب يوم18جانفي  2022بالرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع
املياه.
وبعد النقاش وتبادل اآلراء تم تسجيل ما ييل:
* فتح اآلفاق بصنف جديد لكل االسالك املهنية:
تبعا ملراسلة الكتابة العامة للحكومة بتاريخ  22فيفري
 2021واملتضمنة املوافقة عىل فتح اآلفاق بصنف جديد لكل
االسالك املهنية والتعديل املهني انسجاما مع قانون الرتفيع يف
سن التقاعد بعد تقديم مقرتح بخصوص هذا املوضوع لدراسته.
وحيث اتفق الطرف االداري والطرف النقايب وبعد سلسلة
من املفاوضات عىل املرشوع النهايئ يف شهر اوت  2021والذي
متت احالته إىل مصالح رئاسة الحكومة يف سبتمرب .2021
وحيث وردت عىل االدارة العامة للرشكة الوطنية الستغالل
وتوزيع املياه مراسلة صادرة عن مصالح رئاسة الحكومة بتاريخ
 13جانفي  2022تتضمن املواقفة عىل ان يتم تطبيق املرشوع
بداية من  01جانفي  .2022وبناء عليه اتفق الطرف االداري
والطرف النقايب عىل تطبيق فتح االفاق بنصف جديد لكل
االسالك املهنية بتعديل التدرج املهني ( )x + 6وذلك بداية من
 01جانفي .2022
* الرتقيات االختيارية واملناظرات الداخلية بعنوان 2014
و2015
اتفق الطرف االداري والطرف النقايب عىل ان يتم وبصفة
تشاركية االنطالق يف إعداد االجراءات املتعلقة بالرتقية االختيارية
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واملناظرات الداخلية بعنوان  2014و 2015خالل شهر ماي
 2022وذلك فيام يخص تركيبة اللجنة ورشوط الرتشح وتحديد
عدد الخطط وتحديد املقاييس وتوزيع الخطط حسب املسالك
املهنية ...عىل ان يتم اصدار املذكرة وبالغات فتح الرتشح من
قبل االدارة العامة للرشكة خالل السداسية الثانية لسنة .2022
* توزيع تذاكر بدلة  01ماي  2020واللباس الخاص لسنة
2021
اتفق الطرف االداري والطرف النقايب عىل توزيع تذاكر بدلة
 01ماي  2020خالل السداسية الثانية لسنة  2022وتوزيع تذاكر
الزي املهني الخاص لسنة  2021خالل الثالثية االوىل لسنة .2022
* توفري املعدات الرضورية للعمل وتجديد االسطول
أفاد الطرف االداري انه تم امضاء الصفقة املتعلقة باقتناء
عدد  162وسيلة نقل عىل ان تتم عملية التسليم وتوزيع
العربات بداية من شهر افريل .2022
* إعادة مذكرة الساعات االضافية وااللزام
اتفق الطرف االداري والطرف النقايب عىل تعهد اللجنة
املحدثة للغرض بداية من شهر فيفري  2022مبراجعة اجراءات
الترصف واملنتفعني مبنح االلتزام والساعات االضافية مع تحيني
املذكرات الرتتيبة ذات الصلة وعرضها عند االقتضاء عىل اللجنة
االدارية املركزية املتناصفة.
وتم االتفاق بني الطرفني عىل ارفاق جدول اعادة التصنيف
( )x + 6وجدول التدرج يف اقسام االنتاجية (سلك التنفيذ
والتسيري) وجدول التدرج يف اقسام االنتاجية (سلك االطارات)
بهذا املحرض.
وعىل هذا االساس قرر الطرف النقايب إلغاء االرضاب الذي
كان مقررا تنفيذه يوم  18جانفي .2022

احتجاجا على مماطلة الحكومة وتعنتها:

إضراب يف الفالحة يومي  9و 10فيفري
أمىض االخ حفيظ حفيظ
االمني العام املساعد املسؤول
عن قسم الشؤون القانونية
عىل برقية تنبيه باالرضاب
تضمنت دخول اعوان وعامل
كافة املؤسسات واملنشآت
واالدارات الراجعة بالنظر إىل
وزارة الفالحة واملوارد املائية
مركزيا وجهويا ومحليا يومي
 9و 10فيفري املقبل.
قرار االرضاب جاء احتجاجا عىل سياسة املامطلة التي تنتهجها وزارة االرشاف
والدوائر املسؤولة حيال مطالب القطاع.
ويطالب اعوان وعامل الفطاع بالخصوص بتنفيذ ما ورد يف اتفاق  5زائد  5يف
فيفري وجوان الفارطني واصدار االوامر القانونية والرتتيبية الخاصة بذلك واملودعة
لدى مصالح رئاسة الحكومة.
كام يطالبون باصدار االنظمة السلكية لالداريني والتقنيني واملهندسني والعملة
والسلك املشرتك العوان املخابر ومحليل االعالمية واصدار االوامر واملناشري املتعلقة
باملطالب االفقية واعادة توظيغ االعوان حسب مؤهالتهم وشهائدهم العلمية بتطبيق
االمر عدد  1143ومراجعة الهيكل التنظيمي للوزارة.
كام يشددون عىل رضورة تأهيل البنية التحتية ملراكز التكوين واالرشاد الفالحي
وبعث برنامج للتكوين والرسكلة يفيض لالرتقاء العلمي واملهني ألبناء الوزارة واالرساع
بتسوية وضعية عملة الحضائر والعملة واالعوان العرضيني مبراكز البحث وتوفري
االعتامدات لخالص أجورهم وعملة وكالة التنقيب عن املياه املنتدبني بصيغة عقود
اسداء خدمات .
عامل وأعوان القطاع يطالبون ايضا بتمكينهم من ترقيات استثنائية واصدار القانون
املوحد للمراكز الفنية واملجامع املهنية واالرساع بتنفيذ الدراسة الخاصة باعادة هيكلة
ديوان االرايض الدولية ومتكينه من قرارات تخصيص االرايض املسرتجعة لفائدته
والدعم املايل طبقا ملحارض االتفاقات السابقة .
اىل ذلك يطالبون بافراد الرشكات التعاونية بقانون اسايس واعادة هيكلتها اداريا
وماليا ومراجعة االتفاقية االطارية للفالحة وترجمتها اىل اتفاقات قطاعية حسب اوجه
النشاط بالقطاع وتطبيق بروتوكول النقل املميض سنة  2016والقانون عدد  51لسنة
 2019وايجاد االطار الترشيعي يحمي النساء العامالت الفالحيات ويحفظ حقوقهن
ويصون كرامتهن.
صربي الزغيدي

بالغ الجامعة العامة للمياه
حول قائمة  16عونا...
فشلت كل محاوالت إرباك االتحاد العام التونيس للشغل ونقابة الجامعة العامة
للمياه والعائلة النقابية برمتها ونحن مرصون عىل مواصلة رسالتنا يف الدفاع عن
املصالح العليا للوطن وعن دورنا االجتامعي التاريخي منذ مرحلة الكفاح من أجل
االستقالل وبناء الدولة املدنية واالجتامعية الدميقرطية.
اثر جلسة  13جانفي  2022للجنة املركزية للتصالح والتي افضت إىل نتائج
نعتربها مرضية جدا باعتبار طول مسار املفاوضات وصعوبة الظرف السيايس الذي اثر
سلبا عىل اوضاع املؤسسات والعامل ويف عديد املحطات النضالية التي خاضها اعوان
الرشكة الوطنية لالستغالل وتوزيع املياه ويف مقدمتهم كل التشكيالت النقابية حققنا
افضل ما ميكن تحقيقه رغم كل املناورات من الداخل والخارج.
واثر ذلك تعلم الجامعة العامة للمياه اصحاب شهادات إمد واصحاب شهادة
املاجستري انه سيتم انزال التصنيف الجديد مبفعوله املايل الرجعي يف بطاقة اجرة شهر
جانفي  2022وهذا طبقا ملا أبلغتنا به مصالح االدارة املركزية للموارد البرشية ،أما
بالنسبة ملا تبقى من هذا امللف واملقصود به قامئة  16عونا فتم االتفاق عىل عقد
جلسة للجنة اعادة تصنيف اصحاب الشهائد للمصادقة النهائية عىل هذه القامئة يف
األسبوع االول من شهر فيفري .2022
* حسني الشارين
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اعالنات
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بمناسبة الذكرى السادسة والسبعون لتأسيس
االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

تأمينات كتاما Assurances CTAMA -

الساعد
بأح ّر التّهاين وأطيب التّم ّنيات لشعب تونس األ ّيب ولكلّ العاملني بالفكر و ّ
راجني للجميع املزيد من التق ّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كلّ الخري وال ّنامء
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نقابة

في المعهد العالي للرياضة بقصر السعيد:

عنف ضد أساتذة وهرسلة مدرب وطني والتحقيقات يف بيع
رسائل ختم الدروس مازالت لم تظهر
طفت سطح االحداث خالل األسبوع املنقيض األوضاع يف املعهد العايل للرياضة
والرتبية البدنية بعد أن قامت اإلدارة الجديدة بسلسة من اللقاءات اإلعالميةأكدت
فيها ان الوضع يف املعهد سيئ نتيجة عدم قيام سلط االرشاف بتقديم الدعم او
تسهيل مهام االدارة وهو ما قدم صورة سيئة جدا عن واقع املعهد كام خلق صورة
مفادها ان اإلدارة تريد اصالح الوضع وسلطة االرشاف ترفض ذلك .ونظرا للظهور
املتكرر لإلدارة رأينا يف جريدة الشعب انه من الواجب انارة الرأي العام حول ما
يحدث يف املعهد املذكور وفق ما توفر لنا من وثائق يف انتظار استكامل التحقيقات
اإلدارية واملالية ويف انتظار ان يقول القضاء كلمته.
وكانت الجامعة العا ّمة للتّعليم العايل والبحث العلمي قد استنكرت صمت وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي إزاء ما يحدث معتربة ،أ ّن من واجبها التدخل .وقال
األخ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي يف
ترصيح لجريدة الشعب أ ّن املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بقرص السعيد
يخضع لإلرشاف املزدوج لوزاريت التعليم العايل والبحث العلمي والشباب والرياضة
واإلدماج املهني وقد قامت هذه األخرية مؤ ّخرا بإطالق عملية تفقد للجوانب املالية
واإلدارية للمعهد وأ ّن هذه العملية ستكتمل يف األيام القليلة القادمة ،وتساءل األخ
الكاتب العام عن سبب غياب أي دور لوزارة التعليم العايل خاصة وان الطرف النقايب
قد دعاها سابقا إىل التحقيق من اجل تأكيد أو دحض ما يتم تداوله حول املعهد من
تجاوزات تهم الجوانب البيداغوجية التي تتبع إرشاف وزارة التعليم العايل والبحث
العلمي.
تحقيق اداري ومالي
الالفت يف ملف املعهد العايل للرياضة والرتبية البدينة بقرص سعيد هو ان املعهد
املذكور محل تدقيق اداري ومايل حول عديد الشبهات التي تشوب كل أوجه نشاط
اإلدارة .وذكرت مصادر مطلعة من الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي ان
هناك ادلة قوية عىل ان يخلص التحقيق اىل وجود اخالالت وهو ما قد يكون الدافع
الرئييس وراء ظهور اإلدارة اإلعالمي املتكرر اما االمر الثاين فهو حالة التوتر االجتامعي
وانعدام الحوار بني األطراف االجتامعية داخل املعهد بل ان االمر قد وصل باإلدارة
باستجواب الكاتب العام للنقابة األساسية ألنه اجتمع باألستاذة.
غموض وشبهات
يبدو ان الكثري من األمور واملواضيع تحوم حولها الكثري من الشبهات .فعىل
سبيل املثال اتهمت اإلدارة الحالية  04إطارات برسقة  1000كتاب علمي نادر من
املكتبة لتذهب بعد ذلك القضية اىل طي الكتامن .وكانت جريدة الرشوق قد اثارت
املوضوع من  09جوان  2019يف مقال تحت عنوان رسقة  1000كتاب من املعهد
العايل للرياضة بقرص السعيد ثم مقال ثان يوم  15جوان  2019تحت عنوان رصاع
املناصب واالختالس وفقدان كتب علمية نادرة .كام شهد املعهد شبهات متعلقة
بالفساد املايل واإلداري الحد األساتذة الذي استغل مكانته العملية إلجبار الطلبة
عىل دفع املال مقابل النجاح .وكان عددا من الطلبة قد تقدموا بقضايا عدلية ضد
أحد األساتذة بتهمة االبتزاز وتلقي الرشوة مقابل متكينهم من الحصول عىل رسائل

إىل السيد وزير الشؤون
االجتماعية طلب مقابلة
سيدي وزير الشؤون االجتامعية ،وزارة السيادة والكرامة للضعفاء
واملحرومني واملقهورين ،سيدي الوزير انتم املسؤول األ ّول عن الصناديق
االجتامعية التي يجب أن تحمي منظوريها وال تجعل جدارا عازال يسمى العالقات
مع املواطن ،وهذا الجدار حال دون مقابلة املواطن للمسؤول يك يطّلع عىل
الحقائق وينرص املظلوم لكن تفيش البريوقراطية وعدم االحساس بالغري يضيع
فيها الحق ،سيدي الوزير انتم يف عهد جديد اطل علينا من  25جويلية بقيادة
رئيسنا املفدى «قيس سعيد» لذا أطلب مقابلتكم النني متقاعد وسلّطت ع ّيل
مظامل من قبل احد الصناديق االجتامعية منذ سنة ،أي من ديسمرب  2020إىل
ديسمرب  .2021واملظلمة تتمثل يف قطع األرزاق والقهر وعدم اإلصغاء واالستهانة،
أرجو من سيادتكم االذن إىل مصالحكم ملقابلتكم ربمّ ا لصالح الجميع؟
دمتم يف حفظ الله مع العلم اين مس ّن ( 82سنة) وزوجتي كذلك ونعاين
من أمراض مزمنة.
الصادق العرفاوي صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 04388278
بحي االسكان  ،4بن عروس  -الهاتف)96(196719 :
والقاطن ّ

ختم البحث ورغم ان القضية قد رفعت منذ جوان 2019
فان نتائج التحقيق والتفقد الداخيل مل تظهر ال عىل مستوى
وزارة االرشاف وال يف مستوى الجامعة وال يف مستوى املعهد.
وكانت جريدة الرشوق قد اثارت املوضوع يف مقال بعنوان
«يف معهد الرياضة بقرص السعيد :بيع االمتحانات ورسائل
ختم الدروس بني  04و 10مالين» .ورغم ان التهم خطرية
ومتس من سمعة الجامعة التونسية ومن قيمة التعليم العايل
ومن مصداقية وعدالة الشهائد املتحصل عليها وتجدر اإلشارة
يف هذا الصدد اىل الزميلة الرشوق قد اتصلت بالوزارة وفق
املقال املذكور التي اقرت بوجود إشكالية مع أحد األساتذة
وبوجود محاوالت للتغطية عليه داخل املعهد.
ميدالية تحت الهرسلة
علمت الشعب من مصادر مطلعة يف الجامعة العامة للتعليم العايل والبحث
العلمي ان إدارة املعهد قامت بهرسلة األستاذ الجامعي والنقايب واملدرب الوطني
أللعاب القوى بوبكر بن عيل خالل فرتة قيامه باألرشاف عىل تدريب بطلة بارملبية
يف السباق والتي متكنت من الحصول عىل ميدالية برنزية رغم الظروف القاهرة
التي مرت بها الالعبة .ومن الغريب هو ان ال تقيم اإلدارة اعتبارا للوضع الوطني او
الجهد املبذول لتحقيق مكاسب عاملية لبالدنا يف مجال الرياضة .ففي الوقت الذي
تتدرب فيه البطلة البارملبية تحت ارشاف األستاذ بوبكر بن عيل وذلك بطلب منها
شخصيا وبطلب من وزارة الرتبية قامت اإلدارة باستجواب املدرب املذكور يف أكرث
من مناسبة بحجة انه يقوم مبهمة التدريب دون استشارة املسؤول املبارش .لتقوم
بعد ذلك باستجوابه حول ما أسمته الجمع بني وظيفتني أي التدريب والتدريس
والحال ان مهمة التدريب يندرج يف إطار القيام مبهمة وطنية بطلب من سلطة
االرشاف لترشيف تونس ورفع الراية الوطنية وقد تم اختيار املدرب بوبكر بن عيل
لهذه املهمة نظرا لسجلة الحافل باأللقاب التي قاد اليها ابطال تونس وهي اكرث
من  09ميداليات ذهبية .وقد قامت اإلدارة العامة للرياضة مبراسلة إدارة التكوين
الريايض من اجل اعالمها بتكليف املدرب بوبكر بن عيل باإلرشاف عىل تدريب
البطلة وطلبت من اإلدارة التواصل مع إدارة املعهد يف الغرض وهو ما تم بالفعل
(انظر الوثيقة عدد ).02
ومن الالفت يف مسالة االستجوابات هو تضمن معطيات غري صحيحة تتمثل
يف اعتقاد االدارة ان املدرب املذكور قد سافر اىل احدى الدول األوروبية (انظر
االستجواب وثيقة عدد  )03والحال انه يبارش مهام التدريس واجراء االمتحانات يف
املؤسسة املذكورة وتحت ارشاف اإلدارة نفسها انظر الوثيقة عدد  .)04وتعكس مثل
هذه املعطيات عدم جدية االستجوابات وهو ما يطرح الكثري من التساؤالت حول
األهداف الحقيقية من ورائها

شكايات بالجملة
يشري عدد من الشكايات القضائية التي تقدمت بها اإلدارة الحالية للمعهد
ضد أعوان ومدرسني وعملة يتقاسمون معها االنتامء اىل املؤسسة اىل أي مدى بلغ
منسوب التشنج حيث علمت الشعب ان عدد القضايا املرفوعة من طرف اإلدارة ضد
أعوان وموظفني وأساتذة منتمني اىل املعهد قد بلغ  14قضية وهو ما يؤرش عىل عدم
قدرة اإلدارة عىل التسيري مبا هو (أي التسيري) القدرة عىل توحيد جهد كل االطراف
املتدخلة (أساتذة وموظفني وعامل وطلبة) من اجل خدمة برنامج واضح ميكن من
االرتقاء باملؤسسة ولكن هذا مل يحصل بعد ان غرقت املؤسسة يف وحل التشنج
والتوتر الذي بلغ حد استعامل العنف
منع وعنف
ومن املثري اىل االهتامم يف واقع املعهد ان االمر بلغ حد استعامل العنف ضد
أحد األساتذة وهو عضو مجلس علمي مع منعه من دخول اجتامع املجلس العلمي
بحجة انه يرتدي زيا رياضيا .وقد نتج عن ذلك شكاية عدلية ضد اإلدارة التي
تقدمت بدورها بقضية عدلية .ويذكر ان خالفا قامئا بني االدارة وعضو مجلس
العلمي املذكور بسبب التنافس خالل االنتخابات األخرية التي عرفها املعهد .وخالفا
ملا كان منتظرا من ان تقوم اإلدارة الجديدة بالتجميع وتوحيد الصف من اجل خدمة
املؤسسة والتجاوز ما يلف لحمالت االنتخابية من خالفات ،تم تعميق تلك الخالفات
حتى بعد انتهاء املناسبة االنتخابية .وتشري مصادر من الجامعة العامة للتعليم العايل
والبحث العلمي ان اإلدارة عمدت اىل تغيري قامئات األساتذة املنتمني اىل أحد األقسام
التابعة للمعهد بهدف خلق موازين قوى ضد األستاذ املذكور وقد أدى ذلك اىل تغيري
نتائج االنتخابات .وكان األستاذ املعني قد راسل الجامعة املعنية حول حصول تغريات
يف قامئة األساتذة يف االختصاص املذكور وقد حصل تعديل جزيئ وفق مصادرنا اال انه
حافظ عىل اقحام أسامء من خارج االختصاص.
*طارق السعيدي

في المعادن بالمنستير

تواصل النجاح وتواتر املكاسب
مازال قطاع املعادن يف املنستري يواصل نجاحاته وتألقه
يف ظل توفيق الطرف االجتامعي وتفهم املستثمرين
االجانب الستحقاقات العامل املادية واملعنوية
واالمثلة عىل ذلك كثرية ومنها اتفاق ليوين الذي وقع
عليه األخ االمني العام شخصيا يف منزل الحياة من
معتمدية زرمدين ويف سيدي عبد الحميد بسوسة
واالمر ذاته بالنسبة للمؤسسة االملانية الكرتوكونتاكت
 Electro- contactوكذلك مؤسسة  B-S-Zبقرص
هالل وغريها من النجاحات يف املؤسسات والقطاعات
االخرى.
آخر هذه املكاسب تجلت مالمحها يف جامل وتحديدا
يف رشكة  2ASللصناعات االلكرتونية حيث انعقدت
جلسة هامة متخضت عن تحقيق مكاسب هامة
للعامل كان شاهدا عليها ووقعها الطرف االداري يف
شخص السيد حاتم النفطي املدير االداري والسيدة
رجاء كويرة املسؤولة عن املوارد البرشية من جهة
واالخوة سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي
للشغل باملنستري وعبد العزيز العرفاوي الكاتب

العام املساعد للجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك
واالخت ميينة املباريك إىل جانب االخ نجيب امليالدي
كاتب عام االتحاد املحيل للشغل بجماّ ل وبعد حوار
بناء ونقاش طويل ت ّم االتفاق عىل عديد النقاط
وامللفات يتصدرها التصنيف املهني حيث سيتم
تصنيف كل عامل منتدب جديد بالصنف الثالث
وبالصنف الرابع بعد سنة فقط وإىل الصنف املوايل
كل ثالث سنوات إىل غاية بلوغ الصنف السابع
وعندها يواصل العامل التمتع بقيمة الصنف كل
ثالث سنوات مقابل التمتع عند الرتقية بخمسني دينار
يف االجر االسايس عىل ان يتم تفعيل التصنيف بداية
من شهر ماي .2022
* نقاط ُمضيئة
خلص محرض الجلسة اىل عديد النقاط املهمة
واملجزية ومنها:
1ـ التزام ادارة املؤسسة مبا جاء يف الفصل  8من
االتفاقية املشرتكة للمسابك والبناءات امليكانيكية

حول االنتداب واعطاء االولوية للعامل ذوي املهارات
املطلوبة..
 )2تم االتفاق عىل متتيع جميع عامل املؤسسة مبنحة
الحليب مبا قدر ُه (45د) صاف وتفعيلها بداية من
شهر جانفي الجاري (.)2022
 )3منحة الحرارة والدخان واالوساخ والخطر مبا قدره
( )55مليام يف الساعة بداية من الشهر الجاري.
 )4منحة الصابون يتمتع بها جميع العامل مبا قدره
 4دنانري يف الشهر وتفعيل ذلك بداية من غرة جانفي
.2022
 )5الخصم اآليل ملعلوم االنخراط يف االتحاد العام
التونيس للشغل وتلتزم النقابة االساسية بضبط قامئة
اسمية ممضاة من طرف العامل الراغبني يف االقتطاع
من اجورهم لفائدة معلوم االنخراط مع التزام الرشكة
باقتطاع وتحويل مبالغ االنخراطات إىل االتحاد العام
التونيس للشغل.
* حمدة الزبادي
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اعالنات

بمناسبة الذكرى
السادسة والسبعون لتأسيس
االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

Misfat

بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب
ولكل العاملني بالفكر
ّ
يب
تونس األ ّ
والساعد راجني للجميع املزيد من
ّ
كل
التقدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّ
ّ
الخري وال ّنامء
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14

وطنية

معركة القضاء لن تُحسم في وقت قريب:
مل تكن صدفة أن يقع اطالق رساح جميع من كانوا موقوفني سواء لدى
القضاء العسكري او املدين ،وليس صدفة أيضا ان يت ّم انهاء ايقاف الرأس املدبّر
للجهاز الرس ّي بدعوى انتهاء مدة محكوميته رغم أنه مازال يف طور التقايض
يف القضايا التي رفعتها عليه لجنة الدفاع عن الشهيدين الرباهمي وبلعيد،
وليس صدفة أيضا أن يذهب الشاهد يف قضية البحريي منتحرا قبل يوم إدالئه
بشهادته أمام قضاة القطب القضايئ ،هي كلها سلسلة مرتابطة تؤدي رسالة
واضحة للطرفني ،قيس سعيد وخصومه ،والرسالة معروفة املرسل ومؤكّدة وال
تحتمل التأخري ،و»مسوقرة» أيضا وال ميكن ان تخطئ العنوان.
الذين بعثوا بالرسالة للرئيس أرادوها رصيحة واضحة ،أنت لن تقدر علينا،
ولن تحلّ مجلسنا ،ولن تجري أي تغيريات عىل هياكلنا ،واال فاننا سنطلق رساح
جميع املوقوفني ،واملربرات والحيثيات جاهزة ،وقضاياهم ليست أخطر من
قضايا خذر ومخلوف ،وبيان هياكل املهنة التي سبقت موجة إطالق الرساح
بسويعات ،كانت واضحة ورصيحة ،ارفع يدك عن القضاء فلست ن ّدا له.
أما املستلم الثاين للرسالة ،فقد فرح بها بالتأكيد ،بعد خشية أيام من أن
يكون فقد موطئ القدم القوي يف الدولة واملجتمع ،وهنا ال بد من االشارة اىل
أن الحركة استطاعت أن تقود معركتها بحنكة وخربة قوية ،من خالل لجنة
الدفاع عن البحريي ،وبرأسيها سمري ديلو وسعيدة العكرمي ،حيث استطاعا أن
يحشدا وراء اللجنة كل الجسم القضايئ ،وأن يع ّبئا املحاكم والهيئات القضائية
والهياكل القطاعية ،وخاصة املحامني بكل أصنافهم وجزء كبري من االعالم وراء
اللجنة وتحويل معركة البحريي اىل معركة وطنية بني «عدالة مستهدفة» وبني
«ديكتاتورية أمنية صاعدة» تريد االلتفاف عىل مكاسب املحامني والقضاة
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الرئيس يرتاجع خطوات ..واملحاكم تقدّم هداياها لخصومه
وتريد تجيريهم والتحكم فيهم ومصادرة مكتسباتهم
وباالخص «استقالليتهم» ،ونجحت يف دفع االطراف
ّ
الفاعلة يف قطاع العدالة اىل التم ّرد عىل خ ّط الرئيس،
والرضب بكل تهديداته عرض الحائط ،بل وتحديّه
ايضا من خالل اطالق رساح املوقوفني ممن ظ ّن
الرئيس أنه قد تخلّص منهم وانهم لن يخرجوا قريبا.
نجاح العكرمي وديلو يف قيادة معركة ّيل الذراع
مع رئاسة الجمهورية ،أعادت الكثري من الثقة
واالطمئنان للبعض ممن اهتزت ثقتهم نتيجة الضغط
الرئايس يف الفرتة الفارطة ،بل واستطاعوا أن يأخذوا
نفسا ويعودوا بقوة اىل مواقع القرار يف الجسم
القضايئ ،وأن يو ّجهوا رسالتهم القوية اىل الرئيس
بكل تح ّد ووضوح ،ال ميكن بعده الحديث أبدا عن
تطهري أو اصالح او حتى مج ّرد حلّ للمجلس ،الن
ذلك سيكون رشارة معركة يعرف الرئيس جيدا انه لن
يكسبها ،بعد ان تيقّن مؤخرا من أن خصومه ميسكون جيّدا بهذا املرفق ،ولن
يتخلّوا عنه ،وأن معركته معهم خارسة وال مجال ملزيد اضاعة الوقت يف رضب
نواة صلبة استطاع مهندسها أن يجعلها قوية وصامدة ،من خالل التزويد الذي
والرعاية التي استمرت منذ أكرث من عرش سنوات.
وال شك ان هذه النكسات املتتالية التي ُمني بها الرئيس يف مسار خمسة
وعرشين جويلية ،سواء سياسيا من حيث العجز اىل حد االن عن حلّ مجلس
نواب الشعب الذي مازال يصدر البيانات والبالغات باسمه اىل حد االن،

ويتجول أعضاؤه يف أنحاء العامل باعتبارهم نوابا رشعيني
ال تنقصهم اال منح آخر الشهر التي كانوا يتقاضونها من
الدولة ،وأيضا خرس يف الرهان عىل تشتيت املعارضة
التي استطاعت ان تتدارك أمرها وتحشد قواها وس ّجلت
ضده عدة نقاط لعل آخرها توريط أجهزة الدولة يف
فضيحة اربعطاش جانفي واالعتداءات الوحشية عىل
املتظاهرين ،كام فشل نقابيا من خالل ردود الفعل
القوية عىل املنشور  20للحكومة ،واضطرارها للرتاجع
عنه من خالل توضيح ال ميكن ان يكون مسؤوال باملرة وال
ميكن ان يرتجم سياسة اصالح أو حوار أو تعاط ايجايب مع
االطراف االجتامعية ،كام فشل املسار يف تطهري القضاء،
ويف تحييد االمن ،ويف كسب نقاط قوة حتى داخل
االجهزة التي من املفروض ان تكون بطبيعتها ،تابعة
للنظام ،وذلك يعود لعدة اسباب ،لعل أهمها غياب
سياسة تواصل قادرة عىل بناء الجسور مع االخر ،وغياب
مستشارين محنكني يقدرون عىل فهم اللحظة وتقييم الحدث ،واعطاء الرأي
الصائب يف كل م ّرة ،وغياب بالخصوص الربنامج او االسرتاتيجية التي يريد رئيس
الدولة أن يحكم بها ومن خاللها ،وترك االمور عىل علاّ تها ،تجري وفق الصدف
واالمزجة ووفق سياسة من ليس معي فهو عد ّوي ،وهي سياسات ال ميكن ان
تبني وأن تنترص ،وال أدل عىل ذلك من الخطوات الرابحة التي يسجلها عليه
خصومه ،الواحدة تلو االخرى.
*طاهر عيل

اليوم النظر يف ملف اجلرائم االنتخابية..

عقوبتها مالية ولكنها قد تتحول اىل موانع انتخابية يف قادم االستحقاقات
تنظر املحكمة االبتدائية تونس اليوم الخميس 20
جانفي  ،2022يف ملف الجرائم االنتخابية التي تم تسجيلها
يف سنة  2019وتتعلق هذه القضايا باالنتفاع بدعاية
انتخابية غري مرشوعة عرب وسائل التواصل االجتامعي
والدعاية خالل فرتة الصمت االنتخايب ،باإلضافة إىل عدم
رشعية موارد متويل الحملة االنتخابية.
ومن بني املرتشحني الذين ميثلون امام املحكمة هم
زعيم حركة النهضة راشد الغنويش ورئيس حزب تحيا
تونس يوسف الشاهد والرئيس املؤقت األسبق منصف
املرزوقي وزعيم حزب العامل ح ّمة الهاممي ووزير
الدفاع األسبق عبدالكريم الزبيدي وآخرون.
قضايا مثيرة للجدل
وقد اثارت هذه االحاالت جدال واسعا يف الوسط
السيايس بتونس ،بالنظر اىل طبيعة االتهامات ونصوص
اإلحالة القانونية بشأنها واألحكام املنتظر صدورها عىل
املتهمني.
ويف ترصيح لنائب رئيس الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات فاروق بوعسكر ،فان هناك جرائم انتخابية
أخرى أكرث أهمية من التي سينظر فيها القضاء اليوم
الخميس ،ومنها تلقي التمويالت األجنبية وتزوير التزكيات.
كام ان الرئيس قيس سع ّيد معني أيضا مبخالفة الدعاية
السياسية كغريه من املرتشحني ،إال أنّه يتمتع بالحصانة
طيلة توليه رئاسة البالد.
وقد نفى سعيد هذا االمر يف اجتامع مجلس الوزراء
األخري ،مبينا ان املبلغ الوحيد الذي دفعه هو خمسون
دينارا إىل جانب مثن فناجني القهوة .وأضاف انه رفض
أصال التمويل العمومي وانه قال للهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات التي من املفرتض أن تكون مستقلة ال أن
تكون أداة يف أيدي عدد من األشخاص إن هذه الصفحات
الفايسبوكية التي قيل انها ممولة من الخارج لتدعمه ،ال
يستعملها أصال ،ال تلزمه وال يعلم من كان وراءها.
يف املقابل ،قال الرئيس إنه استمع إىل عدد من
األشخاص الذين سيتم تتبعهم بتهم تتعلق بالتمويالت
األجنبية التي تأيت من الخارج وتدخل يف حقائب باألورو
وبالدوالر ،وفق تقديره.
ويعاقب القانون االنتخايب عىل جرائم مخالفة رشوط
الدعاية السياسية بغرامة مالية تقدر بعرشة آالف دينار

وعىل خرق الصمت االنتخايب بغرامة قدرها عرشون ألف
دينار ،وهو ما يعني أن تلك األحكام مدنية وقد تتخذ بعدا
سياسيا باألساس ،لكن تأثريها يبقى محدودا عىل مستقبل
املتهمني والتيارات السياسية التي ينتمون إليها ،عكس
جرمية التمويل األجنبي للحمالت االنتخابية مثال والتي
تصل عقوبتها إىل خمس سنوات سجنا.
 19مترشحا احيلوا على المجلس
الجناحي
كان مكتب االتصال باملحكمة االبتدائية بتونس قد
أعلن أن النيابة العمومية قررت إحالة تسعة عرش شخصا
شاركوا يف االنتخابات الترشيعية والرئاسية بدوريها األول
والثاين عىل املجلس الجناحي باملحكمة االبتدائية بتونس
من أجل جرائم انتخابية ،وذلك بعد إمتام االستقراءات
واألبحاث بناء عىل التقرير العام حول نتائج مراقبة متويل
الحمالت االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها
واالنتخابات الترشيعية لسنة  2019ومراقبة مالية األحزاب.
وتتضمن الئحة املحالني عىل املجلس الجناحي نبيل
القروي ويوسف الشاهد وعبدالكريم الزبيدي وراشد
الخريجي وربيعة بن عامرة وسليم الرياحي وراشد
الغنويش وأحمد الصايف سعيد وحامدي الجبايل وحمة
الهاممي وسلمى اللومي ومحمد الصغري النوري ومحمد
املنصف املرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي
وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي
املرايحي وسعيد العايدي.
ويف السياق نفسه ،قررت النيابة العامة باملحكمة
االبتدائية بتونس إحالة كل من عبدالفتاح مورو وعبري
مويس وسيف الدين مخلوف وعمر منصور عىل أنظار
قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية بتونس ،وذلك من
أجل مخالفة الرتاتيب املتعلقة باإلشهار السيايس خالل
االنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها واالنتخابات الترشيعية
لسنة .2019
وجاء قرار إحالة املذكورين عىل التحقيق استنادا إىل
صفاتهم كمحامني حيث توجب القوانني املعمول بها إحالة
املحامي عىل قايض التحقيق يف أي جنحة أو جرمية تنسب
إليه.
عقوبات مالية
وبحسب القانون االنتخايب ،فإن الجرائم املتعلقة

باستعامل املوارد العمومية يف الحمالت االنتخابية
واستعامل وسائل اإلعالم األجنبية والجرائم التي تتعلق
بالتربعات النقدية وتزوير التزكيات الشعبية والربملانية
تسقط مبرور ثالث سنوات عىل ارتكابها ،ولذلك ،فإن ما
تم تسجيلها من هذه الجرائم يف انتخابات  2019يف شقيها
الرئايس والربملاين ستسقط بنهاية العام الجاري .2022
وقد أفاد رئيس محكمة املحاسبات نجيب القطاري،
يف هذا الخصوص ان عقوبة الجرائم االنتخابية املتمثلة
يف اإلشهار السيايس وعدم احرتام فرتة الصمت االنتخايب
هي عقوبة مالية حسب الفصلني 154و  155من القانون
االنتخايب.
وينص الفصل  154من هذا القانون ،عىل ان كل
مخالفة ألحكام الفصل  57املتعلق بتحجري اإلشهار السيايس
يرتتب عنها خطية من  5اىل  10آالف دينار.
كام ينص الفصل  155من القانون نفسه ،عىل ان
كل مخالفة ألحكام الفصل  69الذي يحجر جميع أشكال
الدعاية خالل فرتة الصمت االنتخايب ،يرتتب عنها خطية
مالية من  3اىل  20الف دينار.
وأوضح القطاري ،أن النيابة العمومية لدى محكمة
املحاسبات تولت منذ جانفي  ، 2021وفق الفصل  15من
القانون األسايس املنظم للمحكمة ،تبليغ النيابة العمومية
املختصة مبلفات املخالفات االنتخابية التي من شأنها
أن تشكّل جناية أو جنحة ،والتي تم ادراجها بالتقرير
الخصويص الذي أصدرته املحكمة حول نتائج الرقابة عىل
متويل الحمالت االنتخابية الترشيعية والرئاسية السابقة
ألوانها لسنة .2019
وأكد أن الشبهات املتعلقة باإلشهار السيايس وعدم
احرتام الصمت االنتخايب متثل جنحا تكون عقوبتها مالية،
وهي من اختصاص القضاء العديل.
وذكّر بأن محكمة املحاسبات ،سبق لها أن قدمت
مقرتحا للسلطة الترشيعية من أجل مراجعة القانون
االنتخايب ،قصد إضفاء مزيد من النجاعة عىل تدخل
محكمة املحاسبات ،خاصة عرب اعتامد إجراءات وآجال
خصوصية للتقايض تتامىش وطبيعة املادة االنتخابية ،فضال
عن إضفاء مزيد من الدقة عىل تعريف بعض املفاهيم
كاإلشهار السيايس.
أوضح أستاذ القانون واملحامي ،رابح الخرايفي،

أ ّن العقوبات املرتتبة عىل اإلحالة عىل املجلس الجناحي
كام ورد يف بيان املحكمة تحيل إىل عقوبات مالية وليس
عقوبات سجنية سالبة للحرية .وأشار إىل أنه «انطالقاً من
فصول التتبع فإ ّن الجنح االنتخابية سترتتب عليها غرامات
مالية للمخالفني.
وحول ما أثاره معارضو الرئيس قيس سعيد؛ بسبب
عدم إحالة ملفه عىل املجلس الجناحي لوجود مخالفات
يف حقه يف تقرير محكمة املحاسبات ،بينّ الخرايفي أ ّن
املحكمة أعادت ذلك إىل تعارض اإلجراءات مع صفة
الرئيس.
وفسرّ ذلك بالقول« :اإلحالة ضد رئيس الجمهورية
سريجأ النظر فيها (إذا تم فتح البحث) ،ألنه وفق الفصل
 87من الدستور فهو متمتع بالحصانة وال ميكن مبارشة أي
دعوى أو شكوى ضده إال بعد رفع الحصانة أو إعالنه أنه
متخلٍّ عنها طواعية» .وأضاف أ ّن «للمحامني أيضاً إجراءات
خاصة يف اإلحالة والتتبع متر عرب الوكيل العام.
وأشار الخرايفي إىل أ ّن «هذا التتبع شمل كامل
الطبقة السياسية يف تونس تقريباً ،وأشار إىل أنه «حتى
وإن اقترصت العقوبات عىل الغرامات املالية فعندما تصبح
األحكام باتة ونهائية ميكن أن يستعملها الرئيس سع ّيد
إلبعادهم من املشهد القادم».
وبينّ أ ّن «هذه األحكام سيتم تسجيلها يف بطاقات
السوابق العدلية ،وستتحول إىل موانع انتخابية من خالل
تضمينها يف القانون االنتخايب القادم ،وبالتايل هذا ما يبحث
عنه سع ّيد إلخراجهم من االنتخابات املقبلة».
حمة الهمامي »..ما يحدث تشويه
اعترب زعيم حزب العامل ح ّمة الهاممي أن الهدف
ليس بحثا جديا وفعليا يف فساد انتخابات  ،2019بل هو
تشويه ومهزلة لتلهية الرأي العام عن امليزانية وتوصيات
صندوق النقد الدويل ،وهي تندرج يف نفس إطار الحديث
عن تسميم الراحل الباجي قائد السبيس واختطاف
نورالدين البحريي.
وأضاف أن حزب العامل قدم قضية يف ديسمرب 2019
يف ما يخص إخالالت االنتخابات” ،مؤكدا أنه “تم االستامع
إليه وال يتعلق بذمته ال إشهار سيايس وال دعاية غري
مرشوعة وال خرق صمت انتخايب.
حياة الغامني
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وإذا الموؤودة سئلت ...

بونابارت يبعث حيّا
الطايع الهراغي

«ألقينا الحَبّ إلى العلماء فلقطوا إ ّ
ال ما كان من سفيان
الثوّريّ فقد أعيانا فرارا»
(أبو جعفر املنصور)
«عفوا فلست بسيدي حتّى تكون رسالتي عنوانها:
يا سيّدي».

(إبراهيم الكبيس )

«الخطابة هي الكفاءة في رفع الكذب إلى مرتبة
ّ
الطرب ،وفي الخطابة يكون الصّدق زلّة لسان».

(محمود درويش)

/1عــذاب التّاريــخ ومآسيـــه.
التّاريخ املاكر -تاريخنا نحن بالذات ،العرب العاربة التي مل تعرف إمكانيّة»
السلطة حتّى كاحتامل إالّ ككابوس مرعب تجود به «ثورتان» ،ثورة
التّداول» عىل ّ
القرص أو هذا ال ّزائر القدر ّي ،ثورة القرب -مل ينضب بعد من املهازل.وهيهات أن
ينضب ما دام منطق الطّبل وال ّربابة ال يزال هو العملة ال ّرائجة  .التّاريخ ال يعبأ
بالعواطف وال ّرغبات .وكثريا ما يعاد إنتاج مآسيه ،ولكن يف شكل مهزلة .وقد يتك ّرر
أيضا يف قالب دراما عىل مأساة عىل مهزلة عىل ملهاة عىل ميلودراما إذا فشلت القوى
الفاعلة – املعن ّية قبل غريها بتمثّل اللّحظة ومتطلّباتها -يف التّحكّم يف اتّجاهاته
وعجزت عن فهم قوانينه والتّفاعل معها ،وليس التّالعب بها بكرسعنقها.
عذابات الثّورة التّونسيّة،انفالتاتها ،مأزقها ،ورطتها ،مأساتها بلغت ذروتها يف
يايس من انغالق الدائرة وانسدادها وتعفّنها وتعتّم الخارطة
ما أسفر عنه املشهد ّ
الس ّ
السياس ّية وضباب ّيتها مبا ينذر بنسفها نسفا ثأريّا بدائ ّيا .ال فائدة يف إحصاء طاعون
ّ
الترّ ويكات املتناسلة تناسل ال ّنوازل .فهو ماثل للعيان يكاد يفقأ العيون ،يعرتف به
الجميع ويت ّربأ الجميع من تح ّمل مسؤوليّته فيه .يكفي فقط استحضار ما آلت إليه
سل بنعم
حسا ومعنى» ،مريضة بحكّام ،الهواية متعتهم والتّ يّ
وضعيّة تونس «املريضة ّ
الحكم مبتغاهم األ ّول واألوحد  ،مريضة بحاكم مرتبّص يخبط خبط عشواء «يدعو
ألندلس إن حورصت حلب» ،منكوبة برئيسها املزه ّو بحكمه املنتيش بكرس ّيه املنغلق
عىل ذاته ،املتيّم باإلنشاء والبيان يف حقل سمته األساسيّة القطع مع اإلنشاء ورطانة
سيايس هو
القبح»،الصدق فيها زلّة لسان» ،منكوبة بإسالم
البالغة مبا هي تجميل
ّ
ّ
السلطة ومتلّكها ومصادرة
اغتصاب
بعقدة
مصاب
للمعارضة،
مفسدة للحكم ونكبة
ّ
السياسة حاملا ينزاح إىل املعارضة ،ليس
العرش،وتدمري
كريس
يعتيل
املؤسسات حاملا
ّ
ّ
ّ
بالضورة ف ّن إدارة الشّ أن العا ّم -خارج دائرة
بامكانه أن يتمثّل الحكم -الذي هو رّ
مأسسة التّحكم – وليس الحكم -ومبعزل عن منطق الغنيمة والتّنميط القرس ّي
وتحويل البالد إىل مخزن،مصدومة بأوهام نخبها التي تستجدي العسل من دبر
اليعسوب ،وتبايع بدون موجب من م ّرغ أنفها يف الترّ اب وح ّولها إىل مسخرة وجثّة
رضها سلخها بعد ذبحها ،معتلّة بطبقة سياسيّة تستمتع هي األخرى
هامدة ال ي ّ

عت اللّنب ،زرعت الشّ وك وتحلم أن تجني
الصيف ضيّ ْ
بالسباحة يف بحر الهواية ،يف ّ
ّ
العنب ،محرتفة يف إتقان إهدار الفرص والتّبايك عىل اللّنب املسكوب  .ال ّنتيجة
هائلة،دام ّية ،مر ّوعة ومذهلة،اعتداء بالفاحشة عىل الذاكرة وصلبها يف زريبة ال ّنسيان
السعي الحثيث إىل رجمها وطمس رمزيّتها وردمها لتشكيك ال ّناس يف قيمة ما
و ّ
اعتربوه يف لحظة ما إنجازا ،إنتاج واع لعطالة سياسيّة ف ّرخت جنينا مأساويّا ممسوخا،
نسخة مش ّوهة من أصل أكرث تش ّوها ،إزاحة آفة ( حرنا يف أسامئها) واستبدالها بآفة
ال تقلّ عنها مسخا وغطرسة وفتكا وبدائية .وضع ّية رسيال ّية عبث ّية ،ميني حاكم بأمره
يحلم بأن ينفخ ال ّروح يف جثّة البونابارت ليبعث حيّا بعد  170سنة بحالها ،مستكلب
عىل الجميع ،يف سباق مع ال ّزمن لتوظيف فرصة تاريخيّة هي هبة مكر التّارخ ،املزاج
احتجاجي أيّا كان مأتاه
السياس ّيني واملعادي لكلّ حراك
العا ّم املت ّربم بكلّ الفاعلني ّ
ّ
السحريّة واملتش ّبث
الحلول
من
تساقط
مبا
العجائز
إميان
وأسبابه وغاياته ،واملؤمن
ّ
بحبل الخالص من صنع منقذ أعىل ،عىل غرار الغريق يستب ّد به اليأس فليس له
حب البقاء -حتّى بقشّ ة ،ولِم ال بحبال الهواء؟.
إالّ أن يتشبث -مدفوعا بغريزة ّ
الهدف :مترير ما استامت األسالف خالل عرشيّة ال ّنحس يف مراكمته وتثبيت أركانه،
يايس ،
إرساء كل مق ّومات التّمكّن والتّغ ّول ،وإقامة صالة الجنازة عىل الفعل ّ
الس ّ
تحقيق ما يحتاج تحقيقه إىل معجزة :خلط املفاهيم بعنجهيّة واالعتداء عليها صلبا
وتحريفا وتشويها وترذيال والدّوس عىل القيم وتدنيسها وإزالة الحدود بني البكاء
والتّبايك ،اليسار واليمني ،الحقيقة والوهم ،التّصالح مع الذّات وإذالل الذّات وقهرها،
املعارضة واملبايعة ،الوطن ّية والخيانة ،وفرض حالة من التّس ّيب والضّ باب ّية هي إىل
الحصار أقرب ،تعسرّ الفرز وتخلق حالة من االنتظاريّة القاتلة.
 /2فــي ال ّثــــأر البدائــــيّ
مريض تتح ّمل فيه الترّ ويكات مسول ّيات عددها
حكم ال ّرئيس نتاج
طبيعي العتامل ّ
ّ
بحجم أخطائها .جرمية منظومة الحكم التي ابتليت بها تونس مضاعفة.ص ّحرت
يايس
كلّ مظاهر الحياة بذهنيّة ثأريّة قبليّة وسطّحت املشهد الثّقايف والفكر ّي و ّ
الس ّ
االجتامعي بثأر بدا ّيئ.أزّمت األزمة بغباء فأزّمت وضع ّيتها كفريق حاكم وألّبت عىل
و
ّ
للسلطة25 .جويلية -ومنفّذه
ّش
ط
ع
ت
ال
ويف
ة
ي
العنجه
ويف
الحكم
يف
رشيكها
نفسها
ّ
ّ
ّ
ونيس (هديّة ملغومة).
قيس سعيّد -هي «هديّة» ترويكا ما بعد  2019للشّ عب التّ ّ
رشعت األوهام ،أوهام الخالص من رشورها حتّى مبن شاركها الحكم والتّعفني
ّ
نصل قوال وخطابا من رشكائه يف تأثيث املشهد والتّنزيل الفع ّيل
املقصود وتّف ّنن يف التّ ّ
ألجنداتهم املنجز منها واملؤ ّجل.
السحريّة  :إشهار سيف مقاومة الفساد ،فساد الخونة(يف املطلق)
عصا موىس ّ
والعمالء(إفرادا وجمعا) .خُلقت عصا موىس –طبقا لألساطري اليهوديّة -يف اليوم
السادس من خلق الكون ،وخلقت عصا الثّورة الثّانية (الثّورة األوىل املنحورة
ّ
واملغدورة 17ديسمرب)2010يوم 25جويلية.2021من سامت املعجزات أنّها مقرتنة
بالخوارق وال تخضع لتحكيم العقل.خوارق 25جويلية أكرث من أن تحىص:أ ّولها إعادة
امي ال يستصيغه حتّى العقل البدا ّيئ ،
السياس ّية بشكل
تأثيث الخارطة ّ
همجي در ّ
ّ
تعبرية من تعبريات اليمني الهجني ذي الخطاب التّهييجي املتامثل مع ذوات عطىش
بكريس الحكم كغنيمة ،معتدية عىل ما سواها بثأريّة قبليّة،
للتّسلّط ،حاملة باالستفراد ّ

مرتبّعة عىل العرش ومستفردة به ،وتعبرية ثانية مكتويّة بغبائها ،معقّدة من تفريطها
يف ما كانت تنعم به من مباهج ومن استخفافها برتبّص عصفورها ال ّنادر بسلطانها،
تندب ملكا مل تنجح يف املحافظة عليه ألنّها ماثلت بينه وبني شكيمة الشّ وكة
والعصبيّة -عامد كلّ ُملك حسب ابن خلدون -يف عرص غري العرص وزمان مخالف
لذاك ال ّزمان ومالبسات متسارعة التّبدّل ،انزاحت منه رغام عنها إىل املعارضة وتسعى
مكرهة إىل الترّ بّع عىل كرس ّيها ،ويسار أغلبه تائه بني اليمينني.لوحة عجائب ّية غرائب ّية.
يايس  ،يحوز فيها
وليس مستغربا أن تٌس ّجل كنادرة يف الالّمعقول يف تاريخ اإلرث ّ
الس ّ
ال ّرئيس عىل براءة االخرتاع وبدرجة أقلّ مريدوه ومفسرّ و أحالمه ونواياه عىل امتياز
خاص ،هو إلجام العوا ّم عن املباح من الكالم  .وثانيها االستيالء عىل الذّاكرة ووأدها
ّ
باعتامد رسديّة مد ّمرة ترذّل كلّ االحتجاجات وتس ّوقها بتعميم وتعويم مقصود عىل
أنّها مؤامرة ُدبّرت بليل ،هدفها زعزعة الدّولة وهيبتها،ذلك الشّ عار العزيز جدّا عىل
قطيعي
الباجي وحماّ دي الجبايل مل ّا كانا رئييس حكومة ،وثالثها انسياق ال ّنخب بشكل
ّ
مذلّ يتناىف مع ما يجب أن تكون عليه ال ّنخب يف مبايعات سلطانيّة تحيي أرشيف
املناشدات عىل أيّام املجاهد األكرب ووريثه بن عيل،انسياق سيكون وباال عىل الفعل
يايس وعىل ال ّنخب ذاتها ألنّه يسحب منها جوهر كيانها وعلّة وجودها ويحيلها
ّ
الس ّ
إىل مرتبة مادون الدّيكور ،مه ّمتها-إذا بقيت لها مه ّمة -تبييض ما يأتيه ال ّرئيس
تلميعا وتجميال وتسويقا وإشهارا بطريقة كرنفاليّة احتفاليّة وبحمالت تفسرييّة لنوايا
سيادة ال ّرئيس كام يحلم وكام تخ ّيلوها ،ال كام هي يف الواقع ،وتبخيس ما يأتيه
خصومه وناقدوه ومعارضوه ته ّجام وتشنيعا وتقزميا باالعتداء عىل أبسط مق ّومات
الجنيني .يف هذا اإلطار
يايس مل ّا يكون يف بداية مراحل تشكّله البدا ّيئ
الفعل ّ
الس ّ
ّ
بالذّات تتن ّزل حملة محو واستئصال احتفاالت 14جانفي كلحظة امتحن فيها الشّ عب
ونيس مدى قدرته عىل التّالعب بأجهزة ال ّرصد املحلّ ّية واإلقليم ّية والعامل ّية ملزاج
التّ ّ
الشّ عوب.لحظة عانق فيها الشّ عب ما حفظته الذّاكرة وتدثّرت به من نضاالت
مشتّتة متباعدة ولك ّنها دالّلة .لحظة هي األجزاء وقد تج ّمعت ،املتباعد وقد تآلف،
الحلم وقد صدّق إمكانيّة التّحقّق .ال يشء مستحيل «إذا الشّ عب يوما أراد الحياة»
وع ّجت بقلبه «دماء الشّ باب»14.جانفي كغريه من األحداث العظام تخليد للحظة
رئايس وال حتّى فرمان
تح ّرر ممتدّة يف ال ّزمن منغرسة يف التّاريخ،ال ميحوها ال مرسوم ّ
الجامعي ،احتفال
سلطا ّين عثام ّين مماّ كان يصدر عن الباب العايل،عرس الشّ عب
ّ
عا ّم بدون ترخيص من ال ّدوائر الحاكمة،يف مكان عا ّم ورمز ّي ،صادره الحاكم دهرا
وتاق إىل تحريره الشّ عب دوما .ويوم تزامن اإلرصار مع حكم التّاريخ ومكره عجز
الحاكم عن الدّفاع عن «قالع» اعتربها أماكن مقدّسة يُح ّجر عىل العا ّمة تدنيسها
مبج ّرد ولوجها .ولك ّن 14جانفي (وجانفي الجمر -لعلّة ما -هو شهر الغضب والتّحدّي
بامتياز يف املخيّلة العا ّمة للتّونسيني ) بال ّنسبة إىل الحكّام أشبه بالحبل املتدليّ يف
الغرفة الكالحة التي يقبع فيها املحكوم باإلعدام ،تذكّرهم دوما ببئس املصري يوم
تهب الشّ عوب من غفوتها ويعانقها الشّ وق إىل الحياة.
ّ
« فظيع جهل ما يجري /وأفظع منه أن تدري»( /عبد الله الربدوين).
« نريون مات /ومل متت روما /بعينيها تقاتل»( /محمود دريش).
«إ ّن مويت ليس ال ّنهاية /سيكون عليكم مواجهة الجيل القادم واألجيال التي تليه/
أ ّما أنا فإ ّن عمري سيكون أطول من عمر شانقي» (عمر املختار).

في انتظار جولة بها تقوده الى تطاوين

بوبكر السيالة يقدم سيارته الكهربائية للبلديني والحرفيني

هل ميكن للسيارة الكهربائية ان تكون غري مكلفة ؟وهل ميكن التعويل
يف تصنيعها عىل الخربات التونسية فقط ؟ماهي مكوناتها ؟وهل ميكن
صناعة بطاريات رسيعة الشحن وبأي ضامن هذه االسئلة واخرى اجاب
عنها املهندس بوبكر السيالة خالل تقدميه لسيارة كهربائية وتشتغل بالطاقة
الشمسية لعدد من البلديني من مستشارين وتقنيني ،وذلك بعد تقديهام
وتجربتها مع املهنيني.
سيارة وظيفية بين ازقة المدينة
كشف املهندس بوبكر السيالة بفضاء بلدية تونس بالقصبة لرئيسة
بلدية املدينة ،مدينة تونس وبحضور عدد من املستشارين البلديني السيارة
النموذجية االوىل يف بالدنا والتي تشتغل بالطاقة الشمسية وبالكهرباء وهي
من تصميم مهندسني تونسيني يتقدمهم رئيس الفريق بوبكر السيالة وهو
الذي اشتغل لسنوات يف مؤسسة  B MWاالملانية وعاد اىل تونس لتنفيذ هذا
املرشوع الطموح.
وقدم بوبكر السيالة اصيل مدينة صفاقس هذا املرشوع النموذجي يف شكل
سيارة «تكتك»ذات العجالت الثالثة وبطاقة استيعاب ب 2000لرت للحاوية
الخلفية والتى تحمل معها رافعة الكرتونية ممكنة وتختلف اسعار هذه
السيارة الكهربائية املشغلة بالطاقة الشمسية والتي ميكن تعبئة بطارياتها يف

توقيت وجيز بني 12الف دينار و 18الف دينار حسب طاقة البطارية والية
شحنها مع ضامن دميومة البطارية ملدة تتجاوز الثامين سنوات.وان شحنها
وبنسبة 80%ال يتجاوز الساعتني يف القط شحن كهربايئ عادي وميكن شحن
البطارية وهي خفيفة يف املكتب .
سرعة  45كلم في الساعة
رسعة السيارة النموذجية الجديدة والتي يواصل االشتغال عليها فريق

املهندسني بجهة حامم االنف تصل اىل  45كلم ومتت تجربة النقل والشحن
من املصنع اىل سوق الجملة ببرئ القصعة وهو املسار النموذجي لنقل
السلع واملعدات والتجهيزات حسب حمولة السيارة  ،وهو ما نال استحسان
املهندسني واصحاب املهن والحرف اوال ث ّم ما نال استحسان رئيسة بلدية
تونس سعاد عبد الرحيم ومستشاريها وهي التي طلبت الحصول عىل براءة
االختيار للنظر يف امكانية اقتناء عدد من هذه السيارات الوظيفية يف التنقل
بني ازقة املدينة العتيقة .
ال زيوت وال بترول
واكد باعث املرشوع بوبكر السيالة انه يصغي اىل مالحظات الحرفاء واهل
املهنة يف النقل واللوجستيك من اجل العمل عىل تعديل وضبط االمور الفنية
وان اكرث من 65باملائة من مكونات السيارة مثل البطاريات والبلور وقطع
الغيار وهي محدودة يف عددها النها ال تستعمل ال الزيوت وال البرتول ،اغلب
املعدات من املكونات تونسية وهو ما سيخلق مواطن شغل لهذه املؤسسات
املتعاملة مع املؤسسة ومنها رشكة اسد التي استثمرت اكرث من 900الف دينار
من اجل انشاء وصناعة البطاريات الكهربائية  ،هذا اىل جانب ما سيخلقه
التصنيع لهذه السيارة من مواطن شغل يف مختلف االختصاصات .
ناجح
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المنصف الشريقي أمين عام الحزب االشتراكي لـ«الشعب»

لقاء رئيس الدولة بأمني عام اتحاد الشغل كان مطلبا لكل القوى الوطنية
طريقة االقرتاع عىل القامئة الحزبية ام عىل االفراد ويظهر من الحمالت التفسريية
التي يقودها مريدو الرئيس إىل اننا مقبلون عىل تنفيذ مرشوع الرئيس وهو البناء
القاعدي او املجاليس رغم ان الحزب االشرتايك ال يرى مانعا يف املزج بني القامئات
الحزبية والتصويت عىل االفراد هذا إىل جانب سؤال اسايس من سيرشف عىل العملية
االنتخابية يوم  17ديسمرب ولهذا ستكون خارطة الطريق صعبة التنفيذ وبالتايل
فان ستكون سنة  2022سياسية صعبة إما ان نذهب ببالدنا اىل بناء دولة مدنية
واجتامعية او ستعيش تونس انتكاسة جديدة يف االنتقال الدميقراطي.

* حوار :لطفي املاكني
مثّل اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية باألمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل حدثا وطنيا باعتبار املكانة الريادية والدور التاريخي لالتحاد يف مسار البالد
وهذا ما توقف عنده املنصف الرشيڤي االمني العام للحزب االشرتايك يف حديثه لـ
«الشعب» واىل ذلك اهمية تعزيز تقارب القوى الوطنية التقدمية واالجتامعية يف
هذه املرحلة الصعبة التي متر بها البالد.
كام تحدث الرشيڤي عن رضورة تغيري املنوال التنموي باالستامع إىل مختلف
االقرتاحات من قبل االحزاب التي متثل أساس ترسيخ الدميقراطية اضافة إىل فتح
امللفات الكربى بعد ان طال انتظار ذلك.
* كيف تقبلتم لقاء رئيس الجمهورية بأمين عام اتحاد الشغل؟
ـ املتأكد انه لقاء عىل درجة كبرية من االهمية استنادا إىل كونه جمع بني
رئيس الجمهورية وهو الرئيس الفعيل لكامل مسار ما بعد  25جويلية وبني أمني
عام اكرب منظمة وطنية وهو لقاء طالبت به كل القوى الوطنية االجتامعية وكنا من
أول املنادين بأن التخطيط للمرحلة القادمة يحتاج ملشاركة املنظامت وأولها اتحاد
الشغل الذي له استحقاقات يطالب بتنفيذها من خالل االتفاقات السابقة وهذا ما
تدعو هياكله وقواعده لاللتزام بها وهنا نحن نؤكد ان هذا اللقاء مهم جدا باعتبار
ان الرئيس سعيد هو الرئيس الفعيل للحكومة.
ـ أعود للتأكيد ان اللقاء كان حلحلة للعالقة بني الرئيس واالتحاد خاصة وانه
جاء يف ظرفية تجاذبات تعرفها البالد واولها ما حدث يوم  14جانفي من أحداث وقد
يكون رئيس الدولة قدم تفسريا ملا حصل إضافة إىل امكانية مراجعة بعض الخطوات
املتخذة من قبل الرئيس سعيد يف الرزنامة املعلنة سابقا ولو انها اصبحت فعليا يف
مسار االنجاز وعلينا انتظار ما ستحمله ا اليام القادمة من تطورات يف عالقة بنية
التوجه من قبل الرئىاسة للتقارب الفعيل مع كل االطراف التقدمية لتوحيد الصفوف.
* ماهي قراءتك للمشهد العام في ظل التجاذبات؟
ـ املشهد العام يف تونس يف لحظة تاريخية معقدة اذ ان البالد تعيش اليوم ازمة
اقتصادية واجتامعية وسياسية غري مسبوقة خاصة بعد اجراءات  25جويلية 2021
اذ انتظر الشعب ان تكون هذه االجراءات فاتحة مرحلة جديدة يتخلص خاللها
من فرتة امتدت عىل مدى  10سنوات حكمتها حركة النهضة وحلفاءها عن طريق
حكوماتها املتعاقبة التي واصلت انتهاج نفس الخيارات االقتصادية واالجتامعية
التي ادت اىل انتفاضة  2011ومل تتخل الحكومات عن منوال التنمية الليربايل الذي
اوصل البالد الزمات كبرية تسببت النهضة فيها ويف تفكيك مؤسسات الدولة واجهزة
الجمهورية وانعكست تلك الخيارات عىل الوضع االجتامعي الذي عان منه الشعب
التونيس طيلة العقد الذي جاء بعد  2011واستبرش التونيس بعد  25جويلية مبرحلة
جديدة يستعيد فيها كرامته ودولته التي أوشكت عىل االنهيار وكانت إجراءات 25
جويلية يف البداية مبثابة العهد الذي ميكن ان يتطلع اليه املواطن التونيس يف غد
افضل ،واليوم مبرسوم  117وإجراءات  13ديسمرب  2021خرج رئيس الجمهورية عن
دستور  2014ووضع خارطة طريق عموما تبدو وكأنها طويلة نسبيا.
* كنتم من الداعمين الجراءات  25جويلية مع ضرورة إقرار
التشاركية مع الفاعلين في المشهد العام لو توضح لنا مستندات
موقفكم؟

غياب الزيت والسميد
واألرز متواصل
املواد املد ّعمة هي املواد التي تتح ّمل الدّولة جزء من تكلفتها حتّى تس ّهل عىل
املواطن و الشّ عب الكريم و أوالد باب اللّه و ال ّزواولة و املز ّمرين معيشتهم...
هذا األصل يف األشياء ...و هذا ال ّنظري...و هذا املفروض ...وهذا املعقول ...ولك ّن
الحقيقة و الواقع و ما نعيشه فعليّا يشء آخر ...الدّولة تنفق من أجل صندوق
الدّعم ...والدّولة تساهم يف سعر املوا ّد املد ّعمة ...لكن الثّابت و األكيد أ ّن املواطن
السوق هذه املواد املد ّعمة....ال يجد السميد ...وال يجد ال ّروز ...وال يجد
ال يجد يف ّ
ال ّزيت ...أي أ ّن لصوص الوطن...يرضبون الدّولة و املواطن بحجر واحد ...الدّولة
تنفق آالف املليارات من خزينتها من أجل املواد املد ّعمة ...واملواطن ال تصله هذه
السوق ...فأين تذهب املوا ّد املد ّعمة؟ ...من مينع نزولها إىل
املوا ّد و ال تتوفّر له يف ّ
األسواق؟ من يتمتّع بها ويستأثر بها لنفسه و يفتكّها من املواطنني مد ّعمة ويعيدها
إليهم غري مد ّعمة ؟ ...فمن هم هؤالء الذين يستخفّون بالدّولة و شعبها ؟ من هم
هؤالء الذين يضحكون عىل الدّولة وشعبها؟ من هم هؤالء اللّصوص الذين يعيشون
تحت جناح الدّولة ويف حامها ويف خريها ويرسقونها ويرسقون شعبها ؟

رياض جغام

ـ من املهم التأكيد ان رئيس الدولة قبل حملته االنتخابية وبعدها ومنذ 2019
يشري بشكل متواتر إىل أن مسؤولية الوضع السيايس الذي عاشته البالد يف جزء منه
نتيجة لوجود االحزاب السياسية واالجسام الوسيطة بقطع النظر عن التي حكمت
أو التي عارضت منظومة  24جويلية .ومن املهم االشارة إىل ان فرتة حكم النهضة
وحلفائها جعلت من التونيس والتونسيات ينفر العمل الحزيب والجمعيايت ووجد
رئيس الدولة الفرصة لتثبيت ذلك االعتقاد.
ونحن نعتقد يف الحزب االشرتايك ان الدميقراطية االشرتاكية ألي دولة تنشد
ان ترسخ دميقراطيتها تفرتض ان تكون االحزاب الوطنية والدميقراطية واالجتامعية
واملنظامت املهنية والجامهريية وجمعيات املجتمع املدين مشاركة يف ارساء الدولة
املدنية الدميقراطية وبالتايل ال اعتقد ان الدفع بخارطة طريق طويلة يف الزمن ستمنع
هذه االحزاب من االدالء برأيها يف مستقبل البالد واعتقد ان من واجب رئيس الدولة
ان يفتح حوارا وطنيا نقرتح ان يرشف عليه مع هذه االحزاب التي مل تشارك يف
منظومة ما بعد  14جانفي  2011والتي مل تتورط يف تفقري واهانة الشعب التونيس
إضافة إىل املنظامت املهنية التي لعبت دورا وطنيا منذ االستقالل وعىل رأسها االتحاد
العام التونيس للشغل.
* اعتبرتم ان الظرفية الحالية تحتاج لخط ثالث لتحقيق التوازن
المطلوب فماهي مقاصدكم من ذلك؟
ـ لقد استمعت جيدا إىل كلمة أمني عام إتحاد الشغل مبناسبة ذكرى اغتيال
الشهيد فرحات حشاد وطرح يف خطابه بأن طريق خالص تونس من االزمة الحالية
يكون عرب طريق ثالث يكون فيه اتحاد الشغل مبثابة الخيمة التي تجمع كل الطيف
الدميقراطي واالجتامعي والننا نؤمن يف الحزب االشرتايك بأن الجمهورية لن تكون
دميقراطية اال بخط او بخيار اجتامعي حقيقي ولذلك نعتقد بأن خيار آخر ال يلتقي
مع حركة النهضة ورشكاءها وال مع نزعة رئيس الدولة للتفرد بالحكم وبناء مرشوعه
الخاص هو خيار لبناء الجمهورية الدميقراطية االجتامعية ولذلك نرى ان االحزاب
االجتامعية والدميقراطية عىل أهميتها تعيش ضعفا تنظيميا وحتى اليسار االجتامعي
والقوى الجمهورية ال ميكن لها ان تبني إئتالفا مؤثرا يف عامة الناس اال بوجود
منظامت اجتامعية لعبت دورا تاريخيا وال زالت مثل اتحادي ،الشغل واملرأة وهيئة
املحامني ورابطة حقوق االنسان لذلك نرى ان الخيار الذي نادى به اتحاد الشغل هو
الطريق االفضل لتونس وشعبها حاليا ونحن ندعو قيادة االتحاد للميض قدما يف هذا
الخيار ونحن مستعدون للمساهمة فيه من مواقع متقدمة.
* ماذا بخصوص المواعيد التي تضمنتها خارطة الطريق المعلنة
من قبل رئيس الجمهورية؟
ـ تجدر االشارة إىل أن خارطة الطريق طويلة املدى (أكرث من عام) ورغم انني ال
أرى مانعا يف ان رئيس الدولة من حقه ان يثري شعبية وبالنسبة لالستشارة االلكرتونية
رغم مشاكلنا التي حصلت يف جواز التلقيح ورغم انني اتبنى التقنيات الحديثة وان
تكون الرقمية مسألة أساسية يف االدارة التونسية لكن عديد االسئلة التي يطرحها
كل املهتمني حول ماهية االسئلة املطروحة ومن وضعها ومن سيؤلف النتائج يف 20
مارس الن اللجنة غري معروفة وبطبيعة الحال ستكون اطرافا قريبة من محيط رئيس
الدولة وال ندرى حينها هل هذه النتائج حقيقة ام هي تأليف من اعضاء اللجنة
التي سيسميها الرئيس.
اضافة اىل ان الفرتة التي متتد بني اخر جوان ويوم االستفتاء املقرر يوم 25
جويلية ارى انها غري كافية حتى يتمكن التونسيون واالحزاب السياسية واملجتمع
املدين واالعالم من فهم حقيقة االصالحات السياسية او يف املجال االنتخايب التي
ستمر لالستفتاء.
اضافة إىل انه اىل حد االن ال نعرف كحزب هل ان القانون االنتخايب سيشمل

* هل يمكن تنقية المناخ االنتخابي بعد أن تمت إحالة ملفات عدد
من السياسيين على القضاء؟
ـ ال بد من التذكري هنا ان محكمة املحاسبات اصدرت تقريرها بعد انتخابات
 2019وطالبنا بتفعيل التقرير يف وقته ،اليوم نشهد احالة عدد من السياسيني وجزء
منهم نعتقد انهم نجحوا أو عقدوا حمالتهم االنتخابية باملال السيايس الفاسد وهذه
تعترب جرائم انتخابية ومن واجب القضاء الناجز ان ينظر يف هذه الدعاوي وهذا من
شأنه ان ينقي املناخ االنتخايب ويساهم يف ايجاد مناخات سياسية انتخابية تساوي
بني املرتسحني يف الرئاسة او يف الترشيعية وهي خطوة نعتقد انها مهمة اىل جانب
الهيئة املرشفة عىل االنتخابات ورضورة القطع مع سياسة املحاصصة داخلها اضافة
اىل ان ميثاق البندقية يرفض تغيري قوانني اللعبة االنتخابية قبل عام من انجازها وهذا
ميثل مشكال اضافيا اىل جملة القضايا التي عاىن منها النظام السيايس التونيس فنحن
ال نرى مشكال فان يكون نظاما رئاسيا لكن يكون مراقبا من طرف املؤسسة النيابيةو
التي يرأسها وزير اول من الحزب او الجهة التي فازت يف االنتخابات الترشيعية عىل
ان تعمل يف توافق تام مع رئيس الجمهورية حتى تنهي مشاكل الالإستقرار السيايس
التي عشناها ألكرث من  10سنوات.
* هل تعتقد ان قطار فتح الملفات الكبرى انطلق ام ان االمر مجرد
تفاعالت ظرفية ال غير؟
ـ اعتقدنا جميعا بعد  25جويلية مبارشة وبعد زيارات متتالية لرئيس الجمهورية
لبعض املواقع ان قضية الفساد املايل واالداري والتهريب فتحت بطريقة منظمة
ولكن كانت مجرد ذر رماد عىل العيون الن قضايا الفساد والتهريب والتهرب الجبايئ
واالغتياالت السياسية التي عرفتها البالد هي قضايا اساسية مركزية علينا جميعا ان
نطالب دامئا وابدا بفتحها ونعتقد أنها ليست رغبة ورد فعل حيني بل هي تنبع من
الخيارات االقتصادية واالجتامعية البديلة بعيدة عن ورقة تعليامت صندوق النقد
الدويل .فحني يتم العمل عىل تغيري منوال التنمية الحايل اىل اخر اجتامعي تضامني
مبضمون وطني يعتمد فيه عىل قدراتنا الذاتية والتنسيق الدائم مع الجارتني الجزائر
وليبيا ونذهب مبارشة اىل اعتامد االقتصاد االجتامعي التضامني يف تناسق مع اقتصاد
املعرفة والتكنولوجيا الحديثة ساعتها ميكن ان نتخلص من الفساد املنترش يف كامل
اجهزة االدارة التونسية.
وميكن لنا ان نبني بتشاركية تامة تونس الدميقراطية االجتامعية واملدنية
املتضامنة وفتح قضايا االغتيال السيايس للشهيدين شكري بلعيد ومحمد االبراهمي
ستكون فاتحة مرحلة سياسية جديدة يكون فيها التنافس حول الربامج واملشاريع
التنموية واالقتصادية.

الصحفي محمود الذوادي يف ذمة اهلل
انتقل إىل جوار ربه يوم الثالثاء  18جانفي
 ، 2022الزميل الصحفي محمود الذوادي عن
سن  60سنة ،وذلك بعد رصاع مع املرض .
وكان الزميل محمد الذوادي من مؤسيس
أول نقابة وطنية للصحفيني التونسيني منضوية
تحت االتحاد العام التونيس للشغل ،وقد ترأس
اللجنة التونسية لحامية الصحفيني يف عهد بن
عيل.
وكان محمود الذوادي وجها اعالميا مدافعا
عن الحقوق والحريات تحت مظلة جمعية
الصحفيني ثم بعدها النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني .وكان ترأس بعد الثورة
مركز تونس لحرية الصحافة.
التحق الزميل الراحل بجريدة الصحافة منذ تأسيسها سنة  1989صحفيا محررا
ثم تدرج يف السلم املهني وصوال اىل رتبة رئيس تحرير ،اىل أن أحيل عىل رشف
املهنة سنة .2019
ويف هذا املصاب الجلل تعزي كل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل عائلة
الراحل محمود الذوادي وكافة زميالته وزمالءه ،راجية من الله أن يتغمده بواسع
رحمته.
إنا لله وإنا إليه راجعون

الخميس  20جانفي  - 2022العدد 1678

اعالنات

بمناسبة الذكرى
السادسة والسبعون لتأسيس
االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة الوطنية العقارية للبالد التونسية
يب
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّ
والساعد
ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ
التقدم واالزدهار
راجني للجميع املزيد من
ّ
كل الخري وال ّنامء
ولتونس العزيزة ّ
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وطنية
في جلسة تعقد بالبرلمان اإليطالي

هل يفشل تحالف اليمني يف وصول
«برلسكوني» للقصر الرئاسي؟
* لطفي املاكني
تتجه االنظار يوم  24جانفي الجاري اىل الجلسة
العامة التي ستعقد بالربملان اإليطايل النتخاب رئيس جديد
باعتبار ان املدة الرئاسية للرئيس الحايل «سارجيو ماترال»
تنتهي يوم  3فيفري اضافة اىل عدم رغبته يف التمديد
بسنة اخرى كام كان االمر مع الرئيس السابق .لذلك تعرف
الساحة السياسية يف إيطاليا تحركات
متواصلة خاصة من تحالف احزاب
اليمني بزعامة حزب «فورزا إيطاليا»
من اجل ضامن نجاح زعيمه «سلفيو
برلسكوين» للوصول اىل القرص الرئايس
بعد ان عجزت أحزاب اليمني عن
تحقيق ذلك منذ ما يزيد عن  20سنة
حيث كانت الشخصيات ذات التوجه
اليساري دامئا من تفوز بهذا املنصب
االعتباري.
وقد تعالت أصوات عديدة
يف إيطاليا من قبل قيادات اليسار
واملجتمع املدين رافضة لهذا الرتشيح
الهم منصب بالبالد استنادا اىل ان
«سلفيو برلسكوين» ليس بالشخصية االقدر واالجدر فهو
يفرق أكرث مام يجمع الن ما يثار حوله يف قضايا عديدة ال
يعطيه األفضلية وقد استنكرت أغلب االحزاب الدميقراطية
سعي تحالف أحزاب اليمني املهيمن عىل السلطة «لفرض»
ترشح «برلسكوين» وهي بذلك تضمن متوقعها داخل
مؤسسة رئاسة الجمهورية وهو طموح عرب عنه «برلسكوين»

منذ مدة الن رئاسة الحكومة مل تعد تستهويه بعد أن فاز
بها يف  4مرات.
إضافة اىل ان وجوده بالقرص الرئايس سيمكن احزاب
اليمني اساسا «فورزا إيطاليا» و«رابطة الشامل»من مترير
عديد القوانني يف عالقة بالهجرة خاصة وان «ماتيو سلفيني»
يقود حملة الرتشح وهو املعروف برفضه لالجانب ومواقفه
معروفة داخليا وخارجيا.
* شخصية توافقية
يف خضم هذا الضغط من تحالف
اليمني عرب زعيم الحزب الدميقراطي
«أفريكوليتا» عن رفضه ترشح
«برلسكوين» كونه ال يحظى بثقة أغلب
مكونات املشهد السيايس وال املجتمع
االيطايل واقرتح يف ذات الوقت رضورة
الحوار والتشاور قبل الذهاب للجلسة
العامة االنتخابية املقررة يوم  24جانفي
لالتفاق حول شخصية جامعة الن املكانة
االعتبارية لرئيس الجمهورية تجعله
فوق الحسابات الحزبية خاصة التي
تسعى لعدم االلتزام بالثوابت واملواثيق
املوحدة للمجتمع والقبول باالختالف اضافة إىل رضورة ان
يكون بعيدا عن الشبهات واملصالح املالية للرشكات الكربى
وهذا ما يغيب لدى «برلسكوين» املعروف بارتبطاته بأكرث
الرشكات العاملية ورفضه الي قانون ميكن االجانب من
العيش داخل ايطاليا وهذا ما تريد فرضه احزاب اليمني من
خالل ترشيحه ملنصب رئيس الجمهورية.

أخبار الجامعة
تذمرات الدكاترة المعطلين

عديدة هي التذمرات التي عرب عنها الدكاترة
املعطلني عن العمل بخصوص كرثة الوثائق املطلوبة
ومثلها النسخ الورقية والرقمية لتقديم ملفاتهم إىل
مناظرة االنتداب املفتوحة من قبل وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي وما تتطلبه من مصاريف ال يقدر
اغلبهم عليها بحكم البطالة املفروضة عليهم وكانت
«الشعب» أشارت يف اعداد سابقة اىل هذه الصعوبات
لكن سلط االرشاف مل تتفاعل ايجابيا وهذا ما اثار
االستغراب اذ كيف تتحدث الوزارة عن الرقمنة واالدارة
الرقمية وهي تفرض عىل الدكاترة املعطلني اطنانا من
الوثائق منها رسائل مضمونة الوصول وتعريف باالمضاء
ونسخ مطابقة لالصل وال ندري ملاذا هذه االطنان بعد
ان تم التسجيل عن بعد وهي مفارقة مل يفكها أي من
املرتشحني لهذه املناظرة يف وقت كان يفرتض فيه ان
تراعي الوزارة ظروفهم وتخفف من تلك الطلبات التي
ال جدوى منها بل هي اضاعة للوقت واثقال باملصاريف
فمتى يقع التخيل عن هذه الطلبات؟

المساعدات اإلجتماعية

فتحت مختلف دواوين الخدمات الجامعية باب
قبول ملفات الحصول عىل املساعدات االجتامعية
لفائدة الطلبة غري املمنوحني املنتمني إىل عائالت
محدودة الدخل والذين فقدوا الحق يف الحصول عىل
املنحة السباب مختلفة وهنا تجدر االشارة إىل ان الكثري
منهم يستحق التمتع باملنحة لكن سقف الدخل العائيل
ال ميكنهم من ذلك ونحن ال ندري ملاذا مل يتم إىل ح ّد
اآلن الرتفيع فيه رغم ان هناك قرارا حكوميا اتخذ يف هذا

الشأن منذ نهاية السنة الجامعية املاضية لكن االوامر
املنظمة له مل تصدر إىل حد االن والسنة الجامعية قد
انتصفت وكان من االجدر بداية تطبيق ذلك القرار مع
انطالق السنة الجامعية الحالية حتى يستفيد اكرب عدد
من الطلبة يف ظل الظروف الصعبة لعائالتهم واملصاريف
املتعددة لتأمني دراستهم الجامعية.

إعادة التوجيه

تنطلق اغلب الجامعات يف قبول الرتشحات
للمشاركة يف مناظرات اعادة التوجيه لفائدة طلبة
السنوات االوىل الذين مل يتحصلوا عىل شُ َع ْب
واختصاصات معينة خالل الدورة الرئيسية للتوجيه التي
جرت بعد االعالن عن نتائج الباكالوريا ويتعني عليهم
التثبت من اختياراتهم واملؤسسات الجامعية الراغبني يف
االلتحاق بها اضافة اىل ان هناك مجموعة من الشُ عب
ذات االختيارات املوحدة وبالتايل يتجنبون دفع معاليم
اضافية باعتبار ان معلوم املشاركة يف اختبارات الشُ عب
املوحدة بدوره موحد وتعرف هذه املناظرات مشاركة
سنوية مكثفة من الطلبة الن الدورة الرئيسية للتوجيه
مل تستجب لرغباتهم وتطلعاتهم وهو ما قد يطرح اعادة
النظر يف طريقة اعتامد التوجيه الجامعي.

غيابات

عرفت إمتحانات السدايس االول مبختلف
املؤسسات الجامعية عدم مشاركة العديد من الطلبة
ألسباب مختلفة اغلبها صحية مرتبطة بالكورونا وكانت
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي قد أعلنت عن
اجراء دورة استثنائية لهؤالء الطلبة خالل شهر مارس
املقبل ( )2022وهؤالء عليهم تقديم ما يثبت اصابتهم
بهذا الفريوس لتمكينهم من املشاركة يف هذه الدورة
االستثنائية.
* لطفي املاكني

هل تحول تجميدهم الى استقالة

النواب املجمدون يعودون فرادى اىل وظائفهم واملتقاعدون ينتظرون
ناجح مبارك
فقه القضاء موكول له عرب املصالح القانونية لرئاسة الحكومة البحث عن
مخرج لعودة النواب إىل مواقعهم الوظيفية االصلية الن قانون الوظيفة
العمومية يتحدث عن اليات محددة عند رفع االحالة عىل عدم املبارشة
ومل يتحدث عن اليات العودة عند «تجميد النواب».
عاد حسونة الناصفي اىل موقعه الوظيفي بالصندوق الوطني للتأمني
عن املرض بعد ان هدد مبقاضاة الرئيس قيس سعيد ان مل يرفع التجميد
او يسهل عودة النواب املوظفني اىل وظائفهم االصلية وكذلك فعل نبيل
حجي الذي عاد اىل موقعه بديوان البحرية التجارية واملواىن واقتفى
نائب رئيس املجلس طارق الفتيتي اثرهام بالعودة اىل وزارة التكوين
املهني،واخرون عادوا اىل وزارة الرتبية كاساتذة ومعلمني ،واالشكال
قانوين باالساس اذ مل ينظر محلس النواب املجمد وال مكتبه «املخلوع»يف
امر االستقالة وكانها صارت امر واقع ،بعد ان وافقت رئاسة الحكومة
ظمنيا عىل عودتهم .
موافقة رئيسة الحكومة عىل عودة النواب «املجمدين «دون تقديم
استقالتهم اىل املجلس ودون نظر من مكتبه املغلق منذ  25جويلية
الفارط اعتربته رئيسة الحزب الدستوري الحر خرق للقوانني الظابطة
لعالقة املوظف مبؤسسات الدولة اعتربت ما قام به النواب من مراسلة
مؤسساتهم واداراتهم العمونية «خلسة»قصد العودة والتمتع باملرتب
الشهري املعلق منذ اشهر ،اعتربته عبري مويس خرقا ملبدا املساواة بني
املوظفني والتواب .
ومل توضح رئاسة الحكومة يف اي بيان من بياناتها اليات عودة هؤالء

النواب والذين يعدون بالعرشات بل ان االمر حسم حسب املراقبني
للشأن النيايب والسيايس بني العون وادارته وذلك بعد ان ظل اعلبهم
دون مرتب ملدة اشهر ،بل ان تعليق املنح النيابية ترتب عنها تعليق
املساهامت يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وعدم متتع النائب
املوظف بالتغطية الصحية يف انتظار فقه القضاء..
هكذا يحال االمر عىل فقه القضاء االداري والذي مل يخصص حالة تجميد
الربملان بنص خاص يفصل كيفية عودة النائب اىل سالف نشاطه يف
هذه الحالة ،ومل نجد يف نصوص القانون الخاص بالوظيفة العمومية اال
حالة االستقالة او انتهاء اعامل الربملان بانتهاء املدة كام يرى ذلك استاذ
القانون واملحامي احمد املناعي ،موضحا ان مصالح رئاسة الحكومة
القانونية عليها ان تعتمد عىل نص عند قبولها بعودة هؤالء النواب اىل
وظائفهم.
قانون الوظيفة العمومية وهو القانون عدد 112لسنة 1983واملؤرخ
يف12ديسمرباملتعلق ،بضبط القانون العام العوان الدولة والجامعات
العمومية املحلية واملؤسسات العمومية ذات الصبغة االدارية ،فطبقا
الحكام الفصل 71واملتعلق بوضع نائب مجلس النواب ،فيمكن احالة
موظف بطلب منه عىل عدم املبارشة خاصة وذلك بقرار من الوزير
االول ملدة خمس سنوات ،قابلة للتجديد وتهم يف ما تهم التائب املنتخب
مبجلس النواب ،عىل ان يقع ادماجهم اليا بعد نهاية املدة النيابية يف اطار
عملهم االصيل يف الرتبة وانتفاعهم باملنح املتجرة عن ذلك.
ال توجد مواقع شاغرة
وان كان قانون الوظيفة العمومية قد اوضح امر انتهاء االلحاق بانتهاء
املدة النيابية فان واقع الحال مخالف للنص القانوين ذلك ان املدة

النيابية مل تنته والربملان مجمد بأمر رئايس وان عددا من النواب من
راسلوا وزاراتهم ومؤسساتهم االصلية قصد العودة اىل سالف نشاطهم قد
ظلت اجورهم معلقة ومجمدة ومل يجدوا االماكن الشاغرة يف مؤسساتهم
االصلية قصد العودة اليها وال راتب لهم دون مبارشة فعلية كام ان ادارت
اخرى فضل مديروها العامون الرتيث واستشارة مصالح رئاسة الحكومة
اوال ،قبل قبول اي نائب ورفع التجميد الوظيفي عنه.
وان راسل عدد من املوظفني النواب موسساتهم االدارية ومنشأتهم قصد
العودة ومنهم من قىض طريق العودة ومنهم من ينتظر 5فإن االمر
مختلف عند النواب املتقاعدين مثل النائب عن تحيا تونس والنقايب
السابق مصطفى بن احمد وعدد من املتقاعدين االخرين وهم اىل االن
دون منح تقاعد ،واالمر يقتيض احتساب املنح االضافية املرتتبة عن
سنوات املبارشة مبجلس نواب الشعب يف الدورة الحالية قبل التجميد
وسنوات الدورة النيابية السابقة ملن هم قىض اكرث من دورة نيابية .
في نصوص المجلس
حسب النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب املصادق عليه سنة
2014وحسب مقتضيات القانون االسايس عدد 16لسنة 2014املؤرخ يف
26ماي من السنة نفسها واملتعلق باالستفتاء واالنتخابات فان مجلس
نواب الشعب عن طريق مكتبه هو من يعاين الشغور يف حاالت العجز
او الوفاة او االستقالة لتنظيم انتخابات جزئية ومن مثة ميكن االذن
للنائب املستقيل بالعودة اىل وظيفته االصلية وما يرتتب عن ذلك من
اجراءات ادارية وهذا ليس من واقع الحال بل ان االستقالة االن اصبحت
من واقع الحال بعد قرار التجميد وهرولة النواب املوظفني اىل مواقعهم
الوظيفية االصلية.
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الحوار االدبي
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الشاعر المولدي فرّوج ل«الشعب»

الشعراء الذين سبقوا وتسابقوا إىل البالطات خسروا الكراسي وخسروا القراء
• حاوره :أبو جرير
هو شاعر وطبيب صحة عمومية ونقايب له مد ّونة محرتمة .كتب الشعر
بحب وعشق .محبوب ومحب وعاشق للسينام نشاطا وانتامء .عضو الهيئة
املديرة التحاد الكتاب التونسيني املنتهية واليتها واملؤمتر سينعقد منتصف
فيفري تحت قصف ساخن وبركان صامت.
حاولنا استدراجه للبوح .مل يبح مبا يخالج عديد املبدعني املنخرطني يف
اتحاد الكتاب وخاصة حول ما ير ّوج أن الهيئة املديرة الحالية قامت بتنقيح
النظام األساسية لالتحاد بنيّة االستمرار.
«الشعب» جلست اليه فكان هذا الحوار.
بعد تجربة إبداعية طويلة .لو كنت لوحة كيف
ترسمها باأللوان؟
 لو كنت ّرساما وأم ْرت بإعادة رسمِ طريقي الذي سلكته سأرسم كهفامظلام ُمحاطا بأشواك كثرية وأمامه جبل وعىل ق ّمة الجبل شعاع من الشّ مس
وأنا أقبض عىل ذلك الشعاع واألرض تنبسط أمامي كالورقة ألخ ّط فيها بعضا
من قصار القصائد ،أقول هذا ألنني عشت يف قرية بسيطة وعايشت تقلّبات
الحياة من فتيل الزيت الذي ال يقوى عىل إضاءة بيت سقفه أعواد زيتون
إىل الفيال إىل التلفزة وصوال إىل أكرب املعجزات التي أوجدها اإلنسان وأعني
االنرتنات .وسأختار من األلوان األسود فال ّرمادي وسأغمس الفرشاة مينة ويرسة،
طلوعا وهبوطا حتى أصل إىل اللّون الوردي.

أصبح دوليا ويف بعث مجلة األوساط الثقافية التي ماتت كاألخريات وابتدعت
ورشة الستنطاق ال ّنص قدمتها يف بعض امللتقيات .كام أسست ملتقى األجناس
األدبية باملهدية وملتقى أدب اليافعني أيضا وغري ذلك .هو قدري دامئا أن
أسعى إىل التأسيس.
*يشتكي الساردون التونسيون من توجه أكثر
النقاد التونسيين إلى الكتابة عن العربي المشرقي.
هل وجدت مدوّنتك اإلبداعية االهتمام ّ
النقدي
وخاصة من الجامعيين؟
ما ذهبت إليه صحيح ،فأغلب ال ّنقاد يلجؤون إىل تناول اإلبداع
املرشقي بالدراسة طمعا يف األجر رغم أن النص التونيس متف ّوق وبدرجات
كبرية عىل بقية النصوص العربية .والنقاد يدركون هذا .ولكلّ حادثة سبب
فأنا مل أشتك من إهامل ال ّنقاد مد ّونتي التي م ّرت بفرتتني :األوىل فرتة الحظر
التي عانيت منها ،ج ّراء انتاميئ الثقايف وج ّراء مواقفي ،وقد أعلمني أحد ال ّنقاد
كاتب عام
الكبار بهذا الحظر املتأيت من بقايا مخلفات جريدة الرأي ومن كوين َ
نقابة األطباء والصيادلة وأطباء األسنان بوالية املهدية ملا يقارب  20سنة .يف
تلك الفرتة التي سبقت الثورة مل ينتبه إ ّيل من النقاد إال القليل مثل الدكتور
محمد البدوي وخالد الغريبي وعثامن بن طالب الذي أعلن كرس الحظر
أمام الناس .ورشفني الدكتور محمد البدوي بأن د ّرس شعري يف كلية اآلداب
بسوسة لسنتني وأرشف عىل شهادات جامعية تناولت إبداعي وكذلك فعل
الدكتور خالد الغريبي يف كلية اآلداب بصفاقس .ويف الوقت الحايل أحظى
باهتامم الكثري من النقاد مثل ناجي الحجالوي وأحمد الساموي والصحبي بن
منصور واملهدي عثامن وغريهم...

َ
التقليدية واقتحم
* تجاوز اإلبداع اليوم األطرَ
مجاالت جديدة فرضتها الوسائط المتعدّدة .أين
*تشعّبت المدارس واالتجاهات الشعرية في
تضع نفسك اآلن وهنا؟
يستحق إجابة مناسبة له .يف الحقيقة أرى أن الساحة الثقافية بروز جيل جديد غير مطمئن .كيف
 هذا سؤال سكران ومراوغّ
اإلبداع مل يتجاوز األط َر التقليديّة بل عاد إليها من مسالك مختلفة وبوسائط تقيم المشهد اإلبداعي اليومَ؟
 ال أستطيع ان أقيّم الساحة الثقافية فالنقاد أدرى بذلك ولكنني أالحظمتع ّددة .بعض املبدعني وأنا منهم عرف كيف يستغلّ هذه الوسائط وكيف
يتفاعل معها بوعي تا ّم وتخطيط محكم .منذ أن حلّ بيننا الشيخ «غوغل» فقط أن الشعراء الشبان يف تونس بصدد كتابة نصوص مرعبة باملعنى اإليجايب.
ر ّحبت به ترحابا ساذجا وبسيطا وبدأت أميش عىل وقعه متكئا عىل بعض أنا متفائل جدا مبستقبل ال ّن ّص التونيس .مث ّة مسألة تستدعي االنتباه وهي أن
الخبث والشيطنة العلمية اىل أن استطعت أن أر ّوضه وأجعله خادما مطيعا العروض مل يعد يد ّرس إال يف الجامعة لذلك أنا أخاف من أن تفرز الساحة
يساعدين يف الكتابة ويف إنجاز كتبي وبعض الكتب طبعتها يف منزيل ورقيا مستقبال درجتني من الشعراء .وهذا ما يفسرّ أن الجيل املتخرج من الجامعة
الساحة أو لعل يف
واكتفت املطبعة بتسفريها .أما يف الجانب
حديثا أعاد القصيدة العمودية إىل ّ
األمر منحى ميينيا حسب املوضة يف العامل.
الرقمي فأنجزت أول كتاب رقمي سنة 2003
• صرنا نرى الجائزة
بعنوان امتداد ،قدمه صديقي الدكتور محمد
* الكتابة التزام بقضايا المجتمع
البدوي كحجر األساس للمكتبة الصوتية التي
تمنح للنصّ قبل
ّ
يقل
والوطن واألمن الثقافي ال
أنشأناها معا قبل أن أواصل تأثيثها إىل أن
شأنا عن األمن القومي والغذائي
وصلت حاليا إىل  1400قصيد بصوت صاحبه .صدوره وتحت طلب
مما يقتضي العمل على تحصين
وقد أضافت الشاعرة سليمى الرسايري 170
من المانح أو من
العقول واألنفس واإلرادات واألذواق
نصا بصوتها ال ّرقيق وهذه مناسبة لشكرها
ّ
خاصة بعد هجوم ثقافة الكهوف
وتحيتها .ولعلها إنجاز كبري يضاف إىل الساحة
اللّجنة نفسها
والظالم؟
الثقافية التونسية .إىل جانب تعاميل هذا
كان عليك اذن أن تسألني ملاذا مل
مع الوسائط الحديثة أنجزت موقعا التحاد
أتوقف عن كتابة الشعر؟ بالنسبة إ ّيل الكتابة موقف
الكتاب التونسيني ،وعندما أغلق أو علّق
إثر خطإ اسرتاتيجي نقلت محتوياته يف موقع آخر س ّميته املروج األدبية ورأي ومعرفة وما سوى ذلك ٌ
ترف ف ّني .وقد سبق أن عرضت تعريفا للشعر
وهو مؤ ّمن عند الشيخ «غوغل» ويض ّم قرابة ال  600سرية لكتاب تونسيني قلت فيه إن الشعر مجمع ثالثة حروف أولها الشني الذي يحيل عىل الشعور
إىل جانب املكتبة الصوتية وبعض النصوص .أعتقد أنني أحسنت استغالل وثانيها العني وهو يحملنا إىل العبارة وأما حرف الراء فهو يحيل إىل الرؤية أو
الرأي .وهكذا فالشعر موقف منحاز إىل هموم الناس وإىل قضايا املجتمع .ال
الوسائط الحديثة كام ينبغي.
أومن مبقولة الفن للفن وأوىل بأصحابها أن ينسحبوا وأن ميارسوا «الصوفية
تصب يف خانة االلتزام
*كتبت ونشرت عديد الدواوين الشعرية وكتبت الفنية» إن ص ّح القول .لقد كانت كتابايت منذ البداية ّ
للطفل .واقتحمت عديد المناشط الثقافية .كيف وقد طغت عليها الشعارات ثم تطورت فيام بعد وعندما نضجت سياسيا
واجتامعيا هربت إىل الرواية بأقدام الشعر بحثا عن فضاء أرحب لكتابة
التعامل مع هذا النوع؟
 كتبت ونرشت  31كتابا منها  18يف الشعر والبقية يف الرتجمة والرتاجم املواقف واآلراء التي يصعب عىل الشّ عر تحملها.والرواية واملرسح ونرشت كتابا واحدا بالفرنسية ولكنني مل أستطع الكتابة
*هناك استقالة وعزوف أغلب المبدعين التونسيين
للطفل رغم محاواليت العديدة .يبدو أن هذا الجنس صعب أو أنه صعب ع ّيل
فقط .أما يف النشاط الثقايف فقد انضممت إىل الساحة الثقافية منذ أن كنت في جميع المجاالت عن االنخراط في مجال السياسة.
طالبا يف الجامعة .وقد بدأت مسرييت بتأسيس نادي الشعر الطاهر الحداد يف ما هي األسباب حسب رأيك؟
 ألن الشعراء الذين سبقوا وتسابقوا إىل البالطات خرسوا الكرايس وخرسواالنادي الثقايف الطاهر الحداد يف العاصمة أواخر السبعينات ثم انضممت إىل
جريدة ال ّرأي وأصبحت عضوا يف اتحاد الكتاب منذ  1981وساهمت يف تأسيس القراء .فصاروا عربة للذين جاؤوا من بعدهم ثم إن افتضاح أمر شعراء السلطة
عديد املناشط الثقافية منها مهرجان الشعر العريب الحديث بالجريد الذي والتشهري بهم صار مباحا ومعروضا يف الصباح واملساء عىل صفحات التواصل

االجتامعي.
*يعاين املشهد الثقايف عموما من التهميش واإلقصاء وغياب الدعم
واملحاباة والجوائز امللغومة .ماذا قدم اتحاد الكتاب خاصة بعد الثورة؟
 منذ أن صار النارش يقتسم الجائزة مع الكاتب تغيرّ ت الجوائز وهذاطبيعي ،وانتصبت سوق وتولدت عنها رؤوس أموال وأصول تجارية وبات
كراس رشوط وهمي يتحكم يف النصوص .ورصنا نرى الجائزة متنح للنص
قبل صدوره وتحت طلب من املانح أو من اللّجنة نفسها .وقد فاح بخور
الجوائز حتى صار بعضها مع ّرة ال تجلب االحرتام للفائز بها بل فضيحة أكرب
من الجائزة نفسها .اتحاد الكتاب نأى بنفسه عن هذه السوق واكتفى بنرش
الكتب ألعضائه دون البحث لهم عن جوائز .ثم إن عقود النرش يف االتحاد
تنص عىل اقتسام الجائزة مع ال ّنارش.
واضحة ورصيحة وال ّ
* الهيئة الحالية التحاد الكتاب التونسيين غيّرت
النظام الداخلي لالتحاد بطريقة غير قانونية .حسب
بعض األعضاء ...ما هي األسباب الموضوعية؟
 ال فائدة من أن ترمي التهمة ثم تبحث لها عن أسباب وتفسري .عىلاألعضاء الذين أعلموك بأن الهيئة الحالية غيرّ ت النظام الداخيل لالتحاد
بطريقة غري قانونية أن يقرؤوا القانون األسايس لالتحاد الذي يبيح للهيئة
الحالية والهيئات السابقة والقادمة بأن تع ّد النظام الداخيل لالتحاد .ثم إن
الجلسة العامة هي التي تحكم للهيئة أو عليها وال بعض األعضاء .ونحن
عىل أبواب مؤمتر وسرنى عكس ما ا ّدعى البعض وأعتقد أنهم ليسوا أعضاء
يف االتحاد.
*ختاما لك كلمة حرة...
بكل تواضع ودون ا ّدعاء وبعيدا عن املزايدات الفكرية واألدبية
إن ما ق ّدمته شخصيا إىل الكتّاب مل يتفضّ ل أحد بتقدميه ،لقد أتاحت يل 41
سنة من عضويتي يف االتحاد (منها  13سنة يف الهيئة املديرة) وطوال رحلة
الكتابة املمت ّدة عىل طول  54سنة كاملة ،أتاحت يل فرصة العطاء والتأسيس
الصوتية
فأنشأت مبجهودي موقع االتّحاد األول والحايل وأنشأت املكتبة ّ
وساهمت برأس مال دار املسار إىل جانب الدكتور محمد البدوي ونرشت
مجلة الكرتونية املسار-نت قبل أن تندثر وأعددت سجلّ االتحاد الذي تطلب
مني  10سنوات من العمل والبحث وتتبّع سري الكتاب الذين مروا من االتحاد
السجل سنة امليالد وسنة
بداية من الشاذيل القليبي إىل آخر عضو .يحمل ّ
الحصول عىل العضوية وسنة الوفاة بال ّنسبة إىل الخالدين .وها أنا أرعى املكتبة
الصوتية التي ستكون إن شاء الله يف األرشيف الوطني كنزا ثقافيا فريدا .وقد
ّ
واضبت خالل ال ّدورة الحالية يف الهيئة املديرة عىل تحرير ورقة يف مجلة
املسار بصفتي مدير تحريرها أثرت فيها مواضيع ج ّد مه ّمة مثل أصل العربية
وحقيقة جذعها الثنايئ وماهية الشعر والقوانني القاتلة للثقافة إىل غري ذلك.
ولست نادما عىل أي يشء ق ّدمته سواء بحكم املسؤولية أو باختيار
وتط ّوع مني .وكنت أكتفي مقابل هذه األعامل بتحية شكر يكرمني بها هذا
الصديق أو ذاك.
شكرا عىل إتاحة الفرصة للدردشة وأمتنى أن أكون قد أجبت برصاحة.
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قراءة يف عتبات الصّورة الشّعرية عند ابن هانئ األندلسي للباحث علي بوبكر
بقلم األستاذ لزهر بوعبيد
عتبة الغالف :
اختار املؤلّف لكتابه مشهدا سيميائ ّيا ثر ّي ال ّداللة
واملعاين باستدعائه لف ّن العامرة األندلسيّة من خالل
صورة ال ّنافذة مبنمنامتها البديعة لتحيل بانكسارات
خطوطها وتعامدها عىل حضارة األندلس الخالدة
وهي حضارة نطلّ عليها باستمرار يف سيدي بوسعيد يف
نوافذ بيوتها الهالليّة وألوانها الزرقاء  ،وبذلك يرحل بنا
الكاتب اىل األندلس من خالل تضايف الفنون واألماكن
عىل صفحة الغالف وينزل يف هاتيك ال ّربوع الخرضاء يف
الجزيرة وقد عفت ديارها ليشارك غريه من الباحثني يف
مطاردة الجامل الفني والذّوق األديب والتّدبّر النقدي
الفني ولل ّنافذه
ملجال دقيق يف األدب هو مجال التّصوير ّ
عىل سطح الغالف ايحاءات كثرية لعلّ منها اتّجاه الكاتب
نحو التّأسيس ملدخل ييش بالرغبة يف القراءة من نافذة
بعينها ال تحجب بقيّة ال ّنوافذ وال تنقطع عنهم  ،هي
نافذة الباحث عيل بوبكر وقد انتخب من النصوص
مد ّونة شعر ولدت يف نهاية األندلس ارساها ابن هانئ
األندليس وأثراها وصفا وتصويرا .
عتبة العنوان :
توسط عنوان البحث صفحة الغالف محاذيا لنافذة
ّ
الغالف لتلتقي الخطوط مع الحروف املشكّلة للغالف
الصورة ...طريفا يف تعالق
وتحقق ال ّداللة أكرث وتكسب ّ
ف ّني ال ّرسم والكتابة لنتبينّ زاوية ال ّنظر التي يروم
الباحث. ...من خاللها عىل مد ّونته إذ يعلن العنوان الوارد
جملة اسم ّية تك ّونت من مبتدأ وخرب موضوع بحثه وهو
الصورة الشّ عرية عند ابن هانئ األندليس
ّ
واملالحظ أ ّن العنوان يضبط موضوع البحث ويح ّدد
الصورة الشّ عريّة مدخال يف القراءة
املد ّونة ،ولنئ كانت ّ
.....بتقص شعريّة ال ّنصوص وأدب ّيتها من خالل البحث يف
يّ
طرائق التّصويروأساليب التّعبري التي ق ّدت منها املعاين
فإ ّن هذا املصطلح ....مربكا يف اطار تن ّوع القراءات
للصورة
ال ّنقديّة واختالف املداخل ال ّنظريّة يف مقاربتها ّ
الشّ عريّة  ،ويبدو أ ّن الباحث عيل بوبكر واع بهذا بهذا
االكراه ال ّنقدي يف عالقته باملد ّونة الشّ عرية التي انتخبها
بالصورة
فضاء ......لبحثه وهي مد ّونة شعريّة تحتفي ّ

السؤال
الحسيّة  ،واالكراه يف نظرنا ميكن أن نجعله يف ّ
التايل :إىل أ ّي ح ّد ميكن للمناهج ال ّنقديّة املعارصة عىل ما
بينها من اختالف أن تقف عىل شعريّة أندلسيّة وجاملها
وخاصة نصوص ابن هانئ األندليس
ّ
بين صورة النافذة في الغالف والصّورة في
العنوان....
االهداء لحظة من لحظات البوح بأرسار الذّات وما
يسكنها وقد اختار عيل بوبكر أن يهدي بحثه إىل
املقاومة يف األرض العربية املحتلّة من خالل منوذجها
الصامدة طفلها األيب وقد تطلع اىل العال مسترشفا
الحلم بالضّ ياء والنور من وراء القرون يحمل عىل اكتافه
الغضّ ة تاريخ أ ّمة ضيّعت مجدها يف قرطبة  ،ال يخفى ما
يتض ّمنه هذا االهداء من انفعال وشعريّة وبنية تعبرييّة
مجازيّة غري خفيّة  ،ولقد مثّل االهداء لحظة التقاء بني
الذّات واملوضوع بني الحارض والغابر وليست العودة
اىل األندلس إال من باب من يحيي يف نفسه مجدها بعد
انكسارها يف حارض قولها فربمّ ا ولد فكرة الكتاب يوم
اغتيال ال ّدرة.

غياب املسرح وضرورة السينما

«حسني عبد الرحيم»

مع الدخول ىف حالة موجة جديدة للتمحور الجديدمن كوفيد ،أعلنت
دور العرض املرسحية إغالق ابوابها وتوقفت العروض وحتى التدريبات ،يف
هذا الوقت بالذات ينبغي التفكري ىف وسائل ثقافية بديلة وحتى موضوعات
مختلفةواألداة الوحيدة الجامعية املتوفر بثها وإستخدامها عن بعد وهى
الراديو والتلفزة!
قضاء الوقت بني الجدران ليس أمرا سهال فقد أرتفعت خالل الحظر
اإلجباري العام املايض كثريا من حاالت اإلنهيار النفيس وأدى بعضها لالنتحار
بحسب اإلحصاءات .ونظرة عىل التظاهرات املتوترة والهستريية يف كل مكان
سواء يف الغرب أو الرشق تعطينا فكرة عن التوتر الذي رمبا يصل للفزع
واإلنهيار .الثقافة عامل حاسم يف معادلة الصمود يف مواجهة ال ُعزلة املفروضة
عىل الناس مبا يشكل خطر كبري عىل الصحة العقلية والنفسية.
مع إغالق دور العرض املرسحية ومنع اإلحتفاالت ومنها بألطبع حفالت
األعراس التي يتجمع الناس فيها للتواصل والدعم النفيس املشرتك لن يبقى
أمام املجتمعات سوى التلفزة كوسيلة للرتويح عن األُرس،لكن محطات البث
التلفزي سواء العمومية أو الخاصة المتلك إسرتاتيجية جامعية مسؤولة للتعامل
مع هذه املواقف املستجدة وهى كألعادة ستفكر يف برامج اإلثارة السياسية
و اإلجتامعية وهو ماميكن ان يكون له تأثريات ضارة جدا عىل حالة الناس
النفسية ورمبا نكتشف نتائجها وآثارها بعد حدوث هذه النتائج الوبيلة والتى

عتبة التّصدير :
نصني طريفني يفرتقان ظاهرا
اختار الباحث لكتابه ّ
ويأتلفان باطنا أ ّما وجه االختالف فا ّولهام بيتان من
شعر ابن هانئ وثانيهام مأثور للف ّنان الرسام ليوناردو
الصورة
ديفنيش وأ ّما وجه االتفاق فحاصل يف أهم ّية ّ
الشّ عرية ومنزلتها يف ميزان الحياة  ،ولعلّ الطريف يف
التصدير حاصل يف تضايف اجناس االبداع فليس بني
الرسم والتصوير غري فويرقات ال تكاد تظهر اال ملن عرف
قواعد االنشاء الفني للكون وال غرابة فقد ع ّد التصزير
عند القدامى رسم بالكلامت .
وقد جاء الكتاب يف مقدمة تط ّرق الباحث من خاللها
إىل اشكالية البحث ودوافعه والصعوبات التي اعرتضته
ومنهج عمله واقسامه.
واما ابواب الكتاب ففيها الباب األ ّول :بني
الصورة الشّ عريّة الفصل األ ّول:ابن هانئ
ابن هانئ و ّ
الصورة
االندليس حياته وشعره  :الفصل الثاين :مفهوم ّ
الصورة يف املعاجم
الشّ عريّة :لغة و اصطالحا مفهوم ّ
الصورة
الصورة يف كتب التّفسري واإلعجاز ّ
واملوسوعات ّ
الصورة
يف كتب الترّ اجم أ -الصورة واملحاكاة ب -عالقة ّ
بالخيال ت -حسيّة الصورة خامتة الفصل الثاين الفصل

متتد أخطارها للمجاالت اإلجتامعية والسياسية واألرسية وحتى اإلجراميه.
رمبا تكون األفالم الوسيلة األكرث جدوى يف مواجهة العزلة والخوف وللتأمل
يف أوضاع مختلفة بعيدا عن تفاعالت األزمة الحالية فالخروج من التفكر ىف
املآيس التى يواجهها العامل أجمع رمبا يتيح رشوط للتفكري الهادىء والعاقل
والتوازن النفيس والعقيل لحلها.
لكن السؤال أي افالم ينبغي بثها للجمهور املضطرب؟ تاريخ السينام العربية
والعاملية يحتوى آالف الرشائط السينامئية املفيدة للتسلية عن الناس عندما
تلم بهم الخطوب،لقد جربنا ذلك فرديآ عندما كنا نذهب ملشاهدة فيلم ليلة
اإلمتحان للننىس التوترات املحيطة بنا ونهرب من االسئلة التى النعرف إجابتها
والتى لها جواب يفرتض دامئآ أن ننىس حضورها ونلهى يف شئ آخر بعيدا عن
التوتر والهواجس.
أفالم مسلية و تعطى األمل يف تخطى الصعوبات امل ُحدقة رمبا تكون
الوسيلة الثقافية الوحيدة امل ُتاحة و الفعالة إلخراج الناس من التوتر املصاحب
إلنتظارية مرهقة للعقل ،عىل القنوات التلفزية بثها لىك تشارك املجتمع يف
محنته  ،وليس السعي املحموم لزيادة أعداد املشاهدين باإلثارة والحروب
اللفظية املفتعلة والتى ترتك املشاهد وهو منهار من التوتر واإلنفعاالت التى
تزيد الطني بلة.
هل ميكن إلزام املحطات املختلفة وخاصة التى يشاهدها عامة الناس بذلك؟
ميكننا فقط ان نتخيل نداء من الهيئة املستقلة للبث السمعي والبرص ي �HAi
 CAللمحطات املختلفة بهذا املعنى والتي هي مجرد دعوة لإللتزام مبحاولة

الصورة الشّ عرية يف ال ّنقد العريب قدميا وحديثا
الثالثّ :
الصورة عند الفالسفة وال ّنقاد واملتكلّمني العرب
أ -مفهوم ّ
الصورة عند ال ّنقّاد والبالغيني العرب
القدامى ب -مفهوم ّ
الصورة الشعريّة عند املفكّرين
املحدثني الفصل الرابع ّ
و الفالسفة الغربيني النظريّة النحويّة ال ّنظريّة ال ّدالل ّية
الصورة الشّ عريّة يف
ال ّنظرية التّداوليّة الباب الثاين :فنون ّ
الصورة
ديوان ابن هانئ االندليس الفصل االول :مواطن ّ
الصورة
الصدر بّ -
الشعريّة أ -الصورة الشّ عريّة يف ّ
الصدر و
الشّ عرية يف العجز ت -الصورة الشّ عريّة يف ّ
العجز معا ث -الصورة الشّ عريّة يف املقطوعة الشعريّة
الصورة الشعريّة أ -التّشبيه
الفصل الثاين:آليـات إنتاج ّ
ب -االستعارة ت -الكناية ث -املجاز ج -اللفظ ح -يف
الرتكيب االسمي خ -يف الرتكيب الفعيل د -يف االقتباس ذ-
الصورة الشعريّة أ-
يف ال ّنعوت الفصل الثالث :مق ّومات ّ
اللّون ب -اإلضاءة ت -الربيق ث -األشكال ج -الخطوط
الصورة الشعريّة أ -كليّة متح ّركة
الفصل الرابع :أمناط ّ
ب -كل ّية ثابتة ت -الصورة الجزئ ّية أ -متح ّركة ب -ثابتة
الصورة
الصورة التشخيصيّة جّ -
الصورة املشهد ثّ -
تّ -
الصورة املرتاكبة الباب
الصورة املنطبقة خّ -
السائلة حّ -
ّ
الثالث :مضامني الصورة الشّ عرية الفصل االول :وظائف
الصورة الشعريّة أ -الوظيفة واقع ّية ب -الوظيفة
ّ
حجاجيّة ت -الوظيفة الجامليّة ث -الوظيفة التوثيقيّة
ج -الوظيفة التعبرييّة الفصل الثاين :الخطـاب التصويري
أ -الشاعر املص ّور ب -املتلقّي املص ّور له ت -ال ّرسالة
الصورة الشعريّة أ-
التصويريّة الفصل الثالث :دالالت ّ
ال ّدالالت اللّغويّة ب -ال ّدالالت الذّهنيّة ت -ال ّدالالت
ال ّنفس ّية ث -ال ّدالالت ال ّرمزيّة ج -ال ّدالالت البالغ ّية ح-
ال ّدالالت حضاريّة خ -ال ّداللة الوجوديّة
أما الخامتة فسلكت طريق االستنتاج والتاليف
واالنفتاح وهي رشوط علميّة مل يغفل عنها الباحث ومل
رسع يف االحاطة بها وانتهى الكتاب بضبط لقامئة
يت ّ
املصادر واملراجع وقد حرص الكاتب عىل متتني بحثه
وتحصينه منخهجيا وعلم ّيا باعتبار غايته األكادمية
وباعتبار رغبة مؤلّفه يف االلتزام بقواعد البحث ورشوطه
وهو ما يجعل الكتاب مفيدا يف مجاله ممتع يف تلقيه.

تهدئة املجتمع من إنفعاالت زائدة يف أوقات مخاطر مستفحلة! ويوجد عدد
كاف من العارفني بتاريخ السينام يجلسون عىل املقاهي وال يعملون وميكنهم
تزويد الهيئة بقامئة من األفالم املناسبة لتبثها املحطات دون الزام لها سوى
الدعوة والرجاء للشعور باملسؤلية تجاه املجتمع! ما الفائدة التى تعود عىل
املحطات من بث األفالم التى ينصح بها النقاد وتزكيها الهايكا؟ رمبا ميكن
إقرتاح شهادة تقدير ومتيز تمُ نح للمحطات التى تلتزم ببث ماهو مفيد يف
إزالة التوتر والقلق ومينح الناس بعض الراحة النفسية ليك يستطيعوا العناية
بصغارهم الباقيني يف الدور دون دراسة ومسايسة زوجاتهم القلقات ،والتفكري
االيجايب يف أوضاع املجتمع..مجرد افالم طيبة ومسلية من املمكن أن تساعد
املجتمع  ..كام ساعدت مشاهدة أفالم الويسرتن ىف أمسيات «كوبنهاغن»
الرمادية ىف ذات عام  1929عامل الفيزياء الفريد»نيلز بور» و العبقري»الربت
أينشتاين «وتالميذهم من إكتشاف ارسار «ميكانيك الكم» والنسبية وعلوم
الذرة ..مجرد هدوء يكفي لصنع املعجزات.
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رياضة

في كان الكامرون

تعايف محمد دراغر وإصابة 7
العبني جدد بفريوس كورونا

حكم مكسيكي ملباراة
تونس وغامبيا

كشفت
ا لفحو صا ت
التي أجريت
عن إصابة
كل من عيل
معلول ،أمين
دحامن ،غيالن
ا لشعال يل ،
محمد عيل بن
رمضان ،وهبي
الخزري ،عيل
الجمل ومحمد
بن
أمني
حميدة بفريوس كورونا وقد تم عزلهم عن املجموعة.
ويف املقابل فقد أثبتت التحاليل شفاء الالعب محمد دراغر.

أسند االتحاد األفريقي لكرة القدم،
مهمة إدارة لقاء تونس ضد غامبيا ،إىل
الحكم املكسييك فرناندو غرييرو.
ويواجه منتخب تونس نظريه
الغامبي اليوم الخميس ،يف ختام دور
املجموعات لكأس أمم أفريقيا ،املقامة
حاليا يف الكامريون .ويساعد فرناندو
غرييرو ،سليامن امالدين من جزر القمر،
وعبد الرزاق أحمد من جيبويت ،والحكم
الرابع ماريو إيسكوبا من غواتيامال.
*حسني القاسمي

جاسم الحمدوني يتقمص زي
الرجيش
مستقبل
أكدي هيئة نادي مستقبل الرجيش تعزيز
صفوفها بالعب النادي الصفاقيس السابق جاسم
الحمدوين .الحمدوين وقّع عىل عقده مع
الرجيش ملدة سنة ونصف .وكان الحمدوين،
قد فسخ عقده مع النادي الصفاقيس بالرتايض
منذ أسبوعني بعد أن تنازل الالعب عن كامل
مستحقاته ،التي تبلغ حوايل  200ألف دينار
مقابل متكينه من رخصة الخروج.
وانضم الحمدوين ( 25عاما) ،الذي يلعب يف مركز
الجناح األيرس ،إىل الصفاقيس يف  2018قادما من النادي
البنزريت ،ولعب مع الصفاقيس  43مباراة سجل خاللها 3
قبل أن تتم إعارته يف جانفي . 2021

21
مكتب وقتي
على رأس جامعة
كرة اليد بوجوه
قديمة
استقبل وزير الشباب والرياضة
السيد كامل دقيش أعضاء الهيئة
التسيريية للجامعة التونسية لكرة اليد
و هم السادة:-يوسف القرطبي و نذير
الرباعي و نهلة بوذينة وسمري بوعوينة
و ليليا الفورايت و مجدي حسن،حيث تم
تكليفهم رسميا و بصفة وقتية بتسيري
دواليب الجامعة طبقا للقرار املؤرخ يف
 18جانفي  2022و املتعلق بتعيني مكتب
وقتي للجامعة التونسية لكرة اليد.

هيئة بن قردان ترفع قضية
ضد حسان القابسي 
قررت هيئة اتحاد بن قردان تقديم شكوى ض ّد املدرب حسان القابيس بسبب
إخالله بالعقد املربم بني الطرفني حيث غاب عن التدريبات منذ ثالثة أسابيع قبل أن
تتفاجأ إدارة اتحاد بن قردان بتعاقده مع مستقبل قابس وهو ما يعترب خرقا للقانون
حسب رأيها.
أهداف

زبير بية:

الطاقم الطبي سبب إصابات
العبي تونس بالكورونا
انتقد زبري بيّة نجم املنتخب التونيس السابق،
بعض األمور داخل صفوف نسور قرطاج
يف كأس األمم األفريقية الجارية حاليا يف
الكامريون.
وقال زبري بيّة «الجهاز الطبي الحايل ال
يليق باملنتخب التونيس وهو سبب إصابات
كورونا .وضع منتخب تونس ليس جيدا طبيا
ووقائيا لتفادي هذا الفريوس ،والجهاز الطبي
سبب هذه اإلصابات .اٍذ كيف يعقل أن يتواجد
اإلطار
العبني اثنني يف غرفه واحدة ،عكس جميع املنتخبات؟.
ورصاع وزارة
الطبي يف تونس خالل السنوات املاضية ال يصل إىل التم ّيز،
الرياضة والجامعة التونسية لكرة القدم ضحيته يف النهاية املنتخب ،خاصة بعد
املشاكل الكبرية فيام يتعلق بتأخر املالبس وعدم وجود إعداد جيد للبطولة  ,وتشكيلة
أول مباراة أمام مايل مل تكن جيدة .الالعبون والجهاز الفني كانوا خارج الخدمة».
حسني القاسمي

إدارة الكرة الطائرة لنادي
السويحلي تنتدب العبا تونسيا
ت ّم توقيع عقد مع مدرب أول تحت  14سنة ,ومساعد مدرب تحت  17سنة
,ومساعد مدرب تحت  21سنة هو «محمد امني بلطيفة» الالعب التونيس،حيث
لعب باللطيفة سابقا مع نادي حامم االنف و تونس الجوية و سعيدية سيدي
بو سعيد و مستقبل املرىس و احرتف يف ليبيا و السعودية وواصل مسرية 8
سنوات مع منتخب تونس للكرة الطائرة وهومتخرج من املعهد العايل للرياضة
و الرتبية البدنية قرص سعيد تونس اختصاص كرة طائرة

طبيب األهلي يستفسر عن الحالة الصحية ملعلول
حرص أحمد أبوعبلة طبيب األهيل املرصي عىل التواصل مع نظريه يف منتخب تونس سهيل
الشميل من أجل االطمئنان عىل صحة عيل معلول بعد إصابته بعدوى فريوس كورونا .وأعلن
املنتخب التونيس يف وقت سابق إصابة الظهري األيرس عيل معلول ،ومجموعة من زمالئه بعدوى
فريوس كورونا يف الكامريون ،وطلب طبيب األهيل كافة التفاصيل الطبية الخاصة بحالة معلول
للوقوف عىل وضعه الصحي بشكل كامل .ويرغب طبيب األهيل يف إطالع الجهاز الفني
بقيادة بيتسو موسيامين عىل حالة معلول من أجل االطمئنان عليه ،خصوصا بعد املضاعفات
التي يعاين منها املدافع املغريب بدر بانون ،الذي خرج عىل أثرها من قامئة منتخب املغرب
يف الكامريون.
حسني
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فنون

في تجربة الفنانة التشكيلية ايناس األزرق

املرأة،الرتاث،املدينة وسحرالنظر إىل تجليات الحال
يف حكائية تنهل من ينابيع شتى..

شمس الدين العوينمن رشفة القلب ميكن للكائن أن يطل عىل حيز من تفاصيل وعنارص تقول
بالنظر و هو يشهد تجليات الحال يف حكائية تنهل من ينابيع شتى..ها هي
املشاهد التي ظلت عىل سحرها الدفني قي شاعرية الوجد والدواخل حيث
األلوان و التفاصيل كون رقص عظيم زمن االنحدار والسقوط والتداعيات
املريبة...
مثة هيام وبهاء و امرأة بحاالتها تيضء كل الجهات..مثة شجن جميل ميأل
األمكنة..كيف للقلب عندئذ أن يقول شجونه والطفلة ترفع أصواتها يف نواح
خافت يجرح سكينة األشياء و هدوء األرجاء.
بالتلوين تربز مكانة ما تعودته العني الباحثة عن األلق الخفي و املبثوث يف
الشواسع كالسحر..األلق الذي يهمله اآلخرون يف ليل نظرهو و غفلة خواسهم
حيث ضجيج عارم يغطي جواهر أشياء كثرية..
انها فكرة التلوين حني تستجيب لها أحاسيس ضتى داخل كائن ال يرتجي غري
القول بالقيمة و الجوهر و الحميمي و الجميل الذي رافق ذاكرتنا طيلة أزمنة
شتى فال مجال اذن لغري القول بالنشيد يحرك الكامن يف الذات من مواويل و
حكايات من ذهب األزمنة ...وهل لألزمنة من نشيد غري البهاء اللوين يعانق
بياض الحال يعيل من القيمة ويذهب رسيعا تجاه العناوين العالية ..عناوين
ما بقي من مجد القلب وهو ينحت متثال نبضاته بجميل اللون و رقصاته
عىل هيئة سمفونية نسميها حينا الحنني ..و أحيانا أخرى نسميها الوجد يف
سفره املفتوح ...
تعددت مشاركات الفنانة التشكيلية ايناس األزرق ومنها املعارض الخاصة و

الجامعية و اشتغلت عىل املرأة و حاالتها و الرتاث و املدينة وجامل املشاهد
يف تلوين به الكثري من حميمية األشياء وجاملية التعاطي وفق تعبريية
بينة تقول بالشغف الكامن يف ذات الفنانة بالرسم وعوامله ...هي املرأة يف
مشهدية لونية حيث الزخارف وجامل النقوش واالطاللة البهية عىل موسيقى
و ايقاع مدينة تونس الجميلة بأزقتها وقبابها وناسها وصخبها القديم الهادئ
كموسيقى األرجاء الناعمة..
« ...من رشفة بالقلب..يعيل اللون من شأن دهشاته
حيث مدينة و نساء وقباب وحاالت شتى لنشيد ملون ندعوه مرارا..
لنسميه الحنني  ..وفسحة هذا القلب املكلل باألغاين...و الشجن املبني.»...
نعم ...هي فكرة التلوين عندما همت الطفلة بالجامل الكامن يف املشاهد...
فمن شباك تنعم هي بالنظر لرتى املرأة وهي تحيك خيزا من سريتها التونسية
و قد أمسكت بخيوط اللعبة...لعبة القول بجامل التفاصيل  ...وهي تفعل
كل ذلك فانها تفصح عن وجيعتها وحزنها املخفي وشجنها املبني ...هكذا هي
األلوان لديها ...نظر وتأمل قتال للبشاعة و لكامن فينا من فوىض وضجيج.
الفنانة هذه ...ايناس األزرق ونحن منيض معها يف فسحتها التلوينية نلمس
حرصها و دأبها منذ سنوات تجاه القول امللون للتعبري عن ذاتها يف مشهديات
تشكيلية فيها الكثري من الصدق و الرغبة..الرغبة يف االفصاح عن كل ما يعتمل
يف عاملها من شؤون وشجون.
والرسامة ايناس األزرق أصيلة مدينة منزل النور متحصلة عىل االستاذية
يف املالية من املعهد االعىل للترصف وشهادة يف املرحلة الثالثة من املدرسة
الوطنية للديوانة .فنانة تشكيلية عصامية تقول « ...عشقي للرسم كان

بالفطرة .وبدأ دخويل عامل الفن التشكييل من خالل انضاممي لنادي الرسم
باملعهد الثانوي الذي كنت أدرس فيه فامرست مختلف التقنيات ورسمت
وفق مختلف املدارس و شاركت بعدة معارض .وبسبب دخويل الجامعة ثم
التزامايت املهنية انقطعت عن مامرسة الرسم ولسنوات طويلة وكانت العودة
حني زرت صدفة الرسام التونيس الكبري محمد الرصاييص يف مرسمه فاعادين
اىل عاملي و كان من اكرب املشجعني يل .ومبا ان املبدع ال بد له من حصيلة
علمية تاريخية و تراثية و بيئية وهو عامل أسايس يف منتجه فقد تأثرت ال
اراديا باملشهد التونيس فتجدين ارسم الرتاث الحديث يف معظم لوحايت  .كام
تحتل املرأة مساحة حقيقية وهي حارضة بقوة يف أعاميل فاملراة تشكل عنرص
القوة التعبريية والقوة الشعورية وهي ابهج ما يف الحياة .و يتناول فني الطابع
التعبريي فأنا ال أبحث عن التجديد بل قوة التعبري .»...

معرض بنزرت
للكتاب

مجموعة قصصيّة متمردة مخرتقة للعجز والحجز والحَجر

انتظمت برواق الفنون بدار
الثقافة الشيخ ادريس ببنزرت
الندوة الصحفية الخاصة مبعرض
بنزرت للكتاب يف دورته  19تحت
شعار «نسائم اإلبداع تضوع من
بنزرت» اثثها وادار حوارها األستاذ
بشري القمودي مدير دار الثقافة
ببنزرت الرشيكة يف هذا املعرض
بحضور السيد شكري التلييل املندوب
الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت
والسيد الحبيب العرقويب رئيس اتحاد
النارشين التونسيني وبحضور عدد
كبري من االعالميني الجهويني من كل
املؤسسات االعالمية.
أ ّما ضيوف هذه الدورة فقد كان
بيت الشعر بتونس ومجلة الحياة
الثقافية واالدارة العامةللمطالعة
العمومية وتضم هذه الدورة 50
الف عنوان وكام جرت العادة فقد ت ّم
تقديم عدد من االصدارات الجديدة
لكتاب وادباء والية بنزرت اىل جانب
الورشات واالنشطة الثقافية املتعددة
بالرشاكةمع دور الثقافة ببنزرت
واملكتبة الجهوية واملكتبات العمومية
واملكتبة املتنقلة ببنزرت .
عبد الفتاح الغريب

كلام انهارت أحالمك وتب ّددت ثقتك يف املجتمع
الصداقة ...لن تجد من معنى ييضء
والسياسة وااليتيقا و ّ
طريق الوحدة الذي ستختاره لنفسك سوى الفن واألدب
حصنت نفيس ذات إحباط،
والثقافة عموما .هكذا ّ
بالعودة إىل الذات واللجوء إىل الكتابة اإلبداعية .ومع
عودة األمل يف «تجربة الجامعة» تنكّرتُ من جديد
ملنقذي .ولكن كان لبعض أصدقايئ رأي آخر .شكرا ملن
نسخها ومن خ ّزنها ومن أخرجها إىل النور تقدميا وتوضيبا
ونرشا بعد أن كانت نسيا منسيا .وعىس أن تجد بقية

«هذيان ساعة المعتوه» للكاتب محمد عمامي

صدرت يف املدة األخرية مجموعة قصصية للكاتب
والقاص واملحلل السيايس محمد عاممي عن دار املقدمة
للنرش وهي مجوعة قصصية كتبت يف فرتة تأزم ال
فقط النظام واملجتمع ككل بل وخاصة البديل الثوري
واليساري بصفة عامة مام جعل النصوص السياسية
والتحاليل االجتامعية التي كانت تطغى عىل كتابات
محمد عاممي ترتك مكانها لهواية قدمية هي الكتابة
اإلبداعية وأمام هيمنة الرداءة السياسوية وانحطاط
القوى السياسية التي كانت تعترب بالنسبة إليه البديل
الثوري تنحط إىل رشاذم منطوية عىل نفسها ومتآكلة،
فكانت الكتابة اإلبداعية الساخرة واملتهكمة خاصة
والناقدة نقدا الذعا ال فقط للمنظامت واألفق واملحيط
املعادي بل أيضا للذات الثورية للر ّد عىل األنا فجاءت
هذه املجموعة كأنها تصفية حساب مع ذات الكاتب
قبل كل يشء ولقد لخص ذلك يف الصفات االوىل تحت
عنوان أصل الكتاب.

النصوص الحبيسة طريق النرش هي أيضا.
القاص مح ّمد عاممي مجموعته القصصية
قسم ّ
ّ
«هذيان ساعة املعتوه» إىل ثالثة أبواب :
 الباب األول الساعة األوىل :هذيان واحتوي عىل أربعقصص .أتفه منها حياة .أوهام وأحالم .ازدواجية قاتلة.
هذيان ساعة املعتوه .
 الباب الثاين :الساعةالثانية :الذات النبية واحتوى
عىل أربع قصص :
البدلة ..والوشم .األستاذ
وكأس الربتقال .النبية .آه...
ويف نفيس حياة .
 الباب الثالث :الساعةالثالثة :وطن الرؤى :واحتوى
ست قصص:
عىل ّ
داخل صوريت أتجول.
اآلن عرفت .وانتهى الصداع.
وسكرت الرثوة .إنها الدولة .
يقول الناقد البشري الجلجيل يف مقدمته للمجموعة
القصصية «هذيان ساعة املعتوه» تحت عنوان« :امليش
عىل ألغام الكتابة وحيدا» :بني ذاتني وعاملني يعيش
الكاتب محمد عاممي عىل أنغام الكتابة وحيدا ...ذات
اإلنسان املتحررة انتصارا لألنا والخيال وذات مغايرة ترنو
إىل التغيري والسؤال وااللتزام يف مغامرة طرقها وعرة
ومجازاتها كثرية ومآالتها مجهولة رغم قدم الحجج إىل
بقاعها ...هدفه تحرير األنا من سجن أحاط به حياته...

سجن الكائن السيايس الكائن فيه .
نعم ،أذهب مع الناقد البشري الجلجيل يف ما ذهب
إليه فالكاتب محمد عاممي انطلق منذ الحركة التلمذية
والطالبية إىل النضال السيايس وانتهى إىل االنخراط مع
فصيل سيايس يساري متشبع باألسئلة .تيار مثقف.
ميال إىل جمهورية تنطلق من
الحوار الثقايف للمجتمع .
«هذيان ساعة املعتوه»
مجموعة قصصية تحايك تجربة
اليسار خاصة بعد الثورة
التونسية .استعمل القاص
روح الكاتب املتمرد الخارج
عن النسق .غمسها بنكهة
الدعابة السوداء ،فالمست
عديد املناطق املسكوت
عنها ودخلت عديد الدروب
واملزاريب واملناطق املظلمة
بنفس الناقد االجتامعي
وبرؤية املثقف املس ّيس .مجموعة قصصية صالحة ملعدة
أغلب النقاد واملثقفني واملبدعني .وصالحة خاصة ملعدة
السياسيني .
محمد عاممي :كاتب ومحلل سيايس وقاص تونيس
.ألف عديد الكتب واملقاالت النقدية باللغتني العربية
والفرنسية .ومن مؤلفاته« :الثورة التونسية ومأزق
االنتقال الدميقراطي» و»السبورة السوداء  .وله تحت
الطبع« :جرابيع باريس ...البريقراطية والثورة».
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متفرقات

بدعم مالي يفوق 100الف دينار :

باحثون تونسيون «يتسابقون»
ضمن املشروع االوروبي لالبتكار ونقل التكنولوجيا

طرحت غرفة التجارة والصناعة للوطن القبيل والوكالة الوطنية
للنهوض بالبحث العلمي دعوة لتقديم الرتشحات للباحثني واملبادرين
الشبان وحاميل املشاريع املبتكرة والرشكات القامئة ذات املنتجات
والخدمات املبتكرة الجديدة يف قطاعي األغذية الزراعية والحرف ،إىل
غاية 31جانفي  2022وذلك يف اطار تنفيذ مرشوع « انتكامد» يف تونس،
«حاضنات املشاريع يف االبتكار ونقل التكنولوجيا يف البحر األبيض
املتوسط».
وأوضحت الغرفة  ،أنه بخصوص تونس ،سيتم اختيار  12مرشحا ستتاح
لهم الفرصة لالستفادة من برنامج التدريب والتكوين الذي يستمر
ملدة  6أشهر خالل الفرتة املمتدة من شهر مارس إىل أوت .2022هذا
الربنامج ممول من طرف االتحاد االورويب و بكلفة جملية للمرشوع
بني كل البلدان املتوسطية واىل غاية  2021ويقيمة تتحاوز  240مليار
بالعملة التونسية ( 80مليون اورو )
وسيستفيد املرتشحون ،أيضا ،من فضاءات عمل املشرتكة ودورات
تكوينية يف عدد من املجاالت مثل التجارة والتمويل والبيع وتطوير
املنتجات فضال عن الجوانب القانونية والتدريب الفردي يف مختلف
املجاالت.ومنها اليات تنويل بعث املشاريع املجددة وكيفية وضع
مخطط االعامل واالنتاج والتسويق،وسيوفر الحلنب االورويب للباحثني
مستلزمات التكوين والتدريب طيلة ستة اشهر .
اختيار افضل املشاريع املجددة
وأكداملدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي أنّه سيكون
للمرتشحني ،كذلك ،إمكانية املشاركة يف أنشطة الشبكات الوطنية
والدولية وكذلك اللقاءات الثنائية والندوات الدولية مع رشكاء من
إسبانيا واليونان ومرص .وستتحصل أفضل  3مخططات عمل عىل دعم
مايل مبا قدره  20الف أورو و 10آالف أورو و 30ألف أورو.من بني

الشبان والباحثني املرتشحني من الدول املذكورة ويعول االستاذ احمد
الباجي املشارك يف اليوم التحسييس عىل قدرته عىل االقناع مبرشوعه
الفالحي البيولوجي والنموذجي بجهة نابل من اجل الظفر بالتمويل
املطلوب .
ويهدف مرشوع « انتكامد» ،الذي يشرتك يف متويله االتحاد األورويب  ،يف
إطار برنامج « اين س ب س ماد» ،يهم أربعة بلدان متوسطية وهي
تونس واليونان واسبانيا ومرص إىل تطويرالنظام اإلقتصادي والتكنولوجي
املتوسطي املندمج وتسهيل نقل التكنولوجيا وتسويق نتائج البحوث،
مع تعزيز الروابط بني البحث والصناعة والقطاع الخاص،وهذا ما توقف
عنده وزير التعليم العايل والبحث العلمي عند اطالعه عىل املرشوع
املتوسطي،و النموذجي مشددا عىل اهمية مشاركة الباحثني وخريجي
الحامعات التونسية فيه .هذا اىل جانب دفع الرشاكة بني القطاع العام
والخاص وتسهيل انخراط الطلبة الباحثني واملسجلني يف الدكتورا من
الولوج اىل سوق الشغل وبعث املشاريع املجددة ،ويجد الطلبة الباحثني
التشجيع من املديرين يف املعاهد التقنية والفالحية العليا.
 كام يسعى املرشوع ،عىل املدى املتوسط ،إىل إنشاء مجموعة مستقرة
من صانعي القرار لتحديد اسرتاتيجية االبتكاروالتجديد عىل املستوى
املحيل ،تكون قادرة عىل تنسيق جميع أعامل الجهات الفاعلة املختلفة.
وستعمل الربامج النموذجية املرشوع عىل تطوير الكفاءات والقدرة عىل
تسويق نتائج البحوث ملا ال يقل عن  48من رواد األعامل و الباحثني .
ويهدف املرشوع  ،عىل املدى الطويل ،إىل زيادة قدرة االبتكار يف املناطق
املعنية ،ال سيام تلك املوجودة يف جنوب البحر األبيض املتوسط ..خاصة
منها تونس واسبانيا واليونان ومرص .
ناجح مبارك

االنتقال ما بعد االستعماري يف تونس التمييز بني الذاكرة والتاريخ
كيف قرأنا تاريخنا نحن العرب؟ كيف كتبناه؟ واالهم كيف نفهمه اليوم؟ يف هذه السياقات نظم املركز
العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة وطنية متيزت بأنّها مناسبة ثنائية بني االحتفاء بإصدار الكتاب
وتقدميه للنقاش باعتبار ان السيد محمد األزهر الغريب صاحب كتاب «االنتقال ما بعد االستعامري يف تونس»
هو املختص الوحيد يف التاريخ االقتصادي التونيس خاصة يف القرن التاسع عرش تاريخ البنوك والعمالت
واملعامالت االقتصادية التونسية .الكتاب يطرح فكرة التواصل والقطيعة ما بني الحقبة االستعامرية وفرتة
االستقالل وهي قطيعة تبدو صعبة لوجود تركيبة ثقافية انتجت نوعا من السلوك السيايس اال ان الكاتب
تحدث بشكل نظري عىل انتقالية القطائع ليؤسس بها النظام التونيس فجر االستقالل لكنها مل تكن قطيعة
مع الثقافة الفرنسية بل كانت قطيعة مع الثقافة املحلية وذلك يف اطار تحديث املجتمع خاصة وان املنبع
الفكري الذي ارتوت منه النخبة التحديثية كان آنذاك فرنكفونيا خاصة وان االستعامر الفرنيس سمح بانتقال
سلكا لإلدارة والجيش وكأنّه مثة شبه اتفاق عىل هذا االنتقال السلس من جهة بني بورقيبة وفرنسا وقطيعة مع
* إعداد :أحمد/ع
نظام البيات والثقافة املحلية وانتقلت السلطة من االرستقراطية اىل رموز الحركة الوطنية فحتى االنتخابات
أصبحت إقليمية حتى يفقد وجهاء القوم صيتهم خارج «العروش « واالحياء او املدن وأصبحت الشخصيات األكرث شهرة لالنتخابات هم زعامء
الحزب الدستوري ومن مل يسعفه الحظ منهم يف الرتشح والنجاح ضمن انتخابات عىل مقياسهم يقع تزكيته من طرف الحزب
تعليم املرأة واالنتقال من الكيان الحامل للتقاليد الثقافية اىل التحديث
املرأة قلعة املحافظة يف نواة االرسة اال ان بورقيبة حولها من قلعة اىل مجموعة جزر للتحديث وتزعمت املرأة التونسية دور املحافظة عىل
التحديث ،تحديث يجعل من حرية املرأة عقيدة وليست فكرا فحسب انطلق املحارض من مسلامت أهمها :ال وجود لحقيقة تاريخية ثابتة
او مطلقة وهي معطى نسبي ،وال بد من التمييز بني الذاكرة والتاريخ فنحن اليوم نعاين من املزج اليسء بني الذاكرة والتاريخ فبعض املؤرخني
مرروا الذاكرة عىل انها تاريخ واساؤوا اىل االثنني .فجميعنا يتأثر بالرسديات الوطنية وهي ذاكرة او ذاكرات وليست تاريخا فالذاكرة قاسم
مشرتك بيننا كالفرتة الفينيقية او اإلسالمية او بعض الشخصيات التاريخية او حتى املواقع االثرية او الرتاثية نتأثر بها جميعا مبستويات مختلفة
هذه ذاكرة ،اما التاريخ فهو شغل آخر نفهمه من خالل مفهومني االول هو االنتقالية والثاين هو االنتقال من االستعامر اىل دولة االستقالل
ونحن نراها من عدة زوايا فمنهم من يرى ان هذا االنتقال كان شكليا وان مؤسسة االستعامر ال تزال موجودة بضغوطات مختلفة ،وهو يرى
ان االنتقال االستعامري موجود والدولة الوطنية موجودة ولكل قناعاته ونحن نود اإلشارة اىل مسألة هامة هي أ ّن االستعامر خرج لكن بعض
املصالح بقيت بيده ولكل تقييمه طبعا مبنطق الربح والخسارة ،لقد كلف استعامر تونس والجزائر واملغرب فرنسا كثريا لكنها عندما خرجت
ربحت اكرث خاصة عندما ربطت اقتصاد مستعمراتها مبصالحها.
الحركات الوطنية وقرارات الحديقة الخلفية ال أحد منا يشك يف وطنية هذه الحركات ودورها يف مقاومة االستعامر بشتى الطرق والوسائل
اال انها مل تشارك يف التسوية او «املؤامرة» او املفاوضات وتم تحييدها يف جميع مراحل التسوية لنيل االستقالل مهام كان شكليا او واقعيا.
مساوئ االنتقال االستعماري

بدأ هذا االنتقال بثالثة رجال هم حشاد ،صالح بن يوسف  ،بورقيبة ،انتهى بواحد فقط وهو بورقيبة ،ايضا من مساوئ هذا االنتقال ان
جميع املسائل شملها التفاوض مع املستعمر اال الجانب االقتصادي الذي متت التضحية به اليشء الذي دفع بورقيبة للتفكري يف شكل من
اشكال االشرتاكية ليبني ان االستقالل مستحق وانه بإمكانه املناورة لكن الحزب مل يكن له برنامج اقتصادي آنذاك وأفشل بورقيبة التجربة وها
هي التجربة تفشل سنة  2011زمن االنتقال الدميقراطي الثاين يف تاريخ تونس نظرا لعدم وجود برنامج اقتصادي يف زمن طغيان الجانب
السيايس عىل العقل العريب.

بالتلميح والتصريح
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* لطفي املاكني

أوسع من دائرة «الكرْني
األبيض أو االصفر»!

تزايدت يف الفرتة االخرية ترصيحات عدد من اعضاء الحكومة
بخصوص ترشيد الدعم وتوجيهه اىل مستحقيه والجميع يتذكر احداث
الخبز بعد ان ذهبت حكومة مزايل حينها يف اتجاه رفع الدعم عن الخبز
دون ان تعي حقيقة الفئات التي سيمسها الرضر من ذلك الرتفيع الذي
كان مشطا مع الرفض الشعبي له ومرد الحديث عنه مجددا هو ان
الحكومة الحالية ترى ان الفئة املعنية باالنتفاع بالدعم هي التي لها
بطاقة عالج مجاين أبيض أو أصفر وهذا التصنيف معتمد يف مختلف
املؤسسات العمومية وهياكل الدولة باعتبار ان هؤالء هم من الطبقة
الهشة أو التي دخلها محدود.
وان كان ذلك التصنيف املعتمد ال ميثل حاليا إشكاال للمنتفعني به اال
انه ليس املقياس الوحيد ملن يفرتض انتفاعهم بالدعم باعتبار ان عرشية
الفشل واللوبيات واالحزاب املهيمنة وقتها عىل مقدرات البالد وسعت
من دائرة الفئات الهشة والفقرية واملحتاجة لدعم الدولة ومساندتها
بعد ان تقلصت دائرة الطبقة الوسطى جراء السياسات الليربالية
واملتمظهرة يف اشكال مختلفة اولها ما يحصل يف قطاعي التعليم والصحة
التي اصبحتا فقط ملن له قدرات مالية تتجاوز الدخل املتعارف عليه
بكثري للطبقة التي كانت تسمى سابقا الوسطى والتي تدحرجت بسبب
عرشية الفشل يف سلم قدرتها الرشائية وتوفري االساسيات ولن نتحدث
عن الكامليات وقد ألحقت ازمة الكورونا اعدادا هامة من هذه الطبقة
بالطبقة محدودة الدخل بعد ان فقد بعضهم عمله واحيل عىل البطالة
تحت مسميات عدة وهذا انجر عنه تراجع يف مستوى عيشه بالتخيل
عن استعامل السيارة الخاصة وهذا ملحوظ يف حاالت االكتظاظ بالنقل
العمومي او إلحاق ابناءهم بالتعليم العمومي لعدم قدرتهم عىل تسديد
أقساط التعليم الخاص الذي قفزت معاليمه من سنة اىل اخرى اضافة اىل
البحث املتواصل عىل املواد الدعمة واولها الزيت النبايت يف ظل ارتفاع
اسعار بقية االصناف االخرى من الزيوت املعلبة وهي مؤرشات يرتصدها
املتمعن يف املتغريات الحاصلة داخل املجتمع يف السنوات االخرية.كام
ان املتابع ملا ترصده مختلف وسائل االعالم من تدخالت املواطنني يتبني
حجم التذمرات من عدم القدرة عىل تحمل الضغط املتواصل الرتفاع
اغلب اسعار املنتوجات حتى تكون يف عز إنتاجها اضافة اىل غياب الكثري
منها بأغلب االسواق لتظهر الحقا لدى املضاربني واملحتكرين املتاجرين
بقوت الشعب يف ظل غياب الرقابة الحقيقية السباب مل تعد خافية وكل
هذا يفرض عىل الحكومة عدم الترسع يف اتخاذ خطوة مترسعة استنادا
اىل ان الفقر واالحتياج منحرص يف دائرة من لهم «الكرين األبيض والكرين
األصفر» وقد تكون خاضعة يف ذلك إىل ضغوطات مفروضة عليها من
قبل صندوق النقد الدويل وخياراته املتجاهلة دامئا لتطلعات الشعوب
لحياة كرمية الن ما يفرضه من سياسة امر واقع مقابل عملية االقراض ال
يراعي ما تسببه من أوجاع ومعاناة آنية وأخرى طويلة املدى اذا ما كان
هناك إلعتامد التقشف والذي يدفع مثنه املواطن البسيط يف حني يظل
املسؤول ينعم بالرفاه والخري العميم بل انه يفرض ذلك الواقع املختل
حتى نبقى يف دائرة اليشء املعتاد مع استمرار الخطاب الشعبوي.
لذا فإن املسألة تحتاج للرتوي وعدم الترسع واالكتفاء مبعطى وحيد
ال ميكن ان يكون عامال مستقرا التخاذ قرار بذلك الحجم وما ستكون
له من تداعيات عىل االستقرار االجتامعي الذي يجب العمل يف هذه
املرحلة عىل تثبيته بتجنب القرارات غري املدروسة أو املبنية عىل أرقام
هي من مخلفات عرشية الفشل التي مل يكن املاسكون بالسلطة حينها
يرصدون التحوالت االجتامعية وتصاعد التذمرات من فئات اجتامعية
مختلفة بل كان همهم خدمة اجندات اللوبيات املتحالفة معهم
الستدامة تلك األوضاع والهيمنة عىل مراكز القرار السيايس متغافلني عن
اتساع دائرة املحتاجني واملفقرين واملهمشني الذين ال ميكن تحديدهم
باعتامد «الكرين األبيض والكرين األصفر» الن اعدادهم مرتفعة لذا يجب
االنتباه إىل هذه التحوالت قبل ومع قامئات املنتفعني بالدعم.

24

اعالنات

الخميس  20جانفي  - 2022العدد 1678

