كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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األخ األمين العام في تجمع قطاع النقل

املفاوضات االجتماعية استحقاق
«موش مزية»...

األخ عصام بن عمر عضو نقابة شركة الشحن والترصيف

يستهدفون الشركة لخوصصتها والعمال
أساس عملية اإلصالح والتطوير...
يف محاولة جديدة لضرب عمومية اتصاالت تونس
عدم تعيني رئيس مدير عام ملدة  5أشهر

اشتراكات

 4مليون فقير في تونس

من دولة توفري الغذاء والدواء إىل دولة الوباء
 700دواء مفقود يف الصيدليات!

وزير النقل يتنصل من مسؤولياته

فبعد اضراب الوكالة الفنية للنقل الربي
إضراب آخر يف مدنني يوم 24
الدكتور عادل اللطيفي

قيس سعيد يريد وضعنا أمام
األمر الواقع بإجراء انتخابات
تشريعية دون الرئاسية
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األخ األمين العام في قرقنة في ذكرى عاشور

غدا الجمعة اجتماع
مجمع الوظيفة العمومية

نحن مع إجراء  25جويلية ونؤمن أن بالدنا تبنى بالتّشاركيّة

علمت «الشعب» من مصادر مطلعة أنه تقرر عقد اجتامع مجمع الوظيفة
العمومية وذلك غدا الجمعة  18مارس  2022بداية من الساعة الثامنة
والنصف صباحا لتدارس النقاط التالية:
 املنشور عدد 20 اتفاق  06فيفري 2021قال األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين
الطبويب« :من حقنا اليوم العيش يف مناخ دميقراطي نقبل فيه الرأي
والرأي املخالف ونجد الحلول لتحسني حياة الناس وأن نغلق الباب
أمام الفنت وننطلق نحو البناء» .جاء ذلك يف كلمة لألخ نور الدين
الطبويب أمام جمع من النقابيني خالل إرشافه عىل إحياء الذكرى 23
لوفاة الزعيم الوطني والنقايب الحبيب عاشور بجزيرة قرقنة بوالية
صفاقس مسقط رأسه.
ويعترب الحبيب عاشور من أبرز الزعامء الوطنيني التّونسيني املناضلني
ض ّد االستعامر الفرنيس ،وولد مبدينة صفاقس يف  25فيفري 1913

وتويف يف  14مارس .1999
وقال األخ الطبويب« :من واجبنا اليوم أن نتضامن من أجل خيارات
وطنية وأال نقبل ترهات من هذا الجانب أو من ذاك الجانب»٬
وأردف األخ الطبويب« :لألسف الكثري أخذ الدميقراطية مبنطق الغنيمة
ونحن لن منيض صكا عىل بياض ألي كان».
وتابع« :نحن مع ما اتخذ من إجراءات يوم  25جويلية لكننا الزلنا
نؤمن بأن بالدنا لن تبنى إال بالتشاركية مع القوى الوطنية الحقيقية
التي تنبذ العنف وتبحث عن الوحدة ونحن كاتحاد من بني هذه
القوى الوطنية».

اليوم الخميس

انعقاد املؤتمر االنتخابي
لالتحاد الجهوي للشغل
بقبلي

إمضاء اتفاق يف املعهد
الوطني لإلحصاء

يرشف األخ األمني العام لالتحاد
نور الدين الطبويب عىل افتتاح اشغال
املؤمتر االنتخايب لالتحاد الجهوي
بقبيل فيام يرتأس اشغاله األخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املكلف
باالعالم والنرش صبيحة اليوم الخميس
 17مارس .2022

ت ّم إمضاء اتفاق يف املعهد الوطني لإلحصاء بإرشاف األخ األمني العام نور
الدين الطبويب والسيد سمري سعيد وزير االقتصاد والتخطيط وبحضور
املدير العام للمعهد وأعضاء النقابة األساسية.
وتم خالل هذه الجلسة ضبط روزنامة لتفعيل النظام األسايس الخاص
باالتفاق بني الطرفني.

نقطة سوداء

حكايتي مع املكلفة
باإلعالم يف وزارة
الشؤون االجتماعية

األخ الطبوبي يزور األخوين الحناشي والزمني

كلفتني أرسة التحرير ،االتصال باملكلف باالعالم يف وزارة الشؤون
االجتامعية وذلك بن ّية الحصول عىل موقف الوزارة من ملف الفقر يف تونس
ـ اتصلت عرب الهاتف فاذا السيدة التي رفعت الهاتف تعلمني أ ّن السيدة
املكلفة باالعالم غري موجودة وانها غادرت مكتبها ألمر طارئ وانها حني تعود
ستتصل وان مل يحصل فع ّيل ان ارسل ارسالية كام طلبت مدها برقمي الخاص
بعد ان طلبته وارصت عليه سيدة الهاتف ـ فقط اريد ان أعرف واليوم هو
الخميس ملاذا تجاهلتني سيدة االعالم وملصلحة من يحصل هذا واللّه ال
يضيع أجر املحسنني ويوىف الكالم.
* رمزي الج ّباري

أدى األخ األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب زيارة لكل من األخ عباس الحنايش الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنابل لالطمئنان عىل
صحته إثر اجرائه لعملية جراحية كللت بالنجاح كام تحول إىل سوسة حيث اطأمن عىل صحة األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل بسوسة ومتنى له التعايف الرسيع بعد العملية التي أجراها.
و كانت الزيارتان مناسبة للتأكيد عىل تضامن النقابيني والشغالني مع بعضهم البعض يف أوقات املحن والشدة .

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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األمين العام لالتحاد العام التونسي للشغل األخ نور الدين الطبوبي

املفاوضات االجتماعية استحقاق «موش مزية»
لسنا «حطب نار» ألي طرف وال بوق دعاية ألي سلطة
طالب األمني لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب
الحكومة باإلرساع بفتح مفاوضات اجتامعية حول الزيادة يف األجور يف
القطاع العام والوظيفة العمومية بعنوان سنوات  2021و 2022و.2023
وب ّرر األخ الطبويب خالل تجمع عاميل لقطاع النقل انتظم بقرص املؤمترات
بالعاصمة ،هذا املطلب بتدهور املقدرة الرشائية للموظفني واهرتائها
وتزايد غالء األسعار مع تفاقم نسب الفقر يف البالد وتنامي البطالة التي
ناهزت نسبتها  20باملائة ،معتربا أن الدخول يف مفاوضات اجتامعية
جديدة يعد استحقاقا ومطلبا مل ّحا لعموم الشغالني واملوظفني.
وقال إن اتحاد الشغل ليس املسؤول عن تفاقم األوضاع االجتامعية يف
البالد مثلام يروج له الكثريون ،مشددا عىل أن الحكومة هي املسؤولة
عن تدهور الوضع االجتامعي .وأضاف األخ الطبويب إن تونس اليوم
منهكة وال يجب مزيد إنهاكها بالخصام واملناكفات ،مالحظا أن اتحاد
الشغل منظمة تدعو دامئا إىل الحوار ومنفتحة عىل كل اإلصالحات.
وتابع يف سياق متصل أن تونس يف حاجة اليوم إىل االستقرار والتضامن
الوطني ،داعيا الحكومة إىل أن تكون يف مستوى ما تتطلبة املرحلة
الراهنة التي متر بها البالد.
ولدى تطرقه إىل وضعية املؤسسات واملنشات العمومية أق ّر األخ األمني
العام بأن جل مؤسسات القطاع تشكو عديد النقائص والهنات ما أثر
عىل الخدمات املسداة ومنها قطاع النقل.

وأشار يف هذا السياق إىل اهرتاء أسطول النقل ،وتراجع عدد عربات املرتو األوضاع االجتامعية للتونسيني».
إىل  25عربة مقابل  75عربة يف السابق إىل جانب تراجع حافالت النقل ودعا الحكومة إىل الجلوس إىل طاولة الحوار والنظر برت ٍّو يف اإلصالحات
التي شدد عىل أنها يجب أن تكون عادلة ومنصفة وتخدم مصلحة
من  1100حافلة إىل حوايل  250حافلة فقط اآلن.
كام تحدث عن األوضاع الصعبة التي تشهدها عديد مؤسسات قطاع الشعب .ولفت إىل أن الوثيقة التي أرسلتها الحكومة إىل صندوق النقد
النقل عىل غرار مجمع الخطوط التونسية والرشكة التونسية للشحن الدويل واملتضمنة لسلسلة إصالحات ،مل ترا ِع تداعيات جائحة أزمة كوفيد
 19ومل يت ّم تحيينها وفق تأثريات الحرب الروسية األوكرانية.
والرتصيف وميناء رادس.
وكشف يف هذا الصدد أن قسم الدراسات والتوثيق
ويف هذا السياق عرج األخ نور الدين
باملنظمة الشغيلة أعد برنامج إصالحات اقتصادية
الطبويب عىل غياب اإلرادة السياسية إلصالح
وثيقة اإلصالحات
واجتامعية للخروج من األزمة االقتصادية واملالية
قطاع النقل العمومي وبقية القطاعات
سيقع عرضه قريبا عىل الهيئة اإلدارية الوطنية
العمومية األخرى ،مجددا موقف املركزية
التي قدمتها
لالتحاد.
النقابية املتعلق باعتبار التفويت يف املنشات
لصندوق
الحكومة
وختم األخ الطبويب كلمته أمام جموع الحارضين
العمومية خطا أحمر .وش ّدد عىل أن عملية
بتوجيه أربع رسائل إىل الحكومة ،أولها رضورة سحب
إصالح املؤسسات العمومية ،يجب أن النقد وثيقة إجراءات
املنشور عدد  20الذي أسامه ب«يسء الذكر» ،وثانيها
تكون حالة بحالة ،معلنا أن مجمع القطاع
الرفض القطعي للتفويت يف املؤسسات العمومية
العام والوظيفة العمومية سيعقد اجتامعا
وثالثها أن االتحاد ليس بوق دعاية ألي سلطة أو منظمة ويدعو دوما إىل
غدا الجمعة  18مارس الجاري التخاذ الخطوات النضالية املناسبة.
ويف معرض حديثه عن اإلصالحات «املوجعة» ،التي تعتزم الحكومة الحوار .أما الرسالة الرابعة فمفادها أن اتحاد الشغل ليس مسؤوال عن
الحالية إقرارها قال نور األخ نور الدين الطبويب إن االتحاد مستع ّد تدهور األوضاع يف البالد وأن املفاوضات االجتامعية استحقاق.
للتصدي لهذه «اإلصالحات الالشعبية والتي مل تأخذ بعني االعتبار

في مدنين

إضراب قطاع النقل يوم 24
انعقدت مبقر االتحاد الجهوي للشغل مبدنني
هيئة إدارية جهوية قطاعية للنقل عاجلة بإرشاف
األخ عيل العدواين الكاتب العام لالتحاد الجهوي
وبحضور األخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة
العامة للنقل واألخ منجي منيطة الكاتب العام
للفرع الجامعي للنقل مبدنني ومتحورت حول
تراتيب برقية اإلرضاب القطاعي الجهوي للنقل
املزمع تنفيذه يوم  24مارس .2022

تنصّل وزير النقل!
يهم املكتب التنفيذي للجامعة العامة للنقل

ان يعبرّ عن شديد استيائه من مامرسات
سلطةاالرشاف وعدم جديتها يف الحوار
والتفاوض وهذا ما قد الحظناه يف جلسة
الصلحية التي انعقدت بتاريخ  11مارس
 2022حول برقية التنبيه باالرضاب ليومي
 16و 17مارس  2022بالوكالة الفنية
للنقل الربي والصادرة عن قسم الدواوين
واملنشآت العمومية لالتحاد العام التونيس للشغل اذ
تنصل السيد وزير النقل من الحضور وعدم تفاعله
مع امللف وإيالئه االهمية الكافية لتجاوز كافة
العراقيل وعليه:
ـ نعرب عن فخرنا واعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا

العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.
ـ نطالب بالسحب الفوري للمنشور عدد 20
الذي اصبح كجدار صد للعمل النقايب.
ـ نعلم كافة أعوان الوكالة الفنية للنقل الربي
بكامل تراب الجمهورية أ ّن االرضاب املزمع تنفيذه
يومي االربعاء  16والخميس  17مارس  2022قائم.

ـ ندعو كافة أعوان الوكالة الفنية للنقل الربي
إىل التج ّند للدفاع عن مطالبهم املرشوعة والدفاع
عن كرامتهم وعدم الرضوخ ألي شكل من أشكال
التهديدات التي قد تلتجئ إليها االدارة العامة
وسلطة االرشاف كخطوة معادية ملطالبهم القانونية
واملرشوعة.
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يومان على انتهاء االستشارة :

أرقام دون االنتظارات و«شباب الرئيس» خارج الخدمة
* ناجح مبارك
مل تعد تفصلنا عن موعد االنتهاء من االستشارة الوطنية وااللكرتونية اال
ايام معدودة والتي انطلقت رسميا يف  15جانفي الفارط ويف اقىص الحاالت
فان العدد املشارك فيها يتجاوز 500الف مام يدعو اىل التساؤل عن هذه
االرقام التي ستكون دون االنتظارات مام دفع باحزاب وجمعيات التي
«التشكيك» يف غاياتها ،والبناء عليها لتغيري نظام انتخايب اجمع الكل من
قبل عىل رضورة استبداله ،ولكن اين «شباب الرئيس «وملاذا تخلفوا عن
املوعد؟
تجتهد عدة جهات رسمية ومن انصار الرئيس قيس سعيد من اعضاء
حملته التفسريية ومنهم أحمد مشفر يف اقناع الشباب والكهول برضورة
تدارك ما فات ،والترسيع يف التسجيل يف االستشارة الوطنية والشبابية
االلكرتونية ،خاصة بعد ان اقر الرئيس يف لقائه االخري مع رئيسة الحكومة
نجالء بودن برضورة فتح مجانية االنرتنات يف االيام االخرية من االستشارة
واىل غاية يوم االحد املقبل.
نسبة كافية عند االنصار
اكد احمد مشفر عضو الحملة التفسريية ملرشوع الرئيس قيس سعيد ان
نسبة املشاركة عىل رأيه جد كافية ذلك وهي االوىل من نوعها بالقياس
واملقارنة مع االستشارات والحوارات الوطنية حول التوجهات الكربى
وتحدث عن الصعوبات التنظيمية والهيكلية و التقنية و«القصف» الذي
مارسته االحزاب املعارضة منذ االعالن عن االستشارة الوطنية االلكرتونية،
مرجحا ان يرتفع العدد اىل  500ألف مشارك بحلول املوعد النهايئ يوم
 20مارس الجاري.
وأضاف أحمد شفرت ان املهندسون املرشفون عىل التنظيم التقني

الخمريي الناطق الرسمي باسم الحركة يف الندوة الصحفية االخرية بعد
خروج البحريي من االقامة الجربية ،من تنظيمها وضعف االقبال عليها.
كام توالت ترصيحات املعارضني للرئيس من احزاب التحالف االجتامعي
الدميقراطي بني التيار الدميقراطي والجمهوري والتكتل ،لـ «تكتل» ضد
تنظيم االستشارة والسعي لثني الشباب عن املشاركة بالتوازي مع اتخاذ
الرئيس لقرارات اخرى ال تصب يف وادي خدمة هذه االحزاب،التي
ساهمت يف الوصول بنا اىل احداث  25جويلية.

لالستشارة االلكرتونية هم بعيدون عن سلطة القرار وال امالءات يتلقونها
من اي طرف ،وأوضح ان اللجان التي ستشتغل عىل مخرجات االستشارة
االلكرتونية ستتكون من مختلف العائالت الفكرية والسياسية دون اقصاء
رشيطة ان ترتجم رغبات وما طلبه الشعب من مرشوع جديد يستفتى
فيه الشعب نفسه.
صعوبات ومقاطعات
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد تحدث عن صعوبات وقصف
مقصود من عدة اطراف عرقلت السري الطبيعي لهذه االستشارة عالوة
عىل عدم حامس االحزاب املساندة للرئيس مثل حركة الشعب والتي رصح
قادتها انهم مل يدعوا اتباعهم اىل املشاركة يف االستشارة االلكرتونية فان
احزاب اخرى مثل حركة النهضة قد دعت اىل مقاطعتها ،بل سخر عامد

أين شباب الرئيس؟
كام مل ينخرط يف االستشارة الشباب ممن صوت للرئيس قيس سعيد
يف الدور الثاين لالنتخابات الرئاسية بكثافة ووصلت النسة اىل 76باملائة
منهم  90باملائة من الفئة العمرية 18و 25سنة و 84باملائة من الفئة
العمرية 26و 34سنة وباملحصلة العدد املطلوب واملقر سلفا من املنظمني
يف حدود مليوين مشارك يف االستشارة الشبابية االلكرتونية وقد نصل عند
خط الوصول النهايئ اىل ربع ذلك العدد فقط.
ويتساءل املراقبون عن كيفية استغالل املعطيات االحصائية بالعودة اىل
مخرجات االستشارة الوطنية ،وتركيبة اللجان املشتغلة عىل أهم قراراتها
يف ظل العدد دون املأمول للمشاركني فيها والتي لن تكون يف سياق ما
خطط له رئيس الجمهورية الذي اكد وال يزال عىل اعتبارها واعتبار مآالتها
حجر الزاوية قبل الذهاب اىل االستفتاء او االنتخابات ،عىل قاعدة تغيري
النظام االنتخايب والنظام السيايس نحو نظام رئايس.
وقد تتحول مخرجات االستشارة الوطنية االلكرتونية اىل الية «سرب آراء
اولية» لالستئناس بها يف ضبط مالمح املرحلة املقبلة قبل توسيع التشاور
مع االطراف االجتامعية ومنها االتحاد العام التونيس للشغل واتحاد
االعراف واالحزاب التي مل تتورط يف منظومة الحكم قبل  25جويلية.

ونحن على بعد أيام من شهر رمضان

األسعار امللتهبة متواصلة وزيادات جديدة يف مواد أساسية
زيادة جديدة يف أسعار املياه املعدنية وأخرى منتظرة يف اللحوم والغالل
* إعداد لطفي املاكني
نشطت يف األيام التي يعرف فيها العامل توترا غري مسبوق ينذر بتوسع
«تربت» عىل
دائرة الحرب داخل األرايض األوروبية ،قلت نشطت فزاعات
ْ
مثل هذه األوضاع لتربير ما تقوم به من أفعال.
والحديث عن هذه الفزاعات يعود إىل ما متت معاينته بعني الواقع او
بتواتر السامع من أن الكثري من املواد االساسية ستنقرض بعد ان اختفت
يف الفرتة املاضية بفضل املضاربني الذين مل يفوتوا أي فرصة للسع املواطنني
باالرتفاع الذي مل يتوقف يف االسعار يف ظل تأكدهم من انهم ماسكون
مبختلف مسالك التوزيع التي باتت خاضعة لهم خالل فرتة الكورونا
وهي ظرفية عرفت نشاطا كبريا والجميع يتذكر ما روج حينها عن نهاية
البرشية بتواصل تفيش الوباء الذي مل يستنث أي بلد وأي قارة مبا فيها تلك
املحسوبة عىل آخر االكتشافات العلمية والتكنولوجية فقد استغلوا جائحة
كورونا والخوف الذي سكن النفوس املتشبثة بغريزة البقاء البتزازها
باشكال مختلفة وهذا ما يتكرر اليوم مع انطالق العملية العسكرية
الروسية داخل االرايض االوكرانية الخصبة مبا تنتجه من حبوب (ومثلها
األرايض الروسية) لتخيم الخشية من فقدان أساسيات العيش يف ظرف
اقتصادي صعب تعيشه البالد منذ سنوات سابقة مل يفكر من استلموا
مقاليد الحكم يف تأمني مقومات السيادة الوطنية رغم انهم اطنبوا عىل
مدى عقود ماضية يف كيل النعوت لالنظمة السابقة لهم يف التذيل للقوى
الخارجية سياسيا وإقتصاديا و«طرحوا» فرضيات ميكن اعتامدها للخروج

من هذه الوضعية التي ال تضمن للدولة اتخاذ املواقف بكل استقاللية
دون النظر باالتجاهات األربعة اال ان االيام كشفت حقيقة مواقفهم بعد
ان ازيحوا من مواقع القرار يف  25جويلية ليستنجدوا بالقوى الخارجية
حتى تعيدهم إليها لينعموا مبا حرموا منه عىل حساب مقدرات الشعب
املرتهن ملا فشلوا فيه عىل مدى تجاربهم الخائبة يف إدارة الشأن العام
والتخطيط للقطع مع كل املناويل عدمية الجدوى.
وقس عىل ذلك طوابري التزود بالبنزين واملواد الصحية واملخابز وكل
ما يضمن دميومة الحياة مع التأكيد هنا أن اصوات الفزاعات تبقى عالية
ومسموعة مقارنة بغريها الداعية للرتيث وعدم االنسياق يف هذا االتون
من االخبار بغرض التهويل من اجل ان يكون هناك مربرا للزيادات املشطة

واختفاء أغلب املواد االساسية وهو ما يثري مسألة البحث للحد من مثل
هذه االساليب التي ُعرفت من منظور تحاليل الخطاب السيايس «بالدابة
السوداء» اي إلصاق كل املساوئ باآلخر وتحميله تبعات كل فشل وتقصري
وتنزيه النفس اي مروج الخطاب عن كل خطإ او سيئة وهذا طبعا يحتاج
إىل درجة وعي بلوغها مازال بعيدا بحسب تركيبة املجتمعات املرتهنة
إىل تصديق االشاعات واالرتكان إىل عدم القدرة عىل مواجهة الحقيقة
ومعايشتها مبا هو موجود وهي حقائق واجهتها عديدة الشعوب وأولها
التي تهيمن حاليا عىل العامل مبا لديها من امكانيات اقتصادية ومالية
وكذلك عسكرية أي ان تحصني الشعوب ليس بالشعارات والغيبيات كام
يسوق لذلك البعض وإمنا مبواجهة الوضع االجتامعي املرتدي للعائالت
التونسية التي تفاجأت بزيادة جديدة يف أسعار مياه الرشب بـ  50مليام
زيادة عىل زيادات اخرى يف أسعار اللحم والدجاج وإسكالوب ـ ا ّما عن
الخرض والغالل فحدث وال حرج يف وقت تؤكد فيه اجهزة الدولة استعادتها
ملبادرة املراقبة ومقاومة االحتكار واملضاربني من خالل الكشف عن مئات
املخازن العشوائية والتي وجد بها مئات االطنان من السميد والفرينة
والزيت وعديد املواد االخرى امله ّمة يف معيشة التونسيني الذين تخلوا
عن عديد العادات الغذائية السابقة جراء الغالء وفقدانها من االسواق.
وترى السلط الرقابية ان املرحلة دقيقة جراء شجع عديد التجار
وبحثهم عن الربح الوفري وهي تؤكد اي هذه االطراف القريبة من وزارة
التجارة ان كل املواد التي تحتاجها العائالت يف شهر رمضان ستتوفر بشكل
عادي.
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وطنية

االصطفاف يف املواقف
الجبهة الداخلية ضمانة أساسية أمام الضغوطات الخارجية

* لطفي املاكني

تحتاج االوضاع االقليمية والدولية االستثنائية كام هو الحال االن
جراء الحرب يف أوكرانيا خطة متزنة واضحة الرؤية يف عالقة بالسياسة
الخارجية خاصة وان بالدنا متر كذلك مبرحلة استثنائية سياسيا
واقتصاديا واجتامعيا انعكست سلبا عىل اغلب القطاعات والرشائح
االجتامعية مبا مل يرتك امام املاسكني بالسلطة خيارات عديدة ونعني
هنا اللجوء إىل املانحني الدوليني وأولهم صندوق النقد الدويل ومن
هنا يكون باب الضغوطات الخارجية للقوى الفاعلة مرصعا وهذا
ما عايناه منذ دخول القوات الروسية األرايض االوكرانية اذ اصبحت
مطالبة الدولة التونسية باتخاذ موقفا مام يجري أمرا متداوال من قبل
عديد املسؤولني بالدول الغربية النافذة.
وأثري متوقع بالدنا يف خضم التجاذبات الدولية املسارعة بعد
عملية التصويت بالجمعية العامة لالمم املتحدة اذ تباينت املواقف
بني من اعتربه موقفا ديبلوماسيا متزنا يساير ما ذهبت اليه اغلب
الدول دون ان «يورط» تونس يف عملية االصطفاف املتشكلة ،يف حني
فرسه البعض االخر بأنه رضوخ لضغوط الواليات املتحدة االمريكية
واالتحاد االورويب والتي ترى يف ما يصدر عن السلطات التونسية
من مواقف هو أقرب للطرف اآلخر بأسلوب مضمر وبالتايل فانه
عليها ان تكون اكرث وضوحا وما حصل يف عملية التصويت عىل القرار
الذي يدين التدخل الرويس يف دولة ذات سيادة هو ازالة للغموض
واللبس الذي قد يكون شاب املوقف التونيس من االنتصار للرشعية
الدولية وما تنص عليه مواثيق االمم املتحدة ال يعني حسب الخرباء
واملختصني مساندة طرف دون اخر اال ان الصعوبات التي متر بها
البالد والحاجة إىل دعم رشكائها يف هذه االزمة يفرض عليها عدم
املجازفة مبجاهرتها بالرفض ملا يسعون اليه من محارصة الي مساندة
كانت وبأي شكل لروسيا حتى بالصمت.
* الوحدة الداخلية
يطرح هذا الوضع الذي فرض عىل أغلب بلدان العامل رضورة
توفر مقومات الوحدة الداخلية الضامنة لسيادة القرار الوطني
والذي ال تقدر أي قوة خارجية ان تزايد عليه طاملا ان التامسك
الداخيل حاصل وثابت وهذا ما يغيب حقيقة عن املشهد العام
ببالدنا بعد ان انتهجت بعض االطراف واولها التي كانت يف السلطة
قبل  25جويلية اسلوب الضغط من الخارج دفع القوى االقليمية

والدولية التخاذ مواقف واجراءات تعتربها «أفضل طريقة» إلجبار
الرئيس قيس سعيد عىل الرتاجع عن جملة القرارات املتخذة منذ
يوم  25جويلية والتي ترى فيها «إنقالبا» عىل املسار الدميقراطي
خاصة وان عديد املراسيم التي أصدرها الحكم الفردي وتغييب كل
االطراف االخرى وتجاهل الحقوق والحريات بعد ان اصبح الدستور
يف حكم املجمد مثل ما حصل ملجلس نواب الشعب يف حني ساندت
عديد القوى الوطنية ما حصل يوم  25جويلية ومن منطلق انه
حركة تصحيحية تكون بداية لالصالح والتغيري عىل ان يسعى رئيس
الجمهورية من جهته لتجميع هذه القوى عىل أساس حوار وطني
يحدد خارطة املرحلة القادمة وهذا ما يضمن متاسك الجبهة الداخلية
ملواجهة التحديات الكربى للبالد وهذه حقيقة مل تعد غائبة وجاءت
االحداث االخرية يف أوكرانيا لتزيد من التخوفات والهواجس لدى
عموم املواطنني من فرضية استفحال االوضاع بفقدان املواد االساسية
مع ارتفاع اسعارها وهو أمر ال مفر منه خاصة بعد اقرار الزيادة يف
أسعار املحروقات والتي ستنعكس آليا عىل بقية املنتوجات الرتباطها
بعملية نقلها.
* تجنب االصطفاف
يرى املتابعون للشأن الوطني ان املطلوب لتجنب التداعيات
السلبية عىل بالدنا سبب حالة االصطفاف التي بدت تظهر عىل
املشهد الدويل هو تعزيز التوافق الداخيل وتجنب التصعيد بغرض
كسب النقاط ما بني الخصوم السياسيني الن ما يجري من احداث
متسارعة قد ال ميكن من تدارك االخطاء التي قد تدفع او تجرب
بالدنا عىل الوقوع يف االصطفاف ذلك ان ضعف املوقف الداخيل ال
يعود للسلطة فقط بل كذلك هو محتاج لبقية الفاعلني يف املشهد
العام ونعني هنا التعايل عن الخالفات وتباين الرؤى واملقاربات يف ما
يتصل باملسار الداخيل والنظر بأكرث واقعية ملا يفرتض تقدميه للبالد
يف هذه الظرفية االستثنائية من دعم ومساندة وهنا ال يجب ربط
مناعة البالد بالسلطة املاسكة مبقاليد الحكم وهذا الخلط كثريا ما
يج ّر القوى السياسية املعارضة للسلطة إىل معاداة الدولة ومقوماتها
ودعامئها والسعي اىل التحريض عليها الن يف مخيالها ان املاسكني
بالسلطة هم الدولة يف حني تتطلب مصلحتها العليا التفريق بينهام
وبني من يتداولون عىل املسؤولية ألنها ثابتة وهم متحولون.

«أي نظام سياسي لتونس بعد  25جويلية؟»

* لطفي املاكني

تأسيسا للحوار والتشاركية يف القضايا الوطنية الكربى نظم
«ائتالف صمود» ندوة سعت إىل تقديم التصورات واملقرتحات
انطالقا من سؤال «أي نظام سيايس لتونس بعد  25جويلية»؟ قبل
الدخول يف املحطات االنتخابية القادمة.
وهذه الندوة التي ساهم يف تنظيمها إىل جانب «ائتالف صمود»
كل من االتحاد الوطني للمرأة التونسية واملؤسسة األوروـ متوسطية
لدعم املدافعني عن حقوق االنسان ومؤسسة «فريدريش إيربت»
حرضها عدد كبري من االكادمييني والخرباء واملختصني والشخصيات
الوطنية ويف مقدمتهم السيد محمد النارص رئيس الجمهورية
السابق اضافة إىل ممثيل املنظامت الوطنية وقد مثل االتحاد العام
التونيس للشغل االمني العام املساعد االخ سمري الشفي اضافة إىل
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قيادات حزبية وجمعيات املجتمع املدين.
وناقشت هذه الندوة الوطنية التي عرفت مواكبة اعالمية كبرية
جملة من املحاور متصلة بالعالقة بني السلط يف النظام السيايس
املنشود وضامنات حامية الحقوق والحريات يف النظام السيايس
املنشود ،والرشوط املوضوعية الرساء نظام سيايس دميقراطي يكرس
دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات والسلط املضادة ودورها
االسايس يف الدميقراطيات الحديثة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
منوذجا والبدائل السياسية املطروحة وتقييم النظام االنتخايب الحايل
والبدائل املطروحة إلصالحه.
وستعود «الشعب» يف عدد الحق إىل أه ّم تفاصيل هذه الندوة
وما دار من تبادل لألفكار واملقرتحات من أهم الفاعلني يف املشهد
العام بالبالد.

باملناسبــة

معركة الكرامة هزمت
القوات الصهيونية
* محمد بدران
متر اليوم ذكرى معركة الكرامة التي أعادت لالمة العربية
كرامتها ،وبعثت يف النفوس نشوة النرص ،واذهلت نتائجها قادة
العدو الذين مازالوا يتجرعون كأس هزميتهم ان هذه املعركة
تعيد إىل الذاكرة ملحمة بطولة قوات العاصفة التي واجهت
القوات الصهيونية الزاحفة عىل قرية الكرامة بغور االردن بتاريخ
 1968/03/21بهدف تطويق وتدمري قواعد الفدائيني الذين
اتخذوا منها قاعدة النطالق عملياتهم يف االرض املحتلة بعد
ان هجرها اهلها إثر الغارات الجوية الصهيونية املتكررة .لقد
مهم يف مسار النضال
شكلت معركة الكرامة منعطفا تاريخيا اّ
العريب والثورة الفلسطينية واعتربت رافعة نضال لالمة العربية
بعد نكسة جوان يف حرب عام  ،1967تلك الحرب التي محت
صورة املقاتل العريب من ذهن العامل ،وصورته اجهزة االعالم
الغربية املعادية بانه مقاتل ال يستحق الحياة ويخاف من املوت
وال يحب القتال ،فكانت معركة الكرامة ردا حاسام عىل تلك
االفرتاءات الباطلة وزلزاال هز بعنف اسطوة الجيش الصهيوين
الذي ال يقهر واثبتت للعامل ان الفدايئ قادر عىل انزال الهزمية
بهذا الجيش وتحقيق النرص كام انها اعادت الثقة إىل الجندي
العريب ،واكدت ان االمة العربية لن تنضب منها البطوالت
والتضحيات واثبتت ان حرب الشعب قادرة عىل تحقيق النرص
والتحرير ففي صبيحة يوم  21مارس  1968ارسل مويش ديان
وزير الحرب الصهيوين طريانه الحريب فأنزل املظليني يف اطراف
بلدة الكرامة ودفع عرب جرس دامية والسومية وامللك حسني ارتاال
من قواته مكونة من ألوية الدروع السابع  60لواء مظليني 35
ولواء مشاة  80ووحدات مدفعية وراجامت صواريخ وارساب
من الطائرات الحربية مختلفة االنواع ،وشن هجوما واسعا امتد
من شامل جرس االمري محمد يف وادي االردن حتى الغورالصا
يف جنوب البحر امليت ،واستطاعت قوة رسايا الدبابات واملشاة
املنقولة التقدم اىل قرية الكرامة اذ دارت معارك حامية وضارية
استبسل الفدائيون والجيش االردين الباسل بقيادة القائد املرحوم
مشهور حديثة للتصدي لقوات العد ّو وقصف آلياته املتقدمة
باملدفعية ،ومع ذلك متكنت قوة ارسائيلية من دخول البلدة،
ودار قتال بالسالح االبيض ،وحينام اسندت القوات الصهيونية
التي دخلت القرية بقوات اضافية النقاذ ما تبقى من املظليني
استبسل ابطال العاصفة وقاتلوا بقلوب كالصخر ،وجرت
مواجهات ضارية استعمل فيها االبطال الشهداء الفسفوري ،وأبو
رشيف ،وأبو جليل ،وأبو غزالة واخوانهم االحزمة الناسفة وفجروا
انفسهم يف ابراج الدبابات التي احرتقت وتناثرت جثث القتىل،
مام ادى ذلك إىل تشتت املعتدين وارباك قياداتهم ،وحاول
االرسائليون االنسحاب اكرث من مرة سعيا إىل الخالص بعد فشلهم
من تدمري قواعد الفدائيني ،ولكن سالح املدفعية االردنية وغزارتها
وقذائف الفدائيني بسالح  RBJوبطولة قوات العاصفة منعت
القوات املعتدية من تحقيق النرص واالنسحاب بشكل منظم وقد
انزلت املعركة بصفوف العد ّو خسائر فادحة باالرواح واآلليات
ووضعته يف هلع ،وبدأ العدو عند املساء باالنسحاب تاركا أرض
املعركة آلياته تحرتق وبداخلها جثة سائقها متفحمة ومربوطة
بسالسل قد قُ ّي ُدوا بها خوفا من هروبهم من ارض املعركة ويقول
قائد كاتبه الدبابات املقدم هارون بليد الذي اشرتك يف حرب
سيناء ومعارك متعددة ،كان جنودنا يتطايرون من ابراج الدبابات
املحرتقة بقذائف بـ  7التي كانت مصوبة بشكل جيد ومل اذكر
يف حيايت ان شاهدت قصفا مكثفا كام شاهدته يف معركة الكرامة
وقد دمرت جميع دبابايت سوى اثنني وقد سمعت صوتًا عىل جهاز
الالسليك يقول :القائد يتكلم ويده مبتورة ولقد كان فاقدا لوعيه
وقد ه ّدأت من روعه وانقذت حياته وعند انسحايب شاهدت
مجنزرة معطلة وبجانبها جندي يبيك قائال :ال ميكنني ان اتحرك،
فربطت مجنزرته إىل دبابايت وسحبتها وانقذته.
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الحوار النقابي

األخ عصام بن عمر عضو النقابة األساسية لرشكة الشحن والرتصيف

يستهدفون رشكة الشحن والرتصيف خلوصصتها
والعامل أساس عملية اإلصالح والتطوير

حاوره طارق السعيدي

متثل الرشكة التونسية للشحن والرتصيف هدفا لحمالت
تشويه تطالها من قبل جهات معلومة تريد الدفع نحو
خوصصتها .وألجل ذلك يبثون االفرتاءات واالشاعات حول
العامل والحوكمة وهو ما ساهم يف رسم صورة ضبابية عن
رشكة تعد من افضل املؤسسات التونسية .للوقوف عىل واقع
املؤسسة التقت الشعب باألخ عصام بن عمر عضو النقابة
األساسية لرشكة الشحن والرصيف املعروفة باسم «الستام»،
الذي اكد ان الرشكة قادرة عىل التطور وان العامل جزء من
نجاحها ومستقبلها ليقدم ما يراه الرشيك االجتامعي من حلول
لتطوير أداء املؤسسة وأداء ميناء رادس بشكل عام.

* شهدت الرشكة التونسية للرتصيف بعض اإلشكاليات لتتحول
من إحدى أهم الرشكات التي تحقق فائضا اىل رشكة تشكو من
صعوبات فام الذي حدث؟
 الوضع الحايل للرشكة يشهد بداية اختالل التوازنات املالية وهونتيجة تراكامت اقتصادية واجتامعية خارجة عن نطاق املؤسسة.
ولإلجابة عىل هذا السؤال ال بد من العودة اىل سنة  2010كسنة
مرجعية ففي تلك الفرتة كان عدد البواخر التي تدخل امليناء حوايل
 1200وهو ما يعني أكرث من  460الف حاوية سنويا بني حاويات
معدة للتوريد او للتصدير .ويف تلك الفرتة كان العدد الجميل
لألعوان حوايل  400عون يف اطار تلك الظروف متكنت الرشكة من
تحقيق فائق بقيمة  42مليون دينار وهذا الفائض هو املال الذي
يتوفر للرشكة بعد توزيع املرابيح وبرمجة االستثامرات املستقبلية.
فهو فائض مايل خالص تقوم الرشكة بتوظيفه يف السوق املالية مبا
يد ّر مزيدا من األرباح .بعد تلك الفرتة شهدت بالدنا ثورة وهو ما
أدى اىل حدوث امرين مهمني .يتمثل االمر األول يف تراجع ثقة ماليك
ومؤجري السفن يف ميناء رادس بسبب الوضع األمني واالجتامعي
الذ ي عرفته البالد بشكل عام واملنطقة بشكل خاص .وبذلك
تراجعت اعداد السفن اىل اقل من  900سفينة كام تراجعت اعداد
الحاويات اىل حدود  300ألف حاوية فقط .اما االمر الثاين فيتمثل
يف انتداب حوايل  547عون جديد وهو حق مكتسب لهم يثبت
أهمية ان تكون املؤسسة العمومية الن هذه االنتدابات وفسح
املجال امام أبناء الشعب للعمل مل يكن متاحا حتى لو كانت الرشكة
خاصة .فهذه االنتدابات التي مل تكن بطلب من الرشكة خالل تلك
الفرتة متثل أيضا دليال عىل قوة املؤسسة واشعاعها وقدرتها عىل دعم
االقتصاد الوطني وتوفري الفرص لكافة أبناء الشعب .ونحن كطرف
نقايب نعترب أن هؤالء املنتدبني أبناء الرشكة وهم عنارص فاعلة
فيها ومستقبلها وهو ما يستوجب الكثري من اإلصالحات التي من
شأنها ان تحسن اندماجهم وتطور الرشكة وكذلك تكوينهم وتطوير
مهاراتهم من اجل مواكبة العرص واالرتقاء بالرشكة.
* أمام هذه الوضعية هناك صوت يرتفع ليدعو إىل الخوصصة
والتفويت فام هو ردكم كرشيك اجتامعي؟
 نحن ضد الخوصصة والتفويت ألننا نعتقد بان األفاق متعددةومفتوحة وهناك عديد الحلول واملقاربات لتطوير أداء الرشكة وأداء
ميناء رادس بشكل عام .وخالفا للدعايات املغرضة فانه ال دخل
لرشكة الشحن والرصيف يف وضع ميناء رادس بل ان تلك االفرتاءات
تؤكد ان الرشكة مستهدفة من طرف عديد األطراف التي تسعى
اىل الدفع نحو التفويت فيها وهم من سامرسة الخوصصة الذين
يريدون االستيالء عىل مكتسبات الشعب .وبالعودة اىل املعطيات
امللموسة اود ان اعلم قراءكم األعزاء ان ميناء رادس قد أحدث

أساسا لبواخر الدحرجة أي البواخر التي تحمل املجرورات وليس
الحاويات .ويتضمن امليناء سبعة ارصفة منها أربع ارصفة للدحرجة
وثالثة فقط معدة لسفن الحاويات .وإذا ما نظرنا اىل ارقام الرشكة
سنجد ان النجاعة عالية يف مجال الدحرجة عىل اعتبار ان الرشكة
تقوم بجر  30مجرورة يف الساعة .ورغم أهمية الجهد املبذول فان
العديد من األطراف تحاول إخفاءها او تجاهلها ويريدون اظهار
نتائج املردودية يف مجال الحاويات بهدف رضب صورة الرشكة.
وبعيدا عن الدعوات اىل التفويت التي نرفضها كطرف نقايب أو ّد
التأكيد عىل مسالة مهمة وهو ان الدولة مل تستثمر يف ميناء رادس
وان نقص االستثامر هو املشكل االسايس الذي يؤكد غياب تشخيص
صحيح لوضعية ميناء رادس.
* ما هو تشخيصكم كرشيك اجتامعي؟
 إضافة اىل النقاط املذكورة انفا وهي تراجع ثقة الحرفاء يفميناء رادس وارتفاع عدد االعوان نعتقد كطرف نقايب ان البنية
التحتية مليناء رادس ليست مخصصة لبواخر الحاويات بل هي
مخصصة لبواخر الحاويات .وبواخر الدحرجة هي البواخر التي تأيت
السلع فيها محملة عىل عربات وتقوم رشكة الشحن والرصيف بإفراغ
عبوة السفن عرب استعامل العربات املخصصة وتضعها يف املسطحات
اىل ان يأيت الحريف ويستكمل اجراءاته لينقل بعد ذلك عرباته .اما
العنرص األبرز يف تقديري فهو غياب قيادة موحدة يف امليناء متكن
من دمج جميع الجهود املشرتكة من اجل نجاح امليناء .فكام نعلم
جميعا فان امليناء فضاء متعدد املتداخلني وال أحد يوجد طرف له
سلطة التنسيق لذلك ندعو سلطة االرشاف اىل احداث خلية إرشاف
تنسق الجهد املبذول من طرف الجميع .وأود هنا ان أقدم مثاال
ملزيد التوضيح فإنه يوجد اآلن يف ميناء رادس حوايل  2000حاوية
وقد تجاوزت جميعها املدة القانونية للمكوث وهو ما خلق اكتظاظا
يف امليناء وإزاء هذه الوضعية تقوم سلطة االرشاف بالتفاوض
مع الحرفاء وتخفض املعاليم الديوانية بنسبة  10باملائة وهي يف
اعتقادي ال متثل حالّ ملشكل االكتظاظ.
* هناك من يقول إن املشكل ليس اقتصاديا بل املشكل يف
العامل الذين يتقاعسون ويف الفساد الذي ينخر املؤسسة باعتبارها
تسهل التهريب ما هو تعليقك؟
 أوال اريد توضيح امر مهم وهو ان الرشكة هي مقاول حاوياتيعني ان مهمتها تقترص عىل نقل الحاويات واملجرورات من الباخرة
اىل امليناء وال دخل لها مبا تحتويه من سلع .فنحن ال نطلع عىل
املحتوى وال نراقبه وليست لنا سلطة للقيام بذلك .ومع ذلك ويف
إطار الحرص عىل الشفافية أحدثت الرشكة وحدة متابعة ورقام خاصا
بالحرفاء حتى متكنهم من التبليغ عن كل االخالالت والتجاوزات
التي تخص الفساد والرشوة .وحتى بالنسبة إىل الحاويات املستهدفة
مثل حاويات السجائر او املواد باهظة الثمن فان املصالح األمنية
تعلم الرشكة مبحتواها حتى تقوم بتأمينها بشكل خاص وقد ت ّم
تركيز مساحة خاصة بهذا النوع من الحاويات من اجل ضامن اقىص
درجات الحامية والتأمني .وقد أدت كل هذه اإلجراءات اىل خفض
الرسقات اىل درجة كبرية .اما بالنسبة إىل االتهامات املتعلقة بالتقاعس
فهي مردودة عىل أصحابها ألن استعدادات العامل واالعوان لخدمة
مؤسستهم ال حدود لها باعتبارها مورد رزقهم غري أن ظروف العمل
يف بعض األحيان ال تتوفر .فالرشكة باعتبارها رشكة عمومية تخضع
لقانون الصفقات العمومية وهو ما يعني بطء اإلجراءات وبطء
عملية الرشائية .ونظرا إىل أن اغلب الرشاءات الخاصة بالصيانة هي
من الخارج فإن هناك تعطال كبريا يف الصيانة يصل اىل  06اشهر

لذلك فإن اآلليات واملعدات تظل معطلة وتعطل تباعا النشاط
املرتبط بها وهو ما يعني أن ال دخل للعامل يف أي تعطل فاالعوان
جاهزون للعمل ونحن كطرف نقايب نعترب انه من الواجب تحسني
ظروف العمل وسنعمل عىل ضامن حقوق العامل باعتبارهم «رأس
املال الحقيقي للرشكة» وباعتبار دورهم يف من ّوها .والحقيقة أن كل
ما ذكرته من دعايات تصدر عن أطراف معلومة هدفها استهداف
العامل بغاية التشويش عىل إمكانات اإلصالح الحقيقة والحال أن
العامل هم الجزء األسايس يف كل عملية إصالح.
* أفهم من كالمك ان الرشكة تشهد حوكمة داخلية جيدة فهل
هذا رأيكم كطرف اجتامعي؟
 يف الحقيقة هناك احرتام لقواعد الحوكمة داخل الرشكة ولكنهاتطبق يف إطار مغلوط متاما .فنحن ال نعرف هل املؤسسة ديوان
أم منشأة عمومية أم وظيفة عمومية وهذا االمر يعقد األوضاع
ويجعل الحوكمة وحسن توظيف اإلمكانيات محدودة .وللخروج
من هذه االزمة هناك مقرتح ظريف يتمثل يف احداث دليل إجراءات
ميكن الرشكة من الخروج قليال عن قيد البريوقراطية ونعتقد ان
استكامل هذا الدليل ميكن الرشكة من تحقيق قفزة نوعية يف مجال
الحوكمة علام وان اإلدارة الحالية بالتنسيق مع الوزارة حريصة
عىل اإلرساع بإنجاز هذا الدليل الذي يعترب مطلبا نقابيا ألنه يخدم
مصلحة العامل.
* كيف ذلك؟
 عىل املستوى البعيد يساهم اإلرساع بإعداد دليل اإلجراءاتيف فك القيود البريوقراطية عىل ترصف اإلدارة وهو ما سيمكنها من
تطوير واقعها وقدراتها االقتصادية وهو ما يخدم مستقبل العامل اما
عىل املستوى القريب واملبارش فان قدرة اإلدارة عىل الترصف ستمكّن
العامل من حقوقهم ومنها عىل سبيل الذكر لباس الشغل الذي مل
يحصلوا عليه طيلة ثالث سنوات بسبب التعقيدات البريوقراطية.
كام أن هناك استثامرا محريا قامت به الرشكة يف منظومة
«التوس» اثار الكثري من الجدل نظرا ألنه استثامر ضخم وهو يف
حدود  80مليون دينار مل يدخل حيّز االستعامل اال يعترب نوعا من
الفساد؟
برنامج املنظومة الذكية للترصف يف الحاويات هو برنامج
استثامري ضخم وهو مرشوع تعول عليه املؤسسة لتطويها ورفعها
مساهمتها يف دفع االقتصاد الوطني لكنه مازال معطال وذلك لعدة
أسباب .فقد كانت انطالقة املرشوع من تشخيص قامت به رشكة
اجنبية مختصة يف مثل هذه الربامج املخصصة لحوكمة املوانئ .وقد
خلص التشخيص اىل أن نقص الحوكمة هو االشكال الحقيقي مليناء
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رادس لذلك فان املؤسسة انخرطت يف هذا املرشوع وتم إنجازه .وال ب ّد من القول
هنا إن نجاح املرشوع باعتباره مرشوعا ضخام ويهدف اىل تحسني حوكمة كامل
امليناء ،ال يرتبط فقط بالرشكة بل بكافة املتدخلني وهنا تربز اإلشكالية إذ مل يقم
كل طرف مبا يجب أن يقوم به إلنجاح املرشوع.
* ملاذا هذا املوقف؟
 السبب الرئييس يف تقديري هو أنه ت ّم تسييس املرشوع أكرث من الالزموخضع للتجاذبات السياسية يف ظل تقصري واضح من ُسل َِط االرشاف .وقد أحدثت
الوزارة لتذليل الصعوبات لجنة يف الغرض غري ان عنوانها يف حد ذاته يدل عىل
حجم الصعوبات والعراقيل .فاللجنة املحدثة تحمل اسم لجنة تسهيل تركيز
املنظومة أي ان هدف ُس ِ
لط االرشاف واضح من خالل اللجنة وهو تسهيل والحال
ان مهمة الوزارة هي إنجاح املرشوع وليس تسهيل تركيزه وذلك عرب استعامل
السلطة التي تخولها القوانني لفرض التعاون ولتحميل كل طرف مسؤوليته.
فاملشكل األسايس إذًا ٬هو عدم تدخل ُس ِ
لط االرشاف بالنجاعة املطلوبة .وبالعودة
اىل املرشوع يف حد ذاته نجد انه يتكون من قاعة مراقبة دورها الربمجة وهو
دور جديد الن الدور السابق للميناء كان التنفيذ فقط .هذا الدور يفرتض وجوبا
تداخل كافة املك ّونات.
* ما ذكرته ال يحجب مسؤولية الرشكة التي كانت محمولة عىل توفري أسباب
النجاح قبل الرشوع يف االستثامر اال ترى ان هذا الجانب فيه تقصري؟
 ال ...عىل العكس ٬ال وجود الي تقصري من الرشكة للرشكة عىل اعتبار انهاقامت بكل املساعي الرضورية إلنجاح املرشوع قبل اطالقه وذلك عرب عقد عدة
اجتامعات مع سلطة االرشاف غري اننا اعتربناها كطرف اجتامعي اجتامعات
صورية مل تتحقق أي نتيجة والدليل عىل ذلك هو ان اعالن انطالق املرشوع تم
دون تجربة ميدانية واجراء عمليات بيضاء من اجل التثبت من حسن االنطالق
الفعيل للمرشوع وفق اإلجراءات الجديدة التي تستوجبها املنظومة الجديدة.
هذا االمر هو الضامن الوحيد لحسن انطالق املرشوع ولكنه مل يحصل مام يثبت
الطابع السيايس لقرار االنطالق يف العمل .فاالنطالق يف النشاط ال ميكن ان يحصل
يف تقديري اال بعد التجربة امليدانية التي تظهر كل اإلشكاليات .اما فيام يتعلق
بالرشكة فاعتقد انها انجزت اكرث من  80باملائة من واجبتها والتزاماتها إلنجاح
املنظومة وان ما بقي هو باألساس الجوانب الترشيعية املتعلقة بالهيكلة الجديدة
ونحن كطرف اجتامعي نطالب بإحداث خطط جديدة وتسميات جديدة خاصة
ب«التوس» حتى يتمكن االعوان واالطارات من العمل يف خطط متالمئة مع
مهامهم.
* هناك مطالب برضورة رفع قيمة املعاليم املينائية باعتباره أحد الحلول
فام هو تقييمك؟
 أ َو ُّد التمييز بني التعريفة املينائية لشحن وتفريغ البضائع ،تعريفة املكوثأو الركن أي املعلوم الذي يدفعه الحريف مقابل مكوث الحاوية يف امليناء .وتع ُّد
هذه التعريفات األضعف يف حوض البحر األبيض املتوسط بل إن الرشكة سجلت
خسائر نتيجة املعلوم الضعيف غري ان هناك حاجزا امام رفعها ويتمثل يف التخوف
املس من املقدرة الرشائية للمواطن .لذلك ترفض ُسل ُط االرشاف أي مطلب
من ّ
برفع هذه املعاليم .والحقيقة ان الربط بني املقدرة الرشائية واملعاليم املينائية ال
ي ّربر رفض ُس ِ
لط اإلرشاف ألن أسعار النقل البحري زادت خالل الفرتة األخرية بنسبة
 500باملائة بعد ان رفع الوكيل البحري (الرشكات املالكة او املؤجرة للسفن) سعر
نقل الحاوية من  2000دوالر اىل  10000دوالر فاذا كان هذا الحال بالنسبة إىل
البديهي أن رفع املعاليم املينائية مبقدار معقول سيكون
الوكيل البحري فإنه من
ّ
مفيدا يف تحسني املوازنات املالية للمؤسسة دون التأثري يف املقدرة الرشائية .ومن
الحلول املمكنة هو ان ال تشمل الزيادة يف التعريفة الحاويات التي تحمل املواد
األساسية واالستهالكية التي متثل مصدرا أساسيا لعيش التونسيني وذلك بالتنسيق
مع وزارة التجارة وبقية السلطة بالحل إذا ممكن وموجود من اجل الخروج من
مأزق التعريفة املينائية التي مل تعد تستجب لحقيقة الواقع.
* ما هي الحلول التي تقرتحونها كرشيك اجتامعي؟
 أه ّم الحلول الرضورية لتطوير الرشكة وميناء رادس بشكل عام هواالستثامر .أما املقرتح الثاين الذي نراه رضوريا هو فصل ارصفة سفن الحاويات
عن ارصفة سفن الدحرجة .ما يجب ان تحدث الوزارة لجنة تقنية عىل أعىل
مستوى إلنجاح املنظومة الذكية للترصف يف الحاويات .كام يجب احداث برنامج
التكوين املوجه لتطوير الرصيد البرشي فضال عام ارشت اليه سابقا من رضورة
رفع قيمة الرتيفة الديوانية .فالحلول موجودة رشط التفكري بعمق بهف فتح افق
جديدة لرشكة نعتز بها.
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وطنية

اهليئة العليا لالتصال السمعي البرصي وصحافة اجلودة
نظمت الهيئة العليا املستقلة لالتصال
السمعي البرصي «الهايكا» ندوة تحت
عنوان «صحافة الجودة :تجديد أخالقيات
املهنة الصحفية يف عرص املنصات
الرقمية» ،وبينّ رئيس الهيئة نوري اللجمي
أن الصحافيني يجب أن يكونوا واعني
بأهمية دورهم ومصداقيتهم والتثبت من
األخبار والتصدي لألخبار الزائفة واالرتقاء
باملضمون.
وأفاد نوري اللجمي رئيس الهيئة
العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي
الهايكا أن هناك نوعا من حجب املعلومة
الذي يرتك املجال لرتويج اإلشاعات
واألخبار الزائفة.
هذا وشدد اللجمي عىل أن الصحايف
يجب أن يكون واعيا بأن مصداقيته
يف امليزان ويحاول بكل الطرق التثبت
من املعلومة حتى ال يساهم يف تدهور
املستوى اإلعالمي.
وأضاف أنهم كهيئة يقومون باملراقبة

النوري اللجمي

محمد الفهري شلبي

ناظم الشاكري رئيس جمعية الصيادلة:

ويحاولون التأطري والتنبيه.
من جانبه أشار محمد الفهري
شلبي الباحث يف االتصال أنه من
الصعب تحديد مفهوم الجودة واملعايري
التي تحدد املعايري الجيدة من عدمها.
وأوضح أن الصحايف يجب أن يجد
املصادر املؤسساتية والرسمية لصياغة
األخبار .هذا وبينّ أن الجودة ال تتصل
بوحدة واحدة كتبها صحايف بل مبجموع
الوحدات التي تنرش وتتحمل مسؤولية
جودتها املؤسسة التي قامت بالنرش.
كام أفاد أن املهم يف املضامني
اإلعالمية هو أن تؤدي وظيفة وليس
أن تكون جيدة لحد ذاتها .وأفاد شلبي
بأن املضامني الجيدة يجب أن تؤدي إىل
تنشيط الحوار العام يف البالد مضيفا أن
الدميقراطية تقوم عىل وسائل اإلعالم
والفاعلني السياسيني واملواطنني وهو
ثالوث يتصارع من أجل أن يكون هناك
حوار بناء.

 700دواء مفقود أو يصعب احلصول عليه يف الصيدليات

كشف رئيس جمعية الصيادلة ،ناظم الشاكري ،أن عدة أدوية مفقودة يف تونس أو
يصعب الحصول عليها يف الصيدليات الخاصة.
وقال الشاكري  ،إن  721دواء ألنواع مختلفة من األمراض ،مفقود أو يصعب الحصول
عليه يف الصيدليات إىل حدود شهر مارس الجاري ،الفتا إىل أن الجمعية ستقوم مبتابعة
تطور الوضع يف الفرتة املقبلة لتحيني هذه القامئة بتوفري األدوية لألشهر القادمة وإحصاء
املفقود منها.
وأشار ،يف تشخيصه لواقع سوق األدوية ،إىل أن الصيدلية املركزية التونسية مل تقم منذ
صائفة  2021بنرش املناشري التعديلية ألسعار األدوية ،مام ولّد استقرارا يف األسعار رغم
غالء املواد االولية التي تشهد أسعارها ارتفاعا ملحوظا ،وهو ما يؤدي إىل إمكانية توقف
املصنعني عن إنتاج األدوية التي ارتفعت تكلفة تصنيعها.
وأضاف إنه جراء التخفيض يف ميزانية وزارة الصحة ،أصبح من الصعب عىل الصيدلية
املركزية الحصول عىل ميزانية إضافية تكفيها لخالص ديونها املتفاقمة لدى املخابر
األجنبية .والحظ أنه يف ظل تواصل هذه الصعوبات ستتفاقم أزمة قطاع األدوية التي
انطلقت منذ سنة  2018وذلك عىل املدى القريب واملتوسط ،داعيا السلط املعنية إىل
التدخل العاجل إلنقاذ القطاع وتزويد املواطنني باألدوية التي يحتاجونها.

وزارة الداخلية
بلدية القرص

ناظم الشاكري

إعالن استشارة

تعتزم بلدية القرص إجراء استشارة عمومية لتقديم عروض لنرش االعالنات
فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة يف هذه االستشارة والذين تتوفر فيهم الرشوط القانونية سحب عروض االستشارة
وتعمريها.
ترسل العروض باسم السيد رئيس بلدية القرص عن طريق الربيد املضمون الوصول او الربيد الرسيع او يتم ايداعها
مبارشة مبكتب الضبط للبلدية يف أجل اقصاه يوم  11أفريل  2022عىل الساعة العارشة صباحا وال يحمل الظرف الخارجي
إال عبارة «ال تفتح استشارة لنرش االعالنات».
ـ القامئة التقديرية التي تم سحبها من البلدية بعد تعمريها وامضائها
ـ شهادة يف املعرف الجبايئ للمشارك.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية ميكن للمشاركني حضورها وذلك يوم  11أفريل  2022عىل الساعة العارشة ونصف
صباحا مبقر البلدية.
مع املالحظة ان كل عرض يصل بعد الوقت املحدد أو ال يحمل موضوع االستشارة (نرش االعالنات) يعترب ملغى.
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نقابة

الهيئة االدارية للتخطيط واملالية تق ّرر مبدأ االرضاب:

الخميس  17مارس  - 2022العدد 1686

* تغطية صربي الزغيدي

ال تنازل عن احلقوق املهنية واالجتامعية لكافة األسالك،
ودفاع عن األمن القومي االقتصادي واملايل

ق ّررت الهيئة االدارية للجامعة العامة للاملية والتخطيط مبدإ االرضاب يف جميع مؤسسات
بحب جملة من امللفات املهنية واالجتامعية
القطاع بالتنسيق مع الهياكل النقابية للمطالبة ّ
العالقة.
كام ندّ دت الهيئة االدارية باملنشور  20يسء الذكر الضارب للحق النقايب ولالتفاقات الدولية
وباالنقالب عىل اتفاقية  6فيفري التي التزمت حكومة بودن بتطبيقها يف وقت سابق.
كان ذلك خالل اجتامع الهيئة االدارية القطاعية التي التأمت يوم  11مارس الجاري برئاسة
األخ محمد الشايب االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وبحضور االخ
منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن االدارة واملالية بأحد النزل بالحاممات الجنوبية.
أكد رئيس الهيئة االدارية االخ محمد الشايب يف بداية تدخله عىل الظروف التي انعقد فيها
املؤمتر الوطني االخري للمنظمة الشغيلة وما حفّه من محاوالت يائسة من داخل البالد وخارجها
ملحارصة املنظمة ومنعها من مواصلة القيام بدورها الوطني واالجتامعي ،الفتا اىل الركود الذي
تعانيه قطاعات عدة بسبب املنشور  20يسء الذكر الذي رضب يف الصميم الحق النقايب والحق
يف املفاوضة الجامعية واالتفاقايات الدولية.
كام ق ّدم االخ الشايب عرضا مفصال عن الوضع السيايس يف البالد
واهم تداعياته عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية والصحية مذكّرا
مبوقف االتحاد من  25جويلية عندما استبرش بتلك اللحظة لكن
يف الوقت نفسه مل يقدم صكا عىل بياض لرئيس الدولة خاصة يف
عالقة بالحريات العامة والفردية والحقوق االقتصادية واالجتامعية
املس من السيادة الوطنية وعدم الخضوع
ومكتسبات الشعب وعدم ّ
المالءات صندوق النقد الدويل ،مشريا اىل أن املنظمة تستعد حاليا
لتقديم ردودها ومواقفها تحت عنوان كبري هو عدم تحمل الطبقة
العاملة لفاتورة واخطاء قامت بها الحكومات السابقة.
وع ّرج رئيس الهيئة االدارية عىل االتفاقات املربمة وغري املفعلة
والتصدي لكل انقالب عىل االلتزامات وعىل استمرارية الدولة
والتصدي للمنشور  ،20داعيا اىل تفعيل التضامن النقايب وتدعيم
الوحدة النقابية وتقوية الثقة لتعزيز التقييم والتقويم وهي
الرشوط التي ستقوي املنظمة يف مواجهة عداء كل الحكومات لها
باعتبارها اخر القالع املدافعة عىل االجراء وعىل عموم الشعب
التونيس ،الفتا اىل ان مجمع الوظيفة العمومية الذي سينعقد يوم
 18مارس الجاري سيفرز قرارات مهمة يف مستوى االنتظارات.
مصلحة البالد واستقاللية القرار الوطني
االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عن االدارة
واملالية بينّ يف كلمته ان املؤمتر األخري لالتحاد تاريخي بكل املقاييس
باعتبار التحديات التي طرحها النقابيات والنقابيون لعقد مؤمتره يف
ظروف دقيقة تعيشها البالد ويف وقت حاول فيه الكثريون إفشال
هذه املحطة الوطنية قصد إضعاف املنظمة.
و ّحلل الوضع الذي كانت عليه البالد يف العرشية االخرية التي
اتسمت بتفقري الشعب وتهميش طبقاته الكادحة وتواصل معاناته
اىل اليوم بحرمانه من املواد الغذائية االساسية وانهيار املالية
العمومية ومؤرشات اقتصادية غري مسبوقة تؤكد إفالس البالد،
ومذكّرا مبوقف املنظمة من لحظة  25جويلية.
كام ذكّر باللقائني الذين متّا مع الحكومة الحالية وكيف ان هذه
االخرية بعد ان تعهدت بتطبيق االتفاقات السابقة مل تف ّعل ذلك
عىل ارض الواقع وزادت من تأزيم االوضاع باصدار املنشور  20يسء
الذكر ،ولفت اىل ان االتحاد راسل منظمة العمل الدولية يف هذا
الغرض باعتبار ان الحكومة انتهكت اتفاقيات منظمة العمل الدولية
التي صادقت عليها الدولة التونسية.
وتحدث االخ منعم عمرية عن لقاء  18ديسمرب الفارط الذي
اضطرت اليه الحكومة بسبب رشط صندوق النقد الدولية رضورة
التفاهم مع الرشكاء االجتامعيني ،إذ قدمت الحكومة تصوراتها
لالصالحات التي تضمنت تجميد االجور اىل حدود سنة 2025
ورفع الدعم عىل املواد الغذائية االساسية والتفويت يف املؤسسات
العمومية ،وأبرز أن ذلك مخطّط لرضب مكتسبات وقوت الشعب،

مشهد من الهيئة االدارية للتخطيط واملالية
الفتا إىل أن للمنظمة تصوراتها وبدائلها العلمية والواقعية الخراج جانب تصحيح املنحة عىل غرار وزارة املاليّة.
وبخصوص أعوان املندوبية العامة والدواوين التنمية الجهوية
البالد من أزمتها عىل كافة املستويات ،مؤكدا أن ال خيار للبالد
إال التوافقية والتشاركية لتجنيب البالد التوترات .كام اكد رضورة بوزارة االقتصاد والتخطيط ،طالب اعضاء الهيئة االدارية االرساع يف
تعزيز الوحدة النقابية والتضامن النقايب دفاعا عن حقوق الشغيلة تطبيق الهياكل التنظيم ّية املنقّحة والصادرة بالرائد الرسمي واإلصدار
ومصلحة البالد واستقاللية القرار الوطني قائال« :إذا جاع الشعب الفوري للنظام األسايس املو ّحد للمؤسسات التنمية الجهويّة واملوجود
بقسم التأجري العمومي بوزارة املاليّة منذ سنة  ،2019إضافة إىل
فلن يوقفه أح ٌد».
س ّد الشغور يف الخطط الناتجة عن الخروج للتقاعد خالل السنوات
وضع غري طبيعي يف التخطيط واملالية
الوضع يف قطاع التخطيط واملالية غري طبيعي ،هذا ما أكده االخ األخرية والنظر يف الدراسة املنجزة من قبل فريق العمل املكلف
عبد الله القمودي الكاتب العام للجامعة العامة خالل استعراضه بإنجاز دراسة إعادة متوقع مؤسسات التنمية الجهويّة.
وبشأن أعوان وزارة التخطيط واملال ّية ،طالبت الهيئة االدارية
للوضع النقايب القطاعي ،مقدما تفاصيل الجلسات التفاوضية مع
وزيرة املالية حول جملة االشكاليات املطروحة التي تتمثل يف باحرتام العمل النقايب بالوزارة والتنفيذ الفوري لالتفاق املربم بني
الجامعة العامة للتخطيط واملال ّية بتاريخ  02أكتوبر  2020والذي
التزامات مكتوبة التي مل يتم إنفاذها بعد ومنها النظام االسايس.
كام لفت اىل التنكيل باالعوان وكيف ان الوزيرة مل تلتزم يقيض بإسناد منحة خصوص ّية ألعوان وزارة اإلقتصاد واملالية(قسم
بحاميتهم ،واستعرض جملة االشكاليات ومنها اصدار االمتحانات التنمية) عىل غرار منحة التنسيق واملتابعة للاملية العموميّة،
املهنية للرتقية ورصف املستحقات املالية يف وقتها واملعاناة يف وإمضاء التعيينات مبجالس املؤسسات املنشآت العموم ّية والتي
ظل ظروف عمل صعبة والنقص الفادح يف االعوان والحق النقايب تجميدها منذ سنوات ،عالوة عىل تفعيل الهيكل التنظيمي للوزارة
والتنظيم الهيكيل للجباية واالستخالص واالتفاقيات العالقة يف قمرق الصادر باألمر عدد  1164لسنة  2016واملنقح واملتمم باألمر عدد
الدخان منذ  2018وعدد من امللفات والقضايا العالقة يف جميع  938لسنة .2019
وحول ملفات قطاع التبغ ،طالبت الهيئة االدارية بتطبيق
أسالك القطاع.
وخالل النقاش ،اكد اعضاء الهيئة االدارية رضورة اصالح اسالك االتفاقيات السابقة وبتفعيل محرض االتفاق املهني املؤرخ يف 31
القطاع واالنتداب لتقوية استخالص الجباية والنظام االسايس أكتوبر  2019ضمن نظام أسايس خاص ألعوان قطاع التبغ وتصنيف
والتكوين املستمر ،منددين باملنشور  20ومطالبني بتحسني مردودية مؤسسات قطاع التبغ كمؤسسات املهن الخطرة واملخلّة للصحة
الجباية واالستخالص واستقاللية القرار الوطني باحداث الهيئة وتنظري أصحاب الشهائد العلم ّية عىل غرار زمالئهم الذين وقع
العامة للجباية واالستخالص واملحاسبة وتطبيق االتفاقيات وتحقيق إنتدابهم يف نفس املناظرة سنة .2013
كام طالبت بتصحيح التوازنات املاليّة وإدماج الرشكات املصادرة
االمن القومي االقتصادي واملايل.
وبالنسبة إىل وزارة املالية ،فقد طالب اعضاء الهيئة االدارية ضمن الوكالة الوطن ّية للتبغ والوقيد والتشجيع عىل زراعة التبغ
الوطنية باحرتام الحق النقايب املكفول بالقوانني واملعاهدات الدوليّة املحليّ وتطويره واالستثامر وتعزيز املوارد البرشيّة عرب اإلنتدابات
خاصة يف ما يتعلّق الخارج ّية بالوكالة ومصنع التبغ بالقريوان ،فضال عن املطالبة بالرتفيع
والتطبيق الفوري ملا جاء يف اتفاق  06فيفري ّ
بالقانون املحدث واملنظّم للهيئة العا ّمة للجباية واملحاسبة العموم ّية من منحة غربة الدخان وتسوية وضعيات األعوان املتعاقدين وتحيني
واالستخالص ،مش ّددين عىل وجوب اإلرساع بتدارك التأخري املتعلّق منحة اإلنتاج وتفعيل محرض اإلتفاق برتسيم العملة العرضيّني.
ويف قطاع التجارة ،طالبت الهيئة االدارية بإصدار األمر املتعلّق
باملناظرات الداخل ّية للرتقية وفتحها يف أقرب اآلجال ومراجعة
الخاصة بها .كام طالبوا بالتعجيل بنرش التسميات والخطط بسلك املراقبة االقتصادية واالمر املتعلّق بتعميم منحة املراقبة،
املقاييس
ّ
الوظيفيّة تفعيال للنظام الهيكيل لإلدارة العا ّمة لألداءات ومراجعة وطالبت بالنظر يف إيجاد حلول جذرية للتوازنات املالية للديوان
مقاييس منحة املذاقة ملستحقيها وتوفري الحامية الكافية لألعوان التونيس للتجارة.
كام طالبت ٬يف عالقة مبركز النهوض بالصادرات ٬بتفعيل محرض
وتبني ملفاتهم عند أي متابعات أمنية أو قضائيّة وإصدار حركة
دوريّة يف مختلف الخطط وتدعيم مراكز العمل باإلمكانيات املادية اتفاق فيفري الفارط الذي تضمن ملف اسناد التسبقة عىل منح
االنتاج بعنوان  2022واملناظرة الداخلية والتدرج يف السلم وشبكة
والبرشية الالزمة.
أما بالنسبة إىل املركز الطبي للديوانـة ،فقد طالب اعضاء الهيئة األجور والجوانب الرتتيبية للنظام االسايس والخطط الوظيفية عالوة
الهش والتأمني الخاص باملتقاعدين والصندوق
االدارية بإحداث لجنة لتنقيح األمر املحدث للمركز الطبي للديوانة عىل ملف العمل ّ
وتسوية الوضع ّية املهن ّية لألعوان املرسمني عىل اإلدارة العامة االجتامعي للمركز.
للديوانة وتفعيل منحة خطر العدوى املحدث منذ سنة  ،2018اىل
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اإلسراع بإصدار النصوص القانونيّة لتنقيح األمر عدد 541
إثر االجتامع الدوري للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم العايل
والبحث العلمي الذي خصص لل ّنظر يف جملة من النقاط واملشاغل
التي تهم القطاع ومصالح الزميالت والزمالء ،وبعد مداوالت ونقاشات
مستفيضة فإ ّن الجامعة العامة:
 - 1تحيط عموم الجامعيني علام بأنّها فرغت من إعداد تص ّورها لل ّنظام
األسايس للتعاونية وأنّها ستق ّدمه للوزارة يف األيام القليلة القادمة يك
يكون تصورا بديال لذلك الذي عرضته عليها سلطة اإلرشاف أواخر نوفمرب
املايض ،حتى ينطلق عىل أساسهام الحوار والتفاوض لتبني الصيغة األمثل.
 - 2تُفيد الزميالت والزمالء بأن هيئة تحرير نرشية «الجامعي» قد انتهت
من جمع املا ّدة اإلعالمية الخام للعدد األول من السلسلة الجديدة ،وأنّها
بصدد وضع اللمسات األخرية عليها ليك تصدره قريبا.
 - 3تستغرب اآلجال غري العادية التي استغرقتها عملية اإلطالق الفعيل
لعمل لجان االنتداب والرتقية لرتبتي أستاذ محارض وأستاذ تعليم عال
وما سببه التأخري ال ّناجم عن ذلك من أرضار ،وتخىش أن تكون الوزارة
استغلت املطلب النقايب برضورة أن مت ّد اللّجان شبكات التقييم قبل
تسلّم امللفات ،للمامطلة وربح الوقت ألسباب غري أكادميية ،وتطالبها
بالقيام مبا هو الزم لتفادي األمر بالنسبة للجان االنتداب والرتقية يف رتبة
أستاذ مساعد .كام تدعو الزميالت والزمالء رؤساء وأعضاء اللجان إىل
اإلرساع بالبت يف امللفات حفظا ملصالح الزميالت والزمالء الذين انتظروا
لسنوات دورات الرتقية واالنتداب.
 - 4تستنكر عدم استجابة الوزارة لنداءات الجامعة العامة املتكررة من
أجل رفع املظلمة التي سلطتها عىل سلك التكنولوجيني ،إبّان فتحها
ملناظرات الرتقية يف رتبتي محارض تكنولوجي وأستاذ تكنولوجي بعنوان
سنة  ،2019من خالل عدم احرتامها لعدد الخطط املقرتحة من املجالس
العلمية مام تسبب يف حرمان عديد الزميالت والزمالء من حقهم يف
االرتقاء أو رفض قبول مركز التعيني بعد اجتيازهم بنجاح لهذه املناظرات.
كام تطالب باإلصدار الفوري للنصوص القانونية املتعلقة بتنقيح األمر
عدد  514لسنة  2004املؤرخ يف األ ّول من شهر مارس  ،2004الذي
يتعلق بضبط تأجري مختلف أشغال مناظرة انتداب التكنولوجيني ،خاصة
بعد مالحظة عزوف إطار التدريس عن تقديم ترشحات لعضوية لجان
االنتداب والرتقية لسلك التكنولوجيني أو حتى االستقالة من عضويتها.
بحق امل ّربزين يف الزيادة التي حرموا منها يف سبتمرب
كام تذكر بتمسكها ّ
.2019
 - 5تستنكر حجب منحة العودة الجامعية للزميالت والزمالء الذين
متتعوا برخصة دراسية وتعترب أ ّن االستشارة القانونية التي وقع االعتامد
حق واضح ال خالف فيه ،مرفوضة شكال ومضمونا.
عليها لحرمانهم من ّ

شكال ،إذ ال صالحية ملن طلب االستشارة يف القيام بذلك مبارشة من
اإلدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة وال حق لهذه يف إجابته مبارشة،
ومن حيث املضمون ،فإن ذهاب االستشارة إىل تأويل غريب وسطحي
لنص قانوين واضح يوحي بعدم الجدية وقلة املهنية وبفقر يف املعرفة
القانونية.
 - 6تطالب الوزارة بالقيام بكل ما يجب القيام به لرصف املنحة
ملستحقيها ،وتذكّر يف اآلن نفسه كلّ من يهمه األمر برضورة احرتام
اإلجراءات والنصوص القانونية ،كام تطلب من الجامعات التي رصفت
هذه املنحة ثم أطلقت عملية اسرتجاعها إىل وقف هذا اإلجراء ،وتدعو
الزميالت وال ّزمالء الذين حرموا من حقهم هذا لالتصال مبارشة بالجامعة
العامة متهيدا الستشارة قانونية ستطلقها لدى املحكمة اإلدارية .ويف
هذا الصدد يطالب املكتب التنفيذي للجامعة العامة الوزارة أيضا برفع
الحيف عن باحثي املعهد الوطني للرتاث ومركز الدراسات والبحوث
االقتصادية واالجتامعية الذين حرموا من التمتع بهذه املنحة كباقي
الباحثني.
 - 7تذكّر الوزارة باملظلمة املسلطة عىل الزميالت والزمالء من جامعة
املنستري الذين حرموا من منحة التشجيع عىل اإلنتاج العلمي بعنوان
 2018نتيجة اعتبار املحاسبة العمومية يف الجهة أنهم مزودي خدمات
يف خلط واضح بني الوضعيتني القانونيتني إذ متنع النصوص القانونية بتاتا
املدرسني الجامعيني من أن يكونوا مزودي خدمات ،وتطالبها بالتدخّل
اآلين لدى وزارة املالية ورئاسة الحكومة لوقف هذه املظلمة .ومبناسبة
إطالق عمليات رصف منحة التشجيع عىل اإلنتاج العلمي بعنوان ،2019
تحذّر من تكرار األمر أو تعميمه عىل باقي الجامعات .كام تستنكر
التأخري الحاصل يف تنقيح األمر الحكومي عدد  1128لتمكني امل ّربزين

وباحثي املعهد الوطني للرتاث ومركز الدراسات والبحوث االقتصادية
واالجتامعية بهذه املنحة كباقي أسالك التعليم العايل والبحث العلمي.
 - 8تستنكر عدم رصف الوزارة ملنحة التنسيق البيداغوجي الواردة
باألمر عدد  559لسنة  2019املؤ ّرخ يف  2جويلية  ،2019رغم مرور ما
يقارب الثالث سنوات عن إحداثها وتطالب الوزارة بالترسيع برصفها وأن
تحتسبها انطالقا من السنة الجامعية  .2019-2020كام تطالب الوزارة
بإعفاء أبناء الجامعيني من القسط األ ّول ملعاليم التسجيل يف املؤسسات
الجامعية وسحب الحق يف املنحة الجامعية عىل أبناء الجامعيني
املتقاعدين منهم واملتوفني.
 - 9تدعو الوزارة ،بالنسبة للنقل االستثنائية بعنوان  ،2022-2023إىل
تحضري كل ما هو رضوري والقيام مبا هو الزم لتفادي التأخري الحاصل
عادة يف دراسة امللفات وتعبرّ عن استعدادها لترسيع العمل صلب
البت يف كل امللفات قبيل مفتتح السنة
لجان النقل االستثنائية ليك يقع ّ
الجامعية القادمة.
 - 10تذكّر دعوة الجامعة العامة لوزاريت الشباب والرياضة والتعليم
العايل والبحث العلمي الصادرة يف بيانها بتاريخ  25نوفمرب  ،2021بفتح
تحقيق فيام يحدث داخل املعهد العايل للرياضة والرتبية البدنية بقرص
السعيد للوقوف عىل مدى ص ّحة ما يقال حول شبهات فساد وحول
ّ
إخالالت وتجاوزات مالية وإدارية وبيداغوجية ،وتث ّمن عملية التفقد
التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة واإلدماج املهني وما انتهت إليه
من نتائج ،وتدعو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي إىل ال ّنسج عىل
منوالها وتحميل املسؤوليات وجزر كل التجاوزات بصفة تكون عربة
لكل من قد تس ّول له نفسه العبث بالقانون والرتاتيب والتعسف عىل
الزميالت والزمالء وحقوقهم وعىل القيم واملبادئ الجامعية.
 - 11تدعو وزاريت التعليم العايل والبحث العلمي والفالحة واملوارد
املائية والصيد البحري إىل التعجيل بال ّنظر يف الطعون املتعلقة بلجان
االنتداب والرتقية حفظا ملصالح الزميالت والزمالء ،كام تدعوها إىل إطالق
عملية فتح الرتشحات لخطط املديرين العامني ملراكز ومعاهد البحث
الشاغرة أو تلك التي أوشكت عىل ذلك تفاديا لحصول الشغور فيها.
 - 12تطالب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي بتطبيق القانون
عدد  50لسنة 1992املؤرخ يف  18ماي  1992املتعلق باملعاهد العليا
للدراسات التكنولوجية وخاصة الفصل األ ّول الذي اعترب ،منذ ذلك
التاريخ ،هذه املعاهد مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية
تتمتع بالشخصية املعنوية وباالستقالل املايل بعد أن تجاهل مجلس
الجامعات الذي انعقد بتاريخ  10جانفي  2022هذا األمر.
* الكاتب العام نزار بن صالح

وقفة احتجاجية يف مجمع كسكسي دياري وسبيقة
نفذ يوم  12مارس  2022أعوان وعامل مجمع كسكيس دياري وسبيقة
بصفاقس لصناعة العجني الغذايئ وقفة احتجاجية عىل خلفية ما حصل
لهم من ترويع وتهديد بفقدان مواطن شغلهم من خالل الحملة
العشوائية وغري املدروسة التي أطلقتها سلطات القرار ض ّد ما يس ّمى
االحتكار.

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
يصدر بيانا

نحن أعضاء النقابات األساسية ملجمع كسكيس دياري وسبيقة
لصناعة العجني الغذايئ والكسكيس ندين بشدة مداهمة أعوان االمن
للمجمع بعنوان القيام بحمالت ض ّد االحتكار للمواد االساسية بالبالد كام
نثمن هذه الحمالت ملحاربة املحتكرين التي تكون بطريقة مدروسة
ومضبوطة بقوانني إدراية وبتقنيات وخصوصيات العمل داخل املؤسسة.
اذ ان ما حدث يوم الخميس  10مارس  2022من مداهمة ليس له

صلة باالحتكار واملكان الذي متت مداهمته هو مخزن لفرز املواد غري
املطابقة للجودة مبا ان املؤسسة لها كل شهادات الجودة العاملية إذ ال
ميكن لها اعادة هذه املواد للبيع واستغاللها لذا يجب اتالفها بعملية
الرحي حتى ال يت ّم استهالكها يف السوق م ّرة اخرى.

لذا نح ّمل املسؤولية للسلطات
املعنية يف حل إشكال مصب النفايات
بصفاقس التي كانت املؤسسة تقوم
باعدام هذه املواد غري املطابقة للجودة
باملصب املغلق حاليا.
كام نطلب من كلّ األطراف
واملسؤولني عىل هذه العملية التثبت
وتصحيح واصدار بيان توضيحي لهذه
املغالطات التي لها انعكاسات سلبية
عىل مستقبل املؤسسات واستغاللها من
املنافسني للقطاع محليا ودوليا مبا ان املؤسسة تص ّدر تقريبا ما بني 50
و ٪60من املنتوج.
كام نطالب الجهات االمنية املعنية بتقديم اعتذاراتها الواضحة
والرصيحة إلدارة مجمع كسكيس دياري وسبيقة وعىل ما لحق بها من
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الهيئة اإلدارية ملجمع اتصاالت تونس (ج )1

اإلدارة «نكلت باألعوان» واملستقبل غامض...
اكرث من ذلك حني اتهمت الطرف النقايب مبنع
االعوان من مبارشة اعاملهم ودفعهم إىل التحريض
عىل االعتصام وهو اعتصام تاريخي عىل حد وصف
أحد املتدخلني الذي اكد انهام ملحمة تاريخية ـ
فيها اثبات لعجز االدارة عن التواصل منع االعوان
والتأثري عىل قرارهم الذي ينبثق من التوجه النقايب
لذلك عمدت بعد ذلك للتنكيل ببعضهم ـ مقابل
عدم االقتطاع للبعض اآلخر بنية مبيتة وواضحة
لحرص الطرف النقايب أي الجامعة يف مربع «انها
أي الجامعة عاجزة عن حامية منظوريها وهو ما
خلق ما يشبه التململ بني اعضاء الجامعة انفسهم
وهم الذي أطلقوا العنان «للعمل الفردي» عوض
املواجهة الجامعية وهذا ما فهمه الجميع داخل
قاعة نزل الهدى بالحاممات بل اقتنعوا ان ال مخرج
ألزمة عدم الثقة ـ إالّ بوضع ح ّد ملسألة «التخوين»
التي روجت لها إدارة املجمع باالعتامد عىل سياسة
«رضب رأس برأس» ـ كام اعتمدت خلق فجوة بني
املديرين واألعوان وذلك بالزيادة يف أجورهم ـ
بنية واضحة وهي عدم التقاء هؤالء مع املديرين
العاملني يف املجمع الذي يضم  5مؤسسات بالتامم

* إعداد رمزي الج ّباري
عىل امتداد  6ساعات كان النقاش ساخنا
داخل القاعة التي احتضنت اشغال الهيئة االدارية
ملجمع اتصاالت تونس ،االكيد انّ  6ساعات مل
تكن كافية لالحاطة بكل املشاغل واالشكاليات
العالقة يف غياب رئيس مدير عام ميكن ان يتحمل
مسؤولية توجهاته وقراراته يف عالقة طبعا باتفاق
 13أكتوبر  2021الذي رسعان ما تنكرت له ادارة
املجمع املؤقتة التي تنصلت يف البداية من ذلك
ثم بعد مدة تعمدت افراغه من مضامينه
االتفاق ّ
من خالل اعتامد «سياسة فرق تسد» وتجىل هذا
خاصة يف عملية «االقتطاع من االجر» بعد اعتصام
االعوان ملدة  21يوما دفاعا عن عمومية «اتصاالت
تونس» ثم ثانيا اليقاف نزيف «اصدار القرارات»
الصادرة هكذا عن «مجلس ادارة الرشيك
االسرتاتيجي» الذي يسقط «القرارات» دون ان
يكون للطرف االجتامعي اي علم بتفاصيلها.
بالعودة إىل أشغال الهيئة االدارية التي ترأسها
االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد
املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية
وافتتحها االخ مختار النرصي الكاتب العام مبعية
اعضاء مكتب الجامعة وضعت االمور يف اطارها
خاصة انّ الهيئة االدارية كان سبقها كالم كثري
وتبادل لالتهامات عىل مواقع التواصل االجتامعي
وهو ما ل َْم يعجب يف تفاصيله الكثري من املتدخلني
تم نرش الغسيل الداخيل ،كانت
ـ خاصة أنّه ّ
استغلته ادارة املجمع كأحسن ما يكون «لتوجد
الفتنة بني ابناء العائلة الواحدة» ويتأكد هذا
من خالل ما كشف عنه االخ فخري يف شأن ذلك
الفيديو ـ الكارثة الذي احدث رشخا بني قيادة
والكامل ولعل أبرزهم «االتصالية» التي حملوها
الجامعة والقواعد!
اوزار كل املخططات لتفتيت اتصاالت تونس من
الداخل.
* ال لجلد من تطوع...
* «تليكوم» يف قلب العاصفة
كان من الواضح أ ّن اطرافا من داخل هذه
ذكر أكرث من متدخل ،ا ّن مجمع اتصاالت
الهيئة االدارية سعى إىل توضيح ما يجب توضيحه
ثم ا ّن الكل يريد ـ ان يسجل نقاطا عىل حساب تونس موجود يف قلب العاصفة ويف دوائر اهتامم
زميل او صديق ،نقول هذا بعد ان ثبت للعيان ا ّن اكرث من طرف «الغراقه يف العجز املايل والتسيريي»
ادارة املجمع فعلت فعلها وانحازت إىل مجموعة حتى تسهل بعد ذلك عملية بيعه بأبخس االمثان
عىل حساب ما يفوق  1400عون اقتطعت من ـ جراء غياب الحوكمة الرشيدة يف صلبه مع عدم
أجورهم ـ رغم انها كانت اطلقت وعدا غري مكتوب التمكن من ادارته بحكمة وبربنامج واضح يف ظل
بعدم االقتطاع من االجور ـ اال انها فعلت العكس انه يف منافسة رشسة مع رشكات اخرى منتصبة يف
متاما ،اذ اوجدت أعذارا للبعض ـ بل ذهبت إىل البالد وهي رشكات عمالقة تقدم كل يوم افكارا

املناولة تعود من
جديد ومحاوالت جادة
للتفتيت من الداخل...

* األمر الحكومي عدد  422آثار الكثري من القالقل

وبرامج جديدة يف حني ا ّن الوكاالت التجارية
للمجمع تعيش وتعرف نقصا يف االعوان يف
عدد من الجهات ويف زيادة يف األعوان يف
مناطق اخرى ،دون ان تكون هناك استفادة
حقيقية من وجود «رأس مال برشي» داخل
املجمع الذي يشغل يف حدود  6آالف عامل
واطارات وعامل واعوان ـ لذلك يكون من
الرضوري تحديد االولويات يف عالقة بادارة
تعمل بالتوصيات ،وصوال إىل رضورة استغالل
االعوان ملزيد تطوير املؤسسة وجعلها
رابحة حتى ال تسقط القرارات الفوقية عىل
رؤوس كل املنتمني للمجمع وبالتايل الدفاع
عن عمومية الرشكة وهذا لن يحصل إالّ
بتوافق ابناء الجامعة يف ما بينهم وبالتايل
يكون قرارهم جامعيا يو ّحد وال يصفي االسامء
املنتمية إىل الجامعة التي عليها ان توفر جملة
من املقرتحات واالفكار املتجددة لتقارع ادارة
«متعنتة» ويحاججها حتى ال تجد اعذارا واهية
السقاط رشكة اتصاالت تونس القادرة عىل املنافسة
الجدية يف سوق اتصاالت تعرف منافسة قوية
تستعمل فيها كل الطرق واالساليب لفرض الذات،
وبالتايل تحقيق ما تحتاجه املؤسسة من مداخيل
ملجابهة حاجياتها املتزايدة.
* األبواب مفتوحة وصدق النوايا
قال األخ صالح الدين الساملي األمني العام
املساعد املكلف بالدواوين واملنشآت العمومية
انه فسح املجال للجميع حتى يتمكن من االستامع
لهم عىل حد السواء ،ثم انه مل يحدد توقيت كل
مداخلة بنيّة أن يجد كل الحارضين متسعا من
الوقت للتعبري عماّ يخالج النفس ،الن الهيئة
االدارية تبقى متنفسا ملناقشة التفاصيل والقول
للمحسن احسنت وللمخطئ اخطأت ،بعيدا عماّ
يكتب عىل صفحات التواصل االجتامعي ـ كام ذكر
األخ صالح الدين ان مناقشة ما يدور يف املؤسسة
الب ّد ان يناقش ويطرح يف مثل هذه االطر حتى
تحصل القناعة ا ّن هذه النقاشات بناءة كام انها
تدخل يف باب الخوف عىل املؤسسة من املستقبل
الغامض ـ ال ّن املسائل العامة هي يف النهاية مسائل
خاصة ته ّم كل قطاع يف عالقة بتوجهات الحكومات
املتعاقبة وهي مل توضح توجهاتها يف عالقة بطرح
برنامج اصالح املؤسسات العمومية عىل االطراف
االجتامعية التي يهمها أن تطرح عىل طاولة حوار
ظل غائبا ،وحتى حكومة نجالء بودن التي تفاءلنا
ّ
بها خريا فإنها سارت هي االخرى يف االتجاه نفسه
وهي التي م ّر وقت عىل تكوينها لك ّن عىل ارض
الواقع ال يشء واضح يف غياب االتصال والتواصل.
* النقاط الخالفية يف األمر عدد 422

من غري املعقول أن
يظل املجمع بال رئيس
مدير ملدة  5أشهر

ثم االلتفاف عليه
* إمضاء االتفاق ّ
لنئ تحدث املتدخلون بأهمية كبرية عن االمر
الحكومي عدد  422لسنة  2020وما تضمنه من
تفاصيل ،فإ ّن رد االخ صالح الدين الساملي زاد من
وضع النقاط عىل الحروف مؤكدا ا ّن االدارة الوقتية
ملجمع اتصاالت تونس ساعية إىل مزيد ربح الوقت،
لكن يف أي اتجاه؟ طب ًعا ،يف االتجاه الذي تريده من
خالل عدم التزامها بتطبيق ما جاء يف محرض اتفاق
 13أكتوبر  2021وغياب اتفاقية املؤسسة وتغييب
لجنة ما يسمىِ بالخرباء واملختصني الذين قالوا
انها ستُنهي عملها خالل شهر بعد أكتوبر ونحن
اليوم يف مارس  .2022كام ا ّن االدارة املؤقتة ساعية
لرضب عرض الحائط مبحرض االتفاق من خالل
احداث لجان جديدة وتقسيم االعامل وتفتيتها
واعادة العمل بعقود مناولة ـ كل هذا وغريه من
النقاط املدرجة يف محرض اتفاق  13أكتوبر 2021
التفاف وتنكرت له االدارة.
* املنشور عدد  20يسء الذكر
مل يفت األخ صالح الدين الساملي ان يذكر
الحارضين باملنشور عدد  20الذي اصدرته حكومة
نجالء بودن يف توجه واضح لرضب النفس والحوار
النقايب وقدم امثلة عىل عدم فتح املفاوضات يف
القطاع العمومي والوظيفة العمومية ـ مؤكدا عىل
نقطة مه ّمة وهي أ ّن كل الهياكل النقابية متأكدة
ا ّن حكومة بودن استهدفت العمل النقايب ضمن
غياب واضح واسايس «للحوار» ،واضاف االخ صالح
الدين الساملي ا ّن اول اجتامع للمكتب التنفيذي
الجديد كانت فيه النقطة املركزية االهم هي
توجيه طلب إىل حكومة بودن لسحب املنشور
عدد  20يسء الذكر وها اننا يف انتظار رد فعل
الحكومة.
* مقتضيات املرحلة
لنئ اعرتف األخ مختار النرصي بحصول بعض
األخطاء يف التوجه يف عالقة بنقص خربة التسيري
فإ ّن اعضاء الجامعة بدورهم قالوا انهم تعاملوا
بحسن نية مع ادارة ماكرة وضعتهم يف ورطة مع
القواعد وأزمت معهم العالقة التي كانت مبنية
عىل الثقة وهذا ال يعني قطعها وامنا هي مرحلة
ستمر ـ لك ّن الواضح ا ّن الجميع تعهد عىل ان
يكون التسيري جامعيا وبالعودة إىل القواعد من
خالل اذابة الجليد وفتح صفحة جديدة معهم.
* يتبع
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بالتلميح والترصيح

التساوي يف الفقر!

* بقلم :لطفي املاكني

أعتقد أنها من املرات القليلة التي توافقت فيها االرقام
الرسمية وغريها من االرقام املعلنة من قبل منظامت املجتمع
املدين بخصوص نسبة الفقر التي بلغت درجة غري مسبوقة يف
تونس بعد ان المست رشائح اجتامعية كانت إىل وقت قبل
العرشية املاضية محسوبة عىل الفئات املحصنة ضد الفقر
والخصاصة.
وال يغيب عن املتابعني التأكيد ان تلك االرقام هي مؤرش
مه ّم عىل ما بلغته اوضاع عموم الشعب الكريم من ترد (مع
ان هناك اعدادا أخرى تعاين ضنك العيش دون الترصيح بذلك)
بعد ان انفلت زمام الرقابة عىل متابعة مسالك التوزيع وعدم
انتظار كل هذا الوقت املهدور لتنطلق هذه الحملة املعلنة
ملحارصة من تفننوا يف تجويع املواطنني وحرمانهم من ابسط
مقومات العيش دون ان تجد استغاثاتهم من يسمعهم يف وقت
مىض!!.
جاءت االرقام االخرية لتكون االقرب إىل الحقيقة مبا أنها
وضعت نصف سكان البالد تقريبا يف درجة من االحتياج ومهام
كان مصدرها مع أن كل املؤرشات تبرش بأن النسبة باتجاه
االرتفاع استنادا اىل ما نشاهده يوميا من طوابري ال تنتهي بحثا
عن ما ميأل البطون من غذاء قد يصبح غاية صعبة املنال يف
ظل تواصل االجواء العاملية املتوترة والتي انعكست عىل كل
القطاعات الحيوية اذ قفز سعر برميل النفط إىل مستويات
قياسية غري مسبوقة وبالتايل فإن «تعديله» وهو املصطلح
املفضل عندنا كلام ارادت الحكومات املتعاقبة الرتفيع يف أسعار
مختلف اصنافه وهو امر مل يعد محتمل مبا ان القدرة الرشائية
اصبحت ومنذ مدة طويلة مثقوبة يف مواجهة تأمني االساسيات
فكيف سيكون الحال مع استمرار عمليات «التعديل» يف أسعار
املحروقات اذ سيربر الكثري (وهذا بدأ ملحوظا) عىل التخيل
عن استعامل السيارات الخاصة والخضوع للواقع باستعامل
النقل العمومي وما يعني من ازدياد االكتظاظ يف ظل ما يعانيه
من صعوبات جعلته عاجزا عن تقديم الخدمات املطلوبة كام
هو الحال باغلب الدول التي راهنت عىل النهوض بالقطاع
العمومي الذي يبقى أساس كل تطور ورفاه للشعوب وبالتايل
فان ما يحصل هو تراجع يف مؤرشات التنمية وهنا علينا التفرقة
بني تخيل مستعميل السيارات يف البلدان الغنية عن استعامل
سياراتهم الن ذلك يعود للرغبة يف املحافظة عىل البيئة والتلوث
وبني ما يحصل لدينا النه يدل عىل تدهور أوضاع مالكيها وعدم
قدرتهم عىل مجابهة االرتفاع املشط للمحروقات.
وسيكون لذلك االرتقاع تداعيات معلومة عىل أغلب السلع
واملنتوجات ليجرب املواطن عىل التخيل تدريجيا عن البعض منها
ليقترص عىل ما يسد الرمق وما يعني ذلك من تأثريات سلبية
عىل الصحة برتاجع املناعة وتفيش االمراض وانتشار الكثري منها
بعد ان تخلصت دولة االستقالل من االوبئة واالمراض املعدية
توازيا مع تحسن مستوى الدخل واإلنتباه إىل رضورة اقتناء
أساسيات اضافية تعترب يف سلم التقييامت االجتامعية تطورا
هاما تكون له انعكاسات ايجابية ونعني الرفاه االجتامعي ومنه
ارتفاع امل الحياة لدى االفراد .وبالتايل فإ ّن ما يخىش حصوله
يف املرحلة القادمة (هنا ال تقاس املدة بالسنوات بل باالسابيع)
هو تراجع أو لنقل التخيل من قبل املواطنني عن اكرث من
مادة اساسية مثل البيض او الحليب بعد ان تم شطب اللحوم
الحمراء وحتى البيضاء والسمك من قامئة املشرتيات وهذا
سينجر عنه االصابة بعديد االمراض بداية من نقص التغذية
لنعود مجددا إىل الوراء ولو ا ّن دولة االستقالل راهنت عىل
خيارات عديدة اولها توفري الغذاء والدواء ملواطنيها.

الملف
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دائرة الفقر تتّسع لتشمل قرابة ثُلث السكان:

أزمات اقتصادية متتالية وغياب برامج حكومية لإلنقاذ
منذ أسبوع تقريبا ،أعلن وزير الشؤون االجتامعية،
مالك الزاهي ،أن نحو  4ماليني شخص يف تونس من
عائالت معوزة أو محدودة الدخل والتي يقدر عددها
 963ألف عائلة .ووصف الوزير هذه األرقا َم بـ«املخيفة»
يف عالقة باالستقرار االجتامعي للبالد.
وهذا الترصيح الرسمي لطرف حكومي ال يعلن
الحقيقة كاملة ،إذ أن ما مل يقله السيد وزير الشؤون
االجتامعية هو أن هذه النسب ذاهبة باطّراد نحو
االرتفاع ،وان العدد الحقيقي مع نهاية السنة سيكون
أكرث بكثري ،عىل اعتبار أن الظروف الحالية ال ميكن أن
تؤدي إال إىل مزيد التفقري وإغراق الفئات الضعيفة إىل
قاع الفقر املدقع ،وإلحاق الطبقة الوسطى نهائيا بطبقة
املعوزين ،خاصة إذا استمر جنون األسعار عىل هذا
النحو ،وغياب سلطة الدولة عىل مسالك التوزيع ،وغياب
بالخصوص خطط اقتصادية رسمية مهمتها أو هدفها
ايقاف زحف الفقر والخصاصة ،ووضع ح ّد لتدهور
أوضاع التونسيني االقتصادية.
مؤرش معهد اإلحصاء يقول إن «الفقري» هو من
يعيش يف اليوم الواحد بأقل من  4800مليم ،يف حني أ ّن
الفقر املدقع بالنسبة إىل التونيس هو وصول الشخص اىل
العيش بثالثة دنانري يف اليوم .وهو ما ينطبق عىل ثلث
السكان يف تونس الذين يعيشون اليوم يف الفقر .وهو مؤشرّ تقريبي،
أو نسبي ،وليس قاعدة عامة ،باعتبار ان هناك اآلالف من التونسيني
ممن ال يتوفّرون حتى عىل هذا املبلغ الزهيد يوميا ،خاصة إذا حسبنا
يحصل عىل هذا املبلغ يف اليوم لكن له
بقياس ان التونيس الفقري قد ُ
التزامات أخرى ُمثقلة عليه آخر الشهر او آخر االسبوع كمعني الكراء
والخدمات ومصاريف تدريس االطفال والدواء وغريها ،أي ان هذا
املبلغ ليس للمعيشة فقط عند الكثري من فقراء تونس ،بل للمعيشة
وباقي املقتضيات الحياتية التي ال ميكن تجاهلها ايضا.
وتقول تقديرات البنك الدويل لسنة  ،2021إن ارتفاع نسبة الفقر
إىل  21يف املئة من مجموع سكان تونس مقابل نسبة  15,5يف املئة
ما قبل  ،2020وسقوط أكرث من  600ألف تونيس تحت خط الفقر
نتيجة جائحة «كوفيد.»19 -
وأشار البنك إىل أن اسرتاتيجية البالد يف محاربة مختلف

الفقري هو من يعيش
بـ  4800مليم يف اليوم الواحد!
أوجه الفقر ،غري واضحة وتتسم بالضبابية ،فضالً عن تشتتها ،كام
تعتمد ،عىل املساعدة املالية الظرفية ،وال تستهدف أسباب الفقر
الحقيقية والعمل عىل إزالتها .يف حني يقول املنتدى التونيس للحقوق
االقتصادية واالجتامعية ،يف دراسة له حول ميزانية  2022إنه ق ّدم
جملة من املقرتحات اإلصالحية الوطنية التي ميكن إنجازها صلب
خطة شاملة وذلك عىل مدى الـ  4سنوات القادمة .وتتمثل هذه
املقرتحات يف رضورة ضبط خطة إعادة انتشار املوظفني أفقيا وضبط
خطة تكوين ورسكلة وإعادة تأهيل وإرساء ثقافة التكوين مدى
الحياة وذلك وفقا لآلفاق املهنية .كام تتضمن هذه املقرتحات
اإلصالحية إرساء نظام حوكمة جديد قائم عىل ضامن الحقوق مقابل
القيام بالواجبات وإرساء عالقة تعاقدية بني السلط اإلدارية ومختلف

األطراف االقتصادية واالجتامعية والعمل عىل تعميم الرقمنة إىل
جانب تعزيز دور دائرة املحاسبات وإرساء قواعد واضحة للفصل بني
اإلداري والسيايس وتعزيز قدرة اإلدارة عىل التخطيط االسرتاتيجي
واستباق األحداث وضبط التوقعات بأكرث موضوعية.
وتعترب الطبقة املتوسطة أكرث املترضرين من زحف الفقر الرسيع
هذا ،إذ تآكلت هذه الطبقة برسعة نتيجة السياسات االقتصادية
الخاطئة وانخفاض نسبة النم ّو ،وانعدام فُرص خلق الرثوة بسبب
التداين املفرط .خاصة أ ّن نسبة النمو انهارت متاما يف فرتة انتشار
جائحة كورونا ،ما دفع الحكومات املتعاقبة إىل البحث عن حلول
أخرى مالية عىل غرار التداين املفرط الذي تجاوز املائة ألف مليار
من املليامت ،أي تقريبا  98باملائة من الناتج الوطني الخام.
وال ميكن الحديث عن أسباب هذا التدهور دون التعريج عىل
تدهور املقدرة الرشائية للتونسيني وفقدان املواد األساسية وارتفاع
األسعار وخاصة يف ما يتعلق باملواد االساسية التي أصبحت تقريبا
نادرة الوجود يف املحالت ،بل وصلنا اىل درجة ان شاحنات التزويد
بالدقيق باتت تتنقّل مصحوبة بقوات االمن خشية االستيالء عليها،
وهو مؤشرّ خطري عىل الحكومة أن تتف ّهمه وتوليه أهمية بالغة ،وهي
تتحدث عن إصالحات موجعة ملراجعة منظومة الدعم يف البالد.
ورغم وضع العديد من الربامج ،وآخرها تخصيص مليار دينار
( 344.8مليون دوالرا) بتمويل من البنك الدويل ،لفائدة أكرث من
 700ألف عائلة ،فام زال أكرث من مليونني و 500ألف تونيس يرزحون
تحت خط الفقر (هذا املعلن طبعا) ،ومن املتوقع أن يتزايد الفقر
واملعاناة.
نسبة الفقر هذه ،واإلحصائيات حولها ،وعدد الفقراء الحاليني
واملحتملني يف االشهر والسنوات القادمة ،كلها رصخات فزع يجب
عىل الجميع يف تونس أن يعي خطورتها عىل مستقبل البالد واالجيال
القادمة ،وعىل السلم االجتامعي بالخصوص .كام يجب ترشيك كل
االطراف حتى تعطي الحلول وتقدم البدائل ،وحتى ال يقترص الحل
عند الدولة يف مزيد االقرتاض او التلويح كل مرة برفع الدعم ،بل
عليها اوال وقبل كل يشء أن تفرض سلطتها الحقيقية عىل مسالك
التوزيع وان تكون أداة محفّزة عىل خلق الرثوة من خالل الترشيعات
والتشجيعات ال أن تكون فقط طرفا مراقبا ينظر إىل مواطنيه وهم
ٍ
وجامعات نحو قاع الفقر والخصاصة.
ينحدرون أفرا ًدا
* طاهر عيل
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 4ماليين تونسي فقراء ..من هم؟ من المسؤول عن وضعهم؟ ولماذا عجزت الدولة عن انتشالهم من فقرهم؟

عندما تضحي الدولة بما هو اجتماعي إلنعاش ما هو اقتصادي،
فال االقتصاد أُنقذ وال العيش الكريم تحقق..
ساهمت ضبابية السياسات الحكومية يف تونس بشكل مبارش يف
ارتفاع معدالت الفقر يف البالد ،فيام حالت الرصاعات السياسية
واألزمة االقتصادية الخانقة دون احتواء هذه الظاهرة التي
توسعت رقعتها بشكل مقلق لتشمل  4ماليني تونيس.
ّ
وتعترب اسرتاتيجية البالد يف محاربة مختلف أوجه الفقر غري
واضحة وتتسم بالضبابية فضال عن تشتتها ،مام ساهم يف تفاقم
معدالت الفقر.
كام تعتمد السياسات الحكومية خاصة عىل املساعدة املالية
الظرفية وال تستهدف أسباب الفقر الحقيقية ،يف الوقت الذي
انخرطت فيه النخب الحاكمة يف املعارك السياسية ومل تول
االجتامعية النعاش االقتصادي مل تكن مجدية باملرة ،بل انه عمق االزمة اكرث،
ثلث
ليجد
تتفاقم
اهتامما بالظاهرة أو تقدم حلوال واقعية ملعالجتها ،مام جعلها
وقد سبق ان ضحوا يف سنوات سابقة باالجتامعي لفائدة االقتصادي ولكن مل
التونسيني انفسهم يف دائرة الفقر.
تكن مثمرة ومل يتحسن االقتصاد مقابل مزيد تفقري العائالت الفقرية مع تهديد
للحقوق
التونيس
للمنتدى
املديرة
الهيئة
عضو
يف هذا االتجاه٬قال منري حسني
الطبقة املتوسطة واملوجودين اسفل الطبقة املتوسطة.
االقتصادية واالجتامعية يف ترصيح خاص بجريدة الشعب ان توسع قاعدة الفقر
يف تونس لتشمل  4ماليني تونيس ،سبق ان رصح به وزير الشؤون االجتامعية المنوال التنموي نفسه لن يصلح حال البالد
مالك الزاهي ٬إذ قال خالل وجوده يف القريوان ان عدد العائالت الفقرية يف تونس رغم وضع العديد من الربامج وآخرها تخصيص ألف مليون دينار بتمويل من
بلغ  963الف عائلة أي حوايل  4مليون تونيس ،وان هناك ضغطا كبريا عىل البنك الدويل ،لفائدة أكرث من  700ألف عائلة ،اال ان عدد التونسيني الذين
املساعدات االجتامعية ،حيث ال ميكن للوزارة ان تلبي املساعدات اال يف حدود يرزحون تحت خط الفقر تزايد بشكل ملفت ومقلق.
 320الف عائلة ٬وأضاف محدثنا ان متوسط العائلة التونسية هو  4.2وعندما وتشكل مقاومة الفقر تحديا أمام حكومة نجالء بودن حيث يرتقب الشارع
نتحدث عن  963الف عائلة يعني بالرضورة قرابة  4ماليني تونيس مبا يعني مدى قدرتها عىل تحسني أوضاعهم املعيشية ،وعدم االكتفاء بسياسة الوعود
ان قاعدة الفقر توسعت بشكل كبري السباب هيكلية مرتبطة مبنوال التنمية واملامطلة.
االقصايئ والذي يشهد مشاكل كبرية .وأضاف منري حسني ان منوال التنمية كان فقد تفاقم الغضب خالل السنوات االخرية من الركود االقتصادي بسبب الوباء،
من ابرز مشاكله عدم قدرته عىل معالجة معضلة البطالة التي ظلت هيكلية يف إذ اندلعت احتجاجات اجتامعية تنديدا بتواصل البطالة وغالء املعيشة وسط
بالدنا خاصة يف عالقة بأصحاب الشهائد.
عجز حكومي تام .ورغم إطالق كل حكومة مبجرد تنصيبها وعودا مبحاربة
كورونا
جائحة
هي
الفقر
رقعة
توسع
يف
ومن بني األسباب االخرى التي ساهمت
الفقر ،ال يبدي التونسيون ثقة يف جدية الخطط الحكومية ويصنفونها يف
التي عصفت باالقتصاد التونيس وخاصة املؤسسات الصغرى واملتوسطة وهنا
توسع رقعة
نتحدث عن انهيار  167الف مؤسسة تقريبا بني  2020و 2021اىل جانب  68إطار الترصيحات الشعبوية إلخامد غضب الشارع تو ّجسا من ّ
االحتجاجات املناهضة ألدائها .يف حني يالحظ الخرباء أن اعتامد تونس عىل ذات
الف مؤسسة أخرى مهددة باالفالس وهو ما سيكون له انعكاسات كبرية عىل املنوال التنموي الذي كان من أبرز أسباب ثورة  17ديسمرب  14جانفي ،هو من
توسع رقعة الفقر مام جعل النسبة تتطور من حوايل  24باملائة اىل الثلث.
عوامل الخلل الحقيقية.
وحسب عضو الهيئة املديرة للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية ،وال يبدي خرباء االقتصاد تفاؤال بشأن قدرة حكومة بودن عىل مواجهة الفقر،
فان تزايد نسبة الفقر يف تونس لها انعكاسات عديدة عىل الحقوق االجتامعية إذ يواجه اقتصاد البالد صعوبات حادة منذ  2011ومل يتجاوز مع ّدل النمو
واالقتصادية للعائالت واالفراد ،عىل غرار الحق يف التعليم باعتبار ان املنظومة االقتصادي  0.6يف املائة خالل السنوات العرش األخرية .كام ارتفعت نسبة
التعليمية يف تونس اخضعت القتصاد السوق خاصة يف ما يتعلق بالدروس التضخم إىل  6يف املائة وزادت األزمة الصحية من تفاقم الوضع يف البالد.
الخصوصية وارتفاع كلفة املستلزمات املدرسية وغريها .ولهذا نجد أن من بني
ويف هذا االطار أوضح الخبري االقتصادي رضا شكندايل
 100الف تلميذ الذين يترسبون سنويا من التعليم
واستاذ االقتصاد بكلية العلوم االقتصادية والترصف
* المنوال التنموي
تقريبا  93باملائة منهم ينتمون اىل الرشائح االجتامعية
بنابل أن الناتج املحيل تراجع إىل أكرث من  9يف املائة
األكرث هشاشة .وأضاف منري حسني ان الفقر يف تونس االقصائي ،السياسات
خالل السنة املاضية وبالتايل تراجع دخل الفرد ،وانجر
انعكس سلبا أيضا عىل الحق يف الصحة ،حيث ان
عن ذلك زيادة يف عدد الفقراء.
االقتصادية الفاشلة
العديد من العائالت الفقرية مل يعد بإمكانهم التداوي
واعترب الشكندايل ان السياسات الحكومية تواجه
واملعالجة بالنظر اىل عدم توفر االدوية يف املستشفيات والعجز عن اإلصالح...
العديد من الصعوبات ،ومنها الفجوة املالية يف عالقة
وكذلك الخدمات وغريها.
ومعدالت الفقر تتفاقم مبيزانية الدولة يف ظل ش ّح املوارد الخارجية .وأوضح
وقال إنه ويف ظل غالء االسعار بسبب االحتكار او
أن الحكومة تواجه معضلة كبرية وهي تنامي معدالت
السباب هيكلية وسوء خياراتنا فإن الوضع االجتامعي والحقوق االقتصادية
الفقر ،وما عليها اال ان تعتمد سياسات اقتصادية
للعائالت الفقرة اصبح خطريا واصبح ال يطاق باملرة واالجتماعية تهضم
تح ّد من التضخم .والحظ أن التفاوت االجتامعي يف
ال سيام يف ظل نقص عدد من املواد الغذائية األولية
تونس أصبح يشهد تفاقام كبريا ،وذلك عىل مستوى
عىل غرار السميد والفارينة والزيت النبايت وغريها من
كل القطاعات خاصة الحساسة منها مثل الصحة والتعليم ،بينام ضاعف الوباء
تلك
هي
املواد
ونقص
السوق
املسائل الحياتية .وأكد ان اكرث فئة تتاثر من شح
من متاعب األرس التونسية وعمق أزماتهم املالية ،ونجم عن الجائحة يف نهاية
الهشة التي تعاين الفقر.
املطاف ارتفاع يف مؤرش الفقر وسط سياسات مالية فاشلة .وقال ان املديونية
من
غريها
او
االجتامعية
الشؤون
ارة
ز
و
تقدمها
التي
االجتامعية
وعن املساعدات
التي تخلق الرثوة يف بعض البلدان تخلق الفقر والبطالة واألزمات يف تونس.
املساعدات األخرى ،وان كانت تفي بالحاجة لتلبية بعض الحاجيات األساسية
لهذا العدد الكبري من التونسيني الذين يعانون الفقر والفقر املدقع ،أجاب توسع رقعة الفقر هو نتيجة حتمية لسياسات فاشلة
محدثنا ان ذلك غري ممكن باملرة .وأوضح منري حسني ان منوال التنمية يف أفادنا محمد الجوييل أستاذ علم االجتامع بجامعة تونس واملدير العام السابق
تونس ضحى مبا هو اجتامعي لصالح االقتصادي ،ويتمثل يف سياسة التقشف للمرصد الوطني للشباب يف تونس .وهو خبري يف السياسة االجتامعية ،ان توسع
التي تعتمدها الدولة.
رقعة الفقر تعني ان رشيحة مجتمعية كانت يف الطبقة الوسطى نزلت اىل
الشؤون
ارة
ز
وو
الصحة
ارة
ز
وو
الرتبية
ارة
ز
و
انيات
ز
مي
يف
وقال انه تم التقليص
الطبقة السفىل .وقال محدثنا ان وجود  4ماليني فقري يف تونس يعني ان الخارطة
االجتامعية وغريها من الوزارات األخرى ،فحتى امليزانية املخصصة للتنمية والتي االجتامعية يف بالدنا بصدد التحول نحو مزيد من الفقر عىل حساب ما كان
بطبعها هزيلة  ،قاموا بالتقليص منها سنة  ،2022وكل هذا تم تلبية لطلبات يعترب نقطة قوة تونس منذ االستقالل وهي بناء طبقة وسطى ،إذ أن جزءا منها
صندوق النقد الدويل تحت عنوان التقشف .واعترب املتحدث ان التضحية

وعوض ان يطمح اىل تحسني وضعه ضمن هذه الطبقة وجد
نفسه يف خانة الفقراء .واعترب أن هذا األمر هو نتيجة واضحة
ورصيحة لغياب الديناميكية االقتصادية وملرشوع مجتمعي
وعدم القدرة عىل بناء اقتصاد قوي يحرك ماهو اقتصادي
واجتامعي ،خاصة خالل العرش سنوات األخرية التي عكرت
األمور اكرث من أي وقت مىض .وأضاف الجوييل أن تداعيات
هذه السياسات الفاشلة كانت مؤثرة جدا وخاصة عىل
مستوى اختالل املوازين املالية للدولة مبا جعلها غري قادرة
عىل تحريك العجلة االقتصادية ،إضافة اىل غياب الترشيعات
التي تخول الدخول يف ديناميكية اقتصادية وبالتايل انتاج اكرث
عدد من الفقراء ينضاف اليهم جزء مهم جدا من خريجي الجامعات الذين
يحسبون ضمن قامئة الفقراء.
وأكد محدثنا ان اول سؤال يجب ان يطرح هو من هم هؤالء الفقراء الذين
بلغ عددهم  4ماليني أي ثلث التونسيني .وشدد عىل انهم عموما هم نتيجة
لسياسات اقتصادية فاشلة ولتنمية فاشلة وبالتايل ال ميكن اال ان تكون النتيجة
مزيدا من الفقر والفقراء ومزيدا من تآكل الطبقة الوسطى وانزالقها نحو الطبقة
السفىل.
اما عن انعكاسات توسع رقعة الفقر يف تونس ،فأجابنا أستاذ علم االجتامع
محمد الجوييل انها تتمثل يف املزيد من الطلبات املوجهة للدولة لتوفري العيش
الكريم وبالتايل وضعها تحت املحك ،فعندما تعجز الدولة عىل تلبية هذه
الطلبات تتوسع االحتجاجات والشعور اكرث بالضيم .وأبرز الجوييل انه ويف ظل
عدم وجود الخالص من طرف الدولة ،سيكون هناك خالص فردي من هذا
الوضع ويكون عادة عرب الهجرة غري النظامية وعرب املخدرات وعرب االنتحار
والجرمية واالنضامم اىل الجامعات اإلرهابية وغريها من الظواهر األخرى
والسلوكات املحفوفة باملخاطر التي ال تؤدي إال إىل الهالك.
وخلص إىل أن الحل يتمثل يف إرساء مرشوع مجتمعي متكامل يكون فيه البعد
االقتصادي حارضا بقوة مبعنى ان يتم تغيري االقتصاد عن طريق فاعلني اقتصاديني
جدد وترشيعات جديدة ومقاومة الفساد بكل انواعه ومقاومة االحتكار والعمل
عىل ان ال يكون االقتصاد محتكرا عىل عائالت بعينها ،وذلك بانصاف الناس ومنح
الفرص ملن يرغب يف بناء املشاريع واالقتصاد .وأكد ان تحريك االقتصاد هو الحل
للدخول يف الديناميكية والتي بدورها تساهم يف التقليص من نسب البطالة
وبالتايل تقلص من نسب الفقر.

المستهلك التونسي تضرر
أكّد عامر ض ّية رئيس املنظمة التونسية للدفاع عن املستهلك أ ّن بالدنا ال متلك
اسرتاتيجية استعداد الستباق األزمات التي قد تؤثر عىل قوت املواطن اليومي
وأمنه الغذايئ .واعترب رئيس منظمة الدفاع عن املستهلك أن التونيس هو من
يدفع الفاتورة يف غالب األحيان ،وسيصل إىل حالة من العجز يف القريب خاصة
أنه فقد الثقة يف الغد لعدم وجود أي توضيحات أمام األزمة العاملية التي تحيط
به .ودعا إىل رضورة مصارحة املواطن البسيط حتى ال يصاب بصدمة وتوضيح
أن البالد تشكو عجزا ،مشددا عىل رضورة إيالء أهمية للعملية االتصالية خالل
األزمات التي سيكون لها تأثري كبري يف مثل هذه الوضعيات .كام أضاف ان املواد
املدعمة أصبحت تذهب إىل غري مستحقيها وتُستغل يف استعامالت مختلفة»،
مشريا أيضا إىل أن النقص الحاصل يف عدد من املواد يعود إىل االستغالل املكثف
الصحاب املطاعم والنزل .وأكد أنه البد من التصدي للمحتكرين واملضاربني
وتطبيق القانون بكل رصامة ومعاقبة املخالفني.
وأضاف عامر ضية ،أن املنظمة تظل دوماً منحازة إىل مشاغل واهتاممات
املستهلك التونيس الذي قال إنه ترضر كثريا ً يف السنوات املاضية من غالء األسعار
واهرتاء مقدرته الرشائية .وأفاد أن ما يتع ّرض له املواطن التونيس يف عالقة
باملنحى التصاعدي لألسعار ،وال سيام فقدان بعض املواد األساسية ،أضحى يقلق
املنظمة ،ويجعلها تتحرك برسعة لدى الهياكل الرسمية من أجل إيجاد حلول
جذرية.
وش ّدد عامر ضية عىل أن هناك متردا ً عىل الدولة يف الرضب بقراراتها عرض
الحائط وعدم االكرتاث بتطبيق القوانني ،مستدالً يف ذلك عىل أن عددا ً من
أصحاب املخابز قاموا برفع سعر الخبز مبفردهم ،والحال أن سعر الخبز يف
تونس ُمدعم ،وأن أصحاب املخابز تعللوا يف رفع أسعارهم بارتفاع أسعار مادة
«الفارينة».
* حياة الغامني
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مرشوع جتميع القوى الديمقراطية االجتامعية
العقالنية خمتلف عن املطروح حاليا
* حوار :لطفي املاكني

أي مقاصد وأهداف من املرشوع السيايس املعلن عنه يف األيام
االخرية بتجميع القوى الدميقراطية واالجتامعية والعقالنية يف ظل
االوضاع التي متر بها البالد ذلك ما وضحه لنا الدكتور عادل اللطيفي
(جامعي ـ مؤرخ) يف الحديث الذي خص به «الشعب» اذ توقف
عند محاور عديدة أولها خصوصية املرشوع املعلن من قبل مجموعة
من الشخصيات واالضافات والبدائل التي يطرحها ومدى قدرته
عىل إقناع التونسيني به قبل الدخول إىل االستحقاقات االنتخابية
القادمة كام شخص الدكتور اللطيفي املشهد العام وأسباب تعطل
مسار االنتقال الدميقراطي والعالقة مبختلف الفاعلني فيه والحاجة
املتأكدة إىل تغيري هذا املشهد خطابا ومامرسة.
* لو توضح لنا أسس املرشوع الذي أعلنتم عنه خاصة أنّ هناك
لبسا بعد أول خروج لكم علني يف عالقة إن كان مبادر ًة أو حزبًا
سياس ًيا؟
ـ ما قدمناه خالل أول ظهور علني هو تشخيص للواقع الذي
عليه وضع البالد ويف الوقت نفسه طرح لحلول ممكنة لألزمة
الن اهم ما متت معاينته عىل مدى السنوات املاضية كون الحياة
السياسية مرتكزة عىل الحكم بالدرجة االوىل وليس عىل الشأن العام
اي ان مختلف مراحل االنتقال الدميقراطي مثلت ازمة للسلطة
كرستها حركة النهضة وتواصلت إىل اآلن مع قيس سعيد .كذلك
نالحظ فراغا تاما من حيث الحلول املمكنة يف الساحة السياسية
أساسا يف عالقة بالعرض االنتخايب أي أن األمر مقترص عىل قيس
سعيد والحزب الحر الدستوري وحركة النهضة وكلها حلول ماضوية
ال متثل الجديد وال تقدم شيئا اضافيا للبالد ومن هنا يأيت املرشوع
الذي نطرحه بتجميع القوى الدميقراطية االجتامعية والعقالنية
وبالتايل سيكون عرضا انتخابيا مختلفا عن املوجود حاليا كام ان هذا
العرض لن يكون يف شكل حزب كام هو متداول منذ عقود مبا جعل
متكلسا وغري متام ٍه مع املتغريات بسبب ان هناك قناعة
هذا النمط
ً
لدى أغلب القوى التي نسعى إىل تجميعها بغياب املرشوع الجامع
لها مبا جعلها تبتعد عن الفعل داخل املشهد العام بعد ان هيمنت
بعض الوجوه املحرتقة عليه ورسخت الزعاماتية والفردانية دون ان
تقدم منجزا بل إنها كبلت اي خطوة لتجاوز هذه الوضعية ومن
هنا كان التوجه اىل ان يكون من سيقود هذا املرشوع من خارج
املشهد السيايس املتعارف عليه بالرتشح لالنتخابات الرئاسية املقبلة
واملتمثل يف شخيص اضافة اىل التقدم بقامئات انتخابية ائتالفية
تعكس توحد مختلف القوى التي نسعى إىل تجميعها.
* ملاذا تطالبون بانتخابات عامة أي عدم االقتصار عىل
الترشيعية دون الرئاسية؟
ـ البد من وضع سؤال االنتخابات الرئاسية عىل الطاولة ألن
الحاصل منذ  25جويلية هو التوجه نحو ترسيع الزمن السيايس
الن قيس سعيد يريد وضعنا أمام األمر الواقع بفرض مرشوعه
القاعدي واجراء االنتخابات الترشيعية دون االنتخابات الرئاسية
وهذا يتعارض مع العملية الدميقراطية.
* هل تعتقد أن الظرفية مناسبة لالعالن عن هذا املرشوع؟
لدي اعتقاد ان الظرفية مناسبة لتقديم هذا
ـ بكل تأكيد ّ
املرشوع بل من الواجب ان يعلن عنه اآلن وعدم اضاعة املزيد من
رسع من الزمن االنتخايب من خالل خارطة
الوقت الن قيس سعيد ّ
املواعيد التي اعلنها دون ان يستشري أيًّا من الفاعلني يف الشأن العام
واولهم املنظامت الوطنية لذلك نحن نطرح من خالل املرشوع الذي
تقدمنا به اىل رضورة ايجاد ميثاق دميقراطي توقع عليه كل القوى
الوطنية حتى ال نجد أنفسنا يف وضع االنسداد الذي قد نجرب عليه
متش دميقراطي يف عالقة باملرحلة القادمة الن
جراء تغييب كل ٍّ
النصوص ال تكفي لتكريس الخيار الدميقراطي طاملا أنّه غري متفق
عليها من جهة ومن جهة اخرى لرضورة تقديم عروض انتخابية
مغايرة ملا هو موجود حاليا اذ ان العديد من الناخبني ال يرون
انفسهم فيها ومن حقهم ات يوفر ما هو مغاير لها وهذا ال يعني

تغييب االحزاب او الغاء دورها يف العملية الدميقراطية.
* تحاليل عديدة تعترب أن املرشوع وسيلة لرتشحكم لالنتخابات
الرئاسية وهي غايتكم بالدرجة األوىل؟
ـ هذه ليست غايتي االوىل كام يذهب بعضهم يف تفسري
املرشوع الن الجميع يعرف شخيص ومواقفي التي عربت عنها يف
مرات عديدة وهي مضمنة يف كتايب «الدولة والثورة والحداثة»
وبالتايل فإن الغاية مجسمة يف ما يطرحه املرشوع عا ّمةً ،إذ اعتقد
أن طيفًا كب ًريا من التونسيني يجدون انفسهم يف مفهومه العقالين
خاصة ان تونس يف حاجة إىل مرشوع جديد يقطع مع كل االساليب
القدمية والوجوه املحرتقة سياسيا وهذا ما أكدته عمليات سرب اآلراء.
* وهل تعتقد يف نجاح التجميع بعد ما حصل يف تجربة «نداء
تونس» سابقا والتي قامت عىل فكرة الروافد املتعددة والكل
يعرف النهاية املحتومة؟
ـ الفكرة مغايرة متاما الننا انطلقنا يف اعداد مرشوعنا بعيدا
عن كل ما سبقه من مبادرات مبا فيها تجربة النداء التي ارتكزت
عىل التجميع وليس عىل وجود مرشوع مع انحصارها يف معارضة
النهضة وإحداث التوازن معها كام قيل وقتها وما حصل الحقا
يعلمه الجميع يف حني اننا نطرح مرشوعا مجتمعيا مختلف يف عالقة
بأغلب املجاالت مثل الرتبية والتعليم والثقافة حتى تكون تونس
جاهزة للتحديث والعقالنية التي تبنى عىل أسس ثقافة االبداع
وهذا ما كان ينقص تلك القوى التي نتوجه إليها بتصور فكري
تبحث يف معنى الدميقراطية االجتامعية لتبديد الضبابية التي تحوم
حول هذه العائلة مبا يجعلها قوة فاعلة بعد ان ظلت لعقود تختفي
خلف اسامء مختلفة وهي فرصة بالنسبة إليها لتكون صاحبة دور
أسايس يف املرحلة القادمة.
* وأين يكمن االختالف يف ما تطرحونه من خالل ما أرشت
اليه؟
ـ أه ّم ما يرمي إليه مرشوعنا هو متكني الفاعلني والنخب من
لعب دورهم الحقيقي بعيدا عن التشكالت املستهلكة والتي مل
تقدم أية اضافة ،فقط كانت غايتها الحكم كام اننا نطرح بدائل
للموجود لكن من خارج املشهد السيايس ومن هذا املنطلق سأكون
مرشحا لالنتخابات الرئاسية ومن يعرفني يعلم انني مل أنتم إىل أي
حزب يف اي مرحلة كانت وهذا يف حد ذاته قطع مع كل التجارب
السابقة وبالتايل البد من ملء الفراغ الحاصل بعد ان هيمنت القوى
اليمنية منذ االنتخابات املاضية وما ترتب عن ذلك من نتائج كارثية
عىل كل املستويات لذا حان الوقت لتغيري هذه األوضاع من خالل
االنتخابات الترشيعية والرئاسية التي ال يجب تغييبها.
* كأنك تريد استنساخ تجربة وصول سعيد إىل الرئاسة مبا أنه
كان من خارج املشهد السيايس املتعارف عليه؟
ـ مرشوعنا واضح ومختلف متاما عن قيس سعيد الذي ميثل
الخط املحافظ يف حني ان مرشوعنا متكامل يطرح البدائل والحلول
بعيدا عن الشعبوية والتامهي بأي شكل كان مع املاضوية ومن
ينتسبون اليها تحت مسميات مختلفة الن نتائج السنوات املاضية
كشفت فشلها.
* هل يعني ما ذكرته حسمكم يف أي التقاء أو تقارب يف الحكم
مع النهضة؟
ـ ما خلفه حكم النهضة للبالد من خراب يكفي عناء االجابة
اضافة اىل التباعد الفكري واملرجعي كام ان بعض التجارب السابقة
قامت عىل معارضة النهضة لكن دون وجود رؤية واضحة لالصالح
واالضافة وهذا ما وقعت فيه تجربة النداء والباجي قائد السبيس
الذي أعاد نفس إشكالية البحث عن الحكم وما الرصاع الذي كان
بينه وبني يوسف الشاهد إال دليل عىل ما ذكرته.

العروض االنتخابية كلها
ماضوية وال تقدم شيئا للبالد

* الدكتور عادل اللطيفي
كام أن كل الذين تحالفوا مع النهضة اندثروا من املشهد
السيايس وليس من الحكمة الوقوع يف االخطاء ذاتها مع التأكيد
ان املجتمع حسم يف االسالم السيايس وهذا غري خ ٍ
َاف عىل املتابعني
للشأن العام من ناحية أخرى يجب أن ال يقترص األمر عىل معارضة
النهضة دون تقديم البدائل وهذا ما يتميز به مرشوعنا عن غريه
الذين توقفوا عند معارضة ما تطرحه النهضة فقط لذلك عجزوا عن
تحقيق التغيري املطلوب عند وصولهم إىل السلطة.
* وكيف تق ّيم هذه املرحلة التي تسبق املواعيد االنتخابية
املنتظرة خالل االشهر القادمة؟
ـ املشهد السيايس ضبايب وكان عىل الرئيس قيس سعيد تبديده
الن له صالحيات عديدة وبالتايل يتحمل املسؤولية كاملة ونحن
نخىش ان ينفرد بالحكم خاصة ان ما عايناه يف أسئلة االستشارة

قيس سعيد يريد وضعنا أمام
األمر الواقع بإجراء انتخابات
تشريعية دون الرئاسية
الفاشلة يدل عىل الرتويج ألفكار البناء القاعدي وهذا ما قد ينعكس
الحقا عىل محتوى الدستور اذ يفرتض املشاركة يف صياغة فصوله
حتى ال يتم االنحراف بالسلطة واالستحواذ عليها.
* هل حصل تفاعل مع ما تطرحونه يف مرشوعكم؟
ـ هذا طبيعي جدا وأمر حاصل من خالل توجه خلق متثيليات
يف الجهات للتعريف باملرشوع اي ان هذه املرحلة تحتاج إىل عمل
قاعدي لتوسيع دائرة الداعمني ملرشوعنا من الشباب وغريهم
من فئات املجتمع اضافة اىل االتصال بعديد الشخصيات الوطنية
ألهمية دورها يف احداث ديناميكية مطلوبة لنجاح ما نقدمه من
بدائل لتغيري واقع بالدنا.
* يف ربط بني الداخل وما يجري من أحداث وتطورات إقليمية
ودولية ما هو تقييمك لها وأي تداعيات تراها؟
ـ ما نشهده اليوم هو تبني التونسيني لبعض املواقف التي ترى
يف الغرب السبب االول ملشاكله وتخلفه وهم من فرضوا تيار االسالم
السيايس يف الحكم يف حني ان االسالم السيايس هو مشكلة من انتخبوا
يف ظرف معني وبالتايل علينا االبتعاد عن إلصاق امراضنا السياسية
والفكرية باآلخر املتآمر وهذا سبب القصور الفكري العريب الذي
مازال جامثا ومنذ عقود دون محاولة التخلص منه وهذا ما يظهر يف
الحرب الدائرة بأوكرانيا اذ يعتقد العرب ان منارصة روسيا هو انتقام
من الواليات املتحدة االمريكية والغرب بصفة عامة وهذا مجانب
ملا يتطلب الوضع من تبرص وعقالنية يف قراءة الواقع وتطوراته ألن
كل التجارب الدميقراطية هي وليدة العامل الحر وما ميثله من قيم
الحرية وحقوق االنسان واحرتام سيادة الدول الن بناء املستقبل
ال يكون إال باالنتصار لقيم االنسانية واحرتام إرادة الشعوب بعيدا
عن استعامل القوة والتوسع وفرض امر واقع وهذا يتعارض كذلك
مع مبادئ الدميقراطية الحقيقية.
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والية الكاف تحت مجهر امللفات االجتامعية واالقتصادية

دفعت رضيبة املواقف ووضعها يثري املخاوف

كتب محرر الشؤون الجهوية
والية الكاف أحدثت يف  21جوان  1956مساحتها  5000كلم مربع ويسكنها  257الف ساكن فتاىت
مرتبتها  19من حيث عدد السكان و 10من حيث املساحة.
تض ّم والية الكاف عديد املدن وا لقرى املتجذرة يف التاريخ مثل الكاف وتاجروين والرسس وقلعة
السنان والقصور وهنالك مدن حديثة مثل الدهامين والجريصة والساقية ونبرّ .
فتحت الكاف عىل يدى زهري البلوى الذي هزم كسيلة
تراجعت اهمية الكاف ىف العهد االسالمي وتقدمت عليها مدينة
االربص (القصور) واثر الزحف الهاليل استقلت بذاتها تحت سلطة
نرص الكالعي وقد قام املوحدون بقيادة عبد املؤن بن عيل بالدخول
اليها سنة  1159م واعادوا ضمها للسلطة املركزية.
اسرتجعت الكاف أهميتها يف العهد العثامين وأصبحت قلعتها
الحصن املتقدم للدفاع عن اإليالة التونسية من هجامت داي
قسنطينة ومن الكاف انطلق حسني بن عيل الرتيك للدفاع عن تونس
ووقع تنصيبه «بايا» عىل البالد بداية من سنة 1704م وهو اصيل
املنطقة باعتبار انه من عرش الشارنية ذلك أن والدته من هذا العرش
وكذلك زوجته األوىل.
اهت ّم املستعمر بالكاف ورسعان ما ربطها بخط حديدي وعرب
قبل.
محطات القطار برزت عدة قرى جديدة مل تكن معروفة من ُ
وخالل الحرب العاملية الثانية كان يوجد مقيم عام مساعد يف الكاف
تحتل الكاف وبقيت موالية للسلطة الفرنسية
ألن قوات املحور مل ّ
بالجزائر .بعد االستقالل مل تعرف والية الكاف أي منجز باستثناء
املناجم التي استنزفها املستعمر وهي التي ساهمت يف إيجاد دورة
اقتصاديّة رسعان ما ضعفت بحكم ارتباطها الوثيق باملخزون مام
جعلها تعرف تراجعا كبريا عىل مستوى اإلنتاج إىل أن تحولت عديد
املعتمديات إىل أشباح لعدم إيجاد حلول بديلة لها.

أهم مدن وقرى والية الكاف

تاجروين
تسميتها مشتقة من اللغة األمازيغية تاجرويت أي املدينة التي
تحيط بها الجبال وقد استوطن األمازيغ بهذه املنطقة نتيجة وجود
العيون املائية وتعرف تاجروين تاريخيا بجودة خيولها التي تتميز
بالذكاء والتحمل واستحسنها ملوك أوروبا.
وإثر انتصاب الحامية تركزت بتاجروين عائالت اجنبية وجزائرية
ومغربية وليبية كام جاءت عائالت من جربة لإلقامة بتاجروين
وتعترب عائالت املولهي والزغالمي .والشارين والحنبيل هي العائالت
األكرث عددا بتاجروين .يعيش أهايل تاجروين عىل الفالحة وعىل ما
يوفره معمل االسمنت من مداخيل لبعض العملة.
القصور
مدينة يعود تاريخ إنشائها إىل العهد الروماين .وكانت تس ّمى
«التيسريا» وتشتهر بعيونها املائية واهمها عني امليزاب وعني القصيبة
وقد حفرت عديد اآلبار االخرى ىف منتصف السبعينات الستعاملها
ىف استخراج الفسفاط من رسى ورتان .حيث يوجد الفسفاط عىل
عمق كبري ويحتاج استخراجه لض ّخ املياه ولكن توقف املرشوع النه
مل يكن مربحا يف ذلك الوقت والقصور ٬مشهورة مبياه «الصافية» كام
هي غنية بآثارها وبجودة إنتاجها من الحبوب وتعترب مع الرسس
والدهامين أهم مناطق إنتاج الحبوب يف والية الكاف .كام يوجد
باملنطقة معمل املياه املعدنية «صافية».
الدهامين
مل تنشأ الدهامين إال خالل الحقبة االستعامرية باعتبارها محطة
للقطار شأنها شأن قرية الزوارين القريبة منها وقد كانت تسميتها
ابه قصور باعتبارها تقع بني ابه والقصور وانطالقا من 1973
استبدلت تسميتها بالدهامين نسبة إىل الويل الصالح سيدي الدهامين
الذى استقر بها وأصله من القريوان وبقربها يوجد منجم رسى ورتان
الذى توجد به كميات كبرية من الفسفاط التي مل يرشع اىل اآلن يف

مركز الوالية هي الكاف وكانت تس ّمى سيكافينرييا وتوىل العرب اشتقاق اسم شقبانارية قبل أن
يطلقوا عليها الكاف منذ مجيئ العثامنيني .ومعناه املدينة الكهف وهي تسمية اطلقت ىف عديد املرات
عىل املدن املوجودة فوق الجبل وسقطت الهاء ٬يف اللهجة التونسية فأصبحت الكاف بداية من سنة
 .1574مل تعرف الكاف نهضة اجتامعية واقتصادية عىل امتداد سنوات طويلة ورغم وضعها يف خانة
واليات التمييز اإليجايب إال أنها مل تشهد أي برنامج لتطويرها.

استخراجها نتيجة الكلفة
العالية التي ال تتالءم مع
مثن البيع وقد تغريت
اآلن األسعار العاملية
للفسفاط .وحتى وجود
معمل «الطامطم عبيدة»
فإنه مل يشفع للمنطقة
التي غادرها عدد كبري من
السكّان.
الرسس
هي مدينة تعود للعهد
الروماين س ّميت اسوراس
 Assurasثم  cerasمشتقة
من اسم إله الخصوبة وقد عرب الفاتحون العرب هذه التسمية
واستعملوا اسم االربص قبل أن يعودوا اىل استعامل اسم الرسس
وهي منطقة غنية بسهولها وجودة قمحها باعتبارها احد مراكز
مطمورة روما ٬ولكنها يف السنوات األخرية أصبحت تعرف صعوبات
اجتامعية واقتصادية.
الجريصة
أسسها املستعمر الفرنيس كقرية أمنوذجية حول منجم الحديد
الجريصة سنة  1907واستقرت بها جاليات أجنبية ومغاربية .ثم بعد
مغادرتهم أصبحت املعتمديّة يف وضعية صعبة بعد تراجع مدخرات
املنجم .وغادرتها آالف العائالت التي اختارت النزوح نتيجة تردي
الوضع االجتامعي واالقتصادي.
الطويرف
منطقة حدودية يعيش أغلب متساكنيها من الفالحة أي مام
يزرعونه تحتاج إىل تدخل هياكل الدولة لتطويرها وإحداث حركة
اقتصادية تدفع أهلها إىل البقاء هناك وعدم النزوح .ويعيش يف
الطويرف مئات العائالت يف غياب دخل قا ّر.
رّنب
تقع نرب بني برج العيفة وجندوبة وهي منطقة غابية ال تصلح

انتهى مخزون املناجم
وكان ّ
الحل يف النزوح

للزراعة ولكنها صالحة للرعي اشتق اسمها من نرب .ومعناه ارتفع
الصوت بعد أن كان منخفضا .وبالقرب منها أُقيم سد وادي مالق
وهو سد بنته الحامية بني  1949و 1956يبلغ ارتفاعه  65مرتا وعرضه
 470مرتا ويهدف يف التحكم يف منسوب املياه لواد مالق الذي ينبع
يصب يف وادي مجردة.
من تبسة وميتد عىل طول  130كلم قبل أن ّ
ويستعمل السد لتوليد الطاقة الكهربائية .وهذا غري ٍ
كاف لضامن
دورة اقتصادية يف منطقة تعاين من النزوح.
ساقية سيدي يوسف
هي تجمع سكني حدودي نشأ بعد مجيئ الحامية له سوق
أسبوعية تنتظم كل سبت يتوافد عىل الساقية سكان املناطق الريفية

الذين يشتغلون بالفالحة واملرعى والحطب .كانت مرسحا لعملية
اعتداء غاشم أقدمت عليه القوات الفرنسية يف الجزائر يوم  8فيفري
 1958ملامرسة حق التتبع ضد قوات جبهة التحرير الجزائرية.
تسبب هذا االعتداء يف استشهاد  70ضحيّة وجرح  148آخرين
وقد نتج عن ذلك أزمة داخل الحكومة الفرنسية نفسها فسقطت
حكومة «فيليكس قايار» وت ّم االستنجاد بالجرنال دي غول الذي
اشرتط تغيري الدستور والنظام االنتخايب وانتهت بذلك الجمهورية
الرابعة يف فرنسا .ساقية سيدي يوسف مل تعرف تنمية عىل امتداد
سنوات االستقالل وحتى اليوم .من ذلك أنه ت ّم بعث مرشوع تعاون
تونيس جزائري متت تسميته «ساكمو» رسعان ما سقط يف فخ غياب
الحوكمة الرشيدة إىل أن ت ّم بيعه ألحد الخواص وبقيت تلك األرض
الشاسعة التي أقيم عليها هكذا دون استغالل.
قلعة السنان
قلعة السنان منطقة اشتهرت بوجود هضبة عىل شكل مائدة
مساحتها  81هكتارا .عرفت مبائدة يوغرطة ٬ت ّم تحصن بها أحد القادة
واسمه سنان ىف حملة عصيان ضد الباي .واشتقت تسميتها من اسم
هذا القائد .يعيش أهايل قلعة السنان عىل املبادالت التجارية مع
املناطق الحدودية الجزائرية.
القلعة الخصبة
ظهرت حديثا حول محطة القطار الرابط بينها وبني تونس.
والقلعة الخصبة املسامة الجرداء سابقا هي قريبة من القرصين
ويجري االستعداد لربطها حدوديا بالقرصين ومتّت الدراسات التي
قدرت تكاليف هذا اإلنجاز بـ 320مليون دينار سنة .2019
يف املحصلة والية الكاف هي والية غنية مبواردها الفالحية واملائية
واملنجمية والسياحية وتعترب الكاف مركزا حضاريا وثقافيا مهماّ فقد
أعطت للبالد كفاءات يف كل املجاالت سواء سياسية أو علمية أو
ادبية أو ثقافية ولها مخزون موسيقي مه ّم فمن ربوعها الجميلة
ظهرت صليحة وظهر األمني النهدي وغريهم من القامات الكبرية يف
مجا ْيل املوسيقى واملرسح كام أن الكاف لها تقاليد راسخة ىف الطبخ.
واشتهرت خاصة بأكلة الربزقان.
أما السؤال األهم ٬ملاذا مل تسع دولة االستقالل وحكومات ما بعد
الثورة إىل تركيز مؤسسات تشغيل ّية كبرية بالتعاون مع األطراف
الجزائرية لتكون سوقا مغاربية إلنتاج مواد ليس لها مثيل يف التجارة
االفريقية.
باملحصلة والية الكاف والية منكوبة لذلك حان الوقت لتوليها
أجهزة الدولة ما تستحق من اهتامم.
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متابعات

أول امراة يف شامل افريقيا والرشق األوسط تفوز بها:

يرسى فراوس تتسلم جائزة «أنا كالين» للنساء
لسنة  2022يف برلني وهتدهيا إىل نساء العالـم
* برلني -أملانيا الشعب من مبعوثنا
الخاص ناجي الخشناوي
بعد كوملبيا واملكسيك وجنوب افريقيا
واملانيا ورصبيا وتركيا والهند ،تلتحق تونس
بقامئة الدول املكرمة من قبل مؤسسة
هايرنيش بول األملانية ،بعد أن تم اختيار
الناشطة الحقوقية واملناضلة النسوية
والرئيسة السابقة للجمعية التونسية
للنساء الدميقراطيات األستاذة املحامية
يرسى فراوس لنيل هذه الجائزة الدولية يف
نسختها الحادية عرشة ،لتكون بذلك أول
امرأة من شامل إفريقيا والرشق األوسط
تفوز بهذه الجائزة.
وقبل تسلم هذه الجائزة يف برلني،
ومنذ اإلعالن عن فوز يرسى فراوس بجائزة ٱنا كالين للنساء ،تم تكرميها
يف تونس من قبل األخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل ،وكذلك من قبل النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني
يف شخص نقيب الصحافيني محمد ياسني الجاليص ،ومن املنتظر أن يتم
تكرميها من قبل الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات نهاية هذا
االسبوع بعد عودتها من العاصمة األملانية.
بعد اإلعالن الرسمي يوم  10ديسمرب  2021مبناسبة اليوم العاملي
لحقوق اإلنسان عن اسم الفائزة بالجائزة ،تسلمت يرسى فراوس ،املحامية
واملناضلة والشاعرة النسوية التونسية والناشطة الدولية يف مجال حقوق
النساء ،الجائزة يف حفل رسمي أقيم لها يف العاصمة األملانية برلني يوم
 11مارس  ،2022بحضور عدد كبري من الشخصيات األملانية الرسمية
وممثلني عن سفارة تونس بربلني ،اىل جانب أفراد عائلتها وعدد من
املناضالت النسويات مثل برشى بالحاج حميدة ورجاء الشامخ ومفيدة
امليساوي ،ومديرة الربامج يف مكتب هانريش بول بتونس محاسن
السڨني ،ومديرة الربامج يف مكتب الفيدرالية الدولية لحقوق االنسان
بتونس ختام الربقاوي ومدير الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات،
رامي الخوييل ،وعدد كبري من الصحافيني واالعالميني.
تونس تفوز من  34دولة
جائزة آنا كالين للنساء ملؤسسة هايرنيش بول ،وهي أه ّم جائزة يف
أملانيا تمُ نح منذ  2012للنساء من شتى أنحاء العامل ومن كل الجنسيات،
وقد س ّميت الجائزة تكرمياً للمحامية األملانية وعضو مجلس الشيوخ
والوزيرة السابقة «ٱن كالين» وقيمتها عرشة آالف يورو ،وتقررها لجنة
تحكيم تتكون من خمسة أعضاء -رئيستها باربرا امنوسيغ وهي يف الوقت
نفسه رئيسة املؤسسة -تأيت الرتشيحات والتسميات من مكاتب مؤسسة
هيرنيش بول يف  34دولة يف العامل ويتم اختيار املرتشحات حسب مقاييس
محددة ،عىل سبيل املثال ال الحرص« :السعي إىل تحقيق الدميقراطية
الجنسانية والجندرية ،القضاء عىل كل أشكال التمييز القائم عىل أساس
النوع االجتامعي ،االلتزام السيايس بأعامل حقوق املرأة وحقوق اإلنسان
والحريات ،والعمل عىل تعزيز دور النساء والفتيات يف العلوم والبحث.
* مناضالت نسويات فزن بالجائزة
سبق أن فازت بهذه الجائزة يف سنة  2012من أملانيا« ،نيفديتا براساد»،
محارضة وناشطة يف مجال حقوق املرأة وحقوق اإلنسان ،وسنة  2013من
رصبيا« ،ليبا مالدينوفيتش» ،ناشطة نسوية ،وسنة  2014من املكسيك،
«إمييلدا ماروفو نافا» ،محامية وناشطة نسوية ،وسنة  2015من ديار بكر
تركيا« ،نبهات أكوج» ،ناشطة كردية مناهضة للعنف عىل مستوى الدولة
والعنف األرسي ومن أجل حقوق اإلنسان واملرأة ،وسنة  2016من أملانيا،
«جيزيال بوركهارت» ،ناشطة يف مجال حقوق املرأة ومؤسسة جمعية
 FEMNETلحقوق العامالت يف صناعة النسيج العاملية وسنة 2017
من جنوب إفريقيا« ،نوماروسيا بوناس» ،ناشطة ضد الفصل العنرصي،
ناشطة يف مجال حقوق املرأة ،وسنة  2018من كولومبيا« ،جينيث ليام»
و«مايرليس روبلس» ،صحافيتان ناضلتا بشكل مستقل من أجل النساء،
وسنة  2019من أملانيا« ،كريستينا هانيل» ،طبيبة اختصاص طب عام
وطب الطوارئ ،وسنة  2020من الهند« ،براسانا غيتو» ،مختصة يف علوم
االجرام وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان وناشطة يف مجال حقوق املرأة
من تشيناي ،وسنة  2021من تركيا« ،كانان آرين» ،محامية ومدافعة عن
حقوق النساء ،وسنة  2022من تونس« ،يرسى فراوس» ،محامية ومناضلة
وشاعرة نسوية وناشطة دولية يف مجال حقوق النساء.
هذه الجائزة اهدتها يرسى فراوس اىل كل النساء املناضالت يف شتى

مشهد من حفل تسليم الجائزة

انحاء العامل ،وخاصة نساء فلسطني وسوريا واليمن والعراق وليبيا وأوكرانيا،
ونساء تونس يف نضالهن املتواصل ضد كل اشكال الهيمنة الذكورية ومن
اجل تحقيق املساواة التامة والفعلية بني النساء والرجال.
كلمة يرسى فراوس
بفضل هبة متضامنة للحركة النسوية والحقوقية واألحزاب اليسارية
واالجتامعية والنقابات واإلعالم ،اقتلعنا حقوقا ال تراجع عنها ،من ضمنها
التناصف يف الرتشحات للوظائف النيابية محليا ومركزيا ،ومن بينها
التنصيص عىل املساواة دون متييز يف الدستور ،وكذلك رفع تحفظات تونس
نص قانوين كان مينع زواج التونسية املسلمة
عىل اتفاقية السيداو وإلغاء ّ
بغري املسلمة ،وأيضا جعلنا الربملان يتبنى نصا شامال للقضاء عىل العنف
ضد النساء وفصال لجندرة امليزانية ،وفتحنا النقاش حول قانون يجعل
النساء يرث ْن عىل قدر الرجال وحول إلغاء تجريم املثلية وعقوبة اﻹعدام.
لقد تحقق كل ذلك رغم ص ّد اإلسالميني وحلفائهم يف الحكم طيلة
عرش سنوات.
مل يكن اﻷمر سهال أبدا ،فاﻷمر إذا تعلق بالحقوق اﻹنسانية واألساسية
للنساء أو بالحريات الفردية ال يكون أبدا سهال .لقد تحقق ذلك ألن
النضاالت تقاطعت وتضامنت الحركات التقدمية مع الحركة النسوية،
بل إن تحالفات تأسست للدفاع عن الحريات الفردية والجنسية ورفض
التجريم واملحاكامت والهرسلة التي تطال صاحبات وأصحاب الهويات غري
املعيارية وهو ما يعد نقلة نوعية يف املشهد النضايل الذي صارت ألوانه
أجمل وموسيقاه أعذب.
إذا هل تجاوزنا منطقة الخطر بعد أن خرج اإلسالميون ومشتقاتهم
من الحكم؟ الذكورية منظومة صعبة املراس لكن مراس النساء أصعب.
هكذا إذًا بتضامننا وتضافر جهودنا وتجميع شتاتنا ميكن أن منيض معا نحو
الحريات ،كل الحريات واملساواة لكل الناس ...سويا ...نحن اﻷقوى وال
توجد قوة دينية أو دنيوية ميكن أن توقف زحفنا نحو الحياة التي تليق
لنقض مضاجعهم ،لنحرك
بنا ...سويا ...لنواجه قوى الظالم يف كل مكانَّ ،
سواكنهم ،لنحارص أطامعهم ،لنكشف زيفهم وازدواج معايريهم ،لنفضح
جرامئهم ،لرنفع أصواتنا يك تخرس آلة الحروب واالستعامر والغطرسة
والقمع واالستغالل والتمييز ،ولنعلن السيادة النسوية عىل اﻷجساد
والرثوات واﻷرض ...سويا… إىل النور إذا فالنور عذب جميل.
هذه الجائزة تزيد ثقتي بأن املنبوذات واملنبوذين ،املسحوقات
واملسحوقني ،املقصيات واملقصيني ليسوا أبدا تلك األقلية الالمرئية كام
تحاول منظومات التسلط الهيكلية عىل مدى التاريخ اﻹيهام بها ،ومهام
طال القمع واﻹنكار واﻹقصاء والتذنيب ،فستلوح بشائر الحرية لكن رشط
ذلك هو النضال األممي املتضامن يف وجه عوملة القبح واالستبداد والفساد
واالستغالل.
إن املسؤولية التي حملتموين إياها تجاه بلدي ومنطقتي والعامل ثقيلة
جدا ،وال أشك يف أنكم تدركون ذلك ،لكن رسالتكن وصلتني بوضوح:
أعرف أنكم إىل جانبي ،إىل جانبنا ،وان شعوب العامل يف لحظات
اﻷزمات تخطئ الطريق أحيانا ولكنها تعود بأرسع ما تستطيع إىل صوت
العقل واﻹنسانية الخالقة ،وال شك يف أن الشعب اﻷملاين كشعوب أخرى
كثرية ذاقت معاناة الحروب واالستبداد واالضطهاد واعتربت من املايض ،لن
ترتك تونس يف مواجهة هذه االنزالقات وحيدة.
وأثق أن صديقاتنا وأصدقاءنا هنا سيواصلون مساندتنا وهو ما ال
يحتاجه أصحاب االمتيازات يف السلطة وغريها ممن يضفرون بتلك
الرفاهية عىل حساب كفاحنا وعرقنا ،بل هو حق من حقوق من ترضروا
من سياسات هؤالء ومن االشرتاطات املجحفة للمؤسسات املانحة التي
تعمق الفوارق والفجوات وال تردمها.
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خطورة سياسة التدمري
والتهجري يف فلسطني
* محمد بدران

تطالعنا أنباء األرايض الفلسطينية املحتلة يف كل يوم عن عمليات
تدمري وتهجري لعائالت فلسطينية يف القدس وأحياءها ويف سلوان٬
والشيخ جراح وقرى منطقة النقب عىل يد القوات الصهيونية ٬كام أن
هذا الكيان الصهيوين اتخذ قرارا لبناء مدينة مكان القرى التي هجر
أهلها املحتلون يف منطقة النقب جنوب فلسطني املحتلة عام .1948
ومل تتوقف بلدوزرباته عن هدم املنازل ملواطنني يف الضفة الغربية٬
وفرض غرامات مالية باهظة عىل ساكنيها يف حال عدم مل يقم مالك
املنزل بتنفيذ قرار الهدم من تلقاء نفسه ٬عداك عن جرف مدافن
األولياء والصالحني األموات يف عديد املناطق يف أرايض  48ويف القدس
وضواحيها وتحويلها إىل ساحات ومنتزهات عىل حد زعمهم .كام أن
سلطات االحتالل تحاول تفريغ مناطق من سكانها يف منطقة الغور٬
وقد عمدت إىل مصادرة  150ألف دونم وبناء  36مستوطنه ومنعت
املزارعني من الوصول إىل حقولهم بحجة أنها مناطق عسكرية .إن
خطورة هذا النهج الصهيوين يهدف إىل مصادرة ما تبقى من أرايض
الضفة الغربية لبناء مزيد من املستوطنات وجلب املستوطنني إليها
ورفع تعدادهم يف الضفة حيث بلغ تعدادهم لحينه نحو 700ألف
مستوطن والذين أصبحوا أداة بيد قوات االحتالل التي تحميهم
باعتداءاتهم املستمرة عىل املواطنني الفلسطينيني ونهب األرايض
املحيطة باملستوطنات وقلع األشجار والقيام بقطع الطرقات
وحصار املدن والقرى .وقد بلغ نسبة ما صادره اإلحتالل من أرايض
الضفة الغربية  ٬ % 40وخطورة هذه اإلجراءات تكمن يف استحالة
قيام دولة فلسطينية متمسكة األطراف ٬بل ستبقى هذه املناطق
كنتونات متباعدة ال رابط بينها وال سيادة عليها .إن هذه الجرائم
تقرتف بحق الشعب الفلسطيني يف وضح النهار تحت سمع وبرص
العامل ٬فيام مل يقم املجتمع الدويل مبا ميليه عليه واجب مسؤولياته
القانونية ٬وما تقره منظمة حقوق اإلنسان والرشائع الساموية
بردع هذا العدوان وجرامئه ووقف عمليات الهدم والتهجري وقتل
األطفال واعتقال املواطنني واغتيال املناضلني ٬كام نرى من جانب
أخر أن الغرب وأمريكا ينترصون إىل شعب اوكرانيا ويقدمون الدعم
العسكري واملايل والسيايس ٬ويفتحون بيوتهم وقلوبهم للمواطنني
املهجرين ٬فيام مل نر هذه املواقف لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
املرشوعة ولجم العدوان الصهيوين بحق هذا الشعب كام أن هذا
الكيان رحب بأالف اليهود الذين غادروبيوتهم من أوكرانيا يف
وقت تنكرا هذا الكيان املجرم لحق عودة الالجئني الفلسطينيني إىل
أراضيهم وبيوتهم وذلك تنفيذا لقرار األمم املتحدة رقم  .194إىل
ذلك إمنا يجري يف فلسطني من تدمري وتهجري وتهويد ونهب لألرايض
وقتل للصغار والكبار واعتقال واغتيال وحصار وبناء املستوطنات
مل يهز ضامئر أولئك الذين طبعوا مع الكيان الصهيوين ٬أمل يروا
ويسمعوا ماذا يجري يف فلسطني عىل يد أولئك الذين يستقبلونهم
من القيادات الصهيونية امللطخة أيديهم بدماء أهل فلسطني؟ أمل
يخجلوا من شعوبهم التي رفضت التطبيع؟ إن التاريخ سيلعنهم
وإن شعوبهم لن ترحمهم .وإنه من عجب العجاب أن يدعي هؤالء
أنهم أقدموا عىل ذلك من أجل فلسطني وأنهم أصحاب املعرفة
ببواطن األمور ٬وأن غريهم خارج التاريخ والعرص وأنهم يريدون
للشعب الفلسطيني الخري والبقاء وإال سيواجه هذا الشعب اإلنتحار
واإلنقراض ٬وقد نسوهؤالء أن الشعب الفلسطيني مازال يناضل منذ
مئة عام ومل ينقرض ويتعب ويتخىل عن ثوابته الوطنية ويرتاجع
عن نضاله لنيل حقوقه املرشوعة .إن العدوان اإلرسائييل املربمج
ضد الشعب الفلسطيني مل يعد السكوت عليه مقبول ٬وإن الذين
يعتقدون أن أهداف وأطامع (إرسائيل) قد توقفت عند هذا الحد
فهم واهمون ٬فالصهيونية مل تندثر وأهدافها مل تتغري ومرشوعها
للسيطرة عىل أرض العرب والرثوات واألسواق العربية مل يعد خافيا
عىل أحد .فال كرامة ألمة خضعت للمهانة وال حياة حرة وسيادة
لشعب أستعبد واستغلت ثرواته من مستعمر ومحتل بطريق
مبارش أوغري مبارش .إن الشعب الفلسطيني مستمر بكفاحه مهام
بلغت التضحيات وطال الزمن إن شعبا فيه أطفال حفاة يرشقون
أليات العدوبالحجارة ال ميكن أن يهزم إن شعبا فيه أمهات يودعون
أبناءهن إىل ساحات املواجهات مع العدوال بدا أن ينترص .لقد ضاق
أفق الخيارات أمام هذا الشعب فلم يجد سوى الجود بالنفس من
أجل وطنه وهو أقىص غاية الجود ٬وقد أثبت أن لديه قدرات خارقة
وصمود أسطوري وتحمال للمعاناة ال يتحملها شعب أخر كام مل يجد
مبادرة حقيقية عادلة تضيق طريقه نحواملستقبل فأثر أن ييضء
بدمائه ويعبدها بأجساد شهدائه وصوال إىل تحرير وطنه وإقامة
دولته الفلسطينية املستقلة وعاصمتها القدس.
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مقاربات

تمويل أنظمة التقاعد في تونس

كيف هي أحوال حساب تنويع مصادر الضمان االجتماعي؟
يقول أحد أساتذة قانون الشغل انه ال يوجد عقد شغل
مدى الحياة حيث تنقطع العالقة الشغلية بسبب عجز
العامل وتقدمه يف السن أو وفاته مام اضطر جل دول العامل
إىل إحداث مال احتياطي للتعويض عن العامل وذويهم
عند توقف أجرة النشاط وهو ما يعرب عنه بأنظمة الضامن
االجتامعي.
وتشمل هذه األنظمة التأمني عىل الشيخوخة وعىل املرض
وعىل حوادث الشغل واألمراض املهنية ويف العديد من
الدول التأمني عىل البطالة.
فكيف يتم متويل هذه األنظمة؟
عادة ما يتم متويلها باشرتاكات األجراء واملؤجرين بنسب
مختلفة تحجز من أجور العاملني غري أن نظام حوادث
الشغل واألمراض املهنية ميوله املؤجرون لوحدهم.
وسنتطرق يف موضوعنا هذا إىل املصدر متويل نظام التقاعد
للقطاع العمومي والخاص.
 - 1مساهامت األجراء واملؤجرين

أ -منظورو الصندوق الوطني للتقاعد
والحيطة االجتماعية

(القانون عدد  12لسنة  1985املتعلق بنظام الجرايات املدنية والعسكرية
وللباقني عىل قيد الحياة يف القطاع العمومي وعىل جميع النصوص التي
نقحته او متمته وآخرها القانون عدد  37لسنة )2019
( )1الفصل العارش ( )10من القانون عدد  12لسنة 1985
( )2الفصل األول( )1من القانون عدد  8لسنة 1988
( )3الفصل الخامس ( )5من القانون عدد  31لسنة  1983املتعلق بتقاعد
أعضاء الحكومة
( )4الفصل الخامس ( )5من القانون عدد  16لسنة  1985املتعلق بتقاعد
أعضاء مجلس النواب
( )5الفصل الخامس ( )5من القانون عدد  16لسنة  1988املتعلق بنظام
تقاعد الوالة
( )6الفصل  37جديد من القانون عدد  43لسنة 2007

ب -منظورو الصندوق الوطني للضمان
االجتماعي

( األمر عدد  499لسنة )1974

املجموع النسبة عىل كاهل املؤجر النسبة عىل كاهل األجري األصناف املهنية
قاعدة احتساب االشرتاكات
أعوان الدولة
9,2%
14,5% 23,7%
مختلف العنارص القارة ملرتب العون
واملؤسسات املنخرطة
نقدية كانت أو عينية (				)1
نفس قاعدة احتساب اشرتاكات نظرائهم بتونس
األعوان امللحقني بالخارج
9,2%
14,5%
23,7%
تحمل مساهمة املؤجر عىل العون
يف إطار التعاون الفني
				
امللحق إذا كان مرتبه بالخارج
يفوق ضعف مرتب تونس()2
مرتب عضو الحكومة()3

33,7%

5%, 20

13,2%

أعضاء الحكومة

املنحة النيابية القارة()4

7%, 33

20,5%

13,2%

النواب

العنارص القارة ملرتب الوالة()5

33,7%

20,5%

13,2%

الوالة

الزيادات التي تدمج يف قاعدة تصفية الجراية  14.5ملدة
 36ال غري
عند تنفيذ مبدإ التعديل اآليل ()6
		

		
 % 9,2ملدة  36شهرا
		
ثم  23.7مدى مدة
رصف الجراية

(خاص بأُ َجراء املؤسسات املنخرطة)
نالحظ من خالل الجدول املساهامت املتفاوتة بني القطاعات وعدم
احرتام ملبدإ متويل أنظمة الضامن االجتامعي واملتمثل يف تثقيل نسبة

األصناف املهنية
املجموع النسبة عىل كاهل املؤجر النسبة عىل كاهل األجري
قاعدة احتساب االشرتاكات
 4,74%أجراء القطاع غري الفالحي
7,76%
األجور واملكافآت واألرباح املعددة بالفصل 12,5% 42
من القانون عدد  30لسنة 1960
أجراء القطاع ألفالحي
1,75%
30%, 3
األجور واملكافآت و األرباح املعددة بالفصل 5,25% 42
من القانون عدد  30لسنة 1960
 7%العاملني لحسابهم الخاص
		
7%
الدخل التقديري حسب النشاط املهني
النظام التكمييل
3%
6%
9%
الجزء من األجر الذي يفوق  6مرات األجر
األدىن املهني املضمون

أصحاب الجرايات
(متقاعدون وأرامل)

الثلثني عىل كاهل املؤجر والثلث عىل كاهل األجري غري أنه ت ّم احرتام هذا
املبدأ بالنظام التكمييل ألُ َجراء القطاع الخاص.
كام نالحظ تواصل املساهامت من طرف أصحاب الجرايات بالقطاع
العمومي رغم إحالتهم عىل التقاعد مام يرضب املبدأ التوزيعي للضامن
االجتامعي واملتمثل يف خالص املتقاعدين من مساهامت النشيطني.
وترتبط الوضعية املالية للصناديق التي تدير هذه األنظمة باملؤرش
الدميغرايف لل ّنشطني مقارنة باملنتفعني بجراية .ونظرا إىل األزمة االقتصادية
التي متر بها بالدنا من تقلص يف حجم االستثامرات وبالتايل تقلص فرص
العمل فهذا املؤرش مل يتجاوز  2.75عامل لكل منتفع بجراية بالصندوق
الوطني للضامن االجتامعي (عدد الناشطني= 2402269واملنتفعني
بجراية )871152

 - 2مساهمة الدولة:
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إعداد :محمد عيل زريدات
رئيس مركز سابق بالصندوق الوطني للتأمني عىل املرض
كاتب عام نقابة املتقاعدين بجرجيس وعضو الفرع الجهوي
للمتقاعدين مبدنني مكلف بالدراسات والشؤون القانونية
االجتامعية واالرتفاع املتواصل لعدد املنتفعني بجراية ٬فقد تم تحويل
مبالغ من ميزانية الدولة لفائدتها بداية من سنة  2015ليتسنى لها
تنفيذ تعهداتها أمام منظوريها.
وت ّم تثبيت هذا املبدأ بالفصل  71سابعا من القانون عدد  37سنة
 2019املتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  12سنة  1985حيث ورد
بهذا الفصل «تتحمل ميزانية الدولة كلفة اإلجراءات االستثنائية التي
نتخذها والتي يكون لها انعكاس مايل مبارش عىل التوازنات املالية
ويخصص لها االعتامدات الالزمة».
ويف إطار مواصلة تنويع مصادر متويل أنظمة الضامن االجتامعي فقد
ت ّم إحداث مساهمة تضامنية بداية من سنة .2018

 - 3املساهمة االجتامعية التضامنية

تم إحداثها مبقتيض أحكام الفصل  53من القانون عدد  66لسنة
 2017املتعلق بقانون املالية لسنة  2018كام ت ّم تنقيحه وإمتامه
بقانون املالية لسنة .2019
وتوظف املساهمة التضامنية عىل األشخاص الطبيعيني الذين ال
يتجاوز دخلهم السنوي الصايف 5000د بعد طرح التخفيضات وكذلك
عىل املؤسسات الخاضعة للرضيبة عىل الرشكات .وقد ساهمت هذه
املساهمة يف تقليص العجز الكبري الذي عرفه الصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة االجتامعية قبل املراجعة التي أدخلت عىل قانون
التقاعد سنة ( 2019الرتفيع يف نسب االشرتاكات ويف سن التقاعد).
مع العلم أن حجم املبالغ املتحصل عليها بعنوان هذه املساهمة قدر
بحوايل  600م د سنة  2021حسب ترصيح وزير الشؤون االجتامعية
بنرشة أخبار الساعة الثامنة ليوم .8/9/2021
مع العلم كذلك أن هذا الشكل من املساهامت يف أنظمة الضامن
االجتامعي ت ّم إقراره بفرنسا منذ سنة  1997وتحتوي عىل:
 املساهمة التضامنية املعممة وترتاوح نسبتها بني  8.3%إىل 3.8%من الدخل املستوجب
 مساهمة تغطية الدين االجتامعي وتساوي نسبتها 0,5%ويف إطار األخذ بعني االعتبار التحوالت الدميغرافية وعدم استقرار
الوضع االقتصادي تم إحداث حساب خاص يف الخزينة بقانون املالية
لسنة  2022بالفصل  12من هذا القانون سمي «حساب تنويع
مصادر الضامن االجتامعي» تتكون موارده من عائدات املساهمة
التضامنية واملوارد االخرى التي ميكن توظيفها لفائدة هذا الحساب.
املقرتحات:
 مراجعة نظام تقاعد القطاع الخاص فيام يتعلق باألجر املرجعيوذلك باختيار معدل أفضل  10سنوات من األجور املرصح بها طيلة
الحياة املهنية للمضمون االجتامعي بدالً عن  10سنوات األخرية.
 مراجعة نسب االشرتاكات بنظام تقاعد القطاع الخاص والتييتجاوز مجموعها  %12,5بني األجري واملؤجر والتي مل تت ّم مراجعتها
منذ سنة  2009علام أن نسب االشرتاكات بنظام تقاعد القطاع
العمومي ارتفعت من  12%سنة  1985إىل %23,7سنة .2020
 إلغاء الفصل  37جديد من القانون عدد  43لسنة  2007و الذيينص عىل مواصلة مساهمة املنتفعني بجراية يف القطاع العمومي
عقب كل عملية تعديل آيل وتحميلهم النسبة املحمولة عىل املشغل
طيلة مدة رصف الجراية والرجوع إىل الفصل  37قديم من القانون
عدد  12لسنة .1985
 إحداث آلية لتعديل التوازنات املالية بني هياكل الضامن االجتامعي. تدعيم مبدأ تنويع مصادر متويل أنظمة الضامن االجتامعيبتوظيف أداءات عىل املواد املرضة بالصحة مثل املرشوبات الكحولية
والتبغ وغريها وعىل املصانع امللوثة للبيئة الخ.
ثلثي األجر األدىن إىل
 الرتفيع يف الحد األدىن للجراية يف القطاعني من ْكامل األجر األدىن املهني املضمون وتحميل هذه األعباء عىل ميزانية
حساب تنويع مصادر الضامن االجتامعي بعد تحسني موارده.
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مقاربات
 500دينار فقط معدل جراية المتقاعد في القطاع الخاص:

بعث مجلس أعلى لتمويل الصناديق االجتماعية
وديون بـ 4600مليار
قال سامي عروس مدير عام الضامن االجتامعي بوزارة الشؤون االجتامعية
«للشعب» ان بعث مجلس اعىل لتمويل الضامن االجتامعي بصناديقه
الثالثة مسألة رضورية وذلك بترشيك املنظامت الوطنية وعىل راسها االتحاد
العام التونيس للشغل من اجل استدامة رصف الجرايات ومتويل االنشطة
والخدمات التي تقدمها هذه املؤسسات العمومية اىل املتقاعدين
وهم الذين اصبحوا «حرفاء» حسب الرئيس املدير العام
للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية كامل
املدوري والذي توقف عند اهمية الحوار مع املنظمة
الشغيلة .مؤكدا ان معدل جرايات التقاعد يف القطاع
العام يف حدود 1630دينار وهي يف حدود 500
دينار يف القطاع الخاص.

تراجع العجز إلى  170مليارا
كشف الرئيس املدير العام للصندوق الوطني
للتقاعد والحيطة االجتامعية ،كامل املدوري،
أن العجز املايل بصندوق التقاعد والحيطة
االجتامعية تراجع اىل مستوى  170مليون دينار
مع نهاية سنة  ،2021بعد أن كان يفوق 1000
مليون دينار ،مبينا أن هذا التحسن يف املوازنات
املالية جاء نتيجة لعديد االجراءات املتخذة منذ 2019
والتي شملت الرتفيع يف سن التقاعد ألُجراء الوظيفة
العمومية وكذلك الزيادة يف املساهامت واحداث املساهمة
التضامنية .كام توقف عند نسبة الواحد باملائة  % 1املخصومة
من اجور القوى النشيطة واملقننة ضمن قانون املالية وانه ال نية للرتاجع
عنها .وأكد أن الوضع األمثل هو استعادة التوازن املايل للصندوق ،الفتا اىل
أن وزارة الشؤون االجتامعية لديها خطة الستئناف اصالح محاور التوازنات
املالية للصناديق االجتامعية تطمح اىل تنفيذها مع رشيكها االجتامعي يف
إشارة اىل االتحاد العام التونيس للشغل.مع رضورة االخذ بعني االعتبار كل
مسار اصالحي البعد التضامني بني االجيال وتقاسم التضحيات مع املحافظة
عن الحقوق املكتسبة .موضحا أن استدامة رصف الجرايات للحرفاء
مسألة «امن قومي».
 % 26من المتقاعدين سنة 2030
لفت املدير العام للضامن االجتامعي ،سامي عروس
االهتامم إىل عدم وجود خشية من انتظامية
رصف جرايات املتقاعدين ،قائال« :نطمنئ كل
املتقاعدين بأن حقوقهم محفوظة وبأن الجرايات
ترصف بصورة عادية» .وان رصفها ليس منة وال
من املزايا التي تقدمها الصناديق االجتامعية
وان نسبة املتقاعدين من حرفاء الصناديق
االجتامعية ستصل اىل  % 26يف افق سنة ،2030
مع تقلص عدد املساهمني مع تفيش البطالة
واالقتصاد غري املنظم واالعتامد عىل عامل خارج
دائرة التغطية االجتامعية والصحية وهذا ما يطرح
عىل الدولة واملنظامت الوطنية عدة تحديات راهنة
آنية ومستقبلية.
وأبرز الحرص عىل دعم حقوق املتقاعدين من خالل
تطبيق التعديل اآليل للجرايات عقب كل زيادة يف األجور ومع
زيادة األجر األدىن ،كاشفا أن وزارة الشؤون االجتامعية تركز عىل
استئناف عملية إصالح منظومة الضامن االجتامعي ،من خالل دعم مصادر
التمويل .مع الحرص عىل الشفافية وتطوير الخدمات املوجهة اىل املتقاعدين
واعادة تقييم نظام التأمني عن املرض مبا يضمن تحسني املنتوج املايل
والصحي املقدم اىل املتعاملني مع الصندوق وتحسني التغطية ومراقبة اليات
االستخالص والعمل عىل حوكمة الترصف يف الصناديق من اجل ان تكون
عامل امتصاص لالزمات بالبحث عن مداخيل بديلة كام توقف عند ذلك
ويف السياق نفسه الرئيس املدير العام للصندوق الوطني التقاعد والحيطة
االجتامعية كامل املدوري.

املتقاعد «حريف» صاحب حق
املدوري ويف باب تحسني الخدمات قال إن املصطلح الجديد عند أعوان
الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية يقوم عىل التعامل مع
املتقاعد كـ«حريف» كامل الحقوق والواجبات من اجل
تغطية اجتامعية وصحية شاملة تأخذ بعني االعتبار
التحوالت الجديدة يف العالقة باملتقاعد مع العمل
عىل قانون القرب وتقريب الخدمات من
الحرفاء ومن اليات خدمة الحريف املتقاعد
وبعث سلك للمستشارين املكلفني باالجابة
عن استفساراتهم ومرافقتهم يف مساراتهم
الحياتية،مثل تجربة املوفق يف الضامن
االجتامعي .كام توقف عند تجربة االهتامم
باملتقاعدين يف البلدان الغربية من الجيل
الرابع وتشمل االتفاقيات  23بلدا ميكن
للمتقاعدين فيها االقامة بتونس والتمتع
بتحويل جراياتهم يف مواقع اقاماتهم يف
النزل او االقامات وهذا ما يقتيض تثمني
الكفاءات واملتابعة االجتامعية والصحية ،هذا
اضافة اىل متابعة املسار املهني للقوى النشيطة
قبل تقاعدها.
دائرة التهميش
أفاد رئيس الجمعية العامة للمتقاعدين ،الفاضل بن تركية أن
الجمعية تتحرك من أجل طرح وضعية الحقوق املادية للمتقاعدين وكذلك
الدعوة اىل تحسني الخدمات املسداة اىل هذه الفئة يف ما يتعلق بالعالج
مهم من هذه الرشيحة يعاين من
واالحاطة االجتامعية ،مالحظا أن جزءا اّ
التهميش بسبب عدم االهتامم بقضاياه .كام أن املتقاعد «فايض شغل» ولكنه
يريد االسهام يف تنمية البالد دون مقابل وهو عند الغربيني ال يسمى متقاعدا
بل هو حكيم وجمعية املتقاعدين هناك «جمعية حكامء».
واعترب أن املتقاعدين ميثلون خزانا هاما من الخربات
التي ميكن أن تكون فعالة يف خدمة املجتمع ،ويف
عدة اختصاصات ومجاالت حيوية ،مشريا إىل أن
الجمعية التي تضم  16مكتبا جهويا ،متثل غالبية
املتقاعدين يف تونس وتسعى اىل تسليط
الضوء عىل مشاغلهم وعىل االشكاليات التي
تعرتضهم.
نضطر إلى سلفة من الكنام
قال عامد الرتيك الرئيس املدير العام
للصندوق الوطني للضامن االجتامعي ان
الصندوق يضطر اىل االقرتاض من الصندوق
الوطني للتأمني عن املرض واستعامل موارده
يف عدة أشهر لتأمني رصف الجرايات ملنظورينا
من املتقاعدين وهذا ما جعل ديون الكنام لدى
صندوق  cnssتصل اىل  4600مليار وان الصندوق
مطالب برصف جريات منظوريه ومطالب بتوفري
 400مليار كل شهر ،وهذا املبلغ متأتٍّ من اشرتاكات
املؤسسات باالقتطاع من اجور عملتها واطاراتها النشيطة٬
ّ
لذلك يجب املحافظة عىل دميومة نشاط املؤسسات الكربى والصغرى
واملتوسطة.
أ ّما عن معدل جراية املتقاعد يف القطاع الخاص فهي يف حدود  500دينار،
وتختلف من متقاعد اىل آخر وعدد املتقاعدين من منظوري الصندوق وهو
يف حدود مليونني و 400ألف منخرط ويرصف لهم شهريا اكرث من 9000
جراية ويسند الصندوق الوطني للضامن االجتامعي منحا وقروضا إىل
العائالت املعوزة ويترصف يف صندوق النفقة.
* ناجح
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السود والعنصرية يف ندوة فكرية
* حسني عبد الرحيم
السؤال املسكوت عنه يف تونس وكذلك يف بالد أخرى هو امليز العنرصي
تجاه السود من خالل حادثة مقتل الشاب األسود (جورج فلويد)
بواسطة الرشطة يف الواليات املتحدة األمريكية ،والحملة الدولية التى
فجرتها وتتابعت يف العامل أجمع ضد العنرصية ،كان موضوع
الندوة الفكرية لجمعية شكري بلعيد للثقافة والفنون
بالرشاكة مع دار الكتب الوطنية وبحضور عدد من
الباحثني والنشطاء السياسيني.
كانت املقدمة النظرية والفلسفية للباحث
محمد عمري للموقف العنرصي للفيلسوف األشهر
يف الثقافة الغربية «إمانويل كانط» والذي يتلخص
يف اعتبار السود يف مرتبة أقل من اإلنسان األورويب
األبيض يف ما يتعلق بالقدرات الفكرية ومساهمتهم
يف الحضارة وهو األمر الذي سار عىل نهجه العديد
من مفكري التنوير األورويب املعروفني بنزعتهم
اإلنسانية «كروسو ومونتسكية» وكانت حجر األساس يف
تأسيس مدرسة تاريخية كاملة عرفت باالسترشاق الفكري الغريب
والذي نقده «إدوارد سعيد» ىف مؤلفيه الشهريين «االسترشاق» و«الثقافة
واإلمربيالية» يف مناظرة هامة مع العامل األنقليزي.
املسترشق»برنارد لويس» ومن خالل تتبع األعامل األدبية مثل «قلب
الظالم» للروايئ «جوزيف كونراد» التى تحولت إىل فيلم «نهاية العامل

اآلن».
من ناحية اخرى قدمت الباحثة والصحافية سلمى الجاليص دراسة
بعنوان «قسوة السواد :امللونون يف األغاين الرتاثية للتونسيات حضورا
ومتثيال» وهي قراءة تاريخية وتحليلية للرتاث الغنايئ للنساء واألمثال
الشعبية وما احتوته من تعا ٍل ومتييز و تقليل من شأن السود وقدراتهم
وجدارتهم االجتامعية وهو ما اشتمل عىل توصيفهم بألفاظ من
نوع «كحلوش» و«وصيف» وإلصاق صفات سلبية بهم
وحتى وضعهم يف عزلة اجتامعية كفئة اجتامعية غري
مدمجة وحتى رفض مصاهرتهم يف قطاعات من
التكوين االجتامعي وإعاقتهم يف بعض املؤسسات
التعليمية.
الباحث األسود «سليم لوم» املحرر للجريدة
االلكرتونية «تونزي نومرييك» قدم تقري ًرا مهام عن
أوضاع املهاجرين السود بني بلدانهم األصيلة وبالد
املهجر مفصال األوضاع القانونية واإلدارية املعيقة
بني وجودهم الفعيل يف الهجرة وبلدان املنشأ والعسف
الذي يتعرض له ذو البرشة السوداء بني عاملني واملشاكل التى
يتعرضون لها وعىل األخص يف البالد املتحدثة بالفرنسية والتي وصلت
التحيل اإلجباري لهم.
حتى رّ
النقاش تطرق اىل جوانب تفصيلية وأضاف املتحاورون نقاط هامة
سواء يف الجانب النظري أو يف التفاصيل التاريخية والفولكلورية وقام
الدكتور عبد السالم البغوري رئيس الجمعية والندوة بإدارة النقاش الذي

سقيفة خير الدين باشا
أو ما تبقى من قصره انهار سقفها

ووزارة الثقافة تتفرج واملعهد الوطني للرتاث
صامتٌ
يف مدخل املكتبة العمومية الجهوية مبنوبة تقع بناية متهالكة تضفي بؤسا
واضحا عىل املكان وتنفّر من زيارته رغم ان نيابة املكتبة العمومية حديثة
ونشاطاتها متنوعة وبسؤالنا عن هذه الخربة التي تش ّوه املكان وتشكل خطرا
عىل الز ّوار من االطفال خاصة مبا يتساقط منها من قشور سميكة هي حصاد
عمليات ترميم عشوائية عندما كانت هذه البناية مق ّرا للشعبة الدستورية.
فوجئنا ان هذه البناية املش ّوهة هي سقيفة خري الدين باشا ،صاحب
«أقوم املسالك يف معرفة احوال املاملك» وقد كانت جزءا من منزله الريفي
الواقع يف ضاحية منوبة وهو املنزل الذي سكنه او اعتزل فيه ملدة سبع سنوات
اذ استقال من كل مناصبه القيادية يف االيالة التونسية ابان حكم أحمد باشا
باي ،استقال احتجاجا عىل الفساد واملحسوبية سنة  1862وقد كان وزي ًرا
للبحر وترأس مجلس الشورى ،اعتزل اذن يف قرصه يف ضاحية منوبة لسنوات طويلة كانت مثارها كتابه الشهري الذي كتبه تحدي ًدا يف هذه السقيفة
التي كانت مبثابة الخلوة واملجلس الذي يستقبل فيه اصفيائه من املفكرين واملثقفني كسامل بوحاجب وأحمد بن ايب الضياف ..ولكنه كان يقيض أكرث
وقته فيها منهمكا يف الكتابة والقراءة.
اندثر قرص خري الدين يف ضاحية منوبة كام اندثرت قصو ٌر اخرى من املعامل املادية ومل تبق إال السقيفة التي تعود ملكيتها العقارية اىل وزارة
الشؤون الثقافية اذ هي يف حوز االرض التي شيّدت عليها املكتبة الجهوية ولكن
هذه السقيفة ورغم القيمة الرمزية لها والقيمة املعامرية تركت كال ُد ّمل عىل
وجه جدار املكتبة ومل تحض مبا يلزم من الرتميم من قبل املعهد الوطني للرتاث
الذي يبدو أنّه طاملا تعلّل بش ّح املوارد ،مديرة املكتبة الجهوية مبنوبة ك ّررت
املراسالت اىل الوزارة املعنية عن طريق املندوبية الجهوية للثقافة ولكن ال نتيجة
تذكر.
ومازال هذااملعلم الهام عرضة لكل االخطار خاصة بعد ان انهار سقفه منذ
سنوات وبات يشكل خط ًرا عىل كل ال ّزوار فهل تتحرك الوزارة واملعهد حامية
ملعاملنا وحامية لنا نحن الز ّوار.
* سلمى الجاليص

رمبا يكون فاتحة نقاش وطني معمق حول املشاكل العنرصية الحادثة
واملتوقعة يف ظل زيادة الهجرة الرشعية وغري الرشعية من جنوب
الصحراء وانغالق أبواب الهجرة إىل أوروبا مع مايتمخض عنه ذلك من
متييز يف األجر وكذلك يف العادات االجتامعية ويف ظل تقلص فرص العمل
أمام كل قطاعات املجتمع واملنافسات للحصول عليها واستغالل ذلك
من قبل اصحاب املشاريع ببخسهم لحقوق املهاجرين وهو األمر الذي
استدعى الرشوع ىف تنظيم املهاجرين يف أطر نقابية فعالة حتى يتحقق
لهم التضامن من قبل الشغيلة يف تونس ملواجهة أوضاع اجتامعية يف
حالة تدهور مستمر.

أخبار الجامعة

منح ومساعدات
اجتماعية
ينتظر ان يتم خالل االيام القادمة رصف القسط الثالث من املنح
الجامعية لتشمل حوايل  100ألف منتفع عىل املستوى الوطني (38
ألف راجعني بالنظر إىل ديوان الخدمات الجامعية للشامل).
كام انطلقت دراسة ملفات الطلبة الذين تقدموا مبطالب للحصول
عىل مساعدات اجتامعية التي تقدم سنويا للطلبة املنتمني إىل العائالت
محدودة الدخل والذين ال يستجيبون لرشط الدخل العائيل للحصول
عىل املنحة الجامعية وهنا نتساءل مجددا عن عدم ترسيع سلط
االرشاف ونعني وزارة التعليم العايل بتجميد القرار الحكومي املتخذ
منذ أشهر عديدة بتوسيع دائرة الطلبة املمنوحني من خالل الرتفيع يف
السقف املحدد للدخل العائيل املعتمد حاليا يف مقياس اسناد املنحة
وهذا ما سيمكن اعدادا كبرية من الطلبة املنتمني إىل العائالت التي
تستحق فعليا الدعم واملساعدة يف مثل هذه الظروف الصعبة هذا ما
نعتربه تراخ ومامطلة من سلطة االرشاف النه كان من املفرتض الحسم
يف هذا املوضوع منذ بداية السنة الجامعية وعدم ترك الوقت مير
ونحن سندخل املرحلة االخرية منها دون ان تظهر بوادر جدية التخاذ
القرار النهايئ ليستفيد منه اغلب الطلبة بعيدا عن املقاييس املجحفة.
* انتداب الدكاترة
مازال موضوع انتداب الدكاترة املعطلني يثري عديد االسئلة بعد
الوعود واالنتظارات بايجاد حلول لبطالتهم املتواصلة منذ سنوات يف
حني كان من االجدر ان تحظى باالولوية لنخبة النخبة يف مجتمع
يروج خطابه الرسمي إال ان الحاصل هو عدم انطالق لجان االنتداب
بعد ان تم تقديم املطالب مبختلف الجامعات والتي تكلفت عىل
الدكاترة املعطلني مبصاريف ال قدرة لهم عىل تحملها كام ان سلط
االرشاف مازالت متشبثة بطلب وثائق ال جدوى منها واخرى ميكن
تأجيلها بعد القبول النهايئ إضافة اىل العدد املرتفع من النسخ الورقية
والرقمية للمنشورات والدراسات يف وقت كأن ميكن االكتفاء بالرضوري
منها وكان االمر رغبة يف تعجيز اغلبيتهم عىل املشاركة الن هناك من
مل يقدروا عىل تحمل التكاليف التي تتطلب عرشات الدنانري وهذا
معلوم لدى الجميع مبا يحتم اعادة النظر بجدية ودون تعويم يف
مراجعة طرق االنتداب وفتح االفاق امام الجميع خاصة أ ّن الحاجيات
موجودة يف أكرث من اختصاص للرفع من مستوى التأطري والتكوين
وعدم التعلل بغياب االعتامدات املالية الن هذا السبب ليس اال تعلة
للتحجج باستمرار بطالة نخبة البالد.
وتتجه أغلب التحركات يف الفرتة االخرية للتنسيق مع الجامعات
األوكرانية اليجاد حلول المتام السنة الجامعية بالنسبة إىل الطلبة الذين
أجربتهم الحرب دائرة بأوكرانيا عىل العودة اىل تونس قبل اسابيع قليلة
من حصولهم عىل شهاداتهم الجامعية التي ضحوا من اجلها عىل مدى
سنوات.
* لطفي املاكني
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رواية كنت يف الر ّقة لـ«هادي يحمد» خطاب من؟ ضد من؟
* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)

«ليست سلطة الكالم اال السلطة املوكولة ملن فوض له
امر التكلم والنطق بلسان جهة
معينة” (بورديو)

«افرتض أن انتاج الخطاب يف كل مجتمع هو يف نفس
الوقت انتاج مراقب و منتقى
ومنظم ” (فوكو)
كل خطاب هو احالة عىل مختفي أو عىل مبحوث عنه
أو هو عىل رأي « بول ريكور» استدعاء لتأويل» ،أو هو
لدى «فوكو» حفر يف ظاهره .وورقات هذا العمل محاولة
لكشف بعض مكونات الخطاب ومتابعة لخلفياته
لتقريب الصورة من القارئ.
إ ّن رواية كنت يف الرقة ل «هادي يحمد» الصادرة عن
دار النقوش عربية
يف طبعتها الثالثة سنة  2017عمل روايئ  1يحمل شهاة
ذاتية ملحمد الفاهم املقاتل «الهارب» من سوريا شهادة
عن حرب رمزية الوجود واملعنى فهو تونيس ومسلم
وعريب يختار غزوة بلد شقيق »سوريا» لغاية أسلمته
فينقل لنا بعد «هروبه» منه شهادته عىل نص وخطاب
مبحوث عنه.
«كنت في الرقة» خطاب من؟ ضد من؟
خطاب الراوي أم خطاب «محمد الفاهم «الشخصية
املحورية»؟
تداخل السرية الذاتية مع السرية الغريية خيار كاتب
العمل «هادي يحمد» يف بناء الرواية لتكون حكاية
مقاتل يف صفوف «الدولة اإلسالمية» بالرقة أحد املدن
السورية ،يكتشف الدمار والرعب واإلجرام الذي ساهم
قص يدخل يف
فيه فيفرمن ذاك الجحيم ليقصه عليناّ .
خطاب اعرتاف تقصده الذات للتخلص من عذاب
ضمريها ملشاركتها يف إجرام توجه نحو نفسها وغريها.
لعله بهذا الخطاب يكفر عن اختيار غري مدروس حيث
خالف الحلم الواقع.
حكاية يتداخل فيها الراوي «املؤلف مع الشخصية
املحورية» «محمد الفاهم» أو هام واحد .هو يف هذا
القص رشيك أو هو ناقل الحدث وموجهه .إنه ثراء يف
الرسد فحكاية «محمد الفاهم «بقلم هادي يحمد شهادة
حرة يرويها أديب وإعالمي يسعى لكتابة خطاب روايئ
تتكثف فيه الدالالت.
«هذه الشهادة ليست شهادة أسري وال مضطر بل شهادة
حرة من الداخل خطت بإرادة كاملة دون ضغوط شهادة
كاملة ملسار رحلة متت بوعي واختيار»2

شهاد ة على القتال والحياة الدمار في
“الرقة“3
«الكتاب… رواية حقيقية لتجربة الحياة والقتال يف الرقة
يكتشف القارئ يف رواية «كنت يف الرقة» رحلة تجسد
حكاية مقاتل داخل عامل مرعب لإلرهاب ينتمي فيها
السارد لتنظيم داعش .لقد استطاع املؤلف «هادي يحمد»
عرب وساطة مح ّمد الفاهم الشاب التونيس املتحمس لهذا
العامل أن يصف لنا الحياة الخفية والظاهرة والعجيبة يف
مدينة الرقة وغريها من املدن السورية التي وصلت إليها
حمالت الفتح املزعوم.
هي شهادة تروي فصولها األخرية كيفية انتقال الراوي من
اإلنسان العادي إىل السلفي الجهادي أي هي حكاية فرد
أو مجموعة كفرت بالواقع وأرادت تغيريه بالقوة .حكاية
شباب مل تحتضنه دولته فغري وجهته لخطاب يعده
بالجنة يف أرض القتال وتحت سامئها .إنها شهادة انتقال
من املدنية والسالم إىل الحرب أو هي مسرية الفتح
األعظم الذي يغادر البالد التونسية إىل الرشق العريب
«سوريا» ،من مدينة «نابل» إىل سامء «الرقة» وأرضها
 ،أوهي إخبار عن هجرة من حياة اآلن بكفر أهلها إىل
حياة اإلميان واألخوة وطلب الشهادة يف سبيل نرش كلمة
الله .نكتشف يف هذا العمل حكايات عجيبة يف شكل
اعرتافات للسارد يطغى عليها تداخل األزمنة واألمكنة
و االنتقال من مامرسة املشرتك الزمكاين االجتامعي إىل
السلفية الجهادية .إ ّن القص يأخذ القارئ من رمزية
تعدد املدن إىل رمزية الجسد عند «الدواعش» ،شهادة
عن وضع املرأة يف ذاك املكان وعن غريب العالقة بينها
وبني الرجل .ذاك الخطاب يفتح للقارئ باب التأويل
«الرشعي» للنص الديني حيث يصبح الجسد األنثوي
وسيلة جهاد ومحلّ سؤال مرشوع :هل هو جهاد
نكاح أم جهاد مغفرة؟ أم هو لغة استغالل األنثى من
«املجاهدين» طمعا يف ثواب تناله جزاء إشباعها لنهمهم؟
رسد يعرث فيه القارئ عىل مسار تأوييل تشويهي لسامحة
الدين ودخول «الدواعش» لخطابات تربيرية للذّة
والستغالل الحريم وملفاهيم مقدسة كالجنة واإلميان
والجهاد.
الذات المجتمع والتاريخ
إن الراوي يحدثنا عن شباب يريد تأسيس إسالم سيايس
يغري واقع املجتمع وقيمه بناء عىل رؤيته الخاصة للقران
الكريم أو هو تأويله ألحكام النص الديني الرشعية
لتطبيقها عىل واقع اآلن يف تناقضه مع عظمة تاريخ
األمس.
لعله بهذا الخطاب يستهدف مجتمعا كافرا يتطلب حضور
قول االله وأسلمة دار الكفر يف «الرقة» كشاهد عىل ذاك

الخروج عن تعاليمه ،هو السعي إىل مسار تصحيحي
ملدن عربية أخرى عرب قوة النار والحديد .يحاول الخطاب
الروايئ يف هذا العمل أن يكشف لنا سعي السارد لتربير
مرشوعية غزوه ألمكنة اآلخر وتهديده ألمنه وسالمته
وحياته عرب فهم خاص لنصوص القرآن الكريم:
«كنت يف الدولة اغتنم االوقات التي تتخلل الغزوات من
اجل مراجعة ما حفظته وحفظ ايات وسور جديدة»4
إنها ذات تتجاوز فرديتها لتعانق املشابه أو هي املفرد يف
صيغة الجمع أو هي تجسيد لخروج الكتابة الروائية عن
مألوف التأليف ومضامينه الرسدية
تستدعي القارئ لخطاب مغاير
يصدم التلقي لديه ويحيله عىل
دهشة املعروض عليه من أحداث.
فإذا كان خطاب «أدب الرحلة» يف
الرتاث العريب يعج بحسن اإلخبار
وتنويع املعارف باألمكنة والطباع
واملناخ فإ ّن هذا العمل الروايئ
يف قصه للرحلة وعربرسد تنقالتها
من تونس لسوريا وما صاحبها من
تغيريات يف املكان والزمان واالفكار
يصدم املتابع بخطاب ينتمي
مضمونه إىل أدب الحرب حيث
املوت والخراب ورائحة الدم.
لقد كان «محمد الفاهم» بطل
القص شهادة عىل جيل اختار االنخراط يف «ثقافة داعش»
غري انه صدم ففر منها عائدا من الرقة اىل تونس لريوي
موقفه من ذاته واملجتمع والتاريخ .كان الراوي شهادة
عن جيل مغرر به عرف جحيم داعش ولكنه عاد إىل
بلده تائبا ونادما ليط ّهر نفسه بكتابة اعرتاف تنقله من
الشعور بالذنب إىل الراحة النفسية والخالص ،هو التطهري
للروح عرب عظمة االعرتاف بالذنب لبلوغ الغفران األريض
والساموي.
لعل خالصة القص يف هذا العمل الفني ومعاين الخطاب
ورهانات الكتابة تكمن يف االعرتاف بأزمة جيل عريب
تبخرت أحالمه ذات يوم فانخرط يف عنف شامل
توجه نحو ذاته ونحو اآلخر بحثا عن البديل القيمي
واالجتامعي والسيايس.
خطاب جيل عانى من االستبداد
«باملقابل كان اسامة يحدثني عن مراقبة املتدينني من
قبل رجال االمن يف تونس واعتقال املتدينني والتضييق
عليهم» 5
جيل مل يستطع الحاكم السيايس قبل الثورة أن يهتم
بتطوير عالقته مبوروثه الثقايف فابتعد عن االصول

والجذور الرشعية الزيتونية وارمتى يف حضن سلفي
غريب..
كان الراوي للغزوة من نابل املدينة الساحلية التونسية،
اختار الهجرة للجهاد ليلتقي بغريه من كل فج عميق
.جيل فر من تونس ليتخذ طريقه نحو سوريا مارا بليبيا
فاسطمبول ليعرب نحو عمق العروبة فكانت مدينة الرقة
شهادة عن غزوة شيطانية لذبح التاريخ العريب .إنه
خطاب روايئ يخربنا عن أزمة جيل ،وحرية أمة وغياب
رشد دولة .حكاية تنبئنا عن شباب فقد االنتامء للمكان
وللزمان وللمعيش ولقيم املصالحة
بني ذاته وقيم املحيط فاختار
خطاب املوت والدمار عوض الحوار
واالعرتاف باالختالف..
جيل كان ضحية الحاكم والتاريخ
وواقع العوملة وفساد الساسة .واقع
عانت منه تونس قبل الثورة أساسا
فرتاكمت داخل شبابها نريان قهر
فشل حكام السنوات األوىل من
الثورة يف احتوائه وحسن توجيهه
فكان الفرار ومواصلة التنكر للمكان
وللزمان وللقيم.
فهل نخن مع خطاب روايئ يتطلب
منا مراجعة للذات وللتاريخ
وللثقافة أم هو البحث عن قارئ
يؤول رهانات الخطاب ضمن انفتاح الداللة وتنوعها؟
«مقدورهم التقيد مبقتضيات هذه القصدية الغائبة .إن
اللغة تندرج ضمن لعبة متنوعة للدوال»6
لعل هذا العمل بدعوته لرثاء الداللة والبحث عن
قارئ جديد محاولة أخرى للتفكري يف سبل إصالح كليّ
للتوجهات العامة للدولة التونسية خاصة والعربية عامة
إلنقاذ الشباب الحارض والقادم من خطر قيم العنف
واإلرهاب عىل الذات واآلخر الشبيه واملختلف .وسيظل
األدب نرباس الحياة مذكرا بعمق مامرسة وجودها.
هوامش:
 1مصدر العمل :هادي يحمد كنت يف الرقة رواية الطبعة
الثالثة نقوش عربية 2017
 2هادي يحمد كنت يف الرقة املقدمة ص9
 3مصدر العمل نفس الصفحة
 4مصدر العمل ص 192
 5مرص العمل ص 193
 6امربتو ايكو التاويل بني السيميائيات والتفكيكية
ترجمة سعيد بنكراد املركز الثقايف العريب 2000

بعد القاعات التونسية :

ظافر يعرض فيلم «غدوة «اليوم يف االمارات ثم قطر

بعد بدء عرضه بنجاح يف دور العرض التونسية ،ينطلق فيلم غُدوة يف دور العرض باإلمارات وقطر
يوم  17مارس وتنظم دار كارتييه مع مخرج ونجم الفيلم ظافر العابدين عرضاً خاصاً للفيلم بديب
يوم  15مارس ،بالتعاون مع الرشكة املوزعة «ماد سولوشن» ويتلوه حفل استقبال لضيوف العرض.
ظافر العابدين هو سفري دار كارتييه يف الرشق األوسط ،ويقدم تجربته األوىل يف اإلخراج من
خالل فيلم غُدوة إضافة لبطولة الفيلم ،وإنتاجه من خالل رشكته  DOUBLE Aباالشرتاك مع
نوماديس إميخ للمنتجة درة بوشوشة ،ويُعرض الفيلم من خالل سينام فوكس يف اإلمارات وقطر،
ثم يف لبنان مبوعد سيتم تحديده الحقاً.
اشرتك يف كتابة سيناريو «غُدوة» السيناريست املرصي أحمد عامر مع ظافر العابدين الذي ألف
القصة ،وتنطلق أحداث الفيلم عندما تؤدي حالة حبيب الصحية إىل جمع شمله مع ابنه من زواجه السابق

أحمد الذي يبلغ من العمر  15سنة .يؤثر املايض السيايس لحبيب خالل سنوات الدكتاتورية يف تونس عىل
حارضه ،فتنقلب األدوار ويُجرب أحمد عىل العناية بأبيه والحفاظ عىل سالمته ،فيجدان نفسيهام يف
موقف خارج عن السيطرة ومل يكن يف الحسبان.

جوائز اخرى منتظرة

فيلم غُدوة من بطولة ظافر العابدين ونجالء بن عبد الله ،والبحري الرحايل ،وغانم الزريل ،ورباب
الرسايري ،وأحمد برهومة .العرض العاملي األول للفيلم كان يف مهرجان القاهرة السيناميئ الدويل يف
ديسمرب  ،2021حيث فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم فيربييس (االتحاد الدويل لنقاد السينام).
ناجح
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مسرحية «هسترييا تحت القصف»
* حسني عبد الرحيم
تستمر ورشة تكوين املمثل بفضاء أرتيستو يف تقديم األعامل املميزة من
املرسح العاملي ،كان عرضها األول الذي تناولناه بألنقد والتحليل عىل
هذه الصفحات تحت عنوان «اللعبة» للمؤلف الفرنيس «جان جينيه».
العرض الثاين هو مرسحية الالمعقول ليوجني يونسكو (روماين -فرنيس)
املكتوبة يف الخمسينات من القرن املايض تحت عنوان «هذيان اثنني»
والتي أرشف عىل استنباطها لتناسب ال ُركح املخرج «غازي الزغباين»
تحت أسم «هسترييا تحت القصف» والتحوير الذي قام به للنص يتالءم
مع األحداث التي نعارصها اليوم من اوبئة عاملية وحروب دولية التنتهي
سواء يف أوروبا أو آسيا أو حروب أهلية تقريبا يف كل افريقيا وغارات
جوية وصواريخ تهدد حياة اإلنسان والحيوان والنبات ،هي حروب
ليست ككل الحروب فأهدافها غامضة وضحاياها غالبيتهم من املدنيني
القابعني فزعا يف بيوتهم.
هؤالء اللذين ال يشتبكون يف قتال تلحق بهم خسائر مادية بالطبع ولكن
خسائرهم النفسية والعقلية فادحة ال ميكن تعويضها وال الشفاء منها..
هي جروح ال تندمل مع الزمن..
إمرأتان ورجالن يف منزل يف مالبس النوم وتنطلق من حولهم أصوات
انفجارات القنابل يف حرب ال نعرف متخاصميها ،..ولكن األحياء عندما
يواجهون املوت املنتظر تنطلق من دواخلهم ليس املشاعر العادية بل

تخرج منهم وبينهم ذكريات األالم التي تعرضوا لها فيام سبق من الزمان
والشكايات من بعضهم واملشاعر املتبادلة يف عالقات عاطفية سادية
ومازوخية ،والحب والعالقات الزوجية املفرتضة تغطي كل ذلك مبشاعر
واحتياجات مادية ونفسية تكشف الحرب وأخطار املوت هشاشيتها
فينطلقون يف الهذيان االنتقامي والذي يتحول يف
لحظات شهوانية هستريية ملعادلة املوت امل ُحدق
فوق رؤوسهم ورؤوسهن املهسرتة.
يتشاكون ويتعانقون ،يتنازعون ويتعاركون يف مكان
محارص يف تتابعات هستريية ال يحكمها منطق
سوى هاجس املوت والتعلق بالحياة الخارسة التي
يحيونها ولكنهم اليعرفون حيوات أخرى غريها ،هم
معا يف مأزق الوجود العبثي امل ُهدد بالزوال.
عىل ُركْح فارغ غري من حاجز يفصل الحياة عن
املوت بخطوة ينتقلون بهذيانتهم فارغني من
املعنى ،وال يتعرف كل منهم ومنهن عىل رشيكه
فيتبادلون األدوار ال فرق بني أن يكون أحدهم مع
إمرأته أو مع إمرأة أخرى يف هذا الحصار الذي
يتبق لهم
ينتفي فيه ما هو شخيص وحميمي فلم َّ
ِ
ولهن سوى الفزع الهستريي والرعب من الفناء امل ُحدق بهم وبهن.
نشاهد يوميا الهاربني من ويالت الحروب يف مالجئهم يحملون أطفالهم

فيلم «الحوض المنجمي»

املخفي هو ما يحدث بينهم وبينهن
ومتاعهم هاربني من القصف ،لكن
ّ
يف حالة الحصار.
«يوجني يونسكو» ومرسح الالمعقول هو نتيجة لحربني عامليتني أنتجتا
ماليني القتىل وعرشات املاليني من الجرحى ومئات املاليني من اإلعاقات
النفسية والعقلية.
«غازي الزغباين» أخرج هذا مبا يشبه الحرب
الحالية رمبا ىف البوسنة أو اليمن أو أوكرانيا
هي حرب ليست معينة بل كحالة من
الفوىض والالمعقول الذي يطلق شياطني
النفس البرشية املعذبة دامئا مبا ال يُحتمل
وال يُفهم إال كمعاناة وجودية خام متكررة
كطاحونة الزمن وكجحيم واقع و مستدام.
عىل ال ُركْح أجاد كل من املمثلني :أمين
عريضة ومجدي حجام وأنس بيزوزا وتقوى
النفري وزينب الشعبوين وهذا بفضل
التدريب املتميز الذي تلقوه يف «أتيليه
املمثل  »2021والذي يستمر ىف تقديم
األعامل املتميزةملرسح الالمعقول والعبث
بفضاء األرتستو بالبلفدير ،وهو إضافة متميزة ونوعية ومواتية للمجال
املرسحي املأزوم.

في دورته األولى

وثيقة أخرى تدين النظام السابق

مهرجان َ
كان للرواية يفتح
أبواب الرتشح لجوائزه

الذاكرة االجتامعية هي موضوع رصاع
دائم ..فتذكر املقاومة االجتامعية
هو يف حد ذاته حثّ عىل مقاومة
جديدة للبؤس والتهميش ،واالنتفاضة
االجتامعية لشغيلة الحوض املنجمي
يف السنني االخرية لحكم زين العابدين
بن عيل كانت املؤرش عىل العد التنازيل
لهيمنة النظام التجمعي اذ بخالف
التمردات الطالبية فإن قطاعا عاما من
الشغيلة مؤثر يف دوران عجلة االقتصاد
التونيس دخل يف مواجهة شاملة مع النظام.
الفيلم التسجييل «الحوض املنجمي ذاكرة وطن» والذي انطلق يف شهر
جانفي  2008ىف الرديف وشمل ام العرايس واملظلية بوالية قفصة ثم
اتسع ليشمل الحوض املنجمي بأكمله والذي انتجه املنتدى التونيس
للحقوق االقتصادية واالجتامعية وهو يف االساس رصد لالحداث
وتجميع لشهادات االحياء من مختلف التوجهات النقابية والحقوقية
واالجتامعية والذين شهدوا املعارك والذين ت ّم إيقافهم والذين تضامنوا
وساهموا يف الحملة الدولية للوقوف مع املحتجني.
هناك شهادات لحسني العبايس وملحمد املسلمي ولقاسم عفية من
املسؤولني النقابيني انذاك ،ومن قادة االحتجاجات هناك شهادات
ألمهات املحتجني واملوقوفني والشهداء هشام العالميي وحفناوي
املغزاوي وعبد الخالق عميدي ٬ومن الحقوقيني هناك شهادات ملختار
الطريفي ولرضا الرداوي املحاميان املتطوعان ضمن فريق كبري من
املحامني والذين واجهوا إجراءات قانونية غري سليمة وقضاة منحازين
وفندوا التهم امللفقة ومن الحركة النسوية هناك شهادات لقيادات
من جمعية النساء الدميوقراطيات خديجة الرشيف وسعيدة قراش
وأحالم بلحاج .كام ان هناك شهادات مه ّمة ملناضلني أمنيني ومث ّة شهادة
للسكرترية السابقة للحزب الشيوعي وعضو الربملان الفرنيس «ان ماري

انطالقا من وعيه العميق برضورة تشجيع اإلبداع يف مجال الرواية
وتثمينه يعتزم املركز الثقايف أبو القاسم الشايب بالوردية تنظيم
مسابقتني أدبيتني يف فرعي املخطوط الروايئ والدراسات الرسدية
ضمن فعاليات الدورة األوىل ملهرجان» كان للرواية» الذي ينتظم
مبناسبة شهر الرتاث بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بتونس أيام 13و14و15ماي 2022تحت شعار «توظيف الرتاث
يف الرواية التونسية» فعىل الكتاب الراغبني يف املشاركة إرسال
أعاملهم عىل العنوان التايل :املركز الثقايف أبو القاسم الشايب
بالوردية 77:مكرر شارع بالفي  1009الوردية  1تونس
رشوط املشاركة:
 /1جائزة الدراسات الرسدية :أن يكون محتوى البحث املشارك به
معنيا بدراسة النصوص الروائية التونسية
تقبل املشاركات مخطوطة أو مطبوعة مع رضورة ذكر اسم دار
النرش يف مطلب املشاركة بالنسبة إىل األعامل املنشورة.
 /2جائزة املخطوط الروايئ :تفتح املشاركة يف جائزة املخطوط
الروايئ لجميع الكتاب التونسيني
وترفق األعامل املشاركة بـ:
* مطلب ترشح باسم مدير مهرجان كان للرواية
* سرية ذاتية للمؤلف ونسخة من بطاقة تعريفه الوطنية
مالحظة :يفتح باب الرتشح انطالقا من تاريخ صدور هذا البالغ
ويختم يوم  26أفريل  2022عىل الساعة السادسة مساء .وستعرض
األعامل املرتشحة عىل لجنة علمية محكمة لتسند جوائز قيمة
لألعامل الفائزة مبناسبة انعقاد فعاليات الدورة األوىل للمهرجان.

* حسني عبد الرحيم

بوفيه» وشهادة أخرى ألحد قادة االتحاد العام للشغل ( )CGTوالذين
حرضوا وارسلوا وفودا للتضامن عىل عني املكان وخالل املحاكامت
وكان للجالية التونسية بفرنسا دورا مهام يف تعبئة الرأي العام والحركة
الحقوقية والنقابية عىل رأسهم كامل الجندويب وسهري بلحسن ومحي
الدين رشبيب.
الشهادة األهم هي بالطبع شهادة عدنان الحاجي الكاتب العام لالتحاد
املحيل للشغل بالرديف واحد قادة الحركة والذي ظهر يف الفيلم اثناء
قيادته للتظاهر بالرديف ،والذي ت ّم إيقافه وحبسه وأطلق رساحه بتأثري
وضغوط من املركزية النقابية والحملة التضامنية الدولية.
قبيل بداية العرض قام رئيس املنتدى االجتامعي عبد الرحمن الهذييل
بتكريم املناضلة الحقوقية والتي كان دورها محوريا يف الدفاع عن
املوقوفني ومع الجرحى والشهداء راضية النرصاوي واملحامي الراحل
عمر الصفراوي واملناضل الحقوقي «انطونيو مانديغال» والصحايف
ماهر عبد الرحامن .الفيلم شهادة تاريخية عىل نضال شغيلة الفسفاط
ومخرجه نضال العازم حيث قام بدمج الوثائق املنشورة مع الشهادات
بانسجام تام ،واملنتج املنفذ ماهر عبد الرحامن وابطال الفيلم هم عامل
املناجم ويستغرق عرضه تسعني دقيقة وخالل العرض يف قاعة «الريو»
تجمع العديد من قيادات العمل النقايب والحقوقي والدميوقراطي إلحياء
الذاكرة الجمعية للعامل الذين واجهوا آلة القمع دون خوف أو تراجع.
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في بيت الشعر بالقيروان:

املرحوم الحبيب جاوحدو ،عنوان أمسية أدبية

تابع جمهور ببيت الشعر يف القريوان أمسية ثقافية بعنوان االحتفاء بالشاعر القريواين املرحوم الحبيب جاوحدو ،مبناسبة اكتشاف قصائد جديدة له
مخطوطة غري معروفة وذلك بحضور أفراد من عائلة الشاعر املحتفى به وجمهور البيت ورواد أنشطته حيث افتتحت النشاط مديرته الشاعرة جميلة
املاجري التي تحدثت عن أهمية االحتفاء بالرموز واألعالم مشرية اىل تجربته الشعرية وبعض مناخاتها وخصائصها ..ويف نشاط سابق
نظم بيت الشعر بالقريوان لقاء أدبيا أداره الدكتور العادل خرض وتضمن مداخلة للدكتور رضا مامي بعنوان «أثر الشعر العريب يف الشعر اإلسباين»
وقراءات شعرية للشاعر هشام الدامرجي ...وقد حرض هذه األمسية النقدية والشعرية جمهور الشعر ورواد بيت الشعر .وضمن الفعاليات كان
للجمهور قبل هذا النشاط مجال ألمسية أدبية موسيقية تضمنت مداخلة للكاتب لطفي الشايب حول كتاب «ظالل النخيل» (الذي تضمن نصوصا
ورسائل لشاعر تونس أيب القاسم الشايب تنرش ألول مرة) وقراءات شعرية أثثتها الشاعران آسيا الشارين ولطفي الشايب مع وصالت موسيقية للعازف معز
بن سعيد ..هذا يف سياق النشاط الشعري واألديب املتواصل للبيت والذي شمل تجارب شعراء وأدباء وكتاب من تونس ومن بقية البالد العربية وكذلك
نظم بيت الشعر بالقريوان أمسية شعرية موسيقية استضاف فيها الشعراء محمود الغامني والهادي العبديل والشافعي السليمي ..كام تابع جمهور
ورواد البيت أمسية احتفى فيها بيت الشعر بالقريوان بالشاعر املرص ّي عالء عبد الهادي األمني العا ّم لالتّحاد العا ّم لألدباء والكتّاب العرب وأدار األمسية
الدكتور العادل خرض ..وتخللت األمسية وصالت موسيقية بأنامل الفنان معز بن سعيد .هذا وتتنوع أنشطة البيت لتشمل اللقاءات الدراسية والنقدية
وما يخص الشعر ومن ذلك نوادي املواهب والرباعم ومجاالت اكتشاف املوهوبني فضال عن صالون الشعر ومهرجان الشعر العريب.
* ش /العوين

افتتاح معرضين برواق يحيى

أعمال فنية متعددة وجماليات متنوعة

* شمس الدين العوين

أعامل فنية متعددة التجارب شهدها فضاء رواق يحيى للفنون
بالباملاريوم ومعرض آخر لفنون الحروفية بفضاءات العرض
بكنيسة سانت كروا بنهج جامع الزيتونة باملدينة العتيقة تم
افتتاحهام عشية الجمعة  11مارس الجاري بحضور عدد من
الفنانني التشكيليني التونسيني وأحباء الفنون الجميلة وذلك ضمن
أنشطة اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني يف سياق فعاليات
الشهر الوطني للفنون الجميلة وتم ذلك بعد افتتاح صالون للفنون
قبل أسبوع وبحضور عدد من الفنانني التشكيليني واالعالميني
وأحباء الجامليات وفنونها املتعددة بقرص خري الدين ضمن
افتتاح الفعاليات الفنية السنوية التحاد الفنانني التشكيليني التونسيني
يف جزئها األول ونعني الصالون الوطني للفنون التشكيلية وذلك ضمن
الدورة الجديدة للشهر الوطني للفنون التشكيلية تضم «املعرض السنوي
التحاد الفنانني التشكيلني» ،و«صالون تونس للحروفية» ...وقد تم تكريم
عدد من الفنانني التشكيليني منهم حامدي بن سعد وشهرزاد كلستانة...
وكانت املشاركة واسعة للفنانني التشكيليني من أعضاء االتحاد وغريهم
حيث تعددت األعامل بني األساليب واالتجاهات واألنواع الفنية الجاملية
ومن مختلف األجيال والتجارب حيث تحدث رئيس االتحاد الفنان
الدكتور وسام غرس الله مشريا اىل برامج الدورة ونشاط االتحاد وأهمية
تجارب الفنانني املكرمني مثمنا هذا االقبال املميز عىل املشاركة كعادة

لغة االنتظار للشاعر شاهين السافي

«حني يصرخ الجرح»...
* أبو جرير
أبقتني يف دفرتها وأنا العاشق يف قاعة االنتظار أرتب ابتكار البكارة .ما
زال يل بعض األمل ألقطف مثار القصيدة .نعم من العسل وجدت حتى
السكر بشهد شهيد اللغة وزالل ضفائر السؤال.
وأنا أقرأ املجموعة الشعرية الذي عنونها بِـ«لغة االنتظار» واالنتظار
يستنطق املسافة.
ال أجد لشاهني السايف تصنيفا .فهو الشاعر الذي تكلم عنه الشعر
والطريق .وهو شاطئ البسامت وهو وجع الجغرافيا وفاكهة التاريخ.
يكتب يف الليل والصباح ،حتى يستقيم البوح .وحده الطري دليلنا الصباح
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الفنانني ضمن فعاليات وأنشطة اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني.
وينظم اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني هذه الدورة للشهر الوطني
للفنون التشكيلية بإرشاف وزارة الشؤون الثقافية وبالتعاون مع بلدية
تونس ورواق الفنون بنب عروس وذلك خالل شهر مارس.
الفعالية تض ّم املعرض السنوي وهو ينتظم بعدة فضاءات فنية للمعارض
ومبشاركة واسعة من قبل الفنانني التشكيليني التونسيني من أعضاء
االتحاد وغريهم يف شتى األمناط واألنواع الفنية الجاملية من الرسم إىل
النحت والخزف والحفر والفوتوغرافيا والتنصيبات وغريها .االتحاد قدم
عديد الفعاليات كالندوات الدورية واملعارض وغريها فضال عن الرشاكة
يف تظاهرات فنية وطنية ودولية .ويف سياق كل ذلك يربز االتحاد كإطار
للفنانني الذين تتنوع مشاركاتهم الفنية يف الفضاء التشكييل...
ويذكرنا بوجد القبل يف املساء بشارع الحب الطويل .
لغة االنتظار مجموعة شعرية صدرت مؤخرا .بعد
حلم عىل وتر الرتدد
يجف
وأنا أقرأ مل أعرث عىل قلبي .نعم القلب كاألرض ّ
بال ماء.
التجأت إىل قارورة الغاز املكبوتة حتى أفهم معاين
رفيف الشعر وسحر الغسيل.
لغة االنتظار ،قصيدة البياض ترتق أوصال السواد
ليرشق الصباح .هي مجموعة شمس تنرش الحياة
األنثى .مجموعة تفوح باللذة العاشقة لجمرة امليالد
دون نيسان شواطئ األنغام .شاهني السايف يف لغة
االنتظار ر ّوض الرصاص والجمر حتى يستقيم فرح امليالد.
شاهني السايف يف لغة االنتظار كائن من ضياء يكتب األريج كان الحرف
جغرافيا مباركة
لغة االنتظار مجموعة شعرية لشاعر بابه مفتوحا لندى بهاء القصيد.

المكتبة العمومية بفوشانة

شخصيات وطنية
وأنشطة متعددة
للطفل
عدد من الفعاليات واألنشطة أعدتها وتقدمها جمعية التظاهرات
الثقافية بفوشانة بإدارة أنوار العرفاوي وذلك يف عديد الفضاءات
بجهات البالد وخصوصا يف هذه العطلة وذلك ضمن الربنامج الثقايف
لألطفال ومنها مهرجان مرسح الطفل بفوشانة الذي يضم عددا من
العروض املرسحية والرتفيهية لألطفال والورشات والجوائز.
من جهة أخرى تم افتتاح الدورة الثالثة لِمهرجان «شخصيات وطنية
وال ِقناع» الذي تُنظّمه جمعيّة «أنوار املرسح بفوشانة» بالتعاون مع
املكتبة العمومية بفوشانة بإدارة األستاذة ألفة الرويهمي بإرشاف
املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنب عروس حيث تابع رواد
املكتبة العمومية وأحباء املطالعة من األطفال واليافعني عددا من
اللقاءات ضمن أنشطة الدورة الثالثة لِمهرجان «شخصيات وطنية
وال ِقناع» التي تنظمها جمعية «أنوار املرسح بفوشانة» حيث كان
املوعد مع عرض حكوايت حول شخصية األديب محمود املسعدي
يف إطار مهرجان «شخصيات وطنية وال ِقناع» بإمضاء السيدة ُسم ّية
السلاّ مي التي أفادت الحارضين بمِ علومات وا ِفرة أتت عىل كل
ّ
جوانب الشخصية وأمتَعنت رواد املكتبة والجمهور ِب ُحسن أداءها
وحضورها الراقي..
وتواصلت اللقاءات حيث سيكون يوم الحميس مجاال للتوغل يف
شخصية الدمتور حامدي صمود وخصائص التجربة لديه بأسلوب
محبذ وقريب من األطفال هذا اىل جانب لقاء حول شخصية العالمة
محمد الطاهر بن عاشور وذلك ضمن تجربة لتقريب مميزات
واضافات ومنجزات الشخصيات الوطنية التونسية يف مختلف
مجاالت الحياة الوطنية اىل األطفال واليافعني ليتعرفوا عىل جانب
مهم من رموزنا وأعالمنا يف الثقافة واآلداب والفنون والحضارة
والعلوم.
املكتبة العمومية بفوشانة لها تقاليد مميزة يف النشاط الثقايف
واملتصل باملعارف املفيدة لألطفال ورواد هذا الفضاء األنيق والرائق.
ويف هذا السياق تقول مديرة املكتبة « ...مهام تن ّوعت نشاطاتنا
باملكتبة تبقى املطالعة هي األساس وكل النوادي التي تم بعثها
ماهي إال فُرصة لِزيادة ال ّرغبة لدى األطفال يف مامرسة الفعل القرايئ
لِنطُلّ من خالله عىل نوافذ اإلبداع والثقافة ولِتنمية ال ِح ّس والذائقة
الفنية حتى نبني جيال قارئا ُمبدعا ُمحقّقا توازنه وبالتّايل نجاحه
ومت ُّيزه.»...
لغة االنتظار هي قصيدة تحتفي بالليل والنهار...
قصيدة دفرت األيام يف محطة االستمرار .لغة االنتظار
سهام ملحارب سالحه الحب والسالم شوقا لرشوق اللّيل.
السارد وال ّناقد شاهني السايف( :إىل
هكذا يقول الشاعر و ّ
كل عالق معي يف قاعة االنتظار يف انتظار الحياة فال
تنتظر مهديا وال ينتظرنا).
أقرأ والقراءة صانعة الوجود والقصيدة عند شاهني
أجراس كنيسة تحيك مرافئ املساء والنساء يف قاعة
انتظار ضيقة ضيق الوطن .مجموعة شعرية تشبه
الرواية يف متنها القصيص ،اقتحمت األبواب والشبابيك
املغلقة باالستعارة دون الجلوس يف قاعة االنتظار.
شاهني السايف شاعر وكاتب وناقد صدرت له مجموعة شعرية بعنوان
«حلم عىل وطن الرت ّدد» وكتاب نقدي (عم خميس شاعر الغلبة وموىل
العركة امل ُرة).
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نتائج مقابالت الرابطة
األوىل ليوم أمس األربعاء
 16مارس 2022
جرت يوم أمس األربعاء مقابالت الرابطة األوىل وأسفرت
عن النتائج التالية:
املجموعة األوىل
اتحاد تطاوين ـ النادي الصفاقيس 0-0
الرتجي الريايض ـ اتحاد بن قردان 0-0
املجموعة الثانية
ترجي جرجيس ـ النجم الساحيل 3 - 0

في النجم الساحلي

روجي لومار ينتظر مستحقاته
الحظ أحباء النجم الساحيل استمرار تواجد املدرب الفرنيس روجي لومار يف سوسة ومرافقته
للفريق لدى التنقل إىل العاصمة ملواجهة الرتجي الريايض.
وتشري بعض األخبار إىل أن العجوز الفرنيس ال يزال يف انتظار تسوية وضعيته املالية قبل العودة
إىل بلجيكا لالستقرار بني عائلته وهو ما يفرتض أن يتم يف بحر األسبوع الجاري.
إىل ذلك أكدت مصادر مقربة من فريق جوهرة الساحل أن القائد السابق للفريق ياسني
الشيخاوي قد واصل القيام بدوره مع املجموعة عرب اإلحاطة بالعنارص الشابة ودعم زمالئه
باإلضافة إىل تقديم الدعم املايل.
من جهة أخرى واصل متوسط امليدان الشاب معتز الزدام تقديم عروضه القوية التي جعلته
واحدا من أفضل العبي النجم الساحيل والبطولة يف مركزه وهو ما جعل الناخب الوطني جالل
القادري يدونه ضمن القامئة املوسعة وقد تشمله الدعوة مع الكشف عن القامئة التي ستواجه
منتخب مايل يف تصفيات املونديال.

الفيفا تلزم االفريقي بدفع
 850ألف دينار
قررت غرفة فض النزاعات يف االتحاد الدويل لكرة
القدم إلزام النادي االفريقي بدفع مبلغ يناهز 850
ألف دينارا لفائدة الثنايئ الكامروين ديديه روستون
ميغا وسارج نيكوال سونغ اللذين انتدبهام الفريق
مطلع موسم  2019/ 2018دون أن يشاركا يف أي
مباراة رسمية.
وأمهلت اللجنة النادي االفريقي  45يوما لسداد املبلغ
الذي يتضمن  90ألف أورو (ما يعادل تقريبا  290ألف دينار خطايا تأخري) قبل ميض 45
من تاريخ االعالم بالقرار حتى ال يجد فريق باب الجديد نفسه محروما من االنتدابات لثالث
فرتات متتالية ،ويف صورة تأخر الدفع يحال امللف عىل أنظار لجنة التأديب بالفيفا.

الرابطة الثانية في أرقامبعد انتهاء مرحلتها األولى

 24ورقة حمراء 43 ،مدربا
و 46حكما
بعد انتهاء املرحلة األوىل من بطولة الرابطة
املحرتفة  2ويف انتظار انطالق دوريت البالي
أوف والبالي آوت ٬هذه حوصلة شاملة عن
هذه «الدورة» للموسم  .2021-2022ونرشع
يف تقديم الحصيلة عىل أن نقدم لكم تباعا
بعد ذلك تفاصيل وتحاليل أكرث سواء تعلق
األمر بخطوط الدفاع والهجوم والهدافني
واالنتصارات والتعادالت والهزائم والورقات
الحمراء ورضبات الجزاء والحكام واملدربني.
الفرق املتأ ّهلة للبالي أوف هي امللعب
التونيس والقلعة الرياضية (املجموعة )1
وشبيبة القريوان وجمعية جربة (املجموعة
الثانية) وأوملبيك سيدي بوزيد ومستقبل
قابس (املجموعة الثالثة) وقوافل قفصة
وامللعب القابيس (املجموعة الرابعة).
الفرق التي ستخوص البالي آوت هي النجم
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الراديس (املجموعة  )1وكوكب منزل النور
(املجموعة  )2ومكارم املهدية (املجموعة )3
والحديد الصفاقيس (املجموعة )4
 الفرق النازلة للهواة املستوى األ ّول:أوملبيك مدنني (املجموعة  )1واألوملبي
للنقل (املجموعة  )2ومستقبل املحمدية
(املجموعة  )3ومرجان طربقة (املجموعة )4
 العدد الجميل لألهداف 199 : أفضل ه ّداف :كريم العوايض (امللعبالتونيس) 5 :أهداف
عدد الثنائيات9 :
عدد الورقات الحمراء24 :
عدد رضبات الجزاء 32( 43 :ناجحة و11
فاشلة)
عدد الحكام46 :
عدد املد ّربني43 :

* محمد/ع

المسابقات االفريقية:

مواعيد مواجهات الفرق التونسية

تخوض األندية التونسية نهاية هذا األسبوع مواجهاتها
ضمن الجولة الخامسة من دوري ابطال افريقيا وكأس
االتحاد االفريقي وستلعب كل الفرق مبارياتها خارج
تونس وفقا للربنامج التايل:
دوري ابطال أفريقيا:
السبت  19مارس:
الساعة :17
جوانانغ غاالكيس البوتسواين -الرتجي الريايض
الساعة : 20
شباب بلوزداد الجزائري  -النجم الساحيل
الرتتيب يف املجموعة الثالثة:
 - 1الرتجي الريايض  8ن

 شباب بلوزداد  8ن - 3النجم الساحيل  3ن
 - 4غاالكيس البوتسواين  1ن
كأس الكاف :
األحد  20مارس :
الساعة :14
زاناكو الزامبي  -النادي الصفاقيس
الرتتيب يف املجموعة األوىل:
 - 1برياميدز املرصي 10ن
 - 2أهيل طرابلس الليبي  9ن
 - 3النادي الصفاقيس  4ن
 - 4زاناكو الزامبي  0ن

النادي اإلفريقي:

الصراع اشتعل بني أنصار الوحيشي
ومؤيدي تغيريه
شهدت أسوار النادي االفريقي تحركات ملحوظة خاصة
بعد التعادل ضد النجم الساحيل وتسجيل الهزمية ضد
مستقبل سليامن والهزمية الثانية أمام األوملبي الباجي.
وتزامن ذلك مع رصاع تحول هذه املرة اىل أروقة االدارة
بخصوص مصري املدرب منترص الوحييش يف املرحلة القادمة.
ورغم أن الهيئة سعت لتسويق ما مفاده أنها تحفظ
ثقتها التامة يف الوحييش وتؤمن بحجم العمل املنجز ،اال
أن ذلك مل مينع من ترسب بعض األصوات الداعمة للتغيري
وهنالك من رشّ ح اسم نبيل الكويك للقدوم اىل الحديقة أ..
توسع مداها رغم أن نبيل
وثبت أن هذه التحركات ّ
الكويك مل يظهر يف الصورة وتم الحديث عن تواصله مع
هيئة النادي الصفاقيس.
وبلغنا أن الدفع الخفي لورقة الكويك مل يلق دعام كبريا
اداريا خاصة أن الهيئة اصطدمت بجبهة قوية داعمة
للوحييش وهاجمت بحدة حتى من ينتقده أو يفكّر يف
اللجوء لتغيري يف االطار الفني .وتبعا لهذه املوجة القوية،

فان هيئة العلمي طوت امللف مؤقتا خاصة أن الجدل كان
كبريا وثبتت قناعة لدى االدارة مفادها أن التفكري يف التغيري
حاليا يع ّد مجازفة قد تؤدي إىل الصدام مع الجمهور ..وهو
ما منح الوحييش نقاطا إضافية لالستمرار.
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جالل القادري يتجنب األخطاء قبل مواجهة املنتخب املالي
يدرس الجهاز الفني للمنتخب التونيس
الخطة املناسبة ملواجهة منتخب مايل يوم
 25مارس الحايل ،ضمن مباراة الذهاب
للدور األخري والحاسم من التصفيات
املؤهلة إىل بطولة كأس العامل ،2022
والبحث عن الخيارات الجيدة للعودة
بنتيجة جيدة من العاصمة باماكو.
وكشف مصدر مقرب من الجهاز
الفني ،أن املدرب جالل القادري وبقية
مساعديه عادوا يف األيام األخرية إىل
تحليل املواجهتني األخريتني للمنتخب
التونيس ضد مايل ،تحديدا اللقاء الودي
الذي أقيم يف شهر جوان املايض،
ومواجهة الفريقني يف الدور األول من
بطولة كأس أمم أفريقيا.
ويفيد املصدر نفسه بأ ّن جالل
القادري استخلص عديد االستنتاجات
من إعادة مشاهدة املباراتني ،ما قاده
إىل مراجعة العديد من األخطاء الفنية التي وقع فيها «نسور قرطاج»،
خصوصا يف اللقاء االفتتاحي لهم يف مسابقة «كان» الكامريون الذي انتهى
بفوز مايل بهدف من دون رد.
املبدأ األول الذي يسعى إىل تطبيقه الجهاز الفني يف لقاء الذهاب

هو االعتامد عىل العبني يحسنون التعامل مع األجواء اإلفريقية ،خصوصا
أن الحرارة يف مايل يتوقع أن تبلغ حينها  40درجة ،باإلضافة إىل نسبة
الرطوبة العالية ،وتفادي اختيار العنارص التي تنقصها الخربة يف مثل
هذه املنافسات ،مثل ما حدث عند املواجهة األخرية يف الكامريون ،حينام
شارك الالعب الشاب حنبعل املجربي أساسيا وكان خارج الخدمة متاما.

الالعب الدولي فخر الدين بن يوسف يخرج عن صمته:

املنتخب التونسي
تجاهلني بعد اإلصابة يف
الكأس العربية

خرج الالعب الدويل التونيس فخر الدين
بن يوسف ،مهاجم نادي برياميدز املرصي ،عن
صمته ،وتحدث ألول مرة عن عالقته باملنتخب،
تزامنا مع ابتعاده عن كتيبة «نسور قرطاج» يف
الفرتة األخرية بسبب اإلصابة التي تعرض لها يف
وقت سابق.
وقال بن يوسف« :لقد تأملت كثريا من
التجاهل الذي تعرضت له من قبل الجامعة
التونسية لكرة القدم والجهاز الفني للمنتخب
الوطني ،فمنذ إصابتي يف بطولة كأس العرب قطر  ،2021مل يتصل يب أي مسؤول أو
مدرب لالطمئنان عىل حالتي الصحية».
وتابع« :الجميع يعلم أنني قدمت الكثري للمنتخب ،لن أفتعل حاليا أي مشاكل،
لكنني مررت بفرتة صعبة عىل املستوى النفيس بسبب اإلصابة ،وكنت أنتظر منهم
االهتامم حتى يشعروين أنني لست وحيدا ،يف األخري ،أحمد الله عىل أين تجاوزت
األزمة الصحية وعدت إىل النشاط مع فريقي».
أتلق أي
مل
املقابل
يف
لكن
املنتخب،
وأردف« :أنا عىل اتصال دائم مع زماليئ يف
َّ
إتصال أو رسالة من مسؤويل الجامعة  ،رمبا لديهم مشاغل والتزامات مهمة ،كتبديل
الجهاز الفني يف الفرتة األخرية ،يف األخري ،ليست نهاية العامل وأنا أمتنى دامئا أن أحمل
قميص املنتخب التونيس وهذا رشف كبري يل».
ودخل بن يوسف بديالً يف الشوط الثاين من مباراة فريقه ضد مضيفه النادي
الصفاقيس ،ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة املجموعات يف بطولة كأس
الكنفدرالية األفريقية لكرة القدم ،التي انتهت بالتعادل بنتيجة هدف ملثله ،ليضمن
الفريق املرصي رسميا تأهله إىل الدور ربع النهايئ.

يتجه القادري إىل إقحام  3عنارص يف
خط الوسط ،يكون انتشارهم بعضهم
بقرب بعض يف ما يس ّمى بالعبي
«االرتكاز» ،وذلك بعد أن اتضح للجهاز
الفني أن هذا املركز ميثل إحدى نقاط
القوة ملنتخب مايل ،ولن يقع املنتخب
التونيس يف نفس الخطأ الذي وقع فيه
مبواجهة مايل خالل أمم أفريقيا عندما
اكتفى بالسخريي والعيدوين ،إذ من
املتوقع أن يضيف القادري إليهام محمد
عيل بن رمضان أو الشعاليل حتى يُس َّهل
انتقال الكرة إىل خط الهجوم.
من الصعب جدا أن تضم تشكيلة
املنتخب التونيس يف فرتة قيادة القادري
يوسف املساكني ووهبي الخزري معاً،
بعدما اكتشف الجهاز الفني خالل
متابعته املباريات السابقة أن وجودهام
عىل أرض امللعب يف الوقت نفسه يؤثر
سلبا عىل طريقة لعب املنتخب نظرا إىل تشابه أسلوبيهام ،مبا أنهام ال
يجيدان األدوار الدفاعية وال يعودان إىل التغطية يف وسط امليدان ،وهو
االختيار الذي أثر كثريا ً عىل أداء املنتخب يف عدة مباريات سابقة.
* نبيل

الحكم السنيغالي نداي يدير مباراة العودة
بني املنتخبني التونسي واملالي
اختارت لجنة التحكيم باالتحاد االفريقي لكرة القدم
السنيغايل ماغيتي نداي إلدارة مباراة العودة من الدور الثالث
واألخري لتصفيات مونديال قطر  2022يوم  29مارس الجاري
مبلعب حامدي العقريب برادس انطالقا من الساعة الثامنة
والنصف مساء.
علام أن مباراة الذهاب سيديرها االثيويب بامالك تيسيام
يوم  26من الشهر نفسه بالعاصمة باماكو.
ماغيتي نداي من مواليد غرة سبتمرب  1986سبق له أن
أدار مباراة املنتخب الوطني ونظريه النيجريي لحساب الدور
مثن النهايئ لكأس األمم االفريقية بالكامرون األخرية (انترص
املنتخب بهدف يوسف املساكني).

تحكيم مغربي للنجم وشباب
بلوزداد الجزائري
عني االتحاد اإلفريقي لكرة القدم ثاليث تحكيم مغريب ،بقيادة الحكم رضوان جيد ،إلدارة
مباراة شباب بلوزداد أمام النجم الساحيل لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات
رابطة أبطال إفريقيا.
وسيساعد الحكم الرئييس رضوان جيد ،كل من لحسن عزقاو ومصطفى أكركاد .ويستقبل
شباب بلوزداد ،النجم الساحيل يوم السبت يف ملعب  5جويلية بالعاصمة الجزائرية ،يف
مباراة الفرصة االخرية للنجم الساحيل للمرور إىل ربع النهايئ .ويتصدر الرتجي الريايض
املجموعة الثالثة رفقة شباب بلوزداد برصيد  8نقاط ،ويحتل النجم الساحيل املركز الثالث بـ3
نقاط ،ويتواجد جوانينغ غاالكيس البوتسواين يف املركز األخري بنقطة واحدة.
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(الجزء الثاين واألخري)

قريوانية»
شعرية ّ
الشعر عمل فرد ّي وليس ث ّمة «مدرسة ّ

* حاوره :أبو جرير
الحديث إىل األستاذ الجامعي منصف الوهايبي ليس سهال ٬فيه
الذايت وكذلك املوضوعي ٬إضافة إىل أن األستاذ الوهايبي متمكّن
مام يقدّ مه إىل الساحة الثقافية سواء منها املحلية أو الوطنية أو
العربية وكذلك العامل ّية.
نحن نعترب من خالل هذا الحوار الذي نرشناه عىل جزئني أن
لألستاذ الوهايبي مواقف وقراءات سواء تجاه ما يقدّ م أو ما ينرش
أو يف عالقة برصد واقع ثقايفّ مأزوم.
كل تصنيف ألي حوار كان نقول إننا اجتهدنا
وبعيدا عن منطق ّ
يف إخراج ما بداخل األستاذ الوهايبي من رؤى وأفكار ومواقف.
وهذه هي مسؤوليتنا اإلعالمية التي ندافع عنها من خالل هذه
االستضافات عىل صفحات جريدة الشعب ليبقى لكل حادث
حديث...
* يشتيك بعض الشعراء والساردين التونسيني من توجه أكرث
النقاد الجامعيني للكتابة عن األدب العريب املرشقي .أهذه
الظاهرة إن وجدت ألن االبداع املرشقي أفضل أم هناك استالبا
لدى نقادنا تجاه الرشق؟
 شخص ّيا ال أعاين من هذه «العقدة» ،فقد حظيت نصويصبعناية كتّاب وشعراء مرموقني من املرشق واملغرب .بل حصلت
فضال عن الجوائز التونس ّية ،وجوائز عرب ّية مثل عكاظ والبابطني
وجائزة الشيخ زايد للكتاب ،وكنت ّ
أول شاعر يفوز بها منذ بعثها
عام 2007؛ إذ هي أسندت وال تزال إىل ال ّرواية .وهي التي ترشّ ح
رمزي يتمثّل
لها شعراء عرب كبار.
ّ
والحق هي جوائز ذات بعد ّ
النص الشعري التونيس .وال أظ ّن هذا
يف االعرتاف
املرشقي بتف ّرد ّ
ّ
يخفى إالّ عن الذين يرتشّ حون لهذه الجوائز ،حتى إذا مل يحالفهم
الحظّ؛ انقلبوا يشتمون اللّجان ،ويشكّكون يف مصداق ّية الجائزة أو
أحب أن أخوض فيها كثريا.
من «عقدة املشارقة» .وهذه عقدة ال ّ
والحق هو سجال قديم متج ّدد بني أهل املرشق وأهل املغرب.
ّ
بسام
وقد سبق أن أرشت إليه يف مواضع أخرى .ث ّم وجدت ابن ّ
(عيل الشنرتيني ت 543.هـ) صاحب «الذخرية يف محاسن أهل
الجزيرة» يع ّدل من رأيي يف األدب املغاريب ،ويعيدين إىل سجال قد
يخاله بعضنا ولىّ وذهب .يقول يف مق ّدمته« :وما زال يف أفقنا هذا
األندليس القيص ،إىل وقتنا هذا من فرسان الف ّنني ،وأمئّة النوعني…
نرث لو رآه البديع [بديع الزمان الهمذاين] لنيس اسمه ،أو اجتاله ابن
هالل [ابن الب ّواب] لوالّه حكمه ،ونظم لو سمعه ك رُْثي [املعروف
بكثري ع ّزة] ما نسب وال مدح ،أو تت ّبعه جرول [الحطيئة] ما عوى
وال نبح ،إالّ أن أهل هذا األفق ،أب ْوا إالّ متابعة أهل الرشق ،يرجعون
إىل أخبارهم املعتادة ،رجوع الحديث إىل قتادة [أبو الخطاب
السدويس] ،حتى لو نعق بتلك اآلفاق غراب ،أو ط ّن بأقىص الشام
والعراق ذباب ،لجث ْوا عىل هذا صنام ،وتل ْوا ذلك كتابا محكام.»...
* الكتابة التزام بقضايا املجتمع والوطن وبجامليات اإلبداع فال
يقل األمن الثقايف شأنا عن األمن القومي والغذايئ مام يقتيض من
ّ
املبدع واملثقف عموما العمل عىل تثوير العقول وتحصني األنفس
واإلرادات واألذواق .أين دور املبدع التونيس خاصة بعد هجوم
ثقافة التجهيل والظالم واملوت؟
 مصطلح «االلتزام» ّأدل وأن ّم ،لكن رشيطة أن ال يكون أساسه
«النص املؤدلج واملسيّس» .وقد يتهيّأ للبعض أ ّن االلتزام األديب
ّ
الخاص ،وأ ّن
الجاميل
عامله
إىل
عاد
األدب
ن
وأ
زمانه،
لىّ
و
مفهوم
ّ
ّ
والحق أ ّن من يتابع
أخص خصائصها.
ّ
مداره اليوم عىل الذات يف ّ
الدراسات واملباحث الحديثة ،يالحظ كيف أ ّن هذا املفهوم ال يزال
مثار جدل وسجال كبريين ،وأ ّن األسئلة بشأنه مل تنقطع :فباسم
ماذا يلتزم الشاعر؟ وباسم من؟ وهل يعرف الشاعر حقّا الجمهور
الذي يتو ّجه إليه بأدبه ،أو الذين يعتربونه لسان حالهم؟ وكيف؟
وااللتزام وليس االيديولوجيا ،هو الذي يعزو إىل األدب واجب
التدخّل املبارش يف شؤون العامل وأشيائه وحاالته أي يف «ما ال يعنيه»
بعبارة سارتر ،وإلزام الكاتب مغادرة وضع العزلة املريح القائم عىل
«الصفائ ّية» الجامل ّية (ولعلّها ّ
الصفاء من صفويّة
أدق نسبة إىل ّ

الصفوة) أي الحرص املفرط عىل صفاء اللّغة واألسلوب.
نسبة إىل ّ
والكاتب أو الشّ اعر أو املبدع عا ّمة «ملتزم» كلّام كان واعيا بكونه
والحق أنني
التبص.
مو ّرطا ،فينقل من مث ّة االلتزام من
ّ
العفوي إىل رّ
ّ
أميل إىل الكاتب أو الشاعر الذي يختار موقفه أي عرصهَ ،
بدل من
أن يختاره العرص .وشتّان بني «االيديولوجيا» وهي وهم ،وااللتزام
وهو محكوم باملخاطرة واملجهول أو الالّمتوقّع .لك ّن األدب ال ميكن
أن يؤخذ من حيث هو وثيقة أو تاريخ حياة وعرص وجيل ،أو
حتى تاريخ حالة أو اعرتاف ،إمنا الشعر كالرواية شكل ف ّني ينضوي
إىل القول الشعري باملعنى الواسع للكلمة ،دون أن يسوق ذلك
إىل القول أ ّن صلته بالحياة منقطعة أو تكاد ،أو هو مفصول عن
ويظل األدب ـ مهام يكن املوقف منه ـ
السياسة واإليديولوجياّ .
م
وهذا
ا.
ي
تخييل
عمال
يظل
ّ
ما
قدر
تخيرّ ا نوع ّيا من الحياة ،عىل
ماّ
ّ
يس ّوغ قولهم «واقع ّية العمل التّخيييل» ،كلّام أذىك الكاتب اإليهام
أقل غرابة
بالواقع ،وكان لذلك أثره يف القارئ ،حتى لَيبدو التّخييل ّ

نعم أخفيت لديّ وثائق
«العامل التونسي» عندما
كنت أستاذا في بوعرادة
من الحقيقة وأكرث متثيال ،بعبارة رينيه ويليك وأوستني وارين .وانا
ال أقصد هنا «أدب الكيتش» أو األزهار البالستيكيّة ،أو ما سماّ ه
الكاتب الجزائري الراحل عماّ ر بلحسن «الجمباز اللغوي» ،وقد
بدأ ينترش يف سائر أنحاء البالد العرب ّية ،دون أن يدرك أصحابه أن
التمييز ال يقوم يف األدب بني واقع وتخييل ،وإمنا بني مفاهيم عن
الواقع مختلفة ،وطرائق من التخييل متن ّوعة.
*هل هناك مدرسة شعرية اسمها مدرسة القريوان الشعرية
أهم ركائزها .هل من توضيح وقد لقبت بالشّ اعر
وأنت أحد ّ
الصويف؟
 بدأت بالنرش عام  1968معتربا نفيس شاعرا ملتزما بحكمانتاميئ إىل اليسار التونيس يف تلك الفرتة «حركة آفاق /برسبكتيف»
املحظورة .ث ّم تطّورت محاواليت ،فمن استحضار املوروث الصويف،
إىل كتابة ما أس ّميه «الشعر الحي» ،أي مالمسة الحياة وأشيائها
باللغة .ولك ّني مل أكن صوفيّا قطُّ ،وإنمّ ا حاولت توظيف اللّغة
وربا فعلت ما
ّ
الصوف ّية يف مرحلة َّما؛ ث ّم رصفت النظر عنها .مّ
فعلت ال ّن العبء أكرب عىل الشّ اعر الذي يستخدم اللّغة العربية،
فهو ينهض مبه ّمة مزدوجة تحديث اللغة العربية حتى تتمكّن من
وربا
بالغي ثقيل؛ أفسد الشعر مّ
مواكبة الزمن ،وتحريرها من تراث ّ
ال يزال يفسده ،وأقصد شعريّة «املناويل» أو النسج عليها .وأنا
أشاطر متاما «هرني ميشونيك» يف أ ّن هذا «النسج» تشعري وليس
شعرا ،أو هو «نظم» كام يس ّميه العرب...
فردي ،وعليه ليس مث ّة
الكتابة حياة والحياة كتابة ،والشعر عمل ّ
مدرسة قريوانيّة؛ فهذه تسمية أطلقها البعض عن حسن طويّة يف
الثّامنينات؛ وقد ك ّنا شعراء نتقاسم املشاغل نفسها ال غري .واآلن
ولعل املطلوب دامئا ـ وهو ما ننساه
الخاصّ .
لكل م ّنا عامله
ّ
الشعري ّ
ّ

تعزية ومواساة

ببالغ األىس بلغنا مساء الثالثاء خرب وفاة الفقيدة «رشيدة»
زوجة الشاعر منصف الوهايبي إثر حادث املرور األليم الذي
جدّ مساء االثنني املايض نسأل الله أن يتغ ّمدها بواسع رحمته.
املوسعة
وإثر هذا املصاب الجلل تتقدّ م أرسة جريدة الشعب ّ
بأحر التعازي إىل األخ منصف وإىل ابنيه حسان وحنان وإىل
األهل كافة ورزقهم جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

الشاعر املنصف الوهايبي
ـ أن نفحص بنية ذواتنا؛ عىس أن نتبينّ ما إذا كان األمر معقودا عىل
ذاتيّة فرديّة أم عىل ذاتيّة جمعيّة .وهذا يعني أن نفتح الخطاب
أخص
الشّ عري عىل أفضية علوم ال ّنفس وعلوم االجتامع ،وبشكل ّ
األنرثوبولوجي
وخاصة
األنرثوبولوجي .فهذه العلوم،
عىل الفضاء
ّ
ّ
ّ
منها ،تدفعنا إىل أن نقايس أنفسنا ،نحن العرب ،بغرينا من األمم
التي تستأنف اليوم التّأسيس املعر ّيف لعامل ما بعد «كورونا» .لنفتح
هذا الخطاب دون وجل أو خوف ،عىل مرصاعيه ،إذا كان له
لعل املنشود أن يكون صورة من بيت أيب الشمقمق:
مرصاع .بل ّ
باب
ع
بيتي/
دخلت
فأنت إذا
يل مسلّام من دونِ ِ
أردتَ
َ
َ
ّ
حاب إىل الرتاب
الس ِ
ألنيّ مل أج ْد مرصا َع ٍ
باب /يكو ُن من ّ
* نعرف أنك من املبدعني التونسيني القالئل الذين خاضوا
مجال السياسة يف حني نالحظ عزوف أغلب املبدعني واألكادمييني
عن االنخراط يف الفضاء العام السيايس والحزيب .ما هي األسباب
حسب رأيك؟
الحق أنني انتميت منذ أواخر الستينات من القرن املايض
 ّإىل حركة «العامل التونيس» وكنت وقتها طالبا يف كلية اآلداب 9
يدس يل أعدادا من ال ّنرشيات الرسية
أفريل .كان محمد بن جنات ّ
التي كان اليسار التونيس يصدرها يف باريس ،وربطتني عالقة يف
وقت َّما بأحمد كرعود والنوري بوزيد وح ّمة الهماّ مي ،ولكنني
كل وثائق
ُعيّنت عام  1972أستاذا ببوعرادة ،وكنت أخفي عندي ّ
العامل التونيس.
ومن حسن حظي أ ّن أحمد كرعود والنوري استلامها م ّني كلها
قبل م ّدة من إيقافهام مع مناضلني آخرين كرث .وعندما داهم
البوليس السيايس مق ّر إقامتي يف بوعرادة ،مل يعرثوا عىل يشء...
ث ّم رصفت حيايت إىل العمل فالزواج واألبناء والتدريس يف ليبيا،
واالشتغال بالعمل النقايب سواء يف الثانوي أو يف الجامعة.
ومل أنرصف إىل عامل السياسة إالّ عام  2003و 2004فقد انضمت
إىل املبادرة الدميقراط ّية بطلب من بعض األصدقاء واملناضلني
الذين أعت ّز بهم مثل أحمد ابراهيم ومحمد حرمل والنارص العجييل
وهشام السكيك وال ُجنيدي عبد الجواد .ث ّم رأيت أن أنضوي إىل
حركة التجديد (املسار الحقا) ،فأنا يف س ّن ال تخ ّول يل العمل يف
خاصة أ ّن هذا حزب تق ّدمي عقالين وليس
تحالف غري قانوينّ ،
والحق اآلن ليس يل انتامء حزيب ،وإنمّ ا أنا عضو يف
إيديولوجيّا.
ّ
جمع ّية «منتدى التّجديد» ،وعضو قا ّر يف بيت الحكمة .د ّربت
نفيس كثريا عىل احرتام اآلخرين ،وعىل أن أكون دميقراطيّا دون
لدي هذا االنطباع عام  2005عندما شاركت يف
ادعاء .وتع ّزز ّ
إرضاب الجوع مبناسبة ق ّمة املعلومات وكتبت قصيدة يف املوضوع
نرشتها جريدة «املوقف» ويومها تع ّرضت إىل اعتداء بالعنف ،مل
بكل بساطة ،من قام به .وقد أودعت
أشأ أن أه ّوله؛ ألنني مل أعرف؛ ّ
الساعة .ومع ذلك فأنا
حتى
مجهوال
قض ّية ض ّد مجهول ال يزال
ّ
للسيايس التونيس أن يكون سقفه تونس ّيا خالصا.
أحب ّ
ّ

