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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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تصفية الحسابات بين الخصوم

البالد تحتاج إىل
«املصارحة» والحوار
وليس إىل تعدد
الشرعيات

انعدام المساواة في التعليم

آالف األطفال محرومون من التعليم
قبل املدرسي

«الشعب» حضرت املؤتمرات االنتخابية
للنفط واملعادن واملنستري وبنزرت والقصرين...

مجمع القطاع العام

رفض لحزمة اإلصالحات الحكومية
ورفع توصية لإلضراب العام
اشتراكات

جمال مسلم رئيس رابطة حقوق اإلنسان

لقاءات بعثة صندوق النقد الدولي
مع رجال االتحاد تعددت ولم تتعثر...

لن أترشح لدورة أخرى مهما كانت األسباب

وثيقة خاصة

 15ألف عامل يف املساحات
التجارية الكربى وقريبا
إحداث اتفاقية مشرتكة
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األخ األمين العام لالتحاد في مؤتمرات النفط والمنستير والقصرين والمعادن وبنزرت

أهال رمضان

الوضع االقتصادي معقد واألعراف
مطالبون بإمضاء املالحق وتطبيق
وصرف املفعول الرجعي

مبناسبة شهر رمضان  2022تتقدم
هياكل االتحاد العام التونيس للشغل
وأرسة جريدة الشعب عىل رأسها
األمني العام نور الدين الطبويب إىل
الشعب التونيس كاف ًة واىل قراء الجريدة
خاصةبأحر التهاين وأطيب األمنيات.
وكل سنة وتونس بخري تنعم باالزدهار
وتشق مسريتها بالنجاح والتوفيق.
كلمة أولى

تحرتم رشوط العمل الالئق والعمل النقايب هي مفتاح النجاح االقتصادي
* طارق السعيدي
واالجتامعي .ودعا األخ األمني العام األعراف إىل اإلرساع بإمضاء وتطبيق
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل املالحق ورصف املفعول الرجعي نظرا إىل أهميته يف تعديل املقدرة
خالل افتتاحه املؤمترات االنتخابية للنفط واملنستري والقرصين واملعادن الرشائية للعامل التي ترضرت.
وبنزرت إن انجاز هذه املؤمترات بهذا الحضور الكثيف واملتنوع بالنساء وأضاف األخ األمني العام ان هناك ازمة اقتصادية خانقة متر بها البالد
والشباب يؤكد أهمية هذه األحداث التاريخية يف صلب االتحاد العام مشريا اىل تدهور كل املؤرشات االقتصادية .مؤكدا أن التضخم املايل
وبي األخ الذي تشهده البالد يتسارع وقد شمل كل السلع حيث ال يخلو يوم
التونيس للشغل وما تقدمه هياكل االتحاد من جهد وتأطري .نّ
األمني العام أن العامل يف القطاع الخاص ويف الرشكات العاملية قدموا دون زيادات يف األسعار وقال إن الوضع االقتصادي معقد وهو ما
الكثري من التضحيات من اجل منو املؤسسات وكان سببا يف ازدهارها يستوجب تحركا رسيعا يستدعي الكف عن املناكفات والتجاذبات
ليكونوا بذلك أفضل سفراء لتونس وافضل من ر ّوج لبالدنا كوجهة السياسية والرتكيز عىل ما ينفع الشعب .واعترب األخ نور الدين
الطبويب أن تونس متتلك كل مقومات النجاح مبا لها من رصيد برشي
جيدة لالستثامرات.
مجتهد وذيك قادر عىل التعلم الرسيع وطبيعة
وأضاف األخ نور الدين الطبويب ان العامل التونسيني
جذابة وموارد ميكن حسن توظيفها رغم قلتها
يعملون بجهد وينتجون وفق املعايري الدولية ويف
يريدون
*
واعترب أن الحل هو التحيل بالعقالنية واملسؤولية
مستويات عالية من الكفاءة والذكاء وهو ما جعل
وانتهاج املسار التشاريك .وتحدث األخ األمني العام
املؤسسات االجنبية الناشطة يف تونس تحتل مراتب
تكريس
عن الحملة املمنهجة التي تستهدف االتحاد يف
دولية متقدمة ضمن املجموعات العلمية .ثم أشار
العبودية ولن
صفحات التواصل االجتامعي بهدف إرباكه حتى
األخ األمني العام إىل أن هناك فرقا كبريا بني عقلية
بذلك
نقبل
يقبل بالخيارات الليربالية التي ال تخدم مصلحة
املستثمرين األجانب الذين يجيدون التعامل مع
حصل
مهما
الشعب .وقال إن أعداء االتحاد يف الداخل والخارج
العامل وفق معادلة «الربح ربح» ،وبني عقلية بعض
يعتربونه حجرة عرثة أمام الخيارات الليربالية .وأكد
املستثمرين املحليني دامئي التذ ّمر بهدف حجب
أن الربنامج الذي يريدونه لتونس هو هشاشة
حقوق العامل وقال إن بعض املستثمرين يشتكون
من صعوبة الظرف باستمرار عندما يتعلق االمر مبنح حقوق العامل العمل وعدم االستقرار وضعف األجور وهو شكل من أشكال العبودية
وتطبيق القوانني كام أن من املفارقات التونسية أن البعض يشكو التي لن يقبل بها االتحاد ولن يت ّم تنفيذها يف تونس مادامت هناك
من الظروف منذ عرشات السنيني ورغم ذلك يستمر يف النشاط وهو منظمة اسمها االتحاد العام التونيس للشغل وقال إن لالتحاد قناعاته
ما يطرح التساؤل حول وضع االستثامر ان مل يكن هناك ربح .ودعا وثوابته التي تقوم عىل الدفاع عن حقوق العامل وحقوق كافة الفئات
األخ األمني العام إىل رضورة إعادة تشكيل العقلية التونسية خاصة يف الهشة واملحرومة .وأنهى بالقول إن االنتامء إليه رشف كبري وهو عمل
ما يتعلق بقبول العمل النقايب والرشاكة بني األطراف االجتامعية يف ُمضنٍ وشاقّ مؤكدا أن النقايب ينال رشف الدفاع عن الناس ورفع الغنب
املؤسسة ألن القدرة عىل إدارة العامل وتوجيههم بعقلية استثامرية عن املظلومني.

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

الديمقراطية يف
االتحاد تدعم صوت
الحق واالختالف
يف هياكل االتحاد وسلطات قراره ال يشء يعلو فوق صوت
ما يفرزه الصندوق من قامئات واسامء ملناضلني تطوعوا
لخدمة اآلخر...
ال يشء مينع من أرادوا الرتشح للمؤمترات من ان تكون
لهم فرص النجاح ٬ال يشء يعلو فوق ارادة الناخبني واملؤمترات
يف اختيار من يرونه قادرا عىل متثيلهم بعيدا عن كل وصايا
او تدخل او استاملة لهذا الطرف عىل حساب اطراف اخرى
تتساوى يف الحقوق والواجبات يف صلب االتحاد العام التونيس
للشغل وهو ما اكدته االحداث ومجريات االمور يف عدد مه ّم
من املؤمترات التي حرضتها شخصيا وهي شهادة أديل بها
حتى ال تختلط االمور عند بعضهم مبا انهم وجدوا يف بعض
الصفحات املشبوهة عىل الفيسبوك وعىل املواقع االجتامعية
املختلفة فرصة سهلة ليسيؤوا إىل بعض قيادات االتحاد
ويوجهوا صوبها تهم التدخل يف املسار االنتخايب بكل ما يف
العملية من وضوح عىل كل فا ّن الذين يشككون فيام افرزه
الصندوق االنتخايب هم انفسهم سبق لهم أن ترأسوا مؤمترات
انتخابية ومن شكر وصمت سابقا حني كان يف «املاكينة»
وكذب وش ّوه وافرتى اليوم فكأمنا كذب مرتني و«يوىف الكالم».

سامي الطاهري

* رمزي الجبّاري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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لقاءات بعثة الصندوق مع رجال االتحاد تعددت ولم تتعثر:

الصدق يف القول أغضب بعضهم واالتجاه يسري نحو املخاض العسري

* ناجح مبارك
تعددت لقاءات بعثة صندوق النقد الدويل اىل تونس مع املنظامت
الوطنية واولها لقاء االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ
نور الدين الطبويب واعضاء من املكتب التنفيذي ،تالها لقاء مع اعضاء
املكتب التنفيذي لالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات
التقليدية حيث تباينت املواقف بني الجانبني واختلفت الرؤى حول
«فاتورة حزمة االصالحات» إال ان التوافق رضوري للذهاب إىل
تجاوز املخاض العسري قبل االتفاق مع صندوق النقد الدويل عىل
قرض رضوري لتغطية العجز يف امليزانية وتنمية االستثامر .ويذكر أنه
بحضور األمناء العامني املساعدين اإلخوة أنور بن قدور ومنعم عمرية
ومحسن اليوسفي استقبل االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
األخ نور الدين الطبويب بعثة صندوق النقد الدويل مبرافقة من خرباء
املنظمة من املختصني يف الشأن االقتصادي ووفق تأكيد االمني العام
املساعد مسؤول الدراسات والتوثيق انور بن قدور «للشعب» فإن
اللقاء كان مناسبة لتبادل وجهات النظر املختلفة حول اإلصالحات.
قدم االتحاد العام التونيس للشغل التحفظات املدروسة من الربنامج
الحكومي وخاصة يف ما يتعلق برفع الدعم وتجميد االنتدابات
واالجور خاصة أن مقرتحات الحكومة املقدمة اىل صندوق النقد
الدويل ال متثل برنامجا اقتصاديا متكامال بل هو مجرد حزمة اجراءات
تقنية محاسباتية وهي بصيغتها تلك ال تضمن االصالح االقتصادي
املنشود وال تتضمن رؤية واضحة متلك رؤية واضحة لإلصالحات وهذا
ما يفرس ارتفاع عجزها عن مواجهة ارتفاع االسعار والتضخم ومقاومة
البطالة املستفحلة يف صفوف الشباب ولسنوات متواترة .هذا مع
الدعوة اىل مصارحة الشعب بحقيقة األوضاع.
بعثة صندوق النقد الدويل والتي تضم كل من تالني كورانشيليا
املديرة املساعدة ملنطقة الرشق األوسط وآسيا الوسطى ورئيس
بعثة الصندوق بتونس كريس جرييجات التقت كذلك رئيس االتحاد
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمري ماجول بحضور
عدد من أعضاء املكتب التنفيذي للوطني لألعراف الذين أكدوا
عىل رضورة التوافق بني املنظامت الوطنية والحكومة عىل برنامج
إصالحات عميل يضمن انتعاش االقتصاد الوطني ودفع االستثامر
يف الجهات وهذا ما يقتيض وحسبة رؤية االعراف الحد من الضغط
الجبايئ واصالح املنظومة املالية.
السيولة المالية
ولعل هذه النقطة الخاصة باملسألة املالية هي من «محركات
البحث» عن الحلول وما بسطته رئيسة الحكومة نجالء بودن ووزيرة
املالية سهام البوغديري منص ّية يف لقاء مع بعثة صندوق النقد الدويل
وذلك بالتأكيد عىل دعم السيولة املالية وتيسري الوصول اآلمن اىل
مصادر التمويل مام ييرس محافظة املؤسسات االقتصادية الصغرى

واملتوسطة واملترضرة من جائحة كورونا عىل دميومة نشاطها،مام
يضمن استقرارها ودوام مواطن الشغل بها ،ومن املقرتحات الحكومية
املقدمة اىل املانح املايل والدويل االول دفع االستثامر واعادة تنشيطه
مبا يؤكد عىل اولوية االجراءات االستثنائية الستعادة التنمية املتعرثة يف
الجهات الداخلية ودفع انجاز املشاريع العمومية والتنموية املعطلة
خالل العرشية املنقضية.كام أنه مثة إجراءات اخرى قدتها الحكومة
ويرى املحلل املايل واالقتصادي محمد صالح الجنادي انها كانت عامة
وفضفاضة من ذلك تسهيل سن االطار الرتتيبي والقانوين لالعامل
وتحسني مناخها وهو ما مل تنجح فيه الحكومات السابقة والوليدة
بعد الثورة والتي مل تقنع مبا فيه الكفاية «هل الحل والعقد» يف
صندوق النقد الدويل الن االجراءات االدارية االن معقدة ومل ال كام
يرى الجنادي «للشعب» ان يكون االمر يف شكل مراسيم رئاسية .وهذه
املراسيم الخاصة ميكن ان تفعل فعلها يف تنفيذ التدابري الرضورية
لتكوين وبعث املشاريع وتيسري امرها بالقطع مع التعطيالت االدارية
املرتاكمة مع النفاذ الرسيع اىل البنوك ومؤسسات التمويل التي تحقق
االرباح الخيالية دون انخراط فعيل يف االستثامر املبارش.
ولكن يف كل هذه السفينة االقتصادية الراسية إىل حني مثة ما يدفع
عىل التفاؤل ومن ذلك ترصيحات جريوم فاشيه ممثل صندوق النقد
الدويل قبل انطالق الجولة األخرية من املفاوضات عندما أكد أن تونس
متلك اليد العاملة املختصة والرصيد البرشي املرتفع والكفاءة واملوقع

خاص وسري جدا

هذا ما أغضب رئيسة
الحكومة
قال األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل
خالل إرشافه عىل مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري إن رئيسة
الحكومة نجالء بودن اتصلت به هاتفيا بعد التقائه مبمثيل صندوق
النقد الدويل وكانت يف قمة الغضب من الكالم والحقائق واألرقام التي
قدمها إىل ممثيل صندوق النقد الدويل وأضاف قائال إن هياكل االتحاد
أعدت برنامجا اقتصاديا واجتامعيا للخروج من االزمة ،ثم كشف النقاب
عن توجه الحكومة بطلب إىل جهات أملانية إلعداد الربنامج االقتصادي
واالجتامعي لتونس  .2022-2025ثم مل يفته أن يضيف أن حكومة بودن
استعانت بخبري اقتصادي تتبعه شبهات فساد وبوزير سابق يف حكومة
الرتويكا إلخراج تونس من ازمتها الحادة وهذا ما يعني قمة التناقض.
* رمزي الجباري

الجغرايف الذي يساعدها عىل االقالع وتجاوز العقبات االقتصادية
واالجتامعية ،وهذا ما يقتيض القيام بإصالحات عميقة للحد من عجز
امليزانية والدين العمومي الذي يبلغ  % 100من الناتج املحيل.
رسائل الرئيس غير المباشرة
بينام كانت بعثة صندوق النقد الدويل تتجول من منظمة وطنية
اىل اخرى مرورا مبكاتب رئاسة الحكومة ووزارة املالية عقد رئيس
الجمهورية قيس سعيد مجلسا وزاريا موسعا تطرق فيه اىل
املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وبعث برسائل طأمنة للبعثة
املوجودة بتونس وتطرق مع الوزراء اىل إعادة ثقة املواطن يف الفاعل
االقتصادي يف مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص والتشجيع
عىل املبادرة الفردية ،هذا مع تضمني خطاب مجلس الوزراء مقاربة
جديدة للضغط عىل كتلة االجور وترشيد االنتدابات وذلك بالتوافق
مع الرشكاء االجتامعيني ،عىل أن تكون تلك النقاط ضمن «خطة
معلنة ومحل توافق وطني» .ومن أبرز النقاط املعلن عنها خالل
املجالس الوزارية االخرية يف عالقة بـ  50إجراء نذكر منها دعم
السيولة املالية وتيسري النفاذ اىل التمويل والترشيع يف انجاز املشاريع
املعطلة وطنيا وجهويا ورقمنة الخدمات وتحسني خدمات النقل
البحري واللوجستي وتبسيط االجراءات املتعلقة بالتصدير وتحفيز
دور الجمعيات للنهوض بالقروض الصغرى والتمويل الصغري ودعم
اسرتاتيجية الصناعة والتجديد عرب احداث وحدة ترصف حسب
االهداف.
قائمة حصرية لألنشطة االقتصادية
يف االثناء وافق مجلس الوزراء االخري عىل مرشوع امر رئايس يتعلق
بتنقيح االمر الحكومي لشهر جانفي  2017والخاص بالتمديد يف
االجل املمنوح لجمعيات القروض الصغرية وتنظيم نشاط مؤسسات
التمويل الصغري هذا مع اصدار مرسوم خاص بالقامئة الحرصية
لالنشطة االقتصادية الخاضعة لرتاخيص ادارية هذا اىل جانب مراسيم
اخرى ذات طابع اقتصادي ميكن للفاعلني االقتصاديني االستفادة منها
آليا وهي متثل رسائل طامنة للمرشفني واصحاب القرار يف صندوق
النقد الدويل.
وهكذا فإن والدة عسرية تنتظر التوافقات حول متويل االقتصاد
التونيس يف هذه املرحلة الحرجة ،عىل ان يكون خط التمويل محدد
االولويات لدفع التنمية يف الجهات االكرث ترضرا واالكرث احتياجا وان
يكون خط التمويل لدفع االستثامر ال الستخالص ديون اخرى مرتاكمة،
هذا مع رضورة البحث عن اليات متويل اخرى لبعث املشاريع وترسيع
انجاز املعطل منها وهذا ما بدت مالمحه تتضح من خالل التوافق مع
ممولني خليجيني زاروا تونس واتفقوا عىل الرشوع يف تنفيذ مشاريع
طموحة يف عدة جهات من الجمهورية .أي تلك الواليات التي قالوا
إنها ذات متييز إيجا ّيب.
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من يريد تصفية حساباته مع خصومه فال يفعلها على حساب الدولة والشعب:

البالد تحتاج إىل املصارحة والحوار وليس لتعددّ الشرعيات
يف لقاء له مع احدى االذاعات الخاصة ،جدد األمني العام لالتحاد العام
التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب ،رفض االتحاد ألي محاولة للعودة
اىل الوراء ،واستغالل تذبذب وغموض الوضع الحايل من أجل خلق
ومتس من االمن
رشعيات جديدة تدفع البالد اىل مسارات غري معروفة ّ
القومي وتخلق حالة انقسام خطرية ،قد تكون تبعاتها كارثية عىل البالد.
وال ّ
شك يف أن أغلبية الشعب التونيس ان مل نقل كل الشعب يرفض هذا
الصدامي االنتحاري الذي يسعى القامئون عليه اىل تسديد رضبة
الخيار ّ
إىل خصم سلطة عىل حساب أمن البلد ومستقبله ،غري مراعني للخطوط
ال ُحمر التي ال يجب تجاوزها والدوس عليها يف الرصاعات السياسية مهام
كان الخصم ومهام كان موضوع الرصاع.
صحيح ان رئيس الدولة مل ير ّد عىل هؤالء باجراءات عملية واكتفى
بخطاب التهديد والوعيد والتوصيف خاصة ،وصحيح أيضا ان الفكرة قد
تكون القت هوى لدى بعض املرتبصني ببالدنا يف الداخل والخارج ،لكنها
املحصلة ال تعدو ان تكون رقصة الديك املذبوح ملن عزلهم الشعب
يف ّ
وابعدهم عن السلطة دون رجعة ،وهي أيضا محاولة مكشوفة الرباك
االستحقاقات القادمة ،وفرض أمر واقع جديد يح ّول اهتامم الناس عن
املشاكل الرئيسية الحقيقية اىل رصاعات اعتقدوا أنهم تجاوزوها ،واىل
استعراضات سياسية ملّوا من متابعتها طيلة العرشية الفارطة .لكن الذي
ال ب ّد من التأكيد عليه ،ان هؤالء ما كانوا ليقدموا عىل مثل هذه املغامرة لو
مل يوفّر لهم رئيس الدولة األرضية والفرصة السانحة ليطلّوا برؤوسهم من
تحت الرماد ،من خالل الصمت واالنغالق ومن خالل التف ّرد بالقرار ،ومن
خالل اعتامد آليات غري شفافة يف ما ينوي أو يعتزم انجازه من استحقاقات
وطنية ،وكذلك من خالل رفضه للحوار وبالخصوص من خالل إرصاره عىل
عدم مصارحة الشعب التونيس بالواقع الحايل للبالد ،اقتصاديا واجتامعيا
وسياسيا ،وما ينتظرها من مخاطر يف ضوء تواصل األزمة داخليا وخارجيا.

وتقول آخر االخبار أن هناك
غضبا شديدا من الرئاسة ومن
الحكومة عىل كل من التقى
وفد صندوق النقد الدويل ،وأن
السلطة تريد أن يقول الجميع
ما تريد هي ايصاله ملندويب
الصندوق ،وتريد فقط من
يوافق عىل توافقاتها هي مع
الصندوق ،دون استشارة أحد،
ودون أن تعي جيدا ما قد
ينجر عن هذه التوافقات من انعكاسات عىل مستقبل االجيال ،ومن رهن
ملوارد الدولة ومن رفع للدعم وكذلك من استعدادات تبديها الحكومة
للصندوق -رغم أنها تحاول انكارها والتغطية عليها -استعدادات للتفريط
يف مؤسسات القطاع العام وايقاف االنتدابات وتجميد االجور ،وغريها من
االجراءات الالشعبية التي أرادت أن متررها دون أي نقاش ودون أن تأخذ
رأي ومشورة املنظامت املعنية .وهذا التذبذب وعدم الوضوح يف معرفة
ما يلزم بالضبط النعاش الخزينة العامة دون املساس باملتطلبات الرضورية
للمواطن ،ودون املساس بسيادة البالد ،اضافة اىل الغموض السيايس الذي
يعتمده الرئيس يف تحييد كل القوى الفاعلة ،حتى تلك التي وقفت مع
حراك  25جويلية وساندته ،وغموض برنامجه بخصوص االستحقاقات
القادمة ،كلها أعطت الفرصة ملعارضيه ،أو باالحرى لخصمه راشد الغنويش
ومكنته من جمع شتاته وتنظيم صفوفه والعودة اىل الساحة السياسية،
ولو من خالل حركات ممجوجة واستعراضات ال معنى لها وخارج قوانني
البالد ،فقط من أجل ازعاج خصمه رئيس الجمهورية وارباكه ،وتقديم
صورة للعامل عىل ان تونس تعيش انقساما سياديا ،ونزاع رشعيات ،وان

لزم االمر الطلب من االمم املتحدة
والقوى االجنبية ان تتدخل وتضع
بالدنا تحت بند من بنود فقدان
السيادة وتفتح مجالنا لكل أنواع
التدخالت.
ونزاع الرشعيات هذا ال ميكن أن
يكون عىل حساب الشعب ،وال
يجوز أن ينال من سيادة البالد ويه ّز
صورتها يف العامل ،وان يع ّرض أمنها
ووحدتها وسالمتها للخطر ،وبالتايل
فهو مرفوض من الشعب ومن كل القوى التي تؤمن بالسيادة الوطنية،
ومع الرئيس قيس سعيد وخصمه راشد الغنويش إال أن يبحثا عن ميدان
آخر يتنافسان عىل اقتسامه أو يتنازعان عىل ُحكمه ،بعيدا عن تونس
التي يكفيها ما فيها من أزمات سياسية واجتامعية وكارثة اقتصادية
ومعيشية .فرصاع الحكم أو الرغبة الجامحة يف تقاسم السلطة والغنيمة،
قد أعمت الجميع عن رؤية الخطر الذي يحدق بالبالد ،وهنا يأيت دور
املنظامت الجامهريية وطالئع الشعب ونخبه يف رفض رصاع الديكة هذا،
وتعرية أهدافه الحقيقية وفضح القامئني عليه ،ومحاسبة من يلعب بأمن
البالد ومستقبلها وسيادتها ،مهام كان وضعه ومهام كانت مكانته ،الن
من يعمي عينيه عىل معاناة الناس اليومية وعىل الفقر والجوع الذي
يعانيه املواطنون ،ويك ّرس كل جهده فقط للبحث عن مكان يف السلطة
املحصلة يرتقي فعله هذا اىل مرتبة الخيانة
او االستحواذ عىل السلطة ،يف ّ
للوطن ،طاملا أبدى استعدادا للتفريط يف وحدته واستقالله فقط من أجل
أن يس ّجل هدفا يف مرمى خصمه.
* طاهر عيل

انعدام المساواة في التعليم وفي فرص العمل

ـ آالف األطفال محرومون من التعليم ما قبل املدرسي
* لطفي املاكني
تعددت يف السنوات األخرية مظاهر التفاوت بني مختلف فئات املجتمع
التونيس وهذا يؤرش إىل احتقان اجتامعي قد يحصل يف أي وقت بعد انعدام
املساواة يف االمكانيات املتوفرة والغرض املمنوحة وهذا ما كان محور دراسة
منس َق فريق البحث) ضمن
قدمت من قبل الدكتور عزام محجوب (بوصفه ّ
مائدة مستديرة نظمها املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
وكشفت هذه الدراسة عن أوجه عديدة لغياب املساواة وتكافؤ الفرص يف
الولوج للتعليم ما قبل املدريس إذ بيّنت االرقام أن حوايل  ٪12من تالميذ السنة
األوىل ( 15ألف تلميذ) مل ي ْحصلوا عىل اي تعليم ما قبل املدريس ونعني هنا
رياض ومحارض االطفال والسنة التحضريية وهذا يعكس بداية الفوارق يف س ّن
متقدمة وما سيكون له تأثري سلبي يف تكوين شخصية الطفل والشعور بالغنب
االجتامعي.

مجتمعية وليس مسؤولية عائلية وهو ما يجب أن تستند
إليه مختلف الربامج املوجهة إىل الطفولة (أعلنت سلطة
اإلرشاف عن برنامج لفتح  25روضة بداية من هذه األيام
إىل ح ّد شهر سبتمرب القادم مبختلف جهات البالد).

* الدروس الخصوصية والفوارق االجتماعية
من أه ّم مظاهر انعدام املساواة يف التعليم التي
توقفت عندها الدراسة الدروس الخصوصية إذ تتجىل
انعكاساتها يف االمتحانات الوطنية ذلك أن نتائج تالميذ
الواليات الساحلية من الشامل إىل الجنوب تفوق املعدل
الوطني يف حني هي دون ذلك املعدل بالنسبة إىل تالميذ املناطق الداخلية ألنه
ال قدرة لعائالتهم عىل تحمل نفقات إضافية وهي تعاين أصال من صعوبة تأمني
األساسيات اليومية ومتت ّد تلك االنعكاسات يف عملية
التوجيه الجامعي الحقا مبا أن نتائج من تلقّوا دروسا
ـ فوارق كبيرة
خصوصية ستكون أفضل وهذا ميكنهم من االلتحاق
بالشعب «النبيلة» كام ينطلق عليه وأولها االختصاصات
في بنية المدارس
الطبية وشبه الطبية والهندسة.

* مليون طفل خارج الروضات
وال يغيب عن الدراسة التأكيد عىل أن  ٪99من
مؤسسات ما قبل التمدرس تعود للخواص وهذا يفرسه
االبتدائية
املقابل املادي املرتفع الذي ال ب ّد أن يوفره الويل للروضة
الثانوية
والمعاهد
* التفرقة بين المدارس
واألمثان خاضعة للمنطقة الجغرافية التي تقع بها الروضة
كام أن الفوارق تجسمت يف توجيه موارد الدولة
وبالتايل فإن حوايل مليون طفل من مجموع ثالثة ماليني
لفائدة مؤسسات تعليمية مبناطق دون أخرى ويتمظهر
عىل املستوى الوطني محرومني من هذه الروضات لعدم
قدرة أوليائهم عىل مصاريفها ويف حاالت اخرى تجرب عديد العائالت عىل ذلك يف وضعية  1560مدرسة ابتدائية منها  500مدرسة ليس بها ماء صالح
إلحاقهم بروضات ال تخضع للمواصفات املطلوبة وما يعني ذلك من إخالالت للرشاب كام أن التجهيزات ليست متوفرة بنفس الدرجة اضافة اىل العنرص
وتجاوزات يعلمها الجميع ولعلّ بسعي سلطة اإلرشاف لتنفيذ برنامج «روضتنا البرشي اذ يتم االعتامد يف حاالت كثرية عىل «النواب» لتأمني الدروس مبا ينعكس
يف حكومتنا» دليل عىل األوضاع التي أرشنا إليها خاصة أن الطفل مسؤولية سلبا عىل االستقرار البيداغوجي وهذا سيمت ّد عىل بقية سنوات التمدرس.

وتعترب الدراسة حسب معطيات قدمها املرشفون عىل
إنجازها أن موارد الدولة ال تتوزع بشكل متوازن بني املناطق
(وحتى داخل املنطقة الواحدة حرضية كانت أو ريفية).
* السياسات االجتماعية النشيطة
لتجاوز أسباب انعدام املساواة يف التعليم وفرص العمل
يف تونس ت ّم التأكيد عىل رضورة العودة إىل السياسات
االجتامعية النشيطة بداية من التعليم والصحة ودعم
املجهود الوطني لتخفيف الضغط عىل العائلة التونسية
التي تتك ّبد مصاريف (مع األخذ بعني االعتبار عدد األبناء
املتمدرسني وكذلك من هم يف حالة بطالة) الن تداعيات اعتامد اقتصاد السوق
الذي غزا قطاع التعليم بانتشار املؤسسات الخاصة والفوارق بني وضعيتها وبني
املؤسسات التعليمية العمومية مبا يرضب يف العمق املبدأ الذي قام عىل أساسه
التعليم يف تونس هو الرهان عىل العنرص البرشي إال أن هذه الفوارق ستزيد
من مظاهر غياب تكافؤ الفرص والتي نلحظها كذلك يف ارتفاع ارقام البطالة
لدى حاميل الشهادات العليا عىل املستوى الوطني وكذلك بني الجهات وبني
اإلناث والذكور.
كام أن البحث عن تحقيق املعادلة بني جملة األبعاد واألدوار التي تقوم
بها الدولة يحتّم عليها مزيد تعبئة املوارد الذاتية والقيام باإلصالحات الجبائية
واالقتصادية واالجتامعية مع املحافظة عىل منظومة الدعم وترشيدها عكس
ما يطالب به صندوق النقد الدويل الذي ال يراعي خصوصيّات أغلبية رشائح
املجتمع التونيس وبالتايل فإن املجهود الوطني ال ب ّد أن يعتمد جملة من األبعاد
االجتامعية وأولها التمييز اإليجايب للنهوض بأبناء املناطق والفئات الهشّ ة حتى
تتوفر لها نفس الفرص املمنوحة لغريهم من أبناء الجهات والطبقات املحظوظة.
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جمال مسلم رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان لـ «الشعب»:

* حوار ناجح مبارك

لن أترشح للمؤتمر االنتخابي القادم مهما حصل!
بعد سنوات من إدارته ملهام التسيري واملبادرة يف الرابطة التونسية للدفاع االنسان ،فضل
املناضل الحقوقي جامل مسلم عدم الرتشح للمؤمتر القادم ،والذي من املنتظر ان يعقده
الرابطيون خالل االيام املقبلة ،بعد االنتهاء من عقد مؤمترات الفروع.
ويعمل جامل مسلم الذي يجر وراءه عرشيات من الدعوة اىل احرتام الحقوق والحريات،
عىل تكوين جيل جديد من الحقوقيني املتمرسني بالعمل امليداين ،وعىل املام تام بالتحديات
والرهانات يف العرشية املقبلة .يف هذا الحوار الخاص بـ«الشعب» ٬يق ّيم جامل مسلم اكرث من
ست سنوات من الرئاسة ويتحدث عن رهانات املؤمتر ،والعالقة بني رجال االمن واملواطن وهو
الذي يرى انها تطورت نسبيا مقارنة مبا قبل الثورة ،ويعود اىل ملف شهداء وجرحى الثورة
ومتويل الجمعيات وملفات اخرى.
* كيف تنظر اىل االعتصام املتواصل منذ
مدة لجرحى الثورة وهل متت مساعدتهم
للدفاع عن مطالبهم املرشوعة؟
 أعتقد ان االشكال النضالية تختلف منموقع اىل آخر وانا مع الدعوة اىل تفعيل املرسوم
عدد  97الخاص بشهداء وجرحى الثورة من حيث
ضبط القامئة النهائية واملساهمة يف محاسبة
املسؤولني عن ذلك والتعويض وجرب الرضر
الخاص ،هذا مع دفاعنا كذلك عن املفروزين
امنيا ونحن نقوم باتصاالت مع املسؤولني من
اجل حلحلة امللف وحسب مستشار الرئاسة فان
املرسوم يف اللمسات االخرية.
ولكنني أقول ان االعتصام يف الطابقني
الثاين والثالث يعطل مصالح املنخرطني ويزعج
املوظفني ويؤثر عىل سري العمل مبقر الرابطة
التونسية للدفاع عن حقوق االنسان .ومثة قرار
صادر عن مجلس الرابطة يرفض االعتصامات
باملقر...
* كيف تق ّيم بعد سنوات الثورة العالقة بني
املواطن ورجال األمن؟
 أعتقد ان الوضع يف تحسن وهذا نتيجةعمل مشرتك وتكوين مستمر وتوعية دامئة
لرجال االمن ،وعي بحقوقهم وواجباتهم ،وملسنا
هذا من خالل جلساتنا مع الوزراء املتعاقبني عىل
وزارة الداخلية ومن خالل الربامج املشرتكة ولكن
هذا ال يحجب النقائص ونحن نتابع حصول
حاالت من التجاوزات وهي حاالت معزولة
وليست ممنهجة واملقاربة الحقوقية هي أصل
العالقة بني جميع االطراف.
بت القضاء يف القضايا
نحن باملناسبة ننتظر ّ
املرفوعة ض ّد النقابات االمنية التي حرضت عىل
الحقوقيني يف عدة مناسبات.
* أصدرتم بيانات حول الوضع بعد 25
جويلية والتقيتم رئيس الدولة فكيف تنظر اىل
الوضع اآلن؟
 رئيس الدولة قال لنا عندما التقيناه يوم 26جويلية انه «زاهد يف السلطة» وذلك يف اطار

الحديث عن االجراءات والتدابري االستثنائية
املتخذة ونحن طالبنا بتسقيف زمني لهذه
االجراءات ،واالهم وهذا ما نالحظه هو عدم
املس بالحقوق والحريات وال تضييق عىل
النشطاء .وبعد الكشف عن املواعيد االنتخابية
والسياسية نأمل يف العودة اىل قاعدة العمل
باملؤسسات عىل اساس قانون انتخايب جديد،
والرابطة ستواصل لعب دورها يف الرصد
واملتابعة وإبداء الرأي يف هذه الفرتة الحساسة.
* اتهم رئيس الجمهورية عدة جمعيات
بالتمويل االجنبي وهو يطرح قانونا جديدا
للجمعيات عىل قاعدة الشفافية املالية كيف
ترى االمر؟
 نحن مع توضيح الرؤية الن عدة جمعياتتسلمت امواال ،ال ندري من اين وال كيف اتت

يف نوفمرب  2022بجينيف؟
 ساهمنا مع عدة منظامت وجمعياتاخرى يف صياغة توصيات مشرتكة حول تعهدات
الدولة التونسية يف مجال حقوق االنسان قبل
عقد االجتامع االممي بجينيف خالل شهر نوفمرب
املقبل .هذا وتضمن التقرير الختامي  120نقطة
متعددة االبعاد ومنها ما يخص الصحة واملرأة

ننتظر البت القضائي يف هذه القضايا
وضدّ هذه األطراف
ولكن االطراف املهتمة بالرقابة املالية واالمنية
عىل علم بذلك .نحن مع توضيح الرؤية وتجاوز
الخلط بني الجمعيات واملنظامت التي تتلقى
امواال عىل قاعدة برامج عمل مع منظامت
دولية اخرى والجمعيات» الهالمية «والقانون
حتى يف شكله السابق يحاسب املسؤولني عن
الجمعيات يف حال التالعب وتحويل وجهة
التمويل العمومي او االجنبي ،ولكن قطع
التمويل نهائيا قد يلحق الرضر بعدة جمعيات
ويؤثر عىل برامجها وعىل التزاماتها مع موظفيها
واملتعاملني معها ،ثم ان التمويل القانوين ينعش
االقتصاد ولو بدرجة محدودة .اشدد هنا عىل
اهمية ترشيك الجمعيات يف الصياغة النهائية
للقانون او املرسوم.
* ما هي مقرتحات الرابطيني يف خصوص
التقرير الدوري الشامل ملجلس حقوق االنسان

والنوع االجتامعي والجندري ،هذا اىل جانب
دعم حقوق الطفل والدعم املايل ملرصد حقوق
النساء وضحايا العنف ،وتوسيع دائرة النفاذ اىل
املعلومة بالوزارات ذات العالقة ودعم التكوين
ونرش حقوق االنسان وحرية الضمري وغريها من
النقاط الهامة وميكن االطالع عليها من طرف
العموم ،واالهم هو تعهدات الدولة لتطبيق
التوصيات والذهاب اىل املؤمتر االممي لحقوق
االنسان بجينيف مبوقف موحد.
* ينتقد البعض من الرافضني ملسار 25
جويلية عدم وقوف الرابطة اىل جانبهم
وانضاممها اىل مواقفهم بل ذهب البعض إىل
حد الدعوة اىل تكوين هيكل حقوقي آخر؟
 كل من حاول بعث هيكل حقوقي آخرموا ٍز فشل والرابطة التونسية للدفاع عن

حقوق االنسان ،ويف سنوات الجمر والتنكيل
بهم وبغريهم ،وقفت اىل جانب الجميع دون
استثناء .ان الوضع تغري اآلن وقانون االحزاب
واضح ونحن لسنا حزبا سياسيا ،ومن يريد ان
يعرب عن موقفه الرافض او الداعم فله ذلك،
نحن نقف عىل مسافة واحدة من االحزاب بعد
الثورة ولكننا ندافع دامئا عن الحق يف التظاهر
يف شارع بورقيبة وخارجه ومقاربتنا تتجاوز
املساندة او املعارضة للغوص يف مقاربة احرتام
حقوق االنسان وتلك بوصلة الرابطيني.
* ماذا عن املؤمتر الوطني للرابطة وهل
سترتشح لعهدة أخرى؟
 لن أترشح لعهدة جديدة وذلك ألسبابمتعددة أهمها أن اترك املجال لوجوه رابطية
اخرى شابة ميكنها التوافق عىل مرشوع آخر
مع البناء عىل املنجز القائم وتفعيل الرشاكة
التي انطلقنا فيها منذ سنوات مع عدة وزارات
(الرتبية والشباب والرياضة والعدل والداخلية)...
من اجل نرش ثقافة حقوق االنسان والدفاع عن
دولة الحقوق والحريات .وانا عىل ثقة تامة يف
الرابطيني والرابطيات ملواصلة املرشوع الحقوقي
من اجل تونس وابنائها.
من الناحية التنظيمية يسري االعداد للمؤمتر
االنتخايب الوطني ،بشكل طبيعي ،ومن املقرر
عقده خالل شهر ماي  ،2022ونحن بصدد
استكامل مؤمترات الفروع ،يف كنف الشفافية
واحرتام القوانني املنظمة لعمل الرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق اإلنسان.

اتفاقياتنا مع وزارات التربية والعدل والداخلية بدأت تعطي اكلها
وسنواصل العمل عليها بعد المؤتمر والعالقة مع االمن في تحسن مطرد
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ّ
ّ
تونس الحائرة بني فتنة الغنّوشي بنبش جثة الربملان وترّدد سعيّد يف الدفن ثمانية أشهر ..الحل ممكن
* بقلم :خليفة شوشان

املخصب بتدخّالت سافرة
مع تسارع الزمن السيايس التونيس
ّ
كل ممكنات التدويل التي
ووقحة أمريك ّية ،وانفتاح املشهد عىل ّ
يستجديها البعض تس ّوال رصيحا ال تحكيام وتلميحا ،ومع تردّد رئيس
الجمهورية قيس سع ّيد وعناده وإضاعته الوقت لدفن املنظومة
الكسيحة التي س ّممت عرشية الثورة ورشعت أبواب البالد عىل
كل التدخالت وحسمه االزمة السياس ّية الخانقة التي زادتها االزمة
ّ
االقتصاد ّية واملال ّية املزمنة تعقيدا مبا يؤرش القرتاب حدوث انفجار
اجتامعي سيقلب الطاولة عىل الجميع ويدخل البالد يف املجهول.
بكل السلطات
كل هذه التح ّوالت العاصفة يجد سع ّيد املمسك ّ
أمام ّ
نظر ّيا واملفتقر إىل شوكتها واقع ّيا نفسه يف وضع ال ُيحسد عليه يف
مشهد رسيايل يكاد يكون فيه بخطابه االحتجاجي عىل املنظومة
والرغبة يف تفكيكها معارضا وخصومه املدافعني عنها وعن نفوذهم
فيها وما غنموه منها طوال العرشيّة سلطة.
يف تكريس ازدواج ّية السلطة والرشع ّية
مت ّر البالد خالل الساعات القادمة بأخطر املنعرجات السياس ّية
بعد  25جويلية ومنذ األزمة التي عاشتها إثر اغتيال الشهيدين شكري
بلعيد ومحمد الرباهمي سنة  2013وما أعقبها من اصطفافات حادة
انتهت بصفقة التوافق واقتسام غنيمة الحكم بني الباجي والغنويش.
بني مخاوف جديّة بنوايا بعض محرتيف االرتزاق السيايس تفجري الدولة
من الداخل والذهاب يف اتجاه خلق رشعيتني تتنازعان السلطة،
واحدة يف قرطاج رئاسية بقيادة سع ّيد واخرى يف باردو برملانية بقيادة
وكل املستفيدين من منظومة تحالف قوى الريع السيايس
الغ ّنويش ّ
واالقتصادي املافيوزي اإلخواين عىل شاكلة ما حدث يف ليبيا من تنازع
للرشعية بني حكومة طرابلس وبرملان طربق ،وبني تهديدات سع ّيد
خالل االجتامع الطارئ ملجلس األمن القومي بتطبيق القانون عىل
املتجاوزين وما سينج ّر عن ذلك من تداعيات لن تخدم إال أعداء
تونس وأجنداتهم املشبوهة.
حل الربملان والتخلص من ّ
عش األفاعي
ّ
حل الربملان والتخلّص
سع ّيد إذا أمام احتاملني ،إ ّما الذهاب إىل ّ
عش األفاعي االخوانيّة وأخطبوط منظومة الفساد املتحالفة معها،
من ّ
ويكون بذلك قد تراجع وأنهى خارطة الطريق واملواعيد السياس ّية
التي وضعها بعد  25جويلية والتي أكد من خاللها إجرا َء استفتاء
شعبي حول االصالحات الدستورية والسياسية يوم  25جويلية
وانتخابات ترشيع ّية يوم  17ديسمرب .وخضع ألل ّد خصومه السياس ّيني
رسب إىل
ومنحهم فرصة إلعادة االنتشار فب مفاصل الدولة والت ّ
مؤسساتها ملواصلة عبثهم ولعبتهم السياسيّة بالقوانني نفسها التي
انتجت املشهد الربملاين والسيايس الذي ثار عليه الشعب وأنتج لحظة
أقل الحاالت سوء سيمهد بقراره الطريق ألحد
 25جويلية .ويف ّ
مستنسخات التج ّمع املقبور الحزب الدستوري الح ّر وزعيمته عبري

مويس لقطف مثار الحراك الثوري واملرحلة االستثنائية وإنهاء
قوس الثورة بغثّه وسمينه وشطب طموح الرئيس السيايس.
الخضوع لألمر الواقع والرتاجع ّ
املذل
يتمثّل االحتامل الثاين يف سامح سعيد للغ ّنويش بإجراء
كل االجراءات
جلسته العامة وتنفيذ مرشوعه االنقاليب عىل ّ
والقرارات واملراسيم التي أعقبت  25جويلية والعبث بالدولة
والدفع بالبالد إىل الفوىض بلعب تكتيك تع ّدد الرشعيات
(لعبة اإلخوان املفضلة من السودان اىل سوريا وليبيا )...وج ّر
الرئيس والشعب التونيس إىل القبول مرغمني بعودة الربملان
الذي تقيؤوه وثاروا عليه واحتفلوا بتعليق أشغاله ،وبذلك
كل يشء وانتحر سياسيا وخضع فعليا
يكون سع ّيد قد خرس ّ
إلمالءات االمريكان الذين أوعزوا لبيادقهم وطابورهم الخامس يف
الداخل ومنحوهم الضوء األخرض للتصعيد واملرور إىل خيار طاملا
وتقلصت جامهرييتهم وشعبيتهم
برعوا يف مامرسته كلّام حورصوا
ّ
واستشعروا انكشافهم وقرب نهايتهم .صمت سع ّيد وتر ّدده يف اتخاذ
قرار وطني قد يصل إىل ح ّد اتهامه بالتقصري والخيانة العظمى خاصة
مع تقاطع عديد املعطيات واملعلومات التي تؤكد أن قرار الغ ّنويش
يأيت مبارشة بعد زيارة وكيلة وزير الخارج ّية األمريك ّية اىل تونس
ومتزامنا مع الرسالة التي أمضاها قرابة  21من أعضاء الكونغرس
األمرييك يوم  25مارس  2022ومطالبتهم الف ّجة الرئيس االمرييك
مبراجعة االعانات االمريك ّية إىل تونس مبا يف ذلك املوجهة إىل الجيش
واألمن الوطنيّني وإيقاف مفاوضات صندوق النقد الدويل مع تونس
وهو مربط الفرس والسبب الرئييس وراء القرار من أجل افشال
محادثات الدولة التونس ّية للحصول عىل قرض حيوي ورضوري النقاذ
املوازنة املاليّة ومنع االنهيار االقتصادي ،والغاية غري الخفيّة الدفع
إىل مزيد تأجيج األوضاع االجتامع ّية قصد تجويع الشعب ودفعه
إىل االنتفاض ضد قيس سع ّيد وإنهاء رشع ّيته ومرشوع ّية وتحميله
كل الكوارث واألزمات التي تحدث اليوم يف تونس
املسؤوليّة عن ّ
والسامع بإعادة تدوير حركة النهضة وعودتها إىل الحكم بشكل
مبارش أو من خالل غ ّواصاتها وحلفائها.
الحل يف التنازل للعمق الوطني
ّ
كل الحلول األخرى وبات سع ّيد أمام قدرين ال
هل انعدمت ّ
ثالث لهام إ ّما التنازل إىل منظومة ما قبل  14جانفي او التسليم
الحل يف نظري ممكن أمام سع ّيد وإن
ملنظومة ما قبل  25جويلية؟ ّ
تأخر مثانية أشهر ،فقط إذا صدقت نواياه الوطنية وهي صادقة وإن
أساءت التقدير وأخطأت سبيلها واسلوبها ومنهجها وأدواتها ،وإذا
تسلّح بقاعدة بسيطة أن «السياسة ف ّن املمكن» وأ ّن «ما ال يدرك
كل
كلّه ال يرتك كلّه» .وأن يبتعد عن الرت ّدد والعناد السلبي ويؤجل ّ
مشاريعه السياسية التي تأكّد مع محدوديّة االستشارة أنّها مسقطة
وإذا مل ينج ّر وراء نصائح مستشاري السوء محدودي التجربة

ارتفاع أعداد املرحلني من إيطاليا

إشكاليات تطرحها منظمات املجتمع املدني
يف عالقة بأوضاعهم املعيشية

* لطفي املاكني

ارتفع عدد امل َر ّحلني من ايطاليا يف السنتني االخريتني اذ تم تسجيل عودة قرابة  3800تونيس
عىل مدى سنتي  2020و 2021وهذا ما اعتربته منظامت املجتمع املدين تعسفا وتجاوزا للحقوق
االساسية التي تضمنها املواثيق الدولية وهذا ما ندد به كل من املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية ومنظمة محامون بال حدود حسب ما ذكره للشعب الناطق الرسمي للمنتدى الذي اكد
عىل ان هذا الرتحيل ظاهرة ال تحرتم حق انساين واضح يتمثل يف عدم االعادة القرسية وما يرافقها
من انتهاكات بالجملة.
واضاف املصدر نفسه ان متابعة هذا املوضوع انطلقت منذ  2017بعد تصاعد وترية املرحلني يف
تلك الفرتة وذلك بالتنسيق مع جمعية الدراسات القانونية بايطاليا اذ قدمنا مجموعة من القضايا إىل
املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف حق مجموعة من املرحلني التونسيني الذين تعرضوا النتهاكات
عديدة ألن هذه العملية القرسية أصبحت عىل أساس الهوية وشملت خاصة الحارقني التونسيني
بنسبة بلغت اكرث من  ٪73من مجموع املر َّحلني من ايطاليا سنة  2021كام أن هذه املامرسات

واملسكونني بالسلطويّة واستسهال اعتامد الحلول االمن ّية والقضائ ّية
التي ج ّربت ففشلت ومل تفعل سوى تعزيز تأثري خطاب املظلوميّة
حل
لدى خصوم الشعب التونيس من االخوان وحلفائهم ومرتزقتهمّ .
بسيط طاملا اعتمدته حركات التصحيح الوطن ّية إذا ما اختلت موازين
قواها أمام خصومها واعدائها يف الداخل والخارج وت ّم ابتزازها
بالتهديد والتجويع واستقوي عليها بقوى الهيمنة.
خطوة إىل الوراء وخطوتان إىل األمام
حل عنوانه الرئييس «خطوة إىل الوراء وخطوتان إىل األمام»
ّ
وتقديم التنازالت الوطن ّية الشجاعة وإنكار الذات والتواضع والبناء
حل يقوم عىل جملة من القرارات
عىل املشرتكات مع القوى الوطنيّةّ ..
حل الربملان ،الدعوة إىل حوار وطني مبستويني،
الفوريّة ،إعالن ّ
مستوى اقتصادي مستعجل بني املنظامت الوطنية الكربى وحكومة
بودن حول املفاوضات مع صندوق النقد الدويل ،ومستوى سيايس
يرشف عليه شخصيا أو لجنة يختارها متثله مع املنظامت الوطنية
الكربى ومنظامت املجمع املدين التاريخيّة والجديّة وذات التمثيليّة
إىل جانب األحزاب السياس ّية الوطنية الداعمة ملسار  25جويلية مبا
فيها املختلفة مع مرشوع رئيس الجمهوريّة يف البناء الدميقراطي
القاعدي واملختلفة حول املرسوم ( 117يستثنى منها بطبيعة الحال
وكل الخونة واملرتزقة الذين ثبت تورطهم
أحزاب الوفاق االخواين ّ
يف اإلرهاب والفساد ونهب املال العام واالستقواء باألجنبي والتٱمر
عىل الدولة التونسيّة) ،وتكون من ضمن مها ّم هذا الحوار السيايس،
رسع من
تعديل خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهوريّة مبا ي ّ
إجراء االنتخابات الترشيعية واختيار برملان جديد .ضبط اإلصالحات
الدستورية والقانون ّية الرضوريّة من أجل تغيري جذري للمنظومة
كل مستوياتها النظام السيايس ،هيئة
االنتخاب ّية الفاسدة يف ّ
االنتخابات ،قانون األحزاب ،قانون الجمعيات واستعجال النظر يف
حسم قضايا التمويالت واللوبيني ومحاسبة املتورطني .مع التسقيف
الزمني لهذا الحوار ومن ث َ َّم متريره عىل االستفتاء الشعبي واعتامده
يف االنتخابات الترشيعيّة املقبلة ،يف موعد متّفق عليه من املتحاورين
منظامت وأحزاب وشخصيات وطن ّية.

امتدت مؤخرا إىل بلدان اخرى مثل فرنسا وأملانيا.
وما يزيد من القلق واالستغراب يف الوقت نفسه هو تخصيص السلطات التونسية مطا َر طربقة
الستقبال هؤالء املر َّحلني (يف حني ان الغاية االساسية من احداث املطار هي تنمية السياحة مبنطقة
الشامل الغريب) كام أن عملية الرتحيل حسب الناطق الرسمي للمنتدى رمضان بن عمر تت ّم دون
شفافية اضافة اىل أنها تستند إىل اتفاقيات ومحارض وجلسات غري معلنة مع حرص السلطات التونسية
عىل أن يجرى كل ذلك بعيدا عن متابعة وسائل االعالم ومنظامت املجتمع املدين.
يواصل محدثنا القول ان غالبية املر َّحلني من ايطاليا وحسب معطيات الدراسة التي أعدت يف
الغرض هم من فئات اجتامعية هشّ ة ومنعدمة ومن األحياء املحيطة باملدن الكربى ويتعرضون
النتهاكات عديدة متت ّد منذ وصولهم إىل األرايض االيطالية إذ ال يتم اعالمهم بحقوقهم املكفولة
مبوجب املواثيق الدولية وهنا ال تقع مخاطبتهم باللغة التي يفهمونها والغاية من ذلك التعتيم عىل
حق اللجوء الذي يقدم طلبه يف أول بالد يصلها املهاجر ومهام كانت
حقوقهم واولها حرمانهم من ّ
وضع ّيته ومن تلك البداية تكون ظروف اإلقامة السيئة وأكْلة غري صحية وخدمات رديئة.
وانتقد ذات املصدر كيفية تعاطي السلطات االيطالية وقبلها السلطات التونسية مع هذا امللف
بالرتاخي يف الدفاع عن هؤالء املهاجرين بل هناك توجه إىل مزيد التضييق عليهم من خالل الضغط
عىل الحكومة التونسية لتوسيع مجاالت اتفاقيات إعادة القبول وقد تشمل غري التونسيني اي كل
من يصل إىل األرايض االيطالية انطالقا من السواحل التونسية وهذا يندرج ضمن ما تخطط له أغلب
الدول األوروبية من خالل مزيد الضغط عىل الحكومة التي متثل دولها األكرث «تصديرا» للمهاجرين
غري الرشعيني وهي سياسة انتقائية الن هناك دوال أخرى عرفت كيف تناور يف مثل هذا مللف بل
وتفرض عىل األوروبيني حزمة من الرشوط.
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مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بالمنستير ()1

ثقة متجددة يف األخ سعيد يوسف وملف املطار يثري املخاوف
* إعداد رمزي الج ّباري وحمدة الزبادي * عدسة منترص العكرمي
كان املؤمتر االنتخايب لجهة املنستري هادئا رغم ما سبقه من عواصف
«كالم» وكتابة عىل املواقع االجتامعية اال ان لحظة «الج ّد» اكدت ا ّن املرحلة
تقتيض تضامنا نقابيا ووحدة صامء ملواصلة خدمة الجهة يف كل االتجاهات
ولن نذيع رسا لو قلنا ـ ا ّن املؤمتر االنتخايب لجهة املنستري دار يف ظروف
ممتازة جدا وصوال إىل االنتظار والتشويق الذي ميز هذه املحطة االحتفالية
التي اختار فيها نواب العامل االستمرارية من خالل تجديد الثقة يف االخ
سعيد يوسف الذي قال «للشعب» انه مل يكن يوما من الباحثني عن اختصار
مسافات النضال النقايب يف شخصه وامنا هو من باب الحرص لتكون لجهة
املنستري محطات مضيئة ملعقل تاريخي كان اسسه الرواد والسابقون يف
تحمل املسؤولية سواء كانت سياسية او نقابية او اجتامعية ـ فيام اكد االخ
منعم عمرية رئيس املؤمتر ان االتحاد مدرسة يف الدميقراطية وا ّن عىل الكل
وهو الكل املختلف اذ ال احد يشبه االخر اال يف ضامن الوحدة النقابية
الصامء ،أل ّن االتحاد يتعرض للشتيمة والشيطنة وهو يدافع عن العامل
وعن املسحوقني وعن املظلومني يف هذا الوطن الجريح الذي ساءت أحواله
االجتامعية واالقتصادية بعد سياسات تدمريية انتهجتها الحكومات املتعاقبة
ليكون االتحاد مالذا لكل التونسيني وهو ما يزيد يف تحميلنا نبل الرسائل.
التقرير االديب الذي تاله االخ سعيد يوسف الكاتب العام املتخيل والذي
تجددت الثقة فيه كان بليغا ومؤثرا اذ كانت بدايته باآلية الكرمية «اللهم
أ ْدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج ص ْدق واجعلْ يل من ل ُدنك سلطانا
نص َريا (سورة االرساء)».
وختمه بقول الشاعر الراحل الصغري أوالد أحمد:
«نقايب
ومعرتف
ومنضبط
ومختلف
ونور الفجر يغمرين
وهذا الليل منرصف».
* تدخالت متنوعة
كل التدخالت كانت معربة ومؤثرة وتنم عن وعي وادراك الن ّواب بأهمية
وخطورة املرحلة وما تقتضيه من انتباه ومتابعة خاصة يف ظل هذه الهجامت
املرتدة بلغة جامعة الكرة عىل املنظمة ورجالها وتاريخها وهي تدخالت لقيت
شديد التجاوب من املؤمترين.

يف املكنني «الصّابر يْنال»
عشية الجمعة تحول األخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد
العام التونيس للشغل رفقة األخوين منعم عمرية االمني العام املساعد
املكلف باالدارة واملالية سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي
للشغل باملنستري إىل مدينة املكنني لالطالع عىل أشغال مقر االتحاد
املحيل للشغل باملكان والتي انطلقت منذ أيام األمني العام الراحل األخ
عبد السالم جراد والتي بقيت تراوح بداياتها من حيث توقفت عند
انجاز القواعد  les basesوبعض الجدران التي طالها التخريب وتح ّول
املشهد إىل ما يشبه االطالل بعد مرور عقود عىل البدايات .أصداء
هذا الوضع تناهت إىل مسامع األخ االمني العام الذي تأثر باملشهد
ووعد يف الحني بتدارك االمر وهو ما تجاوب معه االخوان منعم عمرية
االمني العام املساعد املكلف باملالية واالخ سعيد يوسف كاتب عام
االتحاد الجهوي باملنستري وهو التفاعل الذي أضفى عىل وجوه مناضيل
املنطقة وكذلك االهايل الذين توافدوا عىل املكان مبجرد تناهي خرب
الزيارة الذي أضفى مسحة من التفاؤل واالنرشاح اخترصها االخ محمد
صالح الغضاب الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري
عندما رصح بأن وعد األمني العام ديْن وأنه لن يتواىن يف تحقيق وعده
بوضع ح ّد لهذا الخراب املشني ولت ُّربم النقابيني من هذا املشهد املؤسف
الذي طال وليكن ذلك يف خانة «املليح يبطى» كام جاء يف األثر الشعبي.
* حمدة الزبادي

* هدوء حذر
عىل غري العادة سادت األجواء موجة هدوء حذر يصل إىل حدود الصمت
يف كل الكواليس وزوايا الفندق الذي احتضن فعاليات املؤمتر (حياة ريجنيس)
اذ مل يكن مبقدور احد ان يتكهن مبا يخبئه الصندوق وما سيذهب اليه
املؤمترون.
* عوامل النجاح
رئاسة املؤمتر التي امنها االخ منعم عمرية كانت عىل درجة عالية من
املسؤولية والنزاهة تحت العيون املفتوحة جدا للجنة النظام الوطنية اذ مل
يغفل االخوة صالح جالل والعريب اليعقويب ومحمد حليم ال شاردة وال واردة
مام اعترب عامال مهام من عوامل نجاح املؤمتر يف كل مراحله من فرز النيابات
اىل فرز االصوات وهو األمر ذاته للجنة املالية التي مارست عملها بدقة وانتباه
عىل امتداد األيام التي سبقت املؤمتر رغم املرض املفاجئ الذي اصاب مقررها
االخ الحبيب حليم.
* أهال بأهلنا
إىل جانب األخ نور الدين الطبويب االمني العام ورئيس املؤمتر االخ منعم
عمرية حظيت جهة املنستري باستقبال ضيوف أعزاء منهم اإلخوة أعضاء
املكتب التنفيذي الوطني سامي الطاهري وأنور بن قدور والطاهر الربباري
وعثامن الجلويل ومحسن اليوسفي ومحمد الشايب واألخت سهام بوستة.
إىل جانب اإلخوة وجيه الزيدي (جامعة النقل) واإلخوة الكتاب العامني
لالتحادات الجهوية عبد الحميد الرشيف (باجة) وعباس الحنايش (نابل)
والسيد السبوعي وحسونة الفطنايس (القريوان) وقاسم الزمني (سوسة)
ويوسف العوادين ومحمد عباس (صفاقس) والطيب البحري (جامعة البناء)
وجامل الطويل (الشؤون االجتامعية) وفتحي التلييل (املهاجرون) وإىل جانب
هؤالء أنِس املؤمترون بحضور األخ العزيز عبد املجيد الصحراوي أصيل الجهة
وسليل النضال النقايب (وطنيا وقطاعيا وجهويا) وحرض كذلك عن جامعة عملة
الرتبية لطفي العطواين وصابر التبيني عن جامعة السياحة.
* وضع المطار مخيف
تحدث أكرث من طرف عن وضع مطار املنستري يف عالقة بالرشكة الرتكية
تاف ـ التي فعلت فيه وقسمت العمل فيه وتخلت عن االعوان رغم ما قدموه
من جهود يف غياب كيل لوزارة النقل ولهياكل الدولة ـ وهو ما يثري اكرث من
نقطة استفهام.
* تكريم الشعب
إثر انتهاء كلمة االخ االمني العام تم تكريم االخوة عبد الحميد عباس
كاتب عام االتحاد املحيل بزرمدين سابقا واالخوين عياد بن عيل وفوزي بشري
عضوي املكتب التنفيذي املتخيل إىل جانب زميلنا حمدة الزبادي عن ارسة
جريدة الشعب.
* جنود الخفاء...
ومن يكونون غري موظفي االتحاد الجهوي للشغل باملنستري الذين وعىل
امتداد أيام طويلة ساهموا يف انجاح هذا العرس االنتخايب وبذلوا الجهود
املضنية قبل واثناء املؤمتر وهم االخوان قبيل الجديد وعبد الله الزعرتي وسنية
* األخوان رمزي الج ّباري ومنترص العكرمي تكبدا الكثري من الجهد
لتغطية اشغال املؤمتر والكثري من االرهاق بعد تغطية مؤمتر جامعة النفط
ومنه إىل املنستري ثم القرصين يف اليوم املوايل لتغطية فعاليات مؤمتر االتحاد
الجهوي هناك...

أول الغيث ثقافة
أول نشاط للمكتب التنفيذي املنتخب يوم السبت املايض أمنه
القطاع الثقايف اذ انعقد مبقر االتحاد الجهوي اجتامع الطارات واعوان
مؤسسات العمل الثقايف باملنستري ارشف عليه االخ فهد بن حمودة
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل والذي م ّر عىل انتخابه
اقل من  48ساعة ...ضمن التشكيلة التي افرزها املؤمتر الثاين عرش
لالتحاد الجهوي للشغل.
هذا اللقاء األول خصص يف بدايته للرتحاب وتهنئة قيدوم القطاع
االخ فهد بن حمودة بصعوده اىل التشكيلة الجهوية ثم لتداول جملة
من النقاط الخاصة بالقطاع يف الجهة ويف عموم انحاء البالد ومنها:
الترسيع بتفعيل مخرجات الهيئة االدارية القطاعية ـ حق الجهة
يف التكوين واملشاركة فيام تدعو له سلط االرشاف من سائر االنشطة ـ
تنقيح األمر  424لسنة  2019املنظم لتوقيت العمل مبؤسسات العمل
الثقايف ـ مراجعة آليات الترصف املايل صلب املؤسسات الراجعة
بالنظر لوزارة الثقافة ـ القطع مع ظاهرة «التمييز االيجايب» التي
ارضت بقطاع الثقافة أميا رضر بالجهة من خالل ما تعرفه البنى
التحتية من تداع واهرتاء فضال عن النقص الفادح يف االعوان نتيجة
غلق باب االنتداب وعدم تعويض املغادرين من املحالني عىل رشف
املهنة وغريهم ليتحمل يف املقابل تبعات ذلك االعوان مشقة تضاعف
الجهد والدور مماّ يؤثر عىل االداء يف مختلف مواقع العمل الثقايف.
* حمدة الزبادي
* المكتب الجديد
* ضمت التشكيلة الصاعدة وجهني نسائيني وهام األخت نهلة الصيادي
وآمال السويس إىل جانب اشقائهام سعيد يوسف (كاتبا عاما) وبلقاسم بن
أحمد وعامد طيبة وعيل الحريب ومحمد صالح الغضاب وفهد بن حمودة
وخالد الص ّيادي.
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مؤتمر الجامعة العامة للمعادن وااللكترونيك

* اعداد طارق السعيدي * /عدسة منترص العكرمي

األخ عبد العزيز العرفاوي كاتبا عامّا والحوادث املهنية يف صدارة االهتمامات
قال األخ محمد الشايب األمني العام املساعد
املكلف بالوظيفة العمومية ورئيس املؤمتر
إن املؤمتر مه ّم باعتبار أهمية قطاع املعادن
وااللكرتونيك املناضل الذي ساهم يف انجاح املؤمتر
الوطني  25لالتحاد العام التونيس للشغل رغم ما
تعرض له االتحاد من حملة تشويه قوية استهدفت
هياكله حاولوا من خاللها منع وتعطيل إنجاز
املؤمتر الوطني عرب التشويه ورفع القضايا غري أنهم
فشلوا يف تعطيل مسار منظمة حشاد .وأضاف األخ
الشايب أن انجاز املؤمترات يف مختلف القطاعات
والجهات يعكس الديناميكية النقايب وسعي
القيادة الجديدة لالتحاد إىل القيام بواجباتها رغم
الظرف الصعب.
وتحدث األخ األمني العام املساعد عن أهم
امللفات املطروحة عىل االتحاد وابرزها امللف
االقتصادي الذي أثر عىل حياة التونسيني وهو ما
ظهر من خالل الطوابري الطويلة للتونسني امام
املخابز واملساحات الكربى للظفر بالخبز والفرينة
وهي مظاهر مل يعهدها التونسيون .وأضاف األخ
الشايب إن وثيقة الحكومة املوجهة إىل صندوق
النقد الدويل تعكس عمق األزمة االقتصادية
وغياب الحلول الحقيقية .وقال إن مساعي تحميل
العامل كلفة األزمة عرب تجميد األجور واالنتدابات

ورفع الدعم والتفويت يف املؤسسات العمومية
متثل خيارات ليربالية يرفضها االتحاد .وأكد أن
هذه الخيارات لن مت ّر ألنها تعترص العامل وتنهك
مقدرتهم الرشائية ثم أضاف أن هناك حلوال متكن
الحكومة من توفري التمويل الالزم لدعم امليزانية
ومنها العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الرضيبي
والتصدي للتهريب ونزيف املضاربة وقال إن
أولويات االتحاد يف املرحلة املقبلة تتمثل يف
املعالجة املتزامنة لألزمة السياسية واالقتصادية
واالجتامعية بوصفها ملفات مرتابطة .وش ّدد االخ
االمني العام املساعد عىل رفض توصيات صندوق
النقد الدويل.
ورشح األخ محمد الشايب وجهة نظر االتحاد من
الواقع السيايس حني أشار إىل أن الوضع السيايس مل
يستق ّر طوال السنوات العرش املنقضية التي شهدت
االغتياالت السياسية والتجاذبات والعنف وغريها
من املظاهر املخلّة بالحياة السياسية السليمة وهو
ما جعل الشعب يأخذ مسافة بعيدة من النخب
السياسية .واعترب ان ما حصل مهد ملسار  25جويلية
الذي بني مدى سخط الناس عىل الوضع السيايس

الذي منع تحقيق احالمهم وقال إن االتحاد اعترب
 25جويلية فرصة جديدة إلنقاذ البالد ولكن يبدو
ان االمور ال تسري يف الطريق الصحيح نظرا إىل ما
تعرفه األمور من تعقيدات .وبينّ ان التجاذب ال
تخدم مصلحة البالد ولذلك فان االتحاد يؤكد عىل
الحل الوطني الجامع.
أهمية التشاركية وهو ّ
وقال إن االتحاد لن يوافق عىل أي برنامج ال
يقوم عىل قاعدة اإلصالح العميق متعدد األبعاد
بشكل تشاريك وقال إن صوت االتحاد عا ٍل دفاعا
عن حقوق العامل وعن مصلحة تونس.
النقاش والتدخالت
اعترب عدد من االخوة النقابيني املتدخلني
خالل مؤمتر الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك

املكتب الجديد

أسفر مؤمتر الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك برئاسة األخ محمد الشايب األمني
العام املساعد املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية عن انتخاب األخ عبد العزيز العرفاوي
كاتبا عاما جديدا للجامعة العامة للمعادن واأللكرتونيك واإلخوة جامل عبد النصري وحامدي
بودريقة وحسام بالضياف ويامن الدالعي ومحمد بن عبد الرحامن ومحمد السبوعي
ونجم الدين الحاممي وغسان الرمييل واالختني ميينة مباريك ونادية ذويب أعضاء للمكتب
التنفيذي الجديد.
كام تم انتخاب لجنة املالية القطاعية واملتكونة من األخ إبراهيم الظاهري مقررا للجنة
ونزار الكعبي واألخت أنيسة طرهون عضويْن.

ان الترشيعات الشغلية البالية تعيق تقدم مسار
العامل املهني وتجعلهم فريسة لالستغالل خاصة
وأنها ال تتالءم مع تطورات واقع الشغل .وقد ذكر
األخوة املتدخلون أن العامل يف القطاع الخاص
يعيشون وضعا صعبا نتيجة ارتفاع األسعار وضعف
االجور وحملوا املسؤولية للسياسات الحكومية
الليربالية يف تدهور وضع العامل .وطالب اإلخوة
النقابيون برضورة تطوير رشوط الصحة والسالمة
املهنية مؤكدين عىل رضورة تغيري معايري تعويض
العامل عن الحوادث املهنية .وفرسوا أن التعويضات
التي يحصل عليها العامل التونيس زهيدة وبسيطة
جدا مقارنة بالتعويضات التي يحصل عليها العامل
األورويب واعتربوا ان القانون الذي يفرض التعويضات
الزهيدة يجب ان يت ّم تغيريه ألنه يحرم العامل من
الحق يف العمل الالئق ومن ضامن حقوقه يف صورة
الحادث الشغيل ..وقال عدد من املتدخلني إن
رض بصحة العامل
العمل يف القطاع مرهق جدا وي ّ
والحال أن التعويض والتكفّل بالعالج ضعيف جدا
وهو ما يجعل العامل ضحية لألمراض املهنية التي
تستنزف صحته .واعترب عدد من اإلخوة النقابيني أن
املطلوب يف الفرتة املقبلة هو مزيد تطوير العمل.
الدور الوطني
قال السيد اميل ليزر مدير املشاريع مبنظمة
فريدريش ايربت خالل كلمة ألقاها مبناسبة انعقاد
املؤمتر أن املنظمة تؤمن بأهمية دور االتحاد العام
التونيس للشغل الوطني معتربا أنه أكرب رشيك
للمنظمة خارج املانيا .وهنا السيد اميل ليزر اإلخوة
أعضاء املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام
التونيس للشغل بنيلهم ثقة نواب املؤمتر .25
ونوه بنجاح برنامج الرشاكة الثاليث الذي أدى
إىل نتائج إيجابية عىل مستوى رفع عدد املنتسبني
ودعم قدرات النقابيني وهو ما يؤكد أهمية التضامن
النقايب لتحقيق العمل الالئق وبني ان منظمة
فريدريش ايبارت تعرب عن تضامنها مع عامل
جامعة املعادن .كام قدم السيد اميل ليزر ملحة عن
مبادئ منظمة فريدريش ابارت التي يتقاسمها مع
االتحاد وهي اساسا الحرية واملساواة والعدالة.
تكريم
ت ّم خالل مؤمتر الجامعة العامة للمعادن
واأللكرتونيك تكريم عدد من النقابيني ،وقد شمل
اإلخوة الهرييش وبوجمعة الوشيحي ووسيلة
النفطي وسمري بوعسكر وفوزي صمعية وعبد
الرزاق الوساليت ولطيفة بالطيب وفريد الكرميي.
كام تم تكريم السيد اميل ليزر مدير مشاريع
مبنظمة فريدريش ايربت.
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مواصلة النضال من أجل حقوق الشغيلة واالستحقاقات التنموية

أرشف االمني العام االخ نور الدين الطبويب يوم أمس االربعاء 30
مارس عىل املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت الذي انعقد
برئاسة االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املسؤول عن قسم
القطاع العام وبحضور اعضاء املكتب التنفيذي الوطني واعضاء من الهيئة
االدارية الوطنية وبحضور ممثلني عن املجتمع املدين بالجهة تحت شعار:
استقاللية وحدة نضال ،ومبشاركة  143نائبة ونائبا.
أكد االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل االخ نور الدين الطبويب
ان املنظمة الشغيلة لن تخون ولن توقّع عىل وثيقة تجويع الشعب
التونيس يف احالة اىل امالءات صندوق النقد الدويل االخرية.
وقال خالل ارشافه عىل املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
املنعقد اليوم برئاسة االخ صالح الدين الساملي ان االتحاد ال ميكن ان يقبل
تجميد االجور يف ظل االرتفاع املهول لالسعار ولن يتنازل عن مؤسسات
القطاع العام ورفع الدعم والبحث عن الحلول السهلة.
وابرز ان اي اصالح اقتصادي يجب ان يكون جوهريا وان يكون له

العمق االجتامعي وان يقرتن قبل كل يشء باالستقرار السيايس وبحزمة
وتصور يتضمن تغيريا جوهريا املنوال التنموي ،بعيدا عن االمالءات االتية
من وراء البحار والضاربة للسيادة الوطنية.
وقال االخ نور الدين الطبويب التعيينات الصادرة بعد  25جويلية يف
العديد من مفاصل الدولة حافظت عىل النهج نفسه الذي كانت عليه
خالل العرشية االخرية.
وبي ان هذه التعيينات مل تكن وفق معيار الكفاءة وعىل اساس علمي
نّ
بقدر ما كانت وفق املواالة والتبعية للسلطة التنفيذية الحالية.
وقال ان من يريد ان يحكم يجب ان يدرس جيدا تاريخ البالد الذي
كان دامئا تاريخ االنتفاضات والثورات عىل الجوع والغنب والظلم ،الفتا اىل
ان االتحاد العام التونيس للشغل ال يبحث عن املعارك بقدر ما يبحث عن
االستقرار ألن البالد ال تتح ّمل ذلك وله تصوراته وبدائله الخراج البالد من
أزمتها ،ولكنه ايضا مستعد لكل املعارك العادلة من أجل حقوق الشعب
التونيس ومن اجل الدولة املدنية الدميقراطية واالجتامعية.
االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل أعلن ان الهيئة االدارية الوطنية
ستنعقد وستدرس تفاصيل االرضاب العام بالوظيفة العمومية واالرضاب
العام يف القطاع العام .وقال إن مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام
اللذين اقرتحا االرضابني العامني جاء موقفهام استنادا إىل معطيات ومؤرشات
تؤكد ان الحكومة ليست لها ارادة لتنقية املناخ االجتامعي يف القطاعني مع
ارصارها عىل إنفاذ املنشور عدد  20الضارب للحوار االجتامعي لالتفاقيات
الدولية الخاصة باملفاوضة الجامعية والحق النقايب.
وأبرز ان املنظمة الشغيلة ليست مستعدة للتنازل عن املكاسب التي
راكمتها الشغيلة وعىل الحق يف تعديل املقدرة الرشائية لالجراء والدفاع عن
السيادة الوطنية وعن املؤسسات العمومية.
وأكد االخ االمني العام ان االتحاد ال يسعى اىل املواقع بل يناضل من
أجل ان يكون اصالح االوضاع االقتصادية واالجتامعية والسياسية وفق
مقاربة توافقية ومسار تشاريك.
وبي ان االتحاد يرفض االنفراد بالقرارات وينبه اىل رضورة االتعاظ
نّ

االتحاد لن يو ّقع
على وثيقة تجويع التونسيين

باالزمات السابقة واالبتعاد عن املناكفات والقدح والسب والرتكيز عىل
التجميع من اجل مصلحة البالد التي مل تعد تتحمل مزيدا من االزمات.
االخ نور الدين الطبويب دعا الحكومة اىل مصارحة الشعب بحقيقة
االوضاع االقتصادية واالجتامعية ،مب ّينا ان تونس تعيش اليوم حربا عىل
قوت الناس يف ظل تنامي االحتكار وغالء االسعار واملضاربة وصمت
السلطة عىل وجوب تحسني االوضاع املعيشية للتونسيني يف ظل وضع دويل
متوتر ستكون له تداعيات عىل البالد.
تكريم وعرفان بالجميل
مثلام جرت العادة ،وعرفانا مبا قدمته النقابيات والنقابيون بجهة
بنزرت ،من جهود ونضاالت وتضحيات من اجل الطبقة العاملة واالتحاد
العام التونيس للشغل كرم املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي ببنزرت نقابيي
وموظفي االتحاد االيت ذكرهم ..عائلة املرحوم املناضل عبد الرزاق البجاوي
عائلة املرحوم املناضل محمد األمني التوانيس األخ وحيد بن سعيد عضو
مكتب تنفيذي سابق األخ لطفي الشيخ عضو مكتب تنفيذي وآسيا العويني
موظفة متقاعدة من االتحاد العام التونيس للشغل فتحي حجاج موظف
متقاعد باالتحاد العام التونيس للشغل.
إصالحات ذات العمق االجتامعي
أكد االخ صالح الدين الساملي عضو املركزية النقابية أن املنظمة الشغيلة
ترفض اي اجراء يزيد من تفقري الطبقات الكادحة ومن بينها الطبقة
الوسطى وهي مع اصالحات عميقة ذات العمق االجتامعي .وأبرز يف
كلمته أن توجه الحكومة لتجميد االجور ورفع الدعم يف ظل االرتفاع املهول
يف االسعار واهرتاء املقدرة الرشائية سينمي الغضب الشعبي ،مؤكدا ان
االتحاد من املستحيل ان يقبل بهذه التصورات

اهلل لطيف

تعرض األخ الحبيب حليم مقرر
لجنة املراقبة املالية إىل مرض مفاجئ
أرسة الشعب تتمنى له الشفاء العاجل.

وإمالءات صندوق النقد الدويل كعادته سيكون منحازا للطبقات املفقرة.
وبي ان االتحاد مع اصالح املؤسسات العمومية ومع تعديل املقدرة
نّ
الرشائية ومع اعادة النظر يف الدعم يف اتجاه ان يكون موجها ملستحقيه.
االخ الساملي استعرض تفاصيل االتفاق مع الحكومة حول الزيادة يف اجور
القطاع العام والوظيفة العمومية وتفعيل االتفاقات ،وكشف ان الحكومة
تريد ارجاء هاته االتفاقات اىل سنة  2026وايضا بال مفعول رجعي ،وهو
االمر الذي يرفضه االتحاد ،مبيّنا املخاتلة التي اتبعتها الحكومة يف عالقة
بتصوراتها مع صندوق النقد الدويل.
رص عىل اصالح املؤسسات العمومية واملحافظة
كام اوضح ان االتحاد م ّ
عىل دميومتها وعموميتها ويرفض البحث عىل الحلول السهلة بالتفويت
فيها ،بل انه حتى مع الخروج الطوعي من العمل ،ورغم ذلك فالحكومات
املتعاقبة ومنها الحكومة الحالية مته ّربة من عملية االصالح وتبحث حتى
يف طرق خبيثة للتفويت ومنها الرشاكة االسرتاتيجية مع القطاع الخاص،
الفتا اىل الديون املتخلدة لدى الدولة لفائدة املؤسسات العمومية.
وأعلن األمني العام املساعد األخ صالح الدين الساملي أن االتحاد لن
يوافق عىل حزمة اإلصالحات التي عرضتها الحكومة عىل صندوق النقد
الدويل .وأوضح ان االتحاد ان وافق عىل ما هو مطروح او ما يس ّمونه برنامج
إصالح ،فلن يكون املنظمة الشغيلة التي تدافع عن قوت املواطن وعن
حقوقه ومكتسباته .وأضاف األخ الساملي ،أن حزمة ما يس ّمى بإصالحات
والتي أعدتها حكومة وبودن ،تتضمن تجميد األجور  5سنوات وتجميد
االنتدابات يف القطاع العام ورفع الدعم عن املواد األساسية واملحروقات
خالل  4سنوات مع التفويت يف املؤسسات العمومية ،وهو ما لن يوافق
عليه االتحاد ،ولن يبقى صامتا ان تم مترير هذه «الحزمة» من اإلجراءات
املجحفة والتي واضافة اىل تعميق تدهور املقدرة الرشائية للمواطن
وارهاق التونسيني اكرث ،فإنها ستقيض نهائيا عىل الطبقة الوسطى وستؤدي
املس من الحقوق املكتسبة .واعترب األمني
اىل رفع نسب الفقر والقضاء و ّ
العام املساعد األخ صالح الدين الساملي أن التونسيني لن يقدروا عىل تحمل
تبعات رفع الدعم نهائيا عن املواد األساسية التي ستؤدي حتام إىل زيادة
مشطة يف األسعار .ووصف األخ الساملي اإلصالحات املقرتحة بأنها حزمة
إفساد ،داعيا اىل وجوب مصارحة الشعب التونيس بحقيقة الوضع ان كانت
لهم الجرأة ،ال ان يكتفوا مبهاجمة االتحاد واتهامه بعرقلة ما يرصون عىل
تسميته «إصالحات» والحال انها اجحاف ورضب للحقوق وتعميق للفقر.
* تغطية :صربي الزغيدي وحياة الغامني
عدسة :حسن الكواش
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* القرصين ـ الشعب :كتب رمزي الج ّباري

تجديد الثقة يف األخ األسودي ووضع مصنع الحلفاء مخيف

كان الوضع االجتامعي الصعب ملصنع الحلفاء محور االهتامم يف املؤمتر
 12لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين ،وهو مؤمتر جرت أشغاله يف ظروف
عادية جدا مبا أ ّن قامئة املرتشحني جاءت لتؤكد حصول اتفاق مسبق بني
الرفقاء الذين اتفقوا عىل كون املرحلة الحالية تحتاج إىل وحدة نقابية حقيقية
بعيدا عن التباعد وتبادل التهم وهو عامل جامع دفع املؤمترين إىل دخول
قاعة املؤمتر بهدوء وهو ما انعكس ايجابيا عىل النقاش العام من خالل ما
طُرح خالله من إشارات إىل النقائص املوجودة يف جهة يرتكز اقتصادها عىل ما
يأيت من الجارة الجزائر فيام توفر اليد العاملة يف املنشآت العمومية (الصحة،
التعليم والنقل واالدارات) سوى  ٪5من الجهد االقتصادي وما يوازيه ماليا يف
هذا االتجاه ،ولعل الوضعر الصعب واملرتدي ملعمل الحلفاء دفع الكثري من
الشباب إىل السوق املوازية ،كام كانت نسب العائالت الفقرية مرتفعة جدا
يف هذه املنطقة الحدودية يف غياب تدخل فاعل للدولة يف تلك الربوع التي
تغيب فيها املعامل واملنشآت التي من شأنها أن تح ّد من الظواهر االجتامعية
التي ته ّدد مستقبل شباب القرصين الذي مل توفّر له الهزة الدولة عىل تع ّددها

سبل الحياة الكرمية مبا ا ّن الجهة تفتقر إىل األماكن التي ميكن أن تحصل فيها
االستفادة «املعنوية خاصة» مبا أ ّن هذا الشباب يعيش فراغا مدمرا يدفعه
دفعا إىل االنحراف واملغامرة بركوب البحر ـ هناك يف القرصين كام يف جندوبة
ـ املشاكل واإلشكاليات نفسها يف غياب الحلول التي ميكن أن تغري طبيعة
وضع توارثته األجيال لذلك كان االنفجار االجتامعي من هناك بعد ان كان
بدايته يف الحوض املنجمي يف القرصين .ال يشء يوحي أ ّن املشهد العام قد
تغيرّ ـ مقاه مملوءة عىل آخرها برواد من كل االعامر ،شيوخ جالسون يف وسط
املدنية ،وعدد كبري من املتسولني واملتسوالت يف الشارع الكبري للمدينة التي
يخيّم عليها شبح الخوف من املستقبل ،هناك يف القرصين يقولون إ ّن دولة
االستقالل قست عليهم فيكفي أنها مل تفكر فيهم ومل توفر لهم ما يشدهم
إىل أرض اآلباء واألجداد .هذه االرض التي قست عليهم جغرافيتها يف سنوات
مرت الن هذه االرض التي كانت توفر قوت األهايل استوطن فيها اإلرهابيون
وح ّولوها إىل أرض جدباء ـ ال يشء ينبت فيها ـ بعيدا عن كل تربير يسأل
شباب القرصين من ساعدنا يف محنتنا اإلنسانية؟ أليست الدولة هي املسؤولة
عن املعاناة وعن املآيس وعن ارتفاع معدل الجرمية يف أرض الحلفاء التي
أصبحت بال حلفاء وهي التي كانت توفر ربع ما تحتاجه تونس من الورق
فإذا هذا الورق يرتفع سعره  3مرات يف السوق العاملية ومن تداعيات هذه
الزيادة املتواصلة أن تونس تعيش عىل وقع مضاربات غري مسبوقة يف قطاع

الورق إذ ارتفع سعر الكراس املدريس ليصبح سعره فوق طاقة االحتامل ـ نحن
نسأل أين الدور التعدييل للدولة؟! وأين هي لجانها وفرقها والكراس املد ّعم
غائب عن املكتبات؟
هناك يف القرصين عائالت تعيش عىل هامش االحداث .عائالت دمرتها
الحاجة والنظرة الدونية فكان «مالذ االبناء» التوجه نحو رشب ما يسمى
عندهم بـ «سبرييتو» حتى يظلوا يف دوخة عدم الوعي بالواقع التعيس وهم
يلعنون قدرهم ليال نهارا ـ هذا القدر الذي أىت بهم إىل جهة مل تستفد ال من
أنظمة االستقالل وال ممن جاؤوا بعد الثورة وقالوا إ ّن القرصين التي رفعت
التحدي وقاومت نظام بن عيل من خالل االنتفاضات وصوال إىل سقوط ضحايا
وشهداء يف لحظة «الوعي بأن الخروج إىل الشارع واملقاومة ليسقط بن عيل
ونظامه» لك ْن هيهات فالذين سقطوا ضحايا مل تلتفت إليهم الحكومات لك ّن
هناك من استفاد بأن نال حقيبة وزارية او مكان تحت أشعة شمس مسؤولية
ال يستحقها ،وبالتايل غاب استحقاق منطقة القرصين يف التنمية ويف مساعدة
الزواولة ويف رد االعتبار ملن فقد يدا أو ساقا او أصبح يحمل عاهة مستدامة
وهو الذي دافع عن حقه وحق أبناء عمومته يف العيش الكريم ـ القرصين
اآلن وهنا ال يشء تغري فيها وال يشء يتجه نحو التغيري وهم فقدوا ثقتهم يف
الدولة ومؤسساتها ـ يبقى بصيص األمل يف ما سيقدمه االتحاد وأمينه العام
محل ترحاب من املواطنني الذين حرضوا
االخ نور الدين الطبويب الذي كان ّ
اىل مكان عقد املؤمتر رقم  12يف تاريخ القرصين ،املناضلة القرصين الذي دفع
اهلها رضيبة االحتجاج عىل أنظمة الفساد فإذا بالحكومات املتعاقبة بعد

املكتب الجديد وتوزيع املسؤوليات

الصنيك أسودي (كاتبا عاما) ـ محمد الصغري السايحي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال
عن النظام الداخيل واالتصال) ـ الهاشمي الرطيبي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن املالية
واالدارة واالنخراطات وممتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي والتضامني) ـ رضا سامعيل
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االعالم والنرش والعالقة مع املجتمع املدين) ـ صالح نرصي
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن املرأة والشباب العامل) ـ صالح الدين شعباين (كاتبا
عاما مساعدا مسؤوال عن الدواوين واملنشآت العمومية) ـ بشري الخلفي (كاتبا عاما
مساعدا مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية) ـ ناجية برهومي (كاتبة عامة مساعدة
مسؤولة عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية والعالقات الخارجية واملهاجرين التونسيني
بالخارج) ـ عبد العزيز بوعزي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الوظيفة العمومية) ـ
فرحات سعودي (كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن القطاع الخاص) وعبد القادر حمزاوي
(كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية والقطاع غري املنظّم).

الثوة تنساهم وال تويل مشاغلهم وحاجاتهم واحتياجاتهم أي اهتامم والدليل
إذ ال يشء انضاف إىل واقع الوالية ـ سوى تراجع كل االرقام وتدنّيها اىل حدود
دفع بالعائالت إىل الهجرة والنزوح .يف القرصين ال يشء يوحي بأنه مثة حياة
ظل طقس بارد شتاء وهو قاس عىل االهايل الذي ال يجدون امكانيات
يف ّ
مجابهته ـ وصيفا هو ساخن جدا وقاتل حسب الرواية هناك وهو ما مل يشجع
حتى ابناء «البالد» عىل االستثامر يف ارض الجدود.
املؤمتر  12كان فرصة جديدة متجددة ليلتقي ابناء املحنة الواحدة يف
نزل جديد بُني عىل أرض سبيطلة االرث واملوروث والحضارة بعد أن آمن
أحد املستثمرين من أبناء القرصين أ ّن الوقت حان لبعث مرشوع سياحي
يساهم ويوفر للزائر إىل تلك املناطق مكانا ميكن أن يقيض فيه ليلته أقول
هذا ألن املسلك السياحي واألماكن األثرية الشامخة يف أرض سبيطلة مل
تنل حظها من االهتامم لتكون قبلة ال ّزوار األجانب .يف القرصين قطاعات
رشايني الحياة اي الصحة والتعليم والنقل كلها نقائص ـ وحتى املساهامت
املالية التي تلقّتها إدارة املستشفى مل تكن كافية لتجاوز الحاجيات وهو ما
يدفع بعضهم إىل االعتداء عىل اإلطارين الطبي وشبه الطبي أمام االكتظاظ
وغياب األدوية والتجهيزات وحتى ما وفره األخ فتحي التلييل رئيس اتحاد
العامل املهاجرين بفرنسا من تجهيزات كانت وصلت إىل املستشفى الجهوي
بالقرصين فانها تبقى غري كافية لتكون خدمة صحية حقيقية بعيدا عن
املواعيد طويلة املدى ـ يف القرصين االهايل ينتظرون اهتامما بهم من الدولة
ومن اهل الخري لعل واقعهم يتغيرّ نحو ضامن حياة كرمية .يف هذه الورقة
ومعييش صعب للغاية يف عالقة مبا طرح من
االوىل اطاللة عىل واقع اجتامعي
ّ
مسائل حياتية يف النقاش العام الذي فتح عىل هامش املؤمتر  12الذي افتتح
اشغاله االخ االمني العام نور الدين الطبويب وترأس أشغاله االخ عثامن الجلويل
االمني العام املساعد وقد حرض حفل افتتاحه اإلخوة منعم عمرية وحفيظ
حفيظ ومن القطاعات جامل الهاديف (عن القيمني) والطيب البحري (البناء)
وسلوان السمريي (جامعة النفط) ولطفي العطواين ،ومن الكتاب العامني
للجهات اإلخوة نجيب املربويك (بن عروس) وعباس الحنايش (نابل) ومحمد
عيل الهاديف (توزر) والسيد السبوعي (القريوان) كام ت ّم تكريم مجموعة من
النقابيني وهم
زيادة عن املرحوم األخ بوعيل املباريك وقد حرض ابنه وجدي وشقيقه
اىل القرصين ـ أما عن العملية االنتخابية فقد أفرزت التشكيلة التالية بعد
أن جدد املؤمترون ثقتهم يف األخ الكاتب العام املتخيل الصنيك األسودي ملدة
 4سنوات جديدة وهو الذي تعهد بالعمل عىل إيجاد حلول لعديد امللفات
الحارقة.
* يتبع
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المؤتمر الخامس عشر للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية (الجزء األول)

* اعداد رمزي الج ّباري * /عدسة منترص العكرمي

األخ سلوان السمريي كاتبا عاما ووضع شركتي
الحلفاء واألنشطة البرتولية يف معمعة االجتهادات...

صعوبة األوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسية التي
متر بها تونس خالل هذه السنوات ـ ضاعفت من املخاوف
وزادت يف وترية «االقرتاب من االفالس» بعد تنامي حجم
املديونية وتراجع املوارد املالية وغياب ارادة سياسية حقيقية
يف االصالح وهو اصالح يهم طبعا الرشكات العمومية املختصة
يف توفري الطاقة سواء كانت كهربائية او غازية او فسفاطية
الغريب ا ّن هذا الوضع إتسم بثقل خطوات االنقاذ واحادية
القرار وبالتايل ظهرت عىل سطح االحداث بوادر الرتاجع
واالنتكاس هذه اهم املحاور التي كانت وضعت عىل بساط
مؤمتر جامعة النفط واملواد الكيمياوية.
وكان تفاعل االتحاد العام التونيس للشغل أساسا يف
تحقيق االجامع الوطني والدويل حول التدابري االستثنائية لليلة
 25جويلية وقد انتظرنا ككل القطاعات قطعا مع العرشية
السابقة بكل ما فيها ،هكذا قال األخ الربين خميلة لفتح
املجال للمفاوضات االجتامعية خصوصا اثر اصدار املنشور
عدد  20ـ يسء الذكر ـ اال ا ّن من تداعيات هذا املنشور ان
اغلق باب التفاوض وباب الحديث عن تطبيق االتفاقات
املمضاة مع الرتاخي يف تفعيل الحوار االجتامعي الذي يبقى
السبيل االنجع للنهوض بامللفات االقتصادية واالجتامعية
التي تقتيض وجوبا تفعيل التشاركية وتثمني دور املنظامت
الوطنية كرشكاء يف برنامج انقاذ البالد بعيدا عن املحصاصات
السياسية والتحالفات االنتهازية او كذلك يف عالقة بالحكم
الفردي واالستبداد بالرأي.
* يف باب التواصل مع السابق
سعت الجامعة املتخلية اي بعد توليها املسؤولية بعد
املؤمتر املنعقد يومي  25و 26جانفي  2018اىل ترشيك كل
الهياكل النقابية سواء كانت نقابات اساسية او فروع جامعية
إىل تفعيل قراراتها الدستورية وكذلك التزاما بلوائح ومقررات
الهيئات االدارية لحامية مكاسب القطاع وتدعيمها كام ت ّم
العمل عىل املحاور التالية:
ـ االرساع بالتسميات لكفاءات عىل رأس املؤسسات التي
عرفت شغورا حفاظا عىل حسن تسيريها عىل قاعدة الحوكمة
والنجاعة.
ـ التأكيد عىل افراد قطاع الطاقة واملناجم بوزارة خاصة
تجنبا لتهميش هذا القطاع الحيوي واالسرتاتيجي.
ـ ترشيك ممثيل االتحاد العام التونيس للشغل يف مجالس
ادارات املؤسسات العمومية.
ـ العمل عىل إدراج بعض املهن بالقطاع ضمن املهن
الخطرة والشاقة حتى يتمكن العامل من التقاعد بداية من
بلوغ سن  55سنة.
* تأخر الحلول يف بعض املؤسسات
لنئ متيزت املرحلة املاضية بالتحرك الرسيع وااليجايب
لتوفري بعض الحلول للمسائل العالقة إالّ الجامعة املتخلية
تحركت بعد اطالعها عىل قرار رئاسة الحكومةو املتمثل يف
رفضها دعم عروض اكرث من رشكة وطنية ناشطة يف قطاع
الطاقة من ذلك ان الجامعة املتخلية استنكرت القرار االحادي
الجانب يف مؤسسة طانكامد» واطلقت حملة منارصة وضغط
من اجل تونسة املؤسسة واعادتها للقطاع العام وهو ما
نجحت فيه لتصبح طانكامد تونسية مائة باملائة ،كام عملت
الجامعة عىل متابعة االوضاع املهنية واالجتامعية يف الرشكة
التونسية لصناعة العجالت املطاطية التي عرفت انتعاشة
وموازنات مالية طيبة ساعدت يف تنقية املناخ االجتامعي داخل
املؤسسة ـ كام سعت الجامعة إىل توفري مناخ عمل يف املجمع
الكيمياوي التونيس وخاصة يف رشكة تيفارت باعتبارهام من
اهم دعائم االقتصاد التونيس ومحركني حقيقيني للتنمية وكان
الوضع يتطلب عدم ترك مصريهام للمجهول.
كام دعت جامعة النفط واملواد الكيمياوية سلط االرشاف
إىل االصالح العاجل للرشكة الوطنية لعجني الحلفاء والورق
بحكم دورها االجتامعي واالقتصادي يف جهة القرصين وقد تم
تحميل مسؤولية ما حدث من تداعيات بعد تعطيل مرشوع
االصالح داخل املؤسسة مع دعوة الحكومة لعقد مجلس

وزاري عاجل يخصص للنظر يف وضعية رشكة الحلفاء بعد
رصد ميزانية لها وتنفيذ االتفاق الخاص باعادة هيكلتها يف
مرحلة اوىل مع ضمها لقامئة املؤسسات العمومية املطروحة
لالصالح ـ كام تابعت الجامعة العامة للنفط وضع املؤسسة
التونسية لالنشطة البرتولية بعد الهجمة الرشسة التي
تعرضت لها وهي التي كانت ممنهجة للدفع نحو خصخصتها
وحرمانها من لعب دورها كمشغل وطني يف القطاع لفسح
املجال للوبيات الفساد والسمرسة لتحميل املؤسسة مسؤولية
تبعات تردي املناخ االجتامعي وتوقف انتاج النفط والغاز
كام ا ّن الوضع املايل الصعب الذي مرت به الرشكة هو
نتيجة حتمية لخيارات السلط الحاكمة والسياسات املرتجلة

ال بدّ من حلول واضحة«للحكومة»
في «الستاغ» وتكرير النفط!
للحكومات املتعاقبة.
* ديون متخلدة وبعد!
طالبت جامعة النفط واملواد الكيميائية يف اكرث من
مرة من الحكومات املتعاقبة ايجاد الحلول املالمئة والرسيعة
لجملة الديون املتخلدة بذمة املؤسسات العمومية خاصة
منها «الستاغ» ورشكة تكرير النفط وهي التي تجاوزت 2000
مليار ـ للتذكري فقط فا ّن املؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية
مازالت تلعب دورها الوطني يف حامية السلم االجتامعية
عىل امتداد سنوات طويلة دون استخالص ديونها ،كام ت ّم

االتفاق عىل انطالق الرشكة التونسية لالنشطة البرتولية يف
املجال االسرتاتيجي والحيوي بعد اقتنائها الصول وامتيازات
الحقول وتشغيلها عىل غرار حقيل حنبعل وصدر بعل بعد
نهاية اللزمة ،كام عملت الجامعة عىل التقليص من حدة
فوارق التأجري اعتامدا عىل دراسة مقارنة بني انظمة التأجري
داخل القطاع وبني املؤسسات وت ّم تحسني أجور أعوان عديد
الرشكات ( )5بعد التفاوض االيجايب يف  ENIومارتياب مع
االنتهاء من تحيني اتفاقيات كل من  SITEPو CTFيف انتظار
االنتهاء قريبا من تحيني اتفاقية .SEREPT

العملية االنتخابية واملكتب الجديد

* املكتب الجديد بقيادة األخ سلوان السمريي
بعيدا عن ما افرزه صندوق االنتخابات من نتائج فا ّن املؤمتر  15لجامعة النفط كان ناجحا بكل املقاييس ومل
يشهد تبادل تهم او أي كالم خارج عن السياق وقد كان االنضباط سيد املشهد الذي افىض إىل صعود االخوة اآليت
ذكرهم ليتولوا املسؤولية االوىل وهم عىل التوايل:
سلوان السمريي (كاتبا عاما جديدا) وسليم السحريي (النظام الداخيل) وسليم صنديد (املالية واالنخراطات
واالقتصاد االجتامعي والتضامني) ونادية بن ح ّمو (االعالم والنرش) وعبد الجليل الشخاري (الدراسات) والعريب كريم
بن أحمد (التكوين واالنشطة الثقافية) وسامي اللوايت (العالقات العربية والخارجية والهجرة واملهاجرين التونسيني
بالخارج) وندى الشعباين (املرأة والشباب) ونزار النداري (الشؤون القانونية) وبشري بن الصادق الكيالين (العالقة مع
املجتمع املدين) تهانينا لهم جميع بنيل ثقة النواب.
فيام أسنتدت إىل األخ عيل البحري خطة (الحامية االجتامعية ) قبل أن تدركه املنية.

* املواعيد والهدوء
انعقد املؤمتر الخامس عرش ( )15للجامعة العامة للنفط
واملواد الكيمياوية يف ظروف طيبة جدا وضمن صور هادئة
وقد ترأس اشغاله عىل امتداد يومي  24و 25مارس  2022األخ
صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املكف بالدواوين
واملنشآت العمومية الذي قال ا ّن اهل مكة أدرى بشعابها
وأهل القطاع يعرفون ما لهم وما عليهم ،خاصة وا ّن الجامعة
حرصت عىل عقد هيئاتها االدارية يف مواعيدها ـ رغم ضعف
االنتساب يف مؤسسات القطاع الخاص من ذلك ان القطاع
عقد عىل امتداد الفرتة املمتدة بني  2018و 6 ،2022هيئات
ادارية قطاعية باستثناء سنة  2020التي مل يتسن خاللها عقد
اية هيئة ادارية بسبب جائحة كورونا.
* تكريم واعرتاف بالجميل
من ا لعادات االيجابية يف االتحاد ا ّن انعقاد كل مؤمتر
يقابله تكريم واعرتاف بجميل من خدموا القطاع بحب
وضمري وقد كان التكريم هذه املرة من نصيب االخوة
واالخت :خميس الف ّني ونور الزمان بن لطيف وخالد بتني
(الرئيس املدير الحايل لرشكة عجيل) وفريد العمدوين ورضا
سايس واملرحومة شفيقة الجوادي واألخوين املرحومني عبد
السالم جراد وبوعيل املباريك.
* عمل رائع وتوفري املعلومة
وفرت جامعة النفط واملواد الكيمياوية لالعالميني مكتبا
تواجد فيه األخ سليم صنديد الذي وفر املعلومة الدقيقة كام
قدم لالعالميني كل ما يطلبونه من وثائق خاصة باملؤمتر ،15
نحن نشكر األخ سليم صنديد عىل هذا املجهود الرائع.

إنا هلل وإنا إليه راجعون

انتقل إىل رحمة الله تعاىل االخ
عيل البحري الكاتب العام املساعد
للجامعة العامة للنفط و املواد
الكيميائية تغمده آلله برحمته
وأسكنه فسيح جناته وهو الذي
حل أوال بـ  106صوتا يف املؤمتر
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االتفاقية الدولية  111تمنع التمييز بين أبناء المهنة الواحدة

* تغطية :صربي الزغيدي

من أجل إحداث اتفاقية مشرتكة قطاعية للمساحات التجارية الكربى
عىل امتداد أيام  24و 25و 26مارس
 2022التأمت الندوة الوطنية للجامعة
العامة للصناعات الغذائية والسياحة
والتجارة والصناعات التقليدية حول
املفاوضة الجامعية من أجل احداث اتفاقية
مشرتكة قطاعية للمساحات الكربى بأحد
النزل مبدينة الحاممات ،مبشاركة  30مشاركا
من بينهم  5نقابيات.
االخ غيث النفطي عضو املكتب التنفيذي
للجامعة العامة وضع الندوة الوطنية يف اطارها
العام التي تنتظم يف اطار برنامج الرشاكة بني
قسم الدراسات والتوثيق والوكالة النقابية
الدامناركية للتّعاون اإلمنايئ.
وبينّ أن هذا الربنامج يهدف اىل التسلح بالزاد
املعريف وبالتقنيات لخلق مرشوع اتفاقية مشرتكة
قطاعية للمساحات الكربى تو ّحد االمتيازات بني
سيحسن من الظروف املهنية
جميع العامل ما
ّ
واالجتامعية لشغيلة هذا القطاع.
كام ع ّرج عىل الوضع العام بالبالد والظروف
االقتصادية املأزومة التي تعاين منها والتداعيات
االجتامعية عىل الشغيلة بصفة عامة وشغيلة
القطاع بصفة خاصة.
االخ صابر التبيني الكاتب العام للجامعة
العامة تحدث عن مسار الحوار حول مرشوع
االتفاقية القطاعية للمساحات الكربى مؤكدا
اهمية ذلك يف تحسني االوضاع املهنية
واالجتامعية للعامل وتوحيد امتيازاتهم ،كام
تحدث عن الوضع العام بالبالد واهمية مبادرات
االتحاد للحوار الوطني الخراج البالد من أزمتها
الخانقة عىل كافة املستويات وفق رؤية تشاركية
ومسار توافقي.
كام أبرز االخ عبد الرزاق الربهومي عضو
الجامعة العامة اهمية ان يكون لشغيلة
مؤسسات املساحات التجارية الكربى اتفاقياتهم
املشرتكة الخاصة بهم والتي من شأنها ان تنظم
الحوار االجتامعي يف القطاع وأن تساهم يف
تحسني اوضاعهم املعيشية يف ظل تدهور
مقدرتهم الرشائية رغم ما يقدمونه من
مجهودات كبرية ساهمت يف ازدهار مؤسساتهم
خصوصا يف الفرتة االخرية أي بعد وباء كوفيد .19
االخ ماهر بن عثامن عضو الجامعة العامة
قال إن ايجاد اتفاقية مشرتكة خاصة باملساحات
التجارية الكربى سيكون مكسبا لشغيلة القطاع
باعتباره سيو ّحد من مهنهم وتصنيفاتهم املهنية
ويف امتيازاتهم عىل كل مؤسسات املساخات
التجارية الكربى ،كام سيوحد هذا املرشوع
نضاالت الشغيلة الهادفة اىل تحسني اوضاعهم

املعيشية ما سيكون لذلك من أثر عىل تعزيز
انتاجيتهم ويحفزهم عىل مزيد البذل والعطاء
وتطوير مؤسساتهم وضامن دميومتها.
وتحدثت االخت امال بالخري عن الوضع
القطاعي العام وما يواجهه من تحديات
وصعوبات يف فرتة صعبة تعيشها البالد ،واكدت
اهمية ايجاد اتفاقية مشرتكة للمساحات
التجارية الكربى التي ستساهم يف تحسني أوضاع
الشغّيلة عىل املستوى املهني واالجتامعي.من
جهته ،بينّ االخ محمد الربكايت عضو الجامعة
العامة ان اتفاقية مشرتكة للمساحات التجارية
الكربى سيكون مكسبا ألكرث من  15الف
سيحسن من
عامل وللقطاع عموما باعتباره
ّ

االتفاقية املشرتكة ٬وان كل ما يرد فيها من
مبادئ تعترب مقتضيات تعاقدية ملزمة للطرفني
املمضيني عىل االتفاقية ٬لذلك حرصت الجامعة
العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية عىل صياغة توطئة شاملة
لكل املرجعيات الوطنية كالدستور والعقد
االجتامعي وبرنامج تونس للعمل الالئق وكذلك
مرجعيات دولية كاتفاقيات منظمة العمل
الدولية املتعلقة خاصة بالحريات والحقوق
النقابية والحق يف التنظم ويف املفاوضة الجامعية،
وقد اصابت يف ذلك التقديم ملرشوع االتفاقية
املشرتكة القطاعية للمساحات الكربى.
وحول مقتضيات املقرتحة للنظر يف مجال

* األخ صابر التبيني:

ال بدّ من رؤية تشاركيّة
ضمن مسار توافقيّ
الوضع املادي واملهني وسيدعم من املكتسبات
ويوح ّدها.

معايري العمل الدولية

االستاذ كامل عمران قدم محارضة حول مدى
مطابقة مرشوع االتفاقية املشرتكة للمساحات
الكربى ملعايري العمل الدولية والتطلعات
املهنية واالجتامعية ألعوان القطاع الجوانب
الرتتيبية ،وبينّ أن نصوص كل االتفاقيات
املشرتكة القطاعية منذ احداثها يف تونس خالل
السبعينات والثامنينات من القرن املايض عىل
أهميتها أهملت رسم املنابع واملرجعيات
الترشيعية واملهنية الكربى لتلك االتفاقيات.
وأبرز ان التوطئة هي جزء ال يتجزأ من

تطبيق االتفاقية وإجراءات مراجعتها ومالمئتها
مع معايري العمل الدولية ،وأبرز املحارض أن أهم
ما جاء به مرشوع االتفاقية املشرتكة القطاعية
للمساحات الكربى هو تكريس مبدأ املساواة
وعدم التمييز الذي اقرته معايري العمل الدولية
من خالل االتفاقية الدولية رقم  111املتعلقة
مبنع التمييز يف املهنة ٬وقد تجاوز املرشوع
املنوال املعتمد يف االتفاقيات املشرتكة القطاعية
والذي يقيص العامل غري القارين من مجال
تطبيق االتفاقيات املشرتكة الجامعية للعمل ،كام
تم وألول مرة التذكري بأحد أهم معايري العمل
الدولية وهي االتفاقية الدولية رقم  98بخصوص
الحق يف التنظم من اجل املفاوضة الجامعية

وحدد املرشوع عىل أساس هذا املرجع الدويل
الهام منظومة التفاوض بقطاع املساحات الكربى.
ويف ما يخص رشوط االنتداب والتشغيل يف
القطاع ومالمئتها مع معايري العمل الدولية ،وضّ ح
االستاذ ان الجامعة العامة حرصت عىل تكريس
التوجهات العامة واملبدئية لالتحاد العام التونيس
للشغل بخصوص تنظيم االنتدابات وتشغيل
العامل بعيدا عىل كل اشكال الوساطة والسمرسة
يف اليد العاملة ،حيث اكد املرشوع عىل اجراء
االنتدابات عن طريق مكاتب التشغيل العمومية
دون غريها ،وان قطاع املساحات الكربى ال يزال
اىل حد اآلن فضاء للهشاشة يف التشغيل وقد
أصاب نص املرشوع يف التصدي الترشيعي لهذه
الظاهرة.
ويف موضوع عدم التمييز بني االعوان ومالمئته
مع معايري العمل الدولية ،أبرز االستاذ أن
املرشوع تضمن مقتضيات واضحة متالمئة متاما
مع معايري العمل الدولية وخاصة االتفاقيتني رقم
 100و 111املتعلقتني مبنع كل أشكال التمييز
عىل أساس النوع االجتامعي يف االجر وكذلك
تجريم كل متييز يف العمل عىل أساس األصل او
الجهة او العرق او الفكر او املعتقد.
اما بالنسبة إىل التمثيل النقايب وتنظيم
العالقة مع الهياكل النقابية املمثلة للعامل
وحامية املسؤول النقايب ومالمئة كل ذلك مع
معايري العمل الدولية ،أوضح االستاذ أن مرشوع
االتفاقية استند يف هذا الباب الذي يعترب أهم
املقتضيات النوعية باالتفاقية اىل اتفاقيات
العمل الدولية رقم  87املتعلقة بالحرية النقابية
وعدد  98املتعلقة بحق التنظم من اجل
املفاوضة الجامعية و 135حول منح التسهيالت
ملمثيل العامل وحاميتهم من كل الترصفات
التمييزية عىل خلفية صفتهم التمثيلية للعامل
غري ان نص املرشوع ميكن مزيد تطويره بإدراج
مقتضيات تتعلق بالتفرغ النقايب مع التخيل

أكثر من  15ألف عامل ينتظرون واالتفاقيات السابقة أمهلت مبدأ تكريس املساواة

اخلميس  31مارس  - 2022العدد 1688

قطاعات

* األستاذ كمال عمران:

* األستاذ عبد السالم النصيري:

االتفاقيات املشرتكة
أهملت رسم املنابع
واملرجعيات التشريعيّة

لإلدارة دور مهمّ
يف املفاوضات
االجتماعية
عىل فكرة متويل تكاليف التفاوض من طرف
أصحاب العمل باعتبارها تتناقض مع التوصيات
الدولية ٬كام أصاب املرشوع من خالل تنزيل
روح االتفاقية الدولية رقم  135املتعلقة بحامية
املسؤول النقايب وهو التوجه نفسه الذي اعتمده
القانون األورويب وخاصة الفرنيس يف هذا املجال.
يف موضوع لجنة الصحة والوقاية والسالمة
املهنية ،أبرز املحارض انه وفق املرشوع يف ادراج
العديد من املقتضيات التي تضمنتها معايري
العمل الدولية وخاصة يف ما يتعلق بدور
وصالحيات لجنة الصحة والسالمة املهنية ،وهي
أدوار جديدة اعتمدها القانون املقارن غري انه
اهمل الدور النقايب يف املشاركة الفاعلة يف حامية
صحة العامل وتامني سالمتهم من مخاطر العمل
واملقرتح هو ترشيك احد أعضاء النقابة األساسية
يف تركيبة لجنة الصحة والسالمة املهنية.
وبشأن الفصل  16الخاص بالرتقية االستثنائية،
نّبي املحارض أن مرشوع الفصول املتعلقة
بالرتقيات يُع ّد من افضل ما ورد مبشاريع االتحاد
العام التونيس للشغل ،وهو مرشوع طموح
باعتباره خرج عىل املحتوى النمطي واملعهود
الذي تضمنته معظم االتفاقيات املشرتكة
القطاعية ،غري انه وجب اصالح التكرار الوارد
بالفصلني 15و 16بخصوص الرتقية االستثنائية
واقرتاح اجراء هذه الرتقية  5سنوات قبل بلوغ
العون سن اإلحالة عىل التقاعد حتى يكون لهذه
الرتقية انعكاس ملموس عىل جراية التقاعد.
ويف باب التكوين املهني والرسكلة أكد
االستاذ كامل عمران أن نص املرشوع جيد وثري
ومتكامل ومن اهم اضافته للترشيع الجاري
به العمل هو ارشاك الهيكل النقايب يف ملف
التكوين والرسكلة وتنمية املهارات وعدم ابقائه
شأن املؤجرين واللجان االستشارية املتناصفة.
وحول نظام العمل ،أكد املحارض ان
التخفيض يف مدة العمل األسبوعية يعد اليوم
من اوليات النضال النقايب يف معظم دول العامل،
ويدخل يف اطار توجهات منظمة العمل الدولية
التي تدعو للتوفيق بني العمل واإلنتاج من جهة
والصحة والرفاه العائيل واالجتامعي من جهة
أخرى.
ويف عالقة بالرخصة السنوية خالصة األجرأبرز
األستاذ املحارض أن املقرتح طموح ويتامىش
واهداف املرشوع بخصوص مدة العمل ،وتساءل
عن سبب هذا التمييز بني أعوان التنفيذ واعوان
التسيري واالطارات واقرتح سحب نفس املدة عىل
كل االعوان بالقطاع.
وحول الرخص الخاصة ألسباب عائلية نّبي
املحارض ان فريضة الحج وأداء العمرة قد ال
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يعدان احداثا عائلية وقد ذهبت العديد من
االتفاقيات املشرتكة واألنظمة األساسية اىل
ادراجهام يف باب املشاريع واالمتيازات ذات
الصبغة االجتامعية ،ويف عالقة بعطلة الوالدة
أبرز االستاذ أن نص املرشوع مل يحقق املالمئة مع
معايري العمل الدولية التي تدعو اىل منع التمييز
بني املراة العاملة بالقطاع العام واملراة العاملة
يف القطاع الخاص ،الفتا اىل ان توجه االتحاد
العام التونيس للشغل هو انهاء هذا التمييز
السلبي عىل حساب العامالت بالقطاع الخاص
واملقرتح هو متكني كل النساء العامالت بعطلة
والدة بشهرين يف انتظار صدور القانون الجديد
الذي أعدته وزارة املراة بالتشاور مع الرشكاء
االجتامعيني ومكونات املجتمع املدين وتصديق
تونس عىل االتفاقية الدولية رقم  183حول
حامية االمومة.
أما عن ظروف الصحة والسالمة والوقاية
من حوادث الشغل واألمراض فقد أبرز املحارض

القانوين الوطني للمفاوضة الجامعية والتي
تنطلق من الدستور والعقد االجتامعي ومجلة
الشغل واالتفاقية املشرتكة للمؤسسات .وأوضح
االستاذ عبد السالم النصريي يف محارضته أن
االتفاق االطاري يتضمن الديباجة والدستور
ومعايري العمل الدولية ومذكرة التفاهم
بخصوص برنامج النهوض بالعمل الالئق لتونس
والعقد االجتامعي ،اىل جانب عنرص الحرص عىل
وجود مناخ اجتامعي سليم واالميان املشرتك بقيم
الحوار االجتامعي والسعي للنهوض مبردوديّة
املؤسسة والرفع من قدرتها التنافسيّة وتطوير
مؤرشات اإلنتاج والجودة وتحسني األوضاع
املادية واملعنوية لألجراء ومكافأة مجهوداتهم
وتحسني قدرتهم الرشائ ّية.
ثم استعرض االستاذ املحارض يف هذا الباب
املبادئ والقواعد املؤطرة للتفاوض ولخصها
يف تعزيز الحوار االجتامعي داخل املؤسسة
والحفاظ عىل مواطن الشغل وخلق مواطن

توحيد االمتيازات لتحسني ظروف
العمل املهنية واالجتماعية
أنه رغم األهمية التي أوالها املرشوع للصحة
والسالمة املهنية فإنه يف حاجة اىل إعادة الصياغة
مبا يتامىش وخصوصية نشاط املساحات الكربى
واالخطار التي تهدد االعوان العاملني بها وخاصة
املرأة العاملة ،وبالنسبة إىل انتهاء عالقات العمل
أكد املحارض أن منظمة العمل الدولية اعتمدت
منذ نشأتها باألمان الوظيفي للعامل بهدف
حاميتهم من الطرد الي سبب كان وخاصة
ألسباب ذات عالقة مبامرسة الحريات النقابية.
تلح عىل أن تكون للنقابات العاملية
كام أنها ّ
أدوارا مه ّمة يف التصدي لطرد العامل ،ومل يُالحظ
يف هذا املرشوع أي تالؤم مع معايري العمل
الدولية واملقرتح هو إعادة صياغة النص والتأكيد
عىل 1- :رضورة التواصل املسبق مع ممثيل
العامل قبل اللجوء إىل الطرد أو البطالة السباب
اقتصادية ٬وإقرار إجراءات وقائية بديلة للطرد
أو البطالة واهمها معالجة امللفات عىل مستوى
املؤسسة قبل اللجوء إىل تفقديات الشغل٬
والتنصيص عىل تعويضات مجزية للعامل الواقع
طردهم ألسباب اقتصادية اوفنية.

إجراءات التفاوض الجامعي

فصل االستاذ عبد السالم النصريي االطار
ّ

شغل جديدة وفق ما تقتضيه رشوط العمل
الالئق وتعزيز الحامية والتسهيالت املمنوحة
ملمثيل العامل وتحسني ظروف العمل والصحة
ودعم الوقاية من األمراض املهن ّية وحوادث
الشغل وتحسني املردودية والرفع من اإلنتاج
وتحسني جودته فضال عن النهوض بالتكوين
املهني وتنمية املهارات وفتح آفاق الرتقية املهنية
وتحيني جداول التصنيف املهني لجعلها تواكب
التطورات التكنولوج ّية وتشمل املهن املستحدثة
ومكافأة املجهود الفردي والجامعي للعملة عرب
الرتفيع يف األجور األساسية وتوابعها واملسائل
ذات االنعكاس املايل.
كام ص ّنف املحارض لجان التفاوض إىل
وبي من
صنفني ،لجان قطاعية ولجنة مركزية ،نّ
ناحية اخرى أن لالدارة دور مهم يف املفاوضات
االجتامعية ،مؤكدا رضورة عدم تدخلها يف
املفاوضات الثنائية ،اىل جانب واجبها يف توفري
كل الرشوط والظروف اللوجستيّة واإلداريّة
والبرشيّة التي تساعد عىل انتظام وحسن سري
املفاوضات وتحقيق أهدافها.
كام أن إنجاح الحوار االجتامعي يقتيض توفّر
عدد من الرشوط منها أنشطة اقتصادية مهيكلة

و ذات قيمة مضافة ،ووجود مسؤولني نقابيني
من الجانبني ميارسون مها ّمهم وفق مقتضيات
معايري العمل الدولية :منظامت قوية ممثلة
مستقلة ،وجود مناخ من الثقة يجعل من الحوار
االجتامعي وسيلة ملواجهة تحديات الجودة
واإلنتاجية ،دعم التكوين النقايب يف جميع
املجاالت للرفع من القدرة الحوارية والتفاوضية
للمسؤول النقايب.

أوضاع مأزومة

يف اليوم الثاين من الندوة ،افتتح اشغالها
االخ الطاهر الربباري االمني العام املساعد
املسؤول عن قسم القطاع الخاص الذي تحدث
عن الوضع العام يف البالد مبيّنا ان الحكومة
ماضية يف تنفيذ برنامجها الليربايل املقدم من
خالل قانون املالية للسنة الحالية وقال إنها
عطلت الحوار عرب املنشور  20وذلك بهدف
تفعيل مرشوعها االقتصادي وخاصة مسألة
تجميد االجور وتجميد االنتدابات فضال عن
التوجه نحو رفع الدعم والتفويت ىف املؤسسات
العمومية ،مشريا إىل أن الوضع معقد وصعب
للغاية ودعا النقابيني إىل العمل عىل دعم
التواجد النقايب يف القطاع الخاص معتربا انه من
الرضوري العمل عىل هيكلة املؤسسات الناشطة
يف القطاع الخاص لدعم انتشار االتحاد ولضامن
حقوق العامل يف العمل الالئق ،مربزا اهمية
ايجاد اتفاقية مشرتكة للمساحات التجارية
الكربى لتعزيز املكاسب وتحسني االةضاع املهنية
واالجتامعية للعامل.

التصنيف املهني واملنح

توىل املشاركون استعراض مختلف التجارب
يف املؤسسات حول التصنيف املهني ،وهي
مؤسسات عزيزة وجيان وكارفور ومونوبري
واملغازة العامة.
وتبادل املشاركون تفاصيل كل املهن
والخطط داخل املؤسسات املذكورة والتي
سيعمل عليها الخرباء يف صياغة املرشوع النهايئ
لالتفاقية باختيار افضل التصنيفات املوجودة.
والعمل نفسه تم عىل مستوى املنح
باستعراض مختلف انواع املنح يف املؤسسات
املذكورة للنظر فيها بعد توحيدها نوعيا
وتعميمها يف ما بينها باختيار افضلها ،.والبلوغ
اىل هدف عدم التمييز بني مؤسسات املساحات
التجارية الكربى ،لتتواصل االشغال يف اليوم
الثالث من الندوة باستكامل استعراض مختلف
املنح واالمتيازات واملكاسب املعمول بها يف
كل مؤسسة من مؤسسات املساحات التجارية
الكربى قصد تعميمها يف مرشوع االتفاقية
املشرتكة.
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نقابة

الحوار االجتماعي واملفاوضة الجماعية بقطاع النزل السياحية
واملؤسسات املشابهة لها
عىل امتداد ايام  29و 30و 31انعقدت بأحد النزل بالحاممات اشغال
الندوة الوطنية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية حول الحوار االجتامعي واملفاوضة الجامعية
بقطاع النزل السياحية واملؤسسات املشابهة لها ،وذلك بإرشاف االخ
الطاهر الربباري االمني العام املساعد املسؤول عن قسم القطاع الخاص.
الندوة تدارست مراجعة االتفاقية املشرتكة القطاعية للنزل السياحية
واملؤسسات املشابهة لها بني مقرتحات االعراف واستحقاقات االعوان.
ويف هذا االطار استعرض االستاذ كامل عمران قراءة يف مرشوع الجامعة
التونسية للنزل ملراجعة االتفاقية املشرتكة القطاعية للنزل السياحية
واملؤسسات املشابهة لها .كام انتظمت ورشات عمل ملناقشة مرشوع
االعراف ملراجعة االتفاقية ،اىل جانب ورشات عمل حول صياغة مالمح
مرشوع الجامعة العامة ملراجعة االتفافية يهدف اىل مرشوع يكرس
العمل الالئق يف قطاع السياحة.
الورشة االوىل نشطها االستاذ كامل عمران وتدارست الجوانب الرتتيبية
ملرشوع ملراجعة االتفاقية متالئم مع معايري العمل الدولية والتطلعات
املهنية واالجتامعية ألعوان القطاع .أما الورشة الثانية فنشطها االستاذ

عبد السالم النصريي وتدارست
الجوانب املالية واالجتامعية
ملالمح مرشوع مراجعة
االتفاقية متالئم مع معايري
العمل الدولية والتطلعات
املهنية واالجتامعية ألعوان
القطاع.
من ناحية اخرى ،كانت
لالستاذ عبد السالم النصريي
مداخلة تأطريية حول الجوانب
الرتتيبية للمفاوضات الجامعية
القطاعية يف تونس ومداخلة
تأطريية حول اهمية االعداد الجيد يف انجاح التفاوض الجامعي قدمها
االستاذ كامل عمران.
كام انتظمت ورشات عمل حول اعداد فريق التفاوض نشطها االستاذان
كامل عمران وعبد السالم النصريي وورشات عمل أخرى حول مبارشة

صفاقس:

اعتداء على الحق النقابي وطرد كاتب
عام النقابة االساسية ومساعده يف
شركة  DWPللخياطة
عمدت ادارة رشكة  DWPللخياطة بانتهاك الحق النقايب وطرد الكاتب العام للنقابة االساسية ومساعده يف ارضب
واضح للقوانني.
وقد نفذ عامالت وعامل املصنع ارضابا عن العمل يوم  23مارس الجاري دفاعا عن زمالئهم وعىل حقهم يف العمل
النقايب ورفضا لقطع ارزاقهم.
واكد العامل مواصلتهم لنضالهم حتى ارجاع املطرودين.
* صربي الزغيدي

تعزيةومواساة في برقو وقعفور
تتقدم رئيسة بلدية سيدي مرشد والعملة بأحر التعازي للعم سامل الصوايدي
كاتب عام نقابة بلدية برقو إثر وفاة والده تغمده الله برحمته وان شاء الله مثواه
الجنة.
كام تلقينا نبأ وفاة عون االستقبال ببلدية قعفور عم مختار املردايس وإثر هذا
املصاب الجلل نتقدم بأحر التعازي واملواساة القلبية للمجلس البلدي وموظفي
بلدية قعفور وبالتعازي لعائلة املرحوم سائلني الله تعاىل ان يتغمد الفقيد
برحمته الواسعة ويتقبله بحسن جواره وينعم عليه بعفوه ومغفرته ويجعل قربه روضة من رياض الجنة.

عملية التفاوض الجامعي نشطها كذلك االستاذان كامل عمران وعبد
السالم النصريي اللذين نشّ طا ايضا ورشة تفكري جامعية حول ادارة
عملية التفاوض ملراجعة االتفاقية املشرتكة القطاعية للنزل السياحية
واملؤسسات املشابهة لها ورسم الخطط البديلة يف صورة تعرث املفاوضات.
* صربي الزغيدي

مؤتمر النقابة األساسية للسكك الحديدية 
بإرشاف االتحاد الجهوي
للشغل مبنوبة وبحضور جامعة
السكك الحديدية انعقد مؤمتر
النقابة االساسية للسكك
الحديدية مبنوبة والذي أفرز
التشكيلة التالية:
خالد الرياحي (كاتبا عاما)
وأحمد الجبايل وأنيس الرمضاين وعاطف الزريبي وعبد الستار اللوايت وزبيدة الزواغي ومنصف الباجي
(أعضا ًء).

جندوبة:

ورشة حول مشروع تنموي -بيئي

نظمت جمعية فريقا لالسرتاتيجيات ورشةعمل مبقر csr coworking space
قدمت من خاللها جذاذة مرشوع تنموي يف مجال املوارد الطبيعية بجهة
جندوبة صبيحة الخميس  24مارس  2022أين تولت عضو الجمعية سوسن
غريب عرض أهم مفاصل الجذاذة الطبيعية والتقنية فقد ذكرت يف البداية
مبرشوع التحالف والذي تشرتك فيه كل من بوماد وسوليدار ونوماد 08
وجمعية نخلة وجمعية فريقا لالسرتاتيجيات من أجل حوكمة عادلة ومواطنية
للموارد الطبيعية لواليتي جندوبة وقبيل ثم عرضت عىل الحارضين أهداف
املرشوع ومآالت ورشة 2و 3جويلية  2021ثم وصف دقيق للمرشوع وهو
إنجاز وتركيز القطات شمسية عىل املسطحات املائية لسد بوهرمتة .قدمت األستاذة سوسن غريب جملة
من املعطيات الدقيقة حول وضع القطاع املايئ بالجهة من املخزون املايئ والقدرة الجملية للتعبئة
والطاقة االفرتاضية للسدود بجهة جندوبة وأهم ذكر التغريات املناخية بجهة جندوبة لتكون بعد كل
هذا املؤسسة املنفذة واألطراف والهياكل املساهمة وتكلفة املرشوع  12مليون دينار قابلة لالرتفاع.
وسيساهم هذا املرشوع يف حامية السد من التبخر وتوفري  30باملائة من املياه وحامية التنوع البيئي
بالسد من خالل الطاقة البديلة وخلق فرص عمل لليد العاملة املختصة وغري املختصة وتشجيع
االستثامر يف الطاقة البديلة أما تدخالت الحارضين فقد أثنت عىل املرشوع وجديته والفريق الذي
اشتغل عليه ورضورة التفكري يف البحث عن رشكاء لتسويقه ومنارصته ألنه اعتمد عىل مقاربات علمية
تخص املرشوع.
وربط التنموي بالبيئي ووجهت العديد من األسئلة التقنية والفنية ّ
* طارق العمراوي
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بيان مجمع القطاع العام

رفض لحزمة اإلصالحات الحكومية
ورفع توصية لإلضراب العام
نحن أعضاء مجمع القطاع العام باالتحاد العام
التونيس للشغل املجتمعني يوم الثالثاء  29مارس
 2022برئاسة االخ صالح الدين الساملي االمني العام
املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية
وبحضور االخوين عثامن الجلويل ومحسن اليوسفي
االمينني العامني املساعدين ،بعد التداول حول
مجمل القضايا النقابية وامللفات االجتامعية بالقطاع
العام وبعد نقاش مستفيض حول النقاط الواردة
بجدول االعامل يف عالقة بالشأن العام من الناحية
االجتامعية واالقتصادية والسياسية وتداعيات ذلك
عىل مختلف اعوان القطاع العام فإننا:
نث ّمن تحمل النقابيات والنقابيني يف مختلف
املستويات ملسؤولياتهم يف انجاح اشغال املؤمتر 25
ونهنئ القيادة املنبثقة عنه بثقة نوابه ومن ورائهم
كافة منخرطي االتحاد ونش ّد عىل اياديهم ملواصلة
مسرية االتحاد النضالية عىل املستويني الوطني
واالجتامعي.
نجدد متسكنا ودعمنا لكل املبادرات التي تهدف
إىل تجاوز الصعوبات والتعقيدات التعي تعرتض
البالد واستعدادنا لبذل كل الجهود الهادفة إىل
تجميع كل مك ّونات املجتمع املدين التي تتقاطع
رؤاها واهدافها مع رؤية االتحاد ومبادئه بهدف
إنقاذ الدولة مام تردت عنه من ارتباك وغموض.
نعلن استعدادنا للدفاع عن منظمتنا والتصدي
لكل محاوالت استهدافها من أي طرف كان كام نجدد
تأكيدنا عىل استقاللية قرارنا النابع عن مؤسسات
االتحاد وسلطات قراره.
نرفض رفضا مطلقا حزمة االصالحات املقدمة من
طرف الحكومة لصندوق النقد الدويل (رفع الدعم،
التفويت يف املؤسسات العمومية ،تجميد األجور،
إيقاف االنتدابات والرتقيات.)...
ندعو الحكومة إىل السحب الفوري للمنشور
 20الهادف إىل رضب الحق النقايب واملفاوضات
الجامعية وامله ّدد للسلم االجتامعي واملتعارض مع
املواثيق واالتفاقيات الدولية.
ـ ندعو لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل يراهن
عىل قوانا الذاتية لتجاوز األزمة من خالل مقاومة
التهرب الرضيبي واعتامد منوال تنمية جديد
يستجيب ملتطلبات املرحلة.
ندعو الحكومة إىل احرتام تعهداتها املتعلقة
بالتطبيق الفعيل والفوري لالتفاقات املتعلقة
باملنشآت واملؤسسات العمومية العالقة بوحدة
متابعة تنظيم املؤسسات واملنشآت العمومية.
فتح مفاوضات اجتامعية بجانبيها املايل والرتتيبي
لكل املنشآت واملؤسسات العمومية طبقا لالتفاق
بني االتحاد العام التونيس للشغل والحكومة.
ندعو الحكومة اىل القطع مع كل اشكال التشغيل
الهش وتسوية وضعية عامل وأعوان املنشآت
واملؤسسات العمومية املتعاقدين والعرضيني
والوقتيني.
ويف صورة مواصلة عدم التفاعل االيجايب مع
مطالب القطاع العام واالستجابة لها فإننا:
ـ نعلن تنظيم وقفات وتجمعات احتجاجية بكل
املنشآت واملؤسسات العمومية يتم تحديد أشكالها
ومواعيدها بالتنسيق مع املكتب التنفيذي الوطني.
ـ نرفع توصية للهيئة اإلدارية الوطنية إقرار
مبدأ اإلرضاب العام بالقطاع العام يف مرحلة أوىل ثم
إرضاب عام وطني يف مرحلة ثانية.
* األمني العام املساعد املسؤول
عن الدواوين واملنشآت العمومية
صالح الدين الساملي
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متابعات

والية قفصة  /بلدية السند
إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية
للمرة الثالثة لسنة 2022
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة لتسويغ محالت بلدية
يوم الثالثاء املوافق لـ 2022/03/19:بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك حسب الجدول التايل:

ع/ر

املساحة السعر الضامن الوقتي مكان وتوقيت
اجراء البتة
االفتتاحي السنوي

بيان املحل

 01دكان عدد  07باملركز
التجاري
 02دكان عدد  08مكرر
و 09و 10و 11و 12و25
بالسوق املركزية

840د
720د
للمحل الواحد

مدع التسويغ

بلدية السند عىل
الساعة العارشة سنة واحدة قابلة
84د
للتجديد
صباحا
بلدية السند عىل
72د
للمحل الواحد الساعة العارشة
والنصف صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق
عدلية:
ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة العارشة صباحا ليوم
 2022/04/19مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ ٪10 :من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف  76290164اثناء أوقات العمل.

بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2022/03
على الخط وفق إجراءات مبسّطة
تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض وفق إجراءات مبسطة عرب منظومة الرشاء العمومي «»Tuneps
ملرشوع تعبيد أنهج بحي الزهور.
فعىل املقاولني املر ّخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملفات طلب العروض عرب املنظومة.
ترسل العروض اإلدارية والعروض الفنية واملالية املنصوص عليها بكراس طلب العروض عرب منظومة الرشاء
العمومي « »Tunepsأما بالنسبة إىل الضامن الوقتي يت ّم إرساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول أو بالربيد
الرسيع أو يودع مبكتب الضبط وال يحمل سوى عبارة «ال يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض وفق إجراءات
مبسطة تعبيد طرقات ببلدية السند».
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ 2022/04/25 :عىل الساعة العارشة صباحا.
يت ّم فتح العروض املالية والفنية يف جلسة علنية مبقر البلدية يف نفس اليوم لختم قبول العروض عىل الساعة
الحادية عرش صباحا ويسمح للمشاركني بحضورها.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة  60يوما ابتدا ًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.
املالحظات:
تُلغى وجوبا العروض التي ال تتض ّمن الضامن الوقتي.
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الجنيدي عبد الجواد لـ «الشعب»

الدور الوطني التحاد الشغل أساسي يف هذه املرحلة إلخراج البالد من أزمتها
حوار :لطفي املاكني

كيفية الخروج من هذه األزمة التي تعيشها البالد وهي متعددة
األوجه سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وآثارها عىل أغلب رشائح املجتمع
كانت منطلقا للحوار مع الجنيدي عبد الجواد (املنسق العام السابق
لحزب املسار وصاحب التجربة الطويلة يف النضال السيايس عىل مدى
عقود) اذ قدم تصوره يف عالقة باملسار االنتخايب واملشاورات إلقرار
النظام السيايس الجديد وأسس الحوار الوطني املنتظر وقبل كل ذلك
الدور الريادي لالتحاد العام التونيس للشغل لتجاوز البالد ازمتها
املتفاقمة وبلوغ مرحلة االستقرار ودفع املسار الدميقراطي.
* ما هي مقرتحاتكم يف الندوة التي طرحت مسألة «أي نظام
سيايس لتونس بعد  25جويلية»؟
ـ عىل النظام السيايس أن يكون محل حوار وال يكون مسقطا من
اي كان مبا يف ذلك النظام االنتخايب كام يجب ان يكون محل تشاور
وحوار من قبل كل املعنيني بالعملية االنتخابية وباالنتقال السلمي إىل
نظام دميقراطي حقيقي مع احرتام كل املكاسب التي حققتها دولة
االستقالل ودعمها وما متثله ثورة الحرية والكرامة.
كام ان العربة ليست يف نوعية النظام السيايس بل يف الثقافة
الدميقراطية التي تحرتم مؤسسات الدولة والقانون ومبادرات «ائتالف
صمود» من شأنها ان تكون السبيل لتجميع اكرب عدد ممكن من
القوى الدميقراطية التقدمية التي عرفت كيف تتعامل مع الواقع
الجديد الذي افرزته إجراءات  25جويلية اي بنظرة نقدية بناءة
تؤسس للمستقبل ،تقوم عىل ايجاد الحلول االقتصادية واالجتامعية
للخروج من االزمة العميقة التي تعيشها البالد ومخلفات العرشية
املايض وهيمنة حركة النهضة وحلفاؤها عىل املشهد السيايس عىل
مدى تلك الفرتة.
* هل تعتقد ان االحزاب جاهزة للمواعيد االنتخابية القادمة؟
ـ ال أعتقد ان االحزاب جاهزة لهذه املواعيد بل يجوز القول ان
البالد كلها غري جاهزة الن هناك غموض يف املسار االنتخايب والروزنامة
التي طرحها رئيس الجمهورية ومن سيرشف عىل هذه االنتخابات إذ
ال ميكن الرجوع إىل املايض الن هناك حرص منذ عقود سابقة يك يخرج
االرشاف عىل هذه االنتخابات من سلطة وزارة الداخلية والسلطة
التنفيذية بصفة عامة .ونحن ال نعتقد يف جاهزية االحزاب بالخصوص
منها القوى التقدمية والدميقراطية مللء الفراغ بني «الجهالة واملجهول»
كام عرب العميد الصادق بلعيد.
* ملن ذلك هذه القوى تحتاج إىل تلكثري من العمل امليداين
لكسب تلك املواعيد االنتخابية؟
ـ فعال هذا هو النقص الكبري بالنسبة إىل قوى اليسار والقوى
الدميقراطية والتقدمية بصفة عامة التي حال ذلك دون تجميعها وما
رافقه من الفرص الضائعة اذ يف كل مرة تكون محاوالت التوحيد اال
ويحصل االنقسام داخل صفوفها.
وما نالحظه بالنسبة إىل حزب املسار هو التمسك املتواصل
بالجبهة الدميقراطية والتقدمية الواسعة عىل أسس مبدئية وسياسية
واضحة بعيدا عن االنتهازية حتى ال نقع يف التحالفات غري املبدئية
والتوافقات املغشوشة كام وقع يف السابق.
* لو توضح لنا ما تقصده تحديدا؟
ـ مثال قمنا بأخطاء عديدة بالنسبة إىل التحالفات سواء كانت من
داخل السلطة التنفيذية او من خارجها ومن جملة االخطاء املشاركة
يف حكومة انحرفت عن صفتها كحكومة وحدة وطنية لتصبح حكومة
محاصصات حزبية وابتعدت عن أهدافها وخضعت لتحالفات غري
دقيقة وفضفاضة.

هناك غموض يف املسار
االنتخابي والبد من التشاور
يف النظام السياسي الجديد

هذه أسس الحوار الوطني
واألطراف المعنية به
* كيف ستكون الجدوى من تشكيل هذه الجبهة؟
ـ تونس يف حاجة اىل هذه الجبهة التي يجب ان تقوم عىل أساس
حوار جدي ومسؤول بني القوى السياسية واالجتامعية مثال كان ميكن
لجبهة االنقاذ سنة  2013بعد اغتيال الشهيدين بلعيد واالبراهمي
ان متثل قوة حقيقية لها رؤية واضحة بالنسبة إىل املستقبل يف إطار
الوحدة والتنوع وان متثل تحالفا صل ًبا ومتامسكا مبن ًّيا عىل مبادئ
واضحة وان تكون كذلك للبالد قوة تغيري ودفع من أجل تحقيق
االهداف التي قامت من اجلها ثورة الحرية والكرامة يف حني ان
الظروف الراهنة واملسائل غري الناضجة لتحقيق ذلك بسبب الفوىض
العارمة التي متيز بها املشهد السيايس بني الشعبوية والتحالفات
الغربية بني أطراف متناقضة.
* هل ترمز بهذا القول هم املتحالفون حاليا ضد مسار 25
جويلية؟
ـ هؤالء فعال هم الذين اطلقوا عىل أنفسهم اسم املبادرة
الدميقراطية ضد االنقالب يف حني ان املبادرة الدميقراطية ال ميكن
ان تكون وتقوم اال عىل مرشوع تقدمي دميقراطي حدايث منحاز إىل
الطبقة الشغيلة والكادحة.
* يف عالقة باملرحلة املقبلة بدأت تطرح بدائل عن املوجود حاليا
والذي يعتربه بعضهم ال يلبي انتظارات املواطنني فبامذا ترد؟
ـ ال بد من التفكري يف بدائل جديدة لكن ال يكون ذلك البديل
جديا اال اذا قام عىل توجه واضح باتجاه تحقيق املطالب التي قامت
من أجلها الثورة والتي تم تشويهها وتحريفها من طرف الذين حكموا
البالد خالل العرشية املاضية.
والبديل الجديد يجب ان يقوم عىل االحزاب السياسية واملجتمع
املدين واملنظامت املهنية والنقابية وبالخصوص االتحاد العام التونيس
للشغل الذي كان له دور اسايس يف االنتقال من نظام االستبداد إىل
نظام دميقراطي تعددي.
* كيف ترى الحوار الوطني املفرتض إجراؤه؟
ـ الحوار الوطني البد منه ،وهو يعني كل االطراف وبارشاف رئيس
الدولة وميكن ان ينطلق هذا الحوار بني رئيس الجمهورية واملنظامت
النقابية والقوى املنظمة التي مل تجعل من اهدافها االساسية الرجوع
إىل املايض سواء كان ما قبل  25جويلية او ما قبل  14جانفي .2011
والدور الوطني التحاد الشغل ال مفر منه ويجب أخذه بعني االعتبار
كعنرص أسايس يف هذا الحوار من قبل رئيس الدولة حتى يخرج من
عزلته يف غياب الرؤية االقتصادية واالجتامعية وكيفية الخروج من
املأزق الذي تردت فيه البالد وبالتايل االستجابة لالنتظارات الحقيقية
وامللحة والعاجلة للفئات املفقرة.
* وما هي أوليات هذا الحوار؟
ـ هي الخروج من الوضع االستثنايئ والوصول إىل حلول حقيقية
اقتصادية واجتامعية وثقافية بالنسبة إىل السنوات القادمة وكذلك
فتح امللفات الكربى املتعلقة باالوضاع االمنية او املتصلة باالصالحات
الكربى يف مختلف امليادين مبا يف ذلك الصحة والتعليم والثقافة.
* هناك رهانات كربى يفرتض عىل الحكومة املالية إيجاد حلول
لها يف ظل تدهور األوضاع االقتصادية واالجتامعية فام هي البدائل
التي ترونها لتجاوز تلك األوضاع؟
ـ الرهانات الكربى متصلة بالتوازنات الكاملية والنقص يف انتاج
الرثوة مام ادى إىل االقرتاض املشط والتبعية للدوائر املالية العاملية
وهذا من شأنه ان يهدد السيادة الوطنية واستقالل البالد ،ولرئيس
الدولة دور أسايس لتوعية املواطنني برضورة تضافر كل الجهود
والتعويل عىل الذات من اجل انقاذ البالد وحامية استقاللها.
وهنا أدعو لالعتامد عىل القدرات الوطنية أساسا وعىل التضحيات
املتساوية بني كل التونسيني والفئات الن الظرفية تحتاج لخطاب رئايس

يكون له وقعه عىل املواطنني بعيدا عن الكالم الفضفاض مع االعتامد
أساسا عىل دور اتحاد الشغل والطبقة الشغيلة واملنتجني يف مختلف
القطاعات الن البديل ال ميكن ان يكون من صنع شخص واحد أو
حزب واحد بل من خالل حوار يجمع كل القوى التي تريد الخري لهذه
البالد وتضع مصلحتها فوق كل االعتبارات الن تونس لها من الكفاءات
والخريات التي كان من املفروض التعويل عليها اليجاد الحلول املقنعة
يف حني نراها اليوم تهاجر البالد وال يتم االستفادة منها باملقابل يستفيد
منها الخارج بعد ان كونتهم البالد لسنوات طويلة.
والحلول ليست بديهية الن االوضاع وصلت إىل حد كبري من
التعقيد الذي يستدعي التشاور والحوار الجدي البناء بني كل االطراف
املعنية مبستقبل تونس والدفاع عن مكاسبها واستقالل قرارها.

املشروع التقدمي الديمقراطي
الحداثي ينحاز دائما إىل الطبقة
الشغيلة والكادحة
* ملف آخر طغى عىل سطح األحداث ونعني الحقوق والحريات
فام هي هواجسكم وبأي الضامنات تطلبون؟
ـ الحقوق والحريات مضمونة يف الدستور الحايل ولكن العربة
ليست يف النصوص بل يف التطبيق والبد من تدعيمها يف الدستور وذلك
بالتخيل عن كل ما من شأنه ان يحد من هذه الحريات سواء كانت
فردية أو عامة وخاصة حرية املعتقد والضمري والفكر والتعبري .كام أن
مسألة الحريات هي مسألة ثقافة مرتبطة باملؤسسة التعليمية لدورها
االسايس يف تربية الناشئة عىل الثقافة الجديدة والفكر النقدي املبني
عىل العقل وهناك خطر حقيقي بسبب تواصل نفس االختيارات
االقتصادية واالجتامعية والتي كانت الثورة فرصة لتغيري وضع منطي
تنموي جديد يتامىش مع طموحات الفئات الفقرية واملهمشة خاصة
امام التداعيات املسجلة منذ اندالع الحرب يف أوكرانيا وقبلها جائحة
كورونا التي كان لها تأثري مبارش عىل الفئات املتوسطة والفقرية.
كام البد من الوعي الجامعي بالخطر الذي يهدد الجميع من خالل
العجز عن توفري املواد االساسية وتأمني األجور والشغل وبالتايل نحتاج
لوقفة حازمة من قبل جميع فئات الشعب ليعي الجميع قيمة العمل
ورضورة تقاسم التضحيات بصفة عادلة.
* املطلوب لتحقيق ما ذكرته يف ظل حالة عدم االستقرار إقليميا
ودوليا؟
ـ األمر يحتاج إىل إدارة ليس من طرف ماسيك السلطة فقط بل
من قبل كل افراد الشعب والقضاء كليا عىل أنواع الفساد وهي أمراض
يعاين منها املجتمع ويكون ذلك بتطبيق القانون بحزم عىل الجميع.
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بالتلميح والتصريح
* لطفي املاكني

الرهان على املادة «الشخمة»

مضت أيام عىل العطلة دون ان يحصل الطلبة عىل
منحهم واملفرتض ان ترصف قبل الدخول يف عطلة الربيع
ليتمكنوا من ترتيب حاجياتهم وهم عىل أبواب امتحانات
نهاية السنة الجامعية وما يتطلبه ذلك املوعد من مصاريف
يعلمها االولياء قبل غريهم مبا انهم يف غياب املنحة سيكونون
أول من يتحمل تبعات ذلك التأخري الذي نادرا ما يحدث
ومهام كانت الظروف التي مرت بها البالد رغم أن املرحلة
الحالية غري مسبوقة يف عالقة بكيفية ادارة الشأن العام.
ومهام كانت الوعود التي قطعت ملمثيل الهياكل النقابية
الطالبية برصف املنح (قد يكون خالل هذا االسبوع حسب
مصادر عديدة) فإن أغلب املمنوحني وجدوا صعوبات لتأمني
أولوياتهم بداية من تأمني عودتهم إىل املؤسسات الجامعية
نهاية االسبوع املايض ودفع اقساط السكن الجامعي حسب
وضعية الطالب او الطالبة اي االقامة مببيت عمومي أو خاص.
ويجوز القول وهذا غري خاف عن سلطة االرشاف ان
املنحة الجامعية متثل الغلب املنتفعني بها اساس استمرارهم
يف املواظبة عىل الدروس باعتبارهم من العائالت محدودة
الدخل والتي تعاين أصال من ارتفاع تكاليف املعيشة ويف
غياب «البورس» تصبح اوضاعهم اكرث ضبابية ومفتوحة
عىل احتامالت وسناريوهات ال تشجع عىل مواصلة الدراسة
واالمثلة عديدة وهذا ال يغيب عن املتابعني للشأن الطاليب.
وقد كان يف الحسبان ان تتسع دائرة املنتفعني بهذه
املنحة بعد ان اتخذت سلطة االرشاف منذ حوايل سنة قرارا
بذلك من خالل الرتفيع يف مقاييس الدخل العائيل املعتمدة
من اسناد املنحة وهو قرار وجد الرتحيب من الجميع الن
العدد الحقيقي ملن هم يستحقون فعال «البورس» أكرب بكثري
من عدد الذين يحصلون عليها حاليا لكن تعطل تفعيل ذلك
القرار اذ انتظرنا االعالن عن تركيبة الحكومة الجديدة والتي
مل تضعه يف صدارة أولوياتها وظل االمر يراوج مكانه بني
املكاتب والتقارير لتمض اشهر السنة الجامعية ونحن ندخل
فرتة االستعداد لالمتحانات النهائية وال بوادر لدخول ذلك
القرار حيز التنفيذ حتى بالنسبة إىل السنة القادمة بل ما وقع
هو تعطل رصف اقساط السنة الجامعية الحالية.
لقد كان رهان دولة االستقالل عىل العنرص البرشي وكثريا
ما عرب عن ذلك الزعيم الحبيب بورقيبة مبصطلح «املادة
الشخمة» التي تعترب أهم ثروة للبالد وهذا ما اثبتته األيام
واالحداث ومثلت املنحة الجامعية (ومهام قيل بشأنها
وحقيقة مبالغها) فإنها مكنت وعىل مدى عقود طويلة ابناء
الشعب الكريم من مواصلة دراستهم واالرتقاء يف السلم
االجتامعي يف وقت كان فيه ذلك السلم هو الطريق االقوم
للخروج من دائرة التهميش ونحن هنا نعني تحديدا الرهان
عىل التعليم العمومي الذي مكن البالد من قطع خطوات
معتربة يف مسار التمدن والحداثة والقطع مع كل أشكال
التخلف واالرتداد للاميض.
إن التمسك بهذا الرهان ال ب ّد ان يظل احد الثوابت يف
سياسة الدولة حتى ال تترسب الخشية من ان يحصل تراجع
يف اهم مكاسب دولة االستقالل واولها الرهان عىل العنرص
البرشي الن رمزية «البورس» مرتبطة بكل ما ارشنا اليه سابقا
وغريه من املعلوم لدى الجميع يف ما توفره من فرص التساوي
(التي اصبحت منعدمة يف الغالب) امام ابناء الطبقات
املهمشة واملفقرة بعد ان باتت تكابد لوحدها فشل سياسات
من حكموا البالد عىل مدى العرشية املاضية وما خلفته من
تبعات وصلت ايل حد الخوف من توفر الغذاء وال نقول يشء
آخر خاصة ان الرشوط التي يريد فرضها صندوق النقد الدويل
هي امتداد لتلك املخلفات اذ ال ترى وال تسمع معاناة اغلب
رشائح املجتمع املنهكة من ارتفاع تكاليف معيشها.
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الشباب واملبادرة الخاصة من الريادة اىل االبتكار االجتماعي
يف اطار االهتامم مببادرات الشباب يف الحقل االقتصادي وعالقتها
بالريادة االجتامعية وموقع االبتكار االجتامعي منها نظم املركز العريب
لألبحاث ودراسة السياسات تونس ندوة وطنية اثثتها ليىل بن قاسم
رائدة اجتامعية وخبرية يف مجال تثمني الرتاث والصناعات اإلبداعية
واملبادرات الثقافية واالهتامم باإلبداع والرتاث الثقايف ملدينة تونس
ولبنى السعيدي االستاذة يف إدارة املنظامت االجتامعية والتضامنية
ليُطرح سؤال مه ّم :إىل أي مدى ميكن الحديث عن املبادرة الخاصة
عند الشباب التونيس وما هي طبيعة عالقتها بأفاق الريادة االجتامعية
وموقع االبتكار االجتامعي منه؟ قالت األستاذة ليىل بلقاسم من
القناعة الجديدة ان الشباب التونيس أصبحت له القناعة ببعث
وتكوين مؤسسات لنفسه بعد عدة سنوات من االتكال «له مربراته»
اال ان الفرتة األخرية متيزت بحراك شبايب يتحدث عن الفرص االقتصادية
املوجودة واهمية استثامرها انطالقا من مبادرات الدولة يف مجال
ريادة االعامل كحل للضغط عىل نسبة البطالة املرتفعة واملالحظ ان
هنالك ديناميكية كربى يف االبتكار التكنولوجي وهي موجات إيجابية
كربى اذا ما توفر لها التمويل الالزم الذي تتطلبه سوق العمل لضامن
اكرب فرص نجاح .نقطة أخرى مه ّمة هي عزوف البنوك عىل دعم
وتأطري الباعثني الشبان ودخول املغامرة معهم للتمويل .مع اإلشارة
اىل إشكالية هامة جدا ففي نتائج دراسة لليونسكو هنالك فقط 47
يف املائة من املتمدرسني يصلون الباكالوريا مام يؤرش اىل ان نسبة
االنقطاع املدريس كبرية وليست محفزة وهي من اخطر العراقيل
الرتبوية ويجب التفكري يف التعليم البديل والتكوين املهني الذي هو
بعيد عن متطلبات سوق العمل هذا باإلضافة اىل املستوى التعليمي
والعلمي الضعيف للمنقطع عن التعليم الراغب يف تعلم حرفة يف

أرسع األوقات .مسألة أخرى طُرحت وهي مه ّمة جدا تتمثل أساسا يف
التصدير الذي ال تجني منه تونس كثريا وحتى محليا فاإلدارة التونسية
ال تشجع كثريا عىل التصدير فاملواقع ووسائط التواصل االجتامعي
تعج بطلبات تتوفر يف اإلنتاج التونيس اال ان الباعث واملبدع
اليوم ّ
التونيس الشاب ال يستطيع ذلك نظرا إىل التعقيدات اإلدارية التونسية
إذ ال ب ّد من إعادة النظر يف منظومة التصدير بتبسيطها امام الباعثني
الشبان محدودي املعامالت.
الريادة مخاطر يصعب تجاوزها
انطلقت الباحثة لبنى السعيدي خبرية التنمية من تشخيص
املخاطر العامة واملتعلقة باألسواق واملنافسة العاملية وأيضا باإلدارة
وبالسوق التونسية وضبطت اهم املعوقات يف التكوين والقناعة
الذاتية والنجاح املجتمعي املرتبط اىل اآلن باملؤسسات الكربى وليس
باملبادرات الفردية والريادة املحفوفة باملخاطر فالنجاح املجتمعي
مازال يحكم عىل الشخص باعتبار ان هذا النجاح يؤصل اىل منظومة
قدمية ثابتة وهي املرتبطة بالتعليم والتشغيل ضمن دائرة الدولة
واملؤسسات الكربى يف حني ان العامل تحول وتغري واصبحت املبادرات
الخاصة وخاصة الرقمية والذكاء االصطناعي واملبادالت اإللكرتونية
وغريها هي التي تتحكم بالسوق وليست التعقيدات اإلدارية التي
تجاوزتها االحداث امام هذه العراقيل اضطرت عديد الكفاءات اىل
الهجرة وهي طريق اىل تصحر تونس من العقول االبداعية التي
وحدها قادرة عل االرتقاء بهذا الوطن ومن تبقى من الشباب ال يزال
ينتظر الفرص املحتكرة من بعض اللوبيات لذا يكون املطلوب من
الدولة ليس احتكار الفرص بقدر ما هو مطلوب منها تسهيل الفرص.
* أحمد

تظاهرة  24ساعة مسرح بالكاف رغم العراقيل الفن الرابع ينتصر دائمًا
تحب يّ
الل يعمل ج ْو
«الدنيا ْ
ويختارلْها كال ْم ْحلُ ْو
وحتى كان العامل ظل َمهْ
دميا املرسح فيه الضَّ ْو».
(* الجليدي العويني)
مح ّملني ومحمالت بالذكريات ومبتعة املرسح وضوئه غادر
ضيوف وضيفات تظاهرة  24ساعة مرسح مدينة الكاف بعد أن
أسدل الستار عىل نور الخشبة وحركيتها واختتمت خمسة أيام من
املنتوج الثقايف املتن ّوع الذي توزع عىل فضاءات ابداعية مختلفة.
تح ّولت شوارع مدينة الكاف إىل كرنفال من األلوان واملوسيقى
والحكايات والفرح خالل التظاهرة الثقافية املتكاملة التي ق ّدمها
مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف ملتابعيه ولعشاق املرسح
خالل الفرتة املمتدة من  23إىل  27مارس .2022
خمسة أيام من الفكر والشعر والنوستالجيا واملدارس املرسحية
والورشات والدروس والتكرميات ٬خمسة أيام حولت مدينة الكاف
اىل عاصمة للسعادة أبطالها شباب وشابات قدموا من كل نواحي
البلد ،جاؤوا عارضني ومتابعني وشغوفني للقاء صناع الفرجة املرسحية
الهادفة واملمتعة ،جاؤوا وجنئ للتعلّم واإلنصات لكبار املدرسة
املرسحية التونسية مامرسة وتنظريا استمتعوا وأفادوا من بعضهم
بعضا وخاب أملُهم وأملهن يف البعض اآلخر للتظاهرة اإلبداعية
الفنية « 24ساعة مرسح» وباستثناء الحيوية التي ادخلتها عىل
املدينة بكل أحيائها وفضاءاتها (القصبة ـ ساحة بعنني ـ الفضاء
الثقايف الهادي الزغالمي ـ دار بو عيل ـ املركز الثقايف يوغرطة ـ ساحة
بو مخول ـ املعهد العايل لإلعالمية ـ مركز أليف ـ مدرسة برنوصة ـ
مدرسة الزيتونة)...
قُ ِّد َم للجمهور ثالثون عرضا مرسحيا تونسيا توزعت بني فرق من
القطاع الخاص وفرق من القطاع العام منها املرسح املحرتف واملرسح
الهاوي ومنها عروض لالطفال ذات جودة عالية وقُ ِّد َم ايضا اثنا عرش
عرضا من دول صديقة وشقيقة (ايطاليا ـ الجزائر ـ مرص ـ فلسطني
ـ االردن ـ ليبيا ـ ايران ـ السينغال والعراق) التظاهرة ايضا قدمت
للمتابعات واملتابعني سبعة عروض موسيقية لجمهور متنوع ومن
حضارات مختلفة وارشكت املتابعني يف ندوتني فكريتني حول املرسح

والتنوع الثقايف حول املرسح والحراك السيايس شارك فيها اساتذة
ومهنيون من تونس ومن الخارج وغاب عنها الحضور النسايئ بني
ثري بني املتابعني.
املحارضين ولكنها كانت ندوات مثرية لنقاش ّ
كان مركز الفنون الدرامية والركحية بقاعاته الثالث وب ْهوه
يعج بالحركة طيلة خمسة ايام ٬وشهد حركية للجمهور
وأروقته ّ
املتابع الذي مل يتخلف عن اي عرض خاصة تلك العروض التي متيزت
مبستوى عا ٍل من الجدية واحرتام املتلقي والخشبة (مارد بغداد،
نص نصيص )...وهي
الربّ ،
عائشة  ،13كابوس انشتاين ،رسالة اىل ّ
اعامل مل يغادرها الجمهور قبل انتهاء العرض مثل بعض االعامل
االخرى.
الكاف ومركز الفنون الدرامية والركحية وتظاهرة  24ساعة
مرسح ك ّرموا أيضا الراحلني من املرسحيني (توفيق القلاممي وتوفيق
البحري) وكرمت االحياء (عبد الحميد قياس ـ ليىل الشايب ـ محمد
السياري ـ الفاضل الخنويش ـ عثامن الجزيري ومنري العوادي) املرسح
مجمع الفنون وعاملها احتضنت تظاهرته ايضا معارض للفنون
التشكيلية ورسومات من فن القرافيتي وحفالت توقيع الكتب24 ...
ساعة مرسح يف دورتها العرشين قدمت ملتابعيها دورة متكاملة ثقافيا
أسست معها لنضج املهرجان يف تع ّدده وانفتاحه وثرائه ووفائه لآلباء
املؤسسني للمرسح يف الجهة وللتظاهرة يف ذاتها آباء قدموا للجهة
بحب الجيال أخرى من
وللمرسح الكثري ولكنهم ايضا سلّموا املشعل ّ
املرسحيني واملرسحيات ومن املنظمني والساهرين عىل استمرار هذه
التظاهرة االستثنائية رغم الصعوبات والعراقيل وضعف امليزانية.
جيل يؤمن بأن املرسح هو مدرسة تربوية وتثقيفية وإبداعية.
املرسح يف الكاف هو حياة برمتها حياة منرية بعيدة عن الظالم
يف جهة حدودية .شكرا لوزيرة الثقافة التي تعالت عن التظاهرة
واكتفت بتظاهرات العاصمة ،شكرا ملن حاول أن يغطي عىل نجاح
التظاهرة بتنظيم تظاهرات موازية أرادت ان ترسق وهج املهرجان
وفشلت .شكرا لجمهور التظاهرة الذي تابع فقراتها بشغف.
ولكل العاملني فيه
شكرا ملركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف ّ
الذين اجتهدوا وأصابوا اكرث مام أخطؤوا وهذا كنه العمل البرشي.
« ....وحتى كان العامل ظَل َم ْه
دميا املرسح فيه الض ْو».
* سلمى الجاليص
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في ذكرى يوم األرض

«مازال يحرس عرضك األبناء»
* الطايع الهراغي

«الثورة الفلسطينيّة قامت لتحقيق املستحيل ال املمكن».
(الحكيم جورج حبش)
الشف
«فلسطني الذاكرة ،ومن ينساها فقد أصابه خرف يف رّ
واالنتامء»( .محمد ال ّرطبان)
«نحن نقف مع فلسطني ال ألنّنا فلسطينيّون أو عرب ،بل
يومي لضمري العامل».
نقف معها ألنّها امتحان ّ
(إبراهيم نرص الله)
«دم الزّيتون بعضا من شراييني»
يوم األرض هو حدث سنو ّي يُحتفل به يف كلّ أنحاء العامل.
ولك ّنه بال ّنسبة إىل الفلسطينيّني (ويُفرتض أن يكون كذلك
بال ّنسبة إىل العرب العاربة) حدث استثنا ّيئ منذ واقعة
«ال ّنحس األ ّول» .احتجاج عىل مصادرة سلطات االحتالل
آلالف ال ّدومنات من أرايض مناطق ( 1948عرب ال ّداخل)
يف الجليل واملثلّث وال ّنقب .الثّالثون من مارس ،1976
يأىب الشّ هر إالّ أن يختتم أيّامه باحتفال ّية هي تغريدة
سمي غري املح ّرف.
الفلسطينيّني وصالتهم ،نشيدهم ال ّر ّ
تصغر ال ّدولة ،تتصاغر وتضيق مساحتها ،يتك ّور الجرح عىل
الجرح ليحرم الشّ امتني فرصة التّك ّرم مبواساة بليدة هامدة
كجثّة يُراد سلخها بعد ذبحها .تكرب الثّورة وتتّسع حدائقها.
الفلسطيني،
رصخة األرض ،عرس الشّ هداء ،عرس التّعب
ّ
املهر دم وروح ،دفق رشيان ،نشيد من باطن األرض يتلو
األرسار ال ّدموية وبها يبوح ،يفضح أكرب مؤامرة صمت،
فضيحة العرص ،بها تلطّخ وجه العامل ،هي يف جبني التّاريخ
وصمة عار .ويف تاريخ العرب ذلّ وصغار.
يف يوم األرض ،مل ّا تزلزل األرض زلزالها تتالىش حريتنا القاتلة.
يلبس الحقد حلّته الجميلة .ينزع عنه ما علق به من رشور.
يكف الحزن عن أن يكون متسكنا
يحلّق يف سامء اإلنسان ّيةّ .
أقىص مداه أن يراوح بني لوعة االلتياع ومكابدة األىس
وتق ّبل التّعازي .يتو ّحد الحزن والثّأر والعناد .ينزاح الشّ ّك
ويتب ّدد ،وينتصب اليقني بردا وسالما عىل من تاهت به
ال ّدروب ،تش ّعبت عليه الثّنايا .خذله نفر من بني جلدته،
صخبهم مأل ال ّدنيا وشغل ال ّناس ،مل ّا أرادهم له عونا ونصريا
صنعوا له بئس املصري وكانوا له خصام خصيام .رام بهم
بعضا من نرص فكانوا عليه «نِعم» الخصم .عندما تنفجر
الفلسطيني الفرز بني من بىك ومن
األرض غضبا يسهل عىل
ّ
تباىك ،ويزداد تيقّنا من وجاهة ما جزم به شاعرهم» أن

تكون فلسطينيّا يعني أن تصاب بأمل
ال شفاء منه» (محمود درويش) ،أمل
كلّام عنك نأى وزاد بعادا منك زاد
اقرتابا ،تجسيام لحلم ناجي الع ّيل
جسده يف رسوم حنضلة الطّفل
كام ّ
الذي يرفض أن يتخطّى طفولته
ما دام يرى العودة بحجم مسافة
الثّورة «الطّريق إىل فلسطني ليست
بالبعيدة وال بالقريبة .إنّها مبسافة
الثّورة» ال مبسافة وضيق ال ّدولة.
األرض «الوهم» الواقعي الذي تُزال
فيه الحجب ،يتساوى فيه الحلم
املج ّنح والحقيقة ال ّدامغة ،فتفوز
مبا بدا لغريك هذيانا ،أن تقيم قصورا من األوهام الجميلة
جامل أحالم الطّفولة وأروع .الهيام بها هو الجرم الوحيد
السبيل يف اقرتافه بتلذّذ.
الذي يتنافس العشّ اق وعابرو ّ
الخطيئة األبديّة التي يأىب آدم إالّ أن يرتكبها دون أن يعرتيه
ندم أو إحساس بخجل .سالح به يث ّبت حقّه يف اقرتاف ما
اشتهى من فظيع اآلثام دون حسيب أو رقيب ،يف أن يكون
له قمر يرعاه ويراقبه عىل مدار اللّيل ويحزن إن هو أفل.
قمر يحميه من فضيحة أن ميوت م ّرتني.
يف شهر مارس تتف ّجر الحقيقة ساطعة ،تعلن يف القبائل
اندثار بالدة البيان وركاكة البالغة التي ما قتلت ذبابة.
مل ّا سقطت خديجة قاسم شواهنة شهيدة ذات يوم من
الفلسطيني ،يوم تدشني االحتجاج االحتفا ّيل
أيّام الغضب
ّ
لفسطينيي ال ّداخل اكتمل آذار ،عانق األرض وبها تو ّحد،
مريم املجدليّة باتت فلسطينيّة ،يسوع املسيح تدثّر
بالعباءة الفلسطين ّية ،صنع من جزمة أفقا ،قفل ال ّر ّب عائدا
من منفاه تلبية لنداء «أ ّمنا األرض» ففي كلّ شرب متّسع
ألكرث من أغن ّية وما ال يحىص من املواويل .مل ّا يحتضن
الشّ هي ُد الشّ هيد ترتوي من دمه األرض ،ويكاد يسبق دمعها
دمعه .تداري حزنها وتثور خجال من اكتواء أ ّم الشّ هيد ،من
امرأة شيّعت جثامن زوجها ومل تنزو يف ثياب الحداد .وارت
ابنا من أبنائها أديم األرض وغالبت دمعا عىل الخ ّدين ه ّم
أن يسيل .أعلنت فرحا داميا خالطه الشّ جن فزاد عىل بهائها
بهاء.
* «هنا باقون ما بقي الزّعتر والزّيتون»
الحي
خديجة قاسم شواهنة23 ،سنة ،استشهدت يف ّ

الحزين» يف سخنني ،صبيحة اإلثنني  30مارس .1976إليها
تنشد األرض ما انفلت من نشيدها األ ّول :خديجة «ال
تغلقي الباب /ال تدخيل يف الغياب» (محمود درويش)،
ال توغيل يف متاهات العتاب ،تناثر دمك -وما توزّع بني
القبائل وما تف ّرق بني العشائر ،-احتلّ شربا من أرض فيها
يقيم ال ّرب الجئا ،اختلس من الشّ رب ما عليه أقام رسام لقرب،
كتب عليه من الحروف ما به يستدلّ عىل أ ّن القرب هو فعال
قربك ال قرب غريك ،واألرض أرضك والحلم حلمك والحزن
حزنك وجزءا من الكون كونك ،وال ّر ّب ما عاد الجئا منذ
استطاب املقام يف بقعة أرض هي أرضه وأرضك .فصار كلّ
يشء عىل ما يرام .ترتدي األرض جنون الفكرة عساها تفلت
من كيد املكان وأرسه ومحن ال ّزمان والتياع عاشق األرض
من الحرمان .تلقّنه نشيده الجديد :ال أنت بالطّريد ،وال
بالشيد ،أنت فقط مصاب بداء أنىّ لك منه الشّ فاء.
أنت رّ
سكن ضلوعك وبها استب ّد .فليس لك منه فكاك .داء عضال،
ال عنوان له غري اإلبحار يف ملكوت املحال للقبض عماّ بدا
دوما محاال.
ما قالته األرض لخديجة :خديجة رجاء ال تخوين الوص ّية،
بال ّدم كُتبت ونُقشت عىل ال ّزند -زندك -وشام ،ال تربحي
التّلّ  ،مكان ال تحميه أنىّ له أن يحميك؟ وعشق ال تفنى
فيه كيف يفنيك؟ ال تعتذري عن خيانة ما انفكّت تراودك
عن نفسها ،اقرتفتها يوما ما يف كامل وعيك يك ال تتس ّويل من
أحد ،م ّمن خدعوك وعىل جراحك رقصوا ،مددا ،ليك تحتليّ
ما عليه تساومني ويف سبيله تقاومني وتجزمنب أن ال سبيل
للتّفاوض عىل ما يستحيل عىل األرض أن ترتضيه مجال
يفسد يوم يصبح
تفاوض ،يوم
ُ
أقسمت أن ال تصالح عىل ما ُ

مدخال لجدال حول فنون وموجبات التّصالح.
ومازال صوت فريوز املالئيكّ ،شهرزاد العرص ،جارة
السابع لبعلبك» كام يلقّبها -بكثري
القمر «العمود ّ
من ال ّزهو -اللّبنان ّيون عىل اختالف مذاهبهم وتع ّدد
طوائفهم ودياناتهم -هادرا غضبا ساطعا ،منه تنفطر
السامء ويزبد صوت ال ّرعد ،صوت الجرح العر ّيب
ّ
املفتوح «سرنجع يوما إىل حيّنا» .سيعلن ال ّر ّب يف
رحلة مت ّرده عىل منفاه مل ّا تعانق ال ّروح الجسد وبه
تتو ّحد وفيه تذوب :ال ّرحلة شاقّة وطويلة «عىل
قصريي ال ّنفس أن يتن ّحوا قليال» [الحكيم جورج
حبش] .سيلقّن عباده آيات فرقانه الجديد» أين
هي األرض غري املحتلّة يف الكون؟ وأين هي األرض
املحتلّة يف الثّورة؟ (محمود درويش).
* من أين ندخل في الوطن؟
سيحتار املت ّيمون بعروس املدائن ،بكنائس القدس ،بأزقّة
حيفا ،مبفاتيح عكّا يف فرز أقدس األمكنة وأكرثها اتّساعا
لتجميع ما بقي من بقايا أشالء موتاهم .ففي كلّ آن وحني
أغنيّة لشهيد .يف كلّ شهر عالمة فارقة .سيختلفون يف لون
«أيّامهم» وطعم لياليهم وعدد قوافل قتالهم .فكلّ أيّامهم
ترحال وكلّ لياليهم مروق عن املعتاد ،رحيل يف سفر .سفر
يف رحيل .كيف سيفرزون األحياء من األموات؟ كيف؟
وشاعرهم منذ أبحر يف تخيّالت الشّ عر ومت ّرده وعربدات
الشّ عراء وهيامهم بات متيقّنا متاما أ ّن بعضا من شهدائهم
عمدا يتاموتون دوما وال ميوتون أبدا «متاموت .قلها
وفاجئنا بأغن ّية جديدة /مل يبق عندنا وقت للموت»....
(سميح القاسم يف رثاء معني بسيسو) .وبقي لنا كلّ الوقت
للحياة.
سيحتار الفلسطينيّون يف رحلة حلّهم وترحالهم من أين
يتسلّلون يف الوطن وإىل الوطن .من حزن األرامل؟ من
أهازيج األطفال يسبّحون «إنّا هنا باقون ما بقي ال ّزعرت
وال ّزيتون»؟ من أزجال الق ّوالني؟ من مالحم الشّ عراء؟ من
أنني الفقراء؟ من أحالم الشّ هداء؟ من صفقات ملك عىل
الصبايا؟ أنىّ
يس فانتىش؟ من رشفة ّ
عرش استوى ،أغراه الكر ّ
رسبوا إليه من
لهم أن يتوافدوا عىل وطن اعتادوا أن يت ّ
ثقب الهزائم ،من عربدة املهزومني ،من مسارب أح ِكم
عليها الطّوق ،من شعارات جوفاء صدئة تتلوها أصوات
مبحوحة ألمراء عروشهم قصب ،زعيمهم كاله ّر -إن حىك-
يحيك انتفاخا صولة األسد.

الشاعرة الفلسطينية زهرية صباغ ضيفة شرف مهرجان أثر الفراشة
* أبو جريريرتعش اللسان والقلب والشفتان والكلامت حينام أه ّم
أن أقول عن كل ما أريد أن اقوله عن ذلك الداء الذي
يزيد من حقولنا (الوفاء) ألين إن قلت ما أريد أن أقوله
سأتهم بالكاذب املجنون والداء يبقى الداء وأنت يا
صديقي (خالد الحمروين) الفاعل وأنا بحبك املجنون.
(بترصف من قصيدة للشاعر الفاضل الكعبي).
يا مهرجان الفراشة اشتعل وأنر قابس بفنارها .لقد توسع
ستار الليل .وماذا نريد وليس يف الضلوع إال أناشيد
فراشة منها ال نجوع .الحب محنة والوفاء مرض الصمت
والصمت حزن ما أقساه .الوفاء صمت بال كلامت ...املنت
عتبات يكسو خدود الجميالت.
الوفاء يا خالد باقة ورد عىل الخدود وخمرة عىل النهود
والحياة ومضة .هي آتية اىل قابس ...قابس أثر الفراشة.
قابس الداللة والدليل .قابس أثر الفراشة مرصة عىل غزو
قلوبنا .خالد الحمروين الطفل املسكون بطفولته الهائم
يف قصة صالح الدمس يف حكايا األمري (ما ينقصنا الحب)

خالد الحمروين ّ
يزف لنا خرب جدير باملتابعة والنرش.
الخرب :املبدعة والشاعرة املناضلة زهرية صباغ ضيفة رشف
مهرجان أثر الفراشة .وحضورها برهة ضوء يف العتمة.
«الليل ما أطولك
مشّ يتني حايف
ميزان ما أثقلك
ه ّديتيل كتايف»
هذا مطلع أغنية :يا ليل ما أطولك للف ّنانة الفلسطين ّية
‹ريم ب ّنا› ومن كلامت والدتها األديبة الشّ اعرة الف ّنانة:
الصامدة يف صفة ‹أنثى إنسان› برتبة
زهية ص ّباغ .تلك ّ
رْ
مقاوم.
زهرية صباغ :مولودة مبدينة ‹ال ّنارصة› يف فلسطني املحتلّة،
ومقيمة بها صحبة عائلتي ابنها ‹فراس› وابنتها الف ّنانة
«ريم ب ّنا».
‹زهية صبّاغ› عن نفسها وبداية رحلتها
عندما تتح ّدث رْ
يف الحياة ،فإنّها تكتفي بذكر مكان والدتها وتخ ّرجها من
الجامعة حاملة لشهادة يف األدب األنقليزي .وربمّ ا أشارت
يف معرض حديثها عن مسريتها األدبية إىل أ ّن بدايتها

كانت مع كتابة الشّ عر يف مرحلة مبكّرة من عمرها ،ونرش
تجاربها يف مجالت وصحف فلسطين ّية اسم مستعار .ث ّم
رسعان ما وجهت بوصلة ذاكرتها إىل بداية مثانينات القرن

املايض ،لتح ّدد من هناك نقطة إرسائها إىل رحاب ‹األدب
والف ّن› و ُعروجها منه إىل سامء ‹املقاومة› باالنعتاق من
تسلّط ال ّزوج املنغلق عىل ذكوريّة رشقيّة مقيتة .حاضنة
حب األرض ‹الّتي
تحت جناحيها ابنيها اللّذين أرضعتهام ّ
تفيض عسال ولبنا› ...فلسطني .
مل تغ ِّن الف ّنانة ‹ريم ب ّنا› من كلامت والدتها ،األغنية
املشار إليها يف بداية املقال فقط ،بل غ ّنت لها عديد
األغاين ،ولعلّ أشهرها أغنية :كرمل ال ّروح الصادرة يف ألبوم
غنايئ يحمل العنوان نفسه.
هذه األغنية محفورة يف قلب الشّ اعرة بشوق مزيجه
الحزن .ففي سنة  1994اعتقلت قوات الجيش ‹الصهيوين›
‹زهية ص ّباغ› مع تسعة من
املحتل ،الشّ اب ‹فراس› ابن رْ
رفاقه ،لتز ّج بهم يف معتقل ‹الجلمة› البغيض ،وتحديدا
يف الزنزانة رقم  25لتكتب الشاعرة لهم رسائلها الثالث :
 يف الوهج األول من الفجر ومييش ال ّندى عىل الكرمل -كرمل ال ّروح
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أحداث

شعر املقاومة الفلسطينية

ما يعيشه الشعب الفلسطيني عىل أرضه
املحتلة من تعسف وسلب للحقوق شهادة عىل
ظلم «النيوليربالية» وسوء تقديرها لوضعية العامل
الجديد ذلك أنها تظن أ ّن منطق القوة سيفرض
سياسة هيمنة املركز عىل األطراف .لقد كان
العنف هو الطريق الذي اختارته أمركة العامل لبناء
تقسيم جديد لألمم ،فمنذ أربعينات القرن املايض
كان الكيان الصهيوين منفذا وفيا لهذه الخطة
االستعامرية الجديدة القامئة عىل افتكاك األرض
العربية والتمدد داخلها لفرض سياسة األمر الواقع
عىل الفلسطينيني أصحاب الحقوق .ولعل ما نعيشه
هذه األيام بالقدس الرشقية من مواصلة اليهود
الصهاينة اقتحام املسجد األقىص يعترب خري دليل
عىل اسرتاتيجية صهيونية واضحة قوامها تهويد
وأمركة العامل باعتامد اإلرهاب وتزييف التاريخ.
مرشوع امربيايل اتخذ فيه العدو الصهيوين من قوة
السالح واملال واإلعالم والتكنولوجيا خري طريق
إلنجاح مخططاته االمربيالية الهادفة لتغيري خريطة
الرشق األوسط وقيم سكانها وقيادات الحكم فيها.
لقد فرض العدو الصهيوين املواجهة املبارشة عىل
األرض الفلسطينية فتصدت ملخططاته املقاومة
املسلحة فكان مصري شعبها السجن والترشيد
والتنكيل بالشيوخ .لقد تابع العامل «انتفاضة
األقىص» بفلسطني وما صاحبها من عنف وتقتيل
للفلسطينيني الرافضني للصهينة والتهويد والتنكر
لالتفاقات الدولية والرشعيات التاريخية التي تخرج
املسجد األقىص عن كل سيطرة إرسائيلية ،ففي
الثالثني من شهر سبتمرب سنة ألفني شاهد الجميع
عىل شاشات التلفاز جرمية قنص الطفل «محمد
الدرة» يف قطاع غزة ،شهادة صادمة عىل عنف
إرسائييل بغيض طال حتى األطفال.
فإذا كانت املقاومة املسلحة للعدو الصهيوين لها
طريقها يف تحرير فلسطني فإن للكلمة الشعرية
أيضا حضورها لتغيري هذا الواقع الفلسطيني
والعريب عرب عالقة خصوصية بجمهورها ضمن شعر
املقاومة.
الشعرالفلسطيني من أسلحة املقاومة
لقد عرفت سبعينات القرن املايض تيارا من
الشعراء املعارصين الفلسطينيني مثّل تو ّجها شعريا
مقاوما لالستعامر اإلرسائييل فارضا خطابا شعريا
يجمع بني جاملية القصيدة وبني مضمونها الواقعي
الحامل لرسالة تعتمد خطابا مبارشا .حركة شعرية
من أبرز أسامئها «محمود درويش» و«سميح
القاسم» و«توفيق زياد» و«عز الدين املنارصة»،
مناضلون ش ّدوا الجمهور العريب والق ّراء إىل منطق
قول جديد يجعل من الشعر رمزا للكشف عن آالم
الفلسطينيني يف وطنهم وتوقهم إىل نظام سيايس
جديد يتحررون فيه من تعسف سلطة املستعمر
اإلرسائييل التي تبنت سياسة التهجري وحرق الزيتون
واغتصاب حق السكان الرشعيني الفلسطينيني يف
امللكية والعيش الحر.
جيل جامعي مناضل اختار رد الفعل بكلمته
املقاومة لالحتالل والفاضحة لتعاظم جرامئه ضد
األرض والتاريخ والحقوق والقيم العربية:
قال يل كرميل

يوما عىل صدر
يومي
وأعشق عمري ألين
إذا مت
أخجل من دمع أمي
(محمود درويش)
شعري
خطاب
يؤمن بالشعب وبقيم
الحق والعدل لذلك
كان مرآة ألصوات
الحرية التي التقت
بالجمهور يف املخيامت
واملالجئ وخنادق
القتال مجسدة صورة
جديدة لكيان إنساين
مل االنتكاسات
عريب ّ
فشحن ذاته بشعر
والنضال:
املوقف
كروم
«سلبت
أجدادي
وأرضا كنت أفلحها
أنا وجميع أوالدي
ومل ترتك لنا ولكل أحفادي
سوى هذي الصخور
فهل ستأخذها حكومتكم كام قيل؟
إذن س ّجل برأس الصفحة األوىل
أنا ال أكره الناس
وال أسطوعىل أحد
ولكني إذا ما جعت
آكل لحم مغتصبي
حذار من جوعي ومن غضبي».
(محمود درويش)
إن هذه الصورة عن شعر املقاومة الفلسطينية
تسعى إىل إكساب األرض الفلسطينية خاصة
والعربية عامة رضورة جديدة تتجاوز حضورها
املادي إىل أبعاد رمزية «ديالكتيكية» غايتها تغيري
وقائع الوجود السلبي لإلنسان بحضور مستقبيل
إيجايب .واقع لن يكون إال بالسعي إىل الخالص من
تسلط «اآلخر» عىل الذات لبناء فضاء مستقبيل
يخالف هذا الواقع البغيض الذي تربع عليه كيان
صهيوين يعادي األرض والعرض والتاريخ واألمة
والحارض واملستقبل.
ذاك هو شعر املقاومة ثورة ض ّد سارقي األرض
والنوم وضد كل من كفر باإلنسان ،صوت قصائد
وتعج رموزا تدعونا جميعا إىل أن نعمل
تقطر دما ّ
عىل تحرير الوطن من «كيان صهيوين» معادي لكل
الحقوق.

«جائع جائع أبتاه
قلت نبع سيجري عىل قدميك
قال يل شوكة يف يديك
قلت يوما يفيض اإلله
بكأس ...وخرضا ...ووجه حسن
يف خليج القرود
يا زمان األىس والسدود
ما أنا من «غزيّة» إن لهثت
كالجواري وراء اليهود
يف الزمان الرديء
كتبوا يف الرقاع:
شمسنا ال تيضء
دمنا يف البقاع
لست منه بريء»
عز الدين املنارصة
ذاك الشعر هو السالح يف وجه الطغاة وهو
النريان يف نفوس أعداء اإلنسان وأعداء األمة العربيّة.
«أنا من قرية عزالء منسية
شوارعها بال أسامء
وكل رجالها يف الحقل واملحجر
يحبون الشيوعية».
(محمود درويش)
هو الشاعر ينصهر يف حلم بديل يبحث عن
املساواة وإرادة الكيان يف حياة تقوم عىل العدل
واملساواة واالنصاف .شعر تخالف روحه قيم متجيد
الواقع الطبقي السائد يف املجتمع ،وال تذهب صوره
لتجميله واالحتفاء به ملرضاة الحاكم ،لذلك يتجه
خطابه للتعبري عن اعتناق عاشقه للشيوعية كنظام
اقتصادي بديل قوامه التوزيع العادل للرثوات
وتحرير البالد من اإلرسائيليني كنتاج لحكم قوامه
الطبقية الكريهة .إن الشاعر يخرج عن عاطفية
الشعر الرشقي بطابعها الرومنيس السائد ويقوم
بثورة مزلزلة ليدخل عامل املضامني وتحميل الشعر
رسالة تتجه للجمهور لتوعيته لتغيري الواقع ،فيختلط
صوت الشاعر باملعاناة الشعبية التي ال خالص
لها إالّ باالنصهار يف «الشيوعية» كنظام اقتصادي
قوامه العدالة االقتصادية واالجتامعية .الشعر
بهذا املعنى خطاب اليسار العريب الفلسطيني
املثقف املعجب باألطروحة املاركسية التي
اتخذت لها من االلتحام بالفالحني والعامل طريقا
الستعادة سيطرتهم عىل «العمل» و«القيم» و
بناء مجتمع العدالة واملساواة.
كام اتجه أيضا شعر املقاومة الفلسطيني املعارص
إىل انفتاحه عىل فن املوسيقى ليقيم صلة جديدة
بينه وبني الجمهور محتفيا بالكلمة ضمن اإليقاع
واللحن واألداء الصويت ليؤسس فنا ملتزما يتداخل
فيه الشعري بالغنايئ .لقد جسدت أغاين الفنان
العريب «مارسال خليفة» هذا التوجه فكانت خري
حاملة لكلامت الشاعر «محمود درويش» يف توقه * شعر املقاومة العربية مقاومة ألمركة العامل
لحرية وطن كانت رمزية األم أكرب داللة لها وخري «دم فوق اإلسفلت،
صورة للعبور إليها من سجن اآلن وقتامة وجوده دم فوق وجه املتنبي ،وهو يلقي قصائده يف
ساحة التحرير،
إىل بياض الغد وانعتاق يدي سجينه:
دم فوق جبني املع ّري األعمى وهو يتنقّل بني
أحن إىل خبز أمي
الرصافة والكرخ،
وقهوة أمي
داخل األزقة شاقا طريقه بعصاه بني األنقاض
وملسة أمي
التي خلّفتها صواريخ كروس وقنابل قاتلة األقحوان»
وتكرب يف الطفولة
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(فاضل العزاوي)
عرف «العراق» سنة  2003غزوا ألراضيه من
القوى الغربية بقيادة أمريكا بدعوى تحريره من
الستبداد «الص ّدامي البعثي» وهو ما فرض رد فعل
شعري معادي لهذا الفعل االستعامري ذلك أن
تيارا شعريا عراقيا وعربيا وغربيا انخرط يف «شعر
املقاومة» ليجسد لغة عربية وإنسانية موحدة ،ال
تعرتف يف مقاومتها للغازي باالنتامء للمكان وال
بالزمان ،أوليس شعر املقاومة العربية يف هذا العرص
«املعلومايت» يتطلّب أن ينخرط «اآلخر» الغريب يف
هذا التيار ليساهم معه يف مقاومة كل أشكال
التعسف االستعامري ألنه يحمل خطاب سيطرة
القوة عىل الحق؟
أوليس الحق إنسانيا؟ فلم ال يكون «اآلخر» الذي
يشاركنا اعرتافنا بحقوقنا طرفا أساسيا يف إنشاء
صورة «ديالكتيكية» عن أدبنا يف سعيه لتأسيس
أدب «املوقف» أدب الشعر وأدب القصد للحياة
وللحرية؟
لقد كان شعر مقاومة الغزوللعراق حقيقة
حملتها أصوات شعرية متنوعة الجنسيات تجاوزت
الوجود العريب لتصل ألصوات غربية منددة بالحرب
عىل هذا البلد وشعبه حاملة بسالم عادل يتجاوز
بالد العروبة ليع ّم العامل.
«اآلن وقد كتبت قصيدة
ضد الحرب يف العراق
أويف أي مكان آخر
علام أنها واقعة ال محالة
بات يف وسعي أن أغسل يد ّي
من دم هذا الصديق
أن أمتدد مطمئنا
وأم أشعر بالرضا
بات يف وسع الحرب أن تندلع
بعد أن أرحت ضمريي
وإن سألني يوما ابني الذي مل يولد بعد
ماذا فعلت ليك توقف تلك املجزرة يا أيب؟
سأجيب :أنا؟ لقد كتبت قصيدة ضد الحرب؟»
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ثقافة

اإلصدار الثاني لتغريبة املمثلة واملخرجة فاطمة الفالحي
* حسني عبد الرحيم
كنا قد قدمنا العرض االستثنايئ للبوح الشخيص-االجتامعي لرحلة أستاذة
املرسح واملمثلة فاطمة الفالحي يف العرض األول منذ ما يقارب العام
عىل ُركح التياترو وهو مونودراما مل توظف أي مؤثرات تقنية كديكور
وسينوغرافيا وتشكيالت ضوئية وكان هذا من نقاط قوة العرض كحيك
ذايت أشبه مبونولوغ داخيل لشخص يحلم ويستعيد أيامه وكان العرض
مدهشا يف صدقيته وتأثريه وكان أداء املمثلة ورمبا املخرجة أيضا الوحيدة
موضع إعجابنا وإعجاب النظارة والنقاد.
بعد عام تعود فاطمة الفالحي إىل ال ُركح ذاته لتقديم عمل « َر ّوح»
بإخراج جديد يتضمن سينوغرافيا ومؤثرات صوتية وضوئية ليتضمن
حوارات افرتاضية مع شخوص ظهرت كصور تُعرض عىل شاشة خلفية
وتتحول إىل دراما مركّبة وهذا بتدخل من فنانني آخرين.
املوضوع هو ذاته رحلة الفتاة الريفية فطومة من الرقاب بوالية سيدي
بوزيد وأهلها يعملون بالزراعة منذ أجيال كام يتضح من لقبها .تبدأ

رحلتها عرب املشاق اليومية للوصول إىل املدرسة أو املعهد
عرب الطرق الريفية يف الشتاء ودون ما تتوفر لها الحامية
من الربد القارس واألمطار يك تحصل يف نهاية املطاف عىل
الباكالوريا وعكس ما نصحها به املجربون تأخذ طريقها
للعاصمة لتدرس املرسح وتصبح أستاذة له وممثلة وتتحول
يف العاصمة من البنت الريفية املتعبة إىل املرأة العرصية
املستقلة ولكن عالقاتها باألهل ال تنقطع فوالدها الذي
كان قد ترك الفالحة ليعمل يف ليبيا ليوفر املال لرتبية أبنائه
يطلب منها طلبا واضحا « َر ّوح» ويبدأ الرصاع الداخيل بني
املرأة املستقلة واألوارص العائلية الحميمة والرتدد الذي ينتهي بطاعة
نداء األب ويف الطريق تستعرض حالة البالد خالل مرورها بسيارتها
الخاصة عىل حواجز املرور واملقاهي وتستعيد أحالمها بالذهاب بعيدا
إىل الغرب لتصبح بنتا لزمانها يف «الس فيغاس» أو يف «باريس» .وبينام
تستدعي أحالمها تهاجمها أيضا كوابيس املشاق التي واجهتها هي مع
العائلة يف حامية األم ويف غياب األب الذي عاد ويف جعبته املال وأمر

نافذ لها دون توضيح ..تروح فرمبا هناك يف الدرشة حادث
يستدعي حضورها للمعاونة.
يف األخري ينترص نداء القلب وتقرتب من دارهم وتطلبهم
بالهاتف لتخربهم بحضورها ،فتجدهم قد رحلوا جميعا
إىل العاصمة تونس يك يحرضوها معهم من الغربة للديار.
املفارقة ليست فقط بني زمانني زمن ريفي وعائيل
حميمي وزمن مهني مديني حديث .املفارقة بني عاملني
وعقليتني ومسارين مل تُتَ ْح لهام الظروف املالمئة لالندماج
وبني شطرين للبالد مل يتصالحا بعد وأحدهام ال يبغض
اآلخر ولكنهام غري متوافقني يف إدراكهام للزمان واملكان.
اإلخراج الثاين مثري كالعرض األول لكن العرض االول كان أقرب إىل القلب
دون مؤثرات تقنية فالعامل الداخيل للرصاع يتحقق بصدق عرب املونولوغ
الوحيد بني فطومة وخياراتها وهواجسها .التمثيل الرائع لفاطمة الفالح
واإلخراج لخولة الهادف واإلنتاج إلستوديو املمثل والعرض كان كامل
العدد طوال ثالث ليال مبرسح التياترو العامر.

الرابطة التونسية للفنون التشكيلية في معرض«سانت كروا»

«شكوة» صورة صادقة وحقيقية لهذه الفرتة معرض الشارع التشكيلي
للرسامة ياسمني نعمان
بكل ما فيها...
* شمس الدين العوين

تنظم الرابطة التونسية للفنون
التشكيلية املعرض السنوي للفنون
البرصية والتعبريات التشكيلية بفضاءات
كنيسة «سانت كروا» باملدينة العتيقة
وذلك يف الفرتة من  10أفريل اىل 10ماي
وذلك مبشاركة عديد الفنانني التونسيني
من أعضاء الرابطة وغريهم حيث يشمل
املعرض العديد من التجارب الفنية
واألمناط التشكيلية وأعامل من مختلف
األحجام والتقنيات .ويف سياق نشاطها
الفني التشكييل والثقايف عموما نظمت
الرابطة التونسية للفنون التشكيلية
معرضها الخاص بدار الثقافة املغاربية
ابن خلدون وذلك تحت عنوان «شكوة»
مبشاركة فنانني من تجارب وأجيال
عديدة يف مرحلة أوىل ليتواصل يف جزء
ثان يف الفرتة من  17إىل  31من شهر
مارس الجاري .فضمن عنوان «شكوة»
انتظم معرض الرابطة التونسية للفنون
التشكيلية الجامعي بدار الثقافة
ابن خلدون وهو من تقاليد نشاط
الرابطة حيث تتنوع األعامل والتجارب
واملشاركات الفنية والجاملية لنذكر من
هذه األسامء الفنية املشاركة مثال وصال
بن سليامن وإيناس الزييل وياسمني
املدب وأحمد الزلفاين ووفاء القايض
وسناء براهم وعيل رضا ومحمد الرشيف
وحذامي سلطان وكرمية بن مسعود
وخالد عبيدة وسامي ساحيل ومنصف
مشيش وشيامء مليتي وهيفاء تاكويت...
وبخصوص فكرة املعرض لهذه السنة

وتسمية «شكوة» تقول رئيسة الرابطة
الفنانة وصال بن سليامن ما ييل «...
شكوة تلك اآلداة البدائية التي استعملها
لخض اللنب واستخراج الزبدة.
األجداد ّ
تلك األداة التي تتعرض للهز املتسارع
واملستمر ،حتى يحصل عىل مبتغاه.
«شكوة» قربة من جلد املاعز صنيعة يد
متمرسة ،وصانعة حاجة ملحة وهامة
لالستمرار يف الحياة .الحاجة إىل الف ّن
رضوريّة كرضورة الغذاء وكام تُع ّنف
الشكوة وما فيها تعنف الحياة الفنان،
فيصبح االحتياج للفن حاجة املختنق
إىل الهواء .إذ أن االحتياج إىل الف ّن هو
احتياج للتّعبري عن األفكار والتمثّالت.
احتياج للتعبري عن أفكار مثل فكرة
العظمة ،أو فكرة الخلود يقول هيغل:
«ما زالت األهرام املرصيَة تدهشنا»
وهنا تظهر تعبريات الفن حيث ميكنها
أن تدهشنا أو تجلب انتباها أو تبهرنا
وأن تدل عىل حضارة وتاريخ الشعوب،
خاصة
من هنا كانت حاجة اإلنسان إليهّ ،
أ ّن الف ّن يتجاوز حدود القمع واالستبداد
وفوىض العامل الجديد الذَي نعيش به،
يعرب عن الحقيقة بإعتباره يصور نوازع

اإلنسان وهو الوسيلة ال ّنموذج ّية للتعبري
عن األفكار الراهنة هنا واآلن .وهذا ما ت ّم
تبيانه من خالل كارل ماركس الذي أرجع
فالرسام
الفن إىل تشكل لالّوعي والوعي ّ
يأخذ األحداث من الواقع واأللوان من
الطَبيعة ليضفي عليها نوعا من الجامل
لكنها يف األصل قبح ،قبح الرصاع والصدام
ورغبة سيطرة طبقة عىل أخرى ،وقد
يصل هذا الصرّ اع إىل قيام الحروب ،وأل ّن
املايض هو امتداد للحارض فإ ّن الف ّن ما
زال يؤكّد قيام الصرّ اع ويصوره ،كام أن
الف ّن تعبرية من تعبريات األمل والطبقيَّة
وحتى االضطراب ،إ ّن الف ّن تعبري عن هذا
العامل ،مثله مثل الَلغة ،فهو أداة تعبري
ووصف ،لكن ميكن له أن يحمل وظيفة
خفية وباطنيّة ،ميكن أن نكتشفها من
خالل التأويل أو حني نخضعه للتحليل
بعني خبرية .الفن وسيلة تعبري وتواصل
وطابعه الوظيفي يتمثل يف إبراز األفكار
السؤال امللح يف خض ّم
والتمثّالت .أما ّ
الواقع املهت ّز كاهتزاز «الشكوة» ،هل
ميكن تحديد مستقبل العامل من خالل ما
يخفيه الف ّن كلغة تتجاوز الكالم ،ويعرب
عن العنف املعنوي واملادي الذي يخضع
له الفنان بوصفه فرد من هذا املجتمع؟
وهل تساهم أعامله يف بثّ وعي من أي
نوع بارهاصات الحياة االجتامعية وحتّى
السياسية ،يف هذه الحقبة العجيبة؟
ّ
معرض شكوة صورة صادقة وحقيقية
لهذه الفرتة بكل ما فيها .هو والدة بعد
نقي يف زمن
مخاض عسري وجرعة هواء ّ
أصبحنا نلتقط فيه أنفاسنا بافواه وانوف
مكممة.»...

«تقدير ومتجيد املرأة» هو عنوان وشعار معرض الشارع التشكييل الذي انتصب عىل
املحامل للامرة مبدخل املدينة العتيقة ببنزرت للرسامة التلميذة املرسمة بالسنة
الثانية اقتصاد بأحد معاهد بنزرت بحضور والدتها نبيلة املدب املشجعة االوىل لها
بحضور عدد كبري من األساتذة واملشجعني عىل سبيل الذكر ال الحرص السيد شكيب
الزواوي والزميل املصور محمد عيل محيل واصدقاء ورفقاء دراستها.
واشتمل املعرض عىل تسع لوحات مختلفة األحجام خصصتها الرسامة لبورتريه املرأة
تقديرا ومتجيدا لها كام جاء يف شعار املعرض اىل جانب لوحات للطبيعة وشد هذا
املعرض انتباه وفضول املارة والوقوف عنده اللتقاط الصور التذكارية تحت املظالت او
باألحرى املطاريات املعلقة يف الفضاء زاهية األلوان تحايك ألوان الرسوم.

أمسية أدبية تشريفية

كانت مميزة جدا تلك األمسية األدبية الترشيفية لثلة من أدباء ومثقفي ربوع والية
بنزرت والتي أقيمت يف خيمة اللقاءات األدبية بشارع بورقيبة بالعاصمة تونس ضمن
الدورة العارشة ملعرض مدينة تونس للكتاب بتنظيم مشرتك بني دار الثقافة ابن
خلدون املغاربية واملركز التونيس للكتاب ٬وذلك بحضور ضيف الرشف سعادة سفري
اندونيسيا السيد زهريي مرصوي وعدد من املثقفني نشطها باقتدار األستاذ محمد
بشري القمودي مدير املركب الثقايف الشيخ ادريس ببنزرت وأثثها بقراءات شعرية
باللغتني العربية والفرنسية الفصحى والعامية كل من الشعراء والشاعرات منى
املاجري والهادي بن هولة وفائزة بن مسعود ومنى البابوري ودنيا الحبيب ومختار
العمراوي وليىل الرحموين ومحجوبة الحمدي ومنية ميهوب وصبيحة الوشتايت ورشيد
العرفاوي ونورالدين املتايل وعنان العكرويت وجارس عثامين وبسمة الصحراوي وعبد
الرزاق بالوصيف وغريهم ولقد تخللت القراءات مراوحات موسيقية غنائية ملجموعة
احنا للموسيقى طرب لها الجميع غناء وتصفيقا ورقصا عند أداء الرتاث البنزريت الذي
أصبح وطنيا محبذا ومطلوبا بفضل عرض الزيارة.
* عبد الفتاح الغريب
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الحوار األدبي

أستاذ الفلسفة السياسية صالح مصباح لـ«الشعب»:

(الجزء الثاني واألخير)

فـي تـونس يبيعــون املعـرفـة ليـأكلـوا اخلبـــز!

* حاوره :أبو جرير

يف الجزء الثاين من هذا الحوار الطويل حاولنا جاهدين أن نرشع األبواب عىل املعرفة ٬معرفة «ماهية» الفلسفة ودورها تجاه الشعوب التي ترنو إىل
القفز عىل آالمها وخاصة تجاوز «الخرافة» الساكنة يف عديد النفوس املستكينة والراضخة يف آن واحد ملا أوجده بعضهم يف وقت مىض.
األستاذ صالح مصباح ح ّرك املياه الراكدة من خالل ما قاله يف الجزء األول من حديثه إىل «الشعب» ضمن ورقة تدخل يف باب الشهادة عىل العرص.
* هذا يقودنا إىل السؤال عن السبل لنرش الفلسفة
رئيس تحرير
يف الفضاء العام ،كيف ترى ذلك بصفتك َ
املجلة التونسية للدراسات الفلسفية منذ سنوات،
ورئيس مخرب بحث التكنولوجيا والثقافات واملقاربات
الفلسفية (فيالب منذ أربع سنوات)؟
 أعتقد أنه ينبغي بعض التدقيق :منذ الفرتةالكولونيالية كانت الفلسفة موجودة يف الفضاء العمومي
يف تونس  -أقصد يف دوائر اليسار الشيوعي التونيس
(النسخة الستالينية من املاركسية) ويف دوائر الحداثيني
من الحركة الوطنية (النزعات العقالنية والجمهورية
والليربالية يف أوساط بعض رجال السياسة الدساترة
والعروبيني) ،ويف دوائر الحركة النقابية منذ جامعة
عموم العملة ،والنقابات الشيوعية (فلسفات اشرتاكية
فابية أو ماركسية إصالحية)  -هذا زيادة عىل نشاطات
أفراد متميزين ،حاولوا نرش العقالنية الديكارتية-
الكانطية (عىل البلهوان) الوجودية (املسعدي) أو
الربغسونية (محجوب بن ميالد) أو الشخصانية (محمد
مزايل) واملاركسية (فريد غازي) ،أو القومية (الطاهر
الخمريي) عرب الثقافة السياسية والعقائد اإليديولوجية،
يف املؤسسات الحزبية أو النقابية أو الثقافية ،أو من
خالل اإلبداع الفني أو املقالة الفكرية أو الربنامج
اإلذاعي أو الدرس املدريس أو الكتابة النقدية يف الجرائد
واملجالت العربية والفرنسية وحتى االيطالية.
وهذا ما سيتواصل يف الوضع ما بعد الكولونيايل
حتى بعد ظهور الفلسفة الجامعية ،فقد دأب بعض
الجامعيني عىل نرش «فلسفة التحديث واللحاق بركب
الحضارة» (عندما استدعي بورقيبة -خريج نظام تعليم
الجمهورية الفرنسية الثالثة الجمهوري الوضعاين
والعقالين واملعجب بكتاب طه حسني مستقبل الثقافة
يف مرص -ميشال فوكو للغذاء طلب منه تدريس ديكارت
والتنوير من تخليص الطلبة من الخرافات -ولعله لذلك
درس األستاذ الفرنيس مقالة املنهج والتأمالت للطلبة
ملساعدتهم عىل «التخلّص من املبترسات» .يف حني واصل
اليساريون الشيوعيون نرش فلسفة ماركسية ستالينية
منقاة من «عبادة الشخصية» ،وواصل النقابيون نرش
فلسفاتهم العفوية االشرتاكية الدميوقراطية (أشري هنا
إىل دور املرحومني أحمد بن صالح وأحمد التلييل)
يف نغمة مختلفة عن التحديث السيايس االستبدادي
للدولة ما بعد الكولونيالية يف تونس .أما النارش الثالث
للفلسفة يف الفضاء العمومي فقد كان «اليسار التونيس
الجديد» الذي مل يكن «ابن سفاح للبورقيبية» كام قيل،
بل كان ابنا مرشوعا لحركة التحرر العاملية يف الجنوب
وملجهود نزع الستالينية يف أحزاب اليسار العاملي:
من هنا انترشت الفلسفة النقدية والثورية (روزا
لوكسمبورغ ،تروتسيك ،ماو ،فانون ،إلخ) يف الكتابات
السياسية للمجموعات اليسارية الراديكالية األوىل،
ويف اإلبداعات املرسحية والروائية والسينامئية ،ودخل
غراميش قراءة ومامرسة بداية من نهاية الستينيات
 فقد تحول عدد من مناضيل اليسار الراديكايل منالعمل السيايس إىل السعي إىل «الهيمنة الثقافية» عرب
اإلنتاج الثقايف والنوادي اإلبداعية املختلفة كام هو
معروف ،فدخلت عرب ذلك فلسفات كالسيكية (كانط،
هيغل) وكتابات يف فلسفة العلم (باشالر) وكتابات يف
النظرية الجاملية (بريشت ،لوكاتش ،غولدمان ،بارت،
الخ) ،وذلك ملقارعة «الهيمنة الثقافية» للتحديث
الدوالين ما بعد الكولونيايل الذي كان يت ّم عرب التعليم
يف مستوياته الثالثة (حتى التعليم العايل) والرتبية
(حمالت اإلرشاد وبرامج املذياع والتلفزيون الحقا)
والثقافة (كانت مهمة ُدور الشَّ عب والثقافة التمكني
للغلبة الدستورية وللهيمنة الثقافية الحداثية التقدمية

ال الثورية).
وهو ما يتواصل اليوم بعد الثورة ،وإن تغريت
الفلسفات التي تنرش يف الفضاء العمومي ،يف رضب
من التباعد فهي يف األغلب فلسفات غري ثورية باملعنى
السيايس حكام :من «مقاومة» فوكو الجاملية إىل
تفكيكية دريدا إىل تأويلية املدرسة الهرمونطيقية إىل
تحليلية الفلسفة األمريكية وغريهم ...وقد نتج ذلك
عن انحسار اإليديولوجيات الثورية خالل عقدي الجليد
الليربايل  2010 - 1990عامليا ،وعىل سطوة االستبداد يف
تونس خالل ذات الفرتة  -فكان تغلغل هذا النوع من
الفلسفات.
وقد حاولت املجلة التونسية للدراسات الفلسفة
املشاركة يف إرساء مامرسة فلسفية يف تونس منذ
تأسيس الجمعية التونسية للدراسات الفلسفية سنة
 ،1981وكان الرهان صعبا :عدم التحول إىل «تابع»
للسلطة السياسية ،وال التحول إىل منرب إيديولوجي
ثوري سيايس ،وال تبسيط الفلسفة إىل ح ّد تحويلها إىل
ثقافة شعبية صحفية ،ومحاولة ضامن مستوى علمي
محرتم ،مع االنخراط النظري يف الحارق من املسائل
محليا وإقليميا وعامليا (مثلام ميكن تبني ذلك من
املواضيع التي تراوح بني التقليدي والراهن وكلمة عدد
كل إصدار) مام يجيل مساهمتها يف نوع نرش التفكري
الفلسفي يف الفضاء العام.
أما مختربات البحث ،فقد وجدت يف األصل
للنهوض بإنتاج املعرفة كل يف مجاله املخصوص ولكنها
اليوم تنفتح عىل الفضاء العام عىل أنحاء متفاوتة
باختالف التخصصات ،أما يف الفلسفة ،فاالنفتاح أقل
حتى ال ينافس املخرب دور الثقافة يف مهامته -كام
حصل يف بعض األوقات -يف تبسيط الفلسفة أو غريها
ونرشها؛ هذا ألن مهمة املخرب إنتاج املعرفة وتأطري
منتجيها الحاليني وتكوين منتجيها املقبلني ،وترتك
مهمة التبسيط ملحرتيف ذلك من الصحافيني الفالسفة
أو الصحافيني املحرتفني أو املثقفني أو الكرونيكورات.
* ولكن املثقف الذي ال يتحسس آالم شعبه ال
يستحق لقب املثقف .هل تعترب نفسك الفيلسوف
الغراميش؟
 أوال ال أعترب نفيس فيلسوفا ،بل أشتغل عىلاملسائل الفلسفية ،تدريسا وكتابة ،والتدخل يف الشأن
العمومي مبسوغ املعرفة التي حصلتها للمساعدة عىل
الفهم ،ثم الفعل ،وأحرتم طلبتي وفق ايتيقا معرفة
متنعني من استغالل قاعة التدريس لنرش أفكاري،
والتبشري آلرايئ ،ألن يف ذلك استغالل نفوذ = استغالل
املنرب للكالم وسلطة املدرس الحتكار الكالم ،وعدم
احرتام للمتلقي الذي جاء لتحصيل معرفة متفق عليها
ال «اجتهادايت» ،وأخريا يف ذلك نقص شجاعة سياسية ألن
ذلك مامرسة للمونولوج دون الخضوع الختبار املناظرة.
أعتقد أنه عىل األستاذ يف القسم أن يكون تقليديا من
جهة الشكل ،وإن كان ميكن أن يكون عضويا يف نقد
التصورات وامتحان رصامتها ووجاهتها.
وبالتايل ميكن تقريب الفيلسوف السيايس من
املثقف العضوي ،من جهة االنحياز إىل «املستتبعني»
ومحاولة التعبري عنهم ،نظرا إىل عجزهم عن التعبري
عن نفسه  -ولكن غراميش الشامل يتعلق بالفئات
الكالسيكية حسب املاركسية الغربية (الفالحني والفئات
الهامشية األخرى) يف حني أن غراميش الجنوب (كام
مارس ذلك مفكرو مدرسة التابع يف الهند) يعني
إبراز الطرق التي ميارس فيها «املستتبع» مامنعة
متعددة األشكال ال تستطيع املفاهيم القومية الغربية
وال املاركسية الغربية (مبا يف ذلك روزا لوكسمبورغ
وتروتسيك) أن تحيط بها نظرا إىل مركزيتها االبستيمية

الغربية .ومن هنا املقال الشهري للهندية غياتاري
سبيفاك :هل يستطيع التابع أن يتكلم؟ ولكن ذلك ال
ميكن أن يكون منتهى األمر بل األمر الذي يعنينا هنا:
كيف ميانع املهمش ،وكيف نثبت نتائج انتفاضاته غري
املنظمة إلنتاج مؤسسات دميوقراطية مخصوصة -وهذا
مشكل الثورة الديكولونيالية املنشودة ،بديال محليا
عن الثورة السياسية الغربية الحديثة (الفرنسية كام
الروسية) ،ويف هذا تكمن أهمية غراميش -ال يف ثورته
الثقافية الناعمة ،وال يف «ثورته الهادئة» التي ب ّرر بها
االستبداد يف بالدنا.
* لك أعامل عديدة تتعلق بالقضايا التي تطرحها
الفلسفة السياسية واالجتامعية العربية اإلسالمية.
كيف يق ّيم األستاذ صالح مصباح واقع الفلسفة يف
الفضاء العريب اإلسالمي املنغلق اآلن؟
 هذا الوجه األول من السؤال ،أما الثاين :أننا كنانود أن تصدر املقابلة ونحن نحيي ذكرى اغتيال الشهيد
شكري بلعيد ٬ولكن عدم توافق األمرين ،ال مينع طرح
السؤال عطفا عىل الجانب األول :هل ترى أن اغتياله يف
رمزيته هو اغتيال للعقل؟
ال أعتقد أنه مثة انغالق تام عن الفلسفة يف الفضاء
العريب اإلسالمي املعارص :فنحن نجد الفلسفة مبثوثة
يف قطاعات أخرى :خذ مثال يف العديد من الجامعات
العربية أو اإلسالمية تدرس التفسري بتوسل هيدغري
وغادامار وريكور وغريهم لتأويل القرآن ،وقد كان
هرني كوربان وتالميذه من املمهدين لذلك منذ زمن
بعيد يف إيران مثال زمن الشاه العلامين ويتواصل اليوم
يف الجمهورية اإلسالمية ،أو يف املؤسسات الشيعية يف
العراق ولبنان .أو مثال بلدان الخليج التي ال تدرس
الفلسفة تحت مسمى الفلسفة ،ولكن الرتبية ،أو
املعرفة ،أو التفسري ،بل وحتى الفلسفة السياسية تحت
مسميات العلوم السياسية ،أو علم االجتامع السيايس،
إلخ .إن ارتباط هذا الرضب من الفلسفة بهيمنة الغرب
األورويب العلمية والتكنولوجية يجعل الفلسفة تنترش
عفويا ،كام أن اقرتاب بعض الفلسفات من الدين منهجا
ورؤية ،هو من سبل حضور الفلسفة الظاهر والخفي
يف عديد البلدان العربية مرشقا ومغربا ويف البلدان
اإلسالمية مثل إيران وتركيا وباكستان واندونيسيا
وماليزيا والبلدان اإلسالمية السوفياتية سابقا ،زيادة
الدياسبوريا اإلسالمية يف أوروبا وأمريكا وروسيا.
إن ما يالقي رفضا هو امليتافيزيقا «الدهرية»،
واملوقف النقدي الدنيوي ،أي الفلسفة عىل الحقيقة،
ال الفلسفات التي استهجنها الفارايب .وهذا مل مينع
السلطات يف بعض بلداننا من استعامل «الفلسفة» من
أجل تربير هيمنتها كام هو معلوم ،وال يشء مينع تك ّرره
يف بلدان أخرى :لقد سبق مليكيافيل أن هيأ لذلك.
كلمة عن العقل والعنف السيايس الرجعي أو
اإلرهايب :إن تاريخ اليسار العاملي ميلء بأمثلة «اغتيال
العقل» -بدءا من روزا لوكسمبورغ ،إىل انطونيو
غراميش ،إىل ليون تروتسيك ،غربيا -إىل شهدي عطية
الشافعي ،إىل املهدي بن بركة ،إىل حسني مروة ،إىل
مهدي عامل (حسن حمدان) إىل شكري بلعيد ،يف
بلداننا ...لقد صدر يف كل مرة ذات قول موسليني:
ينبغي إيقاف هذا العقل عن التفكري.
* اهتممت بقضايا حقوق اإلنسان وتحملت
عديد املسؤوليات النقابية وخضت تجارب سياسية
يسارية .ملاذا فشل اليسار يف الوصول إىل السلطة
خاصة بعد الثورة؟
 هذا سؤال عسري ،خاصة يف هذا الزمن ٬بعداملأزق الذي وصلت إليه الثورة يف تونس.
ال أعتقد أن السبب هو غياب أحزاب يسارية قوية

قبل الثورة (ثورة املهمشني واملستغلني) ،بل من الصحي
جدا أن انتظام اليسار كان بعد الثورة ،ولكن املراهنة
عىل الخيارات الدميوقراطية الليربالية فقط قد أوقف
الزخم الثوري ،وسلم السلطة السياسية مجددا إىل
أقسام من النظام القديم.
وميكن عطفا عىل ما سبق القول بأن هزمية اليسار
يف استدامة مرشوع الهيمنة الذي انطلق كام رأينا منذ
الستينات (من موقع املستغلني اقتصاديا) ،هو ما ميكن
يف جزء عىل األقل -من فهم ذلك فشل الوصول إىلالسلطة عرب االنتخابات :ألن من ربح االنتخابات كان
قد ربح قبل ذلك «من تحت» معركة الهيمنة الثقافية
والروحانية ،بفعل السياق العاملي املشجع عىل االحتامء
بالقيم املحلية والتقليدية (عند املستتبعني ثقافيا)
ضدا عىل قيم الحداثة وحتى الثورة العلامنية التي
اعتربت من وسائل الغلبة السياسية الغربية ،ويف بعض
األحيان باستعامل الفلسفة ذاتها .وقد هيأت سياسيات
التحديث االستبدادية أرضية فشل التحديث والثورة يف
ذات الوقت  -وهذا بعض توصيف حالنا الراهنة.
* هناك عزوف واضح من الجامعيني واألكادمييني
واملثقفني واملبدعني وخاصة النساء عن االنخراط
يف الفضاء السيايس .ما هي األسباب حسب رأي
الفيلسوف؟
 طبعا انطالقا مام ذكرت عام أقصد «بالفيلسوف»:جميع من ذكرت يشتغل عىل املعارف تدريسا وتأطريا
وإنتاجا ،ولكنهم يفرتقون يف االنفتاح عىل املجال
العمومي :البعض يظل «تقليديا» كام يقول غراميش،
حارصا نشاطه ضمن «مهنة العامل» ،حسب مصطلح
ماكس فيرب( ،وهؤالء ميكن أن ينطبق عليهم لفظ
«عزوف») والبعض اآلخر يسلك سلوك «العامل» املنخرط
وامللتزم بالقضايا العامة فعال ،وينطبق عليه «وصف»
الجامعي واألكادميي أو املثقف أو املبدع العمومي
موقفا وموضعا ومشاغل وطرق عمل وحتى مسلكية،
بل مثة من «يوهم» بالعمومية لضامن «مردود» صفة
االهتامم بالشأن العام (قال املسعدي :يبيع معرفة
ليأكل خبزا) :متمسكا بصفة «العامل» وسالكا مسلك
السفسطايئ .وهذا ما يستطيع عامل اجتامع املعرفة
تفصيله (أفكر يف بيار بورديو) .وليس هذا خاص
بالرجال من الفئة املذكورة ،بل ينطبق عىل النساء
أيضا ،ويضاف إىل ذلك أن النساء ميكن أن «يعزفن» عن
املجال العمومي والسيايس والنقايب بسبب «ذكورية»
هذا املجال يف األغلب ،بحيث يكون عىل النساء إما
«العزوف» االضطراري ،أو «نكران الذات» (الكالم دون
إحالة جندرية) أو مواجهة سلطة الدولة وتسلط الذكور
من زمالئهن ،أو رفاقهن يف ذات الوقت -وليس التمييز
االيجايب (نظام الكوتا) إال مظهرا من مظاهر «التمكني»
للنساء للحد من هذه الهيئة -وهذا ما ميكن فهمه
بالتحليل التقاطعي من أجل النضال ضد تلك الهيئة
ال ملجرد «التجمل» املعريف :ألن التقاطعية موقف ال
زينة -أقول هذا تحية للنساء يف اليوم العاملي للدفاع
عنهن ( 08مارس).
* ختاما كلمة حرة؟
 شكرا لكم عىل هذه املساحة التي مكنتني منضبط بعض أفكاري ،يف تفاعل مع األسئلة الوجيهة
واملتينة.
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ترشح المنتخب الوطني إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022

 10ماليني دوالر و 3مكاسب جديدة بعد التأهل

تأهل املنتخب التونيس لكرة القدم إىل نهائيات كأس
العامل قطر  2022التي ستقام خالل الفرتة بني 21
نوفمرب و 18ديسمرب القادمني ،بعد تعادله  0-0مع
منتخب مايل ،يف إياب الدور الفاصل من التصفيات
اإلفريقية املؤهلة للمونديال ،ليلة الثالثاء  29مارس
عىل أرضية امللعب األوملبي «حامدي العقريب» يف
رادس.
وتأهلت تونس للمونديال للمرة السادسة يف تاريخها
بعد  5مشاركات سابقة يف سنوات  1978يف األرجنتني
و 1998يف فرنسا و 2002يف كوريا الجنوبية واليابان
و 2006يف أملانيا و 2018يف روسيا.
حقق املنتخب التونيس الكثري من املكاسب بهذا
الرتشح الجديد عىل جميع املستويات بعد وصوله
إىل كأس العامل ،إذ سيحصل عىل  10ماليني دوالر
نظري املشاركة يف دور املجموعات مبونديال قطر ،كام
سيعزز تأهل تونس من مكانة «نسور قرطاج» يف
تصنيف االتحاد الدويل لكرة القدم « ،»FIFAومن
املنتظر أن يتقدم  5مراكز يف التصنيف الشهري

ملنتخبات العامل ويدخل ضمن أفضل  30منتخبا يف
العامل مرة أخرى.

قائد المنتخب يوسف المساكني

كام يتوقع أن تنجح خلية متابعة وإقناع املواهب
الشابة يف أوروبا ،بقيادة محمد سليم بن عثامن ،يف
تدعيم صفوف املنتخب الوطني بضم عنارص جديدة
قادرة عىل تحقيق اإلضافة ،لالستعداد بصورة جيدة
للبطوالت القارية والعاملية التي ستُقام يف األشهر
القادمة يف كل الفئات ال ُعمرية ،وذلك بعد نجاحها
يف الفرتة املاضية يف استاملة العب مانشسرت يونايتد
حنبعل املجربي والعب األرسنال عمر الرقيق.
وهناك أيضا ملفات أخرى تتعلق بعدة نسور مهاجرة
يف «القارة العجوز» تستحوذ عىل اهتامم املرشفني
عىل كرة القدم يف تونس ،والذين سيحاولون استقطاب
العبني آخرين قبل خوض نهائيات املونديال ،عىل

غرار العب باريس سان جريمان الفرنيس ،إسامعيل
الغريب ،ومهاجم سبورتينغ لشبونة يوسف الرشميطي،
والعب لوزان السويرسي زيك العمدوين.
وتمُ ثّل فرتة التحضري لكأس العامل فرصة مناسبة
ملنتخب تونس من أجل االحتكاك باملنتخبات العاملية؛
إذ من املنتظر أن يخوض عديد املباريات الودية أمام
منتخبات من أمريكا الجنوبية وأوروبا ،وذلك عىل
غرار ما حدث سنة  2018عندما واجه املنتخب
التونيس منتخبات كوستاريكا وإيران وإسبانيا وتركيا
والربتغال ،قبل أن يواجه يف النهائيات املونديالية
منتخبات أنقلرتا وبلجيكا وبنام ،ما سيجعل االستفادة
الرياضية من املشاركة يف كأس العامل حاصلة ال محالة.

مرتضى بن ونّاس

التّرشح للمرة الثانية مثل هذه املباريات «النتيجة» هي األهم
أحسن هدية للشعب
مث ّن العب املنتخب الوطني مرتىض بن ونّاس ،تأهل تونس إىل كأس العامل «قطر  .»2022وأكّد أنّه
ت ّم التحضري ج ّيدا لهذه املباراة ،قائال« :ماتش كان متاع قل ّيب ورغم الظروف والتوتّر عرفنا كيفاش
نتعاملوا مع لحظات ضعفنا ،والحمد لله متكننا من اقتالع التأهل للمونديال .»..وتابع بن ونّاس
قائال« :مرص روحت والجزائر كذلك ،ونحن الحمد لله لعبنا صحيح وتأهلنا.»...
من جانبه ،أكّد املدرب املساعد عيل بومنيجل أ ّن هذا التأهل هو نتيجة مجهود جامعي ت ّم
االشتغال عليه منذ أكرث من شهر .وقال« :هذا مجهود فريق كامل ..التأهل هذا كان بفضل
مجهودات بدأت عندها م ّدة».

المدافع منتصر الطالبي:

ارتداء القميص فخر كبري
قال قائد املنتخب الوطني يوسف املساكني إن الترّ شح لكأس العامل
للمرة الثانية عىل التوايل هو فرحة للجميع.
وتابع يف هذا اإلطار «التوانسة الكل فرحانني ونتمنى نشوفو الجامهري
التونسية يف قطر عىل غرار كأس العرب».

أكد العب املنتخب التونيس منترص الطالبي أن الرتشح للمونديال
فرحة كربى ،متابعا أن ارتداء قميص املنتخب هو فخر كبري لكل
العب .وأضاف «فرحة كبرية تتحقق والحمد لله ومربوك لجميع
التونسيني .»..ويُذكر أن املنتخب الوطني التونيس ترشح للمرة
السادسة يف تاريخه إىل نهائيات كأس العامل ،بعد تعادله أمام
نظريه املايل ( )0-0وذلك ضمن إياب املباراة الفاصلة للرتشح
لكأس العامل التي احتضنها ملعب حامدي العقريب برادس.
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المدرب الوطني جالل القادري

كنت متأكدا أن لقاء رادس
لن يكون سهال 
نوه مدرب املنتخب الوطني جالل
القادري مبا قدمه زمالء عيل معلول خالل
لقاء الحسم أمام مايل.
وقال يف هذا اإلطار «سبق أن نبهت أن
لقاء العودة لن يكون سهال والضغط الذي
م ّر به الالعبون كان واضحا وجليا خالل
الشوط األول »...وأضاف «مربوك لتونس...
مربوك للتوانسة ومرة أخرى أكدنا أن
املستحيل مش تونيس ...تعبنا برشا وبرافو
لإلطار الفني والطبي واليل عندو الرجال
ما يخافش.»...

رياضة
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مباراة بنما وكندا تحسم مصري املنتخب
الوطني يف قرعة املونديال
ستدور عملية سحب قرعة كأس العامل قطر 2022
يف مركز الدوحة للمؤمترات واملعارض غد الجمعة 1
أفريل  2022بداية من الساعة الخامسة عرصا بتوقيت
تونس
وستكون مباراة بنام وكندا حاسمة بالنسبة إىل
املنتخب الوطني إذ أ ّن فوز كندا يعني تواجد
عنارصنا الوطنية يف املستوى الرابع للقُرعة بينام أنّه
يف صورة تعادل أو هزمية كندا فهذا يعني تواجد
تونس يف املستوى الثالث بالقرعة أي إمكانية التواجد
مع منتخب أضعف من تونس يف ال ّدور األ ّول من
املونديال (منتخب يف املستوى الرابع).

مردود العبي المنتخب بعد مباراة مالي

العيدوني أفضلهم ،الغندري
اكتشاف والجزيري مندفع
ضمنت تونس تأهلها إىل نهائيات كأس العامل 2022؛ بتعادلها مع مايل ( ،)0-0يف املباراة التي جمعت املنتخبني
عىل أرضية امللعب األوملبي «حامدي العقريب» ،برسم إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا املؤهلة إىل
مونديال قطر .2022
واستفادت تونس من فوزها عىل مايل ذهابا ( ،)0-1لتظفر بواحدة من  5بطاقات ُمخصصة لقارة إفريقيا يف
املونديال القطري.
وتباينت مستويات العبي تونس يف مواجهة مايل ليلة الثالثاء  29مارس  ،2022ووفقا لتقييامت املختصني ،استحق
عيىس العيدوين أن يكون أفضل العبي تونس يف املواجهة بتقييم  ،10 /9يف تشكيلة «نسور قرطاج».
أما عن تقييم العبي تونس أمام مايل يف إياب الدور الفاصل من تصفيات إفريقيا فقد كان عىل النحو التايل:
حارس املرمى :بشري بن سعيد ()10 /7
خط الدفاع :محمد دراغر ( ،)6.8نادر الغندري ( ،)7منترص الطالبي ( ،)7.3عيل معلول ()7.8
خط الوسط :عيىس العيدوين ( ،)9غيالن الشعاليل ( ،)8محمد عيل بن رمضان ()8؛
خط الهجوم :نعيم السليتي ( ،)6.9يوسف املساكني ( ،)7سيف الدين الجزيري ()7.2؛
البدالء :طه ياسني الخنييس ( ،)7الياس السخريي ( ،)7بالل العيفة (شارك متأخرا ،ال تقييم) ،حنبعل املجربي
(شارك متأخرا ،ال تقييم).
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االخيرة

أيام الخريف الصعبة قبل حلول شهر رمضان في المنستير

* اعداد رمزي الج ّباري* عدسة منترص العكرمي

من يأخذ بمشاغل العاملني بسوق الرشاقة ومن يقدر عىل مساعدهتم؟

مثة مثل يتوارثه التوانسة عىل امتداد سنوات
طويلة وهو الذي يقول« :يا مزين من الداخل آش
أحوالك من برى» وهو ما ينطبق عىل الوضعية
الصعبة التي يعيشها حرفيو وتجار سوق الرشاقة
باملدينة الحرفية او ما يسمى السوق العريب باملنستري
وهم الذين مل يجدوا مساعدة سواء من السلط
الجهوية التي تناستهم إىل درجة انهم مل يعودوا
قادرين عىل دفع ما تخلد بذمتهم من معاليم
االكرية للمحالت التي يشتغلون بها كام ان هياكل
بلدية املنستري ضغطت عليهم للمسارعة بالدفع
أو ترك املحالت بشكل اصبح فوق طاقة «الصرب»!
كام ان السلط املركزية ممثلة يف وزاريت الشؤون
االجتامعية والسياحة مل تأخذ عىل عاتقها مسؤولية
املساعدة حتى بتلك املنحة االستثنائية لترصف لهم
مبلغا يف حدود  200دينار هم اوىل به بعد ان اثرت
عىل وضعهم جائحة كورونا ،حني ذهبنا إىل املنستري
السبت املايض طرح علينا احد االخوة فكرة زيارتهم ـ

للتخفيف عىل االقل من معاناتهم
وذلك باالستامع إىل مشاغلهم
ونقلها ملن هم يف املسؤولية حاليا
بعد ان تناساتهم الحكومات
املتعاقبة ومل تول مشاغلهم
أي اهتامم لتجاوز هذه املحنة
االجتامعية التي كانت لها تداعيات
كبرية عىل وضعهم العائيل يف غياب
مداخيل مالية يومية وبالتايل فان
من النتائج الواضحة لهذا العجز
انه مثة من طلق زوجته النه مل يعد
قادرا عىل توفري املرصوف اليومي،
كام مث ّة من غادر العش الزوجية
ليرتك «أهل البىل يف البالء» كام مثة
من وجد نفسه عىل مقربة من باب
السجن النه «مكّن احد املزودين
من  10صكوك للحصول عىل املواد

* دكاكني مغلقة بعد ان ارهقتهم الظروف وعجزوا عىل دفع معاليم الكراء

* صاحب الكاليس ينتظر زبونا ليوفر مدخوال ماليا ليساعد عائلته

* السوق اليوم يف غياب الحرفاء

* زميلنا رمزي يستمع إيل ُحرقة التجار
األولية ـ فإذا بوضعه يرتدى بعد ان بارت تجارته واذا إىل هذه السوق ـ مثة من استدعانا لنرشب يف حرضته
هو يف ورطة الدفع للبنك مصاريف التقايض ـ نحن «قهوة أو قارورة ماء» كام مثة من سارع الستقبالنا
من خالل هذا الريبورتاج املوجز مل نسع إىل التوقف يف متجره عىل فراغه من البضائع اي انه اراد تكرمينا
امام كل محل عىل حدة ـ رغم اننا كنا زرنا صديقنا مبنطق تجار االماكنة الجميلة التي تعودنا زيارتها
العزيز رمضان حليلة صاحب املطعم الشهري املوجود يف االسواق العريب املمتدة عىل امتداد مساحة البيع
يف ركن «من السوق العريب» وهو يشكو حاله وحالة والرشاء يف هذه االرض املعطاء التي تحولت إىل
السوق الكاسدة بعزة نفس كبرية بعيدا عن حاالت جدباء عىل امتداد  10سنوات االخرية ـ نحن زرنا
التوقف امام احاديث «الحاجة والوضع االجتامعي املنستري وبالدها العريب فاذا الكل يرفع يده للشكوى
الصعب ملختلف رشائح املجتمع» وذلك يف احالة لله رب العاملني يف غياب مسؤويل مندوبية السياحة
عىل ما خلفته جائحة كورونا من مآس ليس يف والية باملنستري املطالبة باملساعدة أو عىل قول كلمة خري
املنستري فقط بل يف وصف «درامي» لحالة السوق يف هؤالء التجار الذين تناستهم االغاين وحكم عليهم
التي هاجرها من كان يزورها من السواح ومن مل الجميع باالعدام املرحيل الذي نفذ فيهم وهم احياء
يعد يقوى عىل ان يرى وجهه يف املرآة .الحاجة يرزقون قبل ان ننسحب من ساحة روضة آل بورقيبة
اليوم للعمل لتوفري الحاجيات العائلية ال تراجع وجدنا هناك صاحب «كاليس» ينتظر رغبة طفل
عنها لك ّن ما اكرث تقاليدنا ومناسباتنا ونحن نقرتب او عائلة يف جولة يف أنهج وأزقة املنستري عله يوفر
من شهر رمضان الذي عادة ما تحتاج فيه العائالت «عشاء االبناء» فإىل أين تسري البالد يا اويل االمر
إىل مرصوف يومي فام بالك والعائالت «تشهق ما والنهي يف هذه االرض التي تحولت يف غمضة عني
تلحق» يف ظل االرتفاع الجنوين لالسعار.
إىل اشباح ليصبح العيش فيها كمن يبحث عن ابرة
غري بعيد عن شهر رمضان وحني بلغ خرب وصولنا يف كوم قش.

