
ت
كا

را
شت

ال
ا

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn                              اخلميس 25 أوت 2022 - العدد 1709         -  الثمن دينار واحد  -

أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

ملف العدد

شركات االحياء في سليانة: 

تآكل البنية األساسية وسوء استغالل
للمركبات الفالحية

ملف »قمرق الدخان«

الحكومة تختار التخلي عن املؤسسة
وتركها تغرق لبيعها الحقا

قبل العودة املدرسية 2022 - 2023

تكّرر نفس املشاهد، غضب
 أصحاب املكتبات وأسعار من نار...!!

ماذا يريد وزير الشؤون الدينية
بعد استهدافه لأليمة؟
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السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي
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وطنية 

بمناسبة السنة الجامعية الجديدة

هل من مستمع وهل من مجيب؟
مبناسبة قرب افتتاح السنة الجامعية الجديدة، نقدم هذه األفكار التي نتصور أنه 
من املفرتض أن تكون نرباسا للقامئني عىل وضع القطاع والبالد، فإن رأينا ما يؤرش أننا 

يف طريق إقرارها وتحقيقها، فبها، وإن مل يكن، فسنضغط من أجل ذلك:
األمن  من  جزء  وهام  اسرتاتيجيان  قطاعان  العلمي  والبحث  العايل  التعليم   -  1
مواصلة  األساس.  هذا  عىل  يكون  أن  يجب  معهام  والتعامل  البالد  لهذه  الوطني 
التفكري يف اإلصالح التشاريك واإلرساع يف إطالق تنفيذ ما وقع االتفاق عليه سابقا، 

أمران يكتسيان أهمية قصوى وأساسيّة.
2 - طاملا مل يقع ضبط اسرتاتيجية مراحلها واضحة وآليات تنفيذها متوفرة وبوصلتها 
منذ 2019، ويكون  الشأن  الذي صدر يف هذا  املحاسبات  دائرة  تقرير  ما ورد يف 
هدفها إنفاذ النصوص القانونية سارية املفعول يف ما يخّص التعليم العايل الخاص، 
فال معنى وال مجال ملزيد من الرتاخيص ملؤسسات تعليم عال خاصة يف حني أن 

أغلبيتها ال تحرتم القانون والنصوص املنظمة حسب أعىل سلطة رقابة يف البالد.
3 - ال مجال ملزيد السكوت عن االستحقاقات املالية للقطاع والتي أصبحت رضورية 
الجامعية  ومؤسساتنا  جامعاتنا  سيغادرون  الذين  االساتذة  عدد  فإن  وإالّ  وعاجلة، 

العمومية سواء مغادرة نهائية عرب الهجرة أو مؤقتة )وقد تطول ألكرث من عرش سنوات( عرب آلية التعاون الفني، سيتواصل يف االرتفاع 
خاصة بني األساتذة ذوي الخربة والكفاءة، وسينتج عن ذلك انهيار كل املنظومة العمومية وما سينجّر عنها من مخاطر وجودية. من 

واجب الدولة أن تعامل جامعييها مبا يستحقون.
4 - األنظمة األساسية املنظّمة ألسالك التعليم العايل والبحث العلمي وبإقرار الجميع تحتاج إصالحات. هناك عمل كبري وقع القيام به، 
البعض منه صلب الجامعة العامة والبعض اآلخر صلب الوزارة والبعض تشاركيا، وال بّد من إعادة إطالق التفكري فيها يك تكون سنة 

2023 سنة إقرار وإنفاذ األنظمة الجديدة. 

هيئة إدارية 
للتعليم األساسي

أنّه  مطلّعة  مصادر  من  »الشعب«  علمت 
القطاعية  االدارية  الهيئة  عقد  عىل  املوافقة  متّت 
للجامعة العامة للتعليم األسايس وذلك يوم االثنني 
والنصف  التاسعة  الساعة  عىل   2022 أوت   29
صباحا بنزل »الهدى« بالحاممات الجنوبية برئاسة 
املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشايب  محمد  األخ 

عن الوظيفة العمومية.

وهيئة إدارية 
للثانوي

هياكل  أّن  »للشعب«  قالت  املصادر  نفس 
ادارية  هيئة  عقد  عىل  وافقت  الداخيل  النظام 
قطاعية خاّصة بالجامعة العامة للتعليم الثانوي 
عىل   2022 سبتمرب   1 الخميس  يوم  وذلك 
الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل »الهدى« 
بالحاممات الجنوبية برئاسة األخ حفيظ حفيظ 

األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية.

الدورة األوىل 
لألكاديمية 

النقابية
النقابية  لألكادميية  األوىل  الدورة  تنعقد 
للمرأة والشباب العامل والجمعيات واملؤسسات 
الدستورية التي يدير مشهدها األخ سمري الشفي 
برشاكة مع املعهد الدويل لإلمناء االنساين وبدعم 
So- 24 و25 و26 أوت 2022 بنزل  نن الوكالة االسبانية للتعاون الدويل وذلك أيّام

الطبويب  نورالدين  التأسيسية سيفتتح أشغالها األخ  الدورة  ـ هذه  بالحاممات   lazur
بحضور سفري اسبانيا بتونس وذلك يوم 25 أوت 2022.

رمزي الجبّاري

تصويب
رئيسة  تغطيتنا الجتامع  مقصود خالل  غري  املايض خطأ  األسبوع  عدد  ترّسب يف 
الحكومة مع األخ نورالدين الطبويب ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة السيد سمري ماجول 
هو  املقصود  أّن  والحال  جديد  اجتامعي  عقد  امضاء  تّم  أنّه  التغطية  يف  جاء  وقد  ـ 
االمضاء عىل بالغ استئناف الحوار االجتامعي ال غري وأّن العقد االجتامعي ممىض منذ 

جانفي 2013.
* املحّرر

املؤتمر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل
يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنّه تقرر عقد املؤمتر العادي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل وذلك يوم االثنني 

05 سبتمرب 2022 بداية من الساعة التاسعة )9.00( صباحا بنزل الهدى ياسمني الحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي الجهوي أو الهيئة الجهوية للنظام الداخيل أو الهيئة الجهوية للمراقبة 

املالية بداية من يوم االثنني 22 أوت 2022.
التاسع والثامنون )89(  بالفصل  القانونية املنصوص عليها  الرتشح  مّمن تتوفّر فيهم الرشوط  الراغبني يف  فعىل 
من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل، أن يقّدموا مطالب ترّشحهم بآسم األخ األمني العام لالتحاد العام 
التونيس للشغل 13، شارع الواليات املتحدة األمريكية ـ تونس 1002، عرب الربيد الرسيع أو مبارشة إىل مكتب الضبط 

املركزي مقابل وصل يف ذلك.
 ** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 29 أوت 2022 عىل الساعة الرابعة ونصف )16.30( مساًءا.

يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال تقّل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن 
يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

وأن يكون متحمالً للمسؤولية النقابية ملّدة ال تقل عن 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح أو قد تحّملها ملدة ال 
تقل عن 6 سنوات كاملة.

أن يقيم مبركز الوالية وجوبا يف مّدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.
** مالحظة:

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )87( من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم 

امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب أن يتضّمن املطلب:

1 ـ الرقم اآليل للمرتّشح أو املعرّف الوحيد أو نسخة من بطاقة االنخراط املبارش.
2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.

3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحّملها املرتّشح وتواريخ تحّملها.
4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.

األمني العام نورالدين الطبويب

* بقلم: نزار بن صالح     
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الحكومة وصندوق النقد الدولي واالتحاد العام التونسي للشغل:

بعض املالحظات العامة
* عبد الرحامن الالحقة    

دور  حول  الصحفية  والتعاليق  التحاليل  بعض  أثارتني 
مع  االتفاق  برنامج  الحالية حول  النقاشات  يف  االتحاد 
صندوق النقد واستفزتني عبارة قيس سعيد بخصوص 
اإلصالحات والخيارات التي يجب أالّ تكون قطاعية بل 

وطنية، فارتأيت أن أبدي بعض املالحظات.   
مبارشة  غري  أو  مبارشة  بطريقة  يتفاوض  ال  االتحاد   )1
مع صندوق النقد حول خيارات تونس ومحاوره الوحيد 

هي الحكومة التونسية. وليس له سلطة أو آليات عملية ملنع الحكومة من ابرام اتفاق 
مع صندوق النقد التي عليها يف املقابل أن تتحمل تداعياته االجتامعية والسياسية. 

اتفاق حول إصالحات مشوهة  التي تؤدي به اىل إمضاء  بالسذاجة  2( االتحاد ليس 
األخرية، خاصة يف  تأمله  ما  النقد وهو  إىل صندوق  الحكومة  بها  وال شعبية تذهب 
وجود بدائل وإصالحات عقالنية تأخذ بعني االعتبار الظروف االقتصادية للبالد وتجسد 

الخيارات الوطنية وبعيدة كل البعد عن املطالب القطاعية.   
3( عديد األطراف تدفع االتحاد إىل مربعه االجتامعي الضيق )وهي باملناسبة اسرتاتجيا 
لهم  املقابل ليس  أعود عليها يف مناسبة أخرى( ويف  أن  خاطئة وثبت فشلها وميكن 
مقدمتها  ويف  الطاولة:  عىل  يطرحها  التي  االجتامعية  االستحقاقات  حول  إجابات 
اهرتاء القدرة الرشائية للمواطن بـ21.6 % من سنة 2020 إىل حدود جويلية 2022 
الحوار االجتامعي عرب  التفاوض، ورضب  واالتفاقيات املعلقة والتي ترضب مصداقية 
النقل الذي لن يكون جاهزا  املنشور 20 يسء الذكر، دون الخوض يف مشاكل قطاع 

حتى لنقل التالميذ إىل مدارسهم الشهر القادم وهذه النقاط غيض من فيض. 
أعيدها وأكررها الحوار الجدي واملسؤول، بعيدا عن االستفزاز واملناورة يبقى السبيل 

الوحيد للخروج من املأزق...

الدورة األوىل 
لألكاديمية النقابية 

للمرأة والشباب العامل
انطلقت الدورة االفتتاحية من األكادميية النقابية للمرأة والشباب العامل 
والشباب  املرأة  قسم  ينظمها  دورات  سلسلة  من  االوىل  الحلقة  وهي 
الدويل  املعهد  مع  باالشرتاك  الدستورية  واملؤسسات  والجمعيات  العامل 

لإلمناء اإلنساين وبدعم من الوكالة االسبانية للتعاون الدويل.
تهدف االكادميية النقابية اىل تنمية املعارف لدى عضوات وأعضاء مكاتب 
القادمة  االشهر  امتداد  عىل  وتتناول  العامل  والشباب  العاملة  املرأة 
عديد املحاور منها أنظمة الحكم ومختلف القضايا الدستورية، املفاهيم 
العنيف،  التطرف  ظاهرة  الطاقي،  واالنتقال  البيئية  العدالة  االقتصادية، 

التكنولوجيات الحديثة والثورة الرقمية.
 ،2022 اوت   26 و   25 و   24 أيام  فتنتظم  االفتتاحية  الدورة  محاور  أما 
تتعلق بتقديم مداخلة حول تاريخ الحركة النقابية ويقدمها االستاذ عبد 
الواحد املكني، ومداخلة حول تاريخ الحركة الوطنية ويقدمها األستاذ خالد 
عبيد مشفوعة مبداخلة ثانية يقدمها االستاذ رافع الطبيب حول التحديات 

الجيو-سياسية الحالية. 
وتختتم أشغال هذه الدورة مبداخلة وورشات عمل تتعلق مبنهجية صياغة 

املقاالت الصحفية.
واملكتب  العاملة  للمرأة  الوطني  املكتب  كّل من  امللتقى  يشارك يف هذا 
الجهوية  املكاتب  ومنسقات  منسقي  اىل  اضافة  العامل  للشباب  الوطني 

للمرأة والشباب العامل.

بقلم: لطفي املاكني  

النقدية  دراسته  يف  املدوري  هيثم  األستاذ  ركّز 
لدستور 2022 عىل الجوانب االقتصادية واالجتامعية 
املرجعية  من  عليه  واملتعارف  املتداول  إىل  إستناًدا 
لألفراد  املبارشة  الحقوق  سواء  والحقوقية  األمميّة 
كالحق يف الصحة والعمل واملاء والتعليم أو الحقوق 

وآلياتها  االجتامعية  العدالة  تحقيق  كضامنات  املجموعة  تهّم  التي 
والتوزيع العادل للرثوة.

وبنّي أّن دستور 2014 اتّسم بالحقوقية املفرطة حّد التخمة نتيجة 
السياقات املعلومة حينها وقد أبقى الرئيس قيس سعيد يف دستور 2022 

أغلب ما جاء يف الباب الثاين من دستور 2014.
مونوالغته  تأثيث  ورغم  سعيد  بأّن  وأضاف 
بأفكار تُوحي بالتحّررية والثورية كإشارته أكرث من 
مرّة إىل التقسيم العاملي للعمل فإنّه مل يتنّب فكرة 
عن  تغافل  حيث  االجتامعي  التضامني  االقتصاد 
إدراجه بالفصل 17 وهو ما كان من بني مؤخذات 
للمرشوع  األخرية  النقدية  قراءته  الشغل يف  اتحاد 

املعروض حينها عىل اإلستفتاء.

المفهوم الوحيد
الرئيس قيس  أّن  يقول األستاذ هيثم املدوري 

ثوريا  رمّبا قد يعكس فكرا  الذي كان  الوحيد  املفهوم  سعيد تغافل عن 
لو  األهيل  االقتصاد  مفهوم  حتى  وال  االجتامعي«  التضامني  »االقتصاد 
التضامني  االقتصاد  فكرة  وتحيل  املضمون  ناحية  من  بوجوده  سلمنا 

االجتامعي أو االقتصاد األهيل إىل ما تراكم من تنظريات 
ما  منظري  إىل  وصوال  األوائل  األناركية  آباء  إىل  متتّد 

يسّمى االشرتاكية الحرّة املعارصون.

أزمة هيكلية
دراسته  من خالل  املدوري  هيثم  األستاذ  ويواصل 
النقدية القول أنّه يف بالد تعاين أزمة هيكلية اقتصادية 
مزمنة كانت سببا يف كّل االنتفاضات املحورية يف تاريخ تونس الوسيط 
يف  محوري  بدور  واالجتامعية  االقتصادية  املسألة  تُحظى  والحديث 
تحقيق االستقرار السيايس والسلمي االجتامعي وقد توقّف عند رشوط 
صندوق النقد الدويل عىل عديد الدول يف العامل ما تسبّب فيه من مآيس 
ربط  وقد  ونيجرييا  واليونان  لألرجنتني  ما حصل  مثل 
قبل حكومة  من  معلنة  إجراءات  اعتربها  ما  بني  هنا 
ومتهيد  طيّبة  نوايا  كرسائل  لخفاياها  وفهمها  بودن 
وعدت  التي  الحاّدة  النيوليربالية  »اإلجراءات«  لجملة 
يف  ترّسبت  كام  الدويل  النقد  صندوق  الحكومة  بها 
جانفي  يف  يقظ«  »أنا  منظمة  نرشتها  التي  الوثيقة 
2022 ويضيف أنّه عند مقارنة ما تقّدم من سياسات 
يف ظّل الحكم السعيد يتّضح جليا أّن قيس سعيد هو 
األورويب  الجنوب  ودول  الدويل  النقد  صندوق  خيار 
االّ  التي ضمنها دستوره  اإلمرباطورية  الصالحيات  وما 
يفرضها  التي  السياسات  لتطبيق  عاملي  بتفويض  عقد 
الصندوق يف إطار العوملة واقتصاد السوق املفتوح وحامية حدود أوروبا 

الجنوبية ومنع الهجرة.
النقدية:  دراسته  عليه  تأسست  الذي  التساؤل  عند  هنا  ويتوقّف 

»رئيس مع الشعب؟ دستور ضّد الشعب؟«.

أولويات والنجاحات
اعترب أّن هذا الدستور الذي دخل حيز التطبيق بعد أن انتهت آجال 
بالقبول  املايض  األسبوع  منتصف  االنتخابات  هيئة  وترصيح  الطعون 
يتّصل  ما  يف  خاّصة  التونيس  الشعب  انتظارات  مستوى  يف  يكن  مل  به 
بالجوانب االقتصادية واالجتامعية التي كان يعّول يف البداية عند الحديث 
الجوانب  بقيّة  األولوية عىل حساب  لها  الدستور أن تكون  عن مرشوع 
السياسية بإعتبار أّن أغلب االحتجاجات كانت من أجل تحسني مستوى 
دستور  وكذلك  السابقة  الحكومات  أغلب  تجاهلته  ما  وهذا  املعيشة 

.2022

األستاذ هيثم المدوري:

من نقائص الدستور الجديد عدم إدراج االقتصاد التضامني االجتماعي

شروط صندوق 
النقد الدولي 
كانت كارثية 
على عديد 

الدول

هناك خشية 
من إجراءات 

نيوليبرالية في 
المرحلة القادمة
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.من نقد المسار الى تقديم البدائل:
1.نقد مسار 25 جويلية:

مل  املساندة   تلك  ان  قيس غري  الرئيس  لخيارات  االتحاد  رغم مساندة 
االتحاد  ان  التونيس للشغل  العام  العام لالتحاد  اكد االمني  اذ  تكن مطلقة. 
لن يعطي صكا عىل بياض ألي كان داعيا اىل بناء البالد مع القوى الحقيقية 
هو  جويلية   25 مرشوع  ان  مؤكدا  ممكن  غري  فأمر  ذلك  غري  اما  الوطنية 
مرشوع فئة و اسعة من الشعب وليس مرشوع شخص او فئة ضيقة معتربا 
أّن املسار بعد 25 جويلية بدأ ينحرف عىل مجراه الطبيعي وهذا هو الخطر 
الحقيقي.. مبيّنا انه :« ال ميكن ألي شخص مهام كانت نباهته وقدرته التفرد 
بكّل السلطات….« معتربا ان :« النقد البناء هو الوسيلة التي ستخرج البالد 
من املأزق الذي تعرفه.. فنحن يف أمّس الحاجة اىل وحدة وطنية صاّمء واىل 
تضامن وطني فعيل حقيقي من اجل خلق الرثوة والعمل اكرث لالنتاج اكرث”. 

) (
ويعترب االتحاد أن البطء والرتّدد، عالوة عىل عوامل العرقلة والشّد إىل 
الوراء، بدأت تثري املخاوف وتزعزع الثقة يف تغيري حقيقي، األمر الذي يتطلّب 
مبني  مسار  وبناء  القرارات  يف  والجرأة  التشارك  وتوسيع  املبادرة  استعادة 
عىل الوضوح والحوار والتشاركية والثقة ودوما يقطع مع حقبة ما قبل 25 

جويلية. ) (
2.مطالب االتحاد من رئيس الجمهورية:

التي  التمسك بالرشعية الدستورية يف أي إجراء يتخذ يف هذه املرحلة 
وإعادة  الدميقراطي  املسار  واستمرار  الدستور  احرتام  لتأمني  البالد  بها  متر 

االستقرار للبالد واسرتجاع طاقتها يف البناء والتقدم.) (
رئيس  اتخذها  التي  االستثنائية  التدابري  مرافقة  وجوب  عىل  -التأكيد 
ضبط  رضورة  مقّدمتها  ويف  الدستورية  الضامنات  من  بجملة  الجمهورية 
املفرطة  واملركزة  واالجتهاد  التوسع  عن  بعيدا  االستثنائية  التدابري  أهداف 
وتحديد مّدة تطبيق اإلجراءات االستثنائية واإلرساع بإنهائها حتّى ال تتحّول 

إىل إجراء دائم والعودة يف اآلجال إىل السري العادي وإىل مؤّسسات الدولة.
االقتصادية  الحقوق  فيها  مبا  والحريات  الحقوق  احرتام  ضامن   -
والتشاركية  الدميقراطية  اآلليات  إىل  االحتكام  مع  تجزئة  دون  واالجتامعية 
يف أي تغيري سيايس يف إطار خارطة طريق تشاركية واضحة تسطر األهداف 

والوسائل و الرزنامة وتطمنئ الشعب وتبّدد املخاوف. ) (
العاّمة لوزارة  -املطالبة بتفعيل تقريري محكمة املحاسبات والتفّقدية 
العدل بخصوص الجرائم االنتخابية وجرائم الفساد واإلرهاب والتسفري والرش 

واالغتياالت السياسية واالعتداء عىل املنظاّمت.) (
-تعديل النظام السيايس والقانون االنتخايب وقانون الجمعيات أي مبادرة 

لتنقيح كل ما له عالقة باالستحقاقات السياسية. ) (
3.الحوار الوطني التشاريك سبيل للخروج من االزمة

زالت(  ال  كانت)و  التي  املركّبة  االزمة  بخطورة  وعي  االتحاد عىل  كان 
تعيشها البالد قبل 25 جويلية  لذلك دعا يف بيانه مبناسبة غرة ماي 2021 
إىل حواٍر وطنّي جامع :«يقطُع مع َهَوِس التفرِّد بالحكِم والتغّوِل يف السلطة 
السياسيِة   الحياِة  إفساِد  يف  الجامحِة  والرغبِة  الدولة  َمفاِصل  من  والتمّكِن 
والخطاِب  والعقائديِة  املذهبيِة  الرصاعاِت  بتغذيِة  واالنشغاِل  واملجتمعيِة، 
(وجدد   ( املؤّسسات.  وترذيِل  ِب،  والتعصُّ بالكراهيِة  املشحوِن  الشعبوي 
(.وحّذر  الرئيس الجراءاته.)  اعالن  قبيل   2021 25 جويلية  يوم  النداء هذا 
:« التأخرَي يف تجسيدها عىل أرِض الواقعِ من ناحيٍة، والسعَي  االتحاد  من أنَّ
ثانيٍة، هي  الحاقدِة من ناحيٍة  التشكيِك يف َجدواها من بعض األطراف  إىل 
اٍت سيّئًة تدلُّ عىل الرغبِة يف تأبيد أزمِتنا ومتديِد ِمحنِتنا باسم الرشعية  مؤشرِّ
االنتخابية تارًة وباسم الخصومات الشعبوية تارًة أخرى«. ) ( وعرّب االتحاد 
مبني  عميق  إصالح  إىل  يفيض  وطني  حوار  يف  للمشاركة  االستعداد  عن 
والحقوق  املكتسبات  واملؤّسسات وضامن  القانون  دولة  مبادئ  أساس  عىل 
والحريات وسيادة الشعب التي ميارسها عرب ممثّليه املنتخبني مباشة.) (ويف 

مرحلة الحقا اكد االتحاد ان ال  بديل عن حوار وطني حقيقي تشارك فيه 
كافة القوى السياسية واملدنية املهيكلة ويفيض اىل مخرجات حقيقية قادرة 
وتحّدد  االستثنائية  املرحلة  تنهي  (.خريطة   ( الهاوية  من  البالد  إنقاذ  عىل 

اآلفاق مبا يوفّر شوط االستقرار ومواصلة بناء الدميقراطية. ) ( 
ينطلق تصور االتحاد للحوار التشاريك من عدة ثوابت منها ترشيك القوى 
الحية من مجتمع مدين وأحزاب سياسية ) ( حوار لن  يكون مع تركيبة تضم 
:«من يتسلق املواقع بحثا عن التموقع عىل مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة 
الجمهورية«.) ( يرى االتحاد ايضا عدم امكانية مجابهة األوضاع االقتصادية 
واالجتامعية والسياسية املوجودة حاليا من قبل رئيس الجمهورية مبفرده وال 
ألي طرف آخر مهام كانت قدرته لذلك دعا لرضورة التحاور باعتباره املخرج 
الوحيد لتجاوز التعقيدات والصعوبات املوجود يف البالد ومجابهة التطورات 

العاملية املتسارعة يف جميع الواجهات) (
العام  االتحاد  اقرتاحات  من  مقرتح  الي  تستجب  مل  الرئاسة  ان  غري 
استقبل  الرفض  و  الرتّدد  و  االنتظار  من  اشهر   10 بعد  و  للشغل  التونيس 
الوطنية واعتربت رئاسة  للمنظامت  العامني  االمناء  الجمهورية بعض  رئيس 
االتحاد فوصف  اما  الوطني  الحوار  اعالن النطالق  ان ذلك هو  الجمهورية 
لقاء مجاملة و ال عالقة  الجمهورية  العام لالتحاد ورئيس  االمني  اللقاء بني 
له بالحوار الوطني .) ( وبعد عدم استجابة رئيس الجمهورية ملبادرة الحوار 
الوطني،وكذا االمر بالنسبة اىل خريطة الطريق، التي اقرتحها االتحاد اخذت 
العالقة بني الطرفني تتجه نحو الربودة  من ذلك رفض االتحاد صيغة وآلية 

تكون  ان  انها ال ميكن  الرئيس معتربا  اليها  دعا  التي  االلكرتونية  االستشارة 
بديال عن الحوار الوطني الفعيل«.) ( الذي تشارك فيه كل القوى السياسية 
البالد  انقاذ  عىل  قادرة  حقيقية  مخرجات  اىل  ويفيض  املهيكلة  واملدنية 
انتفاضة جديدة قد تعصف  الشعب وتجنيب تونس  لتطلعات  واالستجابة 
الجمهورية  رئيس  اصدر  ثم  (و  الالقانون«.)  وضعية  اىل  بها  تؤّدي  و  بها 
مرسوم إحداث الهيئة االستشارية من أجل جمهورية جديدة الذي يتطرق 
اللجنتني  أعضاء  من  واملكونة  الوطني،  الحوار  لجنة  إىل  منه  األخري  الباب 

االستشاريتني ) (
االخرية  هذه  اصدار  والرئاسة  االتحاد  بني  االزمة  من  ضاعف  ووما 
مرسوم عدد 30  حول إرساء “الهيئة الوطنية االستشارية من اجل جمهورية 
جديدة”التي رات فيه املركزية النقابية مرسوما مسقطا :«مل ينبثق عن تشاور 
أو اتّفاق مسبق..« وبالتايل  :«ال يرقى إىل التطلّعات الوطنية وال يستجيب 
إىل انتظارات القوى الوطنية الصادقة ...«وجددت الهيئة رفضها أيضا:« ألّي 
د فيه األدوار من جانب واحد وتُفرض فرضا  حوار شكيل متأّخر متعّجل تُحدَّ
ويقيص القوى املدنية والسياسية الوطنية فضال عىل أنّه حوار استشاري ال 
نتائج معّدة سلفا يتّم  اتفاقات جّدية ويراد منه تزكية  ميكن أن يفيض إىل 
إسقاطها بشكل فردي وفرضها عىل طريقة املرور بقّوة وفرض األمر الواقع 
ونعترب الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بعد عرشة أشهر من االنتظار 
والرفض والرتّدد وبالطريقة املضّمنة يف املرسوم أعاله غري قادر عىل إخراج 
البالد من أزمتها بل سيعّمقها ويطيل أمدها إىل حّد تفكيك أوصالها وإلغاء 
بكافّة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فإّن  متعاقبة،ولذلك  أجيال  راكمته  ما 
هذا  املرسوم.واتخذ  يف  املعلنة  بالصيغة  الحوار  يف  املشاركة  يرفض  هياكله 
القرار بإجامع أعضاء الهيئة إثر متريره عىل التصويت وتقرر أيضا اإلبقاء عىل 
لسعيّد  رسالة  فوجه  لالتحاد  العام  االمني  (اما  انعقاد”.)  حالة  يف  االجتامع 
دعاه فيها اىل “التنازل والقيام مبراجعات يف االتجاه االيجايب من أجل مصلحة 

الوطن”.) (
رغم ارصار الرئاسة عىل تهميش االتحاد العام التونيس للشغل يف عملية 
اكد  والقطاعية والجغرافية   االجتامعية  ثقل متثيليته  برغم  الوطني  الحوار 
ظل  يف  الهاوية  نحو  تسري  البالد  يرى  وهو  متفرجا  يبقى  »لن  انه  االتحاد 
تضاعف نسبة الفقر وتزايد اعداد املفقرين«.) ( و انه سيظل شيكا وطنيا 
التحديات  مواجهة  يف  ستساهم  التي  الوطنية،  القوى  مقدمة  ويف  فاعال 
املتنوعة التي متر بها البالد يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخها، من أجل 
وبناء  وازدهارها  ومناعتها  عزتها  وضامن  العليا  تونس  مصالح  عن  الذود 
مستقبل أفضل لألجيال القادمة.) ( وانه لن يتواىن عن املبادرة بلعب دوره 
التاريخي والريادي وتقديم رأيه يف القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
ويف وضع التصّورات الكفيلة بتحقيق منوال تنموي بديل متكامل ومندمج 

موقف االتحاد العام التونسي للشغل من إجراءات 25 جويلية 2021 وما تالها:
* أ. د عبد اللطيف الحّنايش

)أستاذ التاريخ السيايس املعارص 

والراهن جامعة منوبة(

 تّم اإلعالن عن هذه الجبهة يوم 26-04-2022 تتكون من ممثلني عن األطراف الحزبية )5 
أحزاب سياسية وهي النهضة وقلب تونس وائتالف الكرامة وحراك تونس اإلرادة وحزب األمل( 

و5 مجموعات )مواطنون ضد االنقالب واللقاء الوطني لإلنقاذ وتوانسة من أجل الدميقراطية 
ومبادرة اللقاء من أجل تونس( ومجموعة من الربملانيني والربملانية .وتدعو جبهة الخالص 

الوطني إىل إطالق حوار وطني حول اإلصالحات السياسية يف املجاالت اإلقتصادية والسياسية 
والدستورية والقانونية ودعم حكومة لالنقاذ كام انها تسعى اىل تشكيل حكومة رشعية لإلنقاذ 
تتكفل بإدارة مرحلة انتقالية وتعمل عىل االنقاذ االقتصادي واملايل انطالقا من برنامج مخرجات 
الحوار الوطني وإعداد البالد النتخابات مبكرة وفق مقتضيات مخرجات الحوار الوطني ودعوة 
الربملان الذي وضع نفسه عىل ذمة الحوار الوطني إىل تزكية الحكومة ومخرجات الحوار الوطني 

لضامن االنتقال الدستوري اآلمن وإجراء انتخابات مبكرة ترشف عليها الهيئة الوطنية املستقلة 
لالنتخابات. ) (

اعترب االتحاد أّن ما سمي جبهة الخالص، تلزم أصحابها، وأن املنظمة الشغيلة ضد من يظهرون يف 
كل مرة يف نسخة جديدة وبألوان جديدة. و أّن

هذا التوجه مرفوض واتهم أمني عام اتحاد الشغل التونيس املكونات الحزبية املشاركة يف هذه 
املبادرة بالتملق لحركة النهضة، واالستفادة مام تبقى لها من شعبية، للتموقع يف املرحلة القادمة، 
مردفا أن هذا خيار يُلزم هذه األحزاب وال يلزم اتحاد الشغل يف أي يشء. وأكد أّن أفكار املنظمة 
النقابية أبعد من هذا بكثري، وهي تسعى إىل فهم اللحظة الحالية ملا بعد 25 جويلية التي تشهد 

عدة تعرثات، منها انفراد رئيس الجمهورية بكل ما يريد من استحقاقات وهذا مرفوض. ) (

من املؤازرة النقدية إىل القطيعة املرنة  )الجزء الثالث واألخري(

إضراب القطاع الصحي يف سليانة
كافة  أّن  بسليانة  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
أعوان الصحة وإطاراتها وعاّملها سيدخلون يف إرضاب 
عام قطاعي جهوي بجميع املؤسسات الصحية بالجهة 
إمعان سلطة  احتجاجا عىل   2022/09/06 يوم  كامل 
وعدم  بالجهة  الصحي  القطاع  تهميش  يف  االشاف 
تسديد الشغورات الحاصلة خاّصة يف أطباء االختصاص 
scan- )تتوفري املعّدات الالزمة وبالتّحديد آلة املفراس 

ner( السداء الخدمات الرضورية ألبناء الجهة.
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وعادل. ) (وأكد عىل أن امللف السيايس هو من أبرز التحديات واألولويات 
امللفات وبالتحديد  بقية  امللف  ستحسم  فالحسم يف هذا  القادمة لالتحاد 
امللفات االقتصادية واالجتامعية ) (كام يرفض االتحاد أي اصطفاف أو عودة 
واستبيحت  الفشل  عليها  غلب  التي  الحقبة  تلك«  جويلية   25 قبل  ما  إىل 
لدعاة  التصدي  عىل  تأكيدنا  جدد   غنيمة«كام  إىل  وتحّولت  الدولة  فيها 
الفوىض والعودة إىل الحكم عرب االستقواء بالدول األجنبية مّدعني الدفاع عن 
الدميقراطية التي طاملا انتهكوها وتعّدوا عليها مستخدمني أجهزة الدولة. ) (

خامتة:

كلام تأخر الرئيس عىل اتخاذ القرارات املنتظرة منه من قبل مسانديه 
اال و تقلّصت جبهة مسانديها من االحزاب ومنظامت املجتمع املدين  ويف 
مقدمتهم االتحاد العام التونيس للشغل الذي وان حافظ عىل »شعرة معاوية« 
يف عالقته مع الرئيس قيس سعيّد،  رغم عدم استجابة هذا االخري  ملختلف 
اقرتاحاته،منذ 25 جويلية اواخر شهر ماي 2022،غري انه وبعد صدور املرسوم 
اىل  العالقة  انتقلت  لدوره  تهميشا  و  انكارا  االتحاد  اعتربه  الذي    30 عدد 
مواجهة مكشوفة بني الطرفني ما يعنى اتساع جبهة املعارضة التي تضاعفت 
بعد اعالن موقف االتحاد) (وعىل خلفية كل ذلك والتزاما بدوره الوطني هل 

ينتقل االتحاد  اىل تفعيل  ما اطلق عليه الخيار الثالث خيار مغاير ملا قبل 
25 جويلية وملا بعده كام رّصح بذلك االمني العام لالتحاد وذلك«بالتنسيق 
مع األطراف واملنظاّمت التي يتقاطع معها يف الثوابت واملبادئ للدعوة للقاء 
وطنّي يُثِمُر قّوة اقرتاح سياسية واجتامعية وحقوقية ومدنية ال يستهان بها 
مبعيّة ....منظامت وطنية وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية ثابتة يؤّسس 
لتوّجه وطني ثالث عنوانه اإلنقاذ يف كنف السيادة الوطنية« ) ( ان حصل 
ذلك سيؤدي حتام اىل تحوالت جذرية يف املشهد الحزيب و السيايس التونيس 

عامة... 

 المراجع
حاولنا اختصار الهوامش واملراجع التي اعتمدها 
الدكتور عبد اللطيف الحّنايش يف ما ييل وهو ال 

يوافق كل ما ورد تفصيال يف الدراسة التي نرشناها 
عىل حلقات عىل أعمدة جريدة الشعب بل من 

خالل مخترص فرضته مقتضايات النرش يف الجريدة:
http://www.ugtt. / ،20121 كلمة غرة مـاي -  

/6876/05/org.tn/2021
  - بيان الذكرى السادسة والسبعني لتأسيس االتحاد 

العام التونيس للشغل
d8%a8%%/01/http://www.ugtt.org.tn/2022
8a%d8%a7%d9%d9%86/ 20 جانفي 2022 7-

  - بيان الذكرى الحادية عرشة لثورة الشغل والحرية 
والكرامة الوطنية 17 ديسمرب 2010 – 14 جانفي 

2011
 / 14 / 7417/01/http://www.ugtt.org.tn/2022

14 جانفي 2022 
  ترصيح المني العام نور الدين الطبويب 

https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D
8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%9

 /88%D8%84%D9%item/5D8%A7%D9
2021/06/28

 ترصيح سامي الطاهري: مل تقع استشارتنا حول 
اإلجراءات االستثنائية

https://www.shemsfm.net/amp/
   84%D8%A3%D8%AE%ar/%D8%A7%D9

- 20212 3
2021-08-http://www.ugtt.org.tn/ 3 بيان - 

  - بيان
D8%A%/10/http://www.ugtt.org.tn/2021
8A%D8%A7%D9%8%D9%-86 16 أكتوبر 

2021
  - مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل بتونس: الطبويب : 

سعيد يتبنى مطالبنا وخطوطنا الحمراء
8A%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9

D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5%/  حسان 
العيادي  2022/03/23

  - تونس.. اتحاد الشغل يثق بقرارات سعّيد ويدعو 
لتغيري النظام السيايس

https://arabic.rt.com/middle_
86%88%D9%east/1260211-%D8%AA%D9

2021-08-08/%D8%B3
  - بـيــــــان املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد 
http://www.ugtt.org.  العام التونيس للشغل

8a%d8%a7%d8%a8%d9%/09/tn/2021
2021--09-24///86%%d9

D8%A%/10/http://www.ugtt.org.tn/2021
8A%D8%A7%D9%8%D9%-86 تونس، يف 16 

أكتوبر -2021 32
  - الطبويب: لن نقبل بأّي حوار تستثنى منه القوى 

الوطنية
https://www.mosaiquefm.net/

 86%D8%B/%88%D9%ar/%D8%AA%D9
2022-04-07
2022/04/07

  - بيان املكتب التنفيذي الوطني
d8%a8%%/03/http://www.ugtt.org.tn/2022
8a%d8%a7%d9%d9%-86/ 2 مارس 2022 36-
املكتب التنفيذي إلتحاد الشغل: تحميل الحكومة 

مسؤولية »سياستها السلبية« وتحذيرها من تصعيد 

الهياكل القطاعية
8A%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
-%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%-    04

2022-03
  - الطبويب: الحوار قد يكون الفرصة األخرية لتجميع 

القوى لوطنية الحية
https://www.hakaekonline.com/

-84%D /01%article/140352/%D8%A7%D9
2022-05

  - بيان الهيئة االدارية الوطنية 
d8%a8%%/01/http://www.ugtt.org.tn/2022
  41-2022-01-04 /86-%8a%d8%a7%d9%d9

- املكتب التنفيذي إلتحاد الشغل: تحميل الحكومة 
مسؤولية »سياستها السلبية« وتحذيرها من تصعيد 

الهياكل القطاعية
8A%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
-%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%-    04

2022-03
  - الطاهري: محاوالت لسامع االتحاد يف امللّف 

االقتصادي وإقصائه من امللف السيايس
84%d%https://acharaa.com/%d8%a7%d9
-8a%d8%b3%d9/ 28%8%b1%d8%a6%d9

2022-03
 49 - الطبويب: أدعو لحّل الربملان نهائيا، واالتحاد 

سينظر يف خيار االرضاب العام!
https://ar.businessnews.com.

 84%D8%B7%D8%A/%tn/%D8%A7%D9
   2022-03-29

  - بيان املكتب التنفيذي الوطني
D8%A%/03/http://www.ugtt.org.tn/2022
8A%D8%A7%D9%8%D9%-86/ 31 مارس 

 2022
  - أمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبويب: ال 

بديل عن حوار وطني..
%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%،

 2022/03/17
  - حفيظ حفيظ األمني العام املساعد التحاد الشغل 

لـ»املغرب«: »امللف السيايس من أبرز أولوياتنا 
وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام السيايس والقانون 

االنتخايب إىل سعيد وننتظر تفاعله..«
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D

8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%9
2022/02/item/522

  - أمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبويب: 
اإلستشارة اإللكرتونية غري كافية..ويجب اعتامد 

التشاركية إلنقاذ البالد
8%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9

 A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/53366
2022/01/29

   - بيان
D8%A%/10/http://www.ugtt.org.tn/2021

8A%D8%A7%D9%8%D9%-86تونس، يف 16 
أكتوبر 2021

D%/10/http://www.ugtt.org.tn/2021بيان -  
8A%D8%A7%D9%8%A8%D9%-86تونس، يف 

16 أكتوبر 2021
  - جبهة الخالص الوطني: مكوناتها وبرنامجها

8A%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/54816-

2022-04-/27
  - الطبويب: الشعب التونيس ليس بالغباء الذي 

يتصوره كثريون ونطالب بهيئة حكامء
%https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9

2022-04-29/84%d8%b7%d8%a8%d9
  - الطبويب: مسار 25 جويلية بدأ ينحرف وهذا هو 

الخطر الحقيقي
84%d%https://acharaa.com/%d8%a7%d9
-8a%d8%b3%d9/ 27%8%b1%d8%a6%d9

 2022-03
  - بيان الذكرى السادسة والسبعني لتأسيس االتحاد 

العام التونيس للشغل
d8%a8%%/01/http://www.ugtt.org.tn/2022

8a%d8%a7%d9%d9%-86/ 20 جانفي 2022
  - اتحاد الشغل: عىل رئيس الجمهورية إقرار جملة 

من الضامنات الدستورية
https://www.nessma.tv/

84%D8%A7%D8%ar/%D8%A7%D9
AA%D8%AD%D 26% جويلية 2021

    - حفيظ حفيظ األمني العام املساعد التحاد 
الشغل لـ»املغرب«: »امللف السيايس من أبرز 

أولوياتنا وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام السيايس 
والقانون االنتخايب إىل سعيد وننتظر تفاعله..«
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D

8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%9
2022/02/item/522

  - كلمة غرة مـاي 2021
/6876/05/http://www.ugtt.org.tn/2021

  - الطبويب: ندعو اىل مامرسة ضغط ايجايب لتعديل 
البوصلة حول بعض الخيارات الوطنية

%http://news.tunisiatv.tn/%D8%A7%D9
-88%D8% 25%84%D8%B7%D8%A8%D9

2021-07
  - بيان

D8%A%/10/http://www.ugtt.org.tn/2021
8A%D8%A7%D9%8%D9%-86تونس، يف 16 

أكتوبر 2021
  - أمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبويب: ال 

بديل عن حوار وطني..
%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%،

 2022/03/17
  - بيان الهيئة اإلدارية الوطنية 10 

d8%a8%%/11/http://www.ugtt.org.tn/2021
2021-11-10 /86%8a%d8%a7%d9%d9

  - الطبويب: الحوار ال يعني ترشيك أكرث من مائتي 
حزب 

https://www.mosaiquefm.net/
  86%D8% /%88%D9%ar/%D8%AA%D9

2022-04-07
  - الطبويب: الشعب التونيس ليس بالغباء الذي 

يتصوره كثريون ونطالب بهيئة حكامء
%https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9

2022-04-29/84%d8%b7%d8%a8%d9
  - الطبويب يف مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل يف 

سيدي بوزيد: »الحوار هو الخيار الوحيد للخروج 
من األزمة وعىل الرئيس مصارحة الشعب بحقيقة 

األوضاع«
%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/

 2022/03/21
  - الطبويب: الشعب التونيس ليس بالغباء الذي 

يتصوره كثريون ونطالب بهيئة حكامء
%https://journalistesfaxien.tn/%d8%a7%d9

2022-04-29/84%d8%b7%d8%a8%d9
https://www.hakaekonline.com/article/140
8%84%DD8%A7%D9%352/%D8%A7%D9
2022-05-01/8A%D8%A9%4%D8%AD%D9

  - أمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبويب: ال 
بديل عن حوار وطني..

%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%،

 2022/03/17
 - مرسوم إحداث الهيئة االستشارية من أجل 

جمهورية جديدة
https://www.carthage.tn/sites/

85%D8%%default/files/public/%D9
20%85%88%D9%B1%D8%B3%D9

20%%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2030
20%86%D8%A9%84%D8%B3%D9%%D9

pdf.2022
  - بيان الهيئة اإلدارية الوطنية

D8%A8%/05/http://www.ugtt.org.tn/2022
8A%D8%A7%D9%%D9%86/ 23 ماي 2022

  - الطبويب يدعو قيس سعيد للتنازل والقيام 
مبراجعات من أجل مصلحة الوطن

%https://acharaa.com/%D8%A7%D9
8A%D8%84%D8%B1%D8%A6%D9

  2022-05-23/%B3
  - أمني عام اتحاد الشغل نور الدين الطبويب: ال 

بديل عن حوار وطني..
%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%،

 2022/03/17
  - الطبويب يلتقي مع رئيسة الحكومة يف انتظار 

لقائه مع رئيس الجمهورية.. اتحاد الشغل والتحرك 
عىل كافة الواجهات للبحث عن »االنفراج« السيايس.

%https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D9
 8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/item/5/

2022/02/23
  - بيان الذكرى السادسة والسبعني لتأسيس االتحاد 

العام التونيس للشغل
d8%a8%%/01/http://www.ugtt.org.tn/2022

8a%d8%a7%d9%d9%-86/ 20 جانفي 2022
  - حفيظ حفيظ األمني العام املساعد التحاد الشغل 

لـ»املغرب«: »امللف السيايس من أبرز أولوياتنا 
وقد قدمنا مبادرة لتنقيح النظام السيايس والقانون 

االنتخايب إىل سعيد وننتظر تفاعله..«
https://ar.lemaghreb.tn/%D8%B3%D

8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%9
2022/02/item/522

  - الطبويب يدعو قيس سعيد للتنازل والقيام 
مبراجعات من أجل مصلحة الوطن

%https://acharaa.com/%D8%A7%D9
8A%D8%84%D8%B1%D8%A6%D9

  2022-05-23/%B3
  -  عريضة حملت توقيع 72 من عمداء وأساتذة 

جامعيني وعمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية 
برفض االنخراط يف لجنة الحوار -عريضة قدماء 

من قيادات الرابطة التونسية لحقوق االنسان بيانا 
يستنكرون فيه انخراط الهيئة املديرة للرابطة يف 
الحوار الوطني بالشكل الذي حدده قيس سعيد

  - الطبويب يُنهي خيار ما قبل 25 جويلية وما بعده 
ويُبرّش بالخيار الثالث

84%D%https://acharaa.com/%D8%A7%D9
2021-12-8A/ 10%8%B1%D8%A6%D9
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وطنية

ما وراء خطوط االشتباك السياسي والدعائي،
السرّ يقبع يف »مملكة الصّمت اآلمنة«؟

الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية جوهر معاركنا المنسيّة والمغيّبة

وسط الخضّم الغامض واملعركة التي تجّند لها 
كّل الطاقات وتعبأ االمكانيات ويعلن كل طرف 
والتوجس  الخوف  من  حالة  تسود  العام،  النفري 
الجامعي، تزيدها ماكينات القهر الدعايئ املكّثف 
واملركّز يف األيام األخرية رعبا، بعد أن بلغت حرب 
الثورة  منذ  مسبوقة  غري  مستويات  الربوباغندا 
سالحها االشاعات والتشهري والتشويه والتحريض 
بكل أساليب االنحطاط األخالقي والقيمي وبات 
معه كّل يشء مستباح وهدف للتصويب والقنص 
قصف  الوطنّية.  املشرتكات  ذلك  يف  مبا  والنسف 
عىل مدار الساعة يشّل الّتفكري بقدرما يثري القرف 
إىل  املتصارعون  يسعى  الذي  العام  الرأي  وحنق 
حرشهم يف زاوية االختيار بني املعسكرين وفرض 
قواعد اللّعبة السياسية عليهم بحسب ما تتطلّبه 
مصالحهم وامتيازاتهم وأهدافهم. وسط ميادين 
القليلة  القلّة  انتباه  يسرتعي  اليومي  االشتباك 
من الناجني من نريان الرعب واالستقطاب الثنايئ 
والصمت  الهدوء  من  حالة  االنتباه،  وتشتيت 
املطبق يف بعض الجبهات إىل درجة يتهيأ لنا أنها 
السالح«  منزوعة  آمنة  نفوذ  ومناطق  »ماملك 
التصويب  التجّرؤ عىل  أو  منها  االقرتاب  ال ميكن 
نحوها باتفاق كّل األطراف املتقاتلة. ففي حّمى 
الّدعائية  واملتواترة(  املكثفة  )الطلقات  الصليات 
)املركبات(  صوب  املتاريس  كّل  من  املوجهة 
أو  الخرضاء«  »املنطقة  من  الخارجة  أو  الداخلة 
لنقل بأكرث وضوح املنظامت املشاركة أو الرافضة 
للدفاع  التونسية  الرابطة  الضيافة«  »قرص  لحوار 
للمرأة  الوطني  واالتحاد  اإلنسان  حقوق  عن 
التونسيني  للمحامني  الوطنية  والهيئة  التونسية 
للفالحة  التونيس  واالتحاد  عميدها  يف  ممثلة 
للشغل  التونيس  العام  واالتحاد  البحري  والصيد 
يف  والحسم  الحياد  إعالنه  رغم  للحوار  الرافض 

مسار 24 جويلية وجبهته الخالصّية.
مملكة الصمت اٱلمنة التي يهابها الجميع

يفاجئنا الصمت املطبق عن مشاركة االتحاد 
البحري  والصيد  والتجارة  للصناعة  التونيس 
والجمعية  العمل  وأرباب  االعراف«  »منظمة 
التونسية للبنوك واملؤسسات املالية وتحييدها من 
القصف الدعايئ من جميع الجبهات املتقاتلة ومن 
املنتصبة  ومتاريسها  ورشاشاتها  مدافعها  صليات 
واملنظامت  األحزاب  وسط  املتقدمة  الخنادق  يف 
اإلعالمية  وراداراتها  منصاتها  ومن  والجمعيات 
والفضائية  األرضية  محاملها  بكّل  والدعائية 

والربمائية الثابتة واملتنقلة واملرثثرة بال توقف.
نظفر  لعلّنا  لفهمه  يستوقفنا  أن  بٍد  ال  أمر 
املعركة  هذه  يف  الرّهان  جوهر  لتبني  بتفسري 
بسيط  من  أكرث  نظري  يف  الجواب  املفتوحة. 
املشهد  يف  والنفاق  البؤس  حجم  فعال  ويعكس 
ونتائجها  الطاحنة  الحرب  هذه  وحدود  السيايس 
هذه  طبيعة  عن  رسيعة  نبذة  لعّل  املتوقعة. 
املنطقة اآلمنة املستثناة من القصف، قد يفّس لنا 
جزء من األحجية. فال هي بــ»األماكن املقدسة« 
يف  مدرجة  أثرية«  »متاحف  وال  عبادة«  و»ُدور 
وال  بــ«املستشفيات«  هي  وال  العاملي  الرتاث 
»مراكز حيوية« وال هي بــ»املحميات الطبيعية«، 
عائالت  ألصحابها  اٱلمنة«  الصمت  »مملكة  هي 

اّل  البالد  »ماّلك  واملال«  االقتصادي  »الريع 
ماهمش كرّاية طارئني عىل العاصمة« وورثة الغزاة 
العثامنيني والفرنسيني، أمراء الّسلم والحرب ومن 
حدودها  ويضبطون  السياسية  املعارك  يديرون 
وألوانها  وأشكالها  وايقاعها  ومآالتها  وقوانينها 
الدعائية،  االعالمية  وبناديرها  وطبولها  وراياتها 

واملتحكّمون يف البالد منذ أكرث من سبعة عقود.
هذا املحفل الذي يضّم أباطرة املال واألعامل 
والذي بيده أعناق السياسيني و»مهبى« االعالميني 
يقسمونها  التونسيني  وأرزاق  الحقوقيني  وغنائم 
ومن  طيّعا  ذليال  يبقيه  ما  حسب  كّل  مبقادير 
والنفاق  والتزلّف  الطاعة  عىل  قدرته  كّل حسب 
وتقديم فروض الطاعة والوالء، وحكمتهم التليدة 
تجوع  ال  »حتى  الحكم  معادلة  ضبط  املتوارثة 
وال  الوسطاء  الرعاة  يشتيك  وال  السلطة  ذئاب 
حكموا  هكذا  قنصا«.  أو  جوعا  القطيع  ينفق 
لعلهم  بل  الحكومات.  وهندسوا  والعباد  البالد 
أكرث من يفهم السياسة عىل أصولها خارج مثالية 
املبادئ وبوصفها ادارة مصالح من خالل املناورة 
يف  والتحكم  القوى  موازين  ضبط  واعادة  لضبط 
اللعبة. وأفضل من يتقن لعبة الشطرنج وتحريك 
البيادق عىل رقعتها لحامية املُلك وامللِك من نزق 
»العامة« من الشعب الذين ال يكّفون منذ عقود 
عن التطلّع إىل لحظة »الكش ملك« وآخرها يوم 

14 جانفي 2011.
العشاء مع سعّيد أدسم والصالة وراء الشيخ 

أسلم
أنه ال  هذا »املحفل االقتصادي املال« عّودنا 
يضع بيضه أبدا يف سلّة واحدة بل لعلّه من يصنع 
السالل ويوزعها. وتاريخ كّل املنعرجات السياسية 
البورقيبي  الرصاع  من  بذلك  يشهد  البالد  يف 
البورقيبي  اليوسفي  بالرصاع  مرورا  البايات  مع 
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ملن  ومعلوم  بسيط  من  أكرث  التكتيك  املغدورة. 
مع  »األكل  شعاره  البرص،  قبل  البصرية  تخنهم  مل 
تبعث  أسلم«؛  الشيخ  وراء  والصالة  أدسم  سعيّد 
االقتصادي«  »الريع  ممثل  ماجول  سمري  بالسيّد 
البنيك«  املال/  »الريع  ممثل  كرم  أحمد  وبالسيد 
الواقع،  األمر  القامئة/سلطة  السلطة  مع  للحوار 
أو  »انقالبية«  للسلطة  التوصيفات  تعنيهم  فال 
تقتضيها  تفاصيل  فهي  أو»فاشيّة«  »دكتاتوريّة« 
الرئيسية تأمني أكرث ما ميكن  السياقات. مهمتهام 

من مصالحها املادية الدسمة.
املفاجآت  كل  ولتجّنب  نفسه  الوقت  ويف 
مع  فيها  املرغوب  غري  واالحتامالت  الطارئة 
ترتبّع  مختلف،  من »قامش«  سياسية«  »شخصية 
الخاطئة  حساباتهم  قادتها   - السلطة  رأس  عىل 
 - القرار  مواقع  إىل  للوصول  منهم  غفلة  ويف 
جيوشها  جميع  اطالق  »اململكة«  تحصني  وملزيد 
التدريب«  عالية  الخاصة  »فرقها  االحتياطيّة 
اليوم  هذا  ملثل  وأعدتها  وسّمنتها  ادخرتها  الذي 
والحقوقيّة  والجمعياتية  السياسية  األذرع  من 
القامئة«  »السلطة  نفس  عىل  للضغط  واإلعالميّة 
»االنقالب  من  للتوقّي  موائدها  عىل  تأكل  التي 
العنيف« وتحسني رشوط هيمنتها السياسية منها 

والدستورية والقانونية.

عالية  املنظومة  هذه  تشهد  أن  يحدث  هل 
الدقة والتعقيد خلال قد يغرّي قواعد اللعبة نهائيا؟ 
الالعبني وحسن  انضباط  عادة عىل  يتوقف  األمر 
عىل  »املحفل«  قدرة  وعىل  لوظائفهم،  أدائهم 

حسن تحريك القطع وعىل الصرب وعدم االرتباك.
»املعلّم الكبري« يتدّخل

»املعلّم  سيتدخل  الحاالت  أسوإ  يف  لكن 
السبيس  قائد  الباجي  املرحوم  قول  عىل  الكبري« 
أحد أهّم الفرسان الذين خستهم »املحفل«. وقد 
تحشيد  معركة  يف  »الوكالء«  عجز  عندما  تدّخل 
الشوارع وجمع شتاتهم، ومع الفشل الذريع لكل 
والحقوقية  والحزبية  واملالية  االقتصادية  األذرع 
وتعّري  هسترييا  حالة  يف  ودخولها  واإلعالمية 
يف  وعزلة شعبية  مسبوق  غري  وانكشاف  جامعي 
مواجهة خصم عنيد وغامض وغري تقليدي ال يقبل 
الرتاجع والصفقات واملساومة، أقرب إىل »الزومبي 
وامنا  املشوه  الهوليودي  باملعنى  ليس  السيايس« 
زومبي«  جينجا  »القائد  لقصة  التاريخي  باملعنى 
االفريقي مؤسس دولة العبيد األحرار يف الربازيل 

ضد االستعامر الربتغال.
مكشوف  بوجه  يتدخل  الكبري«  »املعلّم 
عندما اختلت موازين القوى وأصبحت املؤرشات 
تنذر بإمكانية خروج اللعبة عن السيطرة. تحرّك 
تاريخ  يف  الحقبات  بأسوأ  تذكري  يف  »القناصلة« 
فرنسا  سفري  باران«  »أندريه  السيد  ومّر  تونس، 
وصاحب  الحداثوي«  »للريع  الرسمي  والراعي 
بوافر  »أوليفيي  لبنان ومرص ووريث  الخربات يف 
اىل  »الزيتوين«  التونسيني  بني  شهر  دارفور« 
السعة القصوى يحمل جرح فرنسا التي خست 
القرص  يف  املتقدمة  »مجندتها«  مقدمات  بال 
بعرشات  لتلتحق  عزلها  تّم  التي  عكاشة«  »نادية 
إىل  امليدان  من  سحبوا  الذين  الفاشلني  املجندين 
»ناتاشا  السيدة  بوصول  التدخل  وتعزز  باريس. 
األمريكية  السفارة  بأعامل  القامئة  فرانشيسيك« 
اٱلرسة  الضحكة  صاحبة  الفاتنة  وهي  مددا، 
والخربات يف ادارة النزاعات اإلقليمية يف »القوقاز« 
و»ساراييفو«  سلطان«  و»نور  أباد«  و»اسالم 
و»وموسكو« و»شبه الجزيرة العربية« ومن ينىس 
بصامتها يف سفارة بغداد زمن »برمير«، ويف حلف 
األوسط  الرشق  من  حلفائه  مع  وعالقاته  الناتو 

وشامل افريقيا.
الهاربون من وجه قضّيتهم

واإللهاء  التضليل  محاوالت  كّل  عن  بعيدا 
وقنابل الدخان لحجب األهداف والتمويه، املعركة 
الحقيقية يف البالد اليوم وباألمس وغدا والتي يتّم 
تأخريها واالنحراف بها باستمرار منذ الثورة تبقى 
الذي  هو  وحسمها  أساًسا  واجتامعية  اقتصادية 
سيحّدد طبيعة كّل »البنى الفوقية« التي ستنتجها 
السياسية منها والدستورية والقانونية والحقوقية 
وحتى الثقافية، بطبيعة الحال ال أتحدث هنا تبنيا 
»املاركسية  حّددته  الذي  الجدل  املادي  للمنهج 
الكالسيكية« والذي هجره أصحابه األصليني هروبا 
الجدل  وصداع  الطبقي«  »الرصاع  »مسغبة«  من 
الطبقة  ستفّجرها  التي  الربوليتارية  الثورة  حول 
العاملة بقيادة حزبها الثوري، إىل »بشمة« الرصاع 
الدوليني  املانحني  وسخاء  و»بطنة«  الحقوقي 

عرق  عن  بعيدا  املخمليّة  الطبقات  و»متعة« 
العاّمل ومزاجهم الشعبوي، ليس هذا »براديڨم« 
تحلييل فال السياق وال األدوات وال الوعي الّشعبي 
السياسيون  املتصارعون  وال  بها  يسمح  والطبقي 
بل  تحتملها.  الدولية  القوى  موازين  وال  يتبنونها 
موضوعيا  املمكن  األقىص  مستوى  يف  أتحّدث 
الحبال،  كّل  املعلقة عىل  تونس  اليوم يف  وواقعيا 

وبعيدا عن اإلرادوية والطفولية الثورية.
يف الحّد األدىن االجتامعي 

للحفاظ  دفاعيّة  معركة  بساطة  بكل  هي 
عىل املتبقي من دور الدولة التونسية االجتامعي 
االقتصادية  الحقوق  من  األدىن  الحّد  وضامن 
الريع«  »منظومة  سعت  التي  واالجتامعية 
وحلفاؤها يف الصناديق املانحة الدولية ووكالئهام 
بكل ألوانهم وعناوينهم املكشوفة إىل قربها نهائيا 
التي  الهيكلية  االقتصادية  األزمة  ذروة  مستغلة 
أسبابها-  أحد  -وهي  التنموي«  »املنوال  بلغها 
الجمهورية  العمومية، وعزلة رئيس  املالية  وعجز 
»ترصيف  حكومة  وضعف  والخارجية  الداخلية 
املرحلة االستثنائية« وفقر خيالها املحكوم واملكبل 
بالبريوقراطية والتقنية الفّجة واملطحونة بني تركة 
التبشريي  الرئايس  والخطاب  الكارثية  العرشية 

وابتزاز املانحني الدوليني.
هي يف رأيي أم املعارك التي يجب االنتباه إليها 
اليوم وعىل االتحاد العام التونيس للشغل املنظمة 
الوحيدة املتبقية والقادرة عىل املنازعة والصمود 
بكل  لخوضها  التفرّغ  الحقيقية  املعارك  وخوض 
قواه بعيدا عن ألغام الجبهات املتقاتلة وعن كّل 
الفخاخ السياسيّة املنصوبة الستدراجه للتمرغ يف 
وحل معاركهم الصغرية واملقرفة. واملبادرة بتوحيد 
املتبقي من فلول القوى الدميقراطية واالجتامعية 
التي مل تتلّوث مبعارك الوكالة ومتكنت من النجاة 
الجهنمية  والتفجري  والفرم  السحق  ماكينة  من 
طيلة  الليربال  واالنحراف  التوظيف  ألغام  ومن 
من  أتحّدث  أنني  أخرى  مرة  أؤكد  العرشية. 
السائدة  املشّوهة  الليربالية  املنظومة  داخل 
الثورة  عىل  السطو  من  متكنت  والتي  واملهيمنة 
وتوجيهها واستغاللها والتي يدافع عنها ويستفيد 
رغم  السياسيني  الفاعلني  جّل  موائدها  فتات  من 
اختالف  عن  النظر  وبقطع  وادعاءاتهم  إنكارهم 
النهضة بكل فروعها، والنداء  عناوينهم السياسية 
الفاشية  نسخته  يف  والتجمع  مستنسخاته  بكل 
الفاشل  الدميقراطية  الوسطية  القوى  ومجمع 
قياداته،  وتلون  انتهازيته  بكل  شعبيا  واملعزول 
واملرتهنة  واملعوملة«  »امللربلة  الجمعيات  وأغلب 
لتمويالت الجناح املال والحقوقي لهذه املنظومة 
األدىن  الحّد  يف  تتطلّب  معركة  وخارجيا.  داخليا 
الدنيا »تحرير املنافسة«  ويف رشوطها االقتصادية 
الريع  حلقات  لكس  »الرخص«  امتياز  وإزالة 
املتنفذة  العائالت  من  كمشة  منه  تستفيد  الذي 
وجمعية  األعراف  منظمة  يف  متثيليتها  تجد  التي 
يحقق  دميقراطي  سيايس  نظام  وضامن  البنوك، 
والتوازن  السلطات  بني  والفصل  الدولة  وحدة 
بينها ويضمن جميع الحقوق والحريات السياسية 
املغامرات  عن  بعيدا  واالجتامعية.  واالقتصادية 

واملشاريع املشتهاة.

* بقلم: خليفة شوشان
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وطنية

تكريم أبناء 
النقابيني يف 

املناظرات الوطنية 
يف بن عروس

الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
النقابية  االطارات  كافة  عروس  بنب  للشغل 
يف  الناجحني  النقابيني  أبناء  تكريم  أّن  بالجهة 
املناظرات الوطنية سيتّم يوم الثالثاء 6 سبتمرب 
بعد  والنصف  الرابعة  الساعة  من  بداية   2022

الزوال بقاعة االجتامعات ببلدية بن عروس.
آخر أجل لتسجيل الناجحني هو يوم السبت 

27 أوت 2022 عىل الساعة الواحدة ظهرا.
بتسجيل  املعنيني  النقابيني  من  فالرجاء 

أبناءهم االستظهار مبا يفيد النجاح.
املستويات التي سيقع تكرميها هي:

واملاجستري  واإلجازة  والباكالوريا  التاسعة 
والدكتوراء.

لطفي املاكني

يتواتر يف هذه األيّام وبشكل تصاعدي الحديث عن القانون االنتخايب 
النهائية وخاّصة بعد أن  مبارشة بعد إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه 
طالب رئيس الجمهورية قيس سعيد من رئيسة الحكومة نجالء بودن إعداد 
مرشوع مرسوم يف الغرض ليتّم إعتامده الحقا وهذا ما أكّده الرئيس سعيد 
مجّددا يف خطابه بعد ختم الدستور الجديد باإلشارة إىل أّن األيّام القادمة 

ستعرف اهتامًما كلّيا مبرشوع القانون االنتخايب.
وما ذكرناه سابقا عرّبت عنه مختلف مكّونات املشهد السيايس واملدين 
واملنظامت  الجمعيات  رؤساء  أو  الحزبية  القيادات  ترصيحات  خالل  من 
القانون  مرشوع  وضع  عند  التشاركية  اعتامد  أهميّة  إىل  دعت  حيث 
الجمهورية  رئيس  مطالبة  أّن  إذ  بالرأي  اإلنفراد  وعدم  الجديد  االنتخايب 
االنتخايب هو مؤرش سلبي كونه  للقانون  بتقديم مرشوع  الحكومة  رئيسة 
سيتّم التصديق عليه داخل مجلس الوزراء ثّم اصداره بأمر رئايس وبالتايل 
سيكون الجميع أمام أمر واقع البّد من الخضوع إليه خاّصة وأّن مساحة 
التوقيت مل تعد تسمح مبزيد من االنتظار إذ أّن الرتتيبات التي تسبق موعد 
املستقلّة  العليا  الهيئة  بإستعدادات  متعلّق  وهذا  متعّددة  ديسمرب   17

لإلنتخابات وكذلك األحزاب املعنية بهذا االستحقاق االنتخايب الهام.

sمرحلة جديدة
القانون  مرشوع  وضع  يف  املشاركة  عىل  األطراف  أغلب  إرصار  يأيت 
كونه  من  له  الرّافضني  أو  جويلية   25 ملسار  الداعمني  من  سواء  االنتخايب 
اإلجامع  ألّن  األقل  توافق عىل  تفرتض حصول  »سيؤسس« ملرحلة جديدة 
املواقف  يف  التباينات  ظّل  يف  مستحيل  نقول  ال  حتى  صعب  أمر  عليها 
التي  االستثنائية  االجراءات  عن  سعيد  الرئيس  أعلن  أن  منذ  والتصورات 

اعتربها البعض إنفراد بالحكم و»إنقالبا« عىل املسار الدميقراطي للبالد.

نوايا مبيّتة
برّمته من كونها ستستهدف من  املسار  التي تعارض  تخىش األطراف 
قيادات حركة  أوىل  بدرجة  عنه  عرّبت  ما  وهذا  الجديد  االنتخايب  القانون 
النهضة حيث كانت ترصيحاتهم متّجهة إىل وجود »نوايا مبيتة« إلقصاءها 
الذين  عىل  كذلك  ينسحب  وهذا  ديسمرب   17 انتخابات  يف  املشاركة  من 
تحالفوا معها يف الحكم قُبيل 25 جويلية وما األحكام التي صدرت منذ مّدة 
النهضة  ونعني  الحاكم  التحالف  ذلك  قامئات  بإسقاط عدد من  والقاضية 
وقلب تونس وإئتالف الكرامة إالّ مقّدمة للسيناريو الذي سيكون محّددا 

لخارطة املشهد السيايس مستقبال.

هواجس ومواقف
رئيس  عن  عرف  ما  إىل  تعود  اإلقصاء  من  الهواجس  تلك  أّن  كام 

الجمهورية من مواقف تجاه العمل الحزيب والذي يعتربه السبب الرئييس 
لرتذيل املشهد السيايس إذ أّن غالبية األحزاب من متطوّررة ال غاية لها االّ 
االستفراد بالسلطة وإقتسام مواقع النفوذ فيها والتحالف مع اللوبيات من 
خالل املحاصصة الحزبيّة وتحقيق املنافع الشخصية واستند يف ذلك عىل ما 
عرفته العرشية املاضية من تراجع كّل مؤرشات التنمية التي أوصلت البالد 
إىل درجة غري مسبوقة من املديونية وعجز املؤسسات عىل القيام بدورها 

وإرتهان القرار الوطني إىل تحالفات خارجية.

الشرعية والمشروعية
أّن  ونتائجه  االستفتاء  من  القوى  مختلف  مواقف  خالل  من  يظهر 
هناك متوقعات بدأت تتحّدد ذلك أّن األطراف الرافضة لإلستفتاء والدستور 
وبالتايل  برّمته  جويلية   25 ملسار  ومرشوعية  رشعية  ال  أنّه  تعترب  الجديد 
فإّن التأسيس ملرحلة قادمة عىل أسس ذلك الدستور أمر مرفوض وبالتايل 
تلك  تكون  وقد  ديسمرب   17 إلنتخابات  املقاطعني  خانة  يف  ستكون  هي 
نتوقعه  ما  وهذا  مستهدفة  ستكون  أنّها  يف  ليقينها  منها  استباقية  خطوة 
من مرشوع القانون االنتخايب إذ ال تستبعد أن يركّز يف مختلف فصوله عىل 
التضييق واإلمعان يف الزجر والتحجري حتى ال يكون هناك مجاال ملشاركة 
تلك األطراف وقد بدت ترصيحات قيادات بعض تلك األطراف تلّوح بذلك 
اإلنسحاب خاّصة وأّن رؤية رئيس الجمهورية ترتكز عىل أهميّة االقرتاع عىل 
األفراد وهذا ما يضعف دور األحزاب التي لن تعد تغري أي من الكفاءات 
ما سيجعلها تفقد إشعاعها كجسم وسيط للوصول إىل مواقع القرار وبالتايل 
يُنّفذ الرئيس سعيد بحسب قوى املعارضة مرشوعه للبناء القاعدي الذي 

يعرف رفضا من أغلب األطياف السياسية.

القانون االنتخابي الجديد:

تخوّف القوى السياسية من تغييبها

تعزية ومواساة
القاسمي  األخ محمد عيل  والغاز  للكهرباء  العامة  الجامعة  تنعى 
باملقر  األساسية  النقابة  وعضو  تونس  بجهة  الجامعي  الفرع  عضو 

االجتامعي الذي وافاه األجل املحتوم يوم الخميس 18 أوت 2022.
وأمام هذا املصاب الجلل، يتقّدم املكتب الجامعي بأصدق عبارات 
الكهرباء  أبناء قطاع  الفقيد وأصدقائه وكافة  لعائلة  التعزية واملواساة 

والغاز.
رحم اللّه األخ محمد عيل القاسمي وتغّمده بواسع رحمته.

إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تعزية ومواساة
بأحر  بالكاف  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقّدم 
للتعليم  األساسية  النقابة  عام  كاتب  بلعيد«  »فوزي  األخ  إىل  التعازي 

الثانوي بالقصور إثر وفاة شقيقه.
تغّمد اللّه الفقيد برحمته الواسعة ورزق أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

سارع وزير الرتبية فتحي السالويت اىل التأكيد عىل أن أسعار 
الكتب املدرسية ستكون يف مستوى اسعار املوسم الدرايس 
بعد  ماليا  »املجروحني«  االولياء  تقبله  ما  وهو  الفارط، 
مصاريف الصيف والعيد، بارتياح نسبي، ولكن هذا االرتياح 
ماراطون  يف  والتالميذ  االولياء  انطالق  منذ  قلق  اىل  تحول 
منظامت  سارعت  االثناء  يف  املكتبات.  رفوف  بني  السفر 
املمتلئة  املحفظة  اسعار  باحتساب  املستهلك  عن  الدفاع 
كتبا وكراسات مدعمة وغري مدعمة فأي مساعدات ممكنة 
الولياء التالميذ؟ وما تأثري ارتفاع أسعار هذه املواد املدرسية 

االساسية عىل استقرار التالميذ وعدم انقطاعهم املدريس؟
منذ نهاية شهر جويلية الفارط سارع فتحي السالويت وزير 

الرتبية اىل طأمنة »املستهلكني«.
ال  ان  البيداغوجي  الوطني  للمركز  العامة  االدارة  أوضحت 
انه  واضافت  السنة  لهذه  املدرسية  الكتب  اسعار  يف  تغيري 
مثة فارق بني الكتاب املدريس والكراس املدريس وان السعي 
سابقة  ترصيحات  وكانت  الكلفة.  عىل  للضغط  متواصل 
ملسؤولني يف املركز نفسه اكدت ان الضغط عىل كلفة الكتاب 
تعود اىل مناقصة طبع الكتاب لدى مؤسسات مختصة تركية 

بعد طلب عروض دويل.
اعالن  ان  تؤكد  البيداغوجي  الوطني  للمركز  العامة  االدارة 

دينار وتخّص  مليون  بكلفة 42،5  الدويل  والطلب  املناقصة 
عنوانا   185 عىل  مقسمة  نسخة  الف  و773  مليون   13
اىل  بالنظر  االنسب  تركية هو  تبّنته مؤسسة طباعة  والذي 
ارتفاع الطلب من املؤسسات التونسية ولو تم التعامل مع 
الكتاب  يكون سعر  وعندها  الكلفة  األخرية الرتفعت  هذه 

بالتفصيل مرتفعا بنسبة 30 %.

المواد المدرسية  ارتفاع أسعار 
بني الكتب الدعمة وغري املدعمة من كتب التدارك املوازية 
الرتبوي يف  بالشأن  املهتمة  النقابية  الوطنية  الغرف  تسجل 
التقليدية،  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد 
موقفا مناهضا ملوقف الوزارة يف خصوص ارتفاع أسعار املواد 
املدرسية بتونس العاصمة والجهات الداخلية حسب رئيس 
الغرفة الوطنية للكتبيني باتحاد االعراف جامل دردور الذي 
قال إن ارتفاع األسعار يرتاوح بني 15 % و 20 %، مستشهدا 
يف   1088 من  سعره  ارتفع  والذي   24 عدد  كراس  بحالة 

املوسم الدرايس الفارط إىل 1775 خالل هذا املوسم.
هذا االرتفاع املسجل يف الكراس املدريس املدعم وغري املدعم 
الورق  ندرة  اىل  يعود  املوازية  الكتب  اسعار  ارتفاع  مثل 
عىل  سلبا  انعكس  ما  وهذا  التصنيع  اثناء  سعره  وارتفاع 

السعر النهايئ عند البيع بالتفصيل 
املساحات  غرفة  تسّجل  مل 
تذكر  تخفيضات  الكربى  التجارية 

خالل العودة املدرسية الحالية.

كلفة العودة باهظة  
أكدت املنظمة التونسية إلرشاد املستهلك عىل ارتفاع االسعار 
وتسجيل عودة باهضة الثمن لكل تلميذ قد تصل إىل 800 
املراقبة  مصالح  فيه  تشكك  رقم  وهو  تلميذ  لكل  دينار 
والتفقدية العامة بوزارة الرتبية وكذلك وزارة التجارة وتنمية 
الكربى  تونس  يف  تفقد  حمالت  يف  دخلت  التي  الصادرات 
والجهات الداخلية، من أجل الضغط عىل الكتبيني واملوزعني 
بالجملة والتفصيل، مع تفقد توريد املواد املدرسية العشوايئ 

يف االسواق والشوارع والساحات العامة.
هذا االرتفاع امللحوظ يف االسعار الخاصة بالكتب املدرسية 
واالدوات عامة قد يدفع بأولياء من الطبقة الهشة اىل دفع 
ابنائهم اىل االنقطاع املدريس الذي يسجل من سنة اىل اخرى 

ارتفاعا يف العدد والنسبة خاصة يف الجهات الداخلية.

* ناجح مبارك 

العودة المدرسية 2022 - 2023:

طمأنة الوزير تتعارض وواقع األسعار 
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شهيدة اليعقوبي ضحية 
الحرقة   يف تونس

هي أصيلة والية القريوان وتحديدا 
عىل  حاصلة  الوسالتية٬  معتمدية 
العمل.  عن  ومعطلة  األستاذية 
ان  بعد  حرقة  عملية  يف  شاركت 
من  ألكرث  البطالة  سنوات  امتدت 

10 سنوات
مبا  أشخاص   9 يقل  كان  املركب 

فيهم شهيدة وابنها 4 سنوات
نسأل اللّه لهم جميعا رحمة واسعة 

ورزق أهاليهم وذويهم جميل الّصرب والّسلوان.

يف  ذاته  األمر  يكون  وقد  ـ  الساحل  إقليم  يعيش 
الداخل ـ عىل وقع األزمات املستمرّة واملستفحلة التي 
تحديًدا...  و»التليكوم«  واالتصاالت  املياه  بقطاعي  تُلّم 
الصالح  باملاء  التزّود  يف  شّحا  املنطقة  تعرف  حيث 
مّم  »التليكوم«  االتصاالت  شبكة  يف  واضطرابا  للرشب 
سبّب حالة من الغضب حّد اإلشمئزاز وردود فعل حاّدة 
لبيان  األعوان مّم كان محور  املؤسستني وحتى  طالت 
شديد اللّهجة صادر عن النقابة األساسية للمياه إقليم 

املنستري...
وللتحقيق يف األمر املتعلّق »بالصوناد« إلتقينا األخ 
محمد علية كاتب عام النقابة الذي دافع يف آن واحد 
املياه  قطاع  يف  الدولة  لسياسة  وتعرّض  املستهلك  عن 
والتي هي املسؤولة الوحيدة دون سواها وليس رشكة 
لألخ  والقول  ـ  أنّنا  حيث  العامة،  يتصّور  كم  الصوناد 
محمد علية كاتب عام النقابة ـ صبّابة ماء عىل اليدين 

حيث أنّنا نوفّر املاء بإمكانياتنا املتاحة فنيا، أّما كميّا فنحن يف حّل من 
األمر الذي هو موكول إىل وزارة الفالحة ومصالحها املختلفة ومنها إدارة 
املوارد املائية والتي هي املسؤول الرئييس عن الكّم والنوع ودورنا توزيع 

ما توفّر والحرص عىل الرتشيد دون سواه.
وعن تطّورات الوضع يقول األخ محمد علية أّن األمور تخضع لعوامل 
عّدة أّولها ما تجود به السمء حيث أّن تونس مصّنفة عامليا بالفقرية مائيا 
باملقاييس املناخية.. هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك بوادر انفراج 
من خالل بعث مرشوع سوسة لدعم محطّة بّل والتي تعالج فيها مياه 
الشمل التي تزّود نابل وسوسة واملنستري واملهدية وصفاقس.. كم ينتظر 
اضافة إىل مرشوع  املائية  املوارد  لتدعيم  الكربى  القلعة  الكثري من سّد 
قادم  يف  أفضل  وضعية  عىل  تؤثر  وجميعها  بسوسة  البحر  مياه  تحلية 
السنوات وهو ما ال مينع من املزيد من حمالت التوعية واالرشاد يف كل 

املجاالت وحتى الرتبوي واملدريس منها.

* دعـوات
األخ محمد علية وبعد  هذه الحمالت املتواصلة أكّد عىل أّن املواطن 
التونيس يستهلك نصف املعّدل العاملي وهذا جدير باألفضل وهو األمر 
موكول للدولة وليس للصوناد التي ال تبيع املاء ولكن تسدي الخدمات 
وبالتايل فالرشكة توزّع ما توفّر أي ماتعطيه الدولة ونحن نؤمن وصوله 

إىل الناس الذين نؤكد لهم أّن ما يحدث اليوم هو نتيجة عاملني ال ثالث 
بقدرة  األّول  كان  وان  الناس،  وعي  أي  األرض  ووعي  السمء  شّح  لهم 

الخالق فالثاين بقدرة املخلوق...

انقلرتا  سياسات  إتّباع  فهو  الثالث  الخيار  وأّما 
مالية  خطايا  تسلّط  حيث  وأملانيا  وايطاليا  وفرنسا 
الوصول  نريد  ال  ما  املاء وهو  مبّذري   كاسحة عىل 

إليه.

* إعتـــداء
بيانا  املياه  نقابة  أصدرت  املايض  االثنني  يوم 
عرّبت فيه عن عميق استيائها وأسفها ملا طال األعوان 
الرؤساء  طالت  كيدية  وتُهم  لفظية  اعتداءات  من 
ومنظوريهم.. وآخر ما صدر يف هذا السياق ما تعرّض 
االستغالل ورئيس وحدة  له كّل من رئيسة مصلحة 
اتهامات باطلة وتشويه سمعة وتشهري  األشغال من 
مل يسلم منه رئيس اإلقليم الذي طالته سهام االعتداء 
بكل ما تحمله من بذاءة وثلب وكالم موحش... وهو 
العامة التخاذ االجراءات  باالدارة  االستنجاد  ما حتّم 
الفورية الالزمة لحمية أبنائها عىل غرار تركيز كامريات مراقبة االدارات 

مع رضورة توفري أعوان حمية خاصة بفضاء االستقبال.

* آلـو... وَاُلــو!!!
لنئ كانت أزمة املياه هي الطّاغية عىل املشهد العام، فإّن أزمة أخرى 
تطّل برأسها بني الحني واآلخر لتبلغ ذروتها نهاية األسبوع املايض ويتعلّق 
األمر بشبكة االتصاالت »التيليكوم« التي حّولت عموم هواتف الناس إىل 
متهمني، حيث كّل ما حاولت االتصال يأتيك جواب قبيح بصوت أقبح مبا 
يفيد أّن هاتفك أو رقمك بحالة احتفاظ!! حتى تقول بينك وبني نفسك 
أّن تليفونك كلب ابن كلب عمل عملة وهرب وإالّ فم معنى التحّفظ 

عىل رقمك ثّم وفرتة »ايقاف« يعود إليه »الّصواب«.
كّل هذه األمور أحدثت الكثري من االشمئزاز والتربّم حيث تعطّلت 
تقريبا كّل املصالح إالّ ما رحم ربّك وشبكة قطر!! و»قيّد« عل الّشهيل... 
حتى أّن أحدهم رمى هاتفه يف البحر عساه يثوب إىل رشده بعد غطسة 

أبدية!!
تقف  التي  الشديدة  الحرارة  يتّهم  التليكوم  مصادر  أحد  مادام 
أي  »الطرش«  وكذلك  اللّه  وعافاكم  عافانا  و»االحتفاظ«  التعطيل  وراء 

»الّصمم«.
إعداد: حمدة الزبادي

أيّام العطش في المنستير:

النقابات توضّح وتعتذر ونقابة »املياه« تحّذر 

للشغل بصفاقس روزنامة  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  حّدد 
الخاص  بالقطاع  النقابية  واإلطارات  الجامعية  بالفروع  لالجتمعات 

والوظيفة العمومية والقطاع العام واملكاتب املحلية.
إدارية  إثر ذلك عقد مكتب تنفيذي موسع وعقد هيئة  كم تقّرر 
عن  اإلعالن  عند  الجهوية  اإلدارية  الهيئة  تاريخه  تحّدد  عّميل  وتجمع 
أّما  العام.  العمومية والقطاع  الوظيفة  العام يف قطاعي  موعد االرضاب 

روزنامة بقيّة االجتمعية فهي كاآليت:

* اجتمع باملكاتب التنفيذية املحلية )2022/08/27(
* اجتمع الفروع الجامعية للقطاع العام )2022/08/29(

* اجتمع الفروع الجامعية للقطاع الخاص )2022/08/31(
* اجتمع لجنتي املرأة العاملة والشباب العامل )2022/09/02(
* اجتمع الفروع الجامعية للوظيفة العمومية )2022/09/03(

اجتمع الهيئات القطاعية

تحّدد الروزنامة بالتنسيق مع الفروع الجامعية
 اجتمع الهيئات املحلية

تُحّدد الروزنامة بالتنسيق مع املكاتب املحلية
خالل الفرتة من 4 سبتمرب إىل 26 سبتمرب 2022

* اجتمع االطارات النقابية للقطاع الخاص )2022/09/27(
* اجتمع االطارات النقابية للقطاع العام )2022/09/28(

* اجتمع االطارات النقابية للوظيفة العمومية )2022/09/29(

عقد مكتب تنفيذي جهوي موّسع يوم 01 أكتوبر 2022
يوم  بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  ادارية جهوية  هيئة  وعقد 

10 أكتوبر 2022
مع تنظيم تجّمع عّميل أمام دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
تنفيذ  موعد  عىل  االعالن  عند  الجهوية  االدارية  الهيئة  تاريخه  تُحّدد 

االرضاب العام يف قطاعْي الوظيفة العمومية واملؤسسات العموميّة.

اجتماعات لإلطارات النقابية   بصفاقس
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بعد أن رفعت الالءات والخطوط الحمراء من قبل املنظمة النقابية أمام 
نوايا وأطامع التفويت يف املؤسسات الوطنية وبعد اتفاق عام 2018 عىل 
الحكومة  تواصل  بحالة  حالة  ودراستها  العام  القطاع  مؤسسات  إصالح 
الحالية نهج التفيص من االتفاقات ونقض املعاهدات يف مامرسة أقرب 
منها للتشفي الذي مل تعهده تونس يف اي من الحقب التاريخية، إن ما 
يحدث اليوم أقرب إىل الجرمية منه إىل إدارة الشأن العام خصوصا مع 

عدم مصارحة الشعب بحقيقة االوضاع املالية للبالد.
التي  االرباح  رغم  الفنية  بالبطالة  مهددة  اليوم  »القمرق«  مؤسسة 
تحققها سنويا والتي  100 مليون دينار توجه نحو خزينة الدولة وتوجه 
من  السجائر  لصناعة  املستلزمات  واقتناء  لألجور  فقط  منها  باملائة   25
مواد اولية وعلب وغريها إضافة إىل قطع غيار االالت وتكاليف الصيانة 
الجديد اليوم هو ان الوكالة مل تعد تتلقى التحويالت للترصف الذايت يف 
الدولة  اىل خزينة  تحول  املداخيل  اصبحت كل  بل  نشاطها  مستلزمات 
لترصف بعد ذلك اجور العاملني ومستلزمات املؤسسة يف شكل »سلفات« 
مداخيلها  وشفط  بالديون  الوكالة  إغراق  هي  النية  أن  يربز  ما  وهو 
لتغطية العجز يف السيولة واإلشكاليات املالية وهذا دون شك متهيد لبيع 

املؤسسة رغم أنف الجميع وبطريقة قلت عنها انها إجرامية تآمرية.
فواقع الوكالة يلخصه األخ حسن الطرهوين الكاتب العام للنقابة االساسية 

يف النقاط التالية:
- وضعية مالية صعبة ومتأزمة للمؤسسة.

- فقدان مستلزمات عملية اإلنتاج الذي سيؤدي حتام إىل بطالة تقنية 
يف غضون شهر،

- عدم توفر املوارد القتناء قطاع الغيار وأدوات الصنع.
- تأخر رصف مستحقات األعوان وهي مستحقات حياتية لضامن ظروف 

العيش الكريم.
- ضعف موارد الصندوق االجتامعي الناتج عن تراخي سلطة اإلرشاف يف 

رصف مستحقات الوكالة من مرابيحها.
املكتب  من  متابعة  محل  »القمرق«  موضوع  أن  حسن  األخ  وأضاف 
األسبوع جلسة عمل بني  انعقدت مطلع هذا  الوطني حيث  التنفيذي 
العام  الطبويب االمني  النقابة االساسية للمؤسسة بإرشاف االخ نورالدين 
الشايب  ومحمد  ڨدور  بن  وأنور  الساملي  الدين  صالح  اإلخوة  وحضور 
مبتابعة  العام  االمني  االخ  تعهد  وقد  الوطني  التنفيذي  املكتب  أعضاء 
لوضعية  وعاجلة  جذرية  حلول  عن  للبحث  املالية  وزارة  مع  املوضوع 
»القمرق« مبا يضمن دميومة املؤسسة وعدم التفويت فيه عىل أن تكون 
جامعة  عن  وممثل  التنفيذي  املكتب  من  عضو  بحضور  الجلسة  هذه 
للتبغ  الوطنية  للوكالة  األساسية  النقابة  عن  وممثل  والتخطيط  املالية 

والوقيد بتونس.

سلطة  مامرسات  حول  بيانا  للمؤسسة  االساسية  النقابة  أصدرت  وقد 
التواصل اإليجايب وتعمدها غلق باب الحوار  اإلرشاف وسعيها إىل عدم 
باستحالة  تنذر  بدأت  والتي  العالقة  اإلشكاليات  من  مجموعة  ملعالجة 
دون  دميومتها  واستهداف  الحيوي  بدورها  االضطالع  الوكالة  مواصلة 
مراعاة ملجهودات وتضحيات أبناء الوكالة يف أصعب الظروف التي مرت 

بها البالد وقد دعت النقابة األساسية يف ذات البيان:
العريقة  املؤسسة  هذه  تجاه  مسؤولياتها  تحمل  إىل  االرشاف  سلطة   -
ما  الوكالة  إعطاء  يضمن  مبا  العالقة  امللفات  كامل  مبعالجة  واإلرساع 
أنها  اعتبار  عىل  االقتصادي  النسيج  داخل  وأهمية  مكانة  من  تستحقه 
من أهم املؤسسات العمومية التي نجحت يف تعبئة املوارد املالية للدولة 

وذلك حتى تتمكن من مجابهة التزاماتها وخالص نفقاتها الشهرية. 
الهيكلة  يف  للوكالة  املخصصة  للنسبة  اآليل  التحويل  اعتامد  رضورة   -
مبارشة  وتحويلها  املبيعات  مجموع  من  االختصاص  ملواد  الجبائية 

باالختصاص  القبول  مواصلة  وأن  خاصة  للوكالة  البنكية  الحسابات  إىل 
الراجعة  األموال  ورصف  وتحديد  ضبط  يف  اإلرشاف  لسلطة  الحرصي 
دميومة  يهدد  أصبح  التونسية  للبالد  العامة  بالخزينة  واملودعة  للوكالة 
العادية  نفقاتها  لخالص  الالزمة  السيولة  توفر  عدم  ظّل  يف  الوكالة 
عن  األجانب  املزودين  عزوف  إىل  أدى  مام  املزّودين  تجاه  والتزاماتها 
تزويد الوكالة وتقدم البعض منهم بشكاوي أمام اللجنة العليا للصفقات 
العمومية باإلضافة إىل امتناع املزودين املحلني عن إمضاء املالحق وتزويد 
الوكالة مبا تبقى من روزنامة التزويد رغم توفر السيولة يف حساب الوكالة 
تجاه  التزاماتها  بجميع  باإليفاء  تقوم  املؤسسة  وأن  العامة  بالخزينة 

الدولة التونسية.
وأكدت النقابة األساسية يف بيانها أيضا سعيها إىل مواصلة النضال بكل 

الطرق القانونية واملرشوعة من أجل إنقاذ املؤسسة وضامن دميومتها.
* نرص الدين سايس 

ملف »القمرق« 

الحكومة تختار التخلي عن املؤسسة وتركها تغرق لبيعها الحقا

ندوة التعليم 
األساسي يف منوبة   

تعقد النقابات األساسية للتعليم األسايس ندوة اإلطارات اليوم الخميس 
االتحاد  مبقر  صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  عىل   2022 أوت   25
القطاع واتخاذ موقف يحمله  الجهوي للشغل مبنوبة لتدارس مشاكل 
ممثل الجهة إىل الهيئة اإلدارية القطاعية التي ستنعقد بالحاممات يوم 

االثنني 29 أوت. 

مؤتمر أعوان القباضات املالية ومكاتب مراقبة األداءات بنب عروس  
 

املالية  القباضات  أعوان  مؤمتر  انعقد 
عروس  بنب  األداءات  مراقبة  ومكاتب 
بإرشاف األخ محمد نجيب املربويك الكاتب 
بنب عروس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام 
وبحضور  ضيفي  شكري  األخ  وبرئاسة 
الرزڨي،  نجيب  املرغني،  محمد  اإلخوة 
أعضاء  الورتتاين  سعيدة  العياري،  شوقي 
املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 

بن عروس. 
نتائج االنتخابات عن املكتب  وقد أفرزت 

النقايب التايل:
الجبايل  وسمرية  ا(  عامًّ )كاتبا  القريب  سليم 
والعريب  املناعي  وسمرية  سنيحة  وسندس 
الحداد  نبيل  الشاوش  وحبيب  بوهاين  

)أعضاًء(.
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* طارق السعيدي/ صور كريم السعدي  

نظم االتحاد الجهوي للشغل بسليانة يوم السبت 19 اوت 2022 ندوة 
صحفية بسط خاللها أسباب االرضاب الجهوي لقطاع الفالحة املقرر ليوم 
25 اوت 2022 ولتقديم مقاربته لتطوير أداء قطاع الفالحة عرب هيكلة 
األرايض الفالحية وتعزيز تجربة املركبات الفالحية بإرشاف ديوان األرايض 
االحياء  رشكات  من  األرايض  اسرتجاع  رضورة  مع  نجاعتها  اثبتت  التي 

الفالحي. كام قدم االتحاد الجهوي رؤيته للرشكات االهلية. 

إخالالت وهدر للثروة
قال األخ احمد الشافعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسليانة 
خالل الندوة الصحفية ان الوضع يف قطاع الفالحة أصبح ال يحتمل مشريا 
وقال  الجهة.  يف  للتنمية  مثينة  فرص  واضاعة  الوطنية  الرثوة  تبديد  اىل 
تصوره  لبسط  صحفية  ندوة  عقد  قرر  االتحاد  ان  العام  الكاتب  األخ 
لهيكلة ارايض الدولة مبا ميّكن من رفع مردوديتها ووقف نزيف اإلهدار 
واالستغالل غري املجدي خاصة من طرف رشكات االحياء الفالحي وشدد 
األخ الكاتب العام ان التجربة امليدانية اثبتت ان األرايض املستغلة من 
املردودية  مستوى  تبلغ  ال  الفالحية  االحياء  رشكات  من  الكثري  طرف 
الرشوط.  بكراس  املستثمرين  التزام  إىل عدم  نظرا  املطلوبة  االقتصادية 
وقال ان هناك من يحصل عىل األرايض الفالحية بقيمة 50 دينارا للهكتار 
وال ينجز اي استثامر بل يقوم بإعادة كرائها ألبناء املنطقة بـ700 دينار أي 
انه يجني 650 دينارا للهكتار يف السنة رغم عدم زيارته للجهة أصال. وقال 
ان الضيعات تضم مئات الهكتارات من األرايض األكرث خصوبة يف البالد 
ودعا اىل رضورة توقف هذا الفساد. وشّدد االخ الكاتب العام عىل أن 
االتحاد الجهوي ليس ضد االستثامر يف املطلق بل انه يساند املستثمرين 
امللتزمني بكراس الرشوط والذين يخلقون مواطن شغل ويدفعون التنمية 

قليلة  الناجحة  االستثامر  تجارب  إن  وقال  الجهة.  يف 
االحياء.  رشكات  بعض  او  التقنية  املقاسم  يف  جلها 
البنية  يف  باالستثامر  مطالب  املستثمر  ان  وفرس 
األساسية للضيعة وتطويرها وتنويع املنتوج من زراعة 
وتربية ابقار وتربية اغنام حتى يتم ضامن الحد األكرب 

من الدور التنموي ومن حوكمة االستغالل.

المركبات الفالحية
قال األخ الكاتب العام ان املركبات الفالحية هي الحل 
املركبات  تجربة  دعم  مع  سليانة  يف  الفالحة  الزمة 

الفالحية الصناعية. ورشح ان الواقع اثبت ان املركبات أكرث مردودية من 
بعض  هناك  ان  واعترب  الجهة.  يف  الفالحي  لإلنتاج  األخرى  االشكال  كل 
مؤكدا  التسيري  حسن  عرب  تجاوزها  ميكن  بالحوكمة  املرتبطة  النقائص 
انه ال ميكن اتخاذها حجة لرضب هذه التجربة الرائدة يف الجهة. وقال 
انه يجب الحاق الضيعات غري املستغلة بشكل جيد باملركبات الفالحية 
او احداث مركبات جدية لضم عدد من الضيعات بعد انتزاعها من يد 
السامرسة. وقال ان معدل التشغيل يف املركب الفالحي يساوي عامل لكل 

10 هكتارات وهو رقم ال يوجد أصال يف رشكات االحياء 
وقال ان هناك رشكة احياء تضم اكرث من 500 هكتار 
تشغل خمس عامل فقط أي عرش مواطن الشغل التي 
كان من املفرتض خلقها. وشدد األخ احمد الشافعي 
عىل ان االتحاد الجهوي للشغل بسليانة اقنع وزيري 
الفالحة وامالك الدولة بوجهة نظره وذلك يف جلسة 
عمل يوم 01 فيفري 2022 وقد تم االتفاق عىل عقد 
االتحاد  مقاربة  تفعيل  كيفية  يف  للنظر  اخر  اجتامع 
لالصالح غري ان االجتامع مل يعقد اىل اآلن. وشدد عىل 
ان مطلب الجهة يتمثل يف احداث مركب فالحي يف 

العروسة يضم عدة ضيعات إضافة اىل ضم عدد من الضيعات التي وقع 
اسرتجاعها من املستثمرين اىل املركبات الفالحية مشريا اىل ان هناك 63 

الف هكتار من األرايض الخصبة التي وقع منحها للمستثمرين ال تنتج اال 
بنسبة 30 باملائة يف حني تم اهامل 70 باملائة األخرى بسبب عدم تطبيق 

كراس الرشوط واستغالل غياب الرقابة للترصف بشكل غري مجدي. 

بنية تحتية مهترئة
قال األخ الكاتب العام ان االرضاب يأيت أيضا احتجاجا 
للمؤسسات  االساسية  للبنية  املرتدي  الوضع  عىل 
الفالحية مشريا اىل تآكل االليات الفالحية 
ورشة  من  يربز  ما  وهو  االسطول  وتهرم 
سليانة.  يف  املوجودة  اإلقليمية  العربات 
واكد ان االرضاب هو أيضا لالحتجاج عىل 
مستحقاتهم  عىل  العامل  حصول  عدم 
بخالص  العامل  مستحقات  وربط خالص 
به  تزودهم  الذي  للامء  الفالحني  أجور 
املندوبية الجهوية للفالحة وقال ان االمر 
يف اجحاف خاصة يف سنوات الجفاف التي 
تعرفها بالدنا. وتساءل األخ الكاتب العام 

عن رس غياب مطحنة للحبوب يف جهة سليانة رغم اإلنتاج الكبري وعن 
ضعف انتاج العلف الغذايئ مشريا اىل وجود عائالت نافذة تعطل انتاج 
ان  ويذكر  األخرى.  اإلنتاجية  القطاعات  من  الكثري  تعطل  كام  العلف 
الندوة الصحفية قد شهدت حضور السيد لطفي السليطي رئيس بلدية 

كيفية  يف  التدقيق  رضورة  اىل  دعا  الذي  الكريب 
منح األرايض التي يبدو انها تقوم عىل املحاباة وانها 
قرارات تتخذ يف املكاتب دون أي دراسة ميدانية مام 
أدى اىل حرمان أبناء الجهة منها ومن 
حق التملك وقال إن التجربة أثبتت 
يحصلون  املستثمرين  بعض  ان 
تسويغها  يعيدون  ثم  األرض  عىل 
ان  وقال  مرتفعة  بأسعار  لألهايل 
يستوجب  اإلشكاليات  لهذه  الحل 

إقامة املركبات الفالحية التابعة لديوان األرايض الفالحية 
انشاء واحداث  تعطيل  يريد  ان هناك من  مشدد عىل 

هذه املركبات.

الشركات االهلية والفالحين الشبان
احمد  باألخ  الشعب  جريدة  التقت  الصحفية  الندوة  هامش  وعىل 

الشافعي يف حديث خاص أكد خالله ان العمل والنقابيني ليس مبفردهم 
واملجتمع  األهايل  يساندهم  بل  التنمية  يف  الجهة  حق  عن  الدفاع  يف 
املدين والبلديات املنتخبة واملعنية. وعن سؤالنا عن سبب فشل القطاع 
األخ  قال  االقتصادية  النجاعة  تحقيق  يف  الخاص 
الكاتب العام ان السبب يكمن يف السعي اىل الربح 
الرسيع والسهل إذ يقوم املستثمر بزراعة األرض يف 
بداية املوسم ثم العودة لحصادها يف اخر املوسم او 
املاليني عىل حساب  بإعادة تسويغها ويحقق  يقوم 
حق الجهة يف التنمية. ويف اجابته عىل سؤالنا حول 
الستصالح  افقا  اعتبارها  وإمكانية  االهلية  الرشكات 
العام ان فكرة الرشكات  الكاتب  األرايض رشح األخ 
االهلية يف العموم قد تكون مقبولة ولكن ليس عىل 
أرايض الدولة فالرشكات االهلية يجب ان توجه اىل 
تجمعات  يف  تجميعهم  اجل  من  الفالحني  صغار 
زراعية وفالحية ناجعة وذلك ملقاومة مشكل تفتت 
الرشكات  ان  وقال  باملردودية.  أرض  الذي  امللكية 
منحها  ان  ورشح  امللكية.  تفتيت  اىل  أدت  االهلية 
ملجموعة من املستثمرين غري عميل باعتبار انه يصعب إيجاد مجموعة 
اإلدارة  من  ميكنها  مبا  املستويات  جميع  عىل  املتجانسة  الشباب  من 
الجامعية الناجعة ورشح ان فكرة منح أرايض الدولة للشباب من اجل 
مقاومة البطالة مغلوطة متاما باعتبار ان هشاشة واقع الفالحني الشبان 
مصاريف  مواجهة  عن  متاما  عاجزين  تجعلهم  املالية 
االستثامر الفالحي ليجد الفالح الشاب نفسه محارصا 
يتمكن  ان  دون  واملزودين  البنوك  لفائدة  بالديون 
الفالحي  االستثامر  ان  اإلنتاج. ورشح  االنطالق يف  من 
الناجع واملربح يستوجب انتداب عامل وتوفري اآلليات 
ويستوجب بناءات وتنويع اإلنتاج وما يعنيه من رشاء 
رؤوس االبقار والغنم والدواجن وتجهيز األرض وتوفري 
استثامرات  وهي  واالسمدة  البذور  عن  فضال  املاء 
مالية مكلفة ال ميكن لشاب عاطل ان يوفرها. وبني ان 
التجربة اثبتت عجز الفالحني الشبان عن توفري هذه االستثامرات لينتهي 
بتجميع  يقوم  كبري  ملستثمر  األرض  كراء  إعادة  اىل  األخري  االمر يف  بهم 
عدة مقاسم ويستغلها مقابل مثن زهيد وهذا خطأ ال يجب الوقوع فيه. 
مواطن  خلق  عىل  قادرة  فالحية  مركبات  بعث  األفضل  من  انه  ورشح 
الشغل املبارشة وغري املبارشة وهو ما ميّكن الفالحني الشبان من دور يف 

اإلنتاج ومن دخل مستقر.

تآكل البنية األساسية وسوء استغالل شركات اإلحياء:

املركبات الفالحية حل جذري ألزمة الفالحة يف سليانة

الشركات 
األهلية يجب 
أن تقام خارج 

األراضي 
الدولية

نحن مع 
االستثمار 

شرط االلتزام 
بكراس 
الشروط

مستثمرون 
يحصلون على 

األراضي الخصبة 
ويعيدون 
تسويغها 

لألهالي بأثمان 
مرتفعة

70 بالمائة 
من األراضي 
مهملة بسبب 
شركات اإلحياء
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ـ 1 ـ 
كانت الهيئة االدارية للجامعة العامة للشؤون 
عن  للدفاع  القطاع  يف  للعاملني  مالذ  خري  الدينية 
الحايل  الوزير  اعتمد  أن  بعد  املغتصبة  حقوقهم 
االعفاءات  لجنة  تغييب  مع  االعفاءات«  »آلية 
الوطنية وعدم بعث لجنة اعفاءات جهوية مع عدم 

احرتام االجراءات القانونية عند معاقبة املخالفني.
ـ 2 ـ 

التنكيل  تعّمد  الدينية  للشؤون  الحايل  الوزير 
وما  السلط  صمت  أمام  عليهم  والتضييق  باألّية 
اتّهم  الذي  أمن  عون  ترصيح  هو  الوجع  يف  يزيد 
يف  الخامسة  املرتبة  بإحتاللهم  بالوزارة  املسؤولني 
الحصول عىل الرشوة دون أن تكلّف الوزارة نفسها 

الصدار بيان أو بالغ للرّد عليه.
ـ 3 ـ 

األيّام األخرية  الدينية قامت يف  الشؤون  وزارة 
مبجموعة نقل يف سلك الوعاظ واعتمدت مجموعة 
يرفقوها  مل  هؤالء  أّن  مبا  ـ  للمغالطة  معطيات 
مبطالب كتابية فيام قالت الوزارة أّن العمليّة متّت 
بناء عىل رغبة من الوعاظ والحال أّن ذلك مل يكن 

صحيًحا!!
ـ 4 ـ 

الوزير  وضع  االتحاد،  يف  االنخراط  باب  يف 
معتمدا  املرّبرات  إيجاد  يف  وبدأ  أمامه  القامئات 
يكون  أن  اختار  ذلك  بعد  ثّم  ـ  التعطيل  سياسة 
أن  الوزارة  يف  موظّف  لكل  االتحاد  يف  االنخراط 
أليس هذا تضييقا  ـ  كتايب  يكون مشفوعا مبطلب 
فهل  ماذا؟  أم  النقايب  للعمل  ورضبا  األعوان  عىل 

هذا عمل الوزير؟
ـ 5 ـ 

... عمليّة إعفاء امام جامع السالم بنابل رافقتها 
االعفاء«  »قرار  أّن  تبنّي  وحني  التساؤالت  عديد 
عن  الرتاجع  تّم  ـ  »غالط«  الوزير  عن  الصادر 
بنابل«  الجهوية  االدارة  »ترشيك  خالل  من  ذلك 
قّمة  ورجل  تدرييس  اطار  االمام  أّن  توّضح  كام 
االدارة  إىل  الحضور  منه  ـ وحني طلبوا  املعرفة  يف 
ألنّه  لالعتذار  سطرا  تضّمن  مكتوب  من  مّكنوه 
يومها كان يرتدي لباسا غري الئق باملناسبة!! ورفض 

االمضاء وغادر.
يلبس  كان  »االمام«  ألّن  كبرية  مغالطة  وهذه 

يومها جبّة...!! نحن لن نعلّق!!
ـ 6 ـ 

املنتسبني  مع  الوزارة  تتعامل  بهكذا  كانت  إن 
إليها فعىل الدنيا السالم ليوىف الكالم...

كتبها رمزي الجباري

كلمة أولى:
بسبب وشاية من مقهى شعبي

انعقدت جلسة عمل رثر طلب »موعد 
االتحاد  عن  صادرة   » استعجالية  لجلسة 
أرشف  وقد  باملهدية  للشغل  الجهوي 
عليها السيد عادل بن عمر املعتمد األّول 
بقسم  كاهية مدير  فريد  السيد  مبساعدة 

تفقدية الشغل واملصالحة باملهدية.
وخّصصت هذه الجلسة للنظر يف:

قصور  مبدينة  املساجد  وضع  ـ   1
الساف.

2 ـ وضعية اإلمام خليفة املرشقي.
االتفاق عىل  تّم  والحوار  النقاش  وإثر 

ما ييل:
1 ـ وضعيّة اإلمام خليفة املرشقي:

السلط  أّن  األّول  املعتمد  السيد  رّصح 
االدارة  مع  وبالتنسيق  واملحلية  الجهوية 
باملهدية ووزارة  الدينية  للشؤون  الجهوية 
جدية  مساع  ببذل  تعّهدت  االرشاف، 
وحثيثة ملراجعة قرار اإلعفاء الوقتي لإلمام 
خليفة املرشقي وإعادته إىل سالف مهامه 

ما مل تكن هناك موانع قانونيّة.

إىل  األّول  املعتمد  السيد  دعا  كام 
بجامع  الجمعة  شعائر  إقامة  إىل  السعي 

الرّحمة إىل حني صدور القرار النهايئ.
التعهد،  بهذا  النقايب  الطرف  قبل  وقد 
مع الحرص عىل فّض هذا االشكال يف أقرب 

اآلجال. كام تعّهد بدعوة املصلنّي إىل إقامة 
حني  إىل  الرّحمة  بجامع  الجمعة  صالة 
تسوية وضعيّة اإلمام خليفة املرشقي ورفع 
حالة اإلحتقان املوجودة يف قصور الساف 

وكّل ما يّس السلم االجتامعي باملدينة.

... الدين للهّ 
والثقة ألبناء الوطن

معلومة خاطئة حول إمام جامع كادت تتسبّب 
يف معركة بني عرشني يف قصور السّاف

رمزي الجباري

امرأة تدخل مسجدًا بعد السباحة وإيقاف العون املكّلف..!!
ذكرت مصادر مطلعة »للشعب« أّن حادثة غريبة حصلت يف واحد من مساجد مركز والية املهدية ـ وتفيد التفاصيل أ نّه ذات يوم 

من شهر جويلية كان أحد العاملني بصدد فتح باب مسجد قريب من البحر وإذ بإمرأة تهّم بالدخول بعد أن أنهت عملية السباحة، 

إالّ أّن العون رفض السامح لها »بالدخول إىل امليضة« مبا أنّه كان يف نيّتها تنظيف جسدها بعد مرحلة السباحة ـ إالّ أّن العون املكلّف 

باملسجد رفض دخولها ـ ألّن الوقت ال يسمح بذلك ـ بحكم أّن املصلنّي )رجال( سيدخلون امليضة وقد يسبّب ذلك للمرأة حرجا ـ إىل 

هنا يبدو املوقف سليام لكن ما رأيكم لو قلنا لكم أّن السيد املكلّف وجد نفسه بعد يوم واحد مطلوبا للعدالة ولألبحاث بتهم مختلفة.

أّما زاعمة الرضر فهي تلك املرأة بعد أن تبنّي أّن زوجها »اطار أمني« ـ وحتى ال أدخل يف تفاصيل كثرية فإّن ذلك املواطن وجد نفسه 

موقوفا عىل ذّمة القضية دون ذنب مرتكب ـ وقد تطّوع 11 محاميا للدفاع عنه أمام هيئة املحكمة.

*  رمزي الجّباري

 *نسخة ملحرض الجلسة تنرشه »الشعب«

هذا ما جاء يف محضر الجلسة

الذي  العنوان  ـ  تصدقوا  ال  أو  صدقوا 
اختارناه يف اشارة إىل الذي حصل يف مقهى 
من  الساف  قصور  معتمدية  يف  شعبي 
والية املهدية كاد يتسبّب يف معركة حامية 
الوطيس بني عرشني من متساكني معتمدية 
القرار  أصحاب  تدخل  لوال  الساف  قصور 
النفوس  لتهدئة  عمل  جلسة  بعقد  وذلك 
بعد اعفاء االمام خليفة املرشقي من االمامة 

رفضوا  املصلني  أّن  ويذكر  الرحمة  بجامع 
إىل  الرحمة  بجامع  الجمعة  صالة  اقامة 
ولرفع  له  القانونية  الوضعية  تسوية  حني 
الساف  قصور  يف  املوجودة  االحتقان  حالة 
باملدينة  االجتامعيّة  بالسلم  يّس  ما  وكّل 
وهو ما دعا معتمد قصور الساف إىل عقد 
بنرش  »الشعب«  تنفرد  ـ  استعجالية  جلسة 

تفاصيلها.

إعفاء  قرار  بعد  هذا  كّل  حصل  نعم، 
الشايبي  ابراهيم  الدينية  الشؤون  وزير 
عىل  بناء  ليس  ـ  املرشقي  خليفة  االمام 
تقرير جهوي أو ما شابه ذلك وإّنا انطالقا 
كان  الحاقدين  أحد  عن  صادرة  وشاية  من 
ـ  الوزير  للسيد  ـ  املقهى  هذه  يف  جالسا 
النقايب سابقا نقول ما هكذا تتخذ القرارات 

وسنكتفي بذلك!

في أغرب حادثة حصلت في مسجد بالمهدية:
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                       الهيئة االدارية للجامعة العامة للشؤون الدينية

تكن  ومل  جديدة  ليست  النقابيني  تجويع  مقّررات 
وليدة ما يعرفه القطاع من غليان ـ بل تعود إىل أوىل أيّام 
تسلّمه مسؤوليَة أن يكون وزيرا يف شهر سبتمرب 2021 ـ إذ 
تعّهد الوزير الحايل ابراهيم الشايبي إىل اطالق مجموعة 
يف  ثّم  الُوّعاظ  بعض  إليقاف  الجهوية  لإلدارات  مذكرات 
به  املحيطني  مع  ذراع  يّل  عمليّات  أخرى دخل يف  خطوة 
أي مّمن سامهم »بجامعة الظّل« من من تعودوا التواجد 
مع أي وزير يفد جديدا عىل وزارة ـ كان أوىل لها أن تكون 
وزارة ـ االمتداد االنساين ـ سواء عىل مستوى الخطاب أو 
عىل مستوى تعامل أبنائها يف ما بينهم نقول هذا يف عالقة 
مبا عرفته الجوامع يف السنوات األوىل ملا سّمي بالثورة من 
تجاوز ومن تعيينات املحاباة مبا أّن بعضهم أنزل »أمية من 
املنابر« وهي مرحلة نود وأدها إىل األبد ـ لكن يبدو أّن 
الوزير الحايل يريد إعادتها بشكل من األشكال ويتأكد هذا 
من خالل تدخالت اإلخوة ممثيل الجهات يف هذه الهيئة 

اإلدارية التي تواصلت عىل امتداد ما يفوق 5 ساعات.
تصعيد وقرارات يف غريه محلّها

داخل  النقايب  العمل  رضب  الحايل  الوزير  إّن  قلنا 
الوزارة بأن أعفى األخوين عبد السالم ومربوك من إمامة 
إىل  ليصل  العمل  كريم عن  أوقف  ذلك  بعد  ثّم  الجمعة 
أعفاه من  بأن  القرامي  نزار  بباجة اسمه  مؤذن يف جامع 
شهريته«  »بقص  قرارا  أصدر  بل  ذلك  يكفه  ـومل  خطّته 
الجديدة  والضحيّة  ـ  دينار   400 حدود  يف  التي  وهي 
وهي  أشهر   5 لـ  امتّدت  العشوائية  الوزير  لقرارات 
أّي  من  مساعدة  يجد  مل  أنّه  والغريب  متواصلة  مازالت 
طرف رغم علم الجميع بوضعه االجتامعي الصعب وهو 
الذي قال أمام »الحارضين« اّن الوزير الحايل أعدمه امام 
الوزير يف مقّرراته مل يقف عند  ـ تصعيد  الجميع  صمت 
 5 الرزق بأن أعفى  أنّه واصل سياسة قطع  الحّد مبا  هذا 
اطارات مسجدية يف معتمدية بن قردان عىل حّد قول األخ 
مربوك ـ كام أعفى 4 آخرين يف القريوان ـ مرورا بسليانة 
وجندوبة وصوال إىل املهدية وواليات تونس الكربى. سياسة 
حسب  تكن  مل  الحايل  الوزير  اختارها  التي  اإلعفاءات 
عمليات تفّقد أو ضمن ما يسّمى بالتقارير التي ترد من 
األخ ممثّل  قرارات فردية وقد وصفها  ـ بل هي  الجهات 
القريوان بكونها تعسفية مبا أّن االدارات الجهوية نفسها مل 
تسمع بهذه املقررات التي هي أحادية الجانب وتتضّمن 
عنوانا كبريًا وهو االيقاف املؤقت )؟(. كام استاء الحارضون 
من الترصيح الذي مّس مصداقية القطاع وهو الصادر عن 

أمني.
إلتحاق األخ اليوسفي

مسؤول  الشايب  محمد  األخ  النقابية  املركزية  عيّنت 
الوظيفة  العمومية ليرتأس أشغال هذه الهيئة االدارية يف 

باديء األمر لكن ألمر طارئ اعتذر عن ذلك ليتّم تعويضه 
املكلّف  املساعد  العام  األمني  العيش  الله  عبد  باألخ 
بالهجرة والتونسيني بالخارج إالّ أنّه اعتذر هو اآلخر وقد 
املساعد  العام  األمني  اليوسفي  باألخ محسن  تّم تعويضه 

االجتامعي  واالقتصاد  االتحاد  ممتلكات  عن  املسؤول 
والتضامني وهو الذي ترأس أشغالها الساخنة وهو التحاق 
كان بعد ساعة من بدايتها بعد أن انطلق األخ عبد السالم 
العطوي يف تعداد املآخذ واألخطاء والقرارات التي مل تكن 
الطرف  لتصفية  الوزير  عن  التي صدرت  محلّها وهي  يف 

الدينية  الشؤون  وزير  أّن  املتدخلني  أحد  وذكر  ـ  النقايب 
للرتاث  باملعهد األعىل  نقابيا  الشايبي كان  ابراهيم  الحايل 
واضطلع بخطّة امامية ككاتب عام مساعد! املسألة كانت 

أثارت ردود أفعال متباينة بني الحارضين.
نحن أصحاب حق...

أن  املنطقي  غري  من  إنّه  اليوسفي  محسن  األخ  قال 
مبقّرراته  الحائط  عرض  ـ  الدينية  الشؤون  وزير  يرضب 
ليقّر جملة من اإلعفاءات هكذا؟ ويتامدى يف رضب الحق 
يتولون  نقابيني  إعفاء  ملذكرات  إصداره  من خالل  النقايب 
األخ  تفاعل  كام  ـ  للجامعة  الحايل  املكتب  يف  مسؤولية 
بباجة  للمؤذن  املزرية  الوضعية  مع  اليوسفي  محسن 
املسؤول  حامية  رضورة  امام  توقف  وهنا  القرامي  نزار 
حاجياته  توفري  وبالتايل  معه  التضامن  خالل  من  النقايب 
أن  اليوسفي  محسن  األخ  يفت  مل  كام  عائلته  وحاجيات 
ذكر الحارضين بواجب الدفاع عن الدين من كّل تطرّف 
وعدم توظيفه يف املجال السيايس ألّن الدين هو للّه ولكّل 
املسلمني وللكل أن يديل فيه بدلوه لكن بعيدا عن تفسريه 

عىل مزاجية ما يريد بعضهم متريره.
ما  أن  عىل  بالتأكيد  اليوسفي  محسن  األخ  وأنهى 
يحصل يف الجوامع من تجاوزات هو نتاج تخيّل الوزارة عن 
لعب دورها ألنّها مل تسّدد الشغورات بل ذهبت إىل حّد 
تصفية الحسابات وهذا ليس منطقيا وال يؤسس لعالقات 
تربز  هنا  ومن  لدينهم  الناس  تبيان  لصالح  وليس  تعاون 
آفات التأويل والتفسري وعقد االجتامعات داخل املساجد.

الرّد سيكون يف الوقت املناسب
فُسح املجال أمام أعضاء الجامعة للرّد عىل التدخالت 
وقبل صياغة الالئحة املهنية قال األخ عبد السالم العطوي 
أّن الوزير مل يكن له مرشوع عمل واضح املعامل لذلك دخل 
يكلّف  أن  دون  املسجديّة  االطارات  تصفية  عمليّات  يف 
الوزير  أّن  وأضاف  نقائصها  وتجاوز  مشاكلها  حّل  نفسه 
أنّه  مبا  ذهابه  لحظة  املفاجآت  عديد  انتظاره  يف  ستكون 
مل يعمل عىل ترك بصمة يف الوزارة وإّنا عمل عىل تصفية 

حسابات وهذا مربط الفرس!
ال لإلرضاب!

تعّددت املقرتحات يف ظّل امللفات املفتوحة عىل كّل 
االحتامالت لكن يف باب رّدة الفعل قّررت الهيئة االدارية 
بعيدا عن إعالن اإلرضاب وعدم تأدية صالة الجمعة بأن 
للشؤون  الحايل  الوزير  ضّد  وطنية  عريضة  تحرير  قّررت 
الدينية عىل أن تطرح يف كّل مساجد الجمهورية ليميض 
ومن  املسجديّة  االطارات  ستنفذ  كام  ـ  املواطنون  عليها 
أمام اإلدارات  سيتضمنون معها وقفات احتجاجية يومية 
انتظار إعالن يوم غضب سيكون يوم جمعة  الجهوية يف 
لشهر  الثاين  األسبوع  العامة وسيكون يف  الجامعة  تختاره 
املساجد  القرآن من صوامع  فيه  يرفع  بأن   2022 سبتمرب 
بصالة  انتهاء  الصبح  صالة  من  بداية  الجمعة  يوم  وذلك 

العشاء.

إعفاءات يف كّل الجهات وعريضة وطنية لسحب الثقة من الوزير
الغضب والخوف من  الدينية يف أجواء خّيم عليها  بالشؤون  الخاصة  االدارية  الهيئة  انعقدت 
القادم من احداث ـ نقول هذا بحكم أّن الوزير الحايل للشؤون الدينية ابراهيم الشايبي كان أصدر 
يف وقت سابق مجموعة من املقّررات تهّم إعفاء عديد األميّة من مهاّمهم دون أسباب واضحة-٬ 
كام أّن سلسلة االعفاءات مّست كذلك مجموعة تنتمي إىل الهيكل النقايب عىل غرار الكاتب العام 
إىل  الجمعة وصوال  إمامة  مهّمة  اعفاءه من  الوزير  قّرر  الذي  العطوي  السالم  عبد  األخ  للجامعة 

ايقاف األخ كريم عن العمل قبل أن يقّرر بعد ذلك العفو عنه وبالتايل إعادته إىل عمله.

وقفات احتجاجية 
يوميّة أمام اإلدارات 
الجهوية وال لإلضراب

الوزير الحالي ضرب العمل 
النقابي وأحد أعوان األمن 
مسّ من سمعة الوزارة..

* إعداد رمزي الجّباري

الالئحة المهنية
نحن أعضاء الهيئة االدارية لقطاع الشؤون 
الدينية املجتمعني يوم الخميس 18 أوت 2022 
العام  األمني  اليوسفي  محسن  األخ  برئاسة 
وبعد  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
ما  نسّجل  فإنّنا  بالقطاع  للمستجّدات  تدارسنا 

ييل:
املتكّرر  العزل  ملوجة  الكبري  غضبنا  ـ   1
لإلطارات املسجديّة عموما واألمئة خصوصا بتُهم 
التأويل ومحاكمة النوايا والتي كان آخرها إعفاء 
بنابل  السالم  بجامع  الخمس  الصلوات  إمام 
بسبب تالوته لآلية 144 من سورة آل عمران يف 

صالة املغرب.
2ـ  إدانتنا الشديدة لسياسة هرسلة النقابيني 
حّد  ووضع  عليهم  والتضييق  بهم  والتنكيل 
واضح  رضب  يف  مرّبر  دون  )عزلهم(  لتكليفهم 

وممنهج للحق النقايب.
أمام  اإلرشاف  سلطة  صمت  استغرابنا  ـ   3
املسؤولني  اتّهم  الذي  األمن  أعوان  أحد  ترصيح 
املرتبة  باحتالهم  الدينية  الشؤون  بوزارة 
الخامسة يف تعاطي الرشوة. كام نعرّب عن رفضنا 

واستهجاننا لها.
املمنهج  التّهميش  لسياسة  استنكارنا  ـ   4
للقطاع عموما ولإلطارات املسجديّة خصوصا ماّم 

تسبّب يف تواصل نزيف معاناتهم االجتامعية.
أشباه  بعض  عليه  أقدم  ما  رفضنا  ـ   5
لحركة  فاضح  استغالل  الجهويني من  املسؤولني 
النقل األخرية يف سلك الوعاظ عرب إعتامد سياسة 
مقاييس  غياب  ظّل  يف  واملحاباة  االستهداف 

واضحة وشّفافة.
وعليه فإنّنا نطالب بـ:

اإلطارات  لنزيف عزل  الفوري  اإليقاف  ـ   1
اإلعفاءات  لجنة  تفعيل  وإعادة  املسجديّة 
الوطنية وبعث لجنة اإلعفاءات الجهوية، واحرتام 

اإلجراءات القانونية عند معاقبة املخالفني.
املفاوضات مع  الفورية لطاولة  العودة  ـ   2
الجامعة العامة املمثّل الوحيد للقطاع، ورضورة 

احرتام الحق النقايب املكفول بنص الدستور.
األمن  عون  ترصيحات  إحالة  رضورة  ـ   3
الذي اتّهم الوزارة باضطالعها يف جرائم الرشوة 

عىل النيابة العموميّة لتحديد املسؤوليات.
مستحقاتهم  من  القطاع  أبناء  متكني  ـ   4
اإلطارات  بإدماج  والترسيع  حولها  املتفق 

املسجديّة يف الوظيفة العمومية.
5 ـ فتح تحقيق عاجل وجدي بشأن ملف 
حجم  ملعرفة  الوعاظ  سلك  يف  األخرية  النقل 
املغالطات التي رافقتها من قبل بعض اإلدارات 
واضحة  كتابية  مطالب  غياب  ظّل  يف  الجهوية 

تعرّب عن رغبة املعنيني يف ذلك.
عن  للّدفاع  مضطّرين  أنفسنا  نجد  أن  قبل 
غضب  ليوم  القطاع  بتنفيذ  املرشوعة  مطالبنا 
القطاع،  واستقاللية  املساجد  لحياد  انتصاًرا 
بالتنسيق  للجامعة  التنفيذي  للمكتب  ونفّوض 

مع املركزية النقابية تحديد تاريخه وترتيباته.
رئيس الهيئة االدارية
األمني العام املساعد املسؤول عن 
ممتلكات االتحاد واالقتصادي االجتامعي 
والتضامني  محسن اليوسفي
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حوار: لطفي املاكني     

»الشعب«  به  خّص  الذي  الحديث  يف  الرمضاين  مسعود  شّخص 
عىل  ترّديها  خاّصة  صعيد  من  أكرث  عىل  البالد  بها  متّر  التي  األوضاع 
املستوى االقتصادي واالجتامعي والذي تعكسه عديد املؤرشات السلبية 
وقّدم يف الوقت نفسه تصّوره للخروج من تلك الوضعية وهي املسؤولية 

املوكولة للحكومة من خالل أولويات مستعجلة.
كام توقّف عند الرهانات املطروحة عىل مختلف مكّونات املجتمع 
املدين حتى يكون يف مستوى الدور املنتظر منه بإعتبار تجربته وإلتزامه 
مبختلف القضايا الوطنية خاّصة وأّن البالد مقبلة عىل إستحقاق إنتخايب 

مع نهاية السنة الحالية.

* إلى ما يهدف اإلئتالف المدني من أجل الدولة المدنية 
الديمقراطية واإلجتماعتية الذي يضمّ أكبر عدد ممكن من 

مكوّنات المجتمع المدني؟
من  الكثري  قّدم  اإلئتالف  هذا  ـ 
يف  قناعاته  عىل  تؤكد  التي  املرافق 
يف  وحتى  وامللفات  املسائل  عديد 
قبضة  كانت  عندما  عيل  بن  زمن 
ثابتة  مواقف  له  فإّن  قوية  النظام 
رابطة  يف  وقتها  تجربتي  خالل  ومن 
عن  الدفاع  ولجنة  االنسان  حقوق 
مينع  النظام  كان  املنجمي  الحوض 
االّ  مبامرساته  للتشهري  محاولة  أي 
كّل  ويتابع  يرصد  كان  باملقابل  أنّه 
التحرّكات يف حني أنّه ومنذ 2011 ويف 

أحيان كثرية ال وجود لتفاعل مع ما يجري من أحداث وهذا له أسباب 
عديدة عىل أّن املطلوب هو توّسع دائرة هذا اإلئتالف ليضّم قوى وطنية 
وهنا  املدين  املجتمع  لنضاالت  القاطرة  تكون  أن  القدرة عىل  لها  وارثة 
التاريخية املشهود  التونيس للشغل مبكانته وأدواره  العام  أعني االتحاد 
التحرّكات  به مختلف هياكله ومناضليه يف  قامت  ما  يتذكّر  والكل  بها 
التي سبقت الثورة وبالتايل هناك إلتقاء يف األفكار واألهداف ألّن املعركة 

واحدة هي اإلنتصار للحريات وتحقيق العدالة االجتامعية.

* وأي دور تراه للمجتمع المدني في مثل هذه الظرفية 
التي تمرّ بها البالد؟

تاريخيا فرتة  ُموثّق  املدين وهذا  للمجتمع  فاعل  دامئا هناك دور  ـ 
بن عيل أو عىل مدى العرشية الفارطة حيث كانت له مواقف ضاغطة 
ليتضّمن دستور 2014 فصول تنّص عىل الدولة املدنية وتعديل العديد 
من املسائل التي ال ميكن املحيد عنها خاّصة وأّن فرتة حكم النهضة كانت 
هناك هيمنة ومحاولة مترير ملرشوع مرفوض من أغلب أطياف املجتمع 
كام أّن الفرتة الحالية ومع األسف مل يقع األخذ مبقرتحات املجتمع من 
ذلك مقرتحات اتحاد الشغل اإلقتصادية واإلجتامعية كام أّن نفس الفرتة 
ومتحّفظ  مساند  بني  جويلية   25 من  املوقف  عن  ناتج  إرتباك  عرفت 
فيه  الفصل 80 من دستور 2014  اإلعتامد عىل  أّن  أساس  ورافض عىل 
تعّسف وتسلّط وقد تسبّب ذلك اإلرتباك يف عدم قيام املجتمع املدين 
بدوره لتباين املواقف من ذلك أّن الحوار الذي دعا إليه الرئيس قيس 
سعيد مل يقبل به االتحاد والنساء الدميقراطيات بكيفية التي سيدار بها 
يف حني قبلت به الرابطة لكن اآلن ميكن للمجتمع املدين أن يتدارك ما 
حصل برشط أن يكون ُمواكبا للتحوالت يف عالقة باإلنتهاكات وامللفات 
حاليا  املطروحة  التحّديات  أهم  من  وهي  واالجتامعية  االقتصادية 
وهذا يحتاج ملوقف واضح من اإلجراءات االستثنائية والدستور الجديد 

واالستفتاء.
واملوقف الذي أعنيه يستند إىل مطالب الثورة يف الحرية والعدالة 
املدنية  وعهودها  فصولها  بكل  االنسان  حقوق  وشمولية  االجتامعية 

واالقتصادية واالجتامعية.

المدني  المجتمع  مكوّنات  مختلف  أّن  تعتقد  هل   *
لديها الرّغبة في القيام بذلك الدور الذي أشرت إليه؟

ـ يجب أن تتوفّر تلك الّرغبة حتى وإن كانت البوصلة يف أحيان كثرية 
ساهمت  مدين  ملجتمع  وضوحها  رضورة  مع  مطلوبة  أنّها  غري  تختفي 
لحرية  والرؤية  بالتصّور  عالقة  يف  املسائل  من  الكثري  تعديل  يف  الثورة 
التعبري واملساواة بني املرأة والرجل أي يف امللفات التي ال تقبل باملهادنة 
أو املواجهة يف غري محلّها بإعتبار أّن للمجتمع املدين دورا رياديّا بالنسبة 
للشعوب واألشخاص بقدرته عىل التعديل والتغيري وبالتايل فإّن املرحلة 
بعيًدا عن  للمستقبل  إىل رؤية واضحة وبوصلة واضحة  تحتاج  الحالية 

مجرّد إصدار البيانات.

االستقرار  لتحقيق  األولوية  ذات  اإلصالحات  ماهي   *
االقتصادي واالجتماعي؟

ـ هذه األولويات املستوجبة هي مسؤولية جميع األطراف ألّن 
للعاطلني  املرتفعة  األرقام  استمرار  تفاقمت من ذلك  البالد  مشاكل 
نظامية  الغري  الهجرة  وحاالت  الفقر  مشاكل  إىل  إضافة  العمل  عن 
واالنتحار مثل هذه امللفات تحتاج لجلوس الجميع مبشاركة الخرباء 
قصرية  غري  فرتة  منذ  تعالت  األصوات  ألّن  لتشخصيها  واملختّصني 
منبهة للمخاطر املحدقة بالبالد من ذلك املخاطر املالية واملديونية 
الحوار  مسألة  يتناىس  يحكم  من  كّل  أّن  املشكلة  لكن  والتشغيل 
لحوار  وقياداته  االتحاد  دعوات  نتذكّر  وهنا  الدولة  رئيس  وأولهم 
جّدي ومسؤول وفق تشاركية متّكن من الوصول إىل الحلول الفعلية 
والحقيقية إالّ أّن ذلك مل يحصل يف حني أّن بالدنا تعاين من صعوبات 
بتسديدها  اإللتزام  القدرة عىل  وعدم  الديون  مثل  مرتاكمة  عديدة 
وهذا ما نبّه إليه الخرباء واملختصون لكن السلطة تتجاهل األمر باإلضافة 
إىل العجز الطاقي وتأمني توفّر الحبوب وغريها من املواد األساسية لذا 
عىل الجميع تحّمل مسؤولياتهم دون اإللتجاء إىل الحلول الرتقيعية التي 
ستزيد من تأزيم أوضاع الفئات االجتامعية املحتاجة إىل األمل والفعل 

الذي يغرّي معيشها اليومي.

عالقة  شخّصتها  التي  األوضاع  لهذه  وهل   *
التي  النظامية  غير  الهجرة  بموجة 
من  مختلفة  جهات  تشهدها 

البالد؟
موجة  من  األيّام  هذه  يحدث  ما  ـ   
قوارب الهجرة غري النظامية يعود إىل ترّدي 
األوضاع االقتصادية واالجتامعية بشكل كبري 
منها  الداخلية  خاّصة  البالد  جهات  بأغلب 
وهذا ما يفّسه أّن الهجرة مل تعد مرشوعا 
عائليا  مرشوعا  أصبحت  هي  بل  شخصيا 
أّن  ترى  وبالتايل  أوروبا  يف  أفضل  أنّه  ترى 
غري  الهجرة  قوارب  تركب  بأكملها  عائالت 

النظامية.
من ناحية أخرى فإّن البلدان األوروبية 
اقتصاديا  الهّشة  بالدنا  أوضاع  يف  تستغل 
تنفذ  حتى  عليها  لتضغط  واجتامعيا 

سياستها األمنية املتمثّلة يف حراسة حدودها ملنع تدفق املهاجرين إليها 
وهذا مؤسف جّدا ويف الوقت نفسه مل تقّدم الدولة أي أمل لهذا الشياب 
رغم  حقوق  من   2014 دستور  تضّمنه  ماّم  بالّرغم  املواطنني  وعموم 
واملختصني عمق هذه  الخرباء  مع  تبحث  مل  أنّها  كام  هنات  من  به  ما 
أسباب  فيها  التي شّخصوا  املنابر  إليهم يف مختلف  تستمع  ومل  املسألة 
ومسببات »الهجرة الجامعية« التي نلحظها اليوم والتي نحتاج للتعامل 
بالتصورات  لتكون مرتبطة  بواقعية من خالل دراسات متخّصصة  معها 

املستقبلية التي تكون بتكاثف جهود الجميع وليس بالحّل الفردي الذي 
لن يحّل مشاكل البالد.

* تتّجه األنظار يف هذه املرحلة إىل القانون االنتخايب واإلستحقاقات 
القادمة فامهي مقرتحاتكم إستناًدا إىل أهداف اإلئتالف املدين؟

أرى  لذلك  املساوي  وكذلك  امليزات  عديد  به  انتخايب  قانون  كّل  ـ 
الخرباء واملختصني  انتخايب يتطلّب مقرتحات وتصورات  أّن وضع قانون 
أن  منذ  موقفي  كان  وهذا  العام  املشهد  يف  والفاعلني  املدين  واملجتمع 
تلك  ألّن  الدميقراطي  واإلنتقال  الثورة  أهداف  تحقيق  هيئة  يف  كنت 
الجهود هي ما تحتاجه بالدنا يف هذه املرحلة بعيًدا عن الحلول الفردية 
ومن  وتطبيقه  قانون  وضع  عىل  قادر  أنّه  مبفرده  يعتقد شخص  حيث 
كانت  ومهام  الشخص  ألّن  ممكن  غري  البالد وهذا  مشاكل  يحّل  خالله 
درجة ذكاءه وحنكته سيذهب يف يوم ما ونجرب عىل إعادة التجربة من 
بدايتها وما يعني ذلك من إهدار للوقت وللجهد 
وبالتايل ال بد من إستمرارية نضمنها بالتشاركية 
البالد  لحاجيات  يستجيب  حكم  نظام  لوضع 
بحسب خصوصياتها ألنّنا لسنا فرنسا أو الواليات 
املتحدة األمريكية بل نحن مازلنا يف بداية عهد 
الدميقراطية وهذا يتطلّب الدراية والتعّود عليها 
وقت أطول وليس كام يعتقد البعض يف النامذج 

الجاهزة وفرضها عىل املجتمعات.

* وكيف ترى تحصين القرار الوطني 
من الضغوطات الخارجية؟

يحتاج  قناعتي  وبحسب  الوطني  القرار  ـ 
يكون  وهذا  الداخيل  املوقف  لصالبة  دامئا 
املتكاملة سياسيا واقتصاديا فكيف  باالستقاللية 
وهي  األجنبي  التدخل  ترفض  لدولة  ميكن 
تعّول عىل القروض واملساعدات ويف الوقت نفسه غري قادرة عىل رفض 
طلبات صندوق النقد الدويل خاصة برفع الدعم ووقف االنتدابات وبيع 

املؤسسات العمومية التي يرفضها االتحاد العام التونيس للشغل.
القيام  ورضورة  والحريّات  الحقوق  احرتام  أهميّة  إىل  إضافة 
بالتنقيحات املطلوبة لإلستجابة للمعايري الدولية وذلك من خالل حوار 
أفضل  ميثّل  وذلك  الشغل  اتحاد  وأّولها  الفاعلة  األطراف  يجمع  وطني 

تحصني للبالد من كّل الضغوطات الخارجية.

مسعود الرمضاني لـ »الشعب«

إلتحاد الشغل الريادة يف نضاالت املجتمع املدني

الحلول الترقيعية 
ستزيد تأزيم 

األوضاع خاصّة 
مع إرتفاع 

مؤشرات الفقر 
والبطالة

أولويات 
المرحلة 

إقتصادية 
وإجتماعية
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وزير الشؤون الدينية  ال يُعير اهتماما 
لمراسالت الجامعة العامة للشؤون الدينيّة

تونس يف 1 جويلية 2022
إىل السيد وزير الشؤون الدينية

لفائدة  االجتامعية  التغطية  استكامل  حول  املوضوع: 
غاية  إىل   2017/01/01 من  املتفّرغة  املسجديّة  اإلطارات 

2019/12/31
املرجع: األمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 املؤرخ 

يف 17 أوت 2017 املتعلّق باإلطارات املسجديّة
 1050 عدد  الحكومي  األمر  أّن  بإعالمكم  أترشّف  وبعد، 
باإلطارات  املتعلق   2017 أوت   17 يف  املؤرخ   2017 لسنة 
يف  حقهم  املتفّرغة  املسجديّة  لإلطارات  أسند  املسجديّة 
»ويكون  الثانية  الفقرة  الرابع  فصله  االجتامعية يف  التغطية 
نظام   يف  املساهمة  بعنوان  للحجز  خاضعا  األجر  مجمل 
التقاعد والحيطة االجتامعية ورأس املال عند الوفاة والحجز 
طبقا  الطبيعيني  األشخاص  دخل  عىل  الرضيبة  بعنوان 

للترشيع الجاري به العمل«.
كام نّص الفصل 10 من األمر الحكومي املذكور أنّه يبدأ العمل بأحكام هذا األمر الحكومي بداية 

من شهر جانفي 2017.
منذ  املسجديّة  لإلطارات  االجتامعيّة  التغطية  بتسوية  اآلن  حّد  إىل  قامت  الوزارة  أّن  وحيث 
جانفي 2020 يف إطار تطبيق األمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب 2019 
املتعلق باالطارات املسجديّة، فاملرجو منكم إعطاء اإلذن ملصالحكم املختصة قصد استكامل التغطية 
االجتامعيّة للمعنيني خالل الفرتة املمتّدة بني 2017/01/01 و2019/12/31 تطبيقا ملقتضيات األمر 

الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 املذكور أعاله.

تحّصلت »الشعب« عىل نسخ من مجموعات مراسالت كانت وجهتها 
الجامعة العامة للشؤون الدينية إىل السيد وزير الشؤون الدينية قصد متكني 
االجتامعية  التغطية  واستكامل  املسجدية  واالطارات  الدينيني  املرشدين 
لفائدة  التنقل  مبنحة  الخاصة  املستحقات  ورصف  املسجدية  لالطارات 
أردنا من خالل هذا  وقد  ـ  منذ سنة 2017  املتفّرغة  املسجدية  االطارات 
التأكيدعىل أن الوزير الحايل للشؤون الدينية ابراهيم الشايبي عمد إىل غلق 
التي متّثل منظوريها مع سعييه املحموم  العامة  الجامعة  الحوار مع  باب 

مختلفة  بتواريخ  رسمية  ملراسالت  االستجابة  بعدم 
كان  وزارة  داخل  النقايب  العمل  »ترذيل  اىل  وكذلك 
من املفروض أن تفتح أبوابها ألجل أن يكون الخطاب 
الديني موحدا وكذلك نرصة للقرآن الكريم ـ ألّن عدم 
رصف مستحقات »امية الخمس« مثال سيفتح باب أن 
يؤم املصلني أي كان وهو ما هو حاصل حاليا ـ إذ يكاد 

نتيجة  وهذا  الصبح  صالة  عن  األحيان  من  الكثري  يف  الخمس  امية  يغيب 
لتعّنت الوزارة وارصارها عىل رضب العمل النقايب يف هذه الوزارة املهّمة يف 

حياة التونسيني. ونحن ننرش هذه الوثائق للحقيقة والتاريخ فقط.

تونس يف 2022/01/16
إىل السيد وزير الشؤون الدينية

املوضوع: حول رصف املستحقات الخاصة مبنحة التنقل 
لفائدة اإلطارات املسجديّة املتفّرغة لسنة 2017

تحّية طّيبة وبعد،
تبعا لصدور األمر عدد 251 لسنة 2017 املؤرخ يف 7 فيفري 2017 
املتعلّق بتنقيح األمر عدد 1690 لسنة 1989 املؤرخ يف 8 نوفمرب 1989 
األدىن  األجر  إسناد  تّم  واملساجد  الجوامع  بشؤون  بالقامئني  املتعلّق 
املضمون نظام أربعني )40( ساعة عمل يف األسبوع لالطارات املسجديّة 
 2017 لسنة   1050 عدد  الحكومي  باألمر  إقراره  تّم  ما  وهو  املتفّرغة 

املؤرخ يف 17 أوت 2017 املتعلق باالطارات املسجديّة.
نوفمرب   09 يف  املؤّرخ   2015 لسنة   1764 عدد  األمر  ينص  وحيث 
التنقل التي حّدد مقدارها بـ 36،112  2015 عىل وجوب إسناد منحة 
دينار يف الشهر لفائدة الخالصني باألجر األدىن املضمون ملختلف املهن 
يف القطاعات غري الفالحية فإّن الوزارة مل تقم بإسناد هذه املنحة خالل 
سنة 2017 بتعلّة حصول االطارات املسجديّة عىل املنحة األصليّة خالل 

عّدة أشهر من سنة 2017 باالضافة إىل األجر األدىن املضمون.
وحيث أنّه تّم االتفاق يف العديد من الجلسات السابقة منذ سنة 2017 عىل رصف هذه املستحقات والتي متثّل 
الفارق بني مبلغ 433،344 دينار )منحة التنقل لسنة كاملة( ومجموع املنح األصليّة فإّن الوزارة مل تف بتعهداتها إىل 

حّد اآلن.
ونظرا ألهميّة املبالغ املستحقة مقارنة مبا يتّم تقاضيه من طرف االطار املسجدي وغالء املعيشة اضافة اىل طول املّدة 
يف مامطلة الوزارة، وخاّصة بعد دعوة سيادة رئيس الجمهورية جميع وزرائه إىل إسناد الحقوق إىل أصحابها خاصة من 

املستضعفني والفئات الهّشة، فاملرجو إعطاء اإلذن فورا ملصالحكم املختّصة لرصف هذه املتخلدات.

 تونس يف 2022/6/10
إىل السيد وزير الشؤون الدينية

تذكري: مراسلة بتاريخ 2022/01/19 
لفائدة  الحضور  منحة  رصف  حول  املوضوع: 
بنفس  واملستحقات  املتفّرغة  املسجديّة  اإلطارات 

العنوان منذ جانفي 2017
 31 يف  املؤرخ   1965 لسنة   561 عدد  األمر  املرجع: 
ديسمرب 2021 املتعلّق بالرتفيع يف األجور يف قطاع الصناعة 

والتجارة واملهن الحرّة.
وبعد، تبعا لصدور األمر عدد 251 لسنة 2017 املؤرخ يف 
7 فيفري 2017 املتعلّق بتنقيح األمر عدد 1690 لسنة 1989 
املؤرخ يف 8 نوفمرب 1989 املتعلّق بالقامئني بشؤون الجوامع 
واملساجد تّم إسناد األجر األدىن املضمون نظام أربعني )40( 
ساعة عمل يف األسبوع لإلطارات املسجديّة املتفّرغة وهو ما 
تّم إقراره باألمر الحكومي عدد 1050 لسنة 2017 املؤرخ يف 

17 أوت 2017 املتعلّق باإلطارات املسجديّة.
لإلطارات  األسبوع  يف  عمل  ساعة   )48( وأربعون  مثانية  نظام  املضمون  األدىن  األجر  إسناد  تّم  كام 

املسجديّة املتفّرغة مبقتىض األمر الحكومي عدد 1228 لسنة 2019 املؤرخ يف 24 ديسمرب 2019.
وحيث أّن الوزارة قامت بخالص اإلطارات املسجديّة باألجر األدىن املضمون وآليا إضافة منحة التنقل 
التي حّدد مقدارها بـ 36،112 دينار يف الشهر حسب مقتضيات األمر عدد 1764 لسنة 2015 املؤّرخ يف 
9 نوفمرب 2015 إالّ أنّه تّم السهو عن إسناد منحة الحضور املقّدرة بـ 2،080د يف الشهر كام تّم التنصيص 

عليها باألمر عدد 561 لسنة 1965 املسار إليه باملرجع أعاله.
وعليه، فاملرجو منكم إعطاء اإلذن ملصالحكم املختصة قصد:

1ـ  رصف املستحقات بعنوان منحة الحضور لإلطارات املسجديّة للسنوات السابقة والبالغة 124،800د 
للمبارشين بتاريخ 2017/01/01 وحسب تاريخ املبارشة لباقي االطارات املسجديّة املتفّرغة.

تونس يف 2022/6/10
إىل السيد وزير الشؤون الدينية

املوضوع: حول متكني املرشدين الدينيني يف الحج من حقهم 
يف نصف املقدار اليومي ملنحة املأمورية بالخارج

املراجع: األمر عدد 1733 لسنة 2005 املؤرخ يف 13 جوان 
2005 املنّقح لألمر عدد 1142 لسنة 2001 املؤرخ يف 22 ماي 
2001 املتعلق بضبط نظام مصاريف القيام مبأمورية بالخارج

باإلطارات  املتعلّق   2019 لسنة   1228 عدد  األمر   -
املسجديّة

وزير  السيد  مع  عقدها  تّم  جلسات  لعّدة  تبعا  وبعد، 
السابقني  املشرتكة  للمصالح  العام  واملدير  الدينية  الشؤون 
وعىل إثر استشارة مصالح وزارة املاليّة، تّم االتفاق منذ سنة 
الحج من حقهم يف  الدينيني يف  املرشدين  2020 عىل متكني 
منحة املأمورية بالخارج )النصف عوضا عن الثلث( متاما مثل 
نظرائهم يف رشكة الخدمات الوطنية واإلقامات وذلك تطبيقا 
لألمر عدد 1733 لسنة 2005 مؤرخ يف 13 جوان 2005 الذي 

القيام  املتعلّق بضبط نظام مصاريف   2001 22 ماي  2001 املؤرخ يف  1142 لسنة  نّقح األمر عدد 
مبأمورية بالخارج والفصل 23 من األمر عدد 1228 لسنة 2019 املتعلّق باإلطارات املسجديّة.

وحيث أّن الفارق يف املنحة املسندة من طرف االدارة خالل السنوات الفارطة وحق املرشدين 
الفعيل والقانوين ميكن أن يصل إىل 800 دينار، يرشفنا تذكريكم برضورة إعطاء تعليامتكم ملصالحكم 
املختصة قصد تطبيق النصوص القانونيّة الجاري بها العمل يف مجال منح املأمورية بالخارج وإعطاء 

الحقوق ألصحابها.
تقبلوا مّنا فائق عبارات الشكر واالحرتام، والسالم.

 إعداد:رمــزي
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* يوسف النقاطي 
مرشوع  عىل  بنعم  التصويت  جويلية   25 استفتاء  يف  املشاركني  أغلبّية  اختار 
كدستور  ويطّبق  النفاذ  حيز  ليدخل  الجمهورية٬  رئيس  أعّده  الذي  الدستور 

للجمهوريّة التونسّية.
ولنئ كان هذا الحدث رضورة تاريخّية العتباريْن أّولهام القطع مع عرش سنوات 
من التدمري االجتامعي املعّمم الذي أنتجه حكم حركة النهضة وحلفائها٬ وثانيهام 
تعبيد الطريق للخروج بأخّف األرضار من حالة االستثناء الدستوري الّتي تحكم 
البالد منذ سنة٬ فانّه وضع املجتمع أمام تحّديات ومخاطر تفرضها طبيعة النظام 
السيايس الجديد وغياب الضامنات الواقعّية إلرساء العدالة االجتامعّية وحامية 

الحقوق والحريات.
والقانوين  الدستوري  النقاش  اىل  العودة  ليست  املقال  هذا  كتابة  من  والغاية 
املحض٬ وإمنا هي دعوة اىل التناول النقدي للنظام السيايس وللتفكري يف رسديّات 
األعمى  الفكري  التسليم واالنقياد  بعيدا عن دعاوى  االجتامعي  للتغيري  جديدة 

وراء املقوالت الجاهزة. 
فاآلن وقْد اتّضحْت معامل املرشوع القانوين والسيايس للرئيس أصبح من الرضورّي 

تحليُل مضامينه والبحث يف عْمقه والكشُف عْن مواطن خلله. 
الجديدة  الجمهوريّة  دستور  مبقتضاها  يقوم  الّتي  الطريقة  دراسة  من  وانطالقا 
بتوزيع االختصاصات بني مختلف السلطات العموميّة الدستوريّة وطبيعة العالقة 

بينها ميكننا فهم ما ييل: 
1 - هذا النظام يتملّص بشكل كبري من مبادئ الفكر السيايس الحديث من فْصل 
بني السلطات والتوازن بينها٬ فهويؤّسس لسلطة تنفيذيّة مشْخصنة٬ رئيسها غري 
مسؤول سياسيّا أوجزائيّا٬ تقابلها سلْطة ترشيعيّة ال متلك وسائل عمليّة للرقابة٬ 
مرشوعيّتها ضعيفة )إحدى غرفتيْها ستكون منتخبة بطريقة غرْي مبارشة( ووكالة 

نّوابها قابلة للسحب.
ونظريّا٬ ميكن دون شّك القول بأّن تكريس آليّة سحب الوكالة من النائب سيمّكن 
من إعطاء نفس جديد للدميقراطيّة التمثيليّة وسيعّزز مبدأ خضوع النائب للرقابة 
واملساءلة طوال فرتة نيابته٬ ولكّن إسقاطها عىل السياق السيايس التونيس بارادة 
الهدف٬  هذا  تحقيق  عن  لالنحراف  حتام  سيؤّدي  مسبق  نقاش  ودون  منفردة 
فقد أثبتت التجارب املقارنة )بعض الواليات األمريكيّة٬ البريو…( خطورة هذه 
اآللية عىل الدميقراطيّة نفسها اضافة اىل ما ينجّر عنها من رضب لنجاعة العمل 
النيايب ومن غياب لالستقرار السيايس. وتكريس مثل هذا االجراء دون ضامنات٬ 
يف بلد حديث العهد بالدميقراطيّة واملشاركة السياسيّة ويف مجتمع تطغى عليْه 
الجهويّات وسطوة أصحاب املال سيفتح الباب عىل مرصاعيْه للفْوىض والخيارات 

الشعبويّة وتصفية الحسابات.
2 - الفلسفة العاّمة لهذا النظام تقوم عىل وجود دْولة شديدة املرْكزيّة٬ يتّخذ فيها 
رئيس الجمهوريّة كّل القرارات السياسيّة واالداريّة دون وجود امكانيّة حقيقيّة 
هامٌش  املحليّة  أوللجامعات  السلط  لبقيّة  يكون  لن  األساس  هذا  وعىل  لرْدعه٬ 
ألخذ قرارات مستقلّة.وهذه املركزيّة املْفرطة إذا مل يقْع التخفيف منها من خالل 
النصوص القانونيّة الّتي ستنظّم الحياة السياسيّة مستقبال٬ ستؤّدي حتاْم إىل وضع 
األفراد تحت الوصاية الشخصيّة لرئيس الجمهوريّة وتجريدهم من حّق املشاركة 
املدين  املجتمع  خْنق  وإىل  واالجتامعيّة٬  واالقتصاديّة  السياسيّة  الحياة  يف  الحرّة 
وعزْله عن الحياة العاّمة.ويقّدم املدافعون عن هذا النموذج حجًجا أهّمها القطْع 
2014 والّذي أّدى اىل  البالد تحت رشعيّة دستور  النظام الهجني الذي حكم  مع 
فريى  واالنجاز٬  الفعل  قدرة عىل  لكّل  الدولة  وفقدان  واضعافها  السلط  تفتيت 
يتمتّع  واحد  قائد  وراء  ممرْكز  بشكل  السلطة  بتنظيم  يبدأ  اإلصالح  أّن  هؤالء 
مبرشوعيّة واسعة٬ يعلُم متى وكيْف يُضعُف كّل القوى املعارضة ويخضعها إلرادته٬ 
التي اختريت يف توزيع االختصاصات٬ يف ظل  اللجوء إىل طريقة أخرى غري  وأّن 
الواقع السيايس واالجتامعي الذي نحن فيه٬ يحتوي عىل مخاطر كربى.فالفوىض 
العارمة التي تسبّب فيها حكم الهواة خالل العرشيّة الفارطة أقْنَع رشيحة واسعة 

من املجتمع بأّن الحفاظ عىل االستقرار أوىل من كل القيم األخالقيّة.
لذا قْد ال يكون من اإلنصاف وال من الواقعيّة بالنسبة لهؤالء أن نرثثر كثريا حول 
الدميقراطيّة والتوازن بني السلطات يف الوقت الذي يعاين فيه أغلُب التونسيّني من 

الخصاصة والتهميش االجتامعي واالقتصادي .
ولكّن هذه الحجج وغريها تبقى عرْضة لدحض بسيط: أملْ تعْش تونس ألكرث من 
نصف قرن تحت وطأة نظام رئاسوي؟ أملْ يَّدِع هذا النظام أنّه يؤّجل طرح مسألة 
الدميقراطيّة إىل حني تحقيق أهداف التنمية والرخاء؟ هْل حّقق تسلّط بن عيل 
وبورقيبة التْنمية والعدالة بني األفراد والجهات؟ أملْ تكن الثورة التونسيّة ثورة عىل 

الطغيان السيايس وعىل غياب العدالة االجتامعيّة عىل حد السواء؟ 
قْد يرُّد البعض بأّن الوضع اليوم مختلف٬ وبأّن الرئيس قيس سعيد جدير بالثقة٬ 
اليدين٬ أراحنا من أخطبوط االسالم السيايس٬ وهويحاول  فالرجل نزيه ونظيف 
شني  للمهمَّ تقّدم حلوالً  الّتي مل  الدميقراطيّة املستهلَكة  التفكري من خارج مناذج 
السياسة عىل وجه  العامة ويف  الحياة  الثقة مطلوبة يف  أن  نقول  والفقراء.وهنا 
فقط  وإمنا  لألشخاص٬  متنح  ال  الثقة  الدميقراطية  األنظمة  يف  لكن  الخصوص٬ 
للمؤّسسات التي اعتاد املواطنون عىل نجاعتها وحسن إدارتها للشأن العام وعىل 

احرتامها لحقوقهم وحريّاتهم.
وقد جمع رئيس الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021 اختصاصات تفوق تلك الّتي 
مينحها له الدستور الجديد٬ وتوفّر له تأييد شعبي غري مسبوق٬ لكّنه بقي حبيسا 

للمعارك القانونيّة والدستوريّة املحض٬ واكتفى بالتعويل عىل حكومة تكنوقراط 
حافظت عىل نفس السياسات املعتمدة قبل وبعد الثورة واملتمثّلة يف اثقال كاهل 
الطبقة الوسطى والفئات الشعبيّة بالرضائب مقابل محاباة نخب ضيّقة من رجال 
األعامل وهوما أّدى اىل تعّمق األزمة االقتصاديّة واالجتامعيّة بكّل ما تنطوي عليْه 

من مخاطر.
فيه هوكلمة  الحاكُم  استبدادي  فضاء  أبدا يف  تتحّقق  ال  االجتامعيّة  العدالة  إّن 
الحّق النافذة والحكيم الّذي ال يناقَش٬ فقْد ظهر منذ زمن زيف أسطورة املستبّد 
إاّل  للرثوة  العادل  والتوزيع  العرصي  االقتصاد  مجتمع  لبلوغ  سبيل  وال  العادل٬ 
تتيحه  الّذي  والحّر  العام  فالّنقاش  وأْخلقتها٬  الدميقراطيّة  العمليّة  بتْعزيز 
الدميقراطيّة يلعب دْورا رئيسيّا يف تحسني جْودة الخيارات االقتصاديّة واالجتامعيّة 
ويف الضغط عىل املؤّسسات والتصّدي لها متى انْحرفْت عْن خْدمة الصالح العام.

ويف الواقع٬ هنا تكمن مهّمة القوى الوطنيّة التقدميّة املتشبّعة بالفكر االجتامعي٬ 
فهي ستكون مسؤولة أّوال عن املطالبة بالحريّة والعدالة االجتامعيّة دون توقّف 
عند العقبات املفتعلة٬ وثانيا عن زرع الثقافة الدميقراطيّة االجتامعيّة وتوسيعها 

وربط الفعل السيايس باألخالق.
أعيتهْم  فالتونسيّون  نظريّا٬  املنال  صْعب  املهّمة  هذه  يف  النجاح  يبدو  وقد 
الّذين رأْوا ثورتهم تتوارى  الّتي تتغّنى بالدميقراطيّة والحريات٬ وهم  الخطابات 
خلْف ضباب »االنتقال الدميقراطي« الّذي استفادت منه األقليّة الحاكمة والنخب 
العتيقة الّتي تالحقها تهُم الفساد والعاملة للقوى األجنبيّة٬ بينام بقي جزء مهّم 
من التونسيني مقصيّا من الدورة االنتاجيّة٬ يعاين الفقر والبطالة ويتحّمل وحده 

كلفة الفشل االقتصادي والسيايس.
 Walter Benjamin ولكّن التاريخ حركته دائريّة٬ وهو كام يصفه والرت بنجامني
»كرنفال مستمّر من احتفاالت املنترصين املنتصبني عىل منّصة الظفر بنشوة عىل 
الطبيعيّة هي أن يعيد األخريون ترتيب  حساب املهزومني املندهشني٬ والنتيجة 

صفوفهم العادة اعتالء هذه املنّصة٬ وهكذا تغلق الدائرة بحتميّة مستمرّة«.
والطبقيّة  االقتصاديّة  الهيمنة  ملنظومة  اليوم  الغلبة  كانت  أنّه الن  ذلك  ومعنى 
املواطنني وأصحاب  النرْص سيكون غدا حليف عموم  فاّن  الجائرة٬  وللسياسيات 

الحقوق متى أعّدوا لهذا النرص كّل عدته.
وقْد عرّب املجتمع التونيس بشكل دوري عن انفتاحه عىل أفكار التقّدم والتغيري 
عّدة  يف  تشّكلت  الّتي  االجتامعيّة  الحركات  ذلك  عىل  مثال  وخري  االجتامعي٬ 
جهات يف البالد انطالقا من انتفاضة الرديف سنة 2008 وصوال اىل تحركات أبناء 
األحياء الشعبيّة يف جانفي 2021 والهبّة املواطنيّة ألهايل عقارب يف نوفمرب من 
السنة نفسها وحملة »تعلّم عوم« الّتي وّحدت أبناء »الفرياج« يف مواجهة القمع 
البولييس٬ وهي حركات رفعت مطالب اجتامعيّة واقتصاديّة مثْل الحّق يف الشغل٬ 
والفئات  الجهات  حقوق  عن  ودافعت  سليمة٬  بيئة  يف  والحق  املاء  يف  والحق 
فقد نجحت  التحرّكات٬  لهذه  االعالمي  والتهميش  األمني  القمع  املهّمشة.ورغم 
يف لفت النظر اىل القضايا الّتي دافعْت عنها٬ وعرّبت عن قدرة عالية عىل التنظّم 
مبا  االعرتاف  انتزاع  أجل  من  القمعيّة  وأجهزتها  الحكم  منظومة  مقارعة  وعىل 
حملتُْه من مطالب ورسائل أخالقيّة. وقد أعلنت هذه الحركات عن أفق جديدة 
للنضال من أجل الحقوق االجتامعيّة واالقتصاديّة٬ وعرفت كيف تفرض مطالبها 
للتنظّم بشكل مستقّل عن  أشكاال جديدة  قّدمت  العام٬ كام  للنقاش  وتطرحها 
األحزاب السياسيّة التقليديّة التي احتكرت الحضور يف الفضاء االعالمي دون أن 

يكون لها أّي تأثري عميل أو امتداٌد داخل املجتمع.
وال شّك يف أّن هذه الحركات متى عرفْت كيف تتجاوز تشتّتها ومطلبيّتها الضيّقة 
والتحمْت مع بقيّة القوى الوطنيّة الحاملة لفكر وطني اجتامعي ستشّكل النواة 
للعوملة  الثقافيّة  الهيمنة  زمن  الوطني  النضال  يقود  تونيس جديد  ليسار  األوىل 
النيوليرباليّة.وميالد هذا اليسار يبقى رهني انتاج خطاب خاص به يسمح له مبّد 
جسور للتواصل املبارش مع عموم الرشائح االجتامعيّة وأصحاب الحقوق٬ فالتغيري 
االجتامعي ال يتحّقق باألقليات أو النخب٬ بْل يتطلّب االنخراط الفعيل واملسؤول 

ألوسع الفئات الشعبيّة.
ويعني ذلك أّن مرشوع التغيري االجتامعي يجب أن ينترش ويتأّصل داخل املجتمع 
بأرسه اىل أن يتحّول اىل ثقافة مهيمنة ومرشوع جامعي مشرتك يستبْطُنه ويدافع 
عنه أكرب عدد ممكن من التونسيّني٬ فتونس جديرة بجمهوريّة وطنيّة اجتامعيّة 

دميقراطيّة قابلة للحياة واالستمرار٬ وعىل هذا األمل سنبني املستقبل.

* لطفي املاكنيامُلجتمع التونسي أمام تحدّيات الراهن

بالتلميح والتصريح

ما بعد ختم الدستور!
 ال أعتقد أّن انتظارات عموم الشعب الكريم يف هذه املرحلة 
هي باألساس دستورية وموغلة يف تقويم املسار الدميقراطي وهذا 
ما يذهب إليه أغلب املتابعني للشأن الوطني خاّصة وأّن تداعيات 
األزمة االقتصادية عىل العائالت التونسية مل تعد خافية بل هي تؤرش 
الدول األوروبية من  ملا هو أسوأ آخًذا يف االعتبار ما تعانيه كربى 
صعوبات لتأمني التزّود بالطاقة لفصل شتاء قد مل تعشه الشعوب 
يهّدد  مبا  األساسية  املواد  يف  نقص  إىل  اضافة  عقود  منذ  األوروبية 

استقرارها االجتامعي.
وتأسيسا عىل ما ذكرنا يف ُمهجة الرشائح املفقرة واملهّمشة كام 
يرّدد الخطاب الرسمي بإستمرار كانت متعلّقة بالكثري من القرارات 
أو حتى نوايا إلتخاذها بعد أن تّم الحسم نهائيا يف نتائج اإلستفتاء 
القادمة إن جاز  وتقديم رئيس الجمهورية لخارطة طريق املرحلة 

لنا التعبري ذلك.
فأغلب الذين ذهبوا إىل مكاتب االقرتاع لإلستفتاء وكام ذكر أحد 
املختصني يف عدد سابق من »الشعب« سبقتهم الكثري من األمنيات 
يف تحّسن مستوى عيشهم بعد أن كابدوا عىل مدى السنوات املاضية 
غالء األسعار وتدهور املقدرة الرشائية وتديّن الخدمات العامة من 
واملاء  الكهرباء  كإنقطاع  األساسيّة  املرافق  من  وغريها  ونقل  صّحة 
عىل  إليه  يفتقرون  البالد  من  مختلفة  بجهات  املواطنني  )عديد 
مدى كامل السنة( وارتفاع مؤرشات الفقر والبطالة واملنقطعني عن 
التعليم بعد أن تجاهلت أغلب الحكومات السابقة هذه األولويات 
ألنّها كانت تبحث فقط عىل استمرارها يف الحكم مبا أنّها خاضعة 
عىل  اللوبيات  مع  والتحالف  والرتضيات  الحزبية  للمحصاصات 

حساب مصلحة أغلب رشائح املجتمع.
تراكامت  بفعل  الحالية هي  األوضاع  ترّدي  بأن  االقرار  وبقدر 
أرشنا إىل بعض أسبابها فإّن ذلك ال يعني إستدامة الحال وكأنّه قدر ال 
ميكن أن ينجيل بعد أن حسم الذين ذهبوا إىل مكاتب االقرتاع )ألّن 
هناك من يرى أنّهم ال ميثّلون أغلب الجسم االنتخايب( يف أمر الذين 
حكموا خالل العرشية املاضية وهذا ال ميكن تجاهله ألّن من انحازوا 
إىل الدستور الجديد هم عىل غري علم مبختلف فصوله ومقاصده بل 
كانت غايتهم األوىل عدم عودة املنظومة السابقة املتجّسدة بالنسبة 
إليهم يف مختلف مظاهر ضنك العيش وانعدام الطأمنينية وبالتايل 
فإّن منحهم رئيس الجمهورية جميع السلطات والصالحيات غرضه 
بالّنسبة إليهم الخروج من تلك الدائرة التي ضافت عليهم وشعروا 
يف لحظة معيّنة أنّها لن تزول إالّ بالعودة إىل اعتامد النظام الرئايس 
الذي ظّل ذاكرة عموم التونسيني مرتبط »بأبوية« رئيس الجمهورية 
تلك  إرهاق  عدم  مع  املشاكل  لجميع  الحلول  إيجاده  خالل  من 

الذاكرة بفقه ومقاصد الدساتري ومفسرييها.
لذلك فإّن االنتظارات من كلمة رئيس الجمهورية بعد أن ختم 
الجانب  عىل  تقترص  أن  من  وأوسع  أكرب  كانت  الجديد  الدستور 
السيايس الذي إنغمس يه كل الذين تداولوا عىل حكم البالد وأطنبوا 
الحقيقة مجرّد كالم بات  الحديث عن برامج ومشاريع هي يف  يف 
مازال  الطعام البد من إسامعه ملن  يغيب عن  الذي ال  امللح  مثل 
يعتقد يف مثل مفرداته وبالتايل فإنّهم تعلّقوا بأمل أن يتّم القطع مع 
طغيان الجانب السيايس وحساباته املعلنة والخفية وأن يتّم تغليب 
عدد  ترصيحات  تواتر  ظّل  يف  واالجتامعية  االقتصادية  األولويات 
من أعضاء الحكومة عن فرضيات عّدة قد تطبقها الحكومة ومنها 
الخدمات  زيادة يف  وما سيتبعها من  املحروقات  أسعار  الزيادة يف 
مع  الجارية  باملفاوضات  عالقة  عىل  التي  تلك  أو  بالنقل  املتصلّة 
ممثيل صندوق الدويل الذي ال نعتقد لحظة أنّه متألّم عىل ترّدي 
أوضاع غالبية رشائح التونسيني وهذا ما يجب اإلنتباه إليه حتى ال 

يبقى يف ذات الدائرة املفرغة.
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* ناجح مبارك

اليابانية  التونسية  والصناعة  التجارة  غرفة  رئيس  عباس  بن  الهادي  قال 
الكتاب االبيض ان تونس مقبلة عىل مرحلة جديدة  اثناء تقديم  »للشعب« 
واستثنائية يف سلم التعاون بينها وبني اليابان ذلك ان حجم االستثامر املنتظر 
يتجاوز الـ9 آالف مليار مبا يعادل 2،7 مليار دوالر ودعا رجال االعامل التونسيني 
واصحاب املؤسسات الصغرى واملتوسطة واملستثمرين يف املجامع االقتصادية 
الكربى اىل املشاركة واقتناص فرص االستثامر، خالل القمة االقتصادية اليابانية 

االفريقية يف تونس العاصمة بني 27 و29 اوت الجاري.
اكرث من واجهة وذلك  االيام عىل  بودن رمضان هذه  وتتحرك حكومة نجالء 
من  الضيوف  االف  مبشاركة  وذلك  بتونس  العاملية  طوكيو  قمو  نجاح  لتأمني 
لهذه  الثانية  االفريقية  املحطة  وهي  العامل  ودول  االفريقية  والبلدان  اليابان 
القمة العاملية اليابانية وذلك بعد ان انعقدت الدورة الفارطة يف كينيا، عىل ان 
تنعقد الدورة املقبلة يف اليابان ،وحسب املعطيات االولية فإن عدة مشاريع 

سرتى النور يف تونس بدعم ياباين.
عباس  بن  الهادي  والصناعة  للتجارة  اليابانية  التونسية  الغرفة  رئيس  أوضح 
االبيض«  »الكتاب  ان  الثورة  ابان  بتونس  الخارجية  يف  مناصب  شغل  والذي 
يقوم عىل  واملالية  االقتصاد  الخرباء يف  تأليفه مع عدد من  الذي حرص عىل 
جرد املشاريع القابلة للتنفيذ والتمويل، يف ظرف تحتاج فيه تونس إىل دعم 
القيمة املضافة لنسيجها التجاري والصناعي، وهذه املشاريع متنوعة ومتعددة 
وال تقترص عىل املناطق الصناعية يف تونس العاصمة بل تشمل عدة جهات 

داخل الجمهورية.
املشاريع الواردة بالـ»الكتاب االبيض« تضم 82 مرشوعا بقيمة جملية مالية 
واستثامرية تناهز 2،7 مليار دوالر مبا يعادل 9 االف مليار بالعملة الوطنية. 
وعن املشاريع التصنيعية اوضح ان هذه املشاريع تالمس عدة قطاعات اولها 
ان عددا من مشاريع  إىل  الطبية وأشار  االدوية والصيدلة واملنتوجات  قطاع 
موعد  قبل  الفعيل حتى  النطالقها  والتحضري  عليها  املوافقة  االختصاص متت 

اليابانية االفريقية »تيكاد 8«،  انعقاد القمة العاملية 
عىل أن يتواصل العمل عىل تفعيل املشاريع االخرى 
والخاص  العام  القطاعني  بني  والرشاكة  بالتوافق 
الياباين  الجانب  من  متول  خاصة  مشاريع  وأخرى 

لفائدة الباعثني الخواص.

في الطاقات المتجدّدة واالقتصاد 
األخضر 

الطاقات  تهّم  فإنها  األخرى  املشاريع  إىل  وبالنسبة 
املتجددة واالقتصاد االخرض وتكنولوجيا الفضاء ومع 
يف  املقدمة  املشاريع  من   % 75 نسبة  متثل  االدوية 

الكتاب االخرض والتي ستقدم اىل املستثمرين أما ما تبقى من املشاريع فهي 
البناءات  من  الكربى  املشاريع  وانجاز  التحتية  البنية  مجال  يف   % 25 تناهز 
والطرقات، هذا اىل جانب صناعات مكونات السيارات، وهو مجال اقتصادي 
واستثامري واعد يف تونس وهو من مشاريع القيمة املضافة وتوجد يف تونس 
مصانع يابانية يف بنزرت لصناعة مكونات السيارات يف انتظار اقامة مصنع آخر 
يف املنستري وذلك حسب ما أكدته مصادر من املصالح االقتصادية واالستثامرية 

بسفارة اليابان بتونس.

توفير فرص النجاح
شدد الهادي بن عباس رئيس الغرفة عىل ان الجانب الياباين ويف اعىل مستوى 
يف  االول  االقتصادي  االستحقاق  لهذا  النجاح  ظروف  كافة  توفري  عىل  يشدد 
افريقيا وان نصيب تونس من االستثامرات والتمويالت سيكون هاما علام وان 
االقتصادية  التظاهرة  من  االخرية  للنسخة  املرصود  للتمويل  الجميل  الحجم 
الـ60 مليون دينار  الـ 20 مليون دوال  مبا يفوق  لقّمة طوكيو يف كينيا ناهز 
وحصدت آنذاك كينيا والبلدان االفريقية 18 مرشوعا اقتصاديا رشعت الجهات 
املعنية اليابانية واالفريقية يف التنفيذ وتأمل الجهات االقتصادية التونسية يف 

تجاوز هذا الرقم من املشاريع االستثامرية يف تونس.

خلق آالف مواطن الشغل
اليابانية  القمة  ايام  خالل  عليها  املصادقة  املنتظر  املشاريع  هذه 
االفريقية ميكن ان توفر اكرث من 10 آالف موطن شغل عىل أن تجد 
الجهات املانحة خريجي جامعات ومستثمرين لتنفيذها وتعول تونس 
كام يؤكد عىل ذلك ناصف بلخريية نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة 
وتقنية  علمية  وكفاءات  مالئم  استثامر  مناخ  عىل  اليابانية  التونسية 
املشاريع  هذه  إلنجاح  والترصف  التسيري  حسن  يف  وقامات  وصناعية 
الغرفة واملسؤولني  القيمة املضافة وهذا ما توقف عنده اعضاء  ذات 
االقتصاديني التونسيني يف حواراتهم االخرية مع الجانب الياباين والذي 
لتأمني نجاح هذا االستحقاق  بتونس وطوكيو عدة اجتامعات تنسيقية  عقد 

االقتصادي االول من نوعه يف تاريخ العالقات االقتصادية التونسية اليابانية.
تجدر االشارة إىل أن القيمة الجملية لالستثامرات ومتويلها سيكون يف حدود 25 
ُر بـ5 مليار دوالر عن القيمة املالية التي ُخّصصت  مليار دوالر اي بزيادة تقدَّ
لقّمة كينيا ولكن تونس وامام هذا الزخم املايل لن تكون يف معزل عن منافسة 
وتنافس  الياباين  التمويل  »كعكة«  من  بنصيبها  لتحىض  اخرى  افريقية  دول 
تونس دول ذات منو اقتصادي مرتفع من سنة اىل اخرى مثل جنوب افريقيا 
والكنغو الدميقراطية والكوت ديفوار والكامرون وعىل املسؤولني يف الحكومة 

التحرك من اجل حسن تقديم مناخ االستثامر يف تونس وافق تطويره. 

حسن التنظيم
تحتضن تونس دورة »تيكاد 8« بني نزل الاليكو وقرص املؤمترات وبعض النزل 
األخرى املجاورة اشغال الندوات واللقاءات والحوارات املبارشة، ليكون حسن 
االعامل  رجال  مالحظات  اىل  واإلصغاء  املهّم  الحدث  لهذا  رضوريا  التنظيم 
اجل  من  املشاريع  إلقامة  والعوائق  النقائص  لتجاوز  االجانب  واملستثمرين 

تذليل العراقيل امام اقامة املشاريع دون تعطيالت إدارية.

بين الموعود والمنشود:

قمة طوكيو بتونس تقدم 82 مشروعا بـ 9 آالف مليار 

* ناجح مبارك 

املعزولني  والقضاة  العدل  وزارة  بني  القانونية  املعركة  تتواصل 
اكرث  جفال  ليىل  العدل  لوزيرة  االخري  التوضيحي  البيان  وكان 
االول والذي جاء مقتضبا ومعلنا  التوضيحي  البيان  وضوحا من 
هذا  يف  االضايف  واالمر   57 الـ  القضاة  ضد  جزائية  تتبعات  عن 
 109 يناهز  أصبح  بالتتبع  املشمولني  القضاة  عدد  أن  البالغ 
باضافة 52 قاضيا اضافيا. فام هو أفق املعركة القانونية؟ وماذا 
عن دور املجلس االعىل للقضاء وهل سيصادق رئيس الجمهورية 
عن الحركة القضائية؟ وماذا عن سد الشغورات بالنظر إىل قرار 

تعليق االعفاء الصادر  عن قبل الرئيس االول للمحكمة االدارية؟  
يبدو ان وزيرة العدل التي مل متض عىل البيانني االخريين الصادرين عن الوزارة 
وذهبت  االدارية  للمحكمة  االول  الرئيس  لقرار  االستجابة  عدم  اختارت  قد 
مذهب التصعيد ،وذلك ما تضمنه بيانها االخري. وزيرة العدل وحسب النص 
حولت وجهة الرصاع حول املحاسبة القضائية للقضاة اىل اعضاء املجلس االعىل 

للقضاء.
بعض وسائل  تداوله يف  يتم  ملا  أنه وخالفا  العام  الرأي  العدل  وزارة  أعلمت 
التواصل االجتامعي من قبل أطراف تسعى إىل تعطيل مسار املحاسبة وتدعي 
عدم وجود ملفات، أن إثارة التتبعات الجزائية ضد القضاة املعفيني وذلك عمال 
بأحكام املرسوم عدد 35 لسنة 2022 املؤرخ يف 1 جوان 2022، وقد تعهدت 
النيابة العمومية املختصة بامللفات )109 ملفا( واذنت بإحالة عدد مهّم منها 

عىل االقطاب القضائية املختصة يف الجرائم اإلرهابية والفساد املايل.
املايل  كالفساد  جرائم  عدة  أجل  من  الغرض  يف  تحقيقية  ابحاث  فتح  وتّم 
إىل  باإلضافة  والديوانية..  االقتصادية  والجرائم  األموال  وغسيل  والرشوة 
اإلجراءات  وتعطيل  إرهايب  تنظيم  عىل  كالتسرت  ارهابية  صبغة  ذات  جرائم 
واالنحراف بها.. إضافة إىل  جرائم أخرى كمساعدة شخص عىل التفيص من 

الجرمية  به  تثبت  ما  واخفاء  العمومية  السلطة  تفتيش 
الجرائم  من  وغريها  الجنايئ  اإلثبات  وسائل  يف  والتفريط 
املتمثلة يف التدليس واستغالل خصائص الوظيف واإلرضار 
باإلدارة وجرائم التحرش الجنيس ومخالفة القوانني املنظمة 

لألسلحة والذخرية..

في مرمى المجلس المؤقت  
املؤقت  االعىل  املجلس  اعالم  تولت  بأنها  الوزارة  تذكر 
التتبعات  موضوع  املعفيني  القضاة  بقامئة  العديل  للقضاء 
تعهيد  تم   2022 جوان   1 ومنذ  انه  توضح  كام  الجزائية. 
التفقدية العامة مبهمة جرد مكاتب القضاة املعفيني قصد تحديد املسؤوليات 
تقارير  واحالة  املكاتب  بعض  القانونية يف شان  االجراءات  اتخاذ  اقتىض  مام 
الجرد عىل النيابة العمومية املختصة التي أذنت بفتح االبحاث الجزائية الالزمة 

بشأنها. 

محكمة بنزرت وتعطل االحكام
التأكيد  يُشار إىل أن عملية الجرد بخصوص بقية املكاتب ال تزال جارية مع 
عىل أن وضعها تحت طائلة الجرد ال يعطل سري العمل وال يؤثر عىل حقوق 
اشكال يف شانها وذلك عىل  اي  إثارة  تقع  املتقاضني ومنذ 1 جوان 2022 مل 
املكاتب  جرد  عملية  إمتام  تعطيل  ذلك  يف  غايتهم  البعض،  يدعيه  ما  خالف 

والتاثري عىل مسار املحاسبة.
وهكذا فان التعطيل للسري العادي للمحاكم يلمسه املحامون واملتقاضون عىل 
حد السواء ، ولعل حالة رئيسة املحكمة االبتدائية ببنزرت تقيم الدليل عىل 
ذلك فقد تم ختم االقفال وتغيريها مبكتب املعنية باالمر دون علمها ودون 
حضورها وهذا ما جعل نائبة رئيسة املحكمة تعلم املحامني بذلك وتتحدث 
ورقن  العرائض  عىل  االذن  خصوص  يف  للمحكمة  العادي  السري  تعطل  عن 

االحكام وخاصة االستعجالية منها.
القضاة  عن  الدفاع  هيئة  وعضو  املحامي  مسعود  بن  كامل  االستاذ  وحسب 
املعفيني فان ما حدث يف املحكمة االبتدائية ببنزرت ويف مكاتب قضاة آخرين 
غري قانوين ويف االمر امعان يف عدم تنفيذ قرارات املحكمة االدارية وهي احكام 
تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية والذي طالب وزيرة العدل 

بتقديم مؤيدات بان القضاة املعنيني هم محل تتبع جزايئ.

قضايا منذ شهر جوان  
وزيرة العدل ليىل جفال ومنذ شهر جوان اكدت ان القضايا الجزائية املرفوعة 
النيابة  إىل  وقبله  القضاء  اىل  مبؤيداتها  تقدميها  تم  قد  املعزولني  القضاة  ضد 
العمومية ولكن ارضاب القضاة حال دون التعّهد بها. وكانت وزيرة العدل قد 
أكدت كذلك رصف مستحقات القضاة املعزولني منذ 22 جويلية  الفارط وذلك  

تطبيقا ملقتضيات االمر عدد 516 املؤرخ يف غرة جوان 2022.
إعالم  من  العدل  وزارة  بيان  تضّمنه  ما  هو  اكرث  االزمة  الستفحال  يؤرش  ما 
املجلس االعىل للقضاء بالتطورات االخرية يف ملف القضاة املعزولني من أمر 
العزل والتتبع الجزايئ إىل الصبغة القانونية من املجلس وهذا ما سيتّضح أكرث 
بالنظر اىل الحركة القضائية التي ينكّب االعضاء عىل حياكتها يف االيام القادمة 
ان  ام  شاغرة  ستبقى  املعزولني  القضاة  وظائف  ان  هل  املراقبون  ويتساءل 
رئيس املجلس االعىل للقضاء سيطبق امر املحكمة االدارية ومييض عىل نقلهم 

كمبارشين؟

األمر عند رئيس الجمهورية 
فهو  سعيد  قيس  الجمهورية  رئيس  قرطاج  ساكن  عند  القضائية  الحركة  أمر 
الذي سيميض عىل الحركة وعندها يطلع القضاة والرأي العام عن مآل أحكام 
املحكمة اإلدارية، ويف كل الحاالت فإن مصري املعركة بني وزارة العدل والقضاة 

املعزولني لن يقف مع العودة القضائية خالل شهر سبتمرب القادم.

عدد القضاة محل التتبع يقفز إلى 109

الوزارة ترمي بمطرقة االحكام يف رحاب املجلس االعلى 
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بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2022/05
على الخط بإجراءات عادية للمرّة الثالثة

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرّة الثالثة عرب منظومة الرشاء العمومي »Tuneps« ملرشوع توسيع وإنارة 

الطريق الوطنية عدد 14 ببلدية السند فعىل املقاولني املرخص لهم والرّاغبني يف املشاركة تحميل ملفات طلب العروض 

عرب املنظومة.

ترسل العروض اإلدارية والعروض الفنية واملاليّة املنصوص عليها بكراس طلب العروض عرب منظومة الرشاء العمومية 

.»Tuneps«

أّما بالنسبة للضامن الوقتي يتّم إرساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول أو بالربيد الرسيع أو يودع مبكتب الضبط وال 

يحمل سواء عبارة »ال يفتح وثائق تكميلية لطلب عروض عدد 05 للمرّة الثالثة الخاص بتوسيع وإنارة الطريق الوطنية 

عدد 14 ببلدية السند«.

حّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الجمعة املوافق لـ 2022/09/23 عىل الساعة العارشة صباحا.

يتّم فتح العروض املالية والفنيّة يف جلسة علنيّة مبقر البلدية يف نفس اليوم لختم قبول العروض عىل الساعة الحادية 

عرش صباحا ويسمح للمشاركني بحضورها.

يبقى كّل مشارك ملزما بعرضه ملّدة 120 يوما إبتداًءا من اليوم املوايل لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

املالحظات:

حّدد الضامن الوقتي مببلغ قدره ثالثة آالف وخمسامئة دينار )3.500د(.

تُلغى وجوبا العروض التي ال تتضّمن الضامن الوقتي.

* بقلم: ناجي الخشناوي

قضبان سجن  بلدية طربقة خلف  رئيسة  العلوي  آمال  السيّدة  ُسجنت 
ليلة  منذ  والفاسدين  الفساد  مقاومة  بتهمة  الكاف  مدينة  يف  صغري 
الثالثاء 09 أوت 2022 إىل حدود صباح يوم الخميس 18 أوت، أما آمال 
التونسيات والتونسيني فهي سجينة خلف قضبان سجن كبري اسمه تونس 
بتهمة اإلفراط يف الحلم بالحرية والكرامة والعدالة االجتامعية منذ 14 
تطْل  مل  العلوي  آمال  السيدة  فإن  متوقّعا  كان  ومثلام   ،2011 جانفي 
أطفالها،  إىل  لتعود  تّم إطالق رساحها،  إذ  الظلم،  إقامتها خلف قضبان 
لكن آمالنا نحن، الشعب املسحوق، ما زالت قابعة خلف القضبان منذ 
أكرث من 12 سنة كاملة، آمالنا ما زالت رهينة املزاج السيايس املتقلّب، 
الّسيايس  وجه  قبيح،  وجه  بألف  يخنقها  قاهر  سّجان  قبضة  رهينة 
اإلعالمي  ووجه  الغاصب  األمني  ووجه  الفاسد  القايض  ووجه  الكاذب 
يتحّكم  الذي  األخري  الدماء... هذا  مّصاص  األعامل  املزيّف ووجه رجل 
ليضمن  املاليني  عرشات  من  عليها  يغدقه  مبا  القبيحة  الوجوه  كل  يف 
تضّخم ثرواته بآالف املليارات التي ينهبها باسم القوانني ويحسن إيداعها 

وتهريبها خارج الحدود يف البنوك والعقارات واملنقوالت...
تخلّصت السيّدة آمال العلوي من قبضة ذراع واحدة لتستأنف رصاعها 
ومقاومتها لها، أما آمالنا نحن فهي يف قبضة أذرع األخطبوط القاتلة، ال 
فالرابعة...  فالثالثة  الثانية  نقع يف  واحدة حتى  ذراع  من  نتخلّص  نكاد 
ونظّل نتخبّط إىل ما ال نهاية يف رصاع دونكيشويت ال يرتك لنا حتى الفرصة 
من  نتخبّط  ونظّل  تنتهي،  ال  التي  املقاومة  واستئناف  أنفاسنا  السرتداد 
وتدمي  الحاكم  أكاذيب  تخنقنا  آخر،  إىل  ذراع  ومن  أخرى  إىل  زنزانة 
الخامسة  الساعة  إعالميّي  تفاهات  وتلهينا  البوليس  »ماتراك«  أجسادنا 
والعرشين وتدّق أعناقنا مطرقة القايض املرتيش ويغتصب رجل األعامل 
املسحوق  النمل  مثل  ونحن  وإيدامنا،  خبزنا  تأمني  يف  املحموم  رصاعنا 

تحت وطأة الرحى الوطنية التي ال تكّل وال متّل من تحويلنا إىل نفايات 
مستشفيات  يف  أو  الطرقات  إسفلت  عىل  أو  البحار  أعامق  يف  تالفة 

ومصّحات العالج النفيس...
ولذلك  كبري،  سجن  وال  صغري  سجن  يوجد  ال  السجن،  هو  السجن 
القابعات والقابعني خلف  كّل  العلوي ومع  آمال  فنحن مسجونون مع 
قضبان السجون الظاملة، ونحن أيضا يف حّريتنا املوهومة نتحرّك داخل 
بالحديد  املكبّلني  تراب وطننا وتحت سامء تونسنا متاما مثل املساجني 
واملقيّدين بالّسالسل يف حرب صامتة ال هوادة فيها وال يشء ثابت فيها 
سوى أن حّريتنا بعيدة املنال يف هذا الجحيم اليومّي الذي ال يريد أن 
ينتهي منذ أكرث من عقد، حيث تدرّب السّجان جيدا عىل ترصيف تركيب 
مكاننا  نحن يف  مرحلة جديدة، وحيث  كّل  مع  الدميقراطي«  »االنتقال 
تدّربنا أيضا عىل قبول املخاتلة واملراودة وتصديق أن »الحاكم« الجديد 
سينقذنا فعال من قبضة السّجان القديم، إىل أن يتحّول بدوره إىل سّجان 
تتغرّي  االنقاليب...  إىل  الرّشعي  إىل  املؤقّت  من  دواليك  وهكذا  جديد، 

األسامء لتظّل نفس السياسات...
السجون الفعلية واملؤسسات العقابية منترشة يف كل ربوع تونس، املدنية 
تتشابه يف  األحداث وغريها، وهي سجون  وإصالحيات  الّنساء  وسجون 
االكتظاظ وسوء املعاملة واالنتهاكات والتعذيب وظروف اإليداع املهينة 
انتظار  وطول  الدولية  املعايري  ألدىن  تستجيب  ال  التي  البرشية  للذات 
التي  الشهادات  كل  وتتّفق  الترشيعية،  املنظومة  وتخلّف  املحاكمة 
إىل فضاء فعيل  تحّولت  التونسيّة  السجون  أن  الّداخل خاصة،  تأيت من 
وحقيقي للجرمية ولتنمية الفعل اإلجرامي بدالً عن اإلصالح، لكن قضبان 
السجون الالمرئيّة واألقفاص الّشاسعة تنترش عىل مساحة 163610 كلم، 
وتهيم فوق أدميها  أكرث من 12 مليون نسمة، قضبان وأقفاص ترتفع أمام 
جميع املباين واملؤسسات دون استثناء، فمدارس العلم وجامعات املعرفة 
الحلم  وتدفن  الخيال  تقتل  والطلبة  للّناشئة  تُطاق  ال  سجونا  أصبحت 

الطموح، واملستشفيات واملصحات تحولت إىل جحيم سجني  وتقصف 
املستشفيات  تحّولت  بل  والتعايف  التّداوي  يف  حّقهم  ينسف  للمرىض 
اإلدارات واملرافق  للمقابر، وباملثل ملختلف  العمومية إىل طرق رسيعة 
الذين  الخدمات  طالبي  أمام  السجن  لهذا  صارخ  وجه  فهي  العمومية 
يهدرون الساعات الطويلة من أجل وثيقة ال قيمة لها، وحافالت النقل 
العمومي وعربات القطارات وطائرات الغزالة والبواخر ليست إالّ سجونا 
الرضائب وجحيم ال  املؤلّفة من دافعي  تختنق داخلها اآلالف  متحرّكة 
التّحرش والرسقة والعنف والدهس، وأروقة املحاكم سجون  يطاق فيه 
وجه  يف  املرفوعة  اإلعالم  سجون  مثل  مثلها  العدالة  وجه  يف  مرتفعة 
ال  سجن  املرصفية  واملؤسسات  والبنوك  العام،  الرأي  وإنارة  الحقيقة 
نهايئ ألعامرنا وحياتنا التي نبّددها يف دفع الفوائض واملرابيح والخدمات 
الوهمية ألصحاب البنوك الذين هم أنفسهم أصحاب املقاوالت العقارية 
وأصحاب رشكات بيع السيارات وهم أنفسهم مالكو املصحات الخاصة 
واملدارس الخاصة والفضاءات التجارية... وحتى الفضاء االفرتايض تنازل 
عن كونه فضاء للتنفيس والتّشارك وأصبح بدوره سجنا مفتوحا اختلطت 
فيه الوجوه واألقنعة املزيفة... أّما املصانع واملعامل واملؤسسات اإلنتاجية 
العمل تستثمرها وتستنزفها ومتتّصها بأجور  فهي سجون حقيقية لقوة 
ضئيلة ووضعيات هّشة مفّخخة بالعقوبات التأديبية واملراقبة املهينة...

إن الّسجون الحقيقيّة ليست تلك التي منّر أمام أبوابها املغلقة وأسيجتها 
العالية، السجون الحقيقية هي التي ترتفع داخلَنا، القرارات املسجونة 
يف أدراج الحسابات السياسويّة، األفكار واملقرتحات املسجونة يف عيون 
الصغرية  األحالم  الكفاءات،  لدى  املسجونة  اإلرادة  الشباب،  وصدور 
نحو  املستمّر  السقوط  يشاهدون  وهم  الجميع  قلوب  يف  املسجونة 
الخراب  وهذا  الصغرية،  وتفاصيلنا  بحياتنا  يحيط  ما  كّل  يف  الحضيض 

املعّمم يف كل مكان...
إنّنا منثّل النموذج األسوأ ملَا يسميه ميشال فوكو »مجتمع االنقياد السهل« 
الالمرئية  القضبان  وراء  العيش  عىل  والتدريب  الرتويض  لنظام  وفقا 
أجل  من  وسواعدنا  بأموالنا  نشيّدها  التي  العموميّة  األقفاص  وداخل 
ُدًمى مقموعة  إىل  إنسانيتنا وكينونتنا ونتحّول  نفرّط يف حّريتنا ويف  أن 
ومهانة ومحبطة ويائسة »نعيش« حياة مصطنعة... حياة منضبطة لنظام 
التّفاهة... ومع ذلك، وأمام كل هذه الّسجون، ومثلام يقول أيضا ميشال 
فوكو »حيث توجد السلطة، توجد املقاومة«، فإن يف تونس مئات، بل 
للفاسدين  التّصّدي  يف  ورشاستها  مقاومتها  يف  العلوي  آمال  من  اآلالف 
وكرس قضبانهم الصدئة... ويف صدور آالف التونسيات والتونسيني يرتفع 
بّد للقيد أن ينكرس«... وأن  أنّه »... ال  القاسم الشايب مرّددا  أبو  صوت 

ا. لتونس وجه آخر أجمل سيتكّشف يوما مَّ

آمال التونسيات والتونسيني يف السّجن الكبري
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املتنوع  التنشيط  للتنمية والثقافة باملطوية، أسبوعا من  العني  أثث مهرجان 
شمل كل أشكال الفنون واملهارات اإلبداعية التي استقطبت الشباب أساسا... 
تحية دعم وتقدير إىل الهيئة ومديرها وإىل كل الجمعيات األهلية من البلدية 
والفضاءات الثقافية والتعليمية التي انخرطت يف إنجاح املسار.. مساهمتي، 
رشفتني بها هيئة املهرجان وثقة الرفيقة نائلة جراد عرب تكليفي بتقديم كتاب 
 Ali Jrad, communiste بالفرنسية   2019 سنة  الصادر  جراد،  عيل  نجلة 
Tunisien entre mémoire et histoire. جاء املؤلف يف 550 صفحة و 4 
عناوين و23 فصل.. إضافة إىل الرصيد الوثائقي املوشح لهذا الكتاب املرجعي 
عن املحتفى به شخصية مهرجان العني، وعن الحزب الشيوعي وأساسا عن فرتة 
والنقابات...  املثقفني  األحزاب وحركية  تاريخ تونس شهدت نشأة  فارقة من 
حيث  من  سواء  الالمنطية  الشخصية  جراد،  عيل  بيبلوغرافيا  تفصيل  دون 
التكوين وتفرع املساهامت وكذلك املسار الرتاجيدي.. ولد يف 1911 باملطوية 
بدقة  وصفها  التي  قريته  بأبناء  أسوة  بتونس  لالستقرار  مبكرا  عنها  ورحل 
املنشأ،  نقايب  التعليم،  زيتوين  االجتامعية..  والعلوم  االنرتوبولوجيا  املختص يف 
دستوري ثوري كام سّمى نفسه ورفاقه من مطاوى املرجانية وترنجة العاملني 
باملهن الصعبة واملرهقة... تعلم وسافر إىل موسكو للرتبص ملدة سنتني... اقرتن 
برفيقة دربه ومعتقالته سوسان ميمون... كان له الدور الطالئعي التاريخي يف 
االمانة العامة للحزب الشيوعي التونيس من 1939 إىل 1948.. رُفت من هياكل 
FerryvileFerry� 1948 شهرا قبل انعقاد مؤمتر منزل بورقيبة  للحزب سنة

األسباب  رفاقه  علّل  األديب..  التقرير  قراءة  منع من دخولها ومن  التي   bille
الجميع  من  موصومة  لحظة   ...Et une vie privée déréglée بالخيانة)!(. 
إىل حد هذا اليوم... تقلب عيل جراد يف عديد املهن والحرف والتزم باالبتعاد 
دفاعا عن وحدة الحزب الذي كان من باعثيه... رجعت إىل مراجع كثرية العدد 
لكنها شحيحة املعلومة ذلك أن الذاكرة تضع الذكرى ضمن املقدس.. مل يعد 

الحزب الشيوعي االعتبار لعيل جراد، اكتفى بإرجاعه إىل القواعد سنة 1957.. 
غرار  عىل  وموصوما  منسيا  بقي  تشمله  مل  ستالني  بعد  ما  مراجعات  حتى 
عزل عيل  أسباب  من  به  الدليل  ما ميكن  وتروتسيك...  وزينوفايف  بوخارين 
جراد مؤرشات تاريخية مهّمة تستوجب تنزيلها يف سياقها التاريخي، لقد تبّنى 
موقفا من املسألة الوطنية واالستقالل يف مفارقة واضحة وجلية من قرارات 
األممية الثالثة، ودافع عن االنفصال التنظيمي عن هيكلية الحزب الشيوعي 
تجذير  نحو  دفع  وتعريبه،  التونيس  الشيوعي  الحزب  تْونسة  بإقرار  الفرنيس 
الحركة النقابية من محمد عيل والڨناوي وخاصة االتحاد العام التونيس للشغل 
بفلسطني  التقسيم  قرار  ثم تجارس ووقف ضّد  النقابية،  الوحدة  ودفاعا عن 
ناعتا الصهيونية بالرجعية ومعاداة الشعوب يف تقرير مصريها.. وهو موقف 
معارض للقرار الذي تبّنته األممية الشيوعية واالتحاد السوفيايت... وتعترب هذه 
األسباب كافية ألكرث من العزل... ورغم إنصاف التاريخ فإن عيل جراد رحل سنة 
1976 تاركا أرسارا مل تطلها بعد جسارة رفاق دربه... وانتهى الحزب الشيوعي 
بالصورة املعروفة ولعل لألخطاء جانب يف التفسري... اختتمت املداخلة بنقاش 

من املواكبني باختالف املرجعيات واالختصاص.. العربة املستخلصة تهّم تونس 
اليوم التي تعرف تخمة من األحزاب والجمعيات غري الفاعلة واملتغّولة لنسبة 
منها وبروز ُوّعاظ سياسيني عىل درجة من الهوس الفردي ego.. الوضع يذكرين 
تنامي  أمام  يجرالك(..  للحامة  جرى  ما  بالك  وسع  وسالت  جبل  )يا  مبقولة 
التيارات الشعوبية، مصري الحزب الشيوعي يصبح شائعا... أويل األلباب... إىل 
ترابط  تاريخية مفصلية  نائلة جراد دون ملرحلة  كتاب  موعد الحق... ختاما 
فيها العمل النقايب مبقاومة النازية والفاشية والتحمت بوادر الرصاع الطّبقي 
بالنضال من أجل تقرير املصري الوطني، كام تجىل دور املثقف العضوي املنارص 
األول  جراد  نائلة  كتاب  عنوان  املستقبلية…ولعل  الرسالة  صاحبة  للطبقات 
الصادر تحت عنوان ذاكرة النسيان Memoire de l’oubli يف 1976 يعرب عن 
والغنويش وعيل حترية  والقناوي  ورفاقه من محمد عيل  أبيها  ذاتها يف سرية 
ومحمد جراد والحداد عىل سبيل الذكر… أما اختزال املسألة يف الرصاع بني 
عيل جراد وموريس نزار فهو تجنٍّ عىل التاريخي عدم اعتامد مبْدإِ النقد الذايت 
الجمعية  الذاكرة  باالستقراء  تلهمنا  وعربة  دعوة  وهي  الفارقة…  اللحظة  يف 

وتاريخ الشعوب ورموزها…
* الهادي دحامن

مهرجان العني للتنمية والثقافة باملطوية يحتفي باملناضل علي جراد

* أبو جرير   
قابس  مبدينة  الفراشة  أثر  تظاهرة  فعاليات  تدور 
خالد  املثقف  ادارتها  عىل  ويرشف  أسسها  التي 
وستكون   2022 سبتمرب  و4  و3  و2  أيام1  الحمروين 
ابنة  الفنانة  الفلسطينية زهرية صباغ والدة  الشاعرة 
النارصة ريم البنا ضيفة رشف الدورة التي تحمل اسم 
تحت  فضيلة  بن  فاطمة  املتألقة  التونسية  الشاعرة 

شعار )آَن أن تحمل األحالم هودجنا(
والشعراء  الشاعرات  عديد  الدورة  هذه  وسيؤثث 
املتنوعة  الثقافة  األنشطة  وعديد  الفنانني  وبعض 
ببعض  واالحتفاء  الومضة  قصيدة  لكتابة  وورشة 
االصدارات الجديدة وتكريم بعض املبدعني من أبناء 

قابس.
الربنامج:

 اليوم األول: 01 سبتمرب2022
الساعة السابعة مساء بفضاء حوش خريف

� كلمة مدير التظاهرة
� كلمة املندوب الجهوي للشؤون الثقافية 

� إعالن افتتاح الدورة من طرف مديرة املركب الثقايف 
محمد الباردي بقابس

الفوتوغرايف محمد  الثقايف واملصور  الفاعل  تكريم   �
صويلح عىل مسرية نصف قرن

الساعة السابعة والنصف مساء 
حول  الوساليت  الهادي  محمد  الشاعر  يلقيها  شهادة 
الشاعرة فاطمة بن فضيلة وينوبها يف استالم شهادة 

تكرميها ودرع الدورة الرابعة
يؤثثها  األوىل  الشعرية  األمسية  فعاليات  انطالق   �
الشعراء جهاد املثناين وجامل قصودة وسعاد الشايب 
وعادل بوعقة ويدير األمسية الشاعر واإلعالمي منري 

هالل 
الساعة التاسعة ليال

� عرض االفتتاح يحييه الفنان القدير الشاذيل الحاجي 

* تنشط فقرات السهرة األوىل إقبال قفرايش والبشري 
فتوي 

 اليوم الثاين: 02 سبتمرب 2022
باملعهد  صباحا  العارشة  الساعة   �

الجهوي للموسيقى
نارص  الروايئ  لتكريم  فكرية  ندوة   �
وجملة  األدبية  مسريته  حول  بلحاج 

إصداراته
حمودة  مالك  للروايئ  أوىل  مداخلة 
بن  سفيان  للروايئ  ثانية  مداخلة  ثم 
املحارض  األستاذ  الندوة  ويدير  عون 

الصادق القاسمي 
بفضاء حوش  السابعة مساء  الساعة 

خريف
عادل  الشعراء  يؤثثها  الثانية  الشعرية  األمسية   �
وصابرين  املسعي  وبسمة  الله  عون  ونائلة  املعيزي 

غنودي ويديرها الروايئ عثامن لطرش 
الساعة التاسعة ليال

سهرة طربية مع الفنانة املتألقة عايدة النياطي رفقة 
املايسرتوعازف الكامن الفنان فداء الوحييش وتنشط 

فقرات السهرة جيهان بيداين وماجد ضيف الله 
* اليوم الثالث: 03 سبتمرب 2022

الساعة العارشة صباحا باملعهد الجهوي للموسيقى
الفلسطينية زهرية صباغ  الشاعرة  � لقاء مفتوح مع 
عن  للحديث  الجهة  ومثقفي  بإعالميي  يجمعها 
مسريتها الشعرية والجانب اإلنساين يف عالقتها بابنتها 

الفقيدة الفنانة ريم البّنا
الساعة السابعة مساء بفضاء حوش خريف

هندة  الشعراء  يؤثثها  الثالثة  الشعرية  األمسية   �
ومريم  السعيدي  وعيل  الله  ضيف  وفوزية  محمد 
ذياب ويدير األمسية الشاعر محمد الهادي الوساليت 

* الساعة الثامنة ليال:

الحمروين  إلهام  السينامئية  تديرها  سينامئية  سهرة 
وتنشط فقرات السهرة الثانية نعيمة بن محمود 

 2022 سبتمرب   04 الرابع:  اليوم   *
باملعهد الجهوي للموسيقى

بإصدار  لالحتفاء  فكرية  ندوة   *
»يوميات كوفيد التاسع عرش« للكاتب 
ويدير  مجيد  صالح  محمد  والصحايف 

الندوة األستاذ محسن بن حسن
* الساعة السابعة مساء بفضاء حوش 

خريف
� األمسية الشعرية الرابعة

الصباغ  زهرية  الشعراء  يؤثثها 
وماجدة  الجاليص  وجامل  )فلسطني( 

الظاهري وتدير األمسية اإلعالمية سامح قصد الله 
� الساعة الثامنة ليال

الجهة  ابن  القدير  الكوميدي  واملمثل  الفنان  تكريم 
يف  الطويلة  الفنية  مسريته  بعد  دخيل  القادر  عبد 

املجال املرسحي والتلفزي
 الساعة التاسعة ليال بساحة املدينة العتيقة )سوق 

املنزل( 
الفنان  الساكسفون  لعازف  خاصة  موسيقية  فقرة   �

منذر الفيتوري أعدها حرصيا للدورة الرابعة
� سهرة االختتام يحييها الفنان صالح مصباح 

بولبابة  اإلعالمي  الختامية  السهرة  فقرات  وينشط 
التلمودي 

برنامج الورشات: 
� ورشة الكتابة الشعرية والومضة: تأطري الشاعرين 

رحيم جامعي / سمري فرحاين 
شمس  نجيب  الفنان  األستاذ  تأطري  الرسم:  ورشة   �

الدين 
� برنامج سياحي مخصص للضيوف الكتشاف املناطق 

الجبلية والواحية يف الجهة.

دورة الشاعرة فاطمة بن فضيلة 

تحت شعار: »أَن أن تحمل األحالم هودجنا«

التشكيلية سهيلة حمزة غربال 

واشتغال  متنوعة  فنية  أعمال 
على املوضوع البحري

* شمس الدين العوين    

بالخصوص  ومنها  والثقافية  التشكيلية  الفنية  امللتقيات  عديد  يف  شاركت 
يف  أعاملها  وقدمت  باملهدية...  الحفر  وفن  للفنون  الدويل  السمبوزيوم 
معارض فنية خاصة وجامعية..كام أنها تشتغل عىل معرضها الجديد بدلية 
املوسم املقبل بأحد أروقة العاصمة ليضم حيزا من تجربتها الفنية والجاملية 

عرب سنوات ماضية.
وعن تجربتها التشكييل تقول الفنانة التشكيلية سهيلة حمزة غربال »... الفن 
هومعرفة كل يشء متحول للتعبري عن األفكار التي تعذب عقولنا ونرسمها. 
إنه االتجاه الجديد للشخص املثايل مع الفرشاة .وفن النسيج الذي يتمثل يف 
إعطاء حياة ثانية لنفايات املنسوجات. يستهويني لتكريم، وترجمة معاناة 
وانطالق  املتحررات.  النساء  معاناة  أيًضا  ولكن   ، الريفي  املجال  النساء يف 
الصيحات التي أطلقتها حواء.. إن جعل املرأة مثالية حيث تدمجها اللوحة 
وهي الدعوة التي تم إطالقها بصوت عاٍل وأن الفنان جعلها فكرة سائدة 
يف كفاحه األبدي من أجل االعرتاف الرصيح. هناك الكثري من الرموز التي 
يجب تذكرها يف سطح صغري يجمع بني األلوان واملوجات والرسائل. شكل 
جديد للرسم تفسح فيه اللوحة الطريق لخيال الفنان الذي ال يتوقف أبًدا 
عن االبتكار أثناء التعبري عن أكرب عدد ممكن من الرسائل من خالل عديد 
األلوان التي متكنت من جلب الجامل بقدر ما هي مالمئة للرسائل... كام 
أنني أعمل كثريًا عىل املوضوع البحري سواء يف الرسم أو يف فن النسيج... يف 
فن النسيج، أحاول منح النفايات وفضالت النسيج مجاالت جاملية لتكون 
يف أعامل فنية جديدة... أنا فنانة متعددة التخصصات كونت نفيس بنفيس 
وأحاول أن أجسد أفكاري عىل محامل مختلفة والتي يف رأيي تعطي بعًدا 

آخر للعمل«.
فسحة جاملية تقرتحها الفنانة التشكيلية سهيلة حمزة غربال تقوم عىل ما 
تراكم لديها من ذاكرة البدايات وخربات الحياة واملامرسة الفنية املكتسبة 

عرب الدأب واملثابرة.
هكذا هي الجدلية تجاه املادة والتلوين حيث العمل عىل تنمية التجربة 
وتطويوها مبا يتناغم وعامل الفنانة سهيلة الذي ينهض عىل أحاسيس وأفكار 

وأحالم جمة ال تُضاهى.
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* حسني عبد الرحيم

اختتمت الدورة الخامسة والثالثني ملهرجان سينام الهواة بقليبية مساء 
السبت 20 أوت تأيت ىف سنة مرور 60 عاما عىل تأسيس الجامعة التونسية 
لسينام الهواة وكان مرسح الهواء الطلق مملوءا بالشباب واملدعوين من 
مختلف املجاالت بكثافة ملحوظة والسينامئيني الهواة الذين أتوا من كل 

فج عميق بتونس والعامل.
وكانت الجوائز كام أعلنتها لجان التحكيم كام ييل:

 La جائزة الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السيناميئ: فيلم التيكتوكية
tikokeuse لنيكولو دجيتا. جائزة منظمة العفو الدولية: فيلم التيكتوكية 
بوالرناخت  فيلم  قليبية:  بلدية  جائزة  دجيتا.  لنيكولو   La tikokeuse
polarnacht للميس صمود من نادي السينامئيني الهواة بقليببة، جائزة 
لياسني  وقول«  »عرشة  سيناريو:  أفضل  والسيناريو:  للصورة  الوطنية 
أمني  الحصاد األخري ملحمد  تنويه خاص لصورة:  الصورة:  بلحاج، جائزة 
مسابقة  جائزة  العبدي،  لطارق  فوتبول  ماتش  صورة:  أفضل  عرفاوي٬ 
 pomme لفيلم والغرافة  للطرح  التحكيم  لجنة  تنويه  الوطنية:  األفالم 
لجنة  تنويه  بلوزة،  ملايا   Est ce vrai وفيلم  الغضاب  لدنيا   d’amour

التحكيم للكتابة والتقنية لكل من: 
عارية«  و»أرواح  جريدي«  لـ»إلياس   nuclear love
التحكيم للصوت  ل»حسام عيل العيش«، تنويه لجنة 
فيلم  جائزة  هاديف،  لحمزة  كتلة  لفيلم  واملونتاج 
درويس،  ألمين   rouge orange vert فيلم  املدارس: 
جائزة الفيلم الهواة/ املستقل: فور اليت ليوسف بن 
إيديكوس  التحكيم:  بلجنة  الخاصة  الجائزة  عامرة، 
مسندة  الكربى  الوطنية  الجائزة  صالح  الحاج  ألمري 

من قبل االتحاد العام التونيس للشغل: »عالش أنا؟« ملروى طيبة جائزة 
مسابقة األفالم الدولية: أفضل فيلم وثائقي: فيلم أالمان لـ»أليز شرينياز 
»من« قريزغيزستان« أفضل فيلم روايئ: فيلم »كاتوومن اليدي شيباين« 
من إيران أفضل فيلم تجريبي: منسوخ ملحمد عصامن كيالين أفضل فيلم 
تحرييك: ذو هول thé hole لـ»بتور كاملريتزاك« من بولونيا، جائزة الصقر 
من  بلعيد«  لـ»أنيس   larmes de la Seine التحكيم:  للجنة  الذهبي 
فرنسا وهو تسجيل إلغراق املتظاهرين الجزائريني )1961( يف نهرالسني 

وهو فيلم تحرييك.
الفيلامن اللذان حازا عىل تشجيعنا ال يجمعهام نفس الطراز السيناميئ. 

طيبة،  ملروى  انا؟«  و»ليش  هاديف  لحمزة  كتلة  وهام 
تم  والذي  كتلة  فيلم  مختلفتني،  مدرستني  من  ولكنهام 
تصويره بني تونس وفرنسا بواسطة كامريا تليفون ويصور 
أصدقاء  يتواجد  حيث  حميم  احدهم  عاملني  تناقض 
واآلخر  وآمين  حمزة  بينهم  البحر  شاطئ  اي  للمرح 
غريب ومزدحم حيث يرتحل حمزة للعمل بباريس وبني 
التناقض  الحالتني رحلة طائرة يقوم حمزة بتصوير هذا 
واصوات  صور  مجرد  كالمي.  تدخل  دون  عاملني  بني 
املظاهرات  إىل  بارييس  ميرتو  يف  الناس  كتلة  وسط  التحرك  مبهمة.من 
الصاخبة والتي تنتهي دامئا بساحة الجمهورية، والتي تصدر عنها أصوات 
مبهمة لكتل مرتاصة. التنويه يف الجائزة لكفاءة املحتوى الصويت ملهندس 

الصوت »أمين عاممي«.
فيلم مروى طيبة وهي مناضلة من قفصة حصلت عىل جائزة املهرجان 
تعمل  ريفية  ملرأة  اليومي  النضال  عن  يحيك  الفيلم  يف2017  قبل  من 
ابنها  بها حوار بني  بالزراعة وترعى إىل جانب ذلك ارستها والتى يدور 
الصغري وابنتها حول دور املرأة يف الحياة فريدد الصغري األفكار التقليدية 
بينام تطرح االبنة آمالها يف التعلم والعمل والخروج عن الوضع التقليدي 
الدار  للمرأة. بينام األم تقوم بالدورين بكفاءة يف الوقت نفسه: رعاية 
والّصغار والعمل الزراعي وتواجه كل هذه التحديات سواء مع اإلدارة أو 

يف املنزل بحكمة وشجاعة!
)مونتاج-تصوير(  سيناميئ  بأسلوب  ويحيك  أساسا  اجتامعي  فيلم  هو 
تقليدي وهو ما تعودنا عليه من مروى طيبة. وليس مستغربا أن متنحها 
تسلمتها  والتي  حشاد(  فرحات  )جائزة  الكربى  الجائزة  التحكيم  لجنة 
التي  املساعدة  العامة  األمينة  بوستة  سهام  األخت  من  وفخر  بفرحة 
أعلنت عن استمرار دعم االتحاد للفن امللتزم وعن مرشوع لطرح خطة 

ثقافة بديلة عىل املجتمع الثقايف بدعم من املنظمة الشغيلة.
للخيارات  انتقادات  التحكيمية  القرارات  تضّمنت  أخرى  ناحية  من 
املدرجة  لألفالم  االختيارات  يف  التدقيق  اىل رضورة  وشددت  التنظيمية 
ضّمنت املسابقات والتي رأت أنها كانت غري متوخاة لبعدها عن الرشوط 
كانت دورة موفقة  الهواة.  إىل  بالنسبة  الّسينام حتى  فن  يفرضها  التى 
رغم االرتباكات اللوجستية وبعض الهنات الفنية. فكل عام وقليبية بخري 
مبهرجانها املتميّز والخاص جدا بني جميع املهرجانات بحضوره الشبايب 
املدينة  يف  املجاالت  كل  ينشط  الذي  واملتحمس  الكثيف  والجامهريي 

الساحلية الحميمة.

* ناجح مبارك    
الوطني  املرسح  مبسألة  القرمازي  قطاط  حياة  الثقافة  وزيرة  تهتّم  مل 
من حيث التسيري والتكوين إذ مرت سنتان عىل استقالة الفنان الفاضل 
االصالح  وحاول  اعامل  بعدة  املؤسسة  خزينة  اثرى  ان  بعد  الجعايبي 
االداريني والتقنيني  للمؤسسة عدة اشكاليات مع  آليات تسيريه  واثارت 
باالساس. وزيرة الثقافة تحركت بعد تأخر لتزور املؤسسة حيث مقرها 
العميل والفني بالحلفاوين ولكن الوعود كثرية واليد قصرية. فمن يؤبد 
للهياكل  موقف  واي  متى؟  وإىل  الوطني  املرسح  مبؤسسة  الفراغ  حالة 

املهنية الفنية؟
العروي  الحبيب بلهادي املنتج والذي عمل من قبل باملؤسسة وجامل 
العلمي  ووداد  الدرامية  الفنون  ملهن  املستقلة  املهنية  النقابة  رئيس 
اهل  من  ولفيف  القطاع  يف  والعاملني  الفنانني  ودادية  ورئيسة  املنتجة 

املهنة وجهوا مراسلة اىل رئاسة الجمهورية جاء فيها:
عام  مدير  دون  الثانية  الثقافية  سنته  التونيس  الوطني  املرسح  يغلق 
التي  واملرجعية  الرائدة  العمومية  املؤسسة  لهذه  شلال  سبب  ما  وهو 
املرسحيني  نداء  تجاهل  وأمام  التونسية.  املرسحية  الثقافة  واجهة  متثّل 
حيث  االستحالة  مقام  يف  ووضعها  املرسحية  الحياة  برتذيل  وتهميشهم 

املامطلة  سياسات  وأمام  مفزع،  بشكل  الفراغ  تخصيب  عمليّة  ترسي 
اىل  واللجوء  للمؤسسة،  عام  مدير  تعيني  ملف  يشهده  الذي  والتالعب 
تكليف مشبوه يف املّدة االخرية كحّل ترقيعي لإليهام بالسري العادي لها، 
فإّن هذا ال ينبئ إاّل بانهيارها قريبا كرصح وطني كّنا نحسبه جزءا يف بناء 

ثقافة الجمهورية الجديدة.

تعيين أول وتعنيف
الغريب ان لجنة سابقة قد تم عرض اعاملها وناقشت التعيينات املقرتحة 
واقرتحت الفنان وابن املؤسسة معز العاشوري ويبدو ان هذا التعيني مل 
يْحَظ مبوافقة ال اهل املهنة وال العاملني باملؤسسة من التقنيني واالداريني 
مؤسسة  املؤسسة،  بباب  العاشوري  تعنيف  اىل  سعوا  ممن  باالساس 
موقف  واي  اوال  العنف  ملاذا  والسؤال  بالحلفاوين.  الوطني  املرسح 
للتفقدية العامة بالوزارة من ذلك؟ ومن سيقبل باملهمة يف ظل األجواء 

املشحونة بني العاملني باملرسح الوطني والفنانني املقرتحني؟
عىل كل حاولت وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي ان توحي للجمهور 
مؤسسِة  مقرَّ  زيارتِها  فعند  السيطرة«  تحت  »الوضع  بأن  املرسحي 
املرسح الوطني بالحلفاوين قالت ان املؤسسة واجهة للثقافة التونسية 

من  مرشوع  عرب  يتم  داخلها  العطاء  استمرار  وان  والخارج  الداخل  يف 
ابنائها مع رضورة االنفتاح عىل الكفاءات من العائلة الفنية واملرسحية 
إىل  موجه  مرسح  من  الطبيعي  االنتاج  املؤسسة  تؤمن  حتى  املوسعة، 
الكهول واالطفال وتعرض أعامل ميكن ان تنافس يف املهرجانات العربية 

والغربية والعاملية املختصة.

أشغال في قاعات التمارين 
االهتامم  وأبرزت  التمرين  قاعات  أشغال  تقدم  عىل  الوزيرة  اطلعت 
الخاص  االرشيف  رقمنة  املرسحية ورضورة  للحرف  التطبيقية  باملدرسة 
مر  وعىل  السنني،  عرشات  وانتاجات  منشورات  يحفظ  مبا  باملؤسسة 
العصور، وهذا ما يقتيض تعزيز املوارد البرشية لتطوير االنتاج. وعودة 

اشعاع املؤسسة يف الداخل والخارج.
اساسا  املمولة  املؤسسة وهي  يتواصل شلل  املنتظر  االشعاع  وقبل هذا 
من الوزارة وال ميكن للجان الدعم واالنتاج أن متنح املستحقات ملؤسسة 
يف حالة شلل وال تقدم مقرتحات انتاج، وقد تحّول آمر الرصف، يف ظل 
فقط.  واالداريني،  العامل  اجور  اىل مورد لرصف  واالرادة،  االدارة  غياب 

فمتى يستقيم عود مؤسسة املرسح الوطني؟

اختتام مهرجان قليبية

المسرح الوطني دون مدير عام:

هل تعمل الوزارة على »تخصيب الفراغ«؟
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قاّص وروايّئ وسيناريست، مجاز يف اللّغة العربيّة وآدابها وله يف مجال الّرواية 
مسافات  للكتاب(  العربيّة  )الّدار  والّدهشة  الّنسيان  ملدينة  الخلفي  الباب 
القاع  ذلك  عربيّة( طفل  نقوش  )دار  الّدون  هذا  عربيّة(  نقوش  )دار  الغبار 
)دار سحر( صهيل الفوات )دار نهى للّنرش والتّوزيع( ذاكرة امللح )دار نقوش 

عربيّة( نشيج الّسهو )دار ورقة للّنرش والتّوزيع(.
التّلفزة الوطنيّة التّونسيّة عمال دراميّا بعنوان »دنيا« سنة 2010.  أنتجت له 
إىل  والّنقد  لألطفال  والكتابة  املرسحّي  التّأليف  يف  أخرى  عديدة  أنشطة  وله 

جانب مساهمته يف الّصحافة.
محمد حيزي أديب خجول يف الحياة وجريئ يف الكتابة. له تجربة فريدة فرادة 

الجغرافيا التي نشأ ويعيش بها اآلن حيث االلهام واألحالم.
التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* محمد حيزي المربّي والقاصّ، مرحبا بك ضيفا في 
جريدتكم الشّعب؟

فيها  كّنا  خلت  سنوات  إىل  يستعيدين  مثلك،  متمرّد  ومن  هذا،  يسعدين   -
مشبعني مبا هو آت؛ هّمنا ما يجيش فينا من توقّعات بهيّة؛ ونصوص تحاول 
أن تتجاوز، وتبني ما هو مختلف وخارج عن املألوف، دون سهو عن جريدة 
الّشعب الحافلة دامئا مبا هو مغاير وجاّد، من أجل وطن قد يطيب فيه العيش 

أحيانا.

على  خاللك  من  نطل  لو  والطفل.  السيناريست   *
ثقوب الذاكرة دون إسهاب؟

تقنيات  إىل  يستدرجك  ألنّه  والّرواية،  القّصة  عن  يختلف  فّن،  الّسيناريو   -
الّصورة والحدث، وكّل ما يوظّف لنقل حالة من الدراما املربكة للعني واملستفزّة 
ا ملتابعتك طيلة عمر الفيلم  للعقل؛ وتحتاج إىل قدرة بالغة يك تدفع متفرّجا مَّ
والّصاع، وتناول  الّصدق  القامئة عىل  املريبة  األحداث  تلك  املسلسل. هو  أو 
ا، مل يبلغها غريك؛ وهذا الّسعي محفوف مبا أمكن من جنون، يالمس  قضيّة مَّ
ومزالقها،  مفارقاتها،  بكّل  البرشيّة  الّذات  يف  الّضارب  والحفر  حينا،  املنطق 
وما  وخلفياتهم،  الّناس  ثقافة  إىل  إضافة  الّدنيا،  لصوف  مواجهاتها  وحاالت 
ا دون سواها؛ ما دام هناك جمهور  ميكن أن يتعلّق بهم، ألنّك ال تخاطب فئة مَّ
متعّدد، قد ال تلفت انتباهه. لذلك عىل الّسيناريست )وهنا أعني املسلسالت 
تحديدا( أن يتواصل مع الجميع، من خالل شخصيّات مختلفة، دون أن نحّملها 
ما ال تقوى عليه، ألّن هذا الّشأن قد يعرس عىل هذا أو ذاك، ورمبا ال يتقبّله. 
يعني مرّة أخرى قدرة هائلة عىل التّواصل مع الّناس، وكشف ما ميّر بهم من 
فيهم،  يعتمل  ما  تفكيك  ويستطيع  معيشهم،  إىل  ويلج  يثريهم،  طرح  خالل 
وتقدميه إليهم بطريقة فارقة، كام لو أنّك متتلك أفواها شتّى، تعّب عنهم يف 
تتمّكن منهم، وتستدرج أسئلتهم وهمومهم وما يحّف بهم،  بالغ، يك  صدق 
ما  إليهم  تقّدم  ال  حتّى  عميقة،  سياقات  يف  ذلك  توظيف  حسن  جانب  إىل 
عاّم  وخارج  ملهم،  إىل  ذلك  تحّول  بل  إليهم،  بالّنسبة  وعادّي  مطروق،  هو 

ألفوه؛ وهنا أشري إىل جانب مهّم؛ وهو تقديم ذلك كلّه يف 
صدق وإبهار يف الوقت نفسه؛ وهذا أعرس ما هناك بالّنسبة 
ا للمتلّقي، واألمر أشبه  إىل الّسيناريست الّذي يقّدم قّصة مَّ

باملخاتلة والقنص واالستدراج املذهل.

ثمّ ماذا...؟
ا يتطلّبه  - يجب أن تكتب ما ميّر به، لكن من خالل شغف مَّ
أو  للّسينام  تكتب  كنت  إن  يختلف،  األمر  لكن  العمل؛ 
املرسح، ألّن ذلك أعمق من كتابة عمل درامّي تتابعه فئات 
متنّوعة، وعليك أن تستوعبها حتّى تثري انتباهها وإغواءها 

وهي من الّصعوبة مبكان أيضا؛ ويطول الحديث عن هذا، ألنّه يتجاوز قدرة 
هذا اللّقاء، وال تستجيب صفحتك عىل مقارعة طول ما ميكن أن أسهب فيه. 
)دنيا يف 15  املجال من خالل مسلسل  تجربة وحيدة يف هذا  كانت يل  لقد 
حلقة( لفتت انتباه هذا، ومل تنل رضا ذاك؛ وقد يعود ذلك إىل ضيق الوقت، 
تارة عىل مستوى  املتعّث  الّنسق  إىل جانب  رمضان،  ورضورة متريره يف شهر 
والجّد  الوهن حينا،  من  الكاستينغ؛ وهلّم جرّا  اإلخراج، وطورا عىل مستوى 
هذا  كان  وإن  إضافات؛  من  أمكن  ما  لتقديم  محاوالت  تظّل  لكّنها  أحيانا، 
العمل، قد أخذ مّني جهدا بالغا، وما كتب عىل الورق، مل ينّفذ كام هو، بل 
نالت منه اجتهادات غريي، من إخراج وأداء وترّسع مريب أيضا، إىل جانب 
ضيق الوقت كام ذكرت؛ وهذا ال يعني تحميل من نّفذ هذا العبء، بل أبقى 
من جملة الفريق مبا أنّني الّسيناريست، وعادة ال ينتبه املتفّرج أو الّناقد إىل 

الخفايا الّتي حّفت باملنجز، فأساءت إليه؛ ولو متّت عمليّة إنجازه كام هو، لكان 
عمال فارقا يف الدراما التّونسيّة. 

* هل هناك سيناريو آخر في الّطريق؟
- يل عمل جاهز يف 36 حلقة تحت عنوان )املاكينه يف أكث من 2000 صفحة(؛ 
بذلت فيه جهدا استثنائيّا؛ وأرجو أن تتوفّر جهة إنتاجيّة جاّدة تنّفذه. راعيت 
فيه الكلفة اإلنتاجيّة، دون مّس من جودته، ما دام الجميع يسعى إىل فرادة 
العمل، والقدرة عىل تحّمل تكاليفه. هو عمل اجتامعّي درامّي، مشبع بنفس 

كوميدّي مختلف عاّم هو مطروق ومعتاد. 

* أين أنت في هذا المشهد الّثقافيّ؟
- أنا منخرط فيه، دون ضوضاء، ومن مسافة ال تحتاج إىل خطوايت هناك يف 
الّضجيج  ذلك  كّل  أقوى عىل  وال  الجلبة،  تلك  أحتمل  ال  دمت  ما  العاصمة؛ 
أنا هنا يف مدينتي، أرتّب فوضاي فيها كعاديت، وال ميكن أن يقتاتني  الهائل. 
ذلك الهامش الفاجع؛ كام أّن املشهد الثّقايّف هناك فقد ذلك الحراَك البهّي منذ 
سنوات خلت. ما عادت العاصمة ذلك الفضاء الّذي يستدرج املبدع، بعد أن 
تحّولت إىل مكان خاٍو ال أستطيع أن أتنّفس فيه كعاديت. أنا أكتب، ومل أتوقّف، 
وقد صدرت يل رواية )نشيج الّسهو( سنة 2018، كام صدرت روايتي )صهيل 
الفوات( يف طبعة أنيقة منذ شهرين تقريبا، ويل رواية ستصدر قريبا عن دار 
ورقة أيضا تحت عنوان )شغف متطرّف(. أنا موجود، وأعاميل أنجزت حولها 
أنّني ال  ثالثة، ودكتوراه، كام  التّونسيّة مرحلة  الجامعات  الّدراسات يف  عديد 
أهدأ وال أستكني باملرّة، لكّنني ال أسعى، كام يفعل البعض، من أجل ظهور ال 
يشبعني أو يغريني كام اتّفق. أنا أنجز؛ وهذا ما أراه كافيا للبقاء سواء هنا أو 
هناك؛ وما عىل املسكون بأّي هاجس إبداعّي إالّ أن يقتفي أثري، فسيدركني 
ما دمت مطالبا بالّنّص دون سواه، وال أقوى عىل حمل عبء، يثقل كاهيل مع 
ا إىل الحياة وسط لهفات متعّددة،  كّل املكابدة الّتي تربكني، متى بعثت نّصا مَّ

وانتظارات شاقّة.

نصوصك  خالل  من  مختلف،  بكاتب  تنبئ  كنت   *
القنوط  ارتضيت  وكأنّك  البدايات؛  في  القصيرة 

والخنوع؟
- كانت القّصة القصرية مجرّد تَدرّب لشاّب، هّمه الّرواية أساسا. لذلك كنت 
أتنّفس من خاللها مساحاٍت أرحَب إىل عثت عىل سبيل إليها. فرواية )الباب 
الخلفّي ملدينة الّنسيان والّدهشة( كانت يف األصل قّصة قصرية؛ وتحّولت بعد 
وقد  املرتاكمة؛  لهواجيس  اتّسع  نّص  إىل  أذكر،  ما  أربع سنوات عىل  أو  ثالث 
لفتت هذه الّرواية انتباه القايص والّداين؛ واعتبها البعض بيضة الّديك، إىل أن 
فُوجئوا بأعاميل األخرى كرواية )مسافات الغبار( أو رواية )طفل ذلك القاع( 
ورواية )هذا الّدون(، وهلّم جرّا. لذلك أنا أتطّهر من كّل نّص أطرحه، وأرتكب 
غريه تباعا، دون سعي مّني إىل اآلخر يك يحتفي يب. أنا أحرث وأزرع وأمطر، 
وعىل اآلخرين أن يحصدوا معي هذا املنجز، سواء بالقراءة أو 
بالّنقد البّناء. قد ال تكون هناك )ماكينه( خلفي، تدفعني قُدما 
إىل األمام، لكّنني أشعر أحيانا أنّني أنا )املاكينه(، ما دمت ال 
أتوقّف عن املباغتة، مع كّل رواية جديدة، أقّدمها للقارئ، وإن 
عدت بعد غيبة دامت لسنوات، أقرب إىل طويلة النخراطي يف 
كتابة الدراما. املهّم أنّني أستيقظ بغتة، وبعد غياب، وأشري إىل 
أنّني مل أمت أو أحفى؛ وأنت تدرك أّن الّرواية، تحتاج إىل رئتْي 
جمل، وال ميكن أن تكتمل إاّل بعد قسوة بالغة جّدا، وأكره ذلك 
أتوقّف  ضاربة،  وأسئلة  عالية  جلبة  أثر  مل  إن  الهادئ.  املرور 

حتام وال أجازف بنّص ميّت ال يثري انتباه القارئ والّناقد. 
       

* هل من إضافة؟
- ما زلت ذلك الفتى املهووَس بالقّص، وإن اختلف ذلك الّشاّب، بعد تجاوزه 
الّسابق؛ وما عادت أسئلته قامئة  الخمسني بعُد؛ وصار أكث نضجا ووعيا عن 
كام كانت، بل تفاقمت واشتّدت واحتّدت يف دقّة بالغة ومحّددة. تضاءل ذلك 
االنفراط واإلسهاب واالحتفال باللّغة، وحّل محلّة قّص مختلف دقيق من خالل 
قضايا أعمق وأجدى، وتشّكلت مالمح ذلك الّروايّئ بعُد، وال أقبل عىل نّص ال 
يربك القارئ. إن مل يتجّل ذلك الّنّص، أتحّول إىل مّشاٍء يعيش جنونه ونوباته 
املطروق  أقع يف  تأنٍّ ودون مجازفة، يك ال  أن أعث عىل وجهتي، لكن يف  إىل 

واملتداول.

* أعمالك سامقة متعدّدة االتّجاهات؟
- أنا متاما كهذه األرض يف الّسباسب العليا. متى تهاطلت األمطار أفلق الرّتبة 
العطىش وأمثر، كام يحلو يل؛ ومتى أجدبت أختفي إىل حني، وأطّل يف رفض 
من  البور  تجاوز  أقوى عىل  ولعيّل  ا،  مَّ بلال  أسرتّد  أن  وأحاول  القائم،  لليباس 
ا مشبعة باملاء ـ فال أقع وأموت. يف هذا الّضيق هنا،  حويل، وأفتّك مساحة مَّ
أتحّول فيه إىل رحب، حتّى نتّسع معا، وننخرط يف ما هو فارق. لذلك أنا حّي 
دامئا يف الّذاكرة وباذخ أيضا يك ال يحّنطني الفوات، أو يلّفني ذلك املايض يف 
حيّز طاملا قارعته، وانتصت عليه مع كّل نّص يحطّم قيوده ويتحّرر من ضيق 

ما يعتمل فينا ومن حولنا.

النّّقاد.  أنت من أهمّ كتّاب تونس، حسب عديد   *
ماذا أصابك؟

- قّدمت حوايل تسعة أعامل روائيّة؛ وهذا حرّك عديد الّنّقاد يف تونس، فأنجزوا 
الّروائيّة  حيزي  محمد  أعامل  يف  واالختالف:  )الّنّص  ومنها  الّدراسات،  عديد 
التّونسيّة؛  الجامعات  تجربتي دراسات شتّى يف  تناولت  ألحمد غرسيّل(، كام 
من  وغريهم  الّنّقاد  وراء  يلهث  الّذي  الّروايئ  ذلك  لست  أنّني  تدرك  ولعلّك 
أجل دراسة نقديّة أو حوار يف صحيفة أو ما شابه ذلك. أنا أطرح نّص للقارئ، 
وأميض إىل غريه، ألن ذلك محنة بالّنسبة إيّل، أو ما يشبه املرض املزمن الّذي 
يتأكّلني. إّن أبلغ ما هناك هي تلك اللّعنة الّتي تطاردين، كلاّم انفردت بفكرة 
اللّّذة  ا يجد يف نّص تلك  الّنهش واإلرباك لقارئ مَّ ا، وحّولتها إىل حالة من  مَّ
العالية؛ وهنا أذكر مثال الفّنان عيل بالّنور، الّذي أفسدت عليه وضوءه وصالتَه؛ 
وهو منهمك يف رواية )صهيل الفوات( إىل أن أعاد قراءتها خمس مرّات. أن 
تستدرج قارئا إىل هذا الحّد، فذلك يعني أنّك غامرت إىل حّد سحرّي. أنا ال أكاد 
ا. متى تشّكلت ألج تلك املجازفة ملّدة قد  أتوقّف عن مقارعة فكرة هادفة مَّ
تطول أو تقص؛ وكلاّم أربكت قرّايئ أحسست بحالة فزع، ألّن قاريئ سينتظر 
الّنّص، وأقّدم له ما هو أفضل، ما  أتجاوز ذلك  مّني ما هو أعمق، وعيّل أن 

دامت انتظاراته مّني أشّد عيّل. 

* هل الكتابة عندك فعل سياسيّ أم فعل إبداعيّ 
أم قلق وجوديّ؟

- أنا كّل ذلك، برشط رضورّي ال بّد منه؛ وهو ذلك الّنّص املختلف؛ وال يستقيم 
ذلك، إن خال ماّم ذكرت؛ ألّن الّسيايّس يحرض، شئت أم أبيَت؛ ما دمت منخرطا 
فيه فاعال أو متلّقيًا أو ناقدا أو معرتضا؛ كام أّن القلق الوجودّي هو جملة من 
األسئلة حولك، كحالة ترتقي بك ذلك الكائن الّذي يحاول جاهدا تفكيك ما 
ا، قد تغنيك إىل حني، لكّنها تعاودك مرّة  يعتمل فيك، فلعلّك تظفر بإجابة مَّ
أخرى يف حّدة أبلغ من الّسابق؛ وهكذا تنفرط فيها، وتطرق ما ال يطرأ عىل 
من  تتمّكن  البدء، حتّى  منذ  تتوفّر  أن  يجب  ملّحة،  اإلبداع حاجة  كام  بال؛ 
ا،  تسديد ما يثقلك، ومن دونه تحصل الخيبة، فال تستطيع أن تجازف بنّص مَّ

وتتكبّد هذه املشّقة املُضنيَة والحافلة مبا هو مختلف.

* هل يمكن أن نراك وجها إعالميّا، تتوسّله القنوات 
اإلذاعيّة والتّلفزيّة؟

الدراما؛ وقد متّت عمليّة  إاّل من خالل  التّلفزة  اإلذاعة، وال تروق يل  أحبّذ   -
ال  الظّهور يك  الثّورة، ورفضت  البالتوهات خالل سنوات  بعض  إىل  استدعايئ 
أتحّول إىل سلعة. رمبا أظهر ُمعدَّ برامَج، أو منّشَط حصص ثقافيّة يف اإلذاعة أو 
يف برنامج ريايّض )كرة قدم مثال(. يف هذه ميكن أن أقبل، لكن أن أدفع بوجهي 

كام اتّفق، فلن يحصل ذلك يوما.

القاصّ والرّوائيّ والسّيناريست محمد حيزي لـ»الشعب«:

أنا أطرح نصي للقارئ وأمضي إىل غريه

* في مسلسل 
»دنيا« التلفزي 

لم ينّفذ ما 
كتبته ألسباب 

عديدة!
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صدر منذ أسابيع ماضية عن دار »ميارة للنرش« بتونس كتاب جديد 
الثالث يف مسرية »العمراين« التي  للكاتبة مليكة العمراين وهو الكتاب 

توزّعت بني الشعر والقّصة واملقاالت.
وقد اختارت الكاتبة لعملها عنوان »مقاالت نقدية يف الشعر والنرث« 
انسجاما مع محتواه الذي تراوح بني القراءة يف بعض مناذج من املنجز 
الشعري العريب قدميه وحديثه وبني شعراء من تونس ومن الوطن العريب 

وبني قراءات يف كتب نرثية توزّعت بني الشعر والقّصة والرواية.
نجد  منجزهم  العمراين  مليكة  درست  الذين  الشعراء  بني  ومن 
الشاعر بشار بن برد والشاعر أنيس الحاج وذلك ضمن إطارين متباعدين 
للتناول فاألّول درست الَغزَل يف شعره ضمن أفق استساغة الشعر القديم 
والثاين درسته ضمن مباحث القصيدة العربية الجديدة يف النصف الثاين 
من القرن العرشين، وإن كان تناول هاتني التجربتني املتباعدتني يكشف 
عن مقدرات مليكة العمراين الثنائية يف تقديم املدرستني املتنافرتني زمنا 
وتقنية، فإنّه يتوه بالقارئ بني الشعر القديم والشعر الحديث وتجعل 

من الربط بني املقاالت الواردة يف الكتاب مهّمة ليست باليسرية.
تتناول  وهي  القراءة  حبال  بني  القفز  عىل  الكاتبة  أرصّت  وكذلك 
بعض النامذج من املدّونة الشعريّة للتونسيّة الحديثة فدارت بني منجز 
القصيدة النرثيّة من خالل نصوص فضيلة الشايب وعبد الفتاح بن حمودة 

العيّاري..  ومحجوب  الغزّي  فوزي  محمد  مع  التفعيلة  قصيدة  بني  ثّم 
فالشعر عند العمراين كوين ُموّحد وتُده اإلمتاع مهام كانت مدرسته.

وإذا كان الكتاب املشتمل عىل ما يفوق املائتي صفحة من الحجم 
املتوسط قد قسمته صاحبته مليكة العمراين إىل بابني كبريين هام باب 
الشعر وباب النرث فإنّها قد طعمته أيضا بتقدميات لشخصيات كشخصية 
زبيدة بشري رائدة الشعر النسايئ يف تونس دون الغوص يف تجربتها أو 
مبقال أكادميي حول كتاب نّوال السعداوي: مذكرايت يف سجن النساء من 

خالل املقاربة الجندرية يف األدب.
كام تناولت نصوصا رسدية لكل من رشيدة الشارين والنارص التومي 

ومربوكة الجبايل ومحمد معىّل.
االيجايب  وانخراطها  العمراين  مليكة  مجهودات  عصارة  هو  الكتاب 
يف الساحة الثقافية الوطنية والعربية وهو أيضا حصالة عروض جامعيّة 
بنصوص  احتفاء  وهو  الجامعية  دراستها  أثناء  الكاتبة  الباحثة  قّدمتها 
إبداعيّة تركت أثرًا يف ذائقتها وهو تقدير لجهد بعض الرّواد والرائدات 
وتكريم لبعض رصيد أبناء وبنات الثقافة التونسية، ولكن كان عىل الكاتبة 
وهي تقدم كتابها للنرش أن تخلّصه من ميزة القراءة املنفصلة ملضمونه 
الذي هو مقاالت متفرقة، فنجد بعض األفكار املكّررة مع االرصار عىل 
التي  بالرتاكيب  الّنص  وتطعيم  الواحد  القالب  ذات  املدرسية  الكتابة 

تغرق املقال يف الذاتية من قبيل  »يف رأينا ـ خالل ورقتنا دراستنا...«.
كام أّن الكاتبة أغفلت يف بعض األحيان االحاالت والهوامش ووردت 

بعض املقاالت طويلة واألخرى شديدة القرص..
كشاهد  مهاّم  كتابا  والنرث«  الشعر  يف  نقدية  »مقاالت  يبقى  ولكن 
عىل الساحة الثقافية التونسية ومهاّم من زاوية إنهامم املبدع بسياقات 
وتكريم  وأنانيتها  املبدعة  الذات  نكران  لجهة  ومهاّم  املجاورة  ابداعه 
الكاتبات والكتاب بالدراسة وهذا كَرٌَم نادر يف الساحة الثقافية التونسية.
سلمى الجاليص

كتاب »مقاالت نقدية يف الشعر والنثر« جديد مليكة العمراني

اتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين 

معارض وندوات وتكريمات وشراكات مع ليبيا
* شمس الدين العوين 

الفنانني  اتحاد  وأنشطة  فعاليات  تتواصل 
التشكيليني التونسيني عرب عدد من الفضاءات 
البالد  جهات  من  وبعدد  الثقافية  الفنية 
خاصة  أنشطة  خالل  من  سواء  التونسية 
أخرى  فعاليات  مع  ومساهامت  أوبرشاكة 
التشكييل  الفني  للنشاط  االتحاد  ضمن رؤية 
الفنون  شهر  جانب  إىل  املختلفة  وتلويناته 
والفوتوغرافيا  بالحروفية  الخاصة  واملعارض 

وصالون الشبان بفضاءات قرص خري الدين وكنيسة سانت كروا ورواق الباملاريوم ...وغريها.
ويف هذا االطار كانت املساهمة لالتحاد يف مهرجان »صيف األلوان« أيام 13 و14 و15 أوت الجاري الذي نظمه 
رواق الفنون عيل خوجة باملهدية بادارة الفنان محمد أكرم خوجة  ليتظمن عددا من األنشطة كالورشات والنعارض 
واملوسيقى...اىل جانب الرشاكة واملساهمة يف ملتقى فن الغرافيتي، بامليناء البحري بالقراطن بجزيرة قرقنة من 
تنظيم جمعية القراطن للتنمية املستدامة والثقافة والرتفيه واتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني ومبشاركة الفنان 
عبد السالم تكيتك، الفنان اسكندر تاج والفنان احمد املجربي... كام كانت هناك مشاركة لالتحاد يف فعاليات ملتقى 
اوىل  دفعة  بنب عروس من خالل  الفنون  رواق  مع  والرشاكة  الحضور  اىل جانب  للنحت،  الدويل  بلدية صفاقس 
الفتتاح الصالون الوطني للفنون التشكيلية يف الوسط املدريس بوالية بن عروس )الدورة االوىل( تحت عنوان »أنامل 
الفنون بنب عروس  الثقافية بوالية بن عروس نظّم رواق  للشؤون  الجهوية  املندوبية  أنه بإرشاف  مبدعة« حيث 
الصالون الوطني للفنون التشكيلية يف الوسط املدريس بوالية بن عروس )الدورة االوىل( تحت عنوان »أنامل مبدعة« 
مبساهمة ورعاية اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني وتّم االفتتاح بإرشاف السيد جامل بن عمر معتمد بن عروس 
والسيدة هالة بسباس املندوبة الجهوية للرتبية ومعاضدها السيد مراد العمدوين والسيد مهذب القريف املندوب 
الجهوي للشؤون الثقافية بوالية بن عروس والسيدة الفة املرواين رئيسة لجنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم بنب 
عروس والسيدة نزيهة الصويل مديرة رواق الفنون بنب عروس وممثل عن الهيئة املديرة التحاد الفنانني التشكيليني 
وبحضور نخبة من فنانني تشكيليني واالرسة الرتبوية ومثقفي الجهة والفاعلني من املجتمع املدين حيث تّم توزيع 

شهائد الشكر والتقدير لجميع املعاهد واملدارس اإلعدادية واالطار الرتبوي والتالميذ املشاركني يف هذه الدورة.
)تفاعل(  الليبي  التونيس  املعرض  االتحاد  انتظم من قبل  االول،  الطابق  ومبتحف مدينة تونس )قرص خريالدين( 
العتيقة  املدينة  التشكيلية،عن  للفنون  بليبيا وبلدية تونس من خالل معرض  للفنون  بالتعاون مع بيت اسكندر 
تونس وكذلك انتظمت فعاليات االيام التونسية لحقوق املؤلف والحقوق املجاورة مبساهمة االتحاد ويف محطات 
فكرية حول  ندوة  منجي معتوق،  للفنان  تكرميي  الرتيك ومعرض  الهادي  للمرحوم  تكرميي  منها معرض  متنوعة 
»سوق الفن وامللكية الفكرية مبشاركة ثلة من الفنانني والخرباء- وحفل فني متميّز بقاعة االوبريا للاميسرتومحمد 
املؤلف  لحقوق  التونسية  املؤسسة  قبل  املبدعني من  يكرم خالله مجموعة هامة من  »املشايخ«  بعنوان  االسود 

والحقوق املجاورة.
ادارة  تونس،  أوبرا  املجاورة مبساهمة مرسح  والحقوق  املؤلف  لحقوق  التونسية  املؤسسة  تنظيم  من  التظاهرة 

الفنون التشكيلية واتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني.
هذا وتتواصل أنشطة االتحاد ضمن هيئته املديرة الجديدة وفق اهتامم وتخري للجديد يف ساحة الفنون التشكيلية 

التونسية والعربية والدولية. 

* شمس الدين العوين

تتواصل فعاليات املهرجان الصيفي بفوشانة حيث يتابع 
التي تتواصل اىل يوم 30 من  الجمهور عروض السهرات 
األستاد طارق  برئاسة املرسحي  الجاري وذلك  شهر أوت 
الجهوية  املندوبية  مع  وبتعاون  اعداد  وفق  السائح 
للثقافة بنب عروس والوالية واملعتمدية والبلدية بالجهة...

فعاليات سهرات املهرجان الصيفي بفوشانة تشهد تنوعا 
وتعددا يف العروض حيث تم االفتتاح بعدد من العروض 
عىل  أوت   21 األحد  يوم  وذلك  والكرنفالية  التنشيطية 
الساعة السابعة مساء بشوارع فوشانة اعالنا عن افتتاح 
املوعد مع عرض »املايسرتو«  الدورة.ويوم 22 أوت كان 
عرض  أوت   23 ويوم  حنبعل  بفضاء  الحمراوي  لبسام 
وذلك  القلب«  يف  »قرطاج  بعنوان  لألطفال  مرسحية 
االربعاء 24  ويوم  األمل  االبتدائية 1حي  املدرسة  بفضاء 
حي  مبدرسة  زمان«  ليايل  »حرضة  عرض  مع  سهرة  أوت 
حفل  مع  أوت   25 الخميس  اليوم  السهر  ويكون  االمل 
 26 الجمعة  ويوم  حنبعل  بفضاء  لـ»جنجون«  موسيقي 

للشبان  ملرسحية  عرض  ليال  التاسعة  الساعة  وعند  أوت 
وللكبار بعنوان »رشمون« وذلك مبدرسة حي األمل.

يوم السبت 27 أوت سهرة مع عرض فني متنوع يقدمه 
عرض  مع  سهرة  أوت   28 األحد  ويوم  فوشانة  أبناء 
تنشيطي لألطفال ويف سهرة يوم االثنني موعد مع الفنان 
عبد الرحامن الشيخاوي يف عرض من الرتاث الغنايئ وذلك 
بفضاء حنبعل. االختتام لسهرات هذه الدورة يكون يوم 
الجاليص  جلول  للفنانني  بحفل  الجاري  أوت   30 الثالثاء 
مجال  ذلك  ويتخلل  حنبعل  بفضاء  التونسية  ومريال 

لتوزيع الشهائد عىل املشاركني.
والفكر  لألدب  مجال  هناك  يكون  الدورة  وخالل  هذا 
هيئة  عملت  حيث  أوت   26 يوم  مسامرة  خالل  من 
املهرجان بادارة السيد طارق السائح عىل تنوع العروض 
والفكر  واألدب  الفرجة  وفنون  واملرسح  املوسيقى  بني 
الصيفي  للمهرجان  الربمجة  بشأن  تصور مخصوص  وفق 
يف  وتنوع  والفنون  للثقافة  وأيام  مهرجان  بفوشانة... 
الصيفي بفوشانة  املهرجان  العروض حيث  مستوى تخري 

مجال لإلمتاع واملؤانسة والرتفيه.

المهرجان الصيفي بفوشانة

مسرح وموسيقى وفنون الفرجة واالختتام لجلول الجالصي 

الدّورة 37 للمهرجان الفالحي والثقايف ببوسالم
* شمس الدين العوين

بوسامل  الثقافة  ودار  بوسامل  بلديّة  مع  بالتعاون 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  وبارشاف 
والثقايف  الفالحي  املهرجان  جمعية  تنظم  بجندوبة 
يف  وذلك  للمهرجان   37 الّدورة  فعاليات  ببوسامل 
العروض  وتتعدد   2022 أوت   29 اىل   21 من  الفرتة 
ومنها عرض موسيقي »كافون« وعرض  تنشيطي مع 
مجموعة الرتيستوللتنشيط والرتفيه وعرض  مرسحي 
وعرض  مرسحي  يجيب«  »البحث  بعنوان  كوميدي 
لألطفال بعنوان »العنكبوت والكمبيوتر« يوم الثالثاء 
الثقافة  بدار  العارشة صباحا  الساعة  أوت 2022   23
بفضاء  بعنوان »تسلطينة«  بوسامل وعرض  موسيقي 

دار الشباب القدمية وعرض مرسحي كوميدي بعنوان 
اليوم  ترفيهي  تنشيطي  وعرض   فيكسيون«  »موش 
بفضاء  ليال  الثامنة  الساعة   2022 أوت   25 الخميس 
دار الشباب القدمية ليكون االختتام بالعرض املوسيقي 
الحدث الحرضة »ناس الفقرة« وذلك يوم اإلثنني 29 
أوت 2022 عىل الساعة التاسعة ليال... دورة جديدة 

وتنوع يف العروض والسهرات ملهرجان عريق.
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رفعا لكل إلتباس:

أعمدة  عىل  ننرش  أن  املربمج  من  كان 
ماهو  حول  دسام  ملفا  »الشعب«  جريدة 
حاصل يف جامعة املالكمة من تجاذبات ومن 
اتصال  لكن  ذلك  برمجنا  وقد  عدلية  أحكام 
السيد زياد بربوش بنا هاتفيا جعلنا بل لنقل 
الحق  عدد  إىل  النرش  عملية  لرنجيء  دفعنا 
ننحاز إىل طرف عىل حساب أطراف  حتى ال 

أخرى وبالتايل تكرث االّتهامات.
عىل كّل حال امللف عندنا 
عمر  السيد  بنا  يتصل  لو  ونود 
الحمزاوي النهاء حلقة االستامع 
إىل كّل األطراف مبا أنّه مثّة من 
أنّه  يبدو  لكّنه  بذلك  وعدنا 
لكن  ـ  به  تعّهد  فيام  يوفق  مل 
ذلك ال يعني أنّنا أغلقنا امللف 
العكس متاما هو ما نريده  بل 
الكبري مع  التفاعل  وشكرا عىل 

مقال األسبوع املايض.
مصلحة الرياضة

إقتناع بإبن الدار وغياب االمكانيات حدد املسؤوليات
مدربو الرابطة المحترفة االولى   

ملف جامعة املالكمة يف عدد الحق

غريب

الشابة  هالل  ملف  يف  البت  انتظار  يف   
التدريبية  باملدرسة  متسكا  الذين  املتلوي  ونجم 
التونسية )شاكر مفتاح بالنسبة اىل نجم املتلوي 
 ،) اليعقويب  اتفق مع قيس  الذي  الشابة  وهالل 
فإن قراءة اولية يف قامئة مدريب الرابطة املحرتفة 
البلد عىل  ابن  اىل مواصلة سيطرة  تحيلنا  االوىل 
الفنية للفرق ب12 مدربا تونسيا وهي  املقاليد 
االخرية تجعلنا  السنوات  تعودنا عليها يف  جزئية 
التونيس  باملدرب  االستنجاد  ان  هل  نتساءل 
بسبب  االندية  من  اضطرار  ام  بكفاءته  اقتناع 
قلة ذات اليد لكن عندما نلحظ ان بعض االندية 
تعيني  بعد  الريايض  الرتجي  غرار  عىل  ›الكربى‹ 
نبيل معلول متمسكة بابن البلد فذلك كفيل عىل 

االقل ان ميثل احد االدلة عىل االقتناع بكفاءة املدرب التونيس.
املدربني مقابل  قامئة  إذن يف  والعرض  بالطول  الدار‹ متفوق  ›ابن 

حضور طفيف لالسامء االجنبية.
تكشف قامئة مدريب الرابطة املحرتفة األوىل يف موسم 2022-2023  
سيطرة املدرب التونيس مقابل حضور املدرب األجنبي بإسمني فقط من 
خالل حضور املدرسة التدريبية الفرنسية والرصبية ممثلتني يف الفرنيس 
نوفيتش  داركو  والرصيب  االفريقي  النادي  يقود  الذي  مارشان  برتران 

الربان الجديد لسفينة االتحاد املنستريي.
ويعود مارشان للعارضة الفنية لألحمر واألبيض للمرة الثالثة بعدما 
ارشف عليه سابقا يف 2007 وقاده الحتالل املركز الثاين يف البطولة انذاك 
قبل ان يعود بعد 11 سنة تقريبا ويقوده للتتويج بلقب كأس تونس 
يف 2018. كام يعود االفريقي للمدربني االجانب بعد اكرث من 3 سنوات 

وتحديدا منذ 2019 .
وبعد ثقة يف املدرسة التدريبية املحلية التي جعلته ينهي املوسم 
االبطال  رابطة  يف  املوسم  هذا  تونس  ليمثل  الثاين  املركز  يف  املايض 
األجنبية  التدريبية  املدرسة  اىل  املنستريي  االتحاد  ،توجه  االفريقية 
يف  معه  ينجح  ان  اىل  يطمح  والذي  نوفيتش  داركو  الرصيب  خالل  من 

مشاركة  يف تحقيق  مميزة 
امجد الكؤوس القارية من خالل تجاوز عقبة الجيش الرواندي يف الدور 
فإنه سيجد يف طريقه  العقبة  تجاوز هذه  االول ويف صورة  التمهيدي 

األهيل املرصي.
مقارنة مع املوسم املايض عندما بدأت البطولة مبدرب اجنبي وحيد 
وهو االيطايل جيوفاين سوليناس مدرب النادي الصفاقيس وكذلك موسم 
الربتغايل جورفان فيريا  النجم الساحيل  2021-2020 عندما ارشف عىل 

فإن املوسم الحايل شهد ارتفاعا طفيفا يف الحضور االجنبي بالبطولة.
وعموما شهدت السنوات الخمسة االخرية وجود 22 مدربا اجنبيا يف 
الرابطة املحرتفة االوىل كان للنادي الصفاقيس والنجم الساحيل النصيب 

األوفر بعد التعاقد مع 7 مدربني اجانب.
من  كل  األخرية  السنوات  يف  آس  آس  اليس  تدريب  عىل  وأرشف 
األرجنتيني نسرت كالوزن ،الربتغاليني جورجي كوستا وجوزيه دي موتا، 
الهولندي رود كرول، املونتينيغري نيبوشا، اإلسباين بيب مورسيا وأخرهم 

اإليطايل جيوفاين سوليناس.
من  كل  وهم  أجانب   7 عىل  الساحىل  جوهرة  فريق  عول  كام 
مضوي،  الدين  خري  الجزائري  فيلود،  وهيربت  لومار  روجيه  الفرنسيني 
غاريدو  كارلوس  اإلسباين  ويلد،  وباتريك  ليكنز  جورج  البلجيكيني 

والربازييل جورفان فيريا.
إال  االجنبي  باملدرب  االفريقي  النادي  يستنجد  مل   2019 عام  منذ 
أنه تعاقد مع 4 أجانب يف الفرتة املمتدة بني 2016 و2019 وهم كل 
من اإليطايل ماركو سيموين، البلجييك جوزي ريغا و الفرنسيني فيكتور 

زفونكا وبرتران مارشان.
مع  التعاقد  يف  نصيب  القريوان  وشبيبة  األنف  حامم  لنادي  وكان 
من  كل  بوقرنني  فريق  تدريب  عىل  أرشف  حيث  األجانب  املدربني 
عاصمة  نادي  درب  حني  يف  بوشار  وجريار  رودريغز  برنارد  الفرنسيني 

األغالبة الفرنيس باسكال جانان والربازييل أنطونيو دمياس.
اما عن الرتجي الريايض فإن آخر أجنبي ارشف عىل حظوظه كان 

سنة 2015 وهو الفرنيس جوزي أنيغو.
الحديث عن االتصاالت مع بعض  الساحيل وبعد  النجم  كام نجد 
املكرش  محمد  السابق  الدويل  العبه  مع  اتفق  قد  االجانب  املدربني 
يعيش عىل وقع عدة  الفريق  ان  الفنية خاصة  مقاليده  لالرشاف عىل 

متاعب مالية.
الذي يرشف عىل  الصفاقيس  النادي  ايضا عىل  ينطبق  االمر  نفس 
كأس  سباق  يف  قدما  امليض  اىل  قيادته  ويأمل  دلهوم  كريم  تدريبه 

الكونفدرالية والبطولة املحلية عىل حد السواء

13 حساب بنكي 
لالفريقي ماهذا؟

يغيبه  قد  الحق  هذا  ألن  نسأل  أن  حقنا  من 
نسأل  »الشعب«  يف  مختلفة،نحن  بنوايا  بعضهم 
نعرف  أن  يف  والوضوح  الوضوح  إال  لنا  والنية 
قدمته  الذي  املايل  التقرير  أن  والحقيقة  الحقيقة 
ألغاز  وكله  جاء  العامة  الجلسة  إىل  اإلفريقي  هيئة 
بنيك  حساب  ل13  وأهله  االفريقي  إحتكام  لغز  وأول 
بعضها  أغلقت   أنها  قالت  »العلمي«  هيئة  أن  رغم 
األرقام. متابعة  أمكن  ،كيف  املركزي  السؤال  ليقفز 
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قانون الجامعة ال يطبق مع األندية الكربى   
طاملا تشدق علينا جامعة جامعة كرة القدم باحرتام القانون وباملساواة بني جميع األندية العائدة لها بالنظر عىل حد السواء و... و... و.... 
ولكن الواقع غري ذلك إذ يف كم من مرة أثبتنا بالدليل القاطع أن الجامعة تنتهك القوانني التي وضعتها عىل املقاس. وما دفعنا إىل الحديث 
عن هذه ملسألة من جديد هو ما يحدث خالل هذه الفرتة٬ فقد طالعنا أو اطلعنا من هنا وهناك عىل أنباء تفيد أن الفريق الفالين أجرى 
يف مقابلة وّدية ضد منتخب األفارقة. نعم٬ منتخب األفارقة هذا ال ميثّل بلدا بعينه وال هو منتٍم إىل االتحاد اإلفريقي أي »الكاف«. كل ما 
املسألة هو أنه يضم العبني من عدة بلدان إفريقية من جنوب الصحراء أىت بهم إىل تونس أناس ميتهنون االتجار بالبرش يك يقع عرضهم 
باملزاد عىل األندية لعل )وعىس( يحلو أحدهم يف أعينها وذلك من خالل إجراء املقابالت الوّدية. ومن املتعارف عليه أنه حسب الفصل 
145 من القوانني العامة للجامعة التونسية لكرة القدم أن هذه املقابالت يجب أن تحظى مبوافقة مسبقة من الرابطة املعنية. أما إذا كان 
النادي املنافس أجنبيا فيتحتم إضافة إىل الجامعة موافقة وزارة الرياضة. فهل أّن الوزارة عىل علم بهذه املقابالت؟ وهل تم الفصل 147 
من ذات القوانني )العامة(؟ والذي يقول برصيح العبارة: »املقابالت الودية ضد األندية املعاقبة أو التي ال تنضوي تحت لواء الجامعة 
ممنوعة«. وعىل حد علمنا٬ فإن منتخب األفارقة الذي يتاجرون به ال ينضوي تحت لواء الجامعة الواقعة بالحي الريايض األوملبي. فكيف 

تغمض الجامعة عينيها عىل أندية الصفاقيس واإلفريقي واملرىس؟
فأين هياكل الوزارة يف عهد كامل دقيش؟

الترجي الرياضي

عاد مرياح إىل صدارة االهتمامات 

عاد املدافع املحوري ياسني مرياح إىل التامرين بعد ركونه لراحة 
قصرية تلت إصابته يف مباراة شباب بلوزداد والتي أجربته عىل 
مغادرة امليدان منذ بداية الشوط األول، لريافقه سوء الحظ يف 

انطالقته مع الرتجي الريايض.
مرياح  قدرة  حول  الشكوك  حدة  من  األخرية  اإلصابة  وزادت 
عىل استعادة كامل ثوابته يف وقت رسيع خاصة وأنه عائد لتّوه 
العني  يغادر  املتقاطعة جعلته  األربطة  من إصابة عىل مستوى 
أنه  رغم  القامئة  من  أخرجه  عندما  الصغري  الباب  من  اإلمارايت 
كان قيمة ثابتة يف بداية مسريته مع الفريق، وبّددت الفحوصات 
التي خضع لها مرياح املخاوف من إصابة حادة ذلك أن النسق 
عىل  أثّر  الرتجي  مع  مسريته  بداية  يف  له  خضع  الذي  املرتفع 
جاهزيته ليخرّي االطار الطبي منحه راحة قصرية تفاديا لحصول 

مضاعفات وبالتايل ال تدعو اإلصابة األخرية للخوف.
ويبدو أن مرياح أراد العودة رسيعا إىل املالعب وهو ما جعله 
يستعجل نسبيا يف التأهيل ليتعرض إلصابة لن تحرمه من رفع 
التحدي مع الرتجي يف موسم ميلء بالتحديات املحلية والقارية، 
سابقاجعلته  أريانة  جمعية  ابن  واجهت  التي  املطبات  ولعل 
أقوى من الناحية الذهنية باعتبار أن مسريته االحرتافية مل تعرف 
االستقرار وبالتايل ال خيار أمامه سوى االستفادة من رصيد الخربة 
الذي ميلكه من أجل استعادة مستواه الذي أهله ليكون عنرصا 

ثابتا يف تشكيلة املنتخب الوطني.
يكشف التعويل عىل مرياح يف االختبار الودي األول ضد شباب 

نبيل معلول  بها من املدرب  التي يحظى  الكبرية  الثقة  بلوزداد 
جيدا  يعرف  وأنه  خاصة  الالعب  مع  التعاقد  وراء  كان  الذي 
قدراته الحقيقية، ومثّل الدريب املغاريب فرصة إلبراز نوايا اإلطار 
الفني يف املوسم الجديد حيث راهن عىل األسامء األساسية وكان 
من بينها مرياح الذي عاضد محمد أمني توغاي وبالتايل سيكون 

من األوراق الرئيسية يف الفرتة القادمة.
املغريب  إىل  امتدت  بل  مرياح  ياسني  عىل  اإلصابات  تقترص  مل 
صابر بوغرين وكذلك الوافد الجديد زين الدين سايس، وحسب 
املؤرشات األولية فإن االوجاع التي أحّس بها هذا الثنايئ ال تشّكل 
رمضان  بن  عيل  محمد  عاىن  ذاته  السياق  ويف  كبرية،  خطورة 
ومحمد عيل بن حمودة ومحمد أمني بن حميدة من إصابات، 
ليغيبوا عن املقابلة األخرية وذلك من مخلفات اإلرهاق غري أن 
عودتهم إىل التامرين مرتقبة شأنهم شأن املدافع املحوري محمد 
عيل اليعقويب الذي احتجب عن التدريبات قبل الرتبص الداخيل 

بالحديقة »ب«.
يف  ركائزه  صفوف  يف  املتالحقة  باالصابات  كثريا  الرتجي  وتأثّر 
غيالن  مجهودات  املثال  سبيل  عىل  خرس  إذ  الفارط  املوسم 
املوسم وهو ما  الشعاليل وصابر بوغرين يف منعرج حاسم من 
وتقوية  البرشي  الرصيد  تعزيز  عىل  الفني  االطار  حرص  يربز 
التنافس يف أغلب الخطوط من أجل تأمني أوفر حظوظ النجاح 

وخاصة يف رابطة االبطال التي تعترب الهدف األول للفريق.
* زهري 

ملاذا لم يرد العلمي 
على املكشر؟   

أثارت ترصيحات رئيس هالل الشابة توفيق املكرش استياء جامهري النادي االفريقي 
ملا صدر عن توفيق املكرش من تهجم عىل يوسف العلمي رئيس الهيئة املديرة باعتبار 
أن املكرش استعمل عبارات قاسية وال تستقيم مع خطته بوصف رئيس ناد محرتف 
واإليحاءات  غريه.  إىل  اإلساءة  لتفادي  عقالنية  أكرث  يستعمل خطابا  بأن  مطالبا  كان 
العديدة التي رافقت ترصيحات املكرش تستدعي من اإلفريقي ردا قويا للدفاع عن 
رئيس الهيئة باعتبار كل ما يرمز إليه يف النادي إضافة إىل الدفاع عن املدرب الجديد 
برتران مارشان الذي طالته االنتقادات من قبل رئيس فريقه السابق، والسكوت عن 
هذه التجاوزات ال يعطي اإلفريقي حقه باعتبار أن العلمي دافع عن مصلحة النادي 
اإلعالمي  استغل حضوره  الذي  املكرش  مع  له خالفا شخصيا  أن  نعتقد  وال  بطريقته 
الرئيس  هو  الجريء  وديع  أن  تأكيده  بعد  كبري  بشكل  إليه  اإلساءة  أجل  من  األخري 

الفعيل للنادي االفريقي!
فهل يعكس العلمي الهجوم أم تراه يتفادى التصعيد و»يبلع السكني بدمها«؟

* عمر
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أيام الخريف الصعبة قبل حلول شهر رمضان في المنستير

تكرّر نفس املشاهد، غضب أصحاب 
املكتبات وأسعار من نار...!!

إمتألت شوارع العاصمة باملواد املدرسية وتّم اغراقها كالعادة باملحافظ والكراريس من 
بالضجيج وتعايل  ُمقرفا خاّصة وأّن ذلك يقرتن  أّن املشهد أصبح  مختلف األحجام إىل درجة 
الصياح ونشوب املعارك بني »املحتلني« ألرصفة هذه الشوارع ـ والويل كّل الويل ـ ملن يبد 
مالحظة ما ـ أو حّتى يفكّر يف أن يقول أي يشء يف شأن من احتلوا هذه األماكن وغطّوا بشكل 
من األشكال عىل جانب كبري من املتاجر ومحالّت »األلبسة« من أصحاب الرخص القانونية!! 
بني مثلث برمودا عفوا بني 3 أنهج وهي شارل ديغول وانقلرتا وجامل عبد النارص ترى العجب 
ركن  مع  البلدية  الرشطة  الفتا ألعوان  أنّنا سجلنا حضورا  ولو  الرقابة  غياب  ظّل  العجاب يف 
شاحناتهم عىل جانب كبري من هذه األنهجـ  أما نهج انقلرتا فقد تحّول بقدرة قادر إىل مستودع 

تركن فيه السيارات التي تأيت محّملة بالبضائع إىل تّجار نهجي باب الجزيرة وبومنديل.

قبل العودة المدرسية 2022 - 2023
جولة: رمزي الجباري،  

احتالل األرصفة 
واكتفاء أعوان 

الشرطة البلدية 
بالُفرجة

من يحدّد 
األسعار

 يف ما يعرض 
يف الشوارع؟

الفوىض  عليه  تطغى  املشهد 
والعبث يف غياب البلدية مماّ ضيق يف 
مختلف األنهج، وولد بطئا للسيارات التي 
متراّ عرب نهج املنجي سليم وبالتايل ويف ظلاّ حاالت 
االكتظاظ وكرثة املستعملني لألسفلت عوضا عن 
حداّ  إىل  و»فوضويا«  قامتا  املشهد  كان  »املادة« 
أصحاب  حركية  أمام  خاصة  وصفه  عىل  العجز 
العربات اليدوية التي زادت يف التضييق عىل من 

ميراّون من هناك.
أدوات  فيه  تجد  ـ  يوميا  املتكراّر  املشهد 
مصدرها...!!  يعرف  أحد  ال  مدرسية 
نفس  وملاذا  أتت؟!  أين  من  وال 
الوجوه ـ تحتل نفس األرصفة 
فيم يعاين أصحاب املكتبات 
الكساد وهم يدفعون  من 
ويقومون  »الجباية« 
فيم  الرضيبي  بواجبهم 
عىل  تعودوا  من  ميأل 

االنتصاب الفوضوي »أرصدتهم املالية« وأرصدة 
من وفاّروا لهم تلك البضائع مجهولة املصدر!

من  األهمية  من  كبرية  غاية  عىل  سؤال 
هذه  اغراق  عىل  تعودوا  الذين  هؤالء  يحمي 
األنهج وأرصفتها ببضائع مجهولة املصدر؟ وأين 
البلدية؟ وأين وزارة التجارة؟ هكذا هي املشاهد 
القادر عىل  يتوفاّر املسؤول  صباحا مساء إىل أن 
إعادة شوارع العاصمة إىل أهلها ليعيشوا هانئني 
االقبال  تجد  التي  بضائعهم  ومن  الدخالء  من 
الكبري من التونسيني وال ندري حقيقة ملاذا هكذا 

هي األحوال من مناسبة إىل أخرى!
مالحظة:

 -هذه الصور املرفقة تؤكد إعتامد بعضهم
عىل األطفال الصغار يف عمليات البيع اليومية 
مجهولة  لبضائع  الرتويج  يف  إستغاللهم  وبالتايل 
قيامه  الطفولةوعدم  مندوب  غياب  أمام  املصدر 
وزيرة  طرف  من  مسائلته  عدم  ظل  يف  بواجبه 

املرأة أمال بلحاج.

* امليدعة أسعارها غالية إذا كان لألب أكرث من بنت تصوروا أن سعرها فوق الخمسني دينارا !

* كم عمر الطفل الجالس أمام)نصبة( بيع األدوات املدرسية يف نهج إسبانيا بالعاصمة؟

* كراسات وأدوات مدرسية مختلفة تباع عىل قارعة الطريق فيام يعاين أصحاب املكتبات الكساد وهم الذين يدفعون الجباية سنويا فيام متأل جيوب الخارجني واملارقني عن القانون باألموال التي تجد دعام من الطبقات املهمشة يف تونس 


