كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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مطاعن دفاع االتحاد

أنقض الحكم االبتدائي ورفض دعوى إبطال قرار املجلس الوطني
ماذا يريد وايل صفاقس من االحتاد؟

املخابز يف إرضاب واملواطن تزداد حريته!

فاجعة جرجيس
االشتراكات

تعرّي االتصال
الحكومي وتفضح

هيئة االنتخابات تحت القصف النقدي
في الملف االقتصادي:

قرار أوبك +

بني اللوم وعدم
تونس تحصل
التهميش
استمرار
ولكن!
جديد
قرض
على
احرتام املصالح...

2

الخميس  20أكتوبر  - 2022العدد 1717

وطنية

نقابات إسبانية عند األخ األمني العام 
أدى وفد ميثل النقابات اإلسبانية زيارة إىل مقر االتحاد العام التونيس للشغل حيث كان له لقاء مع األخ األمني العام نور الدين
الطبويب كام التقى الوفد األخ سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشباب واملرأة والجمعيات حول برامج العمل
الثنائية.

نجاح برنامج الشراكة
يف املعادن واتفاق على
مواصلته
نظمت الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك ورشكاؤها الجامعة األملانية للمعادن
وفريدرش ايربت ورشة اسرتاتيجية يومي 17و 18أكتوبر لتقييم مدى تقدم تنفيذ
برنامج النشاط لسنة  .2022واعترب الرشكاء أن الربامج لسنة  2022كان ناجحا مع
بعض املالحظات حول نقائص يف املتابعة .وقررت الجامعة العامة ورشكاؤها مواصلة
الربنامج لسنة  2023مع الرتكيز عىل جوانب الصحة والسالمة املهنية وخاصة الجوانب
املتعلقة باألمومة .ومن املنتظر أن تستفيد الجامعة العامة خالل السنة املقبلة من
خربات بقية أقسام االتحاد العام التونيس للشغل ومن خربات الوزارات ذات العالقة
بالصحة والسالمة املهنية وبواقع القطاع وبآفاقه يف إطار برنامج متكامل.
* السعيدي

جامعة موظفي التعليم العالي والبحث
العلمي تدعو لالستعداد للدخول يف
سلسلة من التحركات

أحداث مرناق بعد وفاة أحد الباعة المتجولين

أحكام سجنيّة بـ  3سنوات!
حني ،بأن الدائرة
أفاد الناطق الرسمي باسم املحكمة االبتدائية بنب عروس ،القايض عمر نّ
الجناحية باملحكمة قضت ابتدائيا بالسجن مدة ثالثة أعوام نافذة يف حق عدد من املتهمني
املحالني عىل الدائرة عىل خلفية األحداث الليلية التي شهدتها معتمدية مرناق الشهر
املايض والتي عقبت الوفاة املسرتابة ألحد الشبان من الباعة املتج ّولني.
حق متهمني آخرين محالني بحالة
وتعلّقت األحكام ،بـ  7موقوفني عىل ذمة األبحاث ،ويف ّ
فرار ،إذ ُو ِّجهت إليهم مجموعة من التهم عىل غرار املشاركة ضمن جمع مركب ،والتجمهر،
وإحداث الهرج والتشويش واإلرضار مبلك الغري ،وغريها من التهم.
وشهدت منطقة مرناق يوم  24سبتمرب املنقيض حادثة إقدام شاب يعمل بائعا متج ّوال
عىل وضع ح ّد لحياته بسبب ما ل ِق َيه ،وفق شهادات البعض من مضايقات متكّررة من قبل
أعوان الرشطة البلدية ،الذين منعوه يف عديد املناسبات من تركيز عربته وقاموا بافتكاك
امليزان الذي يستخدمه يف البيع ،وهو األمر الذي فندته وزارة الداخلية يف بالغ أصدرته يف
اليوم نفسه حول الظروف املحيطة بإقدام املعني عىل االنتحار وأسبابه.
وخلّفت هذه الحادثة موجة احتقان يف املنطقة التي شهدت مناوشات ليلية وأحداث شغب بني محتجني وقوات األمن.

هيئة إدارية لجامعة
الشؤون االجتماعية

والي توزر يستقبل املكتب الجديد
إثر انعقاد املؤمتر التاسع عرش لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر بتاريخ 2022/10/10
انعقدت جلسة عمل مع السيد وايل توزر وأعضاء املكتب التنفيذي الجديد عرب خاللها
السيد الوايل عن مواصلة العمل بصفة تشاركية مع الطرف االجتامعي وذلك من أجل
حلحلة بعض االستحقاقات التنموية بالجهة وعىل رأسها قطاعا السياحة والفالحة
وش ّدد الجميع عىل رضورة إعادة تنشيط مطار توزر نفطة الدويل وبرمجة الخطوط
الدولية من جديد وذلك لفك أزمة السياحة أما بخصوص القطاع الفالحي فقد عبرّ
الجميع عن انشغالهم من أزمة ترويج صابة التمور للسنة الثالثة عىل التوايل وطالبوا
بدرس اسرتاتيجية واضحة ملساعدة صغار الفالحني يف الجهة وتسوية ديون املجامع
املائية.

علمت الشعب من مصادر مطلعة انه متت املوافقة عىل عقد الهيئة االدارية
القطاعية للجامعة العامة للشؤون االجتامعية وذلك يوم االربعاء  02نوفمرب
 2022عىل الساعة التاسعة ( )09صباحا ،بنزل الهدى الحاممات الجنوبية ـ برئاسة
االخ محمد الشايب األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول
عن الوظيفة العمومية.

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

يف بيان لها صدر الجمعة  14أكتوبر  2022إثر انعقاد اجتامع مكتبها التنفيذي عربت
الجامعة العامة ملوظفي التعليم العايل والبحث العلمي عن تضامنها املطلق مع
التحركات النضالية القاعدية التي يخوضها أبناء القطاع داخل املؤسسات الجامعية يف
الحق النقايب وحفاظا عىل الحقوق واملكتسبات وذودا عن
عديد الجهات دفاعا عن ّ
كرامة أبناء القطاع.
وأكدت الجامعة أنه تنفيذا ملق ّررات الهيئة اإلدارية القطاعية املنعقدة بتاريخ 15
سبتمرب  2022وعىل ضوء مواصلة سياسة غلق باب الحوار والتفاوض من ِق َب ِل ُسل َِط
اإلرشاف ،فإنها تعلن عن الرشوع يف سلسلة من التحركات النضالية التصاعدية ،تنطلق
بدعوة الهياكل النقابية والقواعد بكل املؤسسات التابعة للقطاع مبختلف الجهات
لتنفيذ وقفات احتجاجية قطاعية وطنيا وإقليميا وجهويا دفاعا عن الحق النقايب
وتعبريا عن رفضها رضب املكتسبات وااللتفاف عىل مستحقاتها يف ظل التدهور
امللحوظ للمناخ االجتامعي وتردي األوضاع املهنية يف عديد املؤسسات الجامعية.
وأشارت الجامعة إىل أنه سيقع اإلعالن الحقا ،بعد التنسيق مع مختلف الجهات
املعنية ،عن تواريخ وقفات الغضب وعن أشكال تنفيذها.
* شوشان

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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مطاعن قدّمها دفاع االتحاد أنقض الحكم االبتدائي ورفض دعوى إبطال قرار المجلس الوطني
بعد صدور حكم االستئناف يف القضية املرفوعة ضدّ االتحاد٬
وأمام التزام املكتب التنفيذي الوطني بعدم الخوض يف مسألة
قانونية مرفوعة أمام القضاء .اآلن -وبعد وضوح الرؤية -نرى
لزاما أن نبينّ للنقابيني ولعا ّمة الشعب وعرب حلقات متتالية ما
وقع اعتامده للوصول إىل الحكم االستئنايف القايض بنقض الحكم
االبتدايئ املتخذ بتاريخ  24نوفمرب .2021
فقد قضت محكمة االستئناف بتونس مساء الخميس 13
أكتوبر نهائيا بقبول االستئناف شكال ويف االصل بنقض الحكم
املدين عـ95927ـدد الصادر عن املحكمة االبتدائية بتونس بتاريخ
 24نوفمرب  2021املطعون فيه والقايض مجدّ دا برفض دعوى إبطال
قرار املجلس الوطني لالتحاد املنعقد بتاريخ  24-26أوت .2020
جاء هذا الحكم لصالح االتحاد نتيجة عمل دؤوب ورصني قام
به عدد هام من املحامني حيث أعدوا تقريرا ضافيا أىت عىل عدد
كبري من املعطيات تم مبوجبها الطعن يف الحكم االبتدايئ املشار
إليه .فقد الحظ فريق دفاع االتحاد العام التونيس للشغل ان
الحكم االبتدايئ قد خالف القانون والواقع يف عدة نقاط سنأيت
عليها تباعا.

ال صفة لهم
الحظ الفريق «أ ّن صفة القيام لدى املحاكم هي من اإلجراءات
األساسية لتعلقها بسري التقايض وألن رشوط رفع الدعوى تهم النظام
تتمسك بها املحكمة ولو من تلقاء نفسها وترفض الدعوى إن
العام ّ
تبي من األوراق أن القائم بها ال صفة له.
نّ
وبي أ ّن القامئني بالدعوى مل يق ّدموا أي مؤيدات تثبت أنّهم
نّ
منخرطون باالتحاد يف تاريخ رفع الدعوى حتّى تكون لهم صفة
النشاط ضمن هياكله والتق ّدم تجاهه بأي طلب سواء ضمن الهياكل

االتحاد الجهوي للشغل بتونس

الئحة يف الصحة وتضامن
مع منذر الخليفي
نحن اإلطارات النقابية للصحة بجهة تونس املجتمعون
بدار االتحاد الجهوي للشغل بتونس بدعوة من الفرع الجامعي
واالتحاد الجهوي وبحضور الجامعة العامة للصحة وبعد تدارسنا
ألوضاعنا املهنية واالجتامعية نعرب عن:
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل
ـ مساندتنا املطلقة ووقوفنا إىل جانب زميلنا منذر الخليفي
املوقوف بتهمة كيدية
ـ التنديد الشديد باالعتداءات املتكررة عىل مهنيي قطاع
الصحة وتحميلنا لسلطة االرشاف تبعات حالة االحتقان لدى
األعوان جراء عدم تحملها حامية منظوريها اثناء اداء واجبهم
املهني.
ـ عدم معالجة الوزارة النقص الفادح يف األعوان من إطار
شبه طبي واداريني وعملة مام أثر سلبا عىل السري العادي للعمل
وتقرر:
ـ القيام باجتامعات عامة بكافة املؤسسات الصحية يف الجهة
ـ تنظيم وقفة احتجاجية بساعتني بجميع املؤسسات
الصحية بجهة تونس يوم الخميس  20اكتوبر  2022تتوىل
النقابات االساسية تحديد توقيتها
ـ الدخول يف إرضاب جهوي حضوري يف صوة عدم إطالق
رساح زميلنا منذ الخليفي.
كام تدعو كافة النقابات االساسية لقطاع الصحة منظوريها
اىل االستعداد التام لخوض كافة االشكال النضالية املتاحة التي
يتم إقرارها خالل ندوة اإلطارات والتي تبقى يف حالة انعقاد
متابعتا ملجريات األحداث.

أو لدى القضاء طبق أحكام الفصل الثالث من القانون األسايس
لالتحاد والفصل السادس من نظامه الداخيل،
فقد كان عىل محكمة البداية التحري يف وضعية كل م َّدع بصفة
منفصلة ورفض الدعوى يف حق كل من مل يتق ّدم بأي مؤيّد ،لكون
الدعوى تتعلّق بأشخاص طبيعيني يف جانب املدعني ،عالوة عىل
أ ّن اثنني من املدعني قدما وثائق مع ّرف عليها باإلمضاء يف سحب
دعواهام (ط .ف و م .ن .ش) مبوجب كتبني مع ّرف عليهام باإلمضاء
بتاريخ .)09/02/2021
وجاء يف التقرير أ ّن صدور الحكم بصفة مجملة يف قبول القيام
كل املدعني فيه مخالفة لحكم الفصل  19من مجلة املرافعات
من ّ
املدنية والتجارية ،رضورة أن القانون األسايس لالتحاد العام التونيس
للشغل  2017ونظامه الداخيل ضبطا تراتيب االنخراط باالتحاد
الكتساب الصفة داخله وإزاءه (التق ّدم بطلبات لهياكله أو الرتشّ ح
لها أو التظلّم لديها ومامرسة الطعون وعند االقتضاء التقايض).
كام ح ّدد الفصل السادس من النظام الداخيل تراتيب االنخراط
وإثباته بالفقرة األخرية منه والتي جاء فيها« :ال يعترب منخرطا
باالتحاد ويفقد عضويته منه :كل من ثبت عدم خالص معلوم
انخراطه ومل يسو وضعيته يف اآلجال القانونية من قبل الهياكل
املسرية لالتحاد» ٬كذلك نص الفصل الخامس من النظام الداخيل
لالتحاد العام التونيس للشغل عىل« :تسلم لكل منخرط بطاقة
انخراط سنوية يجب تسجيلها بدفرت انخراطات الهيكل الراجع إليه
املنخرط بالنظر».
لم يقدّموا ما يثبت انخراطهم
وقد ت ّم الدفع أمام محكمة البداية بن املدعني ال تتوفر فيهم
رشوط القيام كام ضبطها القانون األسايس والنظام الداخيل لالتحاد
العام التونيس للشغل عىل النحو املفصل أعاله والتأكيد عىل
إخاللهم بواجب إثبات الصفة يف جانبهم عىل اعتبارات الصفة يف
قضية الحال تستمد وجوبا من االنخراط باالتحاد.
وقد ثبت من أوراق القضية أن املستأنف ضدهم مل يقدموا
ما يفيد انخراطاتهم تاريخ رفع الدعوى وفقا للقواعد واإلجراءات
والرتاتيب املنصوص عليها بالقانون األسايس والنظام الداخيل من
جهة والنقابات أو الهياكل الراجعني إليها بالنظر وتاريخ انخراطهم
واسرتسال ذلك االنخراط سنويا كتسوية وضعياتهم تجاه مصلحة
االنخراطات من جهة أخرى ،األمر الذي يجعلهم غري منخرطني
باالتحاد العام التونيس للشغل مطلقا وبالتايل عدميي الصفة .أما
تقديم البعض منهم لبطاقات خالص تتضمن التّنصيص عىل االقتطاع
من أجورهم لفائدة االتحاد فإنه ال يقوم مقام االنخراط كام نص
عليه القانون األسايس والنظام الداخيل كام ذكر وبالتايل فال وجه
العتامد بطاقة الخالص تعويضا لبطاقة االنخراط من جهة أخرى،
نص الفصل  254من مجلة الشغل رصاحة عىل أن استمرار الخصم
من األجر يتواصل مدة ستة أشهر بعد فقدان صفة املنخرط مام
يكون من غري املمكن اعتامد الخصم املبارش كإثبات لالنخراط ذلك
أن من فقد انخراطه يفقد الحق يف الرتشح وحضور املؤمترات رغم
تواصل الخصم من أجره طيلة تلك املدة.
وحيث أن أخذ الحكم االبتدايئ بآلية الخصم املبارش للقول
بثبوت صفة املستأنف ضدهم دون التحقق من بقية الرشوط
الشكلية املستوجبة بالفصلني  5و 6من النظام الداخيل يعد مخالفة

صارخة ألحكام نصوص خاصة وآمرة وهاضام لحقوق الدفاع
املنصوص عليها بالفصل 123م م م ت مام يستوجب نقضه.
ال هم أعضاء يف أي هيكل وال هم مؤمترون وال هم مرتشّ حون
لعضوية املكتب التنفيذي حتى ي ّدعوا الرضر
نتعرف عىل عنرص جديد يف الجزء الثاين من تقرير فريق الدفاع
التابع لالتحاد أمام محكمة االستئناف بتونس التي قضت مساء
الخميس  13أكتوبر نهائيا بقبول االستئناف شكال ويف األصل بنقض
الحكم املدين عـ95927ـدد الصادر عن املحكمة االبتدائية بتونس
بتاريخ  24نوفمرب  2021املطعون فيه والقايض مجددا برفض دعوى
إبطال قرار املجلس الوطني لالتحاد املنعقد بتاريخ  24-26أوت
.2020
ويف العنرص الجديد ،الذي أبرز عدم وجود مصلحة مبارشة
للمدعني يف ما ادعوه ،حيث مل يبحث حكم البداية مطلقا يف
توفر رشط املصلحة ،والحال أنّه ورد بالفصل  19م م م ت بصيغة
الوجوب« :ويجب أن تكون للقائم مصلحة يف القيام» ،وقد ح ّدد
الفقه وفقه القضاء الرشوط الواجب توفّرها يف املصلحة بأن تكون
قانونية ،وشخصية ومبارشة ،وقامئة وحالة.
ويف تفكيكه ملاهية املصلحة بني التقرير أنّ:
 املصلحة القانونية ،وتق ّدر مبدى توفّر الحق يف جانب املدعيومدى حاجته للحامية القضائية ،وأنّ:
 املصلحة الشخصية وتعني أن يكون القائم بالدعوى هوصاحب الحق املوضوعي أو املركز القانوين املعتدى عليه وأن يكون
األثر امللحق باملدعي له عالقة بوضعيته القانونية الخاصة ،معناه
أن يكون من نوع الحرج الشخيص ،أو الرضر القريب ،وال من نوع
اإلحراج البعيد أو القلق الذي قد يعم فئة كاملة من األشخاص أو
مجموعة كاملة أو عددا هائال من الناس ،إىل أن يصبح اإلحراج
إحراجا عموميا مج ّردا يتعدى املصلحة الشخصية».
 كام يجب أن تكون املصلحة مبارشة ال منفصلة فال يجوزميس
للمدعي أن يقوم بدعوى من جراء رضر لحقه من بعد ،مل ّ
وضعيته القانونية مبارشة ،ومل يحدث له رضرا ذاتيا ملموسا.
وأنّ:
 املصلحة قامئة وحالة ،أي غري محتملة ،وتكون كذلك عندمايت ّم االعتداء عىل الحق املطلوب حاميته بأي وجه من الوجوه سواء
كان إيجابيا بصورة مادية أو سلبيا بحرمانه من االنتفاع بحقه عىل
الوجه القانوين األكمل.
واستنتج التقرير أنّه بتطبيق هذه الرشوط عىل الدعوى محل
يتبي أنّها غري متوفّرة ،فليس من بني القامئني بها أي من
النظر ،نّ
أعضاء الهياكل النقابية مبختلف أصنافها م ّمن تتوفّر فيهم صفة
نائب باملؤمتر أو ّمن يحق لهم املشاركة يف أعامله أو الرتشّ ح ألي
مسؤولية نقابية مبا يف ذلك عضوية املكتب التنفيذي حتّى يدعي
رضرا مبارشا تسلّط عليه ويرغب يف حامية قضائية ملركزه القانوين
ورفع الرضر عنه.
وحيث أ ّن تخلّف رشط املصلحة يف القيام يسقط الحق يف
التمسك بدعوى الحال ،فقد كان حريا بالحكم االبتدايئ رفضها لهذا
ّ
السبب األ ّويل.
(يتبع)
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فيما تبحث عن طمأنة الخارج:

هيئة االنتخابات تحت «القصف النقدي»

* ناجح مبارك

تواصل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات اإلعداد ملحطة  17ديسمرب وتوحيد
اإلجراءات وتيسريها امام املرتشحني وفتحت باب قبول الرتشحات .وبينام يسعى
رئيسها فاروق بوعسكر اىل طأمنة «اآلخر الخارجي» وخاصة الطرف االمرييك
والجار االورويب فإن أصوات النقد الداخيل من االحزاب ومنها أحزاب املواالة
والجمعيات املهتمة بالشأن االنتخايب تتعاىل حول اإلخالالت يف تقسيم الدوائر
وتبعات سحب الوكالة.
قال رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فاروق بوعسكر ملساعد وزير
الخارجية االمرييك كريستوفر لومن والوفد املرافق له خالل اجتامع مبقر الهيئة
ان هيئته وبعد صدور الدستور الجديد ساعية اىل مواصلة تركيز املؤسسات
الدستورية ويعد مجلس نواب الشعب أبرزها وان ذلك مي ّر عرب القانون االنتخايب
ورشح للحارضين آليات االقرتاع وتقسيم الدوائر ورشوط الحملة االنتخابية
وسعي اىل تكريس النزاهة والشفافية طيلة مسار االنتخابات مع تسهيل مهمة
املراقبني واملالحظني الدوليني مثل املحليني.
باملقابل فإن نائب وزير الخارجية االمرييك قد مث ّن دور الهيئة العليا املستقلة
لالنتخابات وذلك حسب بالغها اوال بعد حسن تنظيم االستفتاء يف مدة زمنية
وجيزة وثانيا باالعداد النتخاب برملان عرب االقرتاع الحر واملبارش مع تجديد
الطرف االمرييك دعم املسار الدميقراطي يف تونس.
تسهيل اإلجراءات
يف االثناء تواصل الهيئة العليا لالنتخابات تتبع االجراءات من اجل الوصول
اىل محطة االنتخابات وهذا التتبع كان محل نقد من الجمعيات اذ رأى بسام
معطر أن الهيئة تطبق املرسوم عدد  55فقط ونرشت وثيقة االجراءات الخاصة

وهذه الوثيقة تهدف إىل توحيد فهم االجراءات وتيسريها عىل جميع املتدخلني
يف مرحلة الرتشح لالنتخابات الترشيعية ،وذكرت أن فرتة قبول الرتشحات
لالنتخابات الترشيعية انطلقت بداية من اإلثنني  17لتتواصل إىل غاية 24
أكتوبر  .2022ويت ّم إيداع الرتشحات لدى الهيئات الفرعية للدائرة االنتخابية
التي سيتم الرتشح فيها .وكانت هيئة االنتخابات أصدرت يوم  20سبتمرب املايض
روزنامة االنتخابات الترشيعية املقرر إجراؤها يوم  17ديسمرب القادم .وأعلنت
األحد  25سبتمرب الفارط ،أن الفرتة االنتخابية انطلقت عىل الساعة صفر من
اليوم نفسه.
ووفق الروزنامة االنتخابية تنطلق الحملة االنتخابية يوم  25نوفمرب القادم
لتتواصل إىل غاية  15ديسمرب  ،2022عىل أن يجري االقرتاع بالخارج أيام  15و16
و 17ديسمرب القادم ،يف حني سيكون يوم  16ديسمرب هو يوم الصمت االنتخايب
يف تونس ،واليوم الذي يليه ( 17ديسمرب) هو يوم االقرتاع.
ضغط الجمعيات
قبل الوصول إىل يوم االقرتاع تضغط عدة جمعيات مهتمة بالشأن االنتخايب
عىل الهيئة من أجل إصالح ما ال ميكن الجزم به يف هذه القرتة الوجيزة من

ذلك املالحظات التي قدمها معز الرحموين الكاتب العام لجمعية «عتيد» الذي
أكد عىل أن الهيئة تعمل دون شفافية تذكر وال حوار مع الجمعيات ذات
االهتامم االنتخايب والتي سبق لها أن قدمت اعرتاضات حول التزكيات وتقسيم
الدوائر االنتخابية ،هذا إىل جانب محدودية ولوج املرأة إىل الشأن العام والشأن
االنتخايب خاصة ،ولعلّ عدم متثيليتها يف عضوية الهيئة جعل العضو محمد
التلييل املنرصي يشارك يف ندوة عن املرأة يف افريقيا..
سهام نقد الهيئة متصل بتقسيم الدائر كام توقف عند ذلك بسام معطر رئيس
جمعية «عتيد» فثمة تفاوت يف توزيع املقاعد حسب الدوائر االنتخابية وذلك
فخصص القانون مقعدا لدائرة يقطنها  1500ساكن
مقارنة بعدد السكانّ ،
ومقعد لدائرة أخرى يقطنها  15ألف ساكن وهذا ما يطرح إشكاال عند سحب
الوكالة فيكفي األوىل تجميع  1500تزكية لسحب الوكالة من النائب يف حني
يقتيض األمر عند الثانية توفري اضعاف ذلك من االمضاءات.
إلحاق رئيس الهيئة
طالت سهام نقد الجمعيات وخاصة منها جمعية «انا يقظ» رئيس الهيئة
فاروق بوعسكر حيث راسلت الجمعية وزارة العدل ومجلس القضاء العديل
من أجل إنهاء الحاقه الذي انتهى بفعل القانون منذ سبتمرب  2022خاصة أن
مدة االلحاق محصورة بـ 5سنوات فقط منذ سبتمرب  2017تاريخ اول الحاق
له بالهيئة.
إضافة إىل هذه السهام النقدية وأصوات الرفض من أجل «الجرح والتعديل» فإن
أصوات األحزاب ال تقلّ رصاخا يف وجه الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ومنها
زهري املغزاوي رئيس حركة الشعب الذي أكد أن إجابات الهيئة حول موقع
األحزاب السياسية ومتويل الحملة االنتخابية مل تكن واضحة مبا فيه الكفاية
وان رئيس الجمهورية نفسه وبعد لقاء له معه أكد عىل إميانه بدور األحزاب.

قبل أسابيع قليلة عن موعد التشريعية

ما حصل عند جمع التزكيات سببه املوانع العديدة للمرسوم عدد 55
* لطفي املاكني
تجاذبات وتحركات تعرفها الساحة السياسية
قبل حوايل مثانية اسابيع من االنتخابات
الترشيعية املنتظرة يوم  17ديسمرب القادم خاصة
بعد ان اعلن الرئيس قيس سعيد توجهه الدخال
تعديل عىل املرسوم االنتخايب وهو ما اعتربته
اغلب القوى السياسية واملدنية ارباكا لوضع
مرتبك منذ بداية االجراءات االستثنائية من خالل
املرسوم .117
التي ستجرى فيها وأرجع ما يحصل االن اىل ارصار الرئيس عىل ان يكون
ولنئ تعلل الرئيس سعيد مبا حصل اثناء جمع التزكيات من تجاوزات املرجع الوحيد لهذه املرحلة بعد ان غيب جميع االطراف سياسية ومدنية
ليخضع القانون االنتخايب اىل تعديالت يراها مستعجلة فان اهم منظامت من أي مشورة واولهم االحزاب الداعمة له وهذا ما يؤكد رؤيته التي
املجتمع املدين املتابعة للشأن االنتخايب واولهام «عتيد» و«مراقبون» ال تعطي أي وزن وأي دور لالحزاب يف الحياة السياسية ودعا االستاذ
استنكرتا مثل تلك الخطوة املتضاربة مع ما تنص عليه املواثيق الدولية الزكراوي يف االن نفسه إىل مقاطعة االنتخابات القادمة النها ستفرز برملانا
من عدم املساس باملسار االنتخايب يف السنة التي تجري
صوريا ال دور فاعل له بسبب ما تضمنه القانون االنتخايب
فيها االنتخابات فكيف االمر قبل مثانية اسابيع فقط
املوضوع من قبل الرئيس سعيد.
ـ هل هناك
من الذهاب اىل مكاتب االقرتاع وهذا تحديدا ما ذكره
* التأجيل او المقاطعة
ترابط بين
الدكتور بسام معطر رئيس جمعية عتيد كون ادخال
ما ذكره االستاذ الزكراوي هو ما يرتدد عىل ألسنة عديد
تعديالت عىل القانون االنتخايب يف هذه الفرتة مخالف مبادرة الـ«»25
القيادات الحزبية التي دعت اىل سحب املرسوم عدد 55
للمعايري الفضىل لالنتخابات وميس مببادئ النزاهة
وتشكيل نواة
لالنتخابات واالستفتاء وبالتايل تأجيل رشيعية  17ديسمرب
والشفافية والدميقراطية وهو املوقف نفسه لشبكة
كتلة برلمانية
املقبل لغياب كل الضامنات ليك تجري يف ظروف مثىل
مراقبون بحسب ترصيحات رئيستها رجاء الجربي
وقبل ذلك ضامن مشاركة الجميع الن ما حصل هو عملية
الحقا؟
والتي ارجعت كل هذه اللخبطة والتذبذب اىل ما جاء
اقصاء لالحزاب والنساء والشباب والكفاءات والخربات اذ
به املرسوم  55والذي وضع بطريقة احادية وانفرادية
ان فصول املرسوم املذكور«حارصت» تلك القوى باشكال
دون ترشيك االطراف املعنية.
مختلفة بداية من سحب البساط من تحتها يف عالقة باالحزاب باعتامد

* مناف للمعايير الدولية

ذات القناعة عرب عنها االستاذ الصغري الزكراوي بالتأكيد بأن ما ينوي
الرئيس سعيد القيام به من تغريات عىل القانون االنتخايب هو مناف
للمعايري الدولية التي ترفض اي مساس بقواعد اللعبة االنتخابية يف السنة

االقرتاع عىل االفراد من خالل جمع التزكيات التي اصبحت مقترصة فقط
ملن استطاع اليها سبيال من اصحاب النفوذ الجهوي والعرويش واملايل وهنا
حصل املفعول العكيس جراء تغييب االحزاب التي ستلتجئ يف هذه الحالة
من دخول الربملان من «الشباك» بتزكية اسامء غري معروفة ألوانها الحزبية

وهذا ما غاب عند وضع القانون االنتخايب يف حني
انه كان من االفصل عدم اقصاء االحزاب ليشارك
الجميع بوجوه مكشوفة وغري مخفية وهذا ما
تسبب فيه املرسوم عدد .55
ويرى املتابعون ان من تبعات تلك التضييقات
ذهاب أغلب االحزاب إىل اعالن مقاطعة ترشيعية
 17ديسمرب لتقترص املشاركة اىل حد االن عىل عدد
محدود من االحزاب مقابل إتساع دائرة الرافضني
واملقاطعني مستندين يف ذلك اىل جملة املوانع
التي تلغي أي دور لالجسام الوسطية التي هي
ركيزة اللعبة الدميقراطية ومل يرفضوا تبعا لذلك دور «الكمبارس» والذي
سيرتتب عنه الحقا برملانا بال صالحيات النه سيكون معربا عن رؤية واحدة
هي رؤية من وضع هذا القانون االنتخايب

* المبادرة والتوقيت

ويف خضم هذه التجاذبات اعلنت مجموعة من املساندين للرئيس
قيس سعيد عن اطالق مبادرة«لينترص الشعب» التي قال عنها عميد
املحامني السابق ابراهيم بودربالة (هو أحد الفاعلني يف هذه املبادرة)
انها منترصة ملسار  25جويلية وتتقاسم الرؤية املستقبلية وكذلك الرؤية
للمرحلة الحالية واولها املحطة االنتخابية القادمة واعترب ان املسار ال بد
ان يكتمل برتكيز املؤسسات مثل مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات
واالقاليم مع التأكيد ان اصالح املسار السيايس سينعكس عىل اصالح
املسارين االقتصادي واالجتامعي وانتقد يف االن نفسه ما حصل من تالعب
خالل جمع التزكيات وبالتايل يرى انه من واجب رئيس الدولة وما له من
صالحيات ان يضع حدا لها كام دعا املواطنني اىل تحمل مسؤولياتهم بعد
االنجرار اىل مامرسات تسعى بعض االطراف اىل توظيفها لصالحها.
وتذهب قراءات املتابعني واملحليلني انطالقا من توقيت االعالن عن
هذه املبادرة واملمضني عليها اىل كونها ستكون «نواة» الكتلة الربملانية
الداعمة ملرشوع رئيس الجمهورية يف املجلس النيايب القادم.
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الباحث خالد الطبابي لـ «الشعب»

كشفتها فاجعة جرجيس

ـ ال وجود لخطة اتصالية عند االزمات و«التطبيع» مع فواجع
البحر أصبح امرا مألوفا!

ـ استمرار التهميش بعديد املناطق
الداخلية يدفع للهجرة غري النظامية
* لطفي املاكني

* لطفي املاكني
كشفت فاجعة غرق مركب يقل عددا من شباب معتمدية
جرجيس من والية مدنني عن استفحال الهجرة غري النظامية والعجز
الذي بدت عليه السلطات الرسمية مبختلف مستوياتها يف التعاطي معها
السباب عديدة هي تراكامت مل تعمل اي حكومة عىل التخفيف والحد
منها بل ان اغلبها تعامل معها بتجاهل قام بداية من الخطة االتصالية
املفرتض ان تكون كل الهياكل الرسمية متمكنة منها وهي ما يعرف
بإتصال االزمات.
وما بات يخشاه املتابعون واملختصون يف ملف الهجرة هو التطبيع
مع فواجع البحر الذي مل يشبع من ابتالع الحاملني بحياة افضل يف الضفة
الشاملية للمتوسط اذ ان االرقام املعلنة من قبل اكرث من جهة اساسا
منظامت املجتمع املدين تدل عىل ارتفاع أعداد الغرقى الذي بلغ 544
ضحية عىل مدى اشهر السنة الحالية (من جانفي إىل سبتمرب  )2022ما
يعني ان هذا الرقم سيتغري مع ما تبقى من اشهر السنة ويف ظل تواصل
وترية الهجرة غري النظامية.
كام أن الحجم الجميل العداد الواصلني اىل السواحل االيطالية
يف الفرتة نفسها بلغ  30ألفا بحسب وزارة الداخلية االيطالية ميثل
التونسيون منهم  ٪21اي حوايل  15الفا وهو رقم كبري ينضاف اليه عدد
الذين متكنوا من دخول فضاء «شنغن» من جهة رصبيا ليصل اجامليا
إىل  30ألفا من التونسيني الذين اختاروا الهجرة الجامعية وفواجعها التي
مل تعد خافية عىل أحد ومل يعد أل ّي كان أن يدير ظهره إليها بتعالّت
مختلفة وهو ما يستدعي بل يفرض عىل السلطات ال ّرسمية أ ّوال رضوة
تطوير آليات التعامل مع هذه «الهجرة الجامعية» وفواجعها اذ ان
امللفت ان تواتر اخبار الغرقى من املهاجرين غري النظاميني اصبحت
تؤخذ عىل انها اخبار عادية متداولة يف صفحات الحوادث متاما مثل ما
يروج له االعالم االيطايل هذا ما توقفنا أمامه وبالتايل مل يعد امرا جلال
تهتز له اركان الدولة التي يقول خطابها الرسمي انها تراهن عىل االنسان
وان الجميع سواسية وهم الرثوة االساسية للبالد التي يجب صونها وكل
ذلك مجرد شعارات الن ارقام عمليات الهجرة غري النظامية التي تم
احباطها من قبل القوات االمنية كبرية ولو نجحت يف املرور لكان عدد
الواصلني اىل الضفة الشاملية اضعاف ما يتداول يوميا.
واالرتفاع املرتقب يف اعداد الواصلني اىل الفضاء االورويب أمر
سيحصل يف الفرتة القادمة بعد ان «فتحت» منافذ اخرى ظاهرها قانوين
مع تجنب مغامرة املراكب البحرية واملقصود هنا االعداد الكبرية من
الذين اختاروا مسافة أطول مبا انه يجب املرور عرب اكرث من بلد اورويب
وهي عملية مكلفة ماديا مقارنة بالحرقة التقليدية (وهي بدورها عرفت
ارتفاعا يف املبالغ املطلوبة للمشاركة فيها) ومثل هذه االوضاع معلومة
للجميع الن االحداث التي ترافقها هي محل متابعة من السلطات
االوروبية التي تلفت انظار السلطات التونسية اليها لكن دون تفاعل
يذكر بل ان االعتقاد لدى اغلب هؤالء الحارقني انهم ال ميثلون أي رقم
تفسه ردود
لدى سلطات بالدهم والشعور نفسه لدى عائالتهم وهذا ما رّ
أفعال أهايل جرجيس الغاضبة عىل املسؤولني ألن ما حدث مس عمق
انسانيتهم وانتامئهم اىل هذه البالد الن ما يحدث يف البلدان االخرى هو
رسعة االنقاذ والنجدة والبحث عن املفقودين والقيام بجميع االجراءات

املستوجبة يف مثل هذه االوضاع التي هي باالساس ازمات حقيقية النها
تستهدف حياة االفراد بالدرجة االوىل اال ان الحاصل هو تكرار الخطاب
نفسه «املجرم للضحايا وعائالتهم وتحميلهم املسؤولية».
* اتصال االزمات!
وما يستغربه املتابعون واملختصون ان التشبث بذلك الخطاب الذي
ال يسمعه وال يصدقه حتى من كتبه اصبح مصدرا للتندر والتساؤل يف
الوقت نفسه خاصةولنا اكرب الكفاءات املشهود لها يف االتصال والتواصل
القادرة عىل صياغة خطاب االزمات بعيدا عن تلك الوجوه الفاقدة
الي مصداقية والتي تعيش يف بحبوحة والتي ال تعرف معاناة العائالت
باالحياء الشعبية واملناطق الداخلية واملهمشة لتستعرض عليهم تعلقها
بالوطن والقبول بحياة الخصاصة يف حني ان اغلب الذين يتوجهون
اليهم بذلك «الديسكور» يفوقونهم يف املستويات العلمية لذلك هم
يتجاهلونهم ويتشبثون مبغامرة البحث عن فرص اخرى حتى وان كانت
مجهولة العواقب ومحفوفة بكل املخاطر.
لذلك فإن الصدقية يف إدارة االزمات هي أساس تقبل ما يصدر من
الهياكل الرسمية ويف مرحلة الحقة تجنب تداعياتها غري املحسوبة متاما
مثل ما حصل مبعتمدية جرجيس وهو ما ميكن وقوعه مبناطق اخرى
من البالد مبا ان وترية الهجرة غري النظامية لن تتوقّف واالهم القطع
مع ذلك الكالم الذي لن يجد من يصغى اليه يف ظل استمرار غياب
الحلول الحقيقية الرتفاع البطالة لدى الشباب (اصحاب شهادات عليا او
غريهم من العاطلني) واقرار برامج تنموية حقيقية بالجهات التي تعاين
من التمييز السلبي منذ عقود وتحسني مستوى العيش خاصة الحد من
االرتفاع املتواصل لالسعار الذي تعاين منه اغلب العائالت التونسية دون
امل يف ان تنخفض يف يوم ما .
* التضييق على المهاجرين
يف خضم تواصل ارتفاع اعداد الواصلني اىل السواحل االيطالية
ترى املشاورات بني تحالف اليمني املتطرف الفائز يف االنتخابات التي
جرت يوم  25سبتمرب املايض لتشكيل الحكومة الجديدة والتي ينتظر ان
ترتأسها الول مرة يف تاريخ ايطاليا امرأة هي «جورجيا ميلوين» زعيمة
حزب إخوة ايطاليا (املتحالف مع كل من رابطة الشامل بزعامة ماتيو
سلفيني وفورزا ايطاليا بزعامة سلفيو برلسكوين وهو تحالف يرفض
وجود االجانب خاصة من شامل افريقيا اذ يسعى يف كل مرة يصل
فيها اىل الحكم اىل سن القوانني املضيقة عىل الدخول والعمل يف ايطاليا
وذلك منذ حكومة برلسكوين االوىل منذ عقود من خالل فرض قانون
ما يعرف حينها بقانون بويس ـ فينى وهام من قيادات اليمني املتطرف
وقد عطل ذلك القانون كل االجراءات السابقة التي قامت بها حكومة
اليسار بزعامة ما سيموداليام حيث متكن خاللها الكثري من املهاجرين
من تسوية اوضاعهم يف االقامة والعمل.

قاضي التحقيق بمحكمة مدنني يتعهد بكشف الحقيقة
واملحاسبة بعد اإلضراب العام 

أفاد الناطق الرسمي باسم املحكمة االبتدائية
مبدنني ،عرفات املبسوط بأ ّن قايض التحقيق
األ ّول باملحكمة االبتدائية مبدنني تع ّهد
بالبحث يف ظروف ومالبسات واقعة فقدان
مركب الهجرة غري النظامية بجرجيس
وبجملة اإلخالالت التي وقعت إثر هذه
الفاجعة.
وأضاف أن قايض التحقيق املتع ّهد بالقضية
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و ّجه استدعاءات اىل عدد من عائالت
الضحايا واملفقودين ،وتولىّ توجيه مكاتيب
اىل الجهات املعنية املتداخلة ،واستدعاءات
لبعض املسؤولني بالجهة لكشف الحقيقة
وتحديد املسؤوليات.
يذكر أن وزيرة العدل السيدة ليىل جفال قد
أذنت ،للوكيل العام لدى محكمة االستئناف
مبدنني ،بإجراء التتبعات الجزائية الالزمة

بخصوص كل ظروف ومالبسات فاجعة
جرجيس.
وتجدر اإلشارة إىل ان معتمدية جرجيس
عاشت عىل وقع إرضاب عام والذي شهد
نجاحا كبريا من حيث نسبة املشاركة
واإلقبال الجامهريي الحاشد وسلمية التحرك،
لريفع الجميع شعار البحث عن الحقيقة
واملحاسبة.

أكد الباحث خالد الطبايب يف حديثه لـ «الشعب» ان استمرار
ديناميكية التهميش تدفع الشباب خاصة للهجرة غري النظامية او
العمل غري املهيكل الذي يعرف بالهش واضاف انه استند يف هذه
النتيجة عىل املقاربة السيوـ تاريخية لديناميكية التهميش من خالل
الرتكيز عىل عدة قطاعات مثل الفالحة والتجارة الحدودية أساسا
بواليتي القرصين وسيدي بوزيد وهذا ما يؤدي إىل عدم االعرتاف
بالحدود التي يرون فيها فاصل يعيق حرية تنقل األشخاص.
بني الباحث خالد الطبايب انه تم الرتكيز عىل عوامل ما قبل الثورة وما بعدها ليصل إىل مجموعة
من االستنتاجات لالزمة االقتصادية واالجتامعية وتداعياتها عىل سكان واليتي القرصين وسيدي
بوزيد خاصة بعد اغالق الجزائر لحدودها يف فرتة معينة وهو ما جعل اتخاذ القرار املهجري (أي
الهجرة باتجاهات اخرى داخلية وخارجية) ويخضع اىل الشبكات املحلية ونعني القرابة والصداقة
والزمالة والحرية باعتبار ان هناك شبه غياب للمؤسسات الصناعية بالقرصين وسيدي بوزيد والذي
عزز الشعور باملظلومية واسس اىل حاالت اليأس واالحباط للشباب بتلك املنطقة من البالد وربط
الباحث هنا بني الحارض وما حصل مع بداية االنتفاضة الشعبية التي انطلقت يف  17ديسمرب 2010
من الوسط الغريب حيث كانت مضامينها اجتامعية منادية «بالشغل والحرية والكرامة الوطنية».
* استمرار التهميش
وأشار الباحث خالد الطبايب إىل ان ديناميكية التهميش استمرت ما بعد  2011ذلك
ان الحكومات املتعاقبة مل تغري من املقاربات االقتصادية التابعة واملتخلفة فقد حافظت عىل
هذه النامذج التي ال ميكنها ان تقطع مع االزمات االقتصادية واالجتامعية وهكذا يقول محدثنا
ظلت مناطق اندالع الثورة دون ثورة بل يف سياق املقاربات
االقتصادية املختلفة واملديونية املجحفة ما جعل االزمة تتعمق
ـ هناك
وصار االستثامر أحد عناوين الالعدالة االجتامعية وبالتايل فإن
هشاشة البنية االقتصادية مبدينتي القرصين وسيدي بوزيد هي
اعادة انتاج
نتاج لسريورة تاريخية ومقاربات نيوليربالية مشوهة اتسمت
للتفقير من
باملظلومية ما أدى إىل شعور سكان تلك الجهة بالحقرة والدونية
فقد خلت القرارات الفوقية للدولة قبل وبعد  2011من
قبل منظومة
الحكم ما بعد االصالحات الراديكالية والعميقة.
كام ان عدم التوازن بني الجهات قبل سنة  2011يف بعث
2011
املشاريع التنموية يتجىل يف غياب املشاريع الصناعية ما عمق
أزمة البطالة مع تفيش االمية واكد الباحث ان اعادة انتاج التفقري
من قبل حكومات ما بعد  2011كان من خالل تعرض املوارد
الطبيعية من أرض وماء اىل مزيد من االستنزاف وهو ما جعل التجارة الحدودية باعتبارها املالذ
االخري للفقراء ال تلبي الحاجيات االجتامعية واالقتصادية للفئات الهشة والضعيفة وعامال اساسيا يف
ارتفاع منسوب االحباط يدفع بالشباب والعديد من الفئات املسحوقة اىل االلتجاء اىل قوارب املوت
او العمل بطريقة غري مهيكلة يف املجال التجاري بتونس العاصمة.
* التجارة الحدودية
كام ان حضور الحميميات وقوة وصالبة شبكات الحي والجريان والقرابة والزمالة ومتانة
العائلة يف سياق االزمة االقتصادية واالجتامعية التي عصفت مبناطق الوسط الغريب كانت لها
تأثريات كبرية كام كانت ملتانة العالقات الدموية حافزا نحو القرارات الهجرية ورغم ان املرشع
التونيس يقف ضد ما نشاهده بصفة يومية من االستالء عىل الفضاء العام والرصيف اال ان الفئات
املحرومة والتي تتميز بحميميتها وروابطها الدموية القوية اتخذت قرار السري نحو العمل التجاري
غري املهيكل بالعاصمة بقطع النظر عن العقوبات القانونية وبالتايل يعترب الباحث ان هيمنة الثقافة
التجارية الحدودية وغري املهيكلة التي ال تعرتف بالحدود وبالقانون وتؤمن بالحرية يف ذاكرتهم
الجامعية وهي التي تكون لهم دافعا للعمل غري املهيكل ويف الوقت نفسه تحدي للقانون رغم ما
وضعه املرشع من قوانني عقابية ملثل تلك االوضاع وهنا يوضح الباحث كيف اصبحت «الكنرتا»
املالذ االخري للعيش واالسرتزاق لفئات عديدة من سكان تلك املناطق الحدودية ويستدرك يف القول
ان ذلك املالذ اصبح صعب املنال وشديد الخطورة ملن هم االكرث تهميشا وفقرا بفعل الحاجز االمني
الذي اقامته الجزائر عىل جانبها من الحدود وايضا لتدهور الوضع االمني بعد  2011ولتلك االسباب
اصبح االباطرة وكبار املهربني فقط هم املستفيدون وصارت الفئات الضعيفة والهشة التي تجلب
بعض البضائع عن طريق الحيوانات او حتى العديد من اصحاب السيارات رباعية الدفع غري قادرة
عىل تلبية حاجياتها اليومية عن طريق «الكنرتا» ليتحول املالذ االخري اىل مخاطرة غري محسوبة
وتصبح املشاريع الهجرية غري النظامية او العمل غري املهيكل بالعاصمة كحلول بديلة لصعوبة
االوضاع االقتصادية واالجتامعية التي يعاين منها سكان تلك املناطق خصوصا الشباب منهم.
ودعا الباحث خالد الطبايب الحكومة اىل عديد املراجعات لوضع حد لهذا التهميش من ذلك
العمل عىل ادماج املشتغلني يف القطاع املوازي ضمن القطاع املهيكل وخاصة اعتامد مقاربات
تنموية تحقق العدالة الحقيقية بعيدا عن الحلول االمنية التي لن تحل االشكاليات بل تزيد من
االحتقان االجتامعي.
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ماذا يريد والي صفاقس
من االتحاد؟
قال الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس األخ محمد عباس إن وايل صفاقس سيحدث كارثة
بيئية إن واصل عىل هذا النحو ،يف إشارة إىل مصب النفايات مبيناء الصيد البحري بصفاقس قائال« :أنت عنوان
الفشل ،هذا الوايل جاء بخلفية سياسية ويعطي وعودا ال ينفذها ٬لذلك أسألك أن ترحل حتى نحافظ عىل
السلم االجتامعي بالجهة».
كام اعترب األخ محمد عباس أن اإليقافات التي متت يف حق سائقي التاكيس ومحاكمتهم هي استفزاز من وايل
صفاقس واستهداف واضح للمحتجني إثر مناوشات حدثت بينهم وبني أعوان أمن .كام رفض يف ذات السياق
رشط التسجيل الصويت واملريئ لجلسات العمل بني الوالية واالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس .وأضاف األخ
محمد عباس أن االتحاد سيميض قُ ُدما من أجل رحيل وايل صفاقس وسينفذ خطوات تصعيدية حتى يعرف
الوايل فاخر الفخافاخ ما ينتظره!

إضراب يف بن عروس
بدعم ومساندة من الهياكل النقابية بجهة بن عروس الذين حرضوا بكثافة
مبقر رشكة «نوالم» باملغرية-فوشانة ينفذ عامالت الرشكة ارضابا حضوريا
بثالثة أيام متتالية بداية من الثالثاء  18أكتوبر  ، 2022ويأيت اإلرضاب
نتيجة تعنت إدارة الرشكة ورفضها تلبية أبسط املطالب املهنية لعامالت
ً
وعامل الرشكة يف جلسات صلحية مل تسفر عىل أي نتيجة تذكر ،بل عىل العكس فبدالَ من تقدم املفاوضات ونجاحها ولو يف حدودها الدنيا قامت
اإلدارة بطرد  3نقابيات و 6عامالت ومتسكت بعدم إرجاعه ّن إىل عمله ّن يف رضب صارخ للحق النقايب والحق يف املفاوضات من جهة ،وخرق واضح
للترشيعات الوطنية والدولية التي تنظم العالقة بني األجراء واملؤجر من جهة ثانية.
لقد كان حضور النقابيات والنقابيني كثيفا ومعربا عن التضامن النقايب الحقيقي وامليداين ،كام كان اإلرضاب ناجحا كنجاح اإلرضاب الذي سبقه.
وتجدر اإلشارة إىل حضور أعضاء املكتب التنفيذي لإلتحاد الجهوي للشغل بن عروس يتقدمهم الكاتب العام األخ نجيب املربويك الذي توجه بدوره
لعامالت الرشكة بكلمة أكد فيها وقوف املكتب التنفيذي وكافة الهياكل النقابية بالجهة إىل جانبهن وهن يواجهن الطرد التعسفي وهضم الحقوق
املرشوعة.

مؤسسة األسالك بقرنبالية
ت ّم عقد اجتامع إخباري باالتحاد املحيل للشغل بقرنبالية لعامل
مؤسسة األسالك التونسية بإرشاف األخ سامي املحمدي الكاتب
املساعد املسؤول عن القطاع الخاص واألخ أنور العوادي الكاتب
العام للفرع الجامعي للمعادن واألخ خميس بن منا عن الفرع
الجامعي وعن االتحاد املحيل نجيب بن سامل وعىل ضوء االجتامع
ت ّم االتفاق عىل إصدار الئحة مهنية تتضمن النقاط التالية:
التصنيف املهني والرتقية اآللية حسب اتفاق محرض  12افريل
 2022ومنحة الدوش ومنحة الراحة السنوية حسب الفصل  119من مجلة الشغل ومقاطعة الساعات اإلضافية واحرتام الفصل  91من مجلة الشغل
وقد أكد العامل استعدادهم لخوض جميع أشكال النضال الرشعية مبا يف ذلك اإلرضاب.

املؤتمر العادي ألساتذة كلية الحقوق بصفاقس
انعقد املؤمتر العادي ألساتذة كلية الحقوق بصفاقس بإرشاف
األخ عبدالكريم السوييس عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل املسؤول عن الوظيفة العمومية واألخ راشد الصامت عضو
الهيئة الجهوية للنظام الداخيل وبحضور األخ محمد الحبيب
حبيب واألخت لطيفة املصمودي عن االتحاد املحيل بساقية الداير
وممثلني عن الفرع الجامعي وقد أسفرت االنتخابات عن صعود
املكتب الجديد املتكون من:
سامي العيادي (كاتبا عا ّما) وخليل القالل وإميان البحري وفتحي بن معلم ونورهان بوريشة (أعضا ًء).

المنستير

مشاركات يف ندوات
مهمة
يف إطار نشاط قسم التكوين النقايب ومبقر دار االتحاد الهوي
للشغل باملنستري دارت فعاليات دورة التكوينية حول التكوين النقايب
والتثقيفي العاميل يف جزئها االول عىل امتداد يومي  13و 14اكتوبر
الجاري والتي استهدفت أكرث من ثالثني مشاركا ومشاركة من حديثي
العهد باملسؤولية النقابية من مختلف القطاعات.
وعرفت هذه الدورة يف يومها األول حلقة تكوينية حول تاريخ
الحركة النقابية ا ّمنها املكون توفيق الذهبي تلتها حلقة ثانية نشطتها
االخت نهلة العيادي عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الهوي للشغل
أتت فيها عىل جملة من التوضيحات والتفسريات حول هيكلة االتحاد
وهي املداخلة التي تابعها الحارضون بشغف كبري نظرا إىل شغفهم
بادراك عديد املفاهيم والنقاط التي تتعلق بالهيكلة وحتى يتسنى
لهم العمل بيرس وادراك للبناء النقايب ومقوماته واالرتقاء به اىل مصاف
التميز والعطاء يف مختلف املواقع من املحيل إىل الجهوي اىل املركزي.
ويف اعقاب هذا الجزء االول اكدت االخت نهلة عىل ان االتحاد
الجهوي يسعى جاهدا اىل مزيد دعم قسم التكوين بإثراء املوجود
من جهة وتحقيق املنشود من جهة اخرى يف سبيل املزيد من تفعيل
دور االتحاد يف البناء االجتامعي واملجتمعي القويم وهو ما سيكون
محور الجزء الثاين من هذه الدورة أواخر االسبوع القادم اي موىف شهر
اكتوبر الجاري.

* ماراطون

هو دون شك ماراطون املؤمترات يف مختلف القطاعات والتي
شملت عديد القطاعات عىل غرار الرتبية بكل تفرعاتها والصحة والنقل
وغريها ويف هذا الباب اكد االخ بلقاسم بن أحمد الكاتب العام املساعد
لالتحاد الجهوي املكلف بالنظام الداخيل عىل ان االتحاد حريص عىل
ان تنعقد كل املؤمترات يف مواعيدها القانونية ووسط اجواء دميقراطية
شفافة تضمن صريورة العمل النقايب الهادف اىل االرتقاء بالشأن العاميل
إىل أقىص استفاقاته وتضمن كذلك الصالح الوطني العام يف مثل هذه
األوضاع والظروف سواء تعلق األمر بالقطاع العام او الخاص.
وعىل ذكر املؤمترات فقد تجاوز عددها الخمسني مؤمترا يف
مختلف القطاعات منذ انطالق الدورة الجديدة اي منذ املؤمتر األخري
لالتحاد الجهوي الذي انعقد قبل بضعة أسابيع ويضيف االخ بلقاسم
أن هذا املاراطون ما زال متواصال حسب الروزنامة املضبوطة يف
مختلف القطاعات.
* حمدة الزبادي
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الدورة الثامنة عشرة للقاءات ال ّلجنة النقابيّة الفرنكوفونية للرتبية والتكوين
صربي الزغيدي
بالحممات الدورة الثامنة عرش
انعقدت أيّام  15 - 14 - 13أكتوبر اّ
للقاءات اللّجنة النقابيّة الفرنكوفونية للرتبية والتكوين – الدولية للرتبية،
وتأيت هذه الدورة قبيل القمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها جربة يف
شهر نوفمرب القادم .وشارك يف هذه ال ّدورة ممثلّو النقابات من قطاع
الرتبية والتعليم املنضوية يف الدوليّة للرتبية من  22دولة .من تونس،
شاركت يف هذه ال ّدورة الجامعة العا ّمة للتعليم العايل والبحث العلمي
والجامعة العامة للتعليم األسايس والنقابة الخصوصية ملتفقدي املدارس
االبتدائية.
إضافة إىل جدول األعامل العادي ألشغال هذه الدورة (تدارس ظروف
النقاب – الرقمنة يف مهنة التدريس – تحقيق أهداف
مامرسة النشاط يّ
التّنمية املستدامة – تدريس الفتيات – الحوار االجتامعي – الحامية
االجتامعية ،الصحة وظروف العمل – التمثيل النقايب واالنتخابات املهن ّية
– انتخاب املكتب الجديد للّجنة) ،وو ّجهت النقابات املشاركة يف اللقاء

إعالنا إىل قمة جربة اختارت له العنوان التايل« :الرتبية والتعليم كحامل
لقيم التضامن وكمح ّرك للتنمية إذا وضعت الدول اإلمكانيات» يف ر ّد عىل
شعار القّمة الفرنكوفونيّة املتمثّل يف «ال ّرقمي حامل للتنمية والتضامن».
وأشارت ال ّنقابات يف هذا اإلعالن إىل أ ّن أزمة الكوفيد والتو ّجه خاللها نحو
التّدريس عن بعد ع ّم َق ال ُه ّوة بني البلدان ،بني البلدان الغن ّية واألخرى،
وداخل البلدان ،بني الطبقات املرفّهة وباقي الطّبقات االجتامعيّة .ودعت
الصدد حكومات ال ّدول امل ُشاركة يف القّمة الفرنكوفونية إىل إرساء
يف هذا ّ
حوا ِر اجتامعي حقيقي مع نقابات الرتبية والتعليم لبحث طرق ضامن
الح ّد األدىن من تكافؤ الفرص.
وطالبت ال ّنقابات يف اإلعالن الحكومات بالتأك ّد من توفري املوارد البرشيّة
والجبائيّة لتمويل املنظومات العمومية للرتبية والتعليم وركّزت عىل س ّد
يخص
الشغورات مب ّدرسني قا ّرين وعىل املحافظة عىل مستوى عال فيام ّ
حق أسايس ومرفق ع ّمومي
الكفاءة املهن ّية .وذكّرت بأ ّن الرتبية والتعليم ّ
وأكّدت عىل دورهام كمصعد اجتامعي وكمح ّرك لتنمية املجتمعات

الندوة التكوينية للمتحملني للمسؤولية
النقابية يف قطاع أساتذة التعليم العالي
بجهة الشمال
قسم
نظم
التكوين النقايب
واألنشطة الثقافية
تكوينية
ندوة
لفائدة متحميل
املسؤولية النقابية
من نقابيي اساتذة
قطاع التعليم العايل
الشامل
بجهة
عىل امتداد ايام
14و15و 16أكتوبر
بأحد
الجاري
النزل بالحاممات
بالتعاون مع منظمة
فريدريك ايربت ،وذلك بارشاف من األخت سهام بوستة األمينة العامة املساعدة املسؤولة عن قسم التكوين واالنشطة الثقافية وبحضور األخ سامي
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن قسم اإلعالم واألخ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العا ّمة للتعليم العايل والبحث العلمي .
الدورة التكوينية تناولت محاور تعلقت بتاريخ االتحاد والهيكلة والتفاوض واالتصال وعقلية الفريق ،ونشّ ط هذه الحلقات والورشات كل من
االساتذة توفيق الذهبي وماهر الساملي وروضة الحمروين وحياة اليعقويب وسعاد الخلويل.
يف افتتاح الدورة التكوينية تطرقت األخت سهام بوستة واألخ نزار بن صالح يف كلامتهام إىل أهمية التكوين النقايب ومساهمته يف تطوير الفعل
النقايب ،كام عرجا عىل قرار نقض الحكم االبتدايئ يف القضية املرفوعة ضد االتحاد ،وكذلك الحديث عن الوضع العام يف البالد واملفاوضات مع صندوق
النقد الدويل والوضع االقتصادي واالجتامعي غري املسبوق الذي تعاين منه تونس.
تط ّرق األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد املسؤول عن قسم االعالم اىل كافة التفاصيل املتعلقة بنقض الحكم املرفوع ضد االتحاد والقايض
بابطال مؤمتره ،وعىل القواعد القانونية التي اعتمدها فريق املحامني يف مرافعاتهم ،والتي تجدونها منشورة عىل اعمدة الشعب النيوز.
كام ذكّر االخ الطاهري بأن االتحاد شهد تاريخيا مثل هذه القضايا املرفوعة ضده يف العديد من املحطات املرتبطة مبعارك ضد السلطة القامئة
وحول الوضع االجتامعي انذاك .من جهة اخرى ،وحول الوضع العام بالبالد ،أكد سامي الطاهري ان املنظمة الشغيلة مل تقدم اي التزام إىل الحكومة
يف عالقة باملفاوضات مع صندوق النقد الدويل حول رفع الدعم او التفويت يف املؤسسات العمومية.
وابرز ان االتحاد ليس عدميا وهو مدرك للوضع االقتصادي واالجتامعي الدقيق لكنه ضد مفاوضات الخضوع مع صندوق النقد الدويل ،الفتا اىل
ان الحكومة مل تقم بارشاك االتحاد يف اي تفصيل من تفاصيل املفاوضات.
وأشار األخ سامي الطاهري إىل أن املنظمة قدمت مقرتحات حول انعاش املالية العمومية ومنها اإلصالح الجبايئ واالعتامد عىل املوارد الذاتية
وترشيد التوريد وغريها من اإلجراءات االستعجالية التي من املمكن أن تخلق متنفسا للمشكل االقتصادي؛ مجددا التأكيد أن االتحاد مستعد
للمعارك من أجل قوت التونسيات والتونسيني.
صربي الزغيدي

والبلدان.
الخاص ودعا حكومات ال ّدول املشاركة
ونبّه اإلعالن عىل استرشاء التعليم ّ
يف الق ّمة الفرنكوفونية أن تنسج عىل منوال البنك الدويل الذي ج ّمد
الخاص.
استثامرات مبارشة أو غري مبارشة يف التعليم ّ
ولنئ طالب اإلعالن ال ّدول بأن تلتزم بال ّدفاع عن املنظومات العموم ّية
للرتبية والتعليم ذات جودة وأن تؤكّد التزامها بتمويلها وفق ما تقتضيها
املقاييس الدوليّة ،فقد طالبت أيضا بأن تقع ترجمة هذه االلتزامات
ووضع اآلل ّيات والسياسات العملية للوصول لهذه األهداف السام ّية.

الجامعة العامة للتّعليم
األساسي ترفض
سياسات التهديد...
أعربت الجامعة العامة للتّعليم األسايس عن رفضها ما أسمته بـ
«سياسات التهديد والوعيد لوزارة الرتبية» التي وردت يف بيانها الصادر
بعد رفع جلسة التفاوض املنعقدة يوم الثالثاء املايض ،والتي خصصت
إليجاد حلّ مللف املعلمني النواب وإنهاء االحتجاجات التي يشنونها
منذ بداية املوسم الدرايس الحايل مش ّددة عىل رضورة التعجيل بتسوية
كافة املطالب التي طرحتها خالل الجلسة والتعاطي معها بكل جدية.
متسكها بهذه
وأّكّدت الجامعة ،يف بيان أصدرته يوم أمس األربعاء ،عىل ّ
املطالب و«إرصارها عىل مواصلة النضال» واعتامد ما يناسبها من حلول
من شأنها أن تضع حدا ملعاناة املترضرين من التشغيل الهش عىل
اختالف متظهراته (نواب خارج االتفاقية واالعرتاضات والصنف الفرعي
أ 3و ترسيم األعوان الوقتيني).
واعتربت أن الحلول التي طرحته الوزارة تُ َع ُّد رضبا يف العمق لسالمة
املسار املهني ملنظوري الجامعة مق ّدرة أن املسار املهني لحاميل اإلجازة
ونواب دفعة  2022قد ت ّم ،حسب البالغ ،تخريبه بالعمل عىل تكريس
الوضعيات الهشاشة ونسف الحق يف العمل الالئق (أستاذ متعاقد
أشكال جديدة متعاقد عىل معنى األمر .)1046وأوضحت الجامعة أنه مل يتس ّن لها الخوض يف مطالب الالئحة املهنية
كافة بسبب رفض الوزارة االستجابة لطلبات التفاوض فيها إىل اليوم،
وأن «االدعاء بأن الجامعة قد أثارت قضايا مدرجة ضمن الالئحة إمنا
يندرج يف إطار التشكيك يف التزامها مبقررات الهيئة اإلدارية الفارطة يف
عالقة بالقضايا املتعلقة بالتشغيل الهش».
وش ّددت عىل أن عدم موافقة الجامعة العامة عىل مقرتحات رئاسة
الحكومة هو حقها الطبيعي ألنها ال ترقى إىل انتظارات منظوريها،
وأن ما تعتربه الوزارة حلوال ،هو إيغال يف الرهان عىل التشغيل الهش
واستنساخ لتجربة فاشلة انطلقت سنة  2019عصفت بالقانون (الفصل
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في مؤتمر االتحاد الجهوي للشغل بسليانة

تجديد الثقة يف األخ أحمد الشافعي واالستحقاقات
التنموية على رأس األولويات
تغطية نرص الدين سايس
انعقد يوم  11أكتوبر مؤمتر االتحاد الجهوي للشغل بسليانة تحت شعار
دفاعا عن الحق يف العيش الكريم وتصديا لتدمري الدولة ومؤسساتها
وذلك بإرشاف األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد ورئاسة األخ
محمد الشايب االمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية
وذلك يف حضور اإلخوة سامي الطاهري وسمري الشفي ومنعم عمرية
من املكتب التنفيذي الوطني إضافة اىل حضور عدد من أعضاء الهيئة
اإلدارية الوطنية وقد تداول نواب الجهة ابرز امللفات الوطنية وآخر
املستجدات إضافة إىل الوضع الجهوي وافاق التنمية بالجهة وقد استهل
االخ احمد الشافعي الجلسة االفتتاحية بالتهنئة بالحكم القضايئ الذي
انصف املنظمة النقابية وسفه اطامع الصائدين يف املاء العكر وتوجه
بالشكر إىل ابن الجهة الفنان النحات أمين بومنجل الذي قدم هدية
تتمثل يف نصب تذكاري للشهيد الرمز فرحات حشاد وقد توىل األخ
محمد الشايب التقديم الشغال املؤمتر عرب تحية املعلمني النواب معربا
عن مشاعر التضامن واملساندة للنضاالت التي يخوضونها ضد هشاشة
التشغيل يف قطاع الرتبية والتعليم مدينا صمت وزارة االرشاف وعدم
جديتها يف التعاطي مع مطالب القطاع .وشدد األخ محمد الشايب عىل
حق الجهة يف التنمية العادلة واالنصاف من الظلم الذي تعرضت له عرب
التاريخ.

تكريمات

ت ّم خالل الجلسة االفتتاحية تكريم عدد من مناضالت ومناضيل جهة
سليانة األحياء أو عائالت املتوفني منهم وقد شمل التكريم كل من اإلخوة
عادل العلوي وصالح مرزوق ونجيب السبتي ومحمد الربهومي ونور
الدين الهاممي وتوفيق الحسني وماهر بن عمر والربين العياري واألخت
ليىل النمريي.

توافق مهمّ

دارت أشغال املؤمتر يف أجواء منعشة اتسمت بوعي وتوافق حول مجمل
استحقاقات الجهة يف مجال التنمية والتشغيل وكيفية دفع االستثامر
الصناعي وخاصة الفالحي كام حظي ملف نواب التعليم االسايس بحيّز
مه ّم من التدخالت يف اتجاه أصالح املنظومة الرتبوية وتثمني أدوار
إطاراتها ومناضليها ومناضالتها.

األخ نور الدين الطبوبي

إنصاف الجهة يف التنمية وجرب الضرر لضحايا الرش
أكد األخ األمني العام افتخار كل القيادات النقابية العربية والدولية مبكانة
االتحاد وطنيا ودوليا مثمننا وحدة صف املناضلني الصادقني املتشبعني
بالثوابت واملباديء مشددا عىل ان مكائد الكارهني والحاقدين لن تنال
من معنويات وعزائم النقابيني الصادقني والرشفاء وأضاف أن االزمات
التي مت ّر بها املنظمة مهمة هي محطات للفرز عىل قاعدة االنتامء ومتلك
العقيدة النقابية دون بحث عن املصالح الضيقة.
وتحدث عن جهة سليانة ونضاالتها قبل الرثوة وبعدها وخصوصا
معركة الرش وعدم احرتام الدولة لتعهداتها يف عالقة بجرب الرضر لضحايا
الرش مشريا إىل عدم مسؤولية سلطة االرشاف يف عالقة باستحقاقات
الجهة يف التنمية املستدامة والتشغيل ودعم القطاع الفالحي خصوصا
يف عالقة مبلف االرايض الدولية والضيعات التي كانت تسند باملحاباة
واملواالة مشريا إىل دور االتحاد الجهوي للشغل بسليانة الذي تصدى

املكتب الجديد
بعد النقاشات ت ّم املرور العملية االنتخابية وفرز
األصوات والتي ترجمت بدورها شكال مهماّ من
التوافق حول تجديد الثقة يف األخ أحمد الشافعي
كاتبا عاما لالتحاد الجهوي بسليانة وقد تركب
املكتب الجديد من األخوات واإلخوة محي الدين
القاسمي وعبد الستار املناعي وكريم بالغيث ورضا
الظاهري وحلمي اليحياوي وزهري العبيدي واالختني
منية الهاممي وهدى الربقاوي.

لهذا االنحراف واعاد األمور اىل نصابها .وتوجه االمني العام بتحية للجهة
يف عالقة مبصنع «الكابل» الذي تطور نشاطه بفضل كفاءة املاء الجهة
وبناتها.
أما بشأن ملف التعليم فقد طالب األخ نور الدين الطبويب االمني
العام لالتحاد وزارة الرتبية بأن تعتذر للمربيات واملربني عن التصنيف
الفضيحة للمعلم وجعله عونا مكلفا بالتدريس ألن ذلك تبخيس ملكانة
املعلم ورمزية دوره داعيا جميع األسالك إىل وحدة الصف مؤكدا أن
االتحاد سيستبسل يف الدفاع عن مطالب املربني وتسوية وضعياتهم
املهنية واالجتامعية مشريا اىل أن سنة  2023ستكون سنة املريب بال منازع
وأفاد األخ االمني العام بأن املركزية النقابية تتابع ملف املعلمني بكل
أسالكهم بالتنسيق مع الجامعة العامة للتعليم االسايس من أجل إيجاد
حلول ليامرسوا مهامهم النبيلة يف اطار الالئق وظروف محرتمة تؤمن

قداسة العملية الرتبوية.
وأضاف األخ االمني العام أن كل االنظمة السياسية ترغب يف التضييق عىل
الحق النقايب وتحجيم دور االتحاد لكن املناضالت واملناضلني هم صامم
وصف دفاعه األول.
أمانه ّ
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نقابة

المؤتمر  19لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر

* رمزي الج ّباري

ارتفاع كل املؤشرات السلبية وتزايد املديونية
انعقد املؤمتر التاسع عرش لالتحاد الجهوي يف القطاع العام والوظيفة العمومية ورفع الدعم
للشغل بتوزر يوم  10أكتوبر  2022برئاسة األخ وإيقاف االنتدابات.
وإنّنا نحن نواب املؤمتر العادي التاسع عرش
سامي الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن
اإلعالم والنرش يف سياق تحوالت كبرية وأزمة حادة لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر وبعد تدارسنا للوضع
غري مسبوقة يغذيها عدم االستقرار السيايس منذ العام وطنيا وجهويا فإنّنا:
 نؤكّد اعتزازنا وتش ّبثنا باالنتامء إىل االتحادسنة  2011وهو احد ابرز أسباب تعقد الوضعني
االقتصادي واالجتامعي حيث فشلت أكرث من  13العام التونيس للشّ غل منظّمة وطنية منحازة إىل
حكومة متعاقبة يف إيجاد حلول لألزمة االقتصادية مصالح شعبنا وطموحاته يف حياة كرمية آمنة ونج ّدد
ولالضطرابات االجتامعية ولإلحباط العام الناتج عن استعدادنا الدائم للدفاع عن منظّمتنا ورموزها
كل محاوالت االستهداف
التاريخية وقياداتها ض ّد ّ
اآلمال والوعود التي مل يت ّم الوفاء بها.
وتزامن انعقاد املؤمتر مع صعوبات معيشية والتشويه الساعية إىل النيل من دورها الوطني.
 نث ّمن دور االتحاد يف املحافظة عىل مكتسباتجمة وغالء فاحش مصحوب بفقدان مواد أساسية
کل االتفاقيات املربمة يف
ومتسكه بتنفيذ ّ
كثرية أو ش ّحها بسبب االحتكار وعدم انتظام الشغّالني ّ
تزويد السوق وما يشهده العامل من اضطراب مختلف القطاعات وإرصاره عىل تناول كل القضايا مبصالح املواطنني الحياتية كالتشغيل وغالء األسعار واالجتامعي وغريها...
 نؤكّد رفضنا القاطع لعودة منظومة ما قبلناتج عن الحرب الروسية األوكرانية وهو ما زاد يف بصفة تشاركية والتي تهم الشأن العام واملرتبطة ومحاربة الفساد واالحتكار والته ّرب الرضيبي
 25جويلية الفاشلة التي كادت
اشتداد األزمة االقتصادية
تعصف بالبالد وته ّدد كيان
واالجتامعية مام أ ّدى إىل
الدولة وندعو رئيس الجمهورية
املؤشات السلبية
ارتفاع ّ
كل رّ
نحن نواب املؤمتر التاسع عرش لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر نعبرّ عن مساندتنا املطلقة لقطاع التعليم األسايس يف مطالبه املرشوعة إىل اعتامد مقاربة تشاركية تض ّم
من تضخّم وهبوط لقيمة
ونستنكر نهج التشفّي والتنكيل باملد ّرسني القوى واملنظّامت امللتقية عىل
الدينار وتزايد املديونية
واستهدافهم ما ّديا ومعنويا ونطالب بـ :أرضية  25جويلية من أجل بلورة
ونسب الفقر وتدهور املقدرة
يؤسس إىل
الرشائية وارتفاع يف عدد
 ترسيم األعوان الوقتيني وانتداب تص ّور واضح ومتكامل ّاألعوان املتعاقدين وتسوية وضعية دولة مدنية دميقراطية اجتامعية
العاطلني عن العمل.
الحاصلني عىل إجازة الرتبية وإجازات ويضمن عدم استثناء أو تهميش
انعقد املؤمتر يف أجواء
الصنف
يف
وتصنيفهم
«أمد»
نظام
خارج
أو عزل البنى التنظيمية
تشهد فيها الدولة صعوبات
(.)2
للمجتمع لفائدة مقاربة أحادية
كبرية يف العثور عىل موارد
مكلف
(عون
الهجينة
الصفة
سحب
مجهولة العواقب ويف هذا اإلطار
مالية لتعبئة امليزانية وهو
القانونية
الصفات
وإسناد
بالتدريس)
متسكنا مبواصلة
ما جعل البالد تخضع أكرث
نش ّدد عىل ّ
التي ّ
نص عليها النظام األسايس القطاعي .اضطالع االتحاد بدوره الوطني
فأكرث إلمالءات صندوق
هذا ونساند جميع تح ّركات املربّني
يف الدفاع عن البالد يف وجه
النقد الدويل املتمثلة خاصة
من اعتصامات ووقفات احتجاجية وأيّام
املؤامرات الداخلية والخارجية
يف التقليص من كتلة األجور
غضب جهوية ووطنية.
بعيدا عن أي اصطفاف.

بيان مساندة للتعليم األساسي

الالئحة املهنية والجهوية
نحن نواب املؤمتر العادي التاسع عرش لالتحاد الجهوي
للشغل بتوزر املنعقد يوم  10أكتوبر  2022برئاسة األخ سامي
الطّاهري األمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش وبعد
تدارسنا لألوضاع االجتامعية للبالد عموما والجهة خصوصا وما
خلّفته جائحة الكوفيد من آثار مد ّمرة عىل األُ َجراء وعموم الشعب
التونيس ومبتابعتنا لألزمات الدولية الناتجة عن الحرب الروسية
األوكرانية املؤث ّرة عىل االستقرار العاملي ولألزمة ال ّداخلية الناتجة
عن تعثرّ ات وانتكاسات العرشية السوداء التي م ّرت عىل البالد
وانضاف إليها فشل منظومة  25جويلية إىل حد اآلن يف إنقاذ
البالد وإعطاء األمل لشعبنا املتعطّش للعدالة االجتامعية وللشغل
كل
والكرامة الوطنية فإنّنا ،إذ نح ّمل رئيس الجمهورية صاحب ّ
السلطات والحكومة املكلّفة مسؤولية الوضع املايل واالقتصادي
واالجتامعي املرت ّدي للبالد ،فإنّنا نؤكّد استعدادنا التا ّم لل ّنضال من
حق الجهة
أجل تونس االجتامعية الح ّرة اآلمنة املستقلّة ومن أجل ّ
وحق أبنائها يف الشغل .كام أنّنا نقف عىل مدى تأزّم
يف التنمية ّ

األوضاع االجتامعية بالجهة وتجاهل الحكومات املتعاقبة ألزمة
السياحة ولالستحقاقات التنموية والتشغيلية وعدم إيالء معاناة
فالّحيها ومجابهتهم منفردين ألزمة ترويج التمور ما تستحقّه من
كل املعتمديات يف تنمية
حق أهالينا يف ّ
متابعة وقرارات ونؤكّد عىل ّ
عادلة وبيئة سليمة ومرافق أساسية تقطع مع سياسة التهميش
وتؤسس إىل منط حياة جديدة تستجيب لتطلّعات الجهة
واملامطلة ّ
وشبابها.
ويف هذا اإلطار نطالب الحكومة بـ:
كل
 .1تفعيل محارض الجلسات الوزارية السابقة وإنجاز ّ
الخطط التنموية واملشاريع املعطّلة مبا يسمح بوضع ح ّد لتدهور
الوضع يف جميع القطاعات.
حل جذري للمشكل العقاري بالجهة سكنيا وصناعيا
 .2إيجاد ّ
وفالحيا.
املؤسسات الص ّحية
وتطوير
إلنقاذ
واضحة
اتيجية
رت
اس
وضع
.3
ّ
بالجهة وتعزيزها باملوارد البرشية وتوفري التجهيزات الالزمة حتّى
كل أشكال
تتمكّن من تقديم خدماتها املرج ّوة وقطع الطريق أمام ّ
للمؤسسة الصحية العمومية وارتقاء
الفساد املسترشي دعام
ّ
بخدماتها.

 .4وضع اسرتاتيجية واضحة إلصالح املنظومة الفالحية وحامية
مصالح الفالحني من مضاربات لوبيات التمور.
املؤسسات السياحية وحامية العاملني بها
 .5ضبط خطة إلنقاذ ّ
ومراجعة االسرتاتيجيات السائدة حاليا يف السياحة وتغيري أهدافها
وطبيعتها وطرقها وتطوير السياحة يف الجهة وإعادة النظر يف امل ّدة
املخصصة للرحالت السياحية ومسالكها من خالل تعزيز اإلقامة
ّ
بالجهة.
حق شبابنا العاطل عن العمل يف مواطن شغل توفّر
 .6ضامن ّ
له الكرامة.
مؤسسات الرتبية والتعليم
وتطوير
إلنقاذ
واضحة
آلية
وضع
.7
ّ
العايل والتكوين املهني بالجهة.
 .8إيفاء الدولة بالتزاماتها تجاه مسدي الخدمات املتعاملني
مع الجهة.
 .9متييز الجهة نظرا للخصوصية البيئية مثل مراجعة معاليم
الكهرباء واملاء الصالح للرشاب.
 .10اإلرساع يف إنشاء سوق ح ّرة باملنطقة الحدودية حزوة.
 .11دعم الجهة يف القطاعني الثقايف والريايض مبنشآت
تستجيب لتطلّعات شباب الجهة.
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تونس تحصل على قرض جديد ،ولكن!
االستقرار عىل مستوى االقتصاد الكيل وتعزيز األمان
االجتامعي والعدالة الجبائية وتكثيف اإلصالحات
إلرساء مناخ مالئم لتحقيق النمو الشامل وفرص العمل
املستدامة .ويُذكر أن مدير دائرة الرشق األوسط وآسيا
الوسطى لصندوق النقد الدويل ،جهاد أزعور ،قد أكد
يف حديثه عن «آفاق االقتصاد االقليمي للرشق األوسط
وآسيا الوسطى» ،بواشنطن« ،عمل الصندوق بفاعل ّية
مع الحكومة التونسية الستعادة مسار النمو والسعي
إىل تجاوز األزمة االقتصادية التي تواجهها البالد».
وتط ّرق أزعور ،خالل الندوة التي انتظمت عىل
هامش اجتامعات الخريف لصندوق النقد الدويل
والبنك العاملي من  10اىل  16أكتوبر  2022بواشنطن،
إىل «دعم صندوق النقد الدويل للتقدم الذي تحرزه
تونس».

بقي هل سيكون الربنامج الذي قدمته الحكومة كفيال
بالخروج بالبالد من أزمتها الحالية؟
هذا أمر من الصعب الوثوق به خاصة أن القرض
الجديد سيفو ّجه لسداد أقساط القروض القدمية ولن
يضيف شيئا يف دوران عجلة التنمية املتوقفة منذ فرتة.
أعلن صندوق النقد الدويل ،أنه توصل إىل اتفاق مع
السلطات التونسية عىل مستوى الخرباء ملنحها قرضا
بقيمة 9ر 1مليار دوالر ملدة  48شهرا من اجل مساندة
السياسات االقتصادية للبالد.
وأكد صندوق النقد الدويل أن االتفاق النهايئ يبقى
مرتبطا مبوافقة املجلس التنفيذي للصندوق والذي من
املربمج أن يناقش طلب تونس يف شهر ديسمرب القادم.
وأبرز الصندوق أن هذا االتفاق يندرج ضمن آلية
«صندوق التسهيل املمدد» ويهدف إىل استعادة

وكان صندوق النقد الدويل قد توقّع ،يف تقرير أصدره،
حول «آفاق االقتصاد العاملي لشهر اكتوبر ،»2022
منو اقتصاد تونس بنسبة 2ر 2باملائة عىل امتداد سنة
 2022عىل أن تتقلّص النسبة إىل مستوى 6ر 1باملائة
سنة .2023
وتسعى تونس ،التي تواجه حاليا أزمة مالية خانقة ،إىل
التوصل إىل اتّفاق مع صندوق النقد الدويل بشأن قرض
يرتاوح بني  2مليار دوالر و 4مليار دوالر أ ّي ما يعادل
ما بني 6ر 5مليار دينار و  13مليار دينار.
وسيطرح الوفد الذي ض ّم وزيرة املالية سهام منصية
ووزير االقتصاد سمري سعيد ومحافظ البنك املركزي
ملف اإلصالحات الكربى لالقتصاد
مروان العبايسّ ،
التونيس والذي يتضمن عديد اإلجراءات التي تتعلق
بالوظيفة العمومية واألجور واملؤسسات العموميّة

الصادق الحبوبي أمين مال الغرفة الوطنية ألصحاب المخابر

مماطلة الحكومة سبّب إضرابنا

تق ّرر إيقاف العمل بكافة املخابز املنظمة بداية
من يوم أمس األربعاء  19أكتوبر  2022ودخل
أصحاب هذه املخابز يف اعتصام مفتوح مبقر
منظمة األعراف للمطالبة بسداد مستحقاتهم
لدى الدولة.
وأكّد أمني مال الغرفة الوطنية ألصحاب املخابز
الصادق الحبويب أ ّن  % 95من املخابز يف كامل
واليات الجمهورية استجابت لقرار الغلق.

وأوضح أ ّن هذا القرار سيتواصل إىل حني الحصول
عىل مستحقاتهم ومتكينهم من املبالغ املتخلذة
بذمة الدولة لـ 4أشهر عىل األقلّ والتخفيف من
قيمة املخالفات والرضائب.
وعن مطالبتهم بالرتفيع يف سعر «الباقات» من
 190مليام إىل  250مليّام ،قال الحبويب إ ّن تحديد
سعر بيع الخبز من مشموالت الدولة وال دخل
ألصحاب املخابز بذلك.

عبد الرزاق حواص

موسم الجني ينطلق آخر الشهر:

تراجع صابة الزيتون بـ % 20وارتفاع للسعر عند االستهالك  ٪90من املؤسسات الصغرى واملتوسطة
بـ% 34
ينتظر ان ينطلق موسم جني
املغروسةمنزياتني.املساحات الجملية تعترب نفسها يف حالة إفالس
الزيتون يف عدة واليات فالحية

بالجمهورية مع نهاية شهر
اكتوبر الجاري وتحديدا يوم 30
منه حسب تأكيدات مسؤولني
فالحيني يف الجهات والذين ابدوا
استعداد املندوبيات الفالحية
يف الجهات من اجل معاضدة
مجهودات الفالحني واصحاب
املعارص واملنتجني واملصدرين.
وحسب تأكيد االدارة العامة
لالنتاج الفالحي بوزارة الفالحة
فان تقديرات املوسم يف حدود 200الف
طن لسنة  2022/2023اي برتاجع عن انتاج
السنة الفارطة ب  % 20بعد ان كانت
الصابة يف حدود  240الف طن ويعزى
تراجع االنتاج اىل ارتفاع الحرارة ونقص
االمطار والتي نزلت متفاوتة الغزارة من
والية اىل اخرى وخاصة النقص الحاصل يف
االمطار بوالية صفاقس والتي تشمل الصابة
هناك  % 20من املحصول الجميل.
يف صفاقس التي تشمل  70ألف مستغلة
فالحية ومتتد فيها غابة الزيتون عىل 364
الف هكتار وتحتوي عىل  9مليون شجرة،
وتشغل يف موسم الجني  % 45من اليد
العاملة الفالحية وأكد فوزي الزياين رئيس
النقابة الجهوية للفالحني عىل نقص

املحصول من الزيت وان ذلك سينعكس عىل
سعر البيع للمستهلك ليصل اللرت الواحد
عىل مستوى السعر اىل 14و 15دينار.

وامر النقص الحاصل يف املنتوج
ال يشمل صفاقس فقط بل
إن والية املنستري مثال سجلت
نقصا بـ  % 65أما مدنني فإن
إنتاجها سيسجل نقصا بـ3
آالف طن عىل أن تبلغ الصابة
وحسب التقديرات األولية 11
ألف طن فقط أما يف والية
نابل فإن االنتاج متوفر نسبيا
مع تقديرات بزيادة بـ % 4يف
حني تحافظ والية قفصة عىل مستوى انتاج
السنة الفارطة.

ارتفاع الطلب العالمي
سيجد املصدرون لزيت الزيتون صعوبة يف
التوصل اىل تصدير الكميات املطلوبة من
التجار واملؤسسات العاملية ،اىل جانب ارتفاع
كلفة التصدير بالنظر اىل القوانني الجبائية
الجديدة ،ذلك ان الجفاف املضاعف بارتفاع
الحرارة مل يشمل الواليات التونسية فقط بل
ان عدة جهات منتجة للزيتون يف اسبانيا
وايطاليا وفرنسا ترضرت من التغريات
املناخية كام أن الزراعات السقوية يف
الزياتني ال تغطي الحاجة والطلب املتزايد
واملساحات السقوية يف والية صفاقس تُق َّدر

تأثير على جودة المحاصيل
كان رئيس الجامعة الوطنية ملنتجي الزيتون
الراجعة بالنظر إىل االتحاد التونيس للفالحة
والصيد البحري محمد النرصاوي أكد أن
الجفاف وارتفاع درجات الحرارة طيلة السنة
قد أثر عىل املحاصيل من الزيتون وان جودة
الصابة تأثرت بالعوامل املناخية .وإن كانت
صادرات زيت الزيتون متثل  % 50من
الصادرات الغذائية فإنه من املتوقع أن تتأثر
الصادرات الجملية بهذا النقص املسجل يف
الواليات الفالحية.
* ناجح مبارك

أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى واملتوسطة ،عبد الرزاق
حواص أ ّن  92.1%من املؤسسات الصغرى واملتوسطة يعتربون أنفسهم يف حالة إفالس وفق
استبيان قامت به الجمعية ،شمل  3آالف مؤسسة.
وأضاف حواص ،أ ّن «أكرث من  ٪60من هذه الرشكات متوقفة عن
النشاط ،وأ ّن  76.4%من أصحابها محكوم عليهم بالسجن مع النفاذ
العاجل يف قضايا صكوك دون رصيد ،وأ ّن لـ  ٪62منهم قضايا مع
البنوك ،و 16.1%لديهم قضايا مع القباضة املالية».
وتابع حواص أ ّن «الوضعية يف تأزم ،والقرارات املتخذة من الحكومة
مل تحل املشكل ،وبقيت فقط ح ًربا عىل ورق» ،مضيفًا« :حوايل 140
ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة أفلست ،لكنها مل تعلن إفالسها
رسم ًيا عىل أمل العودة ،ألن إعالن إفالسها سيكلفها أموالاً بني 10
و 12ألف دينار».
واعترب حواص أ ّن  58ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة يف طريقها إىل اإلفالس مع شح السيولة،
شخصا الذوا بالفرار إىل الخارج لتتبّعهم يف
ورفض البنوك متويلها ،وأ ّن ما يقارب من ً 10800
قضايا صكوك دون رصيد ،وقال« :هؤالء أشخاص محرومون من جواز سفرهم ،ويشتغلون
بأجر منخفض ،ويقع استغاللهم من قبل املشغلني».
وبينّ حواص أ ّن  1880مؤسسة منها  1298مصدرة كل ًيا يف قطاع املالبس الجاهزة واألحذية
أفلست ،وأ ّن  1900وحدة إنتاج صناعية أفلست بني  2011و ،2015كام انخفض رقم
املعامالت ألكرث من  ،62%باإلضافة إىل أ ّن  48.2%من هذه الرشكات رسحوا عاملهم يف
سنتني فقط.
وطالب عبد الرزاق حواص بربنامج طارئ عىل مدى  5سنوات ،ثم برنامج طويل املدى،
إذ إ ّن الحكومة نفسها أق ّرت بأن القوانني هي املعطلة ،وبالتايل «يجب تغيري القوانني
والترشيعات التي تجاوزت  50سنة ،مع عدم تجريم الحياة االقتصادية» ،مستنك ًرا أ ّن يكون
لكل املؤسسات يف العامل الحق يف اإلفالس إال يف تونس ،مضيفًا« :يجب أن نوفر التمويل لهذه
الرشكات الصغرى واملتوسطة وأن تفتح الدولة صفقات عمومية»
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عـدم التنــازل !

* لطفي املاكني
انتظرنا ونحن يف غمرة «ماراطون» اللهث ما بني محطات التزود
بالوقود والطوابري الطويلة عىل مدى ساعات الليل والنهار ان يخرج
علينا أحد املسؤولني بالحكومة ويعلن عن تخليه طوعا وبكل
رغبة صادقة عن حصته من مقتطعات البنزين تضامنا مع عموم
«املرابطني» الحائرين املنتظرين النفراج الوضعية التي لخبطت كل
حساباتهم خاصة املتصلة منها باالرتباطات العائلية واولها دراسة
االبناء.
وبقدر ما كانت تلك االمنية صعبة التحقيق يف ظل ما تعود عليه
اغلب من تحملوا الحقائب الوزارية من عدم التنازل عن اي امتياز
فإن ما رافقها من غياب للمعلومة الواضحة والشفافة زاد من حرية
اصحاب السيارات الخاصة او التي متثل مصدر رزقهم اذ كشفت
هذه االزمة املتضاربة بشأنها االسباب واملسببات ان هناك خلل يف
العملية االتصالية ما بني الحكومة وعموم املواطنني حيث مازالت
تلك املفردات املتوارثة منذ عقود والتي كانت محل تندر وانتقاد
جامثة عىل أذهانها وهو ما زاد من التخبط يف كيفية معالجة تلك
الحالة من الفوىض واملناوشات حول من له االولوية يف التزود من
البنزين الخال من الرصاص.
اذن مرة اخرى ال يكون السادة املسؤولني اىل جانب املواطن يف ما
يكابده من صعوبات للحصول عىل ابسط االساسيات او الخدمات
الننا مل نر اي منهم يف تلك الطوابري الطويلة وهم الذين تفننوا يف
استعامل مصطلحات املواطنة واملساواة يف الحقوق والواجبات
واملسؤولية تكليف وليس ترشيف وخدمة املجموعة وغريها من
الكالم الذي مل يرتق اىل املامرسة الفعلية ملن لديه قناعة حقيقية
لخدمة االخرين والتخفيف من العوائق التي تعرتضهم يف حياتهم
اليومية.
والفرص الضائعة ال تتوقف عىل من هم يف السلطة بل هي مهدورة
كذلك من قبل املواطنني الذين مل يتخلصوا بعد من سلوكات ينتقدونها
خارج أوقات االزمات اال ان الطبع يغلب التطبع وال نجد أثرا لذلك
التبجح عند االقتداء بالشعوب املتحرضة التي تحسن الترصف يف مثل
هذه الوضعيات ولعل ما يصلنا عن نسب الذين تخلوا عن استعامل
وشح ض ّخ
السيارات الخاصة منذ اندالع الحرب الروسية االوكرانية ّ
البرتول يف االنابيب املزودة الغلب الدول األوروبية يكشف عن
درجة الوعي لدى أفراد هذه الشعوب رغم انها تعودت عىل الرفاه
والعيش الرغيد اال ان ضغوطات الواقع الجديد تفرض التأقلم معها
واعتامد سلوكات املحافظة عىل ما تيسرّ من مصادر الطاقة والتخيل
عن كل ما هو غري رضوري وهذا ما يغيب لدى مجتمعاتنا عىل
مستوى شخيص او جامعي ونقصد هنا املؤسسات الراجعة بالنظر
للدولة حيث ميكن التحكم يف نسبة االستهالك لتلك السيارات التي ال
جدوى من جوالنها بداية من التي تعرف بأنها «وظيفية» حتى وان
كانت القوانني تجيز ذلك االستعامل اال ان خصوصية هذه الظرفية
الصعبة تحتم ان تكون القوانني مسايرة لها ال ان تكون مطبقة فقط
عىل املواطن الن ما يتداوله الخرباء واملختصون كون هذه االزمة يف
الوقود ستستمر بل قد تتعقد اكرث يف ظل الرصاع الدائر بني القوى
االقليمية والدولية حول مستوى االنتاج اليومي من النفط مبا ن لكل
طرف حساباته وغاياته.
كام ان االزمة بينت حجم الفرص الضائعة عندما مل تراهن الدولة
عىل النقل العمومي بل انها تغافلت عىل انقاذه وتنفيذ الربامج
االصالحية والتطويرية وهنا يكمن الفرق عند مقارنة حالة الحافالت
وامليرتو والقطارات التي تجاوزت سنها املفرتضة لالستغالل وكان هذا
القطاع قادرا اليوم لو كان يف وضعية افضل ان يكون املالذ يف مثل
هذه االزمات كام حاصل بالبلدان املتقدمة التي رغم الرفاه الذي
توفره ملواطنيها من خالل التسهيالت القتناء السيارات الخاصة فان
لها شبكة نقل عام متطورة يف رسعتها ونوعية خدماتها ال يشعر معها
مستعملها بان هناك فرق كبري عند تخليه عن سيارته الخاصة مبا انها
تضمن له السالمة وقضاء شؤونه وااللتزام مبواعيده يف حني ان الوضع
لدينا مختلف متاما يف الشكل واملضمون.

الملف االقتصادي
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صعوبات التزود باملواد الرضورية تشمل ثلثي املؤسسات
و 150ألف عامل فقدوا موارد رزقهم...

* ناجح مبارك

تتفاقم ازمة املواد الرضورية لدوران عجلة االقتصاد
ومل يقف االمر عند مادة السكر ،يف انتظار تشغيل عجلة
مصنع باجة ،وال املحروقات وال مواد الطحن بل ان
امر التزود والتزويد قد مس عدة مؤسسات اقتصادية
تشغل االف العامل يف عدة قطاعات وحسب استبيان
للمعهد الوطني لإلحصاء أعده فريق مختص فإن 59،4
 %من اصحاب املؤسسات يقرون بوجود صعوبات يف
التزود باملواد االولية املنتجة او املستوردة ،من ذلك
نقص السكر يف املؤسسات إلعداد املرطبات والحلويات
عالية الجودة والتي تصدر منتوجاتها اىل بعض البلدان
العربية والغربية.
ينتظر رجال األعامل من اصحاب املؤسسات
الصغرى واملتوسطة من الحكومة ووزارة التجارة وتنمية
الصادرات ان تتحرك بالرسعة القصوى لتدارك النقص
الحاصل يف التزود باملواد االولية.
يف القدرة اإلنتاجية
تشهد القدرة اإلنتاجية لعدد مه ّم من املؤسسات
الصناعية خسائر مسرتسلة يف األشهر األخرية تصل إىل
 % 40حسب مصادر املعهد الوطني لإلحصاء بسبب
غياب املواد األولية وشبه االولية وتعتمد عدة مؤسسات
اقتصادية عىل مواد اولية مستوردة كليا ،وكان استبيان املعهد
الوطني لإلحصاء قد شمل أكرث من  900مؤسسة اقتصادية ناشطة
يف عدة مناطق صناعية كربى.
وكانت القدرة اإلنتاجية لهذه املؤسسات االقتصادية ذات
القدرة التشغيلية الواسعة قد تراجعت بنسبة  % 71عام كانت
عليه يف سنتي 2020و ،2021مام أثر عىل مردوديتها االقتصادية
ظل توتر العالقة مع بعض
وعىل اليات التمويل والتداين لديها يف ّ
البنوك الكربى ،دون أن يالحظ أصحابها جدية من الحكومة الحالية
يف التعامل مع االزمات املتواترة.
رشكة من أصل خمسة

كل من البنك االفريقي للتنمية ومنظمة
ويف دراسة اخرى نّبي ّ
العمل الدولية ان الحرب الروسية األوكرانية قد فاقمت االزمة
املستعصية والتي خلفتها جائحة كورونا وهذا ما جعل  % 65من
الرشكات الصغرى واملتوسطة تخفض من رقم معامالتها واضطرت
اىل ترسيح نسبة مه ّمة من عاملها وان واحدة من أصل خمس
رشكات تغلق ابوابها بعد ان تعلن افالسها.
هذا وكان العامل اول ضحايا هذا الرتاجع يف القدرة االنتاجية
بعد تواصل نقص املواد االولية ذلك ان أكرث من  150الف عامل
فقدوا موارد رزقهم مقارنة بسنوات ما قبل الكورونا وهذا ما جعل
نسبة البطالة تعود اىل االرتفاع.

صندوق النقد الدويل يؤكد تباطؤ االقتصاد العاملي

أكّدَ صندوق النقد الدو ّيل ،أنّ الحرب يف
أوكرانيا هي أهم عامل يف تباطؤ االقتصاد
العاملي واضطرابه .وقالت رئيسة إحدى
اللجان الرئيسية لصندوق النقد الدويل
نادية كالفينو ،عىل هامش اجتامعات
صندوق النقد والبنك الدوليني املنعقدة يف
واشنطن ،تزايد الدعوات املوجهة لروسيا
إلنهاء الحرب يف أوكرانيا قد يوفر حالّ».
كام أضافت أنّ «الحرب األوكرانية هي
أهم عامل يف تباطؤ النمو ،وارتفاع التضخم
والتقلب وانعدام أمن الغذاء والطاقة»،
مؤكد ًة أنّ «السعي إىل إحالل السالم هو
األداة األساسية للسياسة االقتصادية».
لك ّن اللجنة ،التي من بني أعضائها
روسيا ،فشلت يف التوصل إىل بيان نهايئ
لغياب التوافق يف اآلراء .وبدالً من ذلك،
نرشت رئاسة اللجنة بياناً جاء فيه أ ّن «وباء
كوفيد والحرب يف أوكرانيا يؤثران بشدة عىل

مجموعة العرشين التي تضم روسيا ،إىل
بيان نهايئ .وهذه هي املرة الثالثة توالياً
التي ال تصدر فيها مجموعة العرشين املالية
بياناً نهائياً .ويف أكتوبر ،رفع صندوق النقد
الدويل توقعاته للتضخم العاملي لعام ،2022
إىل  % 8.8من  % 8.3يف شهرجويلية مر ّجحاً
أن يبلغ ذروته ،يف نهاية العام .كام ر ّجح أن
«يظل التضخم مرتفعاً لفرتة أطول مام كان
منتظرا ً يف السابق ،مع توقّعات بتأثري الركود
عىل أكرث من ثلث االقتصاد العاملي».
وقبل ذلك بأيام ،دعت املديرة
العامة لصندوق النقد الدويل كريستالينا
جورجييفا ،إىل التحرك الفوري «ملواجهة
خطر رؤية فرتة هشاشة اقتصادية يك ال
كريستالينا جورجييفا
تُصبح وضعاً طبيعياً جديدا ً خطرا ً» ،مشدد ًة
أ ّن «عىل الدول واملؤسسات أن تتحرك
النشاط االقتصادي».
كذلك ،مل يتوصل وزراء املال ومحافظو معاً يف مواجهة املخاطر املتنامية بحصول
البنوك املركزية الذين اجتمعوا يف إطار انكامش يف كل أنحاء العامل».
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االقتصاد املغاريب واالنتقال من «اجليو-سيايس» إىل «اجليو-اقتصادي»
الملف االقتصادي

* حاتم النقاطي (جامعي وكاتب)

«إن الكونية الغربية خطرة عىل بقية العامل  ،ألنها قد تكون مصدر حرب بني الدول املشعة يف
حضارات مختلفة ،كام أنها خطرة عىل الغرب نفسه ،إذ قد تقوده إىل هزميته الخاصة»( .صامويل
هنتنغتون).
تظل الحاجة إىل بناء اقتصاد مغاريب متكامل من أشد املطالب إلحاحا ضمن اسرتاتيجية فرضتها
الوقائع العاملية الجديدة .إن «الجيو-اقتصادي» يفرض الدخول يف حلف اسرتاتيجي لبناء سياسة
حامئية وتنافسية بغاية مجابهة قوى عاملية تتحرك ضمن هذا الخيار الذي ال يعرتف بفردانيات الوجود
داخل األسواق العاملية وضمن املبادالت التجارية بني الدول .هو تحول من اقتصاد الدولة إىل اقتصاد
األقطاب والتجمعات بغاية انتقال اقتصاد الدول من املنافسة الفردية إىل املنافسة الجامعية بحثا عن
تنويع املنتوج املعروض داخل األسواق ٬وكذلك داخل نفس القطب أو خارجه .فهل بإمكان أسواق
دول املغرب العريب بناء تبادالت مثمرة داخل أسواقها من غري حتمية انتامئها إىل مجال جيو-اقتصادي
يعرب عن وحدتها يف مجال فضاء الداخل وضمن وجودها الخصويص التنافيس يف أسواق العامل؟
فام هي أبرز مالمح العالقة االقتصادية بني دول املغرب العريب؟ وماهي عوائق هذا التكامل
االقتصادي بني أسواقها؟ وما هي إمكانات تطوير اقتصادها لتبلغ مجال تطوير أسواقها وبلوغ التنافس
وارداتها من الصناعات الغذائية التونسية فقد
* مبادالت تجارية
تبقى ليبيا الرشيك الثاين لتونس بعد االتحاد قُدرت بـ 6ر 32مليون دوالر يف  .2 014ومن بني
األورويب إذ يصل رقم املبادالت التجارية بني هذه املنتجات نجد الحلويات الشامية التي قُدرت
البلدين اىل حدود  3.5مليون دوالر ،وهو ما ميثل قيمتها بـ 3ر 5مليون دوالر والبسكويت بـ 4ر2
 70يف املائة من مجموع الصادرات التونسية .مليون دوالر واملواد الدسمة والزيوت النباتية بـ
املعهد الوطني لإلحصاء أكد ارتفاع مستوى 2ر 2مليون دوالر واأللبان بـ  1مليون دوالر .كام
املبادالت التجارية بني ليبيا وتونس بنسبة  ٪ 24.4وصلت قيمة املواد الصيدلية إىل  6ماليني دوالر.
خالل األشهر الـ  8األوىل من العام الجاري مقارنة بـ أما أبرز واردات املغرب من تونس فهي التمور
 23.5يف الفرتة نفسها من العام املايض .كام أعلن أن محتلة املرتبة األوىل تليها إسبانيا ثم الجزائر ،ففي
قيمة الصادرات بلغت نحو  40مليون دينار تونيس سنة  2019صدرت تونس إىل اململكة  33ألف طن
من القطاعات مثل الطاقة والفسفاط ومشتقاته  % 13من إجاميل صادرات تونس من هذه املادة،
واملنتوجات الفالحية والغذائية والنسيج واملالبس وتستورد تونس من املغرب الفسفاط والخرض
والفواكه ومنتجات الصناعات الغذائية والنسيج
والجلد والصناعات امليكانيكية والكهربائية..
أما بخصوص الواردات القادمة من ليبيا ،فقد واأللبسة والفحم والفضة والرصاص والحبوب
كشف معهد اإلحصاء أنها ارتفعت بنسبة  ٪ 34ومواد البناء .أما مع موريتانيا فقد بلغ حجم
هذا العام مقابل  ٪ 20.8العام املايض ،بفضل املبادالت التجارية  50مليون دينار سنة 2021
الزيادة املسجلة يف قطاعات مواد الطاقة واملواد وهو ما يدعو إىل تطوير اتفاقات الرشاكة بني
األولية ونصف املصنعة واملواد االستهالكية ومواد الدولتني ودعم االستثامر.
* عوائق يف طريق تحقيق «الجيو-اقتصادي»
التجهيز...
كام كان أيضا للرشيك الجزائري حضور فاعل املغاريب
شهِد االقتصاد العاملي الجديد منذ سقوط جدار
ضمن هذا التبادل التجاري ذلك أن
قيمة التبادالت التجارية السنوية بني البلدين برلني أواخ َر مثانينات القرن املايض مغادرة «الجيو-
سيايس» واالتجاه نحو «الجيو-اقتصادي» واملتمثل
بلغت نح َو 1ر 2مليار دوالر
واقترص ارتفاع صادرات الجزائر نحو تونس يف مناذج تنموية ترتكز عىل ع ْوملة االقتصاد وبناء
أساسا عىل املواد الفالحية -التي تشكل  % 60من قوى اقتصادية جديدة تعتمد قوة السالح االقتصادي
املبيعات خارج املحروقات -من 4ر 6مليون دوالر بديالً عن العسكرة ،فتجمعت القوى االقتصادية
يف  2013اىل 7ر 42مليون دوالر يف  .2014وقد العاملية ضمن بُنى اقتصادية حيوية تنافسية
ص ّدرت الجزائر نحو تونس  76.000طن من السكر لتشكل أقطابا ذات مصالح مشرتكة ومنفتحة عىل
األبيض من بينها  5.000طن معفاة من الرسوم األسواق الداخلية والخارجية فتَع َّز َز بذلك حضور
الجمركية مبا قيمته 2ر 37مليون دوالر يف  2014قوى الغرب االقتصادية وأساسا القطب االقتصادي
األورويب الذي ميثله االتحاد األورويب واملسيطر
(مقابل 6ر 3مليون دوالر يف .)2013
يف املقابل ،ارتفعت مشرتيات الجزائر من تونس عىل 19.7يف املائة من قيمة التجارة الدولية ،يليه
بـ 5ر % 4مبا قيمتة 6ر 516مليون دوالر من بينها القطب االقتصادي األمرييك املسيطر عىل  16.3يف
 478مليون تخص املواد الصناعية (5ر % 92من املائة منها ،والقطب االقتصادي الياباين بنسبة .3
الواردات الجزائرية من تونس) مسجلة هي االخرى  9يف املائة من املبادالت التجارية العاملية ،وخالف
ارتفاعا قُ ّدر بـ 4ر % 4مقارنة بـ  .2013ومن بني ذلك ٬فقد عرف العامل منطا جديدا من االقتصاد
هذه املواد االسمنت والذي قُدرت قيمة مشرتيات يسعى إىل إثبات وجوده كالصني وبعض القوى
الجزائر منه 3ر 90مليون دوالر مام يشكل تطورا التجارية الصاعدة كرتكيا.
بـ  % 80يف  2014مقارنة بسنة  2013حيث مثّل فإذا كانت هذه القوى االقتصادية العاملية قد
 % 17من مجموع واردات الجزائر من هذه املادة حققت قفزات نوعية بفضل انخراطها يف الحضور
«الجيو-اقتصادي» فإن الترشذم السيايس لدول
سن َة .2014
كام اقتنت الجزائر من تونس يف  2014ما قيمته املغرب العريب لعب دوره يف تخلفها عن ركب
7ر 35مليون دوالر من الفسفاط.وبالنسبة إىل اسرتاتيجية االنتامء إىل العوامل االقتصادية البديلة
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القطبي كبديل عن فردية التواجد داخل األسواق العاملية؟
««الجيو-اقتصاد» علم يهدف اىل تحليل االسرتاتيجيات ذات الصبغة االقتصادية السيام التجارية
التي تنتهجها الدول يف اطار سياستها الهادفة وإىل حامية اقتصاديتها الوطنية ٬عرب التحكم يف األسواق
العاملية املتعلقة باإلنتاج والتسويق ملنتوج او مجموعة من املنتجات الحساسة التي متتلكها ...مام
مينح مللكيتها سواء كانت دوال أو مؤسسات وطنية قوة واشعاعا دوليني ويؤدي إىل متتني إمكانياتها
االقتصادية واالجتامعية» (باسكال لوروت).
يك الرؤية للتبادالت التجارية بني بلدانه مام يتطلب إعادة بنائه
هل نحن مع اقتصاد مغاريب كالسي ّ
ضمن مقتضيات التطورات العاملية املتجهة نحو تعزيز «الجيو-اقتصادي»؟
اعتامدا عىل ما نقلناه يف هذا العنرص «من أرقام ومعطيات» وردت يف عدد من املواقع االلكرتون ّية
يبدو واضحا وجود رشاكة اقتصادية وثيقة ومتفاوتة بني دول املغرب العريب وأساسا ليبيا والجزائر
واملغرب ،إذ بلغت صادرات تونس حسب إحصائيات وزارة االقتصاد والتخطيط  1.46مليار دوالر منها
 7يف املائة موجهة اىل ليبيا واملغرب والجزائر .وهي رشاكة تتجه لبناء تعامل اقتصادي تكاميل ال س ّيام
يف مواد حيوية واستهالكية وصناعية كالطاقة واملنتوجات الفالحية.

عن «الجيو-سيايس» .ذلك أن الخالفات بني
التوجهات السياسية العامة داخل دول املغرب
العريب لعبت دورا فعاال يف إحباط وحدة بناء
اسرتاتيجية اقتصادية واحدة قادرة عىل االنتقال
الفعيل من املنافسة االقتصادية الفردية إىل اقتصاد
قوة قطبية .لقد بيّنت األزمة العاملية السياسية
واالقتصادية األخرية الناتجة عن الحرب الروسية
األوكرانية بوضوح تباين املواقف السياسية بني
دول املغرب العريب ،فكانت الجزائر خالف البقية
منحازة إىل روسيا معربة عن حلف اقتصادي
عاملي «رشقي» له أسواقه ومصالحه ،يغاير
توجهه القطب الغريب مبا فيه من حضور استهاليك
خصويص ونوعي مفتوح .كام كانت بعض املواقف
السياسية حاسمة يف تأزم العالقات بني هذه الدول
مثل قض ّية التطبيع مع الكيان الصهيوين وقض ّية
«الصحراء الغربية» .كام كشفت األزمة االقتصادية
األخرية لتونس يف مجال الطاقة غياب اسرتاتيجية
اقتصادية مغاربية ملواجهة األزمات ذلك أنه ورغم
وجودها بني دولتني مص ّدرتني للطاقة فإنها بقيت
تعاين من نقص حا ّد يف البنزين نتيجة ارتباطها
برشكات وقوى غربية عاملية مص ّدرة لهذا املنتوج.
كام كان لعدم االستقرار السيايس يف ليبيا بعد
سقوط نظام معمر القذايف سن َة  2011وما عرفته
األوضاع األمنية يف هذا البلد التأثري امللموس عىل
تعامالتها االقتصادية مع تونس وبقية رشكائها
املغاربيني .كام لعبت أيضا أزمة «كوفيد» دورا
يف انخفاض الصادرات التونسية اىل ليبيا بحوايل
الثلثني سنة  2020وسجلت بذلك تراجعا بحوايل
 20باملائة مقارنة باملعدل املسجل يف السنوات
السابقة وهو  1.5مليار دينار تونيس.
* التكامل االقتصادي املغاريب وطموح تأسيس

«الهوية االقتصادية»
إن اتجاه دول املغرب العريب إىل تب ّني الوحدة
االقتصادية التي تعتمد «الجيو-اقتصادي» كقطب
تنافيس واحد هو منطلق لتخليص اقتصادها من
التبعية العاملية لبناء اقتصاد متكامل .كام أن
هذا التوجه «الجيو-اقتصادي» يفرتض وعيا منطيا
خصوصيا بهوية اقتصادها ومغادرة حتمية لكل
تبعية لآلخر ومخططاته الربحية .لذلك فإن هذا
التوجه االقتصادي املنتظر يتداخل مع الوعي
باألبعاد القيمية الحضارية والخصوصية املحرتمة
للروابط املشرتكة بني أفراد شعوبها وبني املتعاملني
مع أسواقها من رشكاء الخارج .ذاك ما يؤكد عىل
رضورة فتح الحدود بني كل الرشكاء املغاربيني،
وتوحيد العملة وإقرار حرية التبادل االقتصادي
بني دول املنطقة مع تقديم امتيازات جمركية
للمتعاملني معها من الخارج .هذا هو الخيار
االسرتاتيجي مغاريب لبناء قوة قطبية اقتصادية
تنافسية ،يتأسس موقفه السيايس من قضايا العامل
عىل إرادة مغاربية تخضع ملقتضيات مصالحها،
ذلك أن استقاللية القرار السيايس تبنى وفق
حرية الرؤى واملصالح خارج تبعية متليها الحاجة
االقتصادية للمحور الغريب أو الرشقي .فهل هو
االنتقال الرضوري من خطاب العوملة االقتصادي
املبني عىل العسكرة وقوة التكنولوجيا ضمن
ذوبان األطراف يف املركز الغريب ،إىل خطاب جديد
يتبنى الوعي بخصوصيات الشعوب حيث خطاب
بديل يتداخل فيه الوعي االقتصادي بالوعي
بخصوصيات الهويات والحضارات؟
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الملف االقتصادي
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يف عامل يرسع نحو التكتّالت والق ّوة والطاقات الجديدة:
اقتصادات مغاربية متشظية وتقليدية وضعيفة

القاسم املشرتك بينها عموما هو تبعية اقتصاداتها للخارج ،خاصة تلك الفرتة وتحتاج اىل مزيد من فتح االفاق ،ومزيد من الرشاكات
* طاهر عيل
انعقدت بتونس ندوة دراسية عن بُعد بعنوان «األمن الغذايئ فيام يتعلق باملواد االساسية كالغذاء والدواء وافتقاره بالخصوص التي تضمن لها انفتاحا عىل العامل .وال تختلف يف شامل افريقيا،
والطاقي يف شامل افريقيا يف ظل االزمة العاملية متعددة األشكال» .اىل سياسات اقتصادية عرصية تل ّبي احتياجات شعوبه ،وتضمن عىل الدولة النفطية كالجزائر وليبيا عن الدولة الزراعية /الخدمية/
حيث دعا املشاركون دول املغرب العريب اىل اصالح سياساتها من االقل استقرار موارده يف عامل يرسع نحو انفالت االسعار يف أغلب السياحية ،كاملغرب والجزائر ،بل تبدو كلها متقاربة ،خاصة يف مجال
اجل القدرة عىل مجابهة أنواع كثرية من التحديات تواجه العامل املواد ،وتحول السوق اىل مضامر سباق ملن يدفع أكرث .وال تختلف غياب االسرتاتيجيا التنموية التي تخطط لعقود اىل االمام ويف غياب
يف السنوات والعقود القادمة ،وال قدرة لهذه االقتصادات منفردة الدول املغاربية عن بعضها كثريا يف مجال «العطالة» االقتصادية ،البناء االندماجي والسياسة التوحيدية التكاملية التي بقيت منذ
عىل الوقوف يف وجهها.وتعرف منطقة املغرب العريب تذبذبا يف حيث م ّرت من االندفاعة االوىل لبناء الدولة الوطنية التي انتهت االستقالل رهينة للمزاج السيايس يف كل دوله بال استثناء ،وبقيت
االستقرار االقتصادي والتنمية منذ عقود ،حيث عاشت بعض بصدامات عنيفة يف أواخر السبعينات وبداية الثامنينات يف كل بالخصوص تحوم حول مشاريع «وطنية» وهمية ال ترتقي اىل
أقطاره أحيانا نوعا من الطفرة يف انتاج النفط والغاز ،وأقطارا أخرى االقطار املغاربية تقريبا ،اىل مرحلة التحرر االقتصادي التي أرادت مستوى االقتصاد العاملي ،وال تصل حتى اىل مستوى القوى االقليمية
تقدما ملحوظا يف الخدمات واملجاالت السياحية والرشاكات ،لكن من خالله ،ال مجاراة نسق النمو يف البلدان االخرى ومراكمة الرثوة التي متكنت مؤخرا من النهوض بقوة وصارت تنافس أعتى وأعرق
وخلق الفرص ،بل اسكات واستيعاب االجيال التي منت حديثا يف االقتصادات العاملية ،كرتكيا وايران.
عن االنكامش والرتاجعات الكربى التي عرفها
تقول أحدث الدراسات ان بلدان املغرب
يف تسعينات القرن الفارط ،خاصة مع االرتفاع
العريب تتح ّوز عىل نسبة شباب ،أي القوى العاملة
امللحوظ يف صادرات النفط والغاز ،وارتفاع سعر
املنتجة الحقيقية تتجاوز الخمسة وسبعني يف
املحروقات يف السوق العاملية.
املائة يف كل بلدانه تقريبا ،وهي نسبة تؤهّلها
 صندوق النقد الدويل متفائل جدا فيامالن تكون االكرث انتاجا يف العامل ،لكن الواقع
يخص اقتصاد اململكة املغربية حيث توقع
ان أغلب هذه القوة النشيطة ال تزال معطّلة
الصندوق ان يسجل املغرب نسبة منو تصل اىل
او بصدد البحث عن الفرص ،او غادرت خلسة
6فاصل  3وهو أعىل منو يف املنطقة ،ويعزي
اىل العامل الغريب بحثا عن «الجنة الضائعة» التي
الصندوق ذلك اىل رسعة تعايف االقتصاد املغريب
ُحرمت منها يف أوطانها التي ال تبعد كثريا عن
واسرتجاعه لكل ما خرسه خالل سنوات الكوفيد.
مركز الجذب «أوروبا» وكان بامكانها ان تكون
 االقتصاد التونيس مير بفرتة غري مسبوقة منعىل االقل قريبة منها يف مستوى التنمية وفرص
قبل ،إذ غرقت
وضع شبه افالس مل يعرفه من ُ
التشغيل واملوارد املالية ،باعتبار القرب الجغرايف
البالد يف املديونية وأصبحت رهينة بالكامل
والعالقات التاريخة وباعتبار توفر املوارد االولية
لصندوق النقد الدويل ومل تعد قادرة اال عىل
وسعة املساحة وقلة السكان قياسا عليها وباعتبار
ترصيف االعامل ورصف املرتبات بأدىن درجات
انفتاح املنطقة منذ االزل عىل كل مسارات
التقتري ،بعد ان انهكتها عرشية سوداء من
التجارة وطرقها العاملية.
النفط والغاز اىل سياسة عامة يركن لها الجميع االجيال القادمة ملدى عقود لفائدة الدائنني.
* ارتفاع نسب البطالة يف البلدان املغاربية التناحر عىل السلطة وتقاسم الغنيمة واسترشاء
ورغم االختالف يف حجم املوارد ويف عدد دون البحث يف بدائل تصنع الرثوة الحقيقية
السكان واملساحات الجغرافية لدول املغرب وتحفّز املنافسة واالنتاج ،كام حصل يف كثري من كلها عىل حد السواء ،وان تفاوتت بنسب قليلة الفساد ورضب اساسات الدولة ومقومات النمو
العريب اال انها تلتقي عىل االقل يف أهم التحديات البلدان النفطية التي أصبح النفط والغاز االن فيام بينها ،والتي ترتاوح بني  18باملائة اىل  35واالزدهار التي بنتها الدولة الوطنية منذ عقود.
 ال توجد احصائيات وال أرقام دقيقة او حتىالتي تعرقل تقدمها االقتصادي وهي:
مجرد احتياطي اسرتاتيجي يف باطن األرض ليس باملائة ،وهي نسب ال يبدو أن هناك مخارج
* عدم توفّر نية االندماج واالنصهار أكرث ،وخلقت مناخات تجارية وخدمية وصناعية حقيقية للحد منها او تخفيضها يف املدى املنظور قريبة من الدقة فيام يتعلق باالقتصاد الليبي،
االقتصادي لدى كل الحكومات التي مرت قادرة عىل منافسة أعتى اقتصاديات العامل .يف عىل االقل ،خاصة ما ازدياد الوافدين عىل سوق الذي يعاين من ضياع الدولة وتشتت القوى
عىل منطقة املغرب العريب بدون استثناء منذ حني ظل اقتصاد دولة مغاربية كالجزائر مثال ،الشغل بعرشات اآلالف سنويا ،وتزايد اليد وتف ّرد امليليشيات بالرثوة النفطية وانقسام القرار
االستقالل اىل اليوم ،حتى وان رفع أغلبها املسألة يعتمد عىل مداخيل النفط والغاز التي تشكل ما العاملة االفريقية الرخيصة التي احتلت عديد السيايس واالقتتال املستمر منذ الفني وإحدى
كشعار وفكرة ومنوذج وحدوي يرغبون يف انجازه .يناهز  97يف املئة من الصادرات ،ما يعني أن أي االماكن الشاغرة يف االشغال التي عادة ال يريد عرش ،ما يجعل من أي مقاربة عاجزة عن فهمه
وتبويبه وتصنيفه ،امنا هو اقتصاد يقوم فقط عىل
* ارتفاع االنفاق الحكومي يف كل البلدان انخفاض يف أسعار النفط كام حصل يف تسعينيات الشباب املحيل االشتغال بها اال مكرها.
وميكن إيجاز األوضاع االقتصادية يف البلدان بيع النفط وتقاسم موارده بني الناس وفق ما
املغاربية بال استثناء ،والتي تعتمد هذا االنفاق القرن املايض يعرض البالد ألزمة عنيفة.
تدن نسب النمو يف كل البلدان املغاربية املغاربية الخمس عىل النحو التايل حسب تقتضيه موازين القوى يف كل مرة.
كنوع من املسكّن الذي يبعد ولو مؤقتا شبح
* يّ
 قد يُفَا َجأُ الجميع اذا علموا ان االقتصاداالنتفاضات الشعبية او هو نوع من «الرشوة» بال استثناء ،والتي تراوحت يف السنوات االخرية مؤرشات متابعة وضعتها دراسة مختصة تراقب
الرسمية التي تجعل من ماليني العاطلني او ما بني صفر فاصل اىل ثالثة ونصف كأعىل نسبة ،اقتصادات املغرب العريب وتحال وان تقارن فيام املوريتاين هو االكرث استقرارا واالكرث قدرة عىل
االستمرار يف تصعيد نسب النمو رغم انها ضعيفة
شبه العاطلني ،يتقاضون مرتبات ومنحا ورعاية رغم التوقعات الوردية يف مفتتح كل سنة مالية ،بينها.
 البلدان املغاربية كلها الزالت ترزح تحت وال تتعدى االربعة يف املائة وبعض الكسور .ذلكاجتامعية مقابل صفر خدمة يؤدونها للدولة او ورغم االرقام والتوقعات املتفائلة جدا التي
للمجموعة الوطنية ودون اي عنوان اال عنوانا تسوقها الحكومات املغاربية كل عام وال يتحقق واقع اقتصادي صعب وزاد تعقيدا بعد أزمة ان استقرار البالد اجتامعيا وسياسيا واضطراب
الكورونا وانضافت اليه أزمة الوقود والغذاء محيطها ،وفّر لها امكانيات استثامر ولو قليلة،
واحدا هو «االرتشاء املتبادل» فالدولة رضيت منها يشء.
لكنها تكفي لتحقيق بعض النمو.
بالدفع لهؤالء من ثروات البالد دون مقابل وهم
* اعتامدها مجتمعة عىل مورد وحيد العامليني بعد حرب أوكرانيا.
واجامال ميكن القول ان اقتصادات الدول
 نسب النمو تختلف قليال بني بلدان املغربتواكلوا عىل هذه املبالغ وتناسوا ان مهمتهم لالقرتاض وتوفري التمويل والسيولة عىل صندوق
النقد الدويل ،اىل درجة صار يتحكم الصندوق العريب تبعا ملا عرفته من استقرار سيايس وأمني املغاربية الخمس مل ترتق بعد اىل مستوى القوة
العمل واالنتاج قبل كل يشء.
* انتشار الفساد وتحلل االدارة وتج ّمد يف سياساتها وفق ما تقتضيه مصلحته يف سداد خالل العرشية الفارطة ،إذ لُوحظ هناك استقرار االقليمية التي تستطيع ان تفرض رشوطها
يف اقتصادات كل من املغرب والجزائر وموريتانيا االقتصادية عىل رشكائها ،ال ميتلك من مقومات
القوانني وتح ّجرها ،خاصة تلك املتعلقة بالجباية ديونها التي ترتاكم يف حساب هذه البلدان.
* ارتفاع حجم املديونية ،والذي تجاوز يف عىل عكس ليبيا تونس اللتني شهدتا انكامشا غري الصمود يف وجه الجوائح املتوقعة الكثري ،ويعتمد
واالستثامر ،والتي تفتقر البسط آليات التحفيز
يف أغلبه عىل قطاعات هشّ ة او غري دامئة
والتشجيع وخلق الفرص وجلب الرشاكات بعض البلدان كتونس ،عتبة املائة باملائة من مسبوق.
 ميكن القول ان االقتصاد الجزائري بدأ يتعاىف وخصوصا غري منتجة .وهي دون شك مقوماتاالجنبية.
الناتج املحيل االجاميل ،وهو تقريبا نفس الرقم
* غياب التخطيط طويل املدى لتحويل وان ابتعد او اقرتب قليال من هذه العتبة ،اال تدريجيا من آثار «كورونا» واالغالق ،وميكنه ال ميكن ان تجعل من دول املنطقة دوال مستقرة
املواد الطبيعية اىل استثامرات منتجة يف مجال انه يبقى تداين كبري ومهول وينبئ فقط بارتهان ان يستعيد نشاطه دون خسائر كربى ويبتعد وال غنية وال متقدمة ،بل مجموعة أقطار تجاهد
رمبا فقط الطالة فرتة ما قبل السقوط يف االفالس.
االستثامر املايل والخدمايت وتحويل االتكال عىل
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قرار أوبك +بني اللوم و عدم احرتام املصالح 

رصح البيت األبيض أن الرئيس بايدن يشعر بخيبة أمل
جراء القرار – الذي وصفه بـ «قصري النظر» – الذي اتخذته
أوبك +بخفض حصص اإلنتاج ،وألقى باللوم تحديدا عىل روسيا
والسعودية بارتفاع أسعار النفط ،ويعزى ذلك إىل قرار أوبك+
األخري .وهذا ما جعل وزير الدولة للشؤون الخارجية ،عادل
الجبري ،يرد عىل هذه االتهامات يف مقابلة عىل قناة Fox News
فوكس نيوز يف برنامج «« »Special Reportسبيشل ريبورت»،
وقال وزير الدولة السعودي «مع احرتامي ،السبب يف ارتفاع
أسعار النفط يف الواليات املتحدة هو أن لديك نقصا يف التكرير
منذ أكرث من  20عاما» .وبهذا وضح عادل الجبري أن سبب ارتفاع
أسعار النفط هو النقص يف إنتاج املصايف األمرييكية ،إضافة إىل
ذلك ،مل توسع إدارة بايدن إنتاج النفط املحيل ،وبهذا يشهد
األمرييكيون ارتفاع أسعار النفط مرة أخرى .ومع ذلك ،فإن
الهجوم عىل السعودية منذ أن اتخذت أوبك +قرارا بخفض
إنتاج النفط مبقدار مليوين برميل يوميا مل يكن هو نفسه بني
الدميقراطيني والجمهوريني ،فكل واحد منهم كانت له ردود فعل
مختلفة.
فبعد قرار أوبك +بخفض إنتاج النفط ،شن مجموعة من
املرشعني الدميقراطيني هجوما عىل السعودية ،وطالبوا بخروج
الجيش األمريييك من السعودية ،وقد قدم النوا ب �Tom Mali
 nowskiتوم مالينوفسيك من نيوجرييس ،و Sean Castenشون
كاسنت من إلينوي ،و  Susan Wildسوزان وايلد من والية
بنسلفانيا« ،قانون الرشاكة املتوترة» الذي فرض إزالة جميع
القوات األمرييكية ،ليس فقط من اململكة العربية السعودية،
بل أيضا من اإلمارات العربية املتحدة ،إىل جانب الدفاعات
الصاروخية ،مثل باتريوت ومنطقة املرتفعات الطرفية لنظام
الدفاع .وقال النواب يف بيانهم« :إن التخفيض الكبري من قبل
السعودية واإلمارات يف إنتاج النفط ،رغم انفتاح الرئيس بايدن
عىل كال البلدين يف األشهر األخرية ،هو عمل عدايئ ضد الواليات
املتحدة ،وإشارة واضحة إىل أنهام اختارا الوقوف إىل جانب روسيا
يف حربها ضد أوكرانيا».
إن أكرث ما أثار غضب النواب الدميقراطيني أن الخطوة التي
اتخذتها منظمة البلدان املصدرة للبرتول ،والتي أدت إىل ارتفاع
أسعار النفط يف ظل االقتصاد العاملي املتأزم بالفعل ،هو توقيتها
مع اقرتاب موعد انتخابات التجديد النصفي يف الكونغرس ،والتي
ينظر إليها الكثري من الدميقراطيني عىل أنها رضبة سياسية خطرية
ضد بايدن ،خاصة مع تعرضه النتقادات واسعة.

بايدن
أما ردود فعل الجمهوريني فقد كانت مختلفة وقد وضحها
النائب الجمهوري  Dan Crenshawدان كرينشو عندما ذكر بأن
إدارة بايدن تتعاون مع إيران من أجل إعادة االتفاق النووي؟
فالعالقة مع السعودية هي عالقة سياسية واقعية وهي قامئة
عىل املصالح املشرتكة .إذا أفسدت هذا التوازن ،فسيتفاعلون مع
ذلك ،وهم بالفعل يفعلون ذلك .كام انتقد النائب الجمهوري
الرئيس األمريييك بأنه يريد تخفيف العقوبات عىل فنزويال ألنه
يريد الواليات املتحدة أن تتجه إىل مصادر الطاقة هناك .ففي
نظر النائب الجمهوري أن خطوة واحدة غري مدروسة تؤدي
إىل تبعات وخيمة ،فعىل حسب تحليله فإن السعوديني خفضوا
صادرات النفط باعتباره انتقاما محتمال ملحاوالت إدارة بايدن
التقرب من النظام اإليراين ،والتفاوض عىل االتفاق النووي ،وهو
التهديد الجيوسيايس األكرب للسعودية واآلن تتجه الواليات
املتحدة بالتفاوض مع نظام الرئيس الفنزويل االشرتايك ،نيكوالس
مادورو ،بهدف السامح لرشكة «شيفرون» األمريكية للطاقة
بالعودة للعمل هناك.
كذلك يرى الجمهوريون أن مشكلة اإلدارة األمرييكية مع سوق

عادل الجبري
الطاقة ليست فقط مع السعودية و»أوبك» وإمنا أيضا مع رشكات
الطاقة األمريكية الكربى ،وقد وضح دان كرينشو يف مقابلة له
عىل قناة فوكس نيوز بأن بايدن لديه عالقة سيئة مع رشكات
النفط والغاز األمريييك ،فهو يوبخهم ألنهم ال ينتجون ما يكفي،
بينام يرض أيضاً بقدرتهم عىل اإلنتاج مبزيد من الرضائب واللوائح.
كذلك ينتقد الجمهوريون سياسة املناخ لدى الدميقراطيني التي
تركز بشكل أسايس عىل إدمان الغرب عىل الوقود األحفوري
املكلف جدا ،وهو حافز ملنتجي أوبك لزيادة إيراداتهم بأرسع
وقت ممكن .ولحل هذه اإلشكالية فإن «قانون نوبك» ممكن أن
يكون خطوة مرضية عاطفيا ،إال أنها خطوة من شأنها ،يف جميع
االحتامالت ،أن تكون غري فعالة ومرضة باملصالح االسرتاتيجية
للواليات املتحدة يف املنطقة.
لذلك يرى الجمهوريون أن وقت األزمات يجب وضع
األولويات العقالنية ،فليس من املنطقي السعي إىل إنقاذ كوكب
األرض من االحتباس الحراري بتدابري مكلفة ،وعموما فإن الطاقة
ليس لها ذلك التأثري الكبري عىل درجات الحرارة العاملية بعد عقود
من اآلن ،بينام تستفيد من خالل سياسة املناخ هذه األنظمة
املنتجة للنفط .ففي نظرهم ،يجب أال ترتدد الواليات املتحدة
مطلقا يف االستفادة من مواردها من الطاقة وزيادة الضخ وبذلك
سينخفض االعتامد عىل أوبك.
لقد كشف قرار أوبك +بخفض إنتاج النفط أن سوق النفط
يدار وفقا ملصالح الدول املنتجة فالقرار خرج بإجامع دول
تحالف أوبك +وهو قرار فني بحت من قبل التحالف ،وغري
مسيس ضد أحد ،والهدف منه هو الحفاظ عىل استقرار سوق
الطاقة العاملي ،وعدم دخول األسواق العاملية يف مرحلة ركود
اقتصادي .لكن ما أشعل التوتر بعد هذا القرار هو التوقيت:
أوال بسبب األزمة األوكرانية والرصاع الرويس األمرييك األورويب،
وثانيا بسبب انتخابات التجديد النصفي القادمة للكونغرس
األمرييك .وقد ل ّخص النائب الجمهوري ،دان كرينشو ،العالقة بني
الواليات املتحدة وأعضاء أوبك +بأنها ليست صداقة بل تحالف
يف املعامالت والعالقة قامئة عىل املصالح املشرتكة .من خالل هذا
التحليل ،ميكننا أن نرى من ردود الفعل عىل القرار أن الرباغامتية
السياسية هي ما متيز الجمهوريني ،بينام األيديولوجيات النظرية
هي التي تهيمن عىل سياسة الدميقراطيني.
* نجاة السعيد
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* الطايع الهراغي

«إذا بلغك أنّ غن ّيا افتقر فصدّ ق ،وإذا بلغك أنّ فقريا استغنى فصدّ ق ،وإذا بلغك أنّ ح ّيا مات فصدّ ق ،وإذا بلغك أنّ أحمق استفاد عقال فال
تصدّ ق»( .أبو إسحاق).
«ه ّبت يوما ريح شديدة فأقبل ال ّناس يدعون الله ويتوبون ،فصاح جحا :يا قوم ،إنمّ ا هي زوبعة وتسكن».
«ال يشء أسوأ من خيانة القلم ،فال ّرصاص قد يقتل أفرادا بينام القلم الخائن قد يقتل أمام»( .تيش غيفارا)
الكتابة ورطة .ولك ّنها ورطة جميلة ،اختياريّة ،واعية ومسؤولة ،يُحكَم عليها أن العامل ،جمهوريّة البالغة والخطب ال ّرنّانة؟ أمل تُ ِعد تونس إىل ما هو أتعس من
تنصلت من هويّتها وجنحت إىل التّربير واملسايرة وجفلت عرشيّة ال ّنحس بكلّ مصائبها وبالويها؟ كم هو فظيع تبليد األذهان وتعطيل األفهام
تتح ّول إىل لعنة إن هي ّ
الطبقي
للسائد وتجديف ض ّد التّيّار ،تيّار املهادنة واالعتداء عل ملكة التّفكري باعتامد سياسة برعت فيها كلّ أنظمة االستغالل
من املخاطرة مبا هي تحريك لل ّراكد ورجم ّ
ّ
الس ّيئ
الذي يجعل من الكتابة سلعة معروضة للبيع عىل قارعة الطّريق يف سوق ال ّنخّاسني .واالستبداد وكانت نتائجها كارث ّية حتّى عىل أنظمة الحكم :تربير الفشل بإعالء ّ
ومتريره واالستامتة يف قولبته وإرساء قواعد قبوله مبقارنته باألسوإ؟ أليس من البؤس
ال معنى لكتابة ليست مشدودة إىل أهداف نبيلة و ِق َيم إنسان ّية .الكتابة -ككلّ
يايس االتّكال عىل فظاعات املايض لفرض مآيس الحارض عىل أنها اختيار ليس منه
الس
ال
ّ
إبداعي -وظيف ّية بالتّعريف مهام ادّعى املشتغلون عليها من حياديّة ،وإ
نشاط
ّ ّ
ّ
باتت مؤقّتة مه ّددة باملوت واالندثار ،عالة إضافيّة عىل مجتمع أنهكته الخطوب ،ب ّد  -إن مل يُس ّوق عىل أنّه االختيار األمثل؟ أمل تجرم بعض ال ّنخب وبوعي (وإن كان
إيهامي
جائحة تنضاف إىل جملة األمراض الورم ّية التي تنخر املجتمع وتعصف به ،تصبح وعيا مصلوبا عىل قفاه) يف الهيام بشعارها «ال عودة إىل الوراء»؟ شعار ب ّراق
ّ
الكتابة عونا للحكّام الذين ال ه ّم لهم غري تأزيم األزمات بغباء حينا وبقصديّة مغالط ،فهذا «الوراء» سقفه محدود ،وترجمته الذّوبان يف هذيان املنقذ األعىل
أحيانا ،تقودهم يف ذلك غريزة عبادة التّنفّذ والتّسلّط .بعض الكتابات ليست إالّ املهووس بدولة ال ّرئيس وحكومة ال ّرئيس ودستور ال ّرئيس وبرملان ال ّرئيس.
التويكات يف إعادة
مج ّرد ترسيم لحضور أنو ّي ،أصحابها مرىض بتسجيل أسامئهم إليهام الذات -قبل ما قامت الثّورة من أجل نسفه والقطع معه ،وما استامتت كلّ رّ
اآلخر -بأنّها متداولة يف بورصة القيم املنقولة ،إشباع لذات يف حاجة إىل التّباهي إنتاجه ورسكلته ببعض ال ّنجاح (نتيجة مقاومة كلّ قوى املجتمع املد ّين) أحياه
ست عىل فضائح ال ّنظام القائم ،معانقة اللّحظة وليس التّف ّرج عىل األحداث.
وعطىش لالستنساخ ،كتابة ،أكرب إنجازاتها تجميل الواقع القبيح ،وأليق مكان بها ال ّرئيس يف أشنع صورة وأتعس مظهر ومىض به إىل أقصاه وقطع فيه مزيدا من التّ رّ
متحف الكائنات املنقرضة ،يزوره ال ّناس لالعتبار إن كان فيه ما يصلح لالعتبار .هي األشواط ،بعد أن أضاف إليه من التّخ ّيالت ما يصلح لحيث ّيات رواية عبث ّية انفلتت عندما ترضب ال ّنخبة عن التّفكري تتح ّول إىل عامل تعطيل ،رضرها حاصل ونفعها
منعدم.
أحداثها عماّ رسمه مؤلّفها.
حتام لل ّنسيان والكنس وليس لإلحياء.
يايس واملعبرّ عن طموحاته وأهدافه قد تُالم ال ّنخب عىل تقاعسها ،عىل عجزها عن التّأثري يف مجريات األحداث ،عىل
الس
لإلسالم
ة
ي
سم
ر
ال
عبرية
ت
ال
هضة،
ن
ال
استبدلت
* انتقام التاريخ
ّ
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
أليس من نكد التّاريخ وعجائبه ،التي تفوق يف بؤسها وغرابتها ما أورده املؤ ّرخ عبد بتزكية من مشتقّاتها ،استبدلت الحكم بآفة التّحكّم ،فال ّدولة دولة الشّ يخ الجليل ،محدوديّة انغراسها يف محيطها ،عىل فشلها يف بناء ذات قادرة عىل رسم بديل
اطي والثور ّي.
التاجم واألخبار» ،أن يصبح املايض
ال ّرحامن الجربيت يف كتابه «عجائب اآلثار يف رّ
واملؤسسات ضيعة من حوزات الخليفة ،الشّ أن العا ّم حلّت عليه لعنة اإلمام ،محظور (بدائل) وااللتحام بالطّبقات املؤ ّهلة لقيادة عمل ّيات التّغيري ال ّدميقر ّ
ّ
موضوعي .ولك ّن الفرق كبري وج ّيل
هو
وما
يت
ذا
هو
ما
يف
األعذار
لها
نجد
وقد
ّ
يايس مبا هو جائحة يف الحكم
ّ
السياسيّني؟ أليس محيرّ ا حقّا أن يصبح زمن وجب محاربته وبعقليّة ثأريّة هي جوهر اإلسالم ّ
وليس املستقبلِ -قبْل َة أغلب الفاعلني ّالس ّ
لبي الذي قد تتوفّر له يوما ظروف تجذّره
بورقيبة مرجعا ومنارة إليها يح ّن الجميع ،وعليها يتباىك األعداء قبل األصدقاء ،وكارثة يف /وعىل املعارضة .فامذا كانت ال ّنتيجة مع الحاكم بأمره ،دولة ال ّرئيس؟ بني ّ
الصمت واالنكامش واالحتجاج ّ
الس ّ
وتنقذه ،وبني االرتداد والتّو ّرط الواعي يف إعادة إنتاج املوجود بتعاطي مه ّمة مدح
السياس ّية والفكريّة ،نسف كلّ
ويجمع الكلّ أو يكاد عىل أفضال ذلك» ال ّزمن الجميل»؟ أليس من املضحك ح ّول الحكم إىل ثأر ّ
وتشف من كلّ معامل الحياة ّ
االجتامعي ،علّب األنصار والحشود ودفعهم إىل اختزال مها ّمهم يف السلطان وتبييض سود فعاله.
(وإن كان ضحكا كالبكاء) أن يستدلّ التّونس ّيون شعبا ونخبا ومتابعني عىل فظاعة سامت الحراك
ّ
القطيعي وراء بديلها الجنيس ال ّنخبة التّونس ّية يف معظمها مازوش ّية تجد متعة يف تلذُّذ اإلذالل الذي يسلّطه عليها
أوضاعهم املعيشيّة اثنتي عرشة سنة بعد الثّورة مبا كانت عليه أيّام حكم بن عيل وهم مقاومة تعبرية من تعبريات اليمني باالصطفاف
ّ
السياس ّية وتعميده فرعونا أوحد ليدوس عىل رقاب العباد ويع ّمم الوهم يف مؤامرة غري من أحالها عىل التّقاعد الوجو ّيب ،والغريب أ ّن التّامهي يقودها إىل أن تختلق له
وزمرة الطرابلس ّية بجربوتهم وتسلّطهم وتصحريهم لكلّ مناحي الحياة ّ
واالجتامع ّية والفكريّة؟ أليس جرمية أن يصبح املايض البائس ،الذي كان يوما لعنة ،مسبوقة ،مآلها الكار ّيث فرض ثنائ ّية ،قطباها :الشّ عب ككتلة هالم ّية مرتجمة يف األعذار .يف عرفها أنجز سعيّد ما مل يستطعه األوائل مجتمعني ومنفردين .فال حلّ
شعار «الشّ عب يريد» واملعبرّ عنه صانع عرس  25جويلية /ال ّنخب كاختزال للفساد إذن إالّ مبكافأته باالصطفاف البقر ّي وراء س ّيد األسياد .بتو ّرطها يف الذّوبان يف املنقذ
هو املال ّذ والحلم؟
واملفسون) /الفرق األعىل انحدرت جملة من األطراف إىل ما دون منزلة املعارضة الكرتون ّية عىل أيّام
السعيد؟ ماذا عن جمهوريّة والتّمثيل ال ّزائف ،الفرقة ال ّناجيّة (سعيّد وإىل ح ّد ما الشرّ ّاح
السعيد قيس ّ
السعيد يف زمن ال ّرئيس ّ
وماذا عن العهد ّ
رّ
رصفت
الغد ،جمهور ّي العل ّو الشّ اهق الذي قيل عنه يف ال ّدستور الطّغراين أنّه سيبهر الهالكة ،آية الله /املهدي املنتظر ،الشّ يخ الجليل /ال ّرئيس املعصوم ،شيخ اإلسالم /بن عيل .فهذه أنجزت ما هو مرسوم لها من قبل أباطرة ال ّنظام دولة وحزبا ،ت ّ
الشّ يخ ال ّرئيس ،مجلس الشّ ورى /البناء القاعد ّي ،أهل دوما كديكور ،يف حني عمدت ال ّنخبة اليوم إىل وضع نفسها عىل ذ ّمة سلطان «الباب
الحلّ والعقد /ن ّواب مجلس العشائر والقبائل /يف كلمة العايل» وتق ّبلت بطواع ّية وتَ َبا ٍه أن تكون العصا التي يتّكئ عليها وتنوبه يف تأديب
خصومه (قيس سع ّيد ليس له منافسون/الجميع أعداء) وتحجيمهم ومحاججتهم
الغ ّنويش /سعيّد.
وتقزيم رؤاهم ومقارباتهم.
* انسحاب ال ّنخبة
مهب ال ّريح
ال ّنخبة التي ترتيض املهانة لنفسها بأن تكون خادمة * قيس سع ّيد يف ّ
أكد عزيز بن جمعة ،نائب رئيس فرع باردو للرابطة التونسية للدفاع عن
تشق البالد ،بقطع ال ّنظر عن املوقف منها ،بعيدا عن طبيعة
حق نفسها أ ّوال ويف االحتجاجات التي ّ
للحاكم ترتكب أبأس الشّ ناعات يف ّ
حقوق اإلنسان ،أنه تم إطالق رساح فرات العياري الشاهد الرئييس يف قضية
حق املجتمع الذي وهويّة الجهات املنخرطة فيها ،أيّا كانت األطراف التي قد تُتّهم (عىل عادة كلّ
حق مثيالتها من ال ّنخب وأساسا يف ّ
ّ
املرحوم مالك السليمي ،بحي التضامن ،بعد تدخل محامني من الرابطة
ت ّدعي به وصال وتتب ّجح بالتّعبري عن همومه ومشاغله ،األنظمة يف التّعامل مع األزمات) بأنّها تقف وراءها وتفتعلها ،بقطع ال ّنظر عماّ
تستعدي إرثها وتخونه فيصبح عقدة لها ونقمة عليها .ميكن أن تلجأ إليه ال ّدولة من اتّهام جهات بعينها حتّى يص ّح الحديث عن مؤامرة
التونسية للدفاع حقوق اإلنسان ،مشريا إىل أنه تعرض لرضب خفيف ومل
وتوسع
يف مزالق الوالء ومستنقع التّأييد تنحدر ال ّنخبة إىل تستهدف مسار  25جويلية ،بقطع ال ّنظر عن كلّ ذلك فإ ّن احتقان الوضع ّ
يتعرض العتداءات عنيفة.
طبيعي ألزمة خانقة ،إنكارها عمل صبيا ّين.
السالطني ويف أبشع نسخة ،بحكم تباعد دائرة ومجاالت االحتجاج نتاج مناج
ّ
وأضاف عزيز بن جمعة ،أن الرابطة كانت بصدد متابعة هذا امللف ،وملف مالك السليمي الذي منزلة و ّعاظ ّ
األزمة وانسدادها إدانة لسياسة األمر الواقع التي دأب عليها سعيّد وحكومته،
تويف مؤخرا ،وقام وفد من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان فرع باردو بزيارة ملالك رحمه ال ّزمن وتب ّدل الظّروف واملالبسات.
كلّ التّجارب التّاريخ ّية ،يف مشارق األرض ومغاربها ،سياسة املرور بق ّوة ،سياسة الهروب إىل األمام وتجاهل واقع يفقأ العيون .سياسيّا
الله يف قسم اإلنعاش واتصلنا بالعائلة ،وبكل األطراف املعنية ،حني بلغنا خرب إيقاف فرات ،فتحركنا
السلط وانتهاج سياسة
قدميا وحديثا ،تنهض دليال عىل أ ّن ال ّنخبة تسري إىل ال مناص من االعرتاف بأ ّن استفراد نظام الحكم باحتكار كلّ ّ
كرابطة للدفاع عنه .وتابع بن جمعة ،أن عملية إيقاف فرات ،كانت عىل خلفية تصويره فيديو ملالك ،حتفها وتحفر قربها بيدها حاملا تف ّرط يف م ّربر وجودها ،املكابرة بشطحاته البهلوان ّية وبتهميشه للجميع -مبن فيهم أنصاره -وباستهانته
وهو يف قسم اإلنعاش ،واعترب األمن أن ذلك تسبب يف تأجيج االحتجاجات.
ومتى جنحت إىل ترذيل ذاتها باالرمتاء يف أحضان باألخطار التي قد تجعل من تونس دولة مه ّددة باإلفالس قد ق ّدم هديّة مجانيّة
قبل
مالك،
املرحوم
مع
فيديو
ويُذكر أن فرات ،هو أول من قام بنرش تفاصيل الحادثة ،وبتصوير آخر
الساخطة عىل نظامه مهام كانت تعاستها وتعاسة مشاريعها.
السلطان .-مه ّمة ال ّنخبة التي تخجل لكلّ الجهات ّ
السلطان -أيّا كان ّ
ّ
السياسة عندما توكل إىل هواة ،تكون خسارتها فادحة وكلفتها
دخوله يف غيبوبة ،بقسم اإلنعاش بشارل نيكول .وتفيد املعطيات أنه قد ت ّم اقتحام منزله واقتياده من التّاريخ (منذ غابر األزمنة) ال ّنقد وليس املسايرة ،تلك هي رضيبة ّ
إىل جهة غري معلومة حسب شهادة العائلة.
املعارضة وليست التّزكية ،معانقة هموم املجتمع وليس باهظة.
ولإلشارة فقد وقعت صدامات ومواجهات ليلية يف حي التضامن بني عنارص الرشطة ومجموعة
من املحتجني إثر وفاة مالك بعد إصابته خالل مطاردة قوات األمن له قبل أكرث من شهر .وج ّدت
وزارة الداخلية« :إذا ثبت تورّط أمنيين في مقتل الشاب
«حي التضامن» ،حيث استعملت قوات األمن الغاز املسيل للدموع وأطلقت الرصاص
الصدامات يف ّ
املطاطي ،لتفريق املتظاهرين ،حسب شهود عيان.
مالك السليمي لن نتسامح معهم وستتم مُحاسبتهم»
والشاب مالك السليمي «سقط يف خندق وأصيب عىل مستوى الرقبة إثر مطاردة الرشطة له أواخر
وظل يف قسم اإلنعاش طوال خمسني يوما ثم
شهر أوت  .2022وإثر ذلك «تم نقله إىل املستشفى ّ
تويف وحمل املحتجون الرشطة ّمسؤولية وفاة السليمي الذي تطالب عائلته «القضاء بتحقيق العدل قال رئيس مكتب اإلعالم واالتصال بوزارة الداخلية ،فاكر بوزغاية ،إنه يف صورة ثبوت تو ّرط أمنيني يف مقتل الشاب
مالك السليمي لن نتسامح معهم ،وأوضح فاكر بوزغاية أنه ستتم ُمحاسبة كل أمني تورط يف عملية القتل إن
وإنصاف املتوىف».
وتقول الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان إن  14شابا قتلوا خالل السنوات الفائتة إثر ثبت ذلك.
وبينّ رئيس مكتب اإلعالم واالتصال بوزارة الداخلية ،أن التحقيقات األولية تشري إىل أن السليمي مل يتعرض
مواجهات مع الرشطة ،منتقدة اإلفالت من العقاب.
عيل،
بن
نظام
يف
البوليسية
بالدولة
ّر
ك
تذ
أساليب
وتتهم منظامت غري حكومية قوات األمن باعتامد
لالعتداء من طرف األمنيني بل «سقط يف حفرة خالل قفزه من أعىل سور» .ولفت إىل أن النيابة العمومية فتحت
منذ أن احتكر الرئيس الحايل قيس سعيّد السلطات يف البالد.
تحقيقا حول املوت املسرتاب للشاب السليمي بعد وفاته.

موت مسرتاب ملالك السليمي
والشرطة تقتحم منزل الشاهد!
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النخب العربية في الحراك المجتمعي

* أحمد

إذا َقويت سلطة القبيلة ضعف سلطان الدولة!
كيف ميكن فهم الحراك املجتمعي يف املنطقة العربية؟ وكيف
ميكن فهم مآالته؟ ما هو دور النخب؟ وما هي رشوط انتاجها؟ وما
أهم مراحل تكوين النخب الليبية بعد سقوط النظام؟ ما هي آثار
هذه النخب؟ وما هي آفاق النخب يف ليبيا؟
لفهم أفضل للحالة الليبية استضاف املركز العريب لألبحاث
ودراسة السياسات الباحث حسني سلم مرجني .الذي اقرتب من
مالمسة الواقع .إذ شهدت املنطقة العربية منذ  2011واىل اآلن
حراكا مجتمعيا لعبت فيه النخب العربية موقعا مهام وشاركت
ان مل نقل استفردت بصنع القرار .ففي الحالة الليبية كانت هناك
نخبتان واحدة منترصة والثانية منهزمة ،بعد  2011أصبحت سلطة
القبائل والعشائر اقوى من سلطة الدولة فابن خلدون يقول إذا قوى
سلطان القبيلة ضعف سلطان الدولة اىل درجة ان بعض القبائل
اعتربت نفسها املرجع الرئييس للحراك يف ليبيا وبالفعل فقد أصبح
لها سلطان وتأثري يف مجريات األحداث ومن الجدير باإلشارة اىل أن
النظام الليبي مل يسمح بإنتاج نخب إال يف اطار ما يحتاجه الخط
العام للسلطة فأنتجت نخب محددة الوظائف تنحرص واقعها
وآفاقها يف دعم السلطة السياسية.
النخب الليبية تعيد إنتاج ذاتها
عند سقوط النظام سعت هذه النخب اىل إعادة إنتاج نفسها
كفاعل قوي ومؤثر ففي ليبيا سقطت الدولة ومل تسقط القبيلة،
اال أن سلطة القبائل اعادت تشكيل ذاتها دون ان تقبل بثقافة
االختالف وقبول اآلخر وهذا ما يُفرس الحروب األهلية التي ظهرت
يف ليبيا منذ  2011مع اإلشارة إىل أن هذا الفاعل القبيل قادر عىل
التأثري خاصة يف حالة ضعف السلطة املركزية يف حني أن النخب غري
القبلية تالشت واندثرت وتشتّتت.
ظهور النخب القبلية وضعف السلطة
ظهر الحراك الليبي بعد  2011قاطعا مع النظام السيايس السابق
دون أن تكون هناك أي رؤية مستقبلية فام هي طبيعة النخب

*مشهد من الشارع الليبي
الليبية؟ وما دورها؟ وكيف تم انتاجها؟ جدير باإلشارة انه بعد النخب الليبية لتطرح البديل بل انخرطت يف نسيج النظام والسلطة
سقوط النظام السيايس ظهرت يف ليبيا قبائل منهزمة وأخرى منترصة القبلية لتخدم كال املصلحتني .والجدير باإلشارة ان النظام املليك يف
لعبت دور القاهرين نظرا إىل ما متتعت به من قوة وتأثري مام أدى ليبيا ونظام القذايف قد منعوا تكوين أو تأسيس أي جمعية او منظمة
إىل زعزعة شبكة العالقات املجتمعية واختالل واهتزاز وحدة البناء او حزب سيايس ففي ليبيا كان هنالك اتحاد الشغل وتم حلّه .بعد
االجتامعي .فقد ت ّم التوقف أمام أشكال التهجري القرسي يف بعض  1969ظهرت النخب العسكرية التي حكمت ليبيا وظلت متامسكة
املدن الليبية نتيجة لدور القاهرين فقد كانوا قبل  2011مقهورين إىل حدود  1975ثم بدأ النظام يف فرض القيود عىل جميع النقابات يف
وأصبحوا قاهرين منذ  2011خاصة أمام ضعف الحكومات التي املجتمع وتم إفراغها من قياداتها النخبوية املؤثرة وأصبحت النخب
ظل هذه االنقسامات دخل الليبية تتمثل يف خمسة :شخص معمر القذايف ،أعضاء مجلس قيادة
تولت الشأن السيايس يف ليبيا .ويف ّ
املجتمع الليبي يف حرب أهلية .فاملجتمع الليبي مجتمع تركيبته الثورة ،قيادات القوات املسلحة واألجهزة األمنية ،اللجان الثورية،
قبلية يربطه ببعضه أحيانا اإلحساس بالعيش املشرتك ويف بعض والتكنوقراط وهم من الوزراء أو اللجان الشعبية أما النخب املشتتة
األحيان يستلزم التنازل عىل املصالح الفردية ليس ملصلحة الدولة بل آنذاك فلم تبادر بأي تغيري خوفا من بطش النظام السيايس السابق
ملصلحة القبيلة فالوالء للقبيلة أعىل من الوالء للوطن وهنا مل تربز وال تزال الحالة كام هي عليه اىل اآلن.

قضية اإليغور في مجلس حقوق اإلنسان
األولوية للمصلحة أم للعقيدة؟

ص َّوت مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،ضد إجراء نقاش حول
االنتهاكات التي تُتهم الصني بارتكابها ضد أقلية «اإليغور» املسلمة ،وجاءت
الخطوة يف أعقاب صدور تقرير املفوضة األممية السابقة لحقوق اإلنسان،
ميشيل باشليه ،وهو التقرير الذي أشار إىل احتامل ارتكاب الحكومة الصينية
جرائم ضد اإلنسانية بحق األقلية املسلمة يف إقليم شينجيانغ يف أقىص غرب
البالد.
ويعيش نحو  12مليون من أقلية اإليغور يف شينجيانغ ،حيث يشكلون
السنة ويتحدثون لغة
املجموعة العرقية الرئيسية يف اإلقليم ،وهم من املسلمني ُّ
شبيهة باللغة الرتكية ،ويشبهون عىل املستوى الثقايف ،شعوبا أخرى من آسيا
الوسطى .وقد عاىن اإليغور من االضطهاد عىل مدى عقود من قبل السلطات
الصينية ،التي تبذل كل الجهود للتعتيم عىل مامرساتها ضدهم.
أدت نتيجة التصويت يف مجلس حقوق اإلنسان إىل الحيلولة دون نقاش
االنتهاكات ضد اإليغور ،حيث صوتت الدول الـ 47األعضاء بأغلبية  19مقابل
 17ضد إجراء املناقشة ،مع امتناع  11دولة عن التصويت.
ومتثلت املفاجأة لدى الكثري من الناس يف أن  6من الدول التي صوتت
ضد إجراء املناقشة كانت من الدول اإلسالمية مبا فيها أندونيسيا وموريتانيا
وباكستان وقطر والسودان ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،إىل جانب  4دول
أعضاء يف «منظمة التعاون اإلسالمي» هي السينغال وكازخستان والغابون
وساحل العاج.
ويف ترصيحات أعقبت عملية التصويت قال املدير العام لـ«الخدمة الدولية
لحقوق اإلنسان» ،فيل لينش ،إنه كان من املخزي أن «الدول اإلسالمية» فشلت
بشكل كبري يف دعم نقاشات يف األمم املتحدة حول انتهاكات حقوق اإليغور.
ويبدو أنه كان يتوقع أن تدعم تلك الدول نقاش القضية باعتبار أن اإليغور

مسلمون مثلهم.
وتصلح نتيجة التصويت أن تكون مؤرشا ملناقشة األساس الذي تنبني عليه
العالقات الدولية ،هل هي املصالح أم رابطة العقيدة الدينية؟ ذلك أن طيفاً
واسعاً داخل العامل العريب واإلسالمي ينتمي إىل تيار اإلسالم السيايس يدعو إىل
أن يكون الدين هو األساس الذي تستند إليه العالقة بني املسلمني وغريهم من
األمم األخرى.
وتنعكس رؤية ذلك التيار للعالقات بني الدول يف مقولة املنظًّر األكرب
لجامعة اإلخوان املسلمني ،سيد قطب ،حول الروابط بني األمم ،والتي يوضح
أنه «ال رابطة سوى العقيدة ،وال قبول لرابطة الجنس واألرض واللون والوطن
واملصالح األرضية والحدود اإلقليمية إن هي إال أصنا ٌم تُعب ُد من دون الله».
وإذ يدعو ذلك التيار إىل أن تكون الرابطة الدينية هي أساس قيام العالقات
الدولية وال اعتبار «للمصالح األرضية» ،فإنه يتعارض مع حقائق العرص الذي
نعيشه ،وهي الحقائق التي انعكست يف قيام «الدولة الوطنية» يف أعقاب صلح
ويستفاليا عام  1648وأصبح االنتامء القطري يشكل أساسها ،بينام املصالح
الوطنية هي التي تحدد عالقاتها مع بقية دول العامل .ومن ناحية أخرى ،فإن
الوقائع تحدثنا أن املصالح ظلت عىل الدوام تحكم العالقات بني الدول طوال
التاريخ ،فعىل سبيل املثال ،فقد تحالف الخليفة العبايس هارون الرشيد مع
امللك الفرنيس شارملان ضد األمويني الذين أقاموا دولة مستقلة يف األندلس،
ومنحه لقب حامي قرب املسيح يف القدس وأعطاه الوالية عىل املؤسسات الدينية
املسيحية يف الرشق اإلسالمي التابع للدولة العباسية ،كالتدريس والصيانة
وتنظيم رحالت وقوافل الحج إليها.
يبي بجالء أن املو ِّجه األسايس
وبالنظر إىل العالقات الدولية يف عامل اليوم ،نّ
لعالقات الدول هو املصالح ،فالواليات املتحدة األمريكية تتحالف يف منطقة

* فيصل بوبكر

الرشق األوسط مع الدولة اإلسالمية الكربى «السعودية» ،كام أن العالقات
بني أمريكا و«الصني الشيوعية» متطورة ومزدهرة ،رغم التنافس بينهام ،إذ
صارت األخرية أكرب رشيك تجاري ألمريكا يف العامل .ويف ذات اإلطار فإ َّن «كوبا
الشيوعية» قد عانت من أطول حصار اقتصادي أمرييك يف العرص الحديث
استمر ألكرث من نصف قرن.
وعندما حكمت جامعة اإلخوان املسلمني السودان ملدة  30عاماً كان أكرب
رشيك اقتصادي لها هو الصني الشيوعية ،ومل تجرؤ الحكومة السودانية طوال
فرتة حكم اإلخوان عىل إثارة موضوع االنتهاكات التي يتع ّرض لها اإليغور سواء
يف أروقة املنظامت الدولية أو املحافل اإلسالمية أو يف إطار عالقتها الثنائية مع
الصني.
ويبدو جليا أن تصويت الدول اإلسالمية ضد مناقشة قضية اإليغور مل يكن
مدفوعا بأسباب الرابطة الدينية أو املبادئ والقيم األخالقية ،بل أملته املصالح
الحيوية التي يأيت يف مقدمتها أن الصني قد أضحت رشيكا تجاريا اسرتاتيجيا
للدول العربية والبلدان اإلفريقية ،فضال عن استثامراتها الضخمة يف تلك الدول.
ومن ناحية أخرى فإن هناك دوافع مرتبطة بطبيعة األنظمة الحاكمة واألوضاع
الداخلية يف تلك الدول اإلسالمية تجعلها غري راغبة يف دعم قضية اإليغور باعتبار
أنها شأن صيني داخيل ال يجب التدخّل فيه ،وذلك حتى ال تفتح الباب أمام
تدخل املجتمع الدويل يف قضاياها الداخلية التي تشابه مشكلة اإليغور.
ويف كل األحوال ،ال يوجد جديد تحت الشمس ،إذ أن تصويت الدول
اإلسالمية ضد مناقشة قضية اإليغور يف مجلس حقوق اإلنسان مل يخرج عن
السنة التاريخية التي ظلت تحكم العالقات بني األمم واملتمثلة يف مراعاة كل
دولة ملصالحها يف املقام األول ،وليس لروابط الدين والعقيدة كام يتصور البعض
وكام عرب عن ذلك منظر جامعة اإلخوان ،سيد قطب ،بكالمه الخيايل الالتاريخي.
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تراكي الشابي نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات لـ «الشعب»

القانون االنتخابي خطوة إىل الوراء يف عالقة بحقوق النساء
* حوار لطفي املاكني
تتواصل املواقف املنتقدة ملا تضمنه املرسوم عدد  55املتعلق بالقانون االنتخايب
خاصة من قبل املنظامت والجمعيات النسوية التي اعتربت ذلك القانون مكرسا
للعقلية الذكورية مبا أنه ألغى املكاسب السابقة وهذا ما اكدت عليه السيدة
ترايك الشايب نائبة رئيسة رابطات الناخبات التونسيات يف حديثها إىل «الشعب»
كام توقفت عند انعكاسات ما تضمنه القانون االنتخايب عىل مشاركة املرأة يف
الشأن العام ودعت إىل مراجعة هذا املرسوم ويف الوقت نفسه تنسيق جهود
أغلب مكونات املجتمع املدين من اجل املحافظة عىل مكاسب النساء وعدم
الرتاجع عنها تحت أي ظرف أو سبب.
* ما هي قراءة رابطة الناخبات للقانون االنتخابي؟
ـ ما يجب التأكيد عليه بداية ان املرسوم عدد  55لسنة  2022وضع من طرف
واحد ومل يت ّم ترشيك أي طرف آخر فيه ورابطة الناخبات تستغرب عدم
أخذ رأي املجتمع املدين يف عملية صياغته وبالتايل فإننا وبعد قراءة نقدية
لهذا القانون نعتربه خطوة إىل الوراء يف عالقة بحقوق النساء النه غيبهن عن
املشاركة الفاعلة يف الحياة السياسية إذ أن اعتامد االقرتاع عىل األفراد هو رضب
لحق مكتسب وأعني مبدأ التناصف الذي ناضلنا كمجتمع مدين ويف مقدمته
الجمعيات واملنظامت النسوية من أجله بل كان طموحنا مزيد تدعيمه بعد أن
عرفت االنتخابات السابقة دورا متيمزا للنساء وهو ما ال ينكره أي كان .وانتظرنا
كمجتمع مدين أن يتضمن القانون االنتخايب الجديد التناصف األفقي مبا يعزز
حضور النساء يف املشهد االنتخايب إال أن هيمنة العقلية الذكورية ألغت املكاسب
السابقة ووضعت املزيد من العراقيل واملع ّوقات أمام النساء.
* لماذا اعتبرتن القانون االنتخابي مقصيا للنساء؟
ـ موقفنا ينبني عىل معطيات أولها كام أرشت يف البداية إىل االنفرادية التي متت
بها عملية صياغة ذلك القانون وقد ترتّب عن تلك االنفرادية إلغاء للمكاسب
السابقة إضافة إىل أنه يفرض وجودها يف التزكيات ويغيبها بشتى املع ّوقات يف
الرتشحات يف ظلّ ما تعانيه من تهميش اقتصادي إذ كيف ميكنها جمع  400تزكية
يف صورة ترشحها وما يتطلب ذلك من إمكانيات مادية وبرشية وهذا ما كشف
عن العنف املسلط عىل النساء بأشكال مختلفة معنويا واقتصاديا وسياسيا.

كام أن من سلبيات القانون االنتخايب إلغاء التمويل العمومي وهي
خطوة غري محسوبة النها تعيق مشاركة النساء استنادا إىل أوضاعهن
بأغلب جهات البالد اذ تبني األرقام الرسمية أن أرفع نسب البطالة هي
يف صفوف النساء فكيف ميكنهن متويل مشاركتهن يف االنتخابات وهذا
ميثل رضبا لتكافؤ الفرص بني املواطنني واملواطنات مقابل فسحه املجال
واسعا أمام اصحاب النفوذ املايل والوجاهة التي أصبحت هي املعيار
األول للرتشح عىل حساب الكفاءة والنزاهة.
إضافة إىل أن تقسيم الدوائر االنتخابية ال يستند إىل أ ّي منطق وهذا
ما ظهر بعد ان اطّلع الجميع عىل التفاوت بني املعتمديات يف نسبة املتساكنني
مبا تنتفي معه املساواة يف املعايري واملقاييس التي عىل أساسها ستُقام االنتخابات
القادمة.
* هل يوجد تنسيق بين المنظمات والجمعيات النسوية بعد الوقوف
على إخالالت ونقائص القانون االنتخابي؟
ـ منذ الكشف عن جملة اإلخالالت والنقائص ع ّززنا التنسيق بني املنظامت
والجمعيات النسوية ضمن إطار الديناميكية النسوية إذ طالبنا مبراجعة املرسوم
االنتخايب وذلك بالتمسك بالتناصف االفقي والعمودي وأن تكون الرتشحات
الفردية عىل أساس ثنائية امرأة ورجل لنضمن حضورها يف الربملان القادم ويف
الوقت نفسه إعادة النظر يف مسألة التمويل العمومي وكذلك التزكيات التي
تعترب من الرشوط املجحفة بل هي تشكل حاجزا امام الراغبات يف الرتشح
للترشيعية القادمة.
* وما هي الخطوات القادمة في إطار الديناميكية النسوية؟
ـ ال ب ّد من التوضيح ٬إن دورنا كمجتمع مدين يستند إىل مبدإ قوة االقرتاح ويف
هذا املجال قدمنا املقرتحات التي أرشت إليها اضافة إىل حمالت املنارصة ملطالبنا
عرب وسائل االعالم اضافة اىل تحركنا امام مقر الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات
للدفاع عن مكتسبات النساء التونسيات وتطويرها من اجل املواطنة الفعلية
واملساواة الحقيقية يف الحقوق والواجبات ومن اجل القضاء عىل كل أشكال
العنف والتمييز ضدهن من جميع املجاالت.
كام أن هذه الوقفة االحتجاجية هي تعبري كون املرسوم االنتخايب رضب عرض
الحائط مبا حققته النساء التونسيات من مكاسب تضمن مشاركتها يف الحياة

السياسية ويف مقدمتها مبدأ التناصف لذلك نحن
نطالب بسحب هذا املرسوم والتعبري عن التمسك
مبكاسب الثورة ويف مقدمتها التناصف واملساواة يف
الحقوق والواجبات.
* هل لديكن خشية في تراجعات أخرى
بخصوص حقوق النساء؟
ـ الخشية سببها عدم وجود ارادة سياسية لضامن
ودعم مشاركة النساء يف الحياة العامة النه يف السابق
ورغم كل املآخذ كانت مشاركتها جلية وفاعلة ضمن قامئات االحزاب اال ان
تغييب هذه االخرية واعني االحزاب جعل النساء يواجه َن الصعوبات والعوائق
وبالتايل اصبح الوضع اكرث تعقيدا وهذا يشاركه فيه الشباب ألنهم يعانون نفس
الصعوبات ومن هنا سيعمل املجتمع املدين عىل تحسيس النساء بأهمية املبادرة
للدفاع عن حقوقه ّن وعدم ترك املجال ملن يسعى إىل إبعادهن عن املشاركة
الفاعلة رغم ان امكانياتهن املادية محدودة مقارنة بأطراف أخرى ستستغل هذه
األوضاع لتهيمن عىل املشهد السيايس.
* إلى ما يعود التهميش الذي تعرفه النساء في الحياة السياسية؟
ـ هناك حقيقة يعلمها الجميع وهي التي تشكل عائقا أمام اي تط ّور منتظر
يف أوضاع النساء وهي الوضعية االقتصادية املتدهورة ذلك أن توفر االستقرار
املادي ميكّنها من املشاركة الفاعلة واملبادرة من أجل الدفاع عن حقوقها وبالتايل
فإننا نسعى إىل تفعيل القوانني املندرجة ضمن تلك املقاربة وأولها االقتصاد
االجتامعي التضامني والذي ظل حربا عىل ورق بسبب غياب الحرص والرغبة
يف إيجاد اآلليات التي تجعله مطبقا عىل أرض الواقع واألمر نفسه بالنسبة إىل
قانون عدد  58لسنة  2017والذي يجرم كل انواع العنف املسلط عىل النساء
وغري ذلك من القوانني الرامية إىل حامية النساء والنهوض بأوضاعهن وكل ذلك
التجاهل والتّغييب من أهم العنارص التي ساهمت يف تهميش أوضاعهن اقتصاديا
واجتامعيا وعطلت أي مبادرة لتكون مشاركتهن ريادة وهذا ينطبق عىل الدولة
ومؤسساتها واألحزاب يف آن واحد ألن هيمنة العقلية الذكورية منعتها من تنقيح
قوانينها حتى تكون املساواة موجودة فعليا وليست مجرد شعارات ترفع فقط
من أجل كسب أصوات النساء يف االنتخابات.

وزارة الداخلية
بلدية عين دراهم

إعـالن بتــة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرّة الثالثة

تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم إجراء بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للم ّرة الثالثة الستلزام السوق األسبوعية واملسلخ البلدي لسنة  2023وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

الفصل

السعر االفتتاحي الضامن الوقتي

لزمة املعاليم املوظفة
عىل السوق األسبوعية

45.000.000د

4.500.000د

لزمة املعاليم املوظفة
عىل املسلخ البلدي

7.250.000د

725.000د

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلّد بذمتهم ديون
لفائدة الدولة أو الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو
يف حالة إفالس أن يسحبوا من إدارة البلدية بطاقة إرشادات املعدة
للغرض وتعمريها وإرجاعها للبلدية معرف بإمضائها من طرف املشارك
مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ كراس الرشوط معرف بإمضائه من طرف املشارك.
ـ نظـري من الباتيندا سارية املفعول (املعرف الجبايئ ملستلزم أسواق)
طبقا ملقتضيات الفصل  56من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص
الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح.
ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للدولة.
ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.
ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة إذا كان املتع ّهد شخصا معنويا.

تاريخ وتوقيت ومكان البتة

طريقة خالص
مثن اللزمة

مدّ ة اللزمة

يوم االثنني  07نوفمرب  2022عىل الساعة يقع تقسيط الثمن النهايئ للزمة إىل سنة واحدة من غ ّرة جانفي
 2023إىل موىف ديسمرب 2023
 12قسطا شهريا متساويا
العارشة صباحا بقرص البلدية

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت أ ّن مقدم العرض ليس يف حالة افالس.
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن
االجتامعي.
ـ إثبات تأمني ضامن وقتي ( 10/1من السعر االفتتاحي) طبقا للبيانات
املذكورة أعاله مسلمة من قابض املالية محتسب بلدية عني دراهم.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتض ّمن أي معطيات حول
املرتشح االّ عبارة «ال يفتح لزمة استخالص املعاليم املوظفة عىل
السوق األسبوعية أو املسلخ البلدي بعني دراهم لسنة  »2023ويرسل
بالربيد مضمون الوصول أو بالربيد الرسيع أو يودع مبكتب ضبط
البلدية وح ّدد آخر أجل لقبول الرتشحات ليوم الجمعة  04نوفمرب
 2022إىل حدود الساعة الخامسة ونصف مساءا .تحتفظ البلدية
لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند اإلقتضاء.
املشارك الذي ترىس عليه البتة مطالب بـ:
* تأمني مبلغ الضامن النهايئ لدى السيد قابض املالية محتسب بلدية

عني دراهم يف أجل أقصاه  72ساعة من تاريخ اإلعالن عىل نتائج اللزمة
واملقدر بربع الثمن النهايئ املقدم من صاحب العرض الفائز.
* تأمني مبلغ ضامن التسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط يف أجل
أقصاه  72ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة ويت ّم تحديد مبلغ
الضامن املستوجب وفقا ألحكام مجلة التسجيل والطابع الجبايئ.
* إمضاء عقد مطابق ملقتضيات ك ّراس الرشوط وعقد اللزمة النموذجي
طبقا للترشيع الجاري به العمل.
* تسجيل العقد وكراس الرشوط بالقباضة املالية  10أيّام من تاريخ
اإلعالم من طرف مانح اللزمة عن طريق إشعار مضمون الوصول مع
اإلبالغ بالبلوغ مبصادقة سلطة االرشاف وتحمل مصاريف التسجيل
والطابع الجبايئ عىل صاحب اللزمة.
وللمزيد من االرشادات ميكن االتصال بالهاتف عىل الرقم التايل:
 78.655.801أثناء توقيت العمل االداري.
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مسرحية «ثقوب سوداء»
* حسني عبد الرحيم
تأيت مرسحية «ثقوب سوداء» عىل ُركح مرسح الجهات مبدينة الثقافة
ضمن أيام «موسم العودة إىل املرسح» يك تعيد طرح الوجع العام
واالنتظار املقلق ملا تجود به األيام واألحداث يف الوضع العام والخاص.
النص لنور الدين الورغي الذي هو مرسحي مخرضم وشاعر تتميز نصوصه
بسوداوية ليست بغريبة عن الوضع العام ..النص بعنوان «تراجيديا
الديوك» والدراماتورجيا والسينوغرافيا واإلخراج لعامد املي بعد إخراجه
السابق «الرهوط» .وهو مخرج يعتربه امللمون بتطور املرسح التونيس
من أبرز النجوم الصاعدة من الجيل الجديد مع وليد العيادي وأسامء
الجعايبي بعد جيل الرواد الذين رحلوا والذين ما زالوا بيننا يكتبون
ويخرجون مثل نور الدين الورغي وفاضل الجعايبي وتوفيق الجبايل٬
هناك جيل وسط طبعا أبرزهم نوفل عزازة وغازي الزغباين وسريين
قنون وآخرون يعملون يف املسارح يف الواليات ويف مراكز الفنون الركحية
والدرامية يف املهدية وسليانة والقرصين وغريها من الواليات .وال يُسلط
عيل إنتاجهم الضوء بالشكل الكايف .هناك اإلنتاج الوفري من رشكات فنية
خاصة تدعمه الوزارة بعد مشاهدته من لجنة املشرتيات بوزارة الثقافة
وهذا موضوع محل جدل كبري.
تبدأ الدراما بجندي يف األربعني هارب من جحيم الحرب يالحقه «فنان»
ظنا منه أنه سينقذه .يلتقيان عىل جرس العشاق حيث يجد كل منهام
نفسه يف حالة جمود فتحت قدم كل منهام لغم أريض سينفجر مبجرد
تحركه ٬يتجادالن ويتعارضان دون الوصول إىل حل لخروجهم من
املأزق القاتل يتصارعان ويختلفان وهام يف هذا الوضع املخيف وعندما

يستسلامن ملصريهام بقبول املوت تأتيهم امرأة خمسينية (روحية)
تخربهم بأنها تعرف تضاريس املكان وتاريخه وتخربهم بأنها ستساعدهم
عىل الخروج من املأزق لو وافقا عىل ترميم الجرس ويتضح أنها هي ذاتها
التي زرعت األلغام لتنتقم من الذين دمروا الجرس ولكنها
تكتشف أن الجندي ذاته هو حبيبها (بوبياسة) الذي
هجرها ليذهب إىل الحرب فتسرتجع وقائع الحب
الضائع فيلني قلبها ..لكنها تجد نفسها وقدمها
هي األخرى فوق لغم آخر زرعته بنفسها يك
تقع يف رشاكه .ويختلف الجميع وهم يف هذا
الوضع املأساوي ...فقط الفنان يبدي رغبة يف
التفاهم للخروج من هذا الوضع االنتحاري.
الحرب والجندي والفنان واملرأة هي
استعارات فنية مناسبة ودقيقة تحيل لألوضاع
املجتمعية املأزومة والتي فيها يختلف الجميع
حول كل شئ بينام املوت عىل رقابهم .يأيت بصيص
أمل من ذكريات حب ضائع واستعادة للحنني .الشخوص
املرسحية هي باألحرى كنايات (رموز) عن شخصيات اجتامعية
متنوعة تلخصها حالة الجندي الذي يؤدي رضيبة الدم راضيا ولكنه
ليس مستعدا للتفاهم مع الفنان للخروج من املأزق .استعادة رسائل
الجنود ألمهاتهم تكثف الحضور املجتمعي يف حادثة الجرس ،كل ذلك
أ ّداه ممثلون عربوا بشكل متوتر عن هذا املأزق الكبري ،استخدام عمود
للضوء يف إبراز الحالة النفسية والرصاعية بال حركة والتي بال مخرج
كان جانب عامل مه ّم ىف التعبري املرسحي وكذلك املصاحبة املوسيقية.

اإلحاالت املبارشة للواقع السيايس واالجتامعي ليست عيبا يف ح ّد ذاته
لكن التمثيالت مجت َزأة فاملجتمع أوسع بكثري من متثيله بالفنانني
والجنود .وليس الفنانيني هم مالكو الحكمة املفرتضة .والجرس ذاته
تبسيط للرصاع الدائر بني التقدم إىل األمام والنكوث للخلف.
هناك دامئا حقيقة مسكوت عنها أنه عندما تولد الثورة
تولد معها الثورة املضادة بغض النظر عن وجود جرس
انتقايل أو عدم وجوده .املرأة ذاتها (الوطن) ليست
عامله بالحق والباطل .حكمتها هي مجموع
حكمة أفرادها وفئاتها االجتامعية ليست فقط
الفنانني والعسكريني.
كام يبدو عنوان املرسحية بعيد عن وقائعها.
فالثقوب السوداء حقيقة فيزيائية ..ال دخل
للبرش فيها ولكن أحوال الحياة من صنع البرش
ويتحملون نتائج اختياراتهم بانفجارات ألغامها فيهم
عندما يتجاهلون الواقع.
كام ذكرنا يف البدء عامد املي من الوعود املمكنة يف تخطي
املرسح التونيس عتبة املرحلة الثالثة منذ تأسيسه بخلق مرسح اجتامعي
جامهريي ي ُؤ ّمه املشاهدون وليس الفنانون وأصدقاؤهم بتجهيزات
عرصية ومعالجات غري مغرتبة عن الواقع دون السقوط يف التعبري
املبارش الفج والتحرييض.
«ثقوب سوداء» من إنتاج رشكة جيم ميم لإلنتاج الفني ومن متثيل طالل
أيوب وغسان الغضاب وأسامء املرويش وغناء هيثم حذيري إضاءة مراد
تويت ومؤثرات موسيقية زين عبد الكايف ومالبس عبد السالم الجمل.

حربوب بصمات على جدار الزمن

رواية من ادب السجون
ينتمي هذا العمل اىل جنس الرواية واملتعارف عليه ان الرواية هي نتاج
خيال اال ان هذه الرواية قريبة جدا من الواقع فلنعتربها رجع الصدى
لظل الحقيقة .لفهم هذه الرواية استضاف املركز العريب لألبحاث ودراسة
السياسات نخبة من الجامعيني .وكانت اسئلة االنطالقة فكان السؤال
األول ماذا؟ انها رواية رسدية عنوانها حربوب بصامت عىل جدار الزمن
«حربوب» وهو مكان يف الجنوب التونيس فهو واقعي يف حني ان «بصامت
عىل جدار الزمن» نسيج خيال .السؤال الثاين متى؟ اإلجابة ستضعنا إزاء
ثالثة ازمنة زمن املغامرة او التجربة املعيشة وزمن تثبيت تلك التجربة،
ولإلشارة فان هذه الرواية ثُبتت اكرث من وقت وزمن .اما التلقي فهو
مفتوح بتعدد ازمنة الق ّراء واملتلقني .كيف؟ انه رسد واستحضار للذاكرة،
الذاكرة تستدعي والرسد يبني هذه األشياء التي تستدعيها الذاكرة عندما
كان الكاتب يف السجن فاقرتابه من مصادر اللهب «العمل السيايس» يف
الثامنينات هو الذي ادخله السجن غيبيا .هرب اىل ليبيا التي أعادته اىل
قض الراوي فرتة
وسجن يف السجن الصحراوي ب «حربوب» أين ىّ
تونسُ .

ض ّمنها يف الرسد املستعان بالذاكرة ،اذ الزمن الحقيقي
بعيد فالكاتب يشري انه كتب الرواية بعد خروجه من
السجن ومل ينرشها اال سنة  2022زمن الكتابة هو
تخييل يرسد فيه الذي وقع اعتامدا عىل الذاكرة ٬أما
السؤال الرابع واألخري ملاذا؟ تجىل لنا ان وظيفة الشهادة
هي التي ظلت متحكمة يف الرواية وهي شهادة عىل
زمن القمع الذي تعرض له معارضو الرئيس بن عيل
واالفراط يف التعذيب والتنكيل.
يطرح موضوع «أدب السجون» عىل القارئ /الناقد والسيام إذا كان
مناضال مهموما بقضايا وطنه خيارات منهجية محرجة من قبيل الذايت
واملوضوعي يف مقاربة كتابة املحنة .فوراء الطرح األكادميي تتخفى أسئلة
حارقة حول هذا الجنس األديب الطارئ والذي احتفت به الثورة ورأت
فيه نسغها الذي يعطي رشعية لرسديتها وصدقية لتوجهاتها ويضخ
فيها دماء جديدة كتلك التي سفكت عىل مذبح الحرية .إن ما عاشه

املجتمع التونيس يف ظل نظام الفساد واإلفساد،
يقتيض تحوال يف األدب ويف نواميسه والسيام يف
الرواية ،إنه يعلن والدة منط جديد من الكتابة
ويبرش بقدوم الرواية السجنية التي تتسم بالجرأة
يف تعرية واقع موبوء بشكل صادم ،مل يكن متاحا
من قبل .ويرى الكاتب أن الرواية السجنية والسري
ذاتية ذات الصلة بالسجناء أو مبحيطهم هي تكريس
للواقعية يف األدب وتعميقها ألنها أكرث مرجعية
للتجربة اإلنسانية من لغة سائر األنواع األدبية .إن النصوص املتصلة
بأدب السجون تحمل يف طياتها ما يبوئها ألن تتحول إىل أعامل سينامئية،
فاألثر الذي ترتكه الصورة يف مالمستها للوجدان والذاكرة ،ما يساعد عىل
إستبطان ما تحمله تلك املصنفات من قيم ومبادئ ويساهم يف تغيري
نظرة الناس إىل تاريخهم وإىل السلط السياسية التي حكمت بالدهم.
* أحمد

وزارة الصحة
المستشفى المحلي بالنفيضة :الهاتف  / 73250113الفاكس 73250407

إعالن طلب عروض عدد 2023/1

يعتزم املستشفى املحيل بالنفيضة وكندار القيام بطلب عروض عدد  2023/01إلطعام املرىض وأعوان
االستمرار وملدة سنة قابلة للتجديد مرتني عىل أقىص تقدير (بداية من  2023/01/01إىل غاية )2023/12/31
فعىل الراغبني يف املشاركة االتصال عىل الخط عن طريق منظومة TUNEPS
يتم وجوبا تقديم العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط  TUNEPSما عدا وثيقتي الضامن
الوقتي ومضمون السجل التجاري حيث يت ّم إرسالهام يف ظرف مغلق عرب الربيد الرسيع او الربيد مضمون
الوصول وخالل اآلجال املحددة والتوقيت اإلداري املعمول به عىل العنوان التايل:
السيد مدير املستشفى املحيل بالنفيضة

املستشفى املحيل بالنفيضة طريق زغوان النفيضة  4030صندوق بريد عدد  90ال يفتح صفقة عدد
 2023/01تخص إطعام املرىض وأعوان االستمرار باملستشفى املحيل بالنفيضة
يبقى العرض صالحا ملدة  90يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض ،وحدد آخر أجل لقبول
العروض يوم  2023/11/12عىل الساعة العارشة صباحا ويعتمد ختم مكتب الضبط املركزي للمستشفى املحيل
بالنفيضة لتحديد وصول العروض الواردة عرب الربيد (وثيقتي الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري فقط).
* مالحظة :ال تتحمل اإلدارة مسؤولية العروض الواردة علينا خارج منظومة تونابس  TUNEPSوتعترب
الغية.

اخلميس  20أكتوبر  - 2022العدد 1717

ثقافة

المنشطون اإلذاعيون

19
* محمد يوسف

ما الذي يجب أن يكون وعلى من تكون املسؤولية؟
أمام تعدّ د املحطات االذاعية كان املواطن ميني النفس بتطور املشهد نحو اإليجايب عىل أساس ان التنافس يصنع او يوجد
الذي ينتظره املتلقي بعيدا عن تكريس ما هو موجود منذ سنوات ما قبل الثورة وكذلك عىل أساس ان هذه االذاعات ومنشطيها
سيعملون عمال فيه اجتهاد ومتابعة ملا يطرأ عىل سطح االحداث من مستجدات مع تنويع املواد املقدمة اال ان الذي حصل كان عكس
كل االنتظارات اذ ما كل ما يتمناه املرء يدركه اذ تشابهت االطباق املقرتحة وما نتابعه او نجده عىل صفحات املواقع االجتامعية
«الفيسبوك واالستغرام وتويرت» .تجد اغلبه عند منشطي هذه االذاعات التي يصح فيها قول «ما تجده هنا سرتونه هناك ولنا يف ذلك
عديد االمثلة والنامذج ملا يقدم من إسفاف وتعاط سهل مع ما يقدم يف هذه االذاعات التي مل يرتق فيها الخطاب اىل متغريات اللحظة
او لنقل املرحلة ـ وإال ما الذي دفع نوفل الورتاين إىل القول انه ليست مهمة االعالم االرتقاء بالذوق ـ هنا يطرح العنوان الكبري وهو
من يحمي ابناءنا من غياب الذوق عند الكثري من املنشطني الذين احتلوا أماكن مه ّمة يف مشهد اإلعالم الخاص وال هم مدركون لطبيعة
وعم اعالم «البوز» ـ عىل
دورهم ومسؤولياتهم! نحن نقول هذا يف هذا الزمن التي تغريت فيه املفاهيم
ّ
وتقديم ضيف دون اعتامد
إعالم الذوق وحسن التدبري واستغالل امليكرو لتمرير اي كالم واي اغنية
هكذا مقاييس!
* حان وقت ا لفرز!
ال بد ان نق ّر اليوم ان العرشية االخرية كانت
عرشية «دعه يفعل ما يريد» ليس هذا من باب
الحرية املسؤولة وامنا من باب ان يطغى اعالم
هذا هو املوجود عىل اعالم احرتام الذوق بعيدا
عن دروس املدارس واملعاهد والكليات الن تخيل
الدولة عن لعب دورها الرقايب ،دفع اعالم االشهار إىل
ان يعم كل ما هو دون املستوى ويدخل ديارنا هكذا
دون استئذان وبالتايل كانت النتيجة
ان صعد اعالم هكذا تولون وتصبحون عىل اعالم

احرتام
مجالس
وحفظ االذن من
اليوم ميكن
القول ان الوقت
الفرز طبيعيا بعيدا
التدخالت التعديلية

«ظالل المراة واحدة» للشاعرة هندة محمد

* أبو جرير

اإلقامة يف طريف اللغة وعطر السؤال

«ظالل المرأة واحدة» مجموعة شعرية لهندة لرتسم قصائدة يف شكل منحوتات من رخام .وكلام
محمد صدرت عن دار موزاييك للدراسات والنرش يف أوغلنا يف قراءة املجموعة الشعرية «ظالل المراة
واحدة» نجد أنفسنا أمام شاعرة تهدم الكواكب
اسطبول -تركيا .وجاءت مقسمة اىل أربعة عناوين:
الغريبة لتبني معزوفة رباعية الدروب عىل
 ساموات ألنثى الضوء :واحتوى عىلضفاف أرض لها قلب وجسد ترمي
تسع قصائد
أفالك املساء ب ُكرات من نار وحب.
ست
 تراتيل أنثى الهوى :وض ّم ّمجموعة كتبت يف متاثل بني
قصائد
مواجهة التوحيد الواعي لنظام
 رؤى أنثى الغيوم :وض ّم مثانيةالقصيدة .ونظام الرسد القصيص
قصائد
حيث نجد أغلب قصائد املجموعة
 جهات ألنثى الرتاب :وض ّممرتابطة التميش الداليل الذي يبنى
ست قصائد.
عليه النص الشعري والقصيص حيث
واملتمعن يف منت املجموعة يجد
إطالق عنان الخزاف لصقل القصيدة
أن الشاعرة هندة محمد اختارت هذا
مبهارة وسالسة وخيال حتى يتشكل
التقسيم لتشكل لوحات تشكيلية
*الشاعرة هندة محمد
النص الشعري متناسقا ومعايشا
شعرية كتبت بذاكرة مشبعة ذات
مع الزمن بوصفه فضاء تتالصق فيه
لغة ساحرة .تاركة للذات الشاعرة أن
ال تكتفي بنهم اللغة فقط بل زيّنتها بصور شعرية رفوف عذراء متأهبة لصيد لغة خرجت من بطن
تحمل مالمح الرسد يف بنية القصيدة ونجد الشاعرة شمس حاملة ال تنام إال عىل رسير من قهوة وفناجني
موغلة يف الحفر كأنها تقتلع عشب اللغة وجاملها لتدمع عيون القصائد أكرث.
املجموعة الشعرية «ظالل المراة واحدة» هي
بأسنان شاعرة منفتحة عىل رسائر النساء املرت ّددات
والنساء املتم ّردات لفتح مسارب شائكة محاطة مجموعة شعرية تسائل الحلم والحرية والقبح
بعصبة االفك لنجد أن سدود اللغة انهارت لينهمر ماء والصمت والقنوط لرتسم للقارئ بعض االنتامء
البوح بكل سالسة ومن خالل سليان اللسان وجلوة واألنس داخل قصيدة يسكنها.
«ظالل المراة واحدة» مجموعة شعرية جديرة
الصورة تنتفض رغبة الشاعرة اململوءة باألرسار البكر
والشجن النازف لتأيت القصيدة بطعم مواعيد الجمر باالطالع والدراسة والنقد والحفر داخل متنها الذي
من خالل ذاكرة طليقة تستفيق األضواء والظالل خرج إلينا دون أقفال.

العائالت
كل كالم ُم ْؤ ٍذ
حان ليكون
عن الوصايا وعن
وعن اللزوميات

والواجب ـ الن ما يقدم يف عديد االذاعات مل يكن فيه يشء من الذوق
ومن حكمة ان املجتمع يحتاج العودة اىل ثوابته وقيمه التي ترىب عليها
السابقون.
* مراقبة األبناء
يف زمن التطور التكنولوجي فاننا اصبحنا نرى اطفاال صغارا يترصفون يف
اجهزة هواتف بألفي دينار! شخصيا لست ضد هذا حتى ال يقال انه تدخل
يف الخصوصية االنسانية لذلك يتوجب عىل الجميع احرتامها بل احرتام حق
االختالف فيها لكن هذا ال مينع من مزيد مراقبة االبناء حتى ال ينساقوا
وراء ما هو «خاطئ» بحكم أن فلسفة الحياة تستوجب عدم االنسياق وراء
العاطفة وامنا ال ب ّد من تحكيم العقل يف عديد املسائل الحياتية.
* تشويه ورضوريات!
الضوري اليوم التوقف أمام
يكون من رّ
ما يقدمه املنشطون اإلذاعيون فباستثناء ما
تقدمه االذاعة الوطنية الن ما تقدمه هذه
االذاعة كموقف عام فإن البقية بعيدا عن
التعميم مكتفون بتقديم السهل اذ «رأس
مال جامعة التنشيط حكاية وغناية» اما ما ينفع
الناس فهو غائب وهذا الغياب االكيد انه من تدبري
من يريد ابقاء حال اليوم عىل اوضاع أمس وغدا الن
اغلب االذاعات الخاصة فيها تركيز عىل الجرمية
وعىل ال ميكث يف الذهن وهذه واحدة من
مصائب هذه البالد بعد الثورة خاصة.

ليلى خالد ولطيفة لخضر ضيفتا شرف
ينعقد ملتقى عليسة
الدويل للمبدعات يف
دورته الخامسة ٬امتدادا
لنضاالت املرأة التونسية
عىل املستوى الثقايف
والسيايس واالجتامعي.
ملتقى يجمع نساء تونس
املبدعات ونساء مبدعات
من جغرافيا الوطن العريب
خاصة ومبدعات من أقطار
أخرى .ملتقى عليسة
* لطيفة األخرض مقطوف
* ليىل خالد
للمبدعات هو فعل ثقايف
وسيايس وسياحي للتعريف بتونس وباملبدعات التونسيات .ملتقى هاجسه تثوير العقول والعواطف والتأسيس
ملرحلة تعود فيه الريادة للمرأة املبدعة التونسية .ملتقى عليسة فعل نضايل ثقايف يستحق الدعم واملتابعة.
اليوم األول :الخميس  20أكتوبر  2022مبرسح املبدعني الشبان مبدينة الثقافة
حفل االفتتاح بعنوان رواه العاشقان وملسة وفاء لروح الشاعرة فاطمة بن فضيلة
ث ّم لوحة موسيقية ثم قراءات شعرية للشاعرتني سنية املدوري (تونس) وليىل السيد (البحرين) .ث ّم لوحة
تعبريية مع تكريم الدكتورة لطيفة لخرض (تونس) واملناضلة ليىل خالد (فلسطني) تليها قراءات شعرية للشاعرتني
حليمة الصادق (ليبيا) وفوال (اليونان) ثم لوحة موسيق ّية.
اليوم الثاين  21اكتوبر 2022
الفرتة الصباحية :انطالق أشغال الندوة برئاسة الدكتورة حليمة الصادق
تحت شعار( :الثقايف والنضايل يف األدب النسوي) املداخلة األوىل للدكتورة زهرة عز (املغرب) ثم (األنساق
الجاملية والنضالية يف األدب النسايئ  -املغرب أُمنوذجا ٬ث ّم مداخلة للدكتورة فوزية ضيف الله (تونس) (اقتدار
األدب التونيس النسايئ  -مراوحة بني البعد الثقايف والنضايل والسيايس تليها مداخلة الدكتورة محاسن اإلمام
(االردن) :ليىل خالد يف فكرة النضايل والثقايف .ث ّم اسرتاحة موسيقية وقراءات شعرية ثم حوار مفتوح مع املناضلة
ليىل خالد .ويف الفرتة املسائية بدار الثقافة ابن خلدون شهادات ملبدعات إعالميات وقراءات شعرية ومداخلة
موسيقية .أما السهرة مبدينة الثقافة فستكون مع حفل فني للفنانة «ليندا بيطار» .ويف برنامج اليوم الثالث 22
أكتوبر زيارة إىل القريوان تليها أمسية شعرية ث ّم حفل االختتام.
* أبو جرير
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* حاوره :أبو جرير

إلغاء وزارة الثقافة وال بدّ من إيجاد طرق جديدة لدعم
النشاط الثقايف يف املؤسسات الرتبوية
املهدي عثامن شاعر وروايئ وناقد حاصل عىل األستاذية يف ال ّتنشيط الشّ بايب
والثّقايف
عضو اتحاد الكتاب التونسيني .يكتب الشّ عر وال ّنقد وال ّرواية ،وله دراسات
عديدة يف الصحف واملجالت التونس ّية والعربية حول الشعر التونيس.
من إصداراته يف الشعر:
عاطل عن العشق /دار إنانا للنرش ـ تونس ـ ديسمرب 2010
وصية الوردة (ديوان صويت) الرشكة التونسية للف والطباعة ـ سبتمرب 2010
الهدم باألصابع /دار الرباق للنرش والتوزيع ـ تونس  2014وله
(تحت الطبع) حذاء ال يفكّر /دار الثقافية للنرش ـ تونس 2022
ويف املرسح :عودة الشعراء /دار اإلتحاف للنرش /تونس ـ أفريل 2002
ويف الرواية :ذاكرة األلوان /دار سيبويه للنرش /تونس ـ 2006
الحج إىل واشنطن /العرصية للنرش والتوزيع /مرص 2012
هلوسات ذاكرة مثقوبة /الثقافية للنرش /تونس 2017
النفري /دار رؤى للنرش/تونس 2020
ويف الحضارة :الهوية العربية يف ظل العوملة /دار الحامد للنرش /األردن 2014
الدولة العربية ـ الهوية يف ظل العوملة  /دار شهرزاد للنرش ـ األردن 2017
ويف مجال النقد نرش:
 قصيدة النرث التونسية ـ الطريان بأجنحة مستعارة /دار رسالن للنرش /تونس2015
يّ
والتجل يف شعر املولدي فروج /دار االتحاد للنرش/
ـ املعنى بني الخفوت
تونس 2016
ـ شاعرات الجلّنار ـ قراءة يف الشعر النسوي التونيس /دار الوطن العريب للنرش/
* أجد صعوبة يف تقدميك لق ّراء جريدة الشعب .مرحبا
بك...
 شكرا عىل هذه االستضافة عىل صفحات هذه الجريدةالتي قض ّيت بني جنباتها سنوات عديدة من الكتابة
والقراءة .أنا املهدي عثامن أصيل معتمدية قصور
الساف من والية املهدية .حاصل عىل األستاذية يف
التنشيط الشبايب والثقايف ،وأعمل مديرا لدار الشباب.
أما الجانب اإلبداعي فهو مسألة أقرب للفوىض .أكتب
الشعر واملرسح والرواية والنقد واملقال السيايس وقصص
األطفال.
* هل جعلك ضيق القصيدة تتجه إىل الرواية ومجاالت
أخرى ،بحثا عن الجوائز األدبية؟
 أالحظ هروب عديد الشعراء إىل الرواية بعضهم كانتحت سطوة الفكرة ،والبعض اآلخر الصطياد الجوائز
األدبية التي فقدت مصداقيتها أو عىل األقل البعض منها.
بالنسبة إ ّيل بدأت شاعرا ولكن إصداري األول «عودة
الشعراء» كان كتابا مرسحيا .يعني بدأت طريقي عرب
الرسد .وص ّنف الكتاب ضمن أفضل  50عمال مرسحيا
يف تونس .أما الرواية فأخذتني إليها الفكرة ،متاما كام
تأخذين إىل املرسح أو القصيدة أو املقال السيايس.
فعندما تتجىل الفكرة عارية أمامي دون مساحيق أترك
لها اختيار الغرفة التي ستهجع فيها ...أترك لها أن تختار
الجنس األديب الذي تريد .أحيانا بعض األفكار تحتاج
حلام وسجعا وصورا شعرية .وبعض األفكار األخرى
تحتاج نقدا ورشحا وفكرا أو أحداثا وشخوصا مل ّا يتعلّق
األمر بالرواية .ويف كل األحوال ال أفكر يف الجوائز بل
أترك الجوائز تفكر يف نصويص إذا كانت تلك النصوص
تستحق ذلك.
ّ
* هل ما زلنا يف حاجة إىل الشعر؟
 كنا يف حاجة إىل الشعر وما زلنا وسنبقى ...الشّ عرموسيقى الروح ورشايني العامل .خفوت الكتابة الشعرية
ال يعني االستغناء عن الشّ عر قيم ًة وف ًّنا .ولكن رمبا كانت

تونس  2022كام نرش يف عامل الكتابة لألطفال:
ـ موت زنوبيا (قصة) ـ دار يس للنرش /تونس 2020
ـ حذاء البخيل (قصة) ـ دار يس للنرش /تونس 2020
ـ الشّ اعر الصغري (قصة) ـ دار يس للنرش /تونس 2020
وساهم يف عديد الكتب الجامعية نذكر منها:
ـ إشكاليات قصيدة النرث للشاعر الفلسطيني عز الدين املنارصة بريوت 2002
ـ سلسلة جدل اآلن :عن قضايا الدميقراطية واملثقف (كتاب جامعي) دار
الرباق ـ سوريا 2002
ـ «الهوية من منظور مختلف»( :كتاب جامعي /سلسلة الفكرية) دار صامد
للنرش /تونس 2009
ـ كتاب قصيدة نرث ـ العدد األول /دار زينب للنرش ـ تونس
وله عديد املشاركات األدبية وطنيا وعربيا منها:
ـ املؤمتر الرابع والعرشون لألدباء والكتاب العرب (دورة القدس) رست ليبيا
2009
بدراسة عنوانها «خفوت دور املثقف».
ـ ملتقى األدباء والكتاب العرب واألفارقة (رؤية مستقبلية) بنغازي ليبيا 2010
بدراسة عنوانها «نحو التأسيس هو املثقف الجمعي :دور املثقف يف بناء
الكيان الثقايف العريب االفريقي».
ـ مهرجان الدبلوماسية الثقافية والشعر اإلنساين ـ املغرب 2016
وألنه يعدّ من املبدعني القالئل الذين يجمعون بني كتابة الشعر والرواية
والقصة والنقد .استضفناه ملزيد الغوص يف تجربته اإلبداعية .فكان هذا
الحوار.

الرواية أكرث قدرة عىل تفسري العامل واإلحاطة بالتداخالت
االجتامعية والثقافية املتناقضة .ورمبا غيرّ ت العوملة روح
اإلنسان فلم يعد يُقبل عىل الشّ عر .لهذا تغيرّ شكل الشّ عر
وروحه .وقصيدة النرث شكل من أشكال هذا التغيرّ .
* االتجاه إىل الكتابة لألطفال هل هو حاجة إىل استعادة
الطفولة؟
 دعنا نق ّر أوال أن الكتابة للطفل أصعب وأخطر أشكالالكتابة عىل اإلطالق .أن نتواطأ مع العمر وننزل قليال
إىل مستوى عمر الطفل فهذا أصعب أنواع التواطؤ .ألن
الكاتب يحتاج إىل أن يشذّب البعض من عمره ليبقى

شكرا لجريدة الشعب
على صمودها
له ما به يقف مع الطفل عىل نفس مستوى االرتفاع.
بالنسبة إ ّيل الكتابة لألطفال هي تجربة حياتية بعضها له
عالقة بطفولتي التي أحتاج العودة إليها والبعض اآلخر
بالنص املو ّجه إىل الطفل من السذاجة
محاولة للخروج ّ
والبساطة إىل املعاين العميقة .ألن طفل اليوم ليس طفل
األمس ولن يكون طفل الغد.
* اتجهت إىل النقد ومسريتك انطلقت من الشّ عر
مبجموعتني شعريتني «عاطل عن العشق» و»الهدم
باألصابع» .كأنّك أخذت فأسك وانطلقت يف سياق الهدم
خاص بك .هل من فائدة؟
من أجل بناء مرشوع
إبداعي ّ
ّ
 نتح ّدث عن الهدم عندما يكون هناك بناء .أنا وضعتدخلت مجال النقد بحثا عن
األساس ومل أبن بع ُد .لهذا
ُ
َ
وأساليب مغايرة .بحثا عن الج ّدة
ومناهج
ومسالك
زوايا
َ
َ
والغرابة يف النصوص التي وضعتها عىل طاولة الترشيح
ألنقدها .لهذا يف كل تجربة أحاول أن أتجاوز التجربة

التي سبقتها .تناولت بالنقد نصوص أدونيس ومنصف
الوهايبي ويوسف رزوقة وعبد العزيز الحاجي وعبد
الفتاح بن حمودة وأمامة الزاير واملولدي فروج ...وأسامء
لعل أه ّمها ما تناولته يف كتايب «قصيدة النرث
أخرى كثرية ّ
التونسية ـ الطريان بأجنحة مستعارة» ( .)2014ويف
كتايب األخري «شاعرات الجلّنار ـ قراءة يف الشّ عر النسوي
التونيس» الصادر سنة  2022وهو عمل نقد ّي حاولت أن
أالمس فيه خصائص تلك التّجارب ومكامن اإلبداع فيها.
مع ذلك ما زالت الفأس مرفوعة ألهوي بها عىل أي نص
من نصويص إذا ثبت تو ّرطها يف السذاجة والسطحيّة.
* ال تنحرص املشكلة يف أساليب الكتابة ومناهج القراءة
النقدية ،بل بقدر حاجتنا إىل قارئ متم ّرد...
 أوافقك الرأي ،فأفضل ناقد هو القارئ الحقيقي.وأفضل قارئ هو الذي ال يقرأ النقد .ألن النقد األكادميي
ال يجب أن يو ّجه إىل القارئ حتّى ال يش ّوش عليه
قناعاته .لندع القارئ يستمتع بالنص كام يحب أو
فليرتكه .املشكل اآلخر يف عالقة بالنقاد ،أنهم يطنبون
يف األكادميية ح ّد اإللغاز مام يجعل نقدهم مو ّجها إىل
الجامعات والورشات العلمية فقط .إذ مل يستطيعوا أن
ينزلوا بخطابهم النقدي إىل مستوى يجعل القارئ قادرا
عىل التفاعل والفهم وفرز الغث من السمني.
* تنتمي إىل جيل جديد له طموحات وقوانني
ومصطلحات وأساليب حياة مشفّرة .هل تدلّنا إىل
عاملكم اإلبداعي؟
 إن كنت تقصد الجيل يف عالقة بالعمر فهذا سؤاليسهل اإلجابة عليه .أما إذا كنت تقصد بالجيل الشعري،
محل اختالف .وما زال ذلك االختالف قامئا يف عالقة
فهذا ّ
مبا يس ّمى «شعراء التسعينات» .أنا أنتمي إىل ذلك الجيل
عمريا ألين من مواليد  .1972وأنتمي إليه إبداعيا ألين
كنت موجودا يف تلك السنوات يف امللتقيات األدبية التي
بُعثت تحت مس ّمى «ملتقى الشعراء الشبان» .مثل

ملتقى «سعيد أبو بكر» والصدى (حي الزهور) وملتقى
زغوان ...وغريها من امللتقيات .كانت أسامء عديدة
تحرض مثل عبد الفتاح بن حمودة ونور الدين بالطيب
ورح ّيم الجامعي وعادل املعيزي وغريهم .غري أن البعض
منهم سبق اآلخر يف نرش أعامله.
عاملي اإلبداعي هو نفس عوامل أولئك الشّ عراء الذين
عاشوا تلك الفرتة من العمر التي امت ّدت أكرث من
خمسني عاما .جايلنا سقوط نظام بورقيبة وسقوط جدار
برلني والحرب العراقية اإليرانية وغزو العراق وتقسيم
فلسطني إىل غزة والضفة وكل األحداث الدراماتيكية
التي حدثت يف املنطقة العربية بعد ما س ّمي «الربيع
كل تلك الهموم.
العريب» .لهذا عاملنا اإلبداعي يحمل ّ
نقلت كل تلك التحوالت يف روايايت «الحج إىل واشنطن»
و«النفري».
* هل تستطيع فك رموز املشهد الثقايف التونيس؟
 ال يحتاج املشهد الثقايف التونيس إىل ّفك رموز .هوبال رموز أصال .وهو ـ أيضا ـ لوحة مش ّوهة ال تعلّق
عىل جدار وال تُشرتى وال تُباع .عن أي مشهد نتح ّدث؟
سعر الكتاب؟ دعم الورق؟ رشاءات وزارة الثقافة؟ دعم
املبدعني؟ أين املجالت الثقافية والجوائز الوطنية؟ أين
الثقافة يف وسائل اإلعالم املرئية؟ أين قاعات السينام؟
وعن أي مرسح نتح ّدث؟
خيرّ ت طرح أسئلة تحمل إجاباتها ضمنيا .أفضل من رسد
الوقائع التي ال تليق باملبدع وال تليق بالبالد .هل تعرف
كل هذا الخور؟ فقط ،ألن املسؤول يف تونس ال
ملاذا ّ
يحمل مرشوعا .وسياسة الدولة ال تعترب الثقافة شجرة
الظل التي تحمينا من لهيب التّغريب واالنبتات والجهل.
ّ
بل الثقافة عند هؤالء مهرجانات صيفية يوزّع فيها
يستحق .وفق رشوط
يستحق ومن ال
الدعم عىل من
ّ
ّ
ال أحد يعرف تفاصيلها ...املشهد الثقايف التونيس نافذة
مخلوعة ترشف عىل مقربة.
* بعيدا عن النقد النظر ّي ...ماذا لو ت ّم تعيينك وزيرا
للثقافة؟
 أ ّوال أنا مع إلغاء وزارة الثقافة .لسبب بسيط ،وهوكل وزارة ويف
أن الثقافة ال ب ّد أن تكون موجودة يف ّ
كل قطاع .كأن تركّز مكتبات يف املستشفيات والسجون
ومحطات النقل واألماكن العامة .باملثل تحيي العمل
املرسحي وتجعله نشاطا يوميا وليس موسميا .أما
لو كان ال ب ّد أن أكون وزيرا فع ّيل أن أمنح الفرصة ـ
عرب الترشيعات ـ للرشكات واملؤسسات إلصدار الكتب
واملحامل الثقافية .وأضاعف الدعم املو ّجه للكتاب.
لتخفيض سعره وإدخال النص اإلبداعي التونيس إىل
الربامج التعليمية .ومع الحكومة ال ب ّد من إيجاد طرق
جديدة لدعم النشاط الثقايف يف املؤسسات الرتبوية .مثل
املطالعة واملوسيقى واملرسح وجعل تلك املواد إجبارية.
فالطفل الذي ينشأ يف قطيعة مع الفن والكتاب لن
يكون إنسانا يع ّول عليه .سيكون كالثعلب الذي يخاف
من الطبل األجوف ،إذا م ّزقت الجلد لن تجد إالّ الخواء.
* شكرا عىل الجرأة ولك حريّة إنهاء الحوار..
 أوال ،شكرا عىل االلتفاتة إىل األسامء التونسية املنس ّية.ثانيا تحية لجريدة الشعب عىل صمودها يف هذا الزمن
الرديء .أخريا مث ّة مكان للحلم زمن ال ّرداءة.

المشهد الثقافي التونسي بال رموز وهو نافذة مخلوعة تشرف على مقبرة!
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ثقافة

جولة السبت لبطولة الرابطة األولى

في مسابقة كأس الكاف:

صعبة على الصفاقسي ويف متناول االفريقي
ومعقدة لالتحاد املنستريي
جرت مبقر االتحاد االفريقي
لكرة القدم بالقاهرة
القرعة الخاصة بالدور
التمهيدي الثالث لكأس
الكنفيدرالية االفريقية
وأسفرت عن مواجهتني
يف املتناول بالنسبة إىل
النادي اإلفريقي والنادي
الصفاقيس وأخرى صعبة
ومعقدة لالتحاد املنستريي
الذي سيواجه نهضة بركان
الذي يجد دعام كبريا
من رئيسه السابق فوزي
لقجع!.
ووضعت القرعة نادي عاصمة الجنوب يف مواجهة فريق أسكو دي كارا الطوغويل يف حني سيلتقي نادي باب الجديد مبمثل طنزانيا يونغ أفريكانز أما فريق
عاصمة الرباط االتحاد املنستريي فسيتبارى مع نهضة بركان املغريب.
وستلعب مباريات الذهاب يوم  2نوفمرب أما االياب فسيدور بعد أسبوع أي يوم  9نوفمرب يف تونس بالنسبة إىل «اليس اس اس» واألحمر واألبيض وخارجها
بالنسبة إىل االتحاد املنستريي.

تأجيل مباراة امللعب
التونسي والرتجي
الرياضي
تُجرى مع نهاية األسبوع الجاري مواجهات الدفعة األوىل من
الجولة الثالثة للمرحلة األوىل من بطولة الرابطة املحرتفة
األوىل لكرة القدم.
ويف ما ييل الربنامج:
السبت  22أكتوبر (املجموعة األوىل)
 14:30امللعب التونيس – الرتجي الريايض (تأجلت إىل موعد
الحق)
 14:30النادي البنزريت -أمل حامم سوسة
 14:30هالل الشابة – اتحاد تطاوين
األحد  23أكتوبر (املجموعة الثانية)
 14:30األوملبي الباجي – أوملبيك سيدي بوزيد
 14:30مستقبل الرجيش – اتحاد بن قردان
 14:30نجم املتلوي – االتحاد املنستريي

هل يكون فراس بالعربي حاضرا يف تربص منتخب تونس؟
أعرب فراس بالعريب ،العب خط وسط نادي عجامن
اإلمارايت ،عن رغبته يف املشاركة مع املنتخب التونيس،
خالل نهائيات كأس العامل  2022بقطر وامل ُح َّددة إقامتها
خالل الفرتة بني  20نوفمرب و 18ديسمرب2022وأوقعت
قرعة كأس العامل قطر منتخب تونس يف املجموعة
الرابعة التي تضم أيضً ا منتخبات فرنسا (حامل اللقب)
وأسرتاليا والدمنارك.ويدشن املنتخب التونيس مسريته يف
دور املجموعات ملونديال قطر  2022مبالقاة الدمنارك يوم
 22نوفمرب عىل أرضية ملعب «املدينة التعليمية» ،قبل
أن يواجه أسرتاليا يوم  26نوفمرب يف ملعب «الجنوب»
برسم الجولة الثانية من منافسات املجموعة ،عىل أن
يختتم مشواره يف الدور األول مبالقاة فرنسا يوم 30
من الشهر ذاته عىل أرضية ملعب «املدينة التعليمية».
وظهر بالعريب مبستوى جيد منذ بداية املوسم الحايل
 ،2022-23يف بطولة الدوري اإلمارايت ،وتألق بشكل
الفت للنظر مع فريق عجامن.وفرض الالعب التونيس
نفسه بوصفه أحد العنارص املهمة التي يعتمد عليها
الفريق اإلمارايت يف خطي الوسط والهجوم ،وأسهم
يف تسجيل  4أهداف لنادي عجامن حتى اآلن .وقال
بالعريب أرغب يف الحضور واملشاركة مع منتخب بلدي
يف نهائيات كأس العامل ،وسأكون حزي ًنا للغاية يف حال
مل يتم اختياري ضمن القامئة الرسمية التي ستمثل
تونس يف املونديال القطري ،ولكن يف نهاية األمر هي
اختيارات فنية وجب احرتامها» .وأضاف« :امللعب هو الفيصل ،سأخوض
 6مباريات قبل موعد اإلعالن عن القامئة الرسمية للمنتخب ،يجب أن
أستمر يف تقديم العروض الجيدة حتى أمتكن من انتزاع ثقة املدرب
الوطني» .ومل يستد ِع مدرب تونس ،جالل القادري ،فراس بالعريب إىل
صفوف املنتخب ،خالل تربّص شهر سبتمرب وذلك رغم حضوره خالل
فرتة االستعداد األوىل للمونديال ومشاركته يف دورة «كريين كاب» التي

فازت بها تونس يف اليابان .وعلّق بالعريب عن استبعاده من املشاركة
قلت هي اختيارات
أمام منتخبي جزر القمر والربازيل بالقول« :كام ُ
من الجهاز الفني ،وال يشء آخر ،وليس كام كُ ِتب يف بعض الصفحات
واملواقع االلكرتونية أن استبعادي من املنتخب سببه رفيض عدم التوقيع
مع الرتجي ،خالل املريكاتو الصيفي املايض ،ألن هذا غري صحيح بتاتًا».
وواصل الالعب السابق للنجم الساحيل« :كانت هناك عروض للخروج
من نادي عجامن ولكن رئيس النادي تمَ َّسك بخدمايت وطالب بـ 3مليون

يورو من أجل ترسيحي ،لذلك كان من املستحيل االنتقال إىل فريق آخر
سواء للرتجي الذي رغب يف التعاقد معي أو فريق سيفا سبور الرتيك
نص ّب مع
أيضً ا» .وختم الالعب السابق للنجم الساحيل« :تركيزي حال ًيا ُم َ
فريقي ،سأحاول تقديم موسم جيد والنجاح يف اإلمارات؛ حتى أمتكن من
املشاركة مع الفريق الوطني يف املونديال ،أطمح بشدة للدفاع عن ألوان
منتخب بلدي وإسعاد الجامهري التونسية ومحاولة املرور للدور الثاين
رغم صعوبة املجموعة».
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النجم الساحلي:

مباراة
لحكم
عقوبة
اتفاق مع كوناتي ولهذا
آخر
يف
وتغيريه
الرتجي
السبب غادر الغزي 
لحظة 

توصلت الهيئة التسيريية للنجم الساحيل اىل اتفاق مع املدافع املايل لهالل الشابة عمر
كونايت واملهاجم محمود صابر بخصوص مستحقاتهم املالية .واقرتحت هيئة عثامن جنيح
اتفاق تسوية عىل عمر كونايت ومحمود صابر لتقسيط مستحقاتهم املالية مقابل إنهاء
النزاع املنشور أمام الفيفا والذي صدرت يف شأنه عقوبات باملنع من االنتداب.
وكانت املحكمة الرياضية الدولية «التاس» قد أيدت القرارات الصادرة عن الفيفا والقاضية
بتمكني كونايت من مبلغ قيمته مليوين دينار مقابل  650ألف دينار لفائدة املرصي محمود
صابر.
من جهة أخرى قرر رئيس اللجنة املالية وأمني املال الحاج رضا الغزي وضع حد ملهامه يف صفوف فريق جوهرة الساحل بسبب اختالفات يف
وجهات النظر بخصوص التسيري يف النادي.
وبات الحاج الغزي ثاين عضو يضطر إىل تقديم استقالته من مهامه صلب النجم الساحيل بعد نائب الرئيس الدكتور حامد كمون الذي أعلن
قبل أيام عن رحيله بداعي اختالف يف وجهات نظر.
* حسني

الالعب الدولي سعد بقير:

قررت الكنفدرالية االفريقية استبدال الحكم املرصي ابراهيم نور الدين
مبواطنه أمني عمر يف لقاء املنتخب األوملبي ضد نظريه الكونغويل يف إياب
الدور الثاين لتصفيات كأس افريقيا ألقل من  23سنة املؤهلة لأللعاب
األوملبية باريس  2024واملربمج يوم  30أكتوبر الجاري مبلعب رادس ،ويبدو
أن رضبة الجزاء املثرية للجدل التي أعلنها نور الدين يف لقاء الرتجي وبالتو
يونايتد وراء هذا القرار رغم االختالفات حول صحتها من عدمها .وتجدر
اإلشارة إىل أن نور الدين صديق تونس والتونسيني و«يحبّهم لوجه الله»
ال طمعا كام يفعل آخرون .وإن شئتم دليل ٬إسألوا الحكام الذين شاركوا
ذات مرة يف تربّص يف مرص (سنة  )2019عن مأدبة العشاء التي أقامها
عىل رشفهم عىل حسابه الخاص ومل يتحدث عنها أحد« .باألمارة» كانت
املأدبة مبطعم «العبارة» .فلامذا تلومونه عىل منحه رضبة جزاء لفريق
باب سويقة؟ أ مل يتع ّرض إىل االعتداء بالعنف الشديد من قبل بعض العبي
الفيصيل األردين يف نهايئ البطولة العربية؟
* عمر

لهذا السبب تأجيل
مباراة امللعب التونسي
والرتجي الرياضي
أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة يوم أمس األربعاء 19
أكتوبر  2022عن تأجيل مباراة امللعب التونيس ضد الرتجي الريايض
والتي كان من املقرر إقامتها يوم السبت القادم.
وأشار بيان الرابطة إىل أن التأجيل جاء بطلب من الرتجي الريايض
وذلك بسبب وجود العديد من العبيه يف تربصات مع املنتخبات
الوطنية ،وهو ما دفع هيئة الفريق إىل املطالبة بتأجيل لقاء امللعب
التونيس ضمن الجولة الثالثة والذي كان من املربمج إقامته يوم السبت
 22أكتوبر  2022يف مركّب الهادي النيفر.

أتطلع إىل املشاركة يف مونديال قطر 2022
أكد النجم سعد بقري ،صانع ألعاب نادي أبها السعودي ،أن تحسن
نتائج ناديه خالل الفرتة األخرية يف بطولة الدوري السعودي
للمحرتفني خلفه عدة أسباب وعوامل ،يأيت يف مقدمتها قرار
مجلس إدارة النادي املتمثل يف إقالة املدير الفني ،البلجييك سفني
فاندنربوك ،وتعيني البولوين ماتيوس جوزيف بديلاً له بصفة مؤقتة،
كام كشف بقري عن تطلعه الكبري للمشاركة مع منتخب تونس يف
نهائيات كأس العامل «قطر .»2022
وقال بقري« :بالطبع موضوع إقالة املدرب البلجييك يُ َع ُّد من أهم
األسباب التي أسهمت يف تحسن مستوى الفريق
والعودة لتحقيق االنتصارات بعد البداية
الصعبة يف بطولة الدوري ،لقد طلبنا نحن
الالعبون من مجلس إدارة النادي إقالة
املدرب ،وكنا مستعدين لدفع الرشط
الجزايئ له مقابل فسخ عقده مع
الفريق».
وأضاف قائد الفريق امللقب
بـ«زعيم الجنوب»« :املدرب
السابق هو شخص غري مؤدب
يف سلوكه مع الالعبني ،كام أنه
كان السبب األسايس يف رحيل
املدافع بالل العيفة؛ إذ أخرجه من
حساباته الفنية ،وحاول أن يحرمه
من املشاركة مع تونس يف مونديال
قطر  ..2022عىل كل حال ،أنا سعيد من
أجل صديقي وابن بلدي (العيفة) الذي رحل
للكويت الكويتي ،وهو يشارك باستمرار اآلن مع
فريقه الجديد».
رشح سعد بقري ،نادي الشباب للتتويج بلقب الدوري السعودي
للمحرتفني «دوري روشن» هذا املوسم  ،2022-23ملا يقدمه الفريق
من مستويات مميزة يف مستهل املسابقة املحلية.
وعند سؤاله عن الالعبني الذين يعتقد أنهم األفضل يف الدوري
السعودي ،أجاب قائلاً « :برصاحة هناك الكثري من الالعبني الرائعني ال
أعرف ما إذا كان بإمكاين اإلجابة عن هذا السؤال ،ولكن ميكنني أن
أذكر  4العبني ،وهم الجزائري أمري سعيود (العب الطايئ) ،واملغريب

مراد باتنا العب نادي الفتح ،والنيجريي أوديون إيغالو مهاجم الهالل،
وزميله يف الفريق ،البريويف أندريه كاريلو».
كام تحدث سعد بقري ،عن إمكانية عودته لفريقه السابق الرتجي
الريايض ،وذلك بعد أن رحل عن صفوفه عام  ،2019بعد مسرية
زاخرة باأللقاب منها التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا يف مناسبتني.
وكشف بقري أنه ينوي العودة إىل الرتجي وتقديم املساعدة له ،ولكن
األمر مؤجل بالنسبة إليه يف الوقت الحايل.
وقال يف هذا الصدد« :طاملا قلت إنني سأعود إىل الرتجي ألنه منزيل،
وإذا كان بإمكاين تقديم املساعدة للنادي ،فإنني سأعود للنادي
مجد ًدا ،أنا أريد األفضل للرتجي ألنني مشجع للنادي،
رغم أنني مل أعد الع ًبا فيه اآلن ..املوضوع مؤجل
حاليًا ،ولكن عند عوديت إىل تونس ،سألعب إما
للرتجي أو التحاد تطاوين (الفريق الذي نشأ
فيه بقري)».

حلم المشاركة في
كأس العالم:

يطمح سعد بقري للمشاركة مع املنتخب
التونيس يف نهائيات كأس العامل قطر
 ،2022بعد غيابه عن النسخة السابقة
من املونديال التي أُقيمت يف روسيا صيف
.2018
ومل يستد ِع مدرب تونس ،جالل القادري،
بقري لصفوف املنتخب التونيس منذ شهر مارس،
وفضّ ل عليه أسامء أخرى؛ أبرزها العب كلريمون
فوت الفرنيس ،سيف الدين الخاوي .وقال بقري« :بكل تأكيد
أطمح للحضور مع منتخب بلدي يف نهائيات كأس العامل ،ومحاولة
تقديم نسخة مونديال ناجحة ،وتحقيق هدف جميع التونسيني
املتمثل يف تجاوز عتبة الدور األول للمرة األوىل يف تاريخنا».
وواصل« :مجموعة تونس صعبة للغاية ،ولكن كل يشء ممكن يف كرة
القدم ،وحظوظ الفريق الوطني يف املرور للدور الثاين تظل ممكنة».
وأوقعت القرعة النهائية لكأس العامل قطر  2022منتخب تونس
يف املجموعة الرابعة ،إىل جانب منتخبات فرنسا (حاملة اللقب)
والدامنارك وأسرتاليا.
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زبري بية يقدم أفضل تشكيلة ملنتخب تونس يف مونديال قطر
أكد الالعب السابق ملنتخب تونس ونادي فرايبورغ األملاين ،زبري بية ،أن
منتخب تونس ميلك فرص ًة ال بأس بها للتأهل إىل دور الـ 16لنهائيات
كأس العامل  2022بقطر ،وهو ما مل يحققه «نسور قرطاج» خالل
مشاركاتهم املونديالية الـ 5السابقة.
وأوقعت القرعة النهائية لكأس العامل  2022بقطر ،منتخب تونس يف
املجموعة الرابعة إىل جانب فرنسا والدمنارك وأسرتاليا.
ومن امل ُق َّرر أن يستهل نسور قرطاج مشوارهم يف املونديال القطري
مبواجهة الدامنارك يوم  22نوفمرب القادم ،ثم يلتقي باملنتخب األسرتايل
يوم  26نوفمرب ،عىل أن يختتم مشواره يف دور املجموعات للبطولة
مبواجهة فرنسا يوم  30من الشهر ذاته.
زبري بية قال أن املنتخب التونيس ميكن أن يتألق يف املونديال ولكن
برشوط.
وقال بية« :فُرص منتخب تونس بني منتخبات مجموعتنا تظل قامئةً،
وإمكانية العبور إىل الدور الثاين أعتقد أنها واردة ،ولكن برشوط عديدة؛
منها:
«التحضري الجيد لخوض املعرتك املونديايل ،ووصول املنتخب إىل قطر
بجاهزية بدنية عالية ومن دون إصابات يف صفوفه ،وهو ما قد يساعده
يف اإلطاحة بالكبار».
وأضاف القائد السابق للنجم الساحيل« :يف مختلف املشاركات السابقة
لنا يف كأس العامل ،مل نستعد جي ًدا للحدث األبرز يف العامل ،وكانت دامئا
هناك بعض املشاكل وراء فشل منتخبنا يف تجاوز عتبة الدور األول؛ لذلك
أمتنى أال تتكرر معنا هذه املرة وبالذات أال يتأثر املنتخب الوطني بتأخر
عودة عجلة البطولة التونسية للدوران».
وتابع الالعب الذي شارك مع تونس يف نسختني من املونديال؛ فرنسا عام

 1998وكوريا واليابان عام « :2002يجب عىل الجهاز الفني للمنتخب
إصالح بعض املشاكل يف التشكيلة التونسية ،وأبرزها مشكل
غياب الفعالية يف خط الهجوم بحضور ياسني
الخنييس وسيف الجزيري ،وأيضً ا محاولة
تحسني أداء الجهة اليرسى للدفاع».
ويرى بية أن وجدي كرشيدة،
املدافع األمين املحرتف يف
صفوف فريق أتروميتوس
اليوناين ،يستحق فرصة
متثيل تونس يف املونديال،
وقال يف هذا الصدد:
«عديد األسامء تستحق
الحضور يف التشكيلة
الحالية عطفًا عىل األداء
املقدم من قبلهم ،ومن
بني هؤالء وجدي كرشيدة
الذي ميكن أن يشكل إضافة
قوية عىل الجهة اليمنى،
وميكن أن ينافس محمد دراغر
عىل املركز األسايس».
وأضاف نجم فريق بيشكتاش الرتيك سابقاً:
«أتصور أيضً ا أن الحارس أمين املثلويث ،حارس
النجم الساحيل ،ميكن أن يُقدم اإلضافة للمجموعة فهو العب
ذو خربة ،وميتلك شخصية قيادية ،وعاد لحراسة عرين النجم يف الفرتة

النادي االفريقي

صرف أجرة شهر واملصاريف أكرب من املداخيل 
بدأت هيئة النادي االفريقي برئاسة يوسف العلمي يف تصفية ملف مستحقات
الالعبني الخاصة باألجور ومنح اإلنتاج املتأخرة منذ املوسم املايض إذ قامت برصف
أجرة شهر واحد أياما قليلة من رصف راتب بشهر وجانب كبري من منح اإلنتاج
لفائدة الالعبني.
وقدرت املبالغ التي رصفتها الهيئة لفائدة زمالء زهري الذوادي مبا قيمته مليوين
دينار بعد أن كانت الهيئة حصلت عىل عائداتها املالية من عقد االستشهار مع رشكة
الخطوط الجوية القطرية .وتعذر عىل هيئة األحمر واألبيض استخالص قيمة عقد
االستشهار منذ شهر جوان الفارط وذلك بسبب ال ُعقَل التي كانت مرضوبة عىل
حسابات النادي وآخرها مستحقات الالعب السابق يف كرة اليد محمد السويس.
من جهة أخرى عقدت هيئة االفريقي اجتامعا تنسيقيا لتنظيم أنشطتها يف الفرتة
القادمة خصوصا أنه سيتم العمل عىل رفع عقوبة املنع من االنتداب املسلطة عىل
الفريق قصد ابرام بعض الصفقات يف املريكاتو الشتوي لتطوير أداء املجموعة.

القابسي يغادر الروضة
السعودي 
حصلت القطيعة بني نادي الروضة السعودي واملدرب حسان القابيس
بسبب سوء النتائج حيث قررت إدارة النادي استبداله .وتجدر اإلشارة إىل
أن القابيس كان عرضة لعقوبة بأربع مباريات بسبب دخوله يف مشادة مع
أحد العبي النجمة يف الجولة قبل الفارطة.

األخرية».

ويرى بية أن املنتخب التونيس يحتاج إىل االعتامد عىل حارس
النادي الصفاقيس ،أمين دحامن ،بشكل أسايس،
خالل مشاركته امل ُنتظرة يف نهائيات كأس
العامل ُ ،2022مفضّ لاً إياه عىل زمالئه
امل ُرشحني أيضً ا لتلقي الدعوة
لتمثيل تونس يف املونديال
القطري.
وق ّدم القائد السابق
التونيس
للمنتخب
التشكيلة األنسب لنسور
قرطاج من وجهة نظره
للمشاركة يف نهائيات
كأس العامل  ،2022يف
حال مل يَحدث استقطاب
مواهب جديدة من أوروبا:
«التشكيل األفضل يتمثل يف:
«أمين دحامن يف حراسة املرمى،
محمد دراغر أو وجدي كرشيدة
وعيل معلول وديالن برون ومنترص
الطالبي يف الدفاع ،ويقود إلياس السخريي
وسط امليدان ،وإىل جانبه عيىس العيدوين وغيالن
الشعاليل وأنيس بن سليامن ،ويف خط الهجوم الثنايئ نعيم
السليتي ووهبي الخزري».

الترجي الرياضي:

معلول ممنوع وبن
علي بخري 
أجرى الظهري األمين
الريايض
للرتجي
محمد بن عيل
الفحوصات الطبية
بعد اإلصابة التي
كان قد تعرض لها يف
مواجهة بالتو يونايتد
والتي جعلته يغادر
امليدان قبل نهاية
الشوط األول تاركا
مكانه لزميله معتز
الزدام.
وأكدت الفحوصات أن بن عيل يعاين من إصابة عضلية
ستجعله يغيب عن امليادين ملدة أسبوعني وبالتايل سيكون
خارج الخدمة مع استئناف نادي باب سويقة نشاطه محليا
عرب مالقاة امللعب التونيس يف الجولة االفتتاحية.
من جهة أخرى لن يتسنى للمدرب نبيل معلول الجلوس
عىل مقاعد بدالء نادي باب سويقة يف دريب العاصمة أمام
البقالوة وذلك نتيجة العقوبة التأديبية الصادرة بشأنه
عقب مباراة اتحاد بن قردان ضمن الجولة األخرية من بالي
أوف يف املوسم الفارط.
* محمد
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* عىل عني املكان رمزي الج ّباري

جوهرة الساحل سوسة بعد منتصف الليل

اجلزائريون والليبيون ينعشون الدورة االقتصادية

وأكشاك «الشابايت» أصحاهبا يف حرية!
حافظت محطة املنصف باي بالعاصمة عىل عادات ما قبل كورونا
إذ ظلت الحركية «موجودة» عىل امتداد  24ساعة إال أن الغائب
البارز هو الحريف ـ هذا حسب تأكيد سواق سيارات االجرة الذين
فيهم من يستغل فرتة الفراغ التي تعرفها املحطة من العارشة ليال اىل
الواحدة صباحا من اليوم املوايل ـ إما يف لعب الورق مبا ان مقهى
املحطة «تص ّبح» او يف تنظيف سيارة اللواج من الداخل هكذا لقتل
الوقت فيام يظل شباك واحد مفتوح وهو الشباك املخصص إلقتطاع
«السمسار» فهو عادة ما يغادر قبل الثامنة
تذاكر املسافرين ليال اما ّ
ليال ليرتك مهمته التي يتوالها السائق يف التنسيق بني عملية اقتطاع
التذاكر والسيارة التي حان دورها ملغادرة محطة املنصف باي التي
تضيق يوميا عىل روادها سواء من املسافرين أو من األطراف التي
تعودت عىل تقديم خدماتها للمسافرين الذين يكاد يبلغ عددهم
 20ألف عىل امتداد اليوم وهذا الرقم يدعو ملزيد تقريب الخدمات
الجيدة للقاصد محطة سيارات االجرة باملنصف باي.
* وحشة غريبة
أن تصل إىل مدينة سوسة ما بني الواحدة والثانية صباحا فأنت مطالب
باالنتظار لحظة وصول سيارة تاكيس مبا أن املكان به وحشة غريبة جدا بسوق
االحد كام أن الطرقات املؤدية إىل املحطة بها ظلمة للشوارع املتفرعة عنها وال
ندري حقيقة ما الذي مينع بلدية سوسة واجهزتها من إصالح الفوانيس التي
تعطلت لسبب من االسباب ،فيام تنبعث من دورة املياه روائح كريهة جدا وال
ندري ملاذا ذلك! فهل تعجز البلدية عىل توفري مواد التنظيف الرضورية أم أنه
تقصري من أطراف اخرى؟
* من خارج املركز!
بني وقت وآخر تظهر سيارة اجرة من تلك النوعية التي تحمل اللون
االزرق وملن ال يعرف فهي تلك التي توفر خدمة تنقل بني معتمديات والية
سوسة أي القلعتني الكربى والصغرى وأكودة والرثيات وهم الذين سيتحولون
اىل املنستري او املهدية او القريوان او املكنني او صفاقس او قرص هالل أل ّن فيهم
من يتنقل يوميا للعمل هناك قلت بني اللحظة واالخرى بحكم ان الحركة داخل
محطة سوق االحد بسوسة متوقفة يف حني يظل الخط تونس سوسة مشتغال
عىل امتداد  24ساعة.
* تناقضات غريبة!
يبدأ زوار املنطقة السياحية القنطاوي يف التناقص بداية من الساعة

العارشة ليال خالل شهر اكتوبر بحكم أن من تبقوا من السواح األوروبيني
يخريون االلتحاق بنزل االقامة ،فيام يحافظ االشقاء سواء من الجزائريني او
من الليبيني ممن ميلؤون املكان ذهابا ومجيئا عىل منت سياراتهم فيام تحافظ
دوريات رشطة املرور عىل اماكنها القارة يف التثبت يف الوثائق ويف مزيد تنظيم
حركة املرور.
* مقاه مفتوحة وماله ليلية
هناك يف سوسة مثة مقاه قليلة معروفة بكونها تظل مفتوحة عىل امتداد
 24ساعة فيام مثة مقا ٍه أخرى تغلق أبوابها حسب ما هو موجود بها من
حرفاء ،فيام تنشط املالهي الليلية بشكل عادي مبا ان لها حرفاء دامئني سواء
من الذكور أو االناث ـ يف هذا االتجاه سألنا أحد العاملني يف أحد هذه املالهي
عن االسعار فقال ان االسعار مرتفعة مقارنة مبا كانت عليه قبل الثورة والن
املقاهي مفتوحة واملالهي كذلك فان عمل سواق التاكسيات يظل قامئا اىل
انبالج فجر اليوم املوايل هنا سألنا مرافقنا متى ينتهي العمل فقال :انا مستواي
العلمي باك  3 +وأعمل سائق سيارة أجرة وقد التجأت اىل ذلك مكرها بعد
ان دفعتني عائلتي إىل الزواج وها انا يف هذه املهنة عىل امتداد  10سنوات
وقد وجدت ضالتي يف العمل ليال وانا مرتاح حاليا لوضعي ووضع عائلتي رغم
الوضع املأسوي الذي مررنا به عىل امتداد سنتني بعد جائحة كورونا.
* وضعيات مختلفة
بني الحديث مع سائق التاكيس وكشك «الشابايت» وجدت نفيس بني
شاب ضامن االستقرار االجتامعي اي التاكسيستي الرايض بوضعه وبني من

سواق التاكسيات:

نحن صامدون إلى أن
يأتي ما يخالف ذلك!

تعلم واتقن صناعة واعداد «الشباطي» وهي اكلة معروفة ومحبوبة جدا يف
واليات الساحل (سوسة ـ املنستري زد عليهم والية القريوان) يقول محسن إنه
ورث هذه املهنة عن صديق له هاجر إىل اوروبا ضمن ما يسمى بالهجرة غري
النظامية وقد انطلق يف رحلته نحو املجهول لريكب البحر من معتمدية ملولش
التابعة اداريا لوالية املهدية يواصل محدثنا كالمه بالتأكيد عىل انه اضطر إىل
أن يعمل ليال ليوفر مدخوال محرتما لعائلته املتكونة من زوجة ال تعمل ومن
طفلني (ولد وبنت) وأم مريضة تعاين من امراض مزمنة وعليه أن يوفر لها
الدواء زيادة عىل املواد املعيشية لعائلته ،ويجد نفسه يف وسط الشهر مضطرا
إىل االقرتاض بحكم ان مدخوله الشهري تراجع مبا أن أهايل سوسة مل يعودوا
يستهلكون «الشابايت» كام كان ذلك قبل الثورة كام أ ّن املواد االساسية العداد
الشباطي مل تعد متوفرة مام يضطره هو ومن ينتمون إىل القطاع نفسه القتناء
الفرينة والزيت والعظم من السوق السوداء وبزيادة كبرية يف أسعارها مقارنة
مبا كانت عليه قبل أن تعرف أسعارها صعودا صاروخيا وهو ما دفعه إىل
التفكري يف الهجرة غري النظامية هو اآلخر مبا أن عالقته مل تنقطع مع من سبقه
يف املهنة وهو الذي يتصل به هاتفيا مؤكدا تحسن أحواله النفسية واالجتامعية
واملالية يف مغامرته األوروبية.
قبل أن نختم أود القول إ ّن بعض الحراس وهم االصل حراس العامرات ـ
أكدوا لنا أ ّن وضعهم املايل صعب جدا مبا أ ّن فيهم من ال تتجاوز أجرته 500
دينار ـ وهو يعمل هكذا «تحت الحيط» يف غياب كل الضامنات لعل أبرزها أنه
غري مسجل يف نظام التقاعد والضامن االجتامعي ـ اللهم اشهد إننا قد بلغنا ـ .

متداع للسقوط :خالفات الوزارة والبلدية تعقد الرتميم
 3000مبنى
ٍ
شارعي قرطاج والجمهورية عظة تقدمت للمصالح النيابية منذ  2018للنظر يف مرشوع قانون وحسن الترصف واالستغالل االمثل والتسويغ يف مرحلة
يف االنهج املمتدة بني
ْ

* بناية مؤهلة للسقوط بكرنيش املرىس

مناذج ملبانٍ متداعية للسقوط ومنها جدران سقطت عىل
السيارات الرابضة منذ مدة بسوق املنصف باي ألحقت بها
أرضارا متفاوتة ،والحال ال يختلف عن وضعيات مشابهة
نهجي زرقون والحفصية
باملدينة العتيقة وانهجها الضيقة بني ْ
وهناك باب سويقة وباب الجديد وحسب مصالح االسكان
ببلدية تونس ووزارة الثقافة التي تعد بعض املباين معامل
تاريخية فإن عددها يفوق  3000مبنى وم ْعلم .والخالفات
بني وزارة الثقافة وبلدية تونس تؤجل الرتميم.
ال تخلو أنهج وازقة املدينة العتيقة من األوساخ واألتربة
وعقدت وضعيات املباين املتداعية للسقوط املشهد العام
للمدينة وهي مبانٍ عىل ذمة ورثة اختلفوا حول ترميمها او
مباين أجانب ميكن إصالحها وتهيئتها عىل الوجه األنسب،
عدة مبانٍ متداعية للسقوط تحولت اىل اوكار للجرمية وهي
ته ّدد أمن األحياء السكنية املجاورة ،ولكن ال بلدية تونس
تحركت وال وزارة الثقافة وال وزارة التجهيز واالسكان.
حسب اإلدارة العامة لإلسكان بوزارة التجهيز فإنه ت ّم
إحصاء ما ال يقل عن  5000بناية متداعية للسقوط يف كامل
الجمهورية سنة  2020ومنها  1000يف العاصمة وان الوزارة

حول املباين املتداعية للسقوط من أجل ترميمها ،من أجل
حامية املواطن مارا أو ساكنا ولكن املرشوع بني الرفوف وال
ميكن التقدم دونه.
متويل أورويب
أما إدارة البناء ببلدية تونس فإنها أحصت ما ال يقلّ
عن  1000بناية بالعاصمة راجعة إليها بالنظر ترابيا ولكن
ملكيتها محلّ نزاع احيانا بني بلدية تونس ووزارة الثقافة
واملعهد الوطني للرتاث املتدخل يف املعامل واملواقع ،وغريها
من االطراف مام يعقد التدخل املستعجل.
عدة مبانٍ هي عىل ملك االجانب وقد ت ّم التفويت
فيها بالترصف من خالل الهدم او الرتميم للرشكة التونسية
العقارية للبالد التونسية وعدة فضاءات وسط العاصمة متت
تهيئتها ولكن عدد التدخالت ظلّ محدودا وال يتال َءم وواقع
املباين.
وكانت بلدية تونس قد تحصلت منذ سنوات تعود
اىل  2016عىل متويل أورويب من الجمعية الدولية للبلديات
الفرنكوفونية يقدر بأكرث من  3مليون دينار تونيس من أجل
جرد األمالك البلدية واملباين والفضاءات من اجل التثمني

الحقة ولكن املرشوع يف حالة توقف ويف الرفوف اكرث من
 3800ملف يستوجب النظر للتعجيل بالتدخل من قبل
مصالح البلدية.
لجان وأقوال
تخص امللكية بني وزارة الثقافة
يبدو أن خالفات عقارية ّ
وبلدية تونس تعطل امللف رغم أن جلسة عمل متت بني
وزيرة الثقافة حياة قطاط القرمازي ورئيسة بلدية تونس
سعاد عبد الرحيم من أجل فض اإلشكاليات العقارية منذ
أشهر والنظر يف آليات ترميم املباين واملواقع بني البلدية
واملعهد الوطني للرتاث من أجل تحويل جانب منها إىل معامل
وربطها باملسالك السياحية الثقافية للمدينة العتيقة ولكن
الجلسات تتواىل واملباين تتساقط من أسبوع إىل آخر.
عدة لجان تشكلت بعد جلسة وزارة الثقافة مع بلدية
تونس ولكن هذه اللجان إلحصاء وجرد الفضاءات وأخرى
للنظر يف التعاون لتحويل األنهج اىل مسالك ثقافية وسياحية
وأخرى لتعديل القوانني والترشيعات وتسهيل التدخالت،
هذه اللجان تعمل بخطوات السلحفاة.
* ناجح مبارك

