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إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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 في ملف رفع الدعم

 عن المحروقات

 وزارة التعليم 
العالي ال تستجيب 

ألحكام القضاء 

 الكاتب العام لجامعة الستاغ 

ال الرئاسة تفاعلت 
وال الحكومة استمعت 

والحل يف التحركات الجهوية
 ومقاطعة االنتخابات

 كريم ترعة )جمعية خريجي الجامعات(

الخالف بني اإليزي 
والهايكا له تداعيات 
سلبية على االنتخابات

 الدكتور بسام معطر

 غدا انطالق الحملة االنتخابية

دوائر بال منافسة وبرامج حملية
 يغيب عنها البعد الوطني..

أّمّنا القمة الفرنكفونية 
واإلدارة تصّعد وترفض 

االستجابة ملطالبنا

  األزمة قد تعود خالل 
أسابيع والبنزين 
يف تونس أرخص 

من القازوال!
40  دينارا سعر 

قارورة الغاز وسعر لرت 
البنزين بـ 3650 مي
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي
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وطنية 

لقاءات دولية على هامش مؤتمر االتحاد الدولي للنقابات 

إعادة شبكة التواصل الفرنكفونية للعمل والتفكري
العام  لالتحاد  النقايب  الوفد  أجرى 
التونيس للشغل املكّون من األخوين 
صالح  بن  ونزار  الطبويب  الدين  نور 
لقاءات  العرفاوي  هادية  واألخت 
عديدة مع ممثيل النقابات يف أمريكا 
والسويد  والرنويج  والنمسا  وفرنسا 
باجتامع  اللقاءات  وختمت  وكندا، 

عام مع النقابات الفرنكوفونية.
االتحاد  ملؤمتر  الثالث  اليوم  ففي 
وفد  قام   ITUC للنقابات  الدويل 
االتحاد العام التونيس للشغل برئاسة 

األخ األمني العام بعدة اجتامعات:
 Laurent مع  األول  االجتامع  ومنها 

Berger األمني العام لـ CFDT وقد تطرق اللقاء إىل أهمية العالقات بني 
الجانبني وكيفية تطويرها والبحث عن فرص جديدة للتعاون.

 Elizabeth H. Shuler كام قام الوفد بلقاء مع رئيسة النقابات األمريكية
اللقاء  تطرّق  األمريكيتني كام  النقابتني  توحيد  بدور حشاد يف  ذكّرت  التي 
إىل مزيد التنسيق ودعم التعاون املشرتك. ويف ما يخّص اللقاء مع النقابات 
يجمع  مستوى  أعىل  عىل  لقاء  عقد  عىل  االتفاق  تّم  فقد   LO الرنويجية 
االجتامعية  والشؤون  التونيس  االقتصاد  ووزيرْي  الرنويجي  الخارجية  وزير 
من جهة واتحاد الصناعة والتجارة ومنظّمة األعراف من جهة ثانية واالتحاد 
للتداول  ثالثة  جهة  من  النورويج  نقابات  واتحاد  للشغل  التونيس  العام 
الحامية  النفايات واالقتصاد األخرض ويف  الرنويجية يف تثمني  التجربة  حول 

االجتامعية.
العالقات  السرتجاع  مناسبة  كان  السويدية  النقابات  مع  لقاء  جرى  كام 
الطيبة وتدعيمها وإيجاد فرص التعاون ووقع االتفاق عىل عقد اجتامعات 

مستقبلية لبناء تعاون جدي.
التعاون  تأكيد  رضورة  إىل  تطرّق  فقد  النمساويه  النقابات  مع  اللقاء  أّما 
املتفق عليه يف مؤمتر ويل وهو عبارة عىل تبادل للتجارب عن طريق زيارات 

للنمسا وتلّقي تكوين لعدد من النقابيني.
ومببادرة من االتحاد واتحاد عامل كندا FTQ اجتمعت النقابات الفرنكفونية 
الفرنكوفونية  التواصل  إعادة شبكة  كيفية  تدارس  من دول مختلفة ووقع 
للعمل والتفكري يف االسرتاتيجية الرضورية التي متّكن من دعم التعاون بني 

النقابات الفرنكوفونية يف ظّل التحديات الحالية.

اعتراف دولي جديد لالتحاد:

عضوية يف املكتب التنفيذي لالتحاد الدولي للنقابات...
ال يشء يضاهي النجاح الخارجي واالعرتاف الدويل بقيمة املنجز نحتاجه يف الزمن الصعب اذ ال يشء يسعد حني تكون النتيجة 
املاثلة مبعث مفخرة للمؤسسني وللرواد واملاثلني يف مشهد االتحاد العام التونيس للشغل وهو يجني مثار جهود ابنائه وتضحياتهم 

يف ان يدافعوا عن املبادئ والحقوق والقيم وعن كل االشياء الجميلة.
القيادة الحالية لالتحاد من حقها ان تفاخر بنيل مقعد يف املجلس العام لالتحاد الدويل للنقابات وهذا املكان تحت االضواء كان 

الفاعلة يف  الطبويب من خالل مشاركته  الدين  نور  لالخ 
انتخابات املجلس ليحوز ثقة النواب وهم من مختلف 
اصقاع الدنيا ـ هذه الشهادة التي توشح الصدر فلمن ال 
يعرف فإّن املكتب التنفيذي لالتحاد الدويل للنقابات 22 
مقعدا وحده االتحاد من ميثل العرب فيه وهذا رشف لنا 

جميعا واللّه ويل التوفيق.
* رمزي

تعازينا لألخ صالح 
الدين الساملي 

وإن شاء اهلل باللطف 
لألخ أنور بن قدور

صالح  األخ  فقد 
األمني  الساملي  الدين 
لالتحاد  املساعد  العام 
بالدواوين  املكلف 
العمومية  واملنشآت 
العّم  أبناء  من  واحدا 
يوم  املنية  وافته  الذي 
حني  املايض  الخميس 
لرتؤس  يستعد  كان 
القطاعي  املجلس 
األخ  عّوضه  وقد  للمياه 
األمني  الجلويل  عثامن 
املكلف  املساعد  العام 
االجتامعية  بالحامية 
املنظم  غري  والقطاع 
بن  أنور  األخ  أما  ـ 
العام  األمني  قدور 
بقسم  املكلف  املساعد 
والتوثيق  الدراسات 
وعكة  إىل  تعرض  فقد 
فرضت  مفاجئة  صحيّة 
عليه التغيّب عن الندوة 

القطاعية لجامعة النفط واملواد الكيمياوية وقد عّوضه األخ 
سامي الطاهري املسؤول عن اإلعالم والنرش.

تعازينا لألخ صالح الدين الساملي، وإن شاء الله باللطف 
لألخ أنور بن قّدور.

* إدارة التحرير

أجندا

مؤتمران ومسرية للنقل... 
يتعّدد ويتجدد املشهد النقايب يف عالقة بتواصل املؤمترات االنتخابية إذ ستشهد نهاية شهر نوفمرب 2022 انعقاد مؤمترْي عملة الرتبية )يوم 26 نوفمرب 
2022( واملعاش والسياحة )يوم 26 نوفمرب 202( ـ كام يُنتظر تنظيُم جامعِة  النقل مسريًة احتجاجيًة يوم 30 نوفمرب 2022 ستكون مسبوقة بكلمة سيلقيها 
األخ نور الدين الطبويب ثم يكون بعد ذلك التحول إىل مقر وزارة النقل للوقوف أمامها يف حركة رمزية بعد إخاللها بواجباتها وتخليها عىل دميومة النقل 
العمومي الذي أصبح يعيش عىل وقع وضع كاريث جعل مؤّسسات النقل العمومي تصبح عاجزة عن االضطالع بدورها كمرفق عاّم يوفر خدمة أساسيّة لعموم 

الشعب.
* محمد
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اعتبارا للفرص التي أتاحها عقد القمة الثامنة عرشة وهي أعىل هيئة داخل 
التي ُعقدت يومي 19 و20 نوفمرب 2022 يف  للفرنكفونية  الدولية  املنظمة 
لالتصاالت  الدويل  االتحاد  يف  األعضاء  النقابات  نحن  فإننا  )تونس(،  جربة 
للنقابات واالتحاد الدويل للنقابات يف إفريقيا ومنظامت املجتمع املدين من 
املنطقة الفركفونية املجتمعني يف تونس يومي 9 و10 نوفمرب 2022، مببادرة 
من االتحاد العام التونيس للشغل، نود أن نرفع صوت العامالت والعامل يف 
التي  االلتزامات  يف  االعتبار  بعني  مطالبهم  تؤخذ  حتى  الفرنكفوين  الفضاء 
التي  شبكاتنا  تعزيز  احتياجات  وحول  املوضوع  حول  القمة  عن  ستنبثق 

تتقاسم اللغة الفرنسية,
ونذكر، إزاء الحالة العاملية الصعبة، بأنه ال يزال من الرضوري دفع دولنا يف 
طريق التقدم والسالم واالزدهار وفقا للمبادئ التي تعرتف بها الفرنكوفونية. 
وبأن السالم قيمة يجب أن تزرع خارج نطاق البلدان؛ وبأنه ال يوجد سالم 
دون عدالة اجتامعية وال توجد تنمية مستدامة دون سالم، وبأنه لن يكون 
هناك سالم وال تنمية دون التطبيق الفعيل للحقوق األساسية التي تتطلب 

إىل التجسيد يف السياسات العامة. 
العامة،  النشطة للشعوب يف السياسات  التقدم مستحيل دون املشاركة  إن 
العاملية  النقابات  ضمنها  ومن  التمثيلية،  االجتامعية  الفئات  سيام  وال 
الرشكاء  الحوار االجتامعي مع جميع  النسائية والشبابية، عرب  واملجموعات 
االجتامعيني من أجل مواجهة عيد التحديات. ومن هذا املنظور، فاننا نقرتح 
عىل رؤساء الدول أن يضعوا الوسائل الالزمة لتعزيز مشاركة املجتمع املدين 
يف التصدي للتحديات اإلمنائية من خالل احرتام التزاماتهم بتحقيق أهداف 
التنمية املستدامة الواردة يف خطة برنامج األمم املتحدة لعام 2030، وبرنامج 
إفريقيا لعام 2063 التي نريدها٬ واإلجراءات املتعلقة بتغري املناخ واالنتقال 
الالئق وأن يعززوا  العمل  الصارم لجدول أعامل  العادل، فضال عن االمتثال 
العاملة الجيدة ملكافحة الهشاشة املتزايدة التي يعاين منها املاليني من الناس 

يف بلداننا. 
حرية  ذلك  يف  مبا  األساسية،  الحقوق  ضامن  أيضا  الرضوري  الوشيك  ومن 
التنظيم والتعبري يف أماكن العمل للعامل بغض النظر عن الجنس أو األصل، 
أشكال  املساواة ضد ومناهضة جميع  املهاجرون وتعزيز  العامل  فيهم  مبن 
ومكافحة  العمل؛  عالقة  ونوع  شكل  عن  النظر  بغض  العامل  ضد  التمييز 
الحامية  نطاق  توسيع  يجب  كام  ضدها.  والعنف  املرأة  ضد  التمييز 
االجتامعية لتشمل الجميع بغض النظر عن شكل العمل للحفاظ عىل الدخل 
والصحة وضامن التامسك االجتامعي بني السكان. كام يجب تطوير الحوار 
طريق  عن  سيام  ال  االجتامعية،  للعدالة  الزاوية  حجر  بوصفه  االجتامعي، 
املالمئة  غري  اإلمنائية  السياسات  عن  الناجمة  املساواة  عدم  أوجه  من  الحد 
واالتفاقات التجارية الثنائية واملتعددة األطراف التي ينبغي أن تستند أساسا 
إىل الحقوق االجتامعية وحقوق العمل. وباإلضافة إىل ذلك يجب النفاذ إىل 
الخدمات العامة الجيدة من خالل توفري الوسائل الالزمة، مبا يف ذلك الوصول 
الحياة  مدى  والتعلم  الجيد  والتكوين   الالئق  والسكن  الجيدة  الصحة  إىل 
وحامية الحق يف حرية تنقل األشخاص، ال سيام الشباب، لتمكينهم من حرية 

اختيار مكان العمل املقابل الحتياجاتهم وتطلعاتهم.
كام يجب سد الفجوة الرقمية الناجمة عن استخدام التكنولوجيات الجديدة 
من خالل الوصول إىل البنية التحتية الجيدة واالتصال بأسعار معقولة، فضال 
عن حامية البيانات والخصوصية وتكييف أدوات االتصال مع تنوعنا الثقايف 
لجعلها متاحة داخل املؤسسات الوطنية أو الدولية. وأخريا، وبغية تنشيط 
الفرنكفونية يف شبكاتنا، نطلب من الدول أن تقدم دعام تقنيا وماليا مخصصا 
أكرث  اجتامعات  تنظيم  عن  تسفر  أن  ميكن  حقيقية  اقرتاح  كقّوة  ملنظامتنا 
انتظاما، ال سيام يف اليوم الدويل للفرنكوفونية بغية زيادة الرتابط االجتامعي 
التوحيد  ضد  كدرع  والثقافة  التنوع  عن  التعبري  أجل  من  املجال  هذا  يف 

القيايس )التعصب واإلقصاء(.

االتحاد الدولي لالتصاالت

عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة

تعزية ومواساة
للشغل بنب عروس وعىل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  يتقدم 
رأسهم الكاتب العام األخ نجيب املربويك بأحّر وأصدق التعازي لألخ فتحي 
الطرابليس الكاتب العام للنقابة األساسية للتنفيذ والتسيري برشكة اسمنت 
ويسكنها  رحمته  بواسع  يتقبّله  أن  الله  من  راجني  أخيه،  وفاة  يف  قرطاج 
فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان. وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.

تعزية ومواساة
للشغل بنب عروس وعىل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  يتقدم 
التعازي لألخ عبد  بأحّر وأصدق  العام األخ نجيب املربويك  الكاتب  رأسهم 
الستار الحزامي العضو السابق للمكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
بنب عروس يف وفاة والدته، راجني من الله أن يتقبلها بواسع رحمته ويسكنها 

فسيح جناته، ويرزق أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

من ثقب االبرة
* يكتبه رمزي الجّباري

رفع الدعم...
لم يحسم بعد...!

الرشوق  جريدة  اختارته  الذي  العنوان  هو  هذا   ...
نوفمرب   21 االثنني  يوم  اعمدتها  عىل  صدر  الذي  للحديث 
ان  قال  الذي  الزهي  مالك  االجتامعية  الشؤون  لوزير   2022
مسألة رفع الدعم تحتاج يف مناقشتها والحديث عنها إىل حوار 
الوطنية  املهنية  واملنظامت  الحكومة  كبري مبشاركة  مجتمعي 
لتكون  املجتمعي  بالشأن  له عالقة  املدين وكل من  واملجتمع 
هناك ورشة عمل تخرج بحل وموقف مشرتك ثّم ترفع هذه 

النتائج والحلول إىل رئيس الدولة.
إّن مسألة الدعم ورفعه مل تحسم كام يروج البعض واالمر 
ان  كام  ـ  دقيق وحساس  امللف  ان  كام  ونقاش  دراسة  محل 
بكل  العناية  وعىل  الشعب  قوت  عىل  الناس  احرص  الرئيس 
الفقراء والفئات الهشة وهو مطلع عىل كل التفاصيل بشكل 
دقيق لذلك فإن اي قرار سيكون يف صالح الشعب وكل الفئات 
الضعيفة ـ هكذا كان رده عىل السؤال االول يف حديث مطول 
لهذا  الحالية مل ترتك اي يشء  الحكومة  ان  اما نحن فنقول  ـ 
كانت وضعت  ـ  بودن  أي حكومة  أنها  مبا  ـ  املفرتض  الحوار 
 20 عدد  للمذكرة  استصدارها  خالل  من  للحوار  »ال«  عالمة 
بعده  اصدرت  فانها  املفاوض  الوفد  اىل  جلست  حني  وحتى 
املذكرة عدد 21 وهي التي جاءتنا كسابقتها اي كام استصدرت 
ومن  التفاوض  لباب  غلق  من  تضمنته  وما   20 عدد  املذكرة 
تكبيل للجهود ما مل يتم الحصول عىل الرتخيص املسبق وهذا 
يعني طبعا ان الحكومة الحالية غري جادة يف فتح باب الحوار 
االجتامعي كام بينت انها حكومة الحلول املؤقتة ودلييل عىل 
ذلك قبل ان اطرح مسألة الزيادة اليومية يف اسعار مختلف 
املواد املعيشية االساسية ان الدعم قد رفع بشكل من االشكال 
وان مثل حديث وزير الشؤون االجتامعية فلمزيد الصرب عىل 
حكومة بودن أما الوضع فهو ُمْزٍر عىل حّد قول االخ الطاهر 
الربباري االمني العام املساعد لالتحاد املكلف بالقطاع الخاص 
باملحصلة: ال أحد سيصدق كالم الوزير الن املوجود يف االسواق 

واملساحات التجارية عكس الحديث التجمييل!.

إحياء الذكرى 72 ألحداث النفيضة

للذكرى واملذكرة...
أرشف األخ فاروق العياري األمني 

العام بالنيابة بالنفيضة عىل الذكرى 
72 ألحداث النفيضة بحضور 

األخ عثامن الجلويل األمني العام 
املساعد املسؤول عن قسم الحامية 

االجتامعية وعدد من أعضاء 
االتحاد الجهوي للشغل بسوسة 

واالتحاد املحيل بالنفيضة ورئيس 
بلدية النفيضة وعدد من املواطنني.
ومتّت باملناسبة تالوة الفاتحة عىل 

أرواح الشهداء وذكر األخ فاروق 
العياري بأهمية هذه الذكرى 
الستخالص العرب والتأكيد عىل 

تضحيات اسالفنا دفاعا عن الوطن.
* خ/ ع
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* لطفي املاكني

تتجه االنظار غدا الجمعة 25 نوفمرب 2022 إىل مختلف الدوائر االنتخابية 
مع انطالق املرتشحني يف حملتهم االنتخابية التي تتواصل اىل غاية 15 ديسمرب 
جملة  وان  خاصة  التساؤالت  من  العديد  املوعد  هذا  حلول  مع  وتثار   2022
شقت  التي  بالخالفات  بداية  مهيئة  غري  االنتخايب  املسار  يف  الفاعلة  الظروف 
»االيزي« ثم خالفها مع »الهايكا« بخصوص القرار التوجيهي برشوط وضوابط 
التمويل  لحجب  اضافة  والربامج  الدعاية  مع  االعالم  وسائل  مختلف  تعامل 
العمومي عىل املرتشحني ومدى قدرتهم عىل مجابهة املصاريف املستوجبة للحد 

االدىن لالنشطة والتظاهرات ومدى التفاعل معها من قبل الناخبني.
تنطلق حملة االنتخابات الترشيعية بعد ان تم الحسم يف الطعون من قبل 
املحكمة االدارية والتي مل تغري الكثري من خارطة الرتشحات مبا ان عدد الذين 

انصفتهم املحكمة قليل مقارنة بعدد من تظلموا إليها.
وستغيب التنافسية بعدد من الدوائر بعد ان استقر االمر الحد املرتشحني 
فقط وبالتايل ستكون الحملة باهتة بهذه الدوائر مبا انها ستقترص عىل التعريف 
تكون  ان  فيه  يفرتض  الذي  الوقت  يف  الوحيد«  »املرتشح  واقرتاحات  بربنامج 
هذه الفرتة ونعني الحملة االنتخابية مخصصة ملقارعة االفكار والحجج لجملة 

املشاكل واملشاغل حتى يستقر رأي الناخب يوم االقرتاع عىل اختيار 
معني اال ان ما جاء به قانون االقرتاع عىل االفراد غيّب ما أرشنا اليه 
يضمن  حتى  الوحيدة  االنتخابية  ورقته  يضع  ان  املرتشح  يكفي  إذ 
القادم ومن هنا تطرح رضورة تدارك هذه  الربملان  نهائيا مقعدا يف 
عىل  االنتخاب  استبدال  من  الغاية  تحصل  حتى  مستقبال  النقائص 
الطريقة االوىل  باالنتخاب عىل االفراد الن ماكان يعاب عىل  القامئة 
هو انتخاب جميع اعضاءها مرة واحدة دون اختيار وهو ما يحصل 
االن اختيار مرتشح ال نعتقد ان هناك عليه اجامع من قبل الناخبني 

بتلك الدائرة لكن مبا أنه كان املرتشح الوحيد فهو فائز ال محالة.
وتأسيسا عىل املرتشح الوحيد بعدد من الدوائر فان البعض االخر 

املتابعون  يتساءل  هنا  ومن  الواحدة  اليد  اصابع  املرتشحني عىل  عدد  يزيد  ال 
للمسار االنتخايب عن ما سيطرحه خالل االسابيع الثالثة للحملة االنتخابية بعد 
التجربة  الصحاب  تفتقر  كونها  الرتشحات  لخارطة  نقدية  قراءات  وجهت  ان 
االحزاب ومنظامت  االنشطة ضمن  املدين وعن غياب  او  السيايس  املجالني  يف 
العام  الشأن  أنشطة  للتدرب عىل  مهمة  متثل مساحات  والتي  املدين  املجتمع 

وكيفية التعاطي مع مشاغله املزمنة او املستجدة.

* إهتمامات محلية
دون  االنتخابية  الدائرة  يف  منحرصة  ستكون  املشاغل  تلك  طرح  دائرة 
يعيبه  ما  وهذا  القامئات  عىل  االنتخاب  عند  كان  كام  ووطنيا  جهويا  اتساعها 
عىل  االقرتاع  لطريقة  واملحللون  املتابعون 
االفراد التي غيبت البعد الوطني او ما يعرف 
يف مصطلحات االتصال السيايس »بالشعارات 
واحزابا  افرادا  الجميع  يتجند  اذ  الكربى« 
عن  والبحث  بها  للتعريف  مدنية  وهياكل 
ولعل  الجميع  منها  يستفيد  مشرتكة  حلول 
احتجاج   مظاهر  من  اليوم  البالد  تعيشه  ما 
بجهات مختلفة مثل جرجيس يف ظل الهجرة 
ونظافة  املائية  املوارد  وغياب  النظامية  غري 
اصبحت  امللفات  هذه  مثل  ان  كيف  املدن 
مقترصة عىل مدن او معتمديات دون غريها يف الرتكيز عليها يف حني انها مشاغل 

وطنية متس اغلب املواطنني بكامل تراب الجمهورية.
وبقدر ما ميكن تفهم خصوصية بعض امللفات ورضورة ان يتم حلها وهي 
ان ذلك ال  اال  الداخلية  باملناطق  املسكوت عنه  النائب لطرح  ادوار  اهم  من 
بجهة  ملفا  مستقبال  يثري  لن  بحيث  القول  جاز  ان  »الفردانية«  طغيان  يعني 
معينة بقية الجهات ويف ذلك ما يخىش  من ضعف يف الوعي بأهمية التامسك 

االجتامعي وما له من ايجابيات لرتسيخ الوحدة الوطنية ونجاح املشاريع الكربى 
ان  املالحظون هل  يتساءل  االستقالل ومن هنا  دولة  مع  منذ عقود  كان  كام 
حبيس  سيظل  ام  االشمل  مبفهومه  نائبا  سيصبح  الربملان  دخوله  ومنذ  النائب 
بذلك  التقيد  عىل  يجربه  قد  منه  الوكالة  وان سحب  خاصة  االنتخابية  دائرته 

الدور املحدود دون التوسع فيه باتجاهات اخرى لها ابعاد وطنية.
* التمويل

كام ان طرح مسألة التمويل مع انطالق هذه الحملة مسألة لها خصوصية 
لدورها يف نجاحها ذلك ان املآخذ عىل املرسوم 55 ووضعه رشوطا تعجيزية امام 
مشاركة النساء   والشباب نظرا لهشاشة أوضاعهم املادية وعدم قدرتهم عىل 
العامل اىل توفر املوارد  انتخايب يحتاج بكل دول  مجاراة نسق ماراطون  مسار 
املالية لتغطية مختلف مصاريفه وهذا ما ال يتوفر للكثريين رغم ما لديهم من 
اوضاعهم  استقرار  عدم  ان  اال  والية  او  كانت  معتمدية  مناطق  داخل  اشعاع 
االقتصادية قبل ان مل نقل اجربهم عىل التخيل عن فكرة الرتشح يف حني مكن 
رغم عدم  والفرز  الرتشح  فرص  املادية من  االمكانيات  لهم  من  املرسوم  نفس 
اشعاعهم بالدوائر التي ترشحوا بها لذلك ال يستبعد املالحظون ان يرتتب عن 
كيفية متويل الجهة االنتخابية الكثري من االشكاليات خاصة وان املرتشح ملزم 
التمويل ذايت دون االستفادة من جهات اخر خاصة االحزاب حتى  بان يكون 
املتعلق  الرئايس  االمر  صدر  ان  بعد  تصوراتها  او  افكارها  عن  يعرب  كان  وان 
سقف  يتجاوز  اال  عىل  نص  اذ  الحملة  عىل  لالنفاق  الجميل  السقف  بتحديد 
قبوله النتخابات  تم  اىل كل مرتشح  بالنسبة  والعيني  النقدي  الخاص  التمويل 
عىل  لالنفاق  الجميل  السقف  اخامس  اربعة  يعادل  ما  الشعب  نواب  مجلس 
تم  مرتشح  لكل  املحدد  لالنفاق  الجميل  السقف  ويحتسب  االنتخابات  مجلة 

قبول ترشحه عىل أساس عدد الناخبني املرسمني بالدائرة االنتخابية املعينة.
* اإللتزام بالضوابط

قدرة  مدى  عن  املنتظر  الترشيعي  االستحقاق  ملسار  املتابعون  ويتساءل 
املرتشحني عىل االلتزام بتلك القواعد والضوابط خاصة يف عالقة بالتمويل وعدم 
اثارة ما من شأنه ان يغذي النعرات الجهوية او العروشية اذ ان االقرتاع عىل 
االفراد سيجعل املواجهة مبارشة بني املرتشحني يف دائرة ضيقة ويف الغالب )وهذا 
كل  تريد  مجموعات  من  تزكيتهم  متت  للبالد(  الداخلية  باملناطق  يحدث  قد 
القادم وهو مجرب  بالربملان  االنتخابات وميثلها  ليفوز يف  واحدة فرض مرشحها 
عىل ان يعرب عن شواغلهم وهم يف الغالب ليسوا عىل دراية مبحاذير الخطاب 
االنتخايب الذي يفرتض ان يحرص عىل التامسك االجتامعي ضمن نفس الدائرة 

االنتخابية.

* لطفي املاكني    

لخريجي  الوطنية  الجمعية  رئيس  ترعة  كريم  دعا 
الجامعات املعطلني عن العمل رئيس الجمهورية اىل تفعيل 
مرشوع  يف  واملتمثلة  الجمعية  بها  تقدمت  التي  املبادرة 
مرسوم يعتمد اساسا عىل سن املتخرج وسنة حصوله عىل 
الشهادة الجامعية لتسوية اوضاع العاطلني عن العمل من 
حاميل الشهادات العليا مع تأكيده عىل عدم تحديد سقف 
منهم  كبرية  اعداد  يتم حرمان  ال  بطالة هؤالء حتى  لفرتة 

من فرصة العمل.
واستغرب محدثنا من غياب التفاعل من قبل الجهات 
املسؤولة التي تم االتصال بها بداية من رئاسة الجمهورية 

اذ  املعنية  الوزارات  وبقية  الحكومة  ورئاسة 
بالدرجة  هي  جلسات  عقد  عىل  االمر  اقترص 
الخطوات  التخاذ  وليس  إليهم  لالستامع  االوىل 
منذ  املتفاقمة  اوضاعهم  لتسوية  العملية 
قادر  الجميع غري  ان  ترعة  كريم  واكد  سنوات 
عىل اتخاذ القرار الفعيل وبالتايل هو مرتوك او 

مقترص عىل رئيس الجمهورية الذي تعود اليه الكلمة الفصل لتسوية ملف 
املعطلني عن العمل من الذين طالت بطالتهم والذين استمعوا اىل كثري 

من الوعود اذ اصبحت اللقاءات مع املسؤولني 
مرد جلسات »فرغ قلبك« دون نتائج تذكر.

اشار  القادمة  الخطوات  وبخصوص 
كريم ترعة ان هناك تحركات جهوية ستنظم 
بني  التنسيق  بعد  وذلك  القادمة  االيام  يف 
املكتب التنفيذي واملكاتب الجهوية واىل ذلك 

املشاركة  مبقاطعة  القرار 
ما  اذ  االنتخايب  املسار  يف 
ان  الكثريين  عن  يغيب 
اغلب املتطوعني يف مختلف 
االنتخالية  العملية  مراحل 
هم من الشباب العاطل عن 
العمل من حاميل الشهادات العليا واملقاطعة 
يكون  ال  حتى  االقرتاع  يوم  كذلك  ستشمل 

الشباب مجرد آلية ليصل البعض اىل السلطة دون ان يلتفتوا اىل 
مشاغله وأوضاعه املرتدية منذ سنوات دون وجود نوايا صادقة 

لحل مشاكله.
يثار حاليا عن وجود شهادات مزورة متكن  ما  وبخصوص 
بواسطتها الكثري من االلتحاق بالوظائف مبصالح مختلفة بنّي كريم ترعة 
ان هذا امللف متت اثارته يف مختلف اللقاءات التي كانت للجمعية مع 

املسؤولني اال انهم مل يبدوا جديّة ورغبة يف طرحه اال ما يتبادر من حني 
اىل اخر من اخبار من هنا وهناك لكن املعالجة الحقيقية والفعلية غائبة 
االالف من  ما سيحرم  نعلمها وهذا  تداعيات ال  وكان هناك تخوف من 
حقهم يف الشغل الذي يستحوذ عليه هؤالء بالشهائد املزورة وهنا نالحظ 
املفارقة بني الحديث الرّسمي عن النزاهة والشفافية وبني الواقع املغاير 

متاما له.
البيان املعلن  التأكيد عىل ما تضمنه  وجدد محدثنا 
مؤخرا من قبل الجمعية عىل غياب االرادة الصادقة لطرح 
بديل بعد ما تم التخيل عن قانون عدد 38 لسنة 2020 
يرتقي لتطلعات اصحاب الحق املنهوب خاصة وان ذلك 
الشهادات  اصحاب  لدى  االحتقان  حالة  من  زاد  التخيل 
السلطة  فيه  تتحمل  ما  العمل وهو  املعطلني عن  العليا 
السلم  عىل  تداعيات  من  له  وما  املسؤولية  الحاكمة 

االجتامعي بالبالد.
وتضمن البيان كذلك بحسب رئيس الجمعية مقاطعة كل املسارات 
واملطالبة  عملية  واجراءات  رسمية  امضاءات  تتضمن  ال  التي  التفاوضية 
بالبدء الفوري النصاف اصحاب الحق وكذلك رفض كل الحلول املُسقطة 
التي ال تراعي حقنا املرشوع لالنتداب يف صلب الوظيفة العمومية والقطاع 

العام والبدء يف تخصيص التمويالت الرضورية يف ميزانية 2023 للغرض.

غدا انطالق الحملة االنتخابية

دوائر بال منافسة وبرامج محلية يغيب عنها البعد الوطني

التمويل سيعيق اغلب 
المترشحين

وتخوفات من الترويج 
لخطاب العروشية 

والجهويات

كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل 

ننتظر مبادرة رئاسية لتفعيل مشروع املرسوم الذي تقدمنا به لضمان حقنا يف التشغيل

ـ ال توجد رغبة 
حقيقية في 

طرح ملف 
الشهائد المزورة

ـ سننظم تحركات 
جهوية وسنقاطع 
العملية االنتخابية
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استمرت التجاذبات وردود االفعال منذ اصدرت الهيئة العليا املستقلة 
وسائل  قبل  من  املعتمد  التوجيهي  القرار  )الهايكا(  والبرصي  للسمعي 
االعالم خالل الحملة االنتخابية والذي اعقبه إصدار الهيئة العليا املستقلة 
لالنتخابات قرارا يف ذات االتجاه تعتربه هو الذي يجب اعتامده دون غريه 
اي عدم االخذ بالقرار الذي اصدرته الهايكا وهذا ما يحدث الول مرة منذ 
التي  والضوابط  الرشوط  يحدد  قرار مشرتك  اصدار  يتفقان عىل  كانا  ان 

تلتزم بها مختلف وسائل االعالم تجاه جميع املرتشحني.
االطراف  جميع  عىل  تأثري  التعبري  جاز  اذ  »اللخبطة«  لهذه  وكان 
املتداخلة يف العملية االنتخابية النه من غري املعقول ان يحصل مثل هذا 
الخالف بعد كل هذه السنوات من التجربة لكليهام وهذا ما عرب عنه يف 
حواره لـ »الشعب« الدكتور بسام معطر رئيس جمعية »عتيد« اذ اشار 
اىل ان هذا الخالف غري منطقي وغري مقبول واستغرب من كيفية وقوعهام 

فيه بعد ان كانا يف السابق يصدرانه باالتفاق بينهام.
واضاف ان ما يجب التوقف عنده ان تركيبة »االيزي« هي متجددة 
من خالل اعضاء شاركوا سابقا يف مختلف الهيئات عرب عديد االستحقاقات 
االنتخابية يف حني ان تركيبة »الهايكا« مل تتغري منذ ان انطلقت يف مهامها 
عىل مدى سنوات عد يدة لذلك هم مل يجدوا قاسام مشرتكا كام يف السابق 

توجيهيا«  »قرار  الهايكا  اصدرت  اذ  االنتخابية  العملية  يخدم  ال  وهذا 
بحسب  االنتخابية  للحملة  تغطيتها  عملية  تنظم  االعالمية  للمؤسسات 
اخالقيات املهنة الصحافية باملقابل اصدرت االيزي قرارا مامثال ترص عىل 
انه املفروض اعتامده من قبل وسائل االعالم استنادا اىل ما لها من دراية 
عامة عىل االنتخابات كام يقول اعضاؤها وهذا ما فتح بينهام الباب لتبادل 
التهم وانكار دور كل منهام يف عالقة بتنظيم التغطية االعالمية االنتخابية.

العليا  الهيئة  قرار  تضمنه  ما  ان  قوله  عتيد  جمعية  رئيس  وواصل 

الحملة  اشكال  كأحد  املبارش  التسجيل  اعتامد  من  لالنتخابات  املستقلة 
االنتخابية يعترب غري كاف ومنها الحيز الزمني املخصص للمرتشحني وبالتايل 
القطاع  من  منها  والعديد  االعالم  وسائل  مختلف  تخوفات  تفهم  يجب 
الخاص من الكيفية التي يجب اعتامدها وذلك بسبب ما قد تتعرض له 
من عقوبات الحقا جراء عدم إلتزامها بضوابط ورشوط التغطية االعالمية 
التي اصبحت بسبب هذا الخالف غري خاضعة لقرار توجيهي مشرتك كام 
إىل  النفاذ  يف  الناخب  سيؤثر عىل حق  هذا  وكل  سابقا  به  معمول  كان 
اساسه  عىل  الذي  املرتشحون  سيقرتحه  وما  الحملة  متابعة  اي  املعلومة 

سيختار من سينتخبه.
* تداعيات

للمسار  السيئة يف عمومها  الظروف  بّسام معطّر  الدكتور  ومل يخف 
ما  وهو  العمومي  التمويل  منع  اىل  االقرتاع  نظام  من  بداية  االنتخايب 
سيعيق املرتشحني الذين يفتقدون لالمكانيات املادية من متويل حمالتهم 
االنتخابية وبالتايل ال يستبعد رئيس جمعية عتيد ان يؤثر غياب التمويل 
عىل جودة ونوعية الحمالت االنتخابية للمرتشحني ليقترص االمر عىل اقل 
اكرب عدد  الوصول إىل  عدد ممكن من االنشطة وهذا ما ال ميكنهم من 

ممكن من الناخبني.
وال يقترص االمر عند ذلك يضيف محدثنا عىل سري الحملة االنتخابية 
االنتخايب من ذلك قد تحصل  املسار  كامل  اىل  التداعيات ستمتد  ان  بل 
عىل  القدرة  وعدم  الخالفات  تلك  مثل  ان  اذ  الناخبني  من  عزوف  حالة 
وصول اصوات املرتشحني اىل الناخبني ستجعل هؤالء يخريون عدم املشاركة 
مبا ان الضبابية تلف مختلف املحطة االنتخابية الترشيعية وهو ما سيفرز 
القرابة او ما يعرف بالعروشية  يف مثل هذه الحالة تصويت عىل أساس 
وليس عىل اساس برامج وتصورات تطرح خالل الحملة االنتخابية وتشكل 
االوضاع  تلك  بسبب  سيغيب  ما  وهو  املرتشحني  بني  للتنافس  منطلقا 
الصعبة التي أرشنا إليها والتي ال تحرتم وال تلتزم برشوط نزاهة وشفافية 

العملية االنتخابية.
* اإلخالالت 

املهتمة  الجمعيات  وأساسا  املدين  املجتمع  من  املنتظر  وبخصوص 
التي  التكوينية  الدورة  إىل  عتيد  جمعية  رئيس  اشار  االنتخايب  بالشأن 
أنجزت لفائدة 120 من كوادر الجمعية من مختلف جهات البالد هدفها 
تكوين املكونني ملالحظة مختلف مراحل املسار االنتخايب بداية من حمالت 
مدى  عىل  الوقوف  مع   2022 نوفمرب   25 غدا  ستنطلق  التي  املرتشحني 

انضباط مختلف االطراف املشاركة يف هذا املسار مبا ينص عليه القانون 
املتضمنة  التقارير  وتقديم  واخالالت  ثغرات  من  به  ما  رغم  االنتخايب 

»لإليزي«  الرسمي  الناطق  ان  إىل  املسجلة. ونشري هنا  االخالالت  لكل 
محمد التلييل املنرصي ذكر يف وقت سابقا ان ما اصدرته الهايكا من قرار 
توجيهي بصفة احادية ال يلزم هيئة االنتخابات يف يشء وليس له أي اثار 
قانونية الن ما كان يجب ان يحصل هو التشاور بني هيئة االنتخابات 
وهيئة السمعي والبرصي ليصدر القرار التوجيهي وهذا ما تم تجاهله 
االنتخابات  العامة عىل  الوالية  لإليزي  للمنرصي(  دامئا  )والقول  أّن  مبا 

فهي التي سترشف عليها وتراقبها وتعلن عن نتائجها.

 الدكتور بسام معطر رئيس جمعية »عتيد« لـ»الشعب«
  الخالف بني »اإليزي« و»الهايكا« له تداعيات سلبية على املسار االنتخابي

  الظروف الصعبة ال تضمن 
التنافس النزيه وال اإللتزام 
بشفافية العملية االنتخابية

  غياب التمويل له تأثير 
على جودة ونوعية
 الحمالت االنتخابية

* لطفي املاكني

االتصال  يف  مهني  ماجستري  الثانية  السنة  طلبة  ينظم 
جلسة  واإللكرتونية  املكتوبة  املواد  إنتاج  ورشة  السيايس، 
السياسية  وتداعياتها  األوكرانّية  الروسية-  الحرب  حول  حوار 
 2022 نوفمرب   24 الخميس  اليوم  واالقتصادية  والجيوسياسية 
األوىل  الحصة  ضيف  وسيكون  اإلخبار  وعلوم  الصحافة  مبعهد 
من الجلسة السيد خميس الجهيناوي الذي شغل منصب وزير 
خارجية الجمهورية التونسية ما يناهز 4 سنوات كام شغل أيضا 

منصب سفري بروسيا وأوكرانيا.
ويهدف هذا اللقاء إىل فهم أسباب ودوافع وسياقات اندالع 
املستقبلية  وتأثرياتها  اآلنية  وآثارها  األوكرانية   - الروسية  األزمة 
واإلقليمي  الدويل  املستويني  واقتصاديا عىل  سياسيا وجيوسياسيا 
جلسة  يف  وستكون  التونسية.  البالد  عىل  تداعياتها  عن  فضال 
الحوار، كلمة أوىل للسيد الخميس الجهيناوي، يليها نقاش حول 
واألستاذة  والطلبة  الصحافيني  وأسئلة  تفاعالت  تتخلله  املوضوع 

وضيوف املعهد. 
االقتصادي  السياق  الثانية، سيكون محورها  الجلسة  أما يف 
للحرب الروسية -األوكرانية وتداعياته عىل االقتصاد العاملي إضافة 
إىل تأثرياته عىل حلفي الرصاع الرويس -األوكراين، وكذلك تأثرياتها 
السيدين  الثانية  الجلسة  التونيس. ضيفي  الوطني  االقتصاد  عىل 
فتحي النوري الجامعي والخبري ومعز حديدان الخبري يف االقتصاد 
حول  املفتوح  الحوار  ينطلق  كلمتيهام  بعد  املالية.  واألسواق 
الحرب االقتصادية يف الرصاع الرويس األوكراين وحلفاءهام، أدواته 

وآثاره وفرضياته يف املستقبل القريب والبعيد. 
وتأيت هذه التظاهرة يف إطار سياسة معهد الصحافة وعلوم 
لتعزيز  لطلبته  واملامرسة  والتحليل  الفهم  نوافذ  فتح  يف  اإلخبار 
الخربات  مع  التواصل  من خالل  والتطبيقية  النظرية  املكتسبات 
توجهنا  التظاهرة  هذه  وحول  العالقة.  ذات  املختلفة  املهنية 

ببعض األسئلة إىل السيد سفيان العبيدي أستاذ مبعهد الصحافة 
وعلوم األخبار فكان الحوار التايل...

معهد  اختار  ملاذا  اللقاء،  هذا  يتنزل  إطار  أي  يف  بداية   *
الصحافة وعلوم اإلخبار هذا املوضوع وملاذا خميس الجهيناوي 

تحديدا؟ 
وفق  يعمل  األخبار  وعلوم  الصحافة  معهد   -

األكادميي  النظري  التكوين  بني  تجمع  إسرتاتيجية 
املهني  للمحيط  املحرتفة  بالسياقات  ومحاكاته 
الوطنية  الساحة  مستجدات  محايثة  وبالتايل 
تدريب  صميم  من  هي  والدولية  واإلقليمية 
توقيت  يف  تكوينهم.  سنوات  مدى  عىل  الطلبة 
حوارنا هذا لدينا مجموعة هامة من طلبة املعهد 

املاجستري  أو  اإلجازة  سواء  االختصاصات  عديد  يف 
جزيرة  يف  موجودون  البحث  ماجستري  أو  املهني 

األشكال  شتى  يف  الفرنكوفونية  القمة  لتغطية  جربة 
يف  ليس  والحديثة،  التقليدية  واإلعالمية  الصحفية  واملحامل 
الجانب الصحفي فقط ولكن يف الجانب االتصايل كذلك. وجلسة 
النقاش التي يرشف عليها طلبة السنة ماجستري اتصال سيايس مع 
السيد خميس الجهيناوي وزير الخارجية األسبق كام هو معلوم 
لدى عموم التونسيني، هي دعوة بصفة أكرث دقة ووثيقة الصلة 
مبوضوع اللقاء وهو أنه كان سفري أسبق بالدولتني طريف الرصاع 

أي روسيا وأوكرانيا.  
* قبل السؤال عن الجانب السيايس من هذا اللقاء ماهي 
وعلوم  الصحافة  معهد  يف  لقاء  هكذا  من  األكادميية  األهداف 

اإلخبار؟
- يف الحقيقة األهداف واملكاسب عديدة أوال كام أسلفت 
الحديث هو متشٍّ عاّم يف معهد الصحافة وعلوم األخبار يهدف 

ومحك  العمل  حيز  يف  للطلبة  النظرية  املكتسبات  وضع  إىل 
التطبيق برشوطه االحرتافية يف اإلعداد واالتصال واإلنتاج متاشياً 
اللقاء  هذا  مثل  كذلك  الجديد.  التعليمي  النظام  متطلبات  مع 
تداخل يف إعداده اختصاصات مختلفة من أقسام املعهد، شارك 
مكتوبة،  صحافة  الثالثة  السنة  طلبة  األسئلة  صياغة  يف 
ويف التسجيل مع الضيف ويف إعداد البورتريه طلبة 
من املاجستري املهني يف الراديو واملاجستري املهني 
وبالتايل وإن كان  املنصات  الصحافة متعددة  يف 
يف  املاجستري  وأبناء  بنات  عليه  يرشف  الحدث 
املختلفة  بورشاته  مثّل  فإنه  السيايس  االتصال 
لتجربة  الطلبة  لعديد  وحقيقيا  واقعيا  محّكا 

اإلنتاج االحرتايف بأتم معنى الكلمة. 
غاية  يف  أمرين  إىل  هنا  أشري  أن  بّد  وال 
الجهيناوي  خميس  السيد  دعوة  هو  أوال  األهمية 
كلمة  »الخبري«،  الضيف  اختيار  لسياسة  هو درس مهم 
الخبري وبالتايل نتحدث عن صحافة الجودة يف مناخ إعالمي صار 
الكل خبريا دون الحاجة إىل أي دليل إلثبات الصفة، لذلك السيد 
الجهيناوي هو اختيار رجحه رغم تجربته الديبلوماسية الطويلة 
أنه تحديدا كان سفريا يف روسيا وأوكرانيا وإال ملضينا يف اسم آخر 
وأجدر  للميدان  أقرب  أنه  طاملا  أقل شهرة من ضيفنا  كان  وإن 
للرتويج  التقليدية  االتصالية  املحامل  مع  ثانيا  فيه.  رأيه  بإبداء 
املعهد  يترشف  بفيديو هو سابقة  الحدث  اإلعالن عن  تم  للقاء 
بها قبل اإلعالم املحرتف عرب اعتامد أحدث الربمجيات يف التصميم 

واملؤثرات ثالثية األبعاد. كام سيتم تصوير اللقاء بـ»الدرون«. 
* يف السياق السيايس للّقاء٬ ما هي أبرز محاوره؟

الدولية  السياقات  عن  فضال  الحرب،  اندالع  أسباب  أوال   -
إطالع  الجهيناوي  خميس  للسيد  فإن  ضيفنا،  مع  سنثريها  التي 

عىل الداخل الرويس واألوكراين والذي له دور هام فيام آلت إليه 
األمور ويف فرضيات الحل أيضا، ُمغيب يف التناول اإلعالمي حسب 
ضيفنا.  كذلك سيعود السيد الجهيناوي ألبعد من القادح املبارش 
مبا  عالقة  السلطة يف  توليه  إىل  ثم  بوتني  تعيني  قبل  إىل  للحرب 
ميكن تسميته بالسقوط املهمني لها كأحد قطبي املنظومة الدولية 
التاريخي  الرسد  بني  مراوحة  الحوار  سيكون  الزمن.  من  لعقود 
الحالية  لألحداث  مبارش  وغري  عميق  تأثري  لها  كان  ملحطات 
كذلك  محاور  هناك  الحرب.  لفتيل  املبارشة  لألسباب  والتفصيل 
إثناء  التشكل  بصدد  التي  الجديدة  الجيو-سياسية  الخارطة  عن 
عن  محور  هناك  واإلقليمية.  الدولية  التحالفات  عن  الحرب، 
والغذاء  الطاقة  يف  الحرب  هذه  جراء  للعامل  الكربى  التهديدات 
عن  محور  هناك  سيكون  النووية.  التهديدات  وعن  والصحة 
فرضيات الحل التي يراها ممكنة وأخريا هناك محور عن تأثري كل 
االقتصادي  الشق  أساسا. ويف  اقتصاديا  التونيس  الوضع  ذلك عن 
النوري أستاذ االقتصاد بالجامعة  اللقاء السيدين فتحي  سيحرض 
التونسية وعضو مجلس إدارة البنك املركزي سابقا ومعز حديدان 

الخبري يف االقتصاد واألسواق املالية. 
* يف عالقة بالوضع التونيس واملوقف الرسمي من الحرب 
الحديث  عن  السياسيون  يتمنع  ما  كثريا  مقرتحاته،  عن  فضال 
السيد  األسبق  الخارجية  وزير  سيتحدث  هل  التحفظ،  بواجب 
تخص  مواضيع  عن  ما  تحفظات  أبدى  أم  الجهيناوي  خميس 

الدولة التونسية وسياستها الخارجية؟
يُبد تحفظا عىل أي موضوع وسيكون هناك محور  - ال مل 
مستفيض عن التأثريات االقتصادية والسياسية للحرب عن الوضع 
الطلبة  أحد  سيؤمنها  التي  الحوار  جلسة  عن  فضال  التونيس، 
سيكون إثرها التفاعل مفتوح مع عموم الطلبة واألكادمييني ومع 

الصحافة واإلعالم.

سفيان العبيدي لـ»الشعب« 
لهذه األسباب سنتباحث اليوم حول الحرب الروسية- األوكرانيّة وتداعياتها على البالد التونسية

* حاورته: أّم إيّاد
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تغطية: ضياء تقتق 
انعقدت بالحاممات يومي 17 و 18 نوفمرب الجاري ورشات عمل 
منارصة  بحمالت  للقيام  االتصال  تقنيات  يف  القدرات  تقوية  حول 
املرأة  قسم  الورشة  هذه  نظم  الشباب.  تشغيلية  تدعيم  أجل  من 
بالتعاون  الدستورية  واملؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب 
الهولندية وذلك يف إطار مواصلة تنفيذ برنامج  النقابات  مع اتحاد 
واتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  املشرتك  النقايب  التعاون 
النقابات الهولندية تحت عنوان »من أجل تدعيم تشغيلية الشباب 

يف مناخ يحرتم العمل الالئق.
شارك يف أشغال الورشات ممثالت وممثلني عن املكتب الوطني 
املعطلني  الشهادات  وأصحاب  العامل  للشباب  الجهوية  واملكاتب 
االتحاد  إىل مشاركة  إضافة  تونس  لطلبة  العام  العمل واالتحاد  عن 

الوطني للمرأة التونسية والجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات.
تعلقت أهداف هذه الورشات بتحسيس املشاركات واملشاركني 
باملخاطر  والتوعية  املؤيدين،  كسب  يف  والتواصل  الخطاب  بأهمية 
مبفهوم  والتعريف  االتصالية،  األخطاء  عن  تنجر  أن  ميكن  التي 
الخطاب  ومكونات  مببادئ  والتعريف  املنارصة،  ومفهوم  االتصال 
يف مجال املنارصة إضافة إىل التدرب عىل اختيار الرسائل والقنوات 

االتصالية املناسبة.
نشط أشغال اليوم األول أستاذ التعليم العايل والخبري يف التنمية 
البرشية سمري حمدي مستعرضا املفاهيم األساسية املتعلقة باالتصال 
االتصال  مستوى  عىل  أو  املبارش  االتصال  مستوى  عىل  سواء  وذلك 

املؤسسايت.
املسارات  مختلف  االستاذ  بينّ  فقد  باملنارصة،  يتعلق  ما  يف  أما 
تحديد  ناجحة، خاصة عىل مستوى  منارصة  القيام بحمالت  وآليات 
املستهدفة  املجموعات  بدقة  وتحديد  املعتمدة  االتصال  تقنيات 
والتأقلم مع الهرم االتصايل ودراسة خصائص املجموعات املستهدفة 

وصياغة الرسائل االتصالية.
ويف هذا املستوى اعترب الخبري أن مسارات املنارصة تتمثل رئيسيا 
الرشكاء  وترشيك  القضية  ومكونات  بإرشاف  العام  الرأي  إعالم  يف 
وممثليها يف تصور وصياغة وعرض املرشوع إضافة إىل حفز املؤثرين 
كام  املنتظرة.  واملكاسب  أهدافه  توضيح  عرب  املرشوع  مساندة  عىل 
مختلف  يف  ورشيكه  املدين  املجتمع  إعالم  رضورة  عىل  الخبري  أكد 

مراحل املرشوع.
لحاالت  االتصالية  الخطة  أهداف  أن  حمدي  األستاذ  بي  فيام 

املنارصة متر عرب 3 مستويات: 
يتمثل املستوى األول يف أهداف معرفية تتعلق خاصة بالتوفيق 

خاطئة  معلومات  وتصحيح  املعلومات  وإعطاء 
والتبصري بالفرن املتاحة.

أما املستوى الثاين فيتعلق بتعديل االتجاهات 
األيادي  املوقف  أصحاب  كسب  مزيد  سواء 
للموقف  أصحاب  جذب  أو  املوقف  وتحصي 
املوقف  أصحاب  مع  التعاطي  كذلك  أو  املحايد، 

السلبي أو املناوبي.
السلوك  بتوجيه  فيتعلق  الثالث  الهدف  أما 
والحجز  والتسجيل  املشاركة  دفع  خالل  من 
التفاعل  كيفية  سمري  االستاذ  وأوضح  واالتصال. 
تجزئة  خالل  من  وذلك  املستهدف  الجمهور  مع 
الجمهور إىل رشائح وذلك لصياغة الرسائل املالمئة 

أن  وأضاف  لها.  املناسبة  االتصالية  الوسائل  واستخدام  رشيحة  لكل 
تحديد سامت الجمهور املستهدف ويف خصائصه الدميقراطية يكون 
واملستوى  االقتصادي  واملستوى  والعمر  الجنس  مؤرشات  خالل  من 

التعليمي و املوقع الجغرايف.

اإلقناع والتكامل
مع  والتعامل  اإلقناع  فنيات  مختلف  سمري  األستاذ  استعرض 
والتأكيد  البالغية  االحتياطات  اتخاذ  رضورة  مع  املسبقة  األحكام 
عىل املصالح الشخصية لحملة املنارصة والبناء املنطقي للحجج، مع 

التأكيد عىل بناء التحالفات والعمل عىل إنجاحها.
يف تطبيق للعرض التدريبي، قدم املشاركات واملشاركون يف أشغال 
منارصة  املجموعات محاكاة حملة  املسائية من خالل عمل  الحصة 
لفائدة أصحاب الشهادات من فاقت بطالتهم 10 سنوات وأتوجه إىل 
4 فئات تتمثل يف األحزاب السياسية واالتحاد العام التونيس للشغل 
والتكوين  التشغيل  ووزارة  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة 

املهني.
ويف تفاعله مع التامرين التطبيقية دعا األستاذ سمري اىل رضورة 
من  التي  التقنيات  أحد  باتباع  اتصالية  رسائل  إىل  البيانات  ترجمة 
األرقام  استعامل  أبرزها  لها  الجمهور  وجذب  االهتامم  لفت  شأنها 
والرسوم البيانية وامللصقات واملعلقات أو االمثلة الشعبية أو الرسوم 
الكاريكاتورية. كام أكد يف ذات املوضوع عىل اهمية استعامل تقنية 
اخبارية  نرشية  اعتامد  وكذلك  اإلجابات  ذكر  مع  الرائجة  األسئلة 

الكرتونية كوريا وقارة من شأنها تشكيل مرجع ومصدر للمعلومة. 
ميكن  التي  االتصالية  التقنيات  بي  من  أنه  الخبري  ذكر  كذلك، 
و  واملختصي  الخرباء  قبل  من  التوصيات  اعتامد  إمكانية  اعتامدها 

االستئناس بالرموز والشخصيات االعتبارية. 
وأوضح سمري حمدي انه ميكن استعامل الشعارات املعربة والرنانة 
أو اعتامد أسلوب القطيع الذي ميكنّن من الظهور مبظهر قوة خاصة يف 

حاالت التعبئة والتحشيد. 
حمالت عىل منصات التواصل االجتامعي 

أشغال  الحطاب  احمد  االتصايل  الخبري  أمن  الثاين،  اليوم  يف 
الورشات وتعلقت أساسا بصياغة خطة اتصالية رقمية واإلعداد الجيد 

لعيد ندوة صحفية.
من خالل عرض ومتارين تطبيقية منصتي »تويرت وفايسبوك« معا 
باملواعيد  املتعلقة  الرسائل، خاصة  األخبار ونرش  نقل  وأهميتهام يف 
والتظاهرات وتوفري إمكانية االتصال املبارش من خالل النرش عىل اكرب 

عدد ممكن من املتابعي. 
فيها  لهم  5 مجموعات حددت  اىل  واملشاركي  املشاركات  توزع 

مهاما تتنقل يف: 
املؤسسات  مختلف  مع  والتنسيق  اللوجستي  اإلعداد  فريق   -

االعالمية والصحفية 
- فريق صياغة األسئلة واملحاورات يف مختلف املستويات: تلفزية 

أو إذاعية
الندوة  موضوع  االتصالية  الرسالة  بتقديم  املطاف  الفريق   -

الصحفية
- فريق املتابعة والتقييم للندوة الصحفية

- فريق الكتابة والتفاعل عىل منصات التواصل االجتامعي.
عىل  الوقوف  واملشاركي  للمشاركات  امكن  األشغال  نهاية  يف 
مختلف مراحل اإلعداد واإلنجاز والتقييم للندوات الصحفية مع ذكر 

األخطاء واألطفال التي يتوجنّب تجنبها وعدم الوقوع فيها.

باالشرتاك مع الجامعة العامة للصحة، نظم قسم املرأة 
والشباب العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية أيام 21 و 22 
و 23 نوفمرب 2022 دورة تدريبية تستهدف ممثالت وممثلي عن 
الطبية وذلك من أجل  نقابات قطاع صناعة األدوية واملستلزمات 

صياغة اتفاقية قطاعية مشرتكة.
الجارية  السنة  انشطة  ضمن  التدريبية  الدورة  هذه  تندرج 
العام  اإلتحاد  بي  النقايب  التعاون  اتفاق  تنفيذ  إطار  يف  وذلك 
الئق  »عمل  بعنوان  الرنويجية  النقابات  واتحاد  للشغل  التونيس 
للمرأة والشباب العامل 2019 - 2023«. افتتح أشغالها األخ الطاهر 
الخاص  القطاع  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمي  الربباري 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمي  الشفي  سمري  األخ  عن  نيابة 
الدستورية  واملؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة  قسم 
مستعرضا الظروف الحالية التي تحف بالحوار االجتامعي وطريقة 

التعامل مع الرشكاء االجتامعيي.
واكد االخ الطاهر عىل أهمية وصعوبة النضال يف القطاع الخاص 
مع الدعوة لرص الصفوف والتنظم من أجل تحقيق املكاسب خاصة 
وان عديد االتفاقيات املشرتكة مل يقع تفعيلها الندثار نقاباتها وتنكر 

الغرف التجارية لتعهداتها.
واعترب االخ االمي العام املساعد ان 
اسرتاتيجيا  قطاعا  يعترب  االدوية  قطاع 
الخاصة  املؤسسات  منه  استفادت 
 19 كوفيد-  أزمة  منذ  الفت  بشكل 
سواء من خالل دعم الدولة او تحقيق 
لظروف  تحسي  دون  الطائلة  األرباح 

العامل.
املازين  حسن  االخ  عرب  بدوره 

االفتتاحية عىل  العامة للصحة يف مداخلته  للجامعة  العام  الكاتب 
تعهد االتحاد العام التونيس للشغل والجامعة العامة بشكل خاص 
بدعم كل النقابات الناشئة يف قطاع األدوية ويف املصحات الخاصة 

ومراكز تصفية الدم. 
لكافة  املساعدة  يدنّ  ملد  العامة  الجامعة  تجند  عىل  أكد  كام 
بلوغ  أجل  من  النواتات  وتأطري  الفتي  القطاع  هذا  يف  الناشطي 
متثيلية نقابية داخل املؤسسات الخاصة من شأنها تحقيق مكاسب 

جامعية لكافة املنتسبي لرشكات االدوية واملستحرضات الطبية.

لعامل  ميكن  ال  تضحية  دون  أنه  العام  الكاتب  االخ  وأضاف 
املؤسسات الخاصة نيل مطالبهم خاصة أمام تعنت أرباب العمل 

عىل احرتام الحق يف املفاوضات الجامعية وتنظيم القطاع.
وأمن أشغال الورشة االوىل األستاذ عبد السالم النصريي الخبري 
التي  باملبادئ  املتعلقة  الورشة  يف  القانونية  الشؤون  قسم  لدى 
تحتويه االتفاقيات القطاعية املشرتكة وفقا ملعايري العمل الدولية 
الخبري  نشطها  فقد  الثانية  الورشة  اشغال  أما  أقسامها.  ومختلف 

كامل القالل وموضوعها شبكة األجور والتصنيف املهني.
* م/ م

دورة تكوينية لصياغة اتفاقية قطاعية مشرتكة لعامل مؤسسات األدوية واملستلزمات الطبية

ورشات تطبيقية من أجل إعداد محالت املنارصة 
قسم املرأة والشباب العامل 
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جامعة الصحة تؤجّل يوم الغضب الوطني  
قررت الجامعة العامة للصحة تأجيل يوم الغضب الوطني املزمع تنفيذه اليوم الخميس 24 نوفمرب 2022، مؤكدة يف بالغ يوم أمس 

األربعاء أنه بعد التداول والنقاش مع سلط اإلرشاف تم االتفاق عىل إمتام إجراءات وتراتيب ترسيم األعوان الوقتني واملتعاقدين 
املنظرين يف غضون األيام القادمة قبل موىف شهر ديسمرب 2022.

وأكدت الجامعة تعهد ُسلَِط اإلرشاف بضامن استمرارية تأجري األعوان املتعاقدين والوقتيني إىل غاية تسوية وضعيتهم بالرتسيم.

أعضاء النقابة األساسية 
للبنك التونسي للتضامن 
  يف االتحاد الجهوي بتونس

زار أعضاء النقابة األساسية للبنك التونيس للتضامن املنتخبة حديثا مكتب األخ 
جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بتونس.

وقد دار حديث بني الطرفني حول خطط واسرتاتيجيات العمل املستقبلية وقد أوىص 
األخ جربان أعضاء النقابة بالعمل املتواصل ألجل مصلحة كل األطراف.

للبلديني  العامة  والجامعة  بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يتقّدم 
والفرع الجامعي للبلديني بتونس باخلص عبارات النهايئ للمكتب النقايب 
الجديد ببلدية تونس املنتخب دميقراطيا خالل املؤمتر التوحيدي االخري 
واطارات  لعملة وموظفي  النضالية  املسرية  فارقة يف  نقطة  مثل  والذي 

اكرب واعرق بلديات الجمهورية التونسية.
اليوم وأكرث من اي وقت مىض نجحنا يف القطع مع سياسة التفرقة 
واملوظفني  العملة  لكل  وممثلة  موحدة  اليوم  تونس  بلدية  فنقابة 
املجالس  تخول  ضد  منيعا  حصنا  وستكون  السواء  حد  عىل  واالطارات 
البلدية التي ما انفكت تبث الفنت وتسعى بيأس إىل ترذيل العمل النقايب 

ورضب مناضليه.
تعكس  واضحة  نقابية  اسرتاتيجية  إطار  تم يف  النقابتني  توحيد  ان 
توجهنا نحو رد االعتبار للقطاع البلدي والتصدي لجميع اشكال التمييز 
والتفرقة والرفع من نسبة التأطري داخل مختلف مكاتبنا النقابية فقطاع 
البلديات مبناضالته ومناضليه مدرك اليوم لحقيقة الرهانات التي يشهدها 
القطاع بدءا من مجلة الجامعات املحلية وما خولته من صالحيات غري 
محدودة لرؤساء البلديات وصوال إىل تسييس املجالس البلدية وسعيها 
السياسية  الجنداتها  واستغاللها  االدارة  دواليب  عىل  للسيطرة  املحموم 

فضال عن تعمد السلط املركزية والجهوية وتهميش القطاع.

التوحيدي  املؤمتر  بعد  البلديني  املستشارين  بعض  من  بدر  ما  إن 
االخري ما هو اال تأكيد عىل نجاح خيارنا من جهة لكنه يف املقابل يعكس 
املستوى املتدين لعدد من املجالس التي تربت عىل االسفاف واالنحطاط 
االخالقي والعنف اللفظي يف التعامل مع الطرف النقايب هاجسها تشويه 
املناضالت واملناضلني وهدفها االرباك والتفرقة فكان جديرا بها ان تعطي 
الدروس يف الدميقراطية لنفسها وملجالسها ان هذه املامرسات ستزيدنا 
حرصا عىل الدفاع عن منظورينا وسندعم املكتب النقايب الجديد ملا فيه 

خري العوان واطارات بلدية تونس.

الجامعة العامة للبلديين:

إىل متى تشويه املناضلني الحقيقيني؟

فعاليات المجلس 

القطاعي للمياه يف عدد الحق..
كان من املنتظر أن ننرش عىل أعمدة »الشعب الورقية« فعاليات ونقاشات املجلس 

القطاعي للجامعة العامة للمياه املنعقد يوم 17 نوفمرب 2022 بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية 
بإرشاف ورئاسة األخ عثامن الجلويل األمني العام املساعد املكلف بالحامية االجتامعية والقطاع 

غري املنظم الذي عّوض األخ صالح الدين الساملي الذي غادر النزل ساعة قبل بداية األشغال 
بسبب وفاة قريب له يف مسقط الرأس القريوان نعود من حيث بدأنا لنشري إىل كون املجلس 

وأعضائه ناقشوا عديد املسائل املهمة يف مجال املياه سنقدمها لعموم القراء يف عدد الحق مع 
االعتذار سلفا لألخوين عثامن الجلويل وحسني الشارين الكاتب العام للقطاع عن هذا ولهم منا 

جميعا كل الشكر والتفهم.
* رمزي الجبّاري
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املتحدة  األمم  اتفاقية  عىل  صادقت  التي  الدول  أول  من  تونس  كانت 
سنة  كيوتويف  وبروتوكول   1993 سنة  يف   )UNFCCC( املناخ  تغري  بشأن 
هذه  فإن  ذلك،  ومع  دويل.  بدعم  عديدة  إجراءات  اتخذت  وقد   .2002
إنشاء  وبالتايل  التامسك  إىل  اآلن  تحتاج  واملتنوعة  املتعددة  الخطوات 
اسرتاتيجية وطنية بشأن تغري املناخ )SNCC(، تأخذ يف االعتبار التحديات 
فإن  املبذولة  الجهود  ورغم  الثورة.  بعد  ما  لتونس  الجديدة  واالتجاهات 
العديد من املتابعني للشأن البيئي يرون أن التغريات املناخية تعد رضيبة 
للتطور الصناعي واالقتصادي لدول الشامل وإرثا سيئا وقاتال لدول الجنوب 
والتي بالرغم من مساهمتها الضئيلة واملنعدمة يف بعض املجتمعات إلنتاج 

الغازات الدفيئة فهي عرضة للتأثريات الحادة للمناخ.
للتهديدات  الحرارة وتراجع األمطار ونظرا  الشديد لدرجات  ومع االرتفاع 
التي تواجههام بالدنا جراء التغريات املناخية حاولنا تسليط الضوء عىل هذه 

الظاهرة يف السياق التايل.
يرى األستاذ يف علم املناخ بكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة تونس 
ونقص  الجفاف  أن  الحالوي،  زهري  املناخ  لعلم  التونسية  وعضوالجمعية 

األمطار وتأخر نزولها ميثّل إشكاال بيئيا جادا تعاين منه تونس 
خالل السنوات األخرية. 

إىل  يعود  الرئييس  السبب  بأن  قطعا  الجزم  ميكن  ال  إذ 
العوامل املناخية وتغرياتها. فالبالد التونسية عانت الجفاف 
خالل سنوات مضت وتواصلت يف العقود األخرية ألكرث من 
تواصل  مخاطر  من  ذاته  اآلن  يف  حذر  لكنه  أحيانا،  سنة 
حقبة الجفاف الحالية ليس فقط عىل املخزون املايئ للبالد 
وإنتاج  عموما  الفالحي  النشاط  عىل  ايضا  بل  فحسب، 
حاد  برتاجع  تهديدات  يواجه  بات  الذي  خصوصا  الحبوب 
يف معدالته. وتوقّع املتحّدث أن تشهد صابة الحبوب هبوطا 
حادا بالنظر إىل أن نحو 90 % من الحبوب التي تنتجها البالد 

هي من النوع املعروف بالبعيل أي الذي يعتمد أساسا عىل مياه األمطار، ما 
يجعل نسب اإلنتاج شديدة التأثر مبعدالت نزول األمطار اواضطرابها فهذا 
النوع من الحبوب، يحتاج إىل انتظام يف هطول األمطار من حيث الكميات 
وأيضا إىل توزعها عىل امتداد فرتات السنة. وأضاف أن نزول كميات كبرية من 
األمطار يف فرتة قصرية ليس بالرضورة أمرا ايجابيا وال ميكن لألرض أن تستفيد 
منه كأحسن ما يكون. فهطول كميات كبرية من الغيث يف وقت قصري قد 
يكون له تأثري عكيس وسلبي ليس عىل صابات القمح والحبوب فحسب بل 

أيضا عىل املوسم الفالحي عموما.
أكد  الشيخ  برشم  املنعقدة  املناخ  قمة  يف  التونسية  املشاركة  تقييم  وحول 
عن  عالوة  ميثلون  مشارك  مائة   من  بأكرث  شاركت  تونس  أن  املتحدث 
املسؤولني الحكوميني، عددا هاما من الخرباء يف قضايا البيئة وأيضا ممثلني 
عن مؤسسات وجهات فاعلة يف ملف التغريات املناخية وتأثرياتها إضافة إىل 

عدد من الشباب الناشط يف مجال املناخ.

* النساء واألطفال والشباب أكثر عرضة للخطر 
 من جهة أخرى، أعرب املتحدث عن قلقه إزاء تصنيف تونس من بني البلدان 
االكرث هشاشة تجاه التغريات املناخية وانعكساتها السلبية. كام أن مواجهة 
تداعيات هذه الظاهرة يستدعي وقفة جامعية وانتفاضة يف الوعي الجامعي. 
 فقضايا البيئة والتلوث والتغريات البيئية وارضارها تحتل اليوم مراتب متدنية 
يف اهتاممات أغلب التونسيني وحتى عىل املستوى الرسمي والحكومي مثة 
ثغرات ونقائص ترتاوح بني عدم وضع سياسيات فعالة وبني الرتاخي يف اتخاذ 
قرارت الزمة وحيوية احيانا مثل تلك املتعلقة بالترصف يف النفايات وهو أمر 
بات يشكل قضية جدية أوأيضا التعامل مع التلوث الكيميايئ الذي تخلفه 
املصانع الكيميائية كام هوالحال يف صفاقس أو قابس. ففي نظر محدثنا بات 
التلوث واملناخ وتغرياته عىل جميع  من امللح والحيوي أن يتم تبني قضايا 
املستويات يف تونس محذرا من خطورة تداعيات هذا امللف خصوصا عىل 
االطفال والشباب وحتى النساء حارضا ومستقبال باعتبار هذه الفئات هي 

االكرث هشاشة تجاه التغريات املناخية عىل حد تعبري محدثنا.
قرارات  مع  بالتزامن  الالزمة  التمويالت  إيجاد  رضورة  إىل  املتحدث   ودعا 
يف  الالزمة  األهمية  وإيالئها  املسألة  هذه  لتبنى  وجادة  واضحة  سياسية 

تهدد حياة  باتت  التي  املخاطر  ولتفادي  بيئيا  بالبالد  املحدقة  املخاطر  ظّل 
املواطنني السيام مع ارتفاع ملحوظ يف الكثري من األمراض املرتبطة بالتلوث 
املناخي مثل األمراض التنفسية وامراض الغدد الدرقية وحتى عدة انواع من 

الرسطانات التي زاد انتشارها. 

* سنفقد نسبة كبيرة من الماء الصالح للشراب 
املناخ  أجل  من  الشباب  بحركة  وناشط  مناخ  مفاوض  بالحاج  أحمد  قال 
هذه  إن  وأضاف  املناخ.  قمة  يف  شاركت  الحركة  إن  لـ»الشعب«:  بتونس 
حول  الوعي  رفع  الهدف  وكان   2019 سبتمرب  شهر  خالل  تأسست  الحركة 
بأول  قامت  قد  كانت  الحركة  هذه  وأن  بتونس  املناخية  التغريات  مشكل 
مسرية مناخية واحتجاج مناخي أمام  املرسح البلدي سنة 2019 أين طالبت 
الحركة  املناخية والعدالة االجتامعية وتتالت تحركات هذه  بالعدالة  حينها 
سنتي 2021 - 2022 حيث طالبت بإطالق حيوانات البلفيدير بإدراج الرتبية 

البيئية يف املناهج التعليمية.
الدورة 27  للمشاركة يف  الشيخ  الحركة برشم  أعضاء هذه  أن حضور  وأفاد 
لقمة املناخ يعد سابقة حيث طالبت الحركة بالعدالة املناخية 
والعدالة العاملية مع مئات الجمعيات والحركات التي تطالب 
تعويضاتها  دفع  املعنية  الدول  وتطالب  املناخية  بالعدالة 

التاريخية للدول الفقرية وبترسيع املفاوضات.
وأوضح املتحدث أن وجود أعضاء الحركة يندرج أيضا يف إطار 
الضغط عىل الحكومات لترسيع املفاوضات ودفع التعويضات 
الجمعيات  عديد  مبشاركة  الفقرية  للدول  الغنية  الدول  من 
من  وغريها   stop polution حركة  غرار  عىل  والحركات 

الحركات العاملية واملطالبني بالعدالة املناخية.
وحول املقصود بالعدالة املناخية قال املتحدث أن كل إنسان 
نظيف  مناخ  يف  يعيش  أن  يستحق  األرضية  الكرة  وجه  عىل 
ويف بيئة نظيفة إذ ليس كام نراه اليوم فعديد البلدان متسببة يف التغريات 
املناخية تعيش يف وضع أقل حدة من الدول غري املتسببة يف التغريات املناخية 
عىل غرار تونس التي تقدر نسبة انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بـ0,07 % 
ولكن لألسف تونس من أكرث البلدان التي تعاين من مخاطر التغريات املناخية 
كام ان تونس مصنفة من أكرث 33 بلد ستعاين من إجهاد مايئ إذ أننا سنفقد 
تونس  أن  كام   2040 سنة  حدود  يف  للرشاب  الصالح  املاء  من  كبرية  نسبة 
من أكرث البلدان املهددة 1300 كلم من الشواطئ بارتفاع مستوى البحر إذ 

وكذلك  سنوات  غضون  يف  قرقنة  جزيرة  اختفاء  سنالحظ 
جزء من جزيرة جربة.

وأفاد املتحدث أن بالدنا تعاين من ارتفاع معدالت الحرارة 
هذه  درجة   50 إىل  وصلت  قياسية  درجات  سجلنا  حيث 
أدت  التي  التساقطات  قلة  بالدنا من  تعاين  كذلك  السنة. 
بدورها إىل مشكلة يف شح املياه وكذلك أدت إىل مشكلة 
بالغابات  الحرائق  منسوب  ارتفاع  إىل  وأدت  الزراعة  يف 
وفقدان التنوع البيولوجي. وأشار املتحدث أن حركة شباب 
حالة  عن  باإلعالن  املطالبة  عىل  تشتغل  املناخ  اجل  من 

الطوارئ املناخية وقال املتحدث 
للمطالبة  الجمهورية  رئاسة  إىل  برسالة  التوجه  سيتم  أنه 

بإعالن حالة الطوارئ املناخية.
الشباب مهّدد بتأثريات التغريات املناخية ولهذه األسباب ال بّد من ترشيكهم 

يف صنع القرار.

مشاركة صعبة
وأفاد املتحدث أن أعضاء شبيبة من أجل املناخ بتونس قد شاركوا يف مسرية 
يف مؤمتر األطراف 27 املقام برشم الشيخ حاملني شعارا واحدا وهو املطالبة 

بالعدالة املناخية.
وقد طالب جميع الشباب والناشطني يف املؤمتر بدفع تعويضات مادية مقابل 
الخسائر واألرضار التي تعرّضت إليها دول الجنوب جرّاء تأثريات تغري املناخ 
أجل حامية  قرارات عاجلة من  اتخاذ  إىل جانب رضورة  تونس،  مثال ذلك 
الفئات املستضعفة خصوصا النساء واألطفال والسكان األصليني من مختلف 

الجهات واألقليات العرقية والجنسية. 
واستنكر بطء سري املفاوضات خصوصا انه إىل حد هذه اللحظة مل تف هذه 
وضامن  للتحرك  واملفاوضني  التونسية  الدولة  ممثيل  داعيا  بوعودها  القمة 

سالمتنا املناخية.
وقال املتحدث أن  شبيبة من أجل املناخ تونس هي مجموعة من الشباب، 
الذين يؤمنون  من جميع أنحاء تونس، ترتاوح أعامرهم بني 16 و26 عاًما، 
بنفس القضية ويناضلون من أجل هدف مشرتك. وهوالحفاظ عىل مستقبل 
صحي ومستدام ألجيال اليوم واألجيال الالحقة. ومن بني املطالب التي دعا 
إليها املتحّدث والتي ترنوإليها الحركة إعالن حالة الطوارئ املناخية يف تونس 
ودمج تدابري تغري املناخ يف وضع السياسات وكذلك  تعزيز املرونة والقدرة 
برنامج  لدعم  الغنية  الدول  عىل  املناخ.والضغط  تأثريات  مع  التكيف  عىل 
متويل الخسائر واألرضار باإلضافة إىل رسم اسرتاتيجية تكييف واضحة تضمن 

العدالة االجتامعية.

تحت خط شح فقر الماء 
املوارد  يف  والترصف  والنهضة  املحلية  التنمية  يف  الدويل  املستشار  يشري 
الوقت  يف  ملموس  واقع  املناخية  التغريات  أن  السعداين  يوسف  الطبيعية 
املنظومات  عىل  أثر  الذي  الدفيئة  الغازات  النبعاث  نتيجة  وهي  الحارض 
بالدنا  الحرارة حيث شهدت  أساسيني وهام  الطبيعية خاصة عىل عنرصين 
منذ مدة ارتفاع ملموس يف درجات الحرارة حتى عىل املستوى العاملي حيث 
التغريات  تأثري  فيتمثل يف  الثاين  العنرص  أما  إضافية  درجة   % 1,2 تجاوزت 
املناخية عىل كميات األمطار وخاصة توزيعها ووترية نزولها حيث الحظنا يف 

السنوات األخرية تداخل وتذبذب الفصول.
للتغريات  واضحة  هونتيجة  التغري  هذا  أن  املتحدث  وأفاد 
أن  املتحّدث  وقال  األمطار.  كميات  تراجع  إىل  مشريا  املناخية 
افق  يف  ستشهد  بالدنا  أن  إىل  تشري  تونس  يف  الدراسات  آخر 

2030/2050 تقلص األمطار يصل إىل 30 %  .

تأثير واضح وجليّ
املنظومات  عىل  يؤثّر  األمطار  وتقلص  الشديد  الحّر  أّن  اعترب 
يخّص  ما  يف  إنه  وقال  حيث  والطبيعية  والزراعية  الفالحية 
للغراسات  املعّدة  املساحات  أن  الحظنا  الزراعية  املنظومات 
تقلصت  جافة  الشبه  املناطق  يف  وخاصة  تونس  يف  املوجودة 
خاصة  مثمرة  أشجار  غراسات  تقع  لن  تكمييل  ري  وبدون 

كأشجار الزيتون والتني واللوز.
نتيجة  الجفاف  ظاهرة  تفاقم  بسبب  إتالفها  وقع  األشجار  بعض  إّن  وقال 
وخصوبة  النباتية  األصناف  بعض  انقراض  عن  ناهيك  املناخية  التغريات 
األرايض وخاصة مردودية هذه املنظومات الطبيعية. وأوضح أن قلّة األمطار 
أثرت سلبا عىل قلة مياه السيالن إذ أّن السدود مل تستوعب الكمية القصوى 

خاصة خالل السنوات األخرية.
ونظرا إىل صعوبة الوضع وحّدة التأثريات املناخية دعا املتحدث اىل رضورة 
التأقلم مع هذه التغريات املناخية من خالل ترشيد استغالل املياه وخاصة 
اختيار أصناف جديدة ومتأقلمة مع التغريات املناخية حتى ال تتقلص بعض 
الفالحة  غرار  تقنيات  عىل  استعامل  بد من  ال  الزراعية وكذلك  املساحات 

البيوليجية واملستدامة حتى ال تتأثر اإلنتاجية من جراء التغريات املناخية.
* أّم إيّاد

التغيرات المناخية تهدّد النساء والشباب 

فقدان املاء واختفاء جزيرتي قرقنة وجربة يف غضون سنوات   
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األخ عبد القادر الجالصي الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز لـ»الشعب«:

اإلدارة  من  األخري  التصعيد  إىل  تنظر  كيف   *
العامة للرشكة واملضمن ببيانكم األخري؟

اإلدارة  تدعو  أن  نأمل يف  كنا  الذي  الوقت  - يف 
العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  للمؤسسة  العامة 
اتفاق  إىل  تفاوض تفيض  إىل جلسة  والغاز  للكهرباء 
يحمي الحقوق املرشوعة للعامل واإلطارات فاجأتنا 
منسوب  ارتفاع  يف  ساهمت  استفزازية  بقرارات 
اإلنتاج  محطات  مختلف  يف  باملؤسسة،  االحتقان 
ويف  لهذا  مرفوض  األمر  وهذا  الكهربايئ  والتوليد 
خطوة أوىل وقبل ما سيسفر عنه لقاء الجهات اليوم 
مسؤوليتنا  منطلق  ومن  فإننا  نوفمرب   24 الخميس 
التنفيذي  املكتب  اعضاء  مع  التشاور  وبعد  النقابية 
عن  االمتناع  إىل  األعوان  كافة  دعونا  فاننا  للجامعة 
مستخلصة  غري  وهي  اإلضافية  بالساعات  القيام 
أخرى  خطوات  انتظار  يف  هذا  أشهر.  ومنذ  بطبعها 

نضالية تكون محّل إجامع األعوان.
أجلها  من  تناضلون  التي  مطالبكم  هي  ما   *

وهل وزارة اإلرشاف عىل علم بها؟
- أكيد أن وزارة اإلرشاف ممثلة يف وزارة الصناعة 
مطالبنا  مبرشوعية  علم  عىل  واملناجم  والطاقة 
هذا  الوزيرة  إىل  موجهة  مراسلة  يف  ضّمّناها  والتي 
إىل  اإلداري  التسلسل  وحسب  املراسالت  جانب  إىل 
والغاز  للكهرباء  التونسية  للرشكة  العامة  اإلدارة 
تنفيذ  إال  نطلب  ال  نحن  املايض.  أكتوبر  شهر  ومنذ 
بشأنها  واملتفق  واملوثقة  السابقة  الجلسات  محارض 
إداريا ونقابيا وهذه املطالب ليست تعجيزية ومنها 

والترصف  االقتصاد  ومنحة  التصنيف  مبنح  يتصل  ما 
ومنحة التنفيل مبناسبة ستينية املؤسسة. وهذه املنح 
تهّم األعوان وعددهم يتجاوز 13 ألف عون. نحن منّد 
التفاوض وإن مطالبنا مرشوعة والتصعيد  أيدينا إىل 

االستفزازي من اإلدارة غري مرّبر.
* يف الوقت الذي كان عدد من األعوان ينفذون 
نجاح  تؤمن  أخرى  فرق  كانت  احتجاجية  وقفات 
القمة الفرنكوفونية بجربة كيف كان أداؤهم وماذا 

عن تظاهرات سابقة؟

- بالفعل٬ الدفاع عن مطالبنا املرشوعة والقيام 
رشعنا  احتجاجية  وقفات  من  القانونية  بالتحركات 
عن  امتناعنا  مع  الجاري،  نوفمرب   15 منذ  فيها 
واملتخلدة  املتخلفة  االستخالص  حملة  يف  املشاركة 
بذمة الحرفاء وخاصة من أصحاب الرشكات واملصانع 
املستهلكة وبنهم للكهرباء، مع االمتناع عن السياقة 
خارج  بأنشطة  القيام  عن  واالمتناع  السواق،  لغري 
اختصاص العون. كل تلك التحركات املرشوعة، مل متنع 
االعوان واالطارات املرابطني مبدينة جربة ولهم تحية 
سلسلة  بطريقة  الكهرباء  اسرتسال  تأمني  من  إكبار 
واالقتصادية  السياسية  األنشطة  عدد  ارتفاع  رغم 
والنزل  الفضاءات  مختلف  بني  الفنية  والحفالت 
املستهلكة للطاقة، وهنا٬ أقول لإلدارة العامة إنه ما 
هكذا نكافئ األعوان واإلطارات املخلصني للمؤسسة. 

وهذا األمر من التفاين يف العمل »صباحا مساًء ويوم 
األحد« مل يكن يف قمة الفرنكوفونية فقط بل يف كل 

التظاهرات واألحداث الكربى التي شهدتها بالدنا.
* عىل ذكر مسألة استخالص ديون الرشكة وقد 

العامة  اإلدارة  تنفيذ  قبل  فيها  املساهمة  رفضتم 
لوعودها ما هي قيمتها املالية وما حّظ املؤسسات 

الكربى واملصانع املستهلكة للطاقة منها؟
- أوال٬ ال بّد من التوضيح أن امتناعنا عن املساهمة 
اإلدارة  تعي  ان  وامتنى  آيّن.  االستخالص  حملة  يف 
العامة للرشكة العامة للكهرباء والغاز أهمية مجهود 
استخالص  فقط عن  وامتنعنا  الباب  األعوان يف هذا 
إىل  سنعود  ثانيا  املواطنني،  بذمة  املتخلدة  الديون 
ألن  لالستخالص  العام  املجهود  يف  الفعيل  اإلسهام 

أكرث  ونحن  تهّمنا  املالية  وصحتها  املؤسسة  دميومة 
ديون  إىل  بالنسبة  أما  املسؤولني.  بعض  من  حرصا 
املؤسسة لدى األشخاص واملؤسسات فهي يف حدود 
وأدعو  الطرفني.  بني  بالتساوي  موزعة  مليار   2400
والوزارات  العمومية  واملنشآت  الوطنية  املؤسسات 
وأصحاب املصانع، إىل رضورة تسديد املتخلد بذمتها 
اآلن من أجل دميومة املؤسسة وهي الرشكة التونسية 

للكهرباء والغاز وسالمة توازناتها املالية.

* مثة سعي حكومي إىل خْوصصة عدة مؤسسات 
التونسية  الرشكة  ومنها  عمومية  ومنشآت  وطنية 

للكهرباء والغاز. ما هو موقفكم من هذا األمر؟
واملنشآت  العمومية  املؤسسات  هذه  إن   -
والرشكات الكربى تحتاج إىل مخطط عميل وتشاريك 
ال  لإلنقاذ  والنقابينب  والوزارات  االدارات  بني 
للخوصصة ونحن ويف كل الحاالت نرفض هذا التميش 
التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ومواقف 
الوطنية تصب يف خانة  املؤمترات  ومقررات  للشغل 
تجدي  لن  األحادية  املخططات  إن  املطلق.  الرفض 
والخارج  الداخل  يف  كفاءاتها  وعرب  ومؤسستنا  نفعا 

قادرة عىل اإلنقاذ. إنقاذ نفسها من داخلها.
الطاقات  استغالل  إىل  سعي  هناك  لكن   *  

املتجددة والبديلة من الشمس والرياح؟
من  املتجددة  الطاقات  استغالل  مع  نحن   -
إنتاج  مواقع  ويف  مولّدات  عرب  والرياح  الشمس 
نحن  ولكن  الجنوب  الشامل وخاصة يف  متعددة يف 
التونسية  الرشكة  املؤسسة،  حق  بحفظ  نطالب 
للكهرباء والغاز يف ذلك وان يكون للمؤسسة نصيب 
القطاع  إىل  الوجهة  نحول  أن  وليس  ذلك٬  يف  األسد 

الخاص وهذا القطاع ال ميكنه التحكم يف توزيع 
واستغالل مدخرات ووسائل عمل املؤسسة.

* ماذا عن مؤمتر الجامعة العامة للكهرباء 
والغاز؟

املؤمترات  إمتام  بصدد  اآلن  نحن   -
والفروع  األساسية  للنقابات  االنتخابية 
الجامعية وتتم حسب املخطط املدروس ويف 
وهذا  العتيدة  منظمتنا  قوانني  احرتام  كنف 
األمر هو مقدمة للمؤمتر الخاص بالجامعة يف 

بداية سنة 2023.

التصعيد االستفزازي من اإلدارة العامة
 غري مقبول وهذه مطالبنا املشروعة

* حوار ناجح مبارك

  الطاقات البديلة جزء من الحل ولكننا نرفض خوْصصة
 املؤسسة وتحويلها إىل مؤسسة مناولة وهكذا نرى

 مسألة استخالص الديون املقدرة بـ2400 مليار

 يدنا ممدودة للحوار ولكننا اآلن لن نمتنع عن القيام 
بالساعات اإلضافية خارج الوقت العادي للعمل

  أّمّنا القمة الفرنكوفونية وإطاراتنا وعمَلتنا 
كانوا جنود الخفاء يف كل التظاهرات الكربى

 وما هكذا تكافئنا اإلدارة العامة

يخوض أعوان الرشكة التونسية للكهرباء والغاز من عَملة وإطارات محطات نضالية متواترة منذ منتصف هذا الشهر وذلك دفاعا عن حقوقهم 
املرشوعة واملضمنة يف محارض جلسات سابقة مع اإلدارة العامة للمؤسسة ورغم املراسالت املتعددة وطلب جلسة حوار جديدة عىل قاعدة 
مطالب ومخرجات الهيئة إدارية للقطاع بتاريخ 6 مارس 2020 فإن اإلدارة العامة مثل ُسلَِط اإلرشاف تواجه مطالب األعوان بالصمت يف مرحلة 
لتحاول االستفزاز ورفع عصا العقاب ولهذا قررت الجامعة العامة للكهرباء والغاز بعد اجتامع املكتب التنفيذي رفض القيام بالساعات اإلضافية 
يف كل مواقع العمل والدعوة إىل لقاء جهات ثاٍن سيكون اليوم الخميس 24 نوفمرب 2022. وحالة االحتقان االجتامعي والتوتر والتي دفعت إليه 
اإلدارة العامة األعوان دفعا متواصل وعن كل هذه األحداث عن ملّف الخوصصة واملناولة كان لنا هذا الحوار مع األخ عبد القادر الجاليص الكاتب 

العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز.

تعزية ومواساة
العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  تنعى 
الصديق  والنقايب  األستاذ  العلمي  والبحث 
باملدرسة  القاليل زميلنا  إميان  واألخ محمد 
األجل  وافاه  الذي  مبنوبة  للتجارة  العليا 
 .2022 نوفمرب   22 الثالثاء  يوم  املحتوم 
الجامعية  وللعائلة  الفقيد  لعائلة  نتقدم 
والنقابية بأصدق عبارات التعزية واملواساة 

يف هذا املصاب الجلل.
بواسع  يتقبله  أن  القدير  العيل  الله  نسأل 
ويسكنه  مغفرته  بفيض  ويشمله  رحمته 

فسيح جناته. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة
بكّل حزن وأمل بلغنا خرب 
النقايب  املناضل  وفاة 
والسيايس  والحقوقي 
باألخرض  الحبيب 
املساعد  العام  الكاتب 
السابق لالتحاد الجهوي 
بجندوبة.  للشغل 
يتقدم املكتب التنفيذي 

عائلته  إىل  بجندوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
التعازي  بأحّر  ورفاقه  وأصدقائه  وأقاربه 
املغفرة  له  راجني  املواساة  عبارات  وأصدق 

والرحمة وللعائلة جميل الصرب والسلوان.
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للشغل  الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد  االخ  ترأس 
االعضاء...  كافة  بحضور  الجهوي  التنفيذي  املكتب  اجتامع  باملنستري 
للنظر يف جملة من امللفات والوضع النقايب العام بالجهة اذ تم التعرض 

إىل عديد املسائل املطروحة جهويا ووطنيا..
وقد كان افتتاح االشغال بكلمة توجيهية من االخ سعيد 

يوسف الذي بادر بتحية زمالئه اعضاء املكتب التنفيذي 
ملا بذلوه من جهد طوال فرتة غيابه لدواع صحيّة قاهرة 
مؤمترات  من  املتنوعة  باالنشطة  أو  بالتسيري  سواء 
باقي  مع  او  االرشاف  سلطة  مع  واجتامعات  وندوات 
الهياكل من نقابات وفروع جامعية وغريها من االنشطة 

املطروحة  املسائل  عديد  التنفيذي  املكتب  تناول  كام 
ومنها التأكيد عىل رضورة تعزيز االنتساب وتوسيع رقعته 

الشهرين  مهّمة خالل  مواعيد  املقبلة عىل  واملنظمة  خاصة 
ومضامني  حراك  من  به  يوصيان  وما  وجانفي(  )ديسمرب  القادمني 

بدء من ذكرى استشهاد حشاد  وصوال اىل احداث جانفي وغريها من 
املناسبات ومن ثّم كان التأكيد عىل مسألة االنتساب وتعزيزه ودوره يف 

تفعيل الزخم النقايب...
منّوها  الرتبوي  الحراك  ودعم  سعيد  االخ  مثن  اخرى  جهة  من 
بنضاالت رجال التعليم مجّددا التهنئة إىل النواب الذي »صاُموا« طويال 
وأفطروا عىل اتفاق مْجٍز مل يكن وليد اتاوة او مزيّة بل كان مثار صرب 
مركزيا  النقابية  الهياكل  وكذلك  للمربني  مريرة  ونضاالت  وتضحيات 
وجهويا من خالل دعم غري مسبوق... ومن ثم ـ والقول لالخ سعيد ـ 
يتعني بل يتوجب تهنئة رجال التعليم مبا تحقق من مكاسب مع كل 
األماين بان تحقق بقية االطياف الرتبوية ما حققه املعلمون النواب من 

مكاسب كام شّدد االخ سعيد عىل ان االتحاد يبقى سندا لصيقا لرجال 
الوطني  البناء  اساس  هي  التي  الرتبوية  العملية  سري  لضامن  التعليم 
وهو ما دعا له االخ االمني العام يف كل املناسبات واملنابر نقابية كانت 
او سياسية شأنه شأن بقية اعضاء املركزية النقابية ومختلف الهياكل 

وطنيا وجهويّا.
* معالم الطريق...

من  تعترب  التي  التكوين  حلقات  شك  دون  هي 
النقابيني  حاجة  تتأكد  اذ  للمنظمة  الدعم  نقاط  ابرز 
اىل  خاصة  بصفة  النقابية  باملسؤولية  العهد  وحديثي 
طريق  معامل  ترسم  التي  والفعاليات  الندوات  مزيد 
ما  غرار  التقنيات عىل  من  يتوجبه  وما  النقايب  النضال 
عليه  دأب  ما  وهو  الذكر..  سبيل  بالتفاوض عىل  يتعلق 
االتحاد الجهوي عىل امتداد االشهر االخرية ومتّس كل الهياكل 

النقابية وخاصة منها املحدثة أخريا...
* نجاح وتحذير

املسجلة أخريا  االيجابيات  الحديث عن بعض  تّم  من جهة اخرى 
الذي  املعادن  قطاع  مستوى  عىل  نجاحات  من  حديثا  تحقق  ما  عىل 
يبرش بخري بالنظر اىل توسيع شبكة املؤسسات وتشغيل اآلالف بناء عىل 

ثقة مطلقة من اليد العاملة وكفاءتها.
اما عن التحذيرات فكانت من هذه الحمالت التي يشنها جامعة 
بعض املواقع االلكرتونية التي دأبت عىل  شن حمالت التشويه والشتم 
وبث املغالطات وقلب الحقائق ومنع الفنت لبث البلبلة وشق الصفوف 

وارباك العمل النقايب فضال عن هتك االعراض والنيل منها.
* حمدة الزبادي

في اجتماع المكتب التنفيذي بالمنستير

ارتياح للوضع الرتبوي وتحضريات لـ »ديسمرب«

في أريانة

مؤتمر الفرع الجامعي 
للشؤون الدينية

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بأريانة انه تقرر 
عقد املؤمتر الفرع الجامعي للشؤون الدينية بأريانة وذلك يوم السبت 
03 ديسمرب 2022 بداية من الساعة العارشة صباحا )10( بدار االتحاد 

الجهوي.
الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
 )117( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية  الرشوط  فيه  تتوفر  ممن 
من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد 
عىل   2022 نوفمرب   26 السبت  يوم  اقصاه  اجل  يف  للشغل  الجهوي 

الساعة منتصف النهار.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد مدة خمس 

سنوات كاملة متتالية عند الرتشح.
اربعة  عن  تقل  ال  ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  ان 
عن  تقل  ال  ملدة  تحملها  كان  او  الرتشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات 

خمس سنوات كاملة
ان يكون مبارشا للعمل وغري متقاعد.

االقل طبقا  امرأة عىل  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضمن 
للفصل )117( من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها 

من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من تم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة الشعب طبقا للفصل 

)222( من النظام الداخيل.
الجّوال  الهاتف  رقم  ـ  املطلب  يتضّمن  ان  يجب  مالحظة:   *
ـ  اآليل(  )الرقم  الوحيد  املعرف  ـ  النيابية  واملدة  النقابية  املسؤولية  ـ 

العنوان الشخيص.
* الكاتب العام عدنان بن صالح

العامة  للنقابة  القطاعية  الهيئة اإلدارية  بالحاممات أشغال  انعقدت 
لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان برئاسة األمني العام املساعد املسؤول 
عن قسم الوظيفة العمومية األخ محمد الشايب، وبحضور األخ سامي 
الطاهري األمني العام املساعد املسؤول عن االعالم والنرش واالخ عامد 
الخليفي الكاتب العام للنقابة واالخوة الكتاب العامني أعضاء الهيئة 
أمام  القطاع،  يعيشه  الذي  العام  الوضع  يف  للنظر  وذلك  االداريّة، 
بها  التي ميّر  ُسلَِط االرشاف والصعوبات  التفاويض مع  املسار  تعطل 
القطاع يف ظل التهميش والالمباالة والتنكر لالتفاقيات واالستنزاف غري 

املسبوق للكفاءات الطبية.
الصعوبات  أكد عىل  الشايب حيث  األخ محمد  اإلدارية  الهيئة  افتتح 
اىل  الوصول  عن  الحكومة  وعجز  القطاعات  مختلف  تشهدها  التي 
حلول واكتفائها باالستناد عىل املنشور 20 للتهرّب من التفاوض رغم 
الوضع االستثنايئ الذي متّر به البالد. وتطرق االخ الشايب اىل املفاوضات 
املاراطونية التي خاضها االتحاد للتوصل اىل اتفاق للزيادة يف األجور. 
وخلُص إىل متسك االتحاد باملرفق العمومي وبرضورة إصالحه وعىل 

رأسه املنظومة الصحية التي تعترب من أهّم األولويات.

* المخاطر محدقة بالبالد
أشار  البالد  به  متر  الذي  العام  الوضع  املوجزة حول  مداخلته  خالل 
املسبوقني  غري  والغموض  الضبابية  حالة  اىل  الطاهري  سامي  االخ 
اللّذين تشهدهام البالد خالل هذه الفرتة، واىل تعّمق األزمة يف جميع 
املستويات االقتصادية واالجتامعية والسياسية. واعترب االخ الطاهري 
أن خطورة العوامل الداخلية تنضاف اليها املخاطر الخارجية املحدقة 
»املوت  بحالة  وصفه  ما  تعيش  وهي  بالتفكك  الدولة  يُهدد  ماّم 
يعشها  مل  البالد  فيها  تسري  التي  االوضاع  أن  يْخِف  ومل  الرسيري«. 
االتحاد سابقا، وأنها ال تبعث عىل االطمئنان وأن كّل يشء بات ممكنا 

يف املستقبل.

* مسار تفاوضي صعب وجحود موجع
وأطباء  والصيادلة  لألطباء  العامة  للنقابة  العام  الكاتب  استعرض 
خاضته  الذي  التفاويض  املسار  مجمل  الخليفي  عامد  األخ  األسنان 
السابقة حول مجمل  الفرتة  اإلرشاف خالل  ُسلَِط  العامة مع  النقابة 
السلوك  به  اتسم  التي واجهتها، وما  القطاعية والصعوبات  املطالب 
الوزاري من تعطيل وتالعب وانعدام للمسسؤولية تحت مرّبر وبتعلة 

االنضباط للمنشور 20.
التي  الخطرية وتعقد األزمات  الخليفي حجم اإلشكاليات  وأبرز األخ 
القطاع  أبناء  كان  التي  كورونا  جائحة  مع  خاصة  بالقطاع  تعصف 
أدىن  ودون  عزال  ملواجهتها  األوىل  والخنادق  املتقدمة  الصفوف  يف 
االمكانيات والتجهيزات. وكان لهم رشف رفع تحدي القيام بجرعات 
التلقيح وتعميمه، مقدمني العرشات من الضحايا. ليواجهوا بعد ذلك 
بالجحود واإلنكار وعدم االعرتاف رغم كّل التضحيات التي قدموها، 

دون أن ينالوا مجرد الشكر.

* غضب وصيحة فزع إلنقاذ القطاع وكفاءاته
عديد  مداخالتهم  خالل  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  االخوة  تداول 

بترشيح  وقاموا  وأبناءه.  القطاع  تواجه  التي  واملصاعب  اإلشكاليات 
مهددة  باتت  التي  العمومية  الصحية  للمؤسسات  املرتديّة  االوضاع 
باالنهيار يف ظلِّ التدهوِر الشامِل يف البنية التحتية وتٱكلِها وافتقارها 
إىل أبسط التجهيزات٬ اىل جانب تراجع االوضاع املادية واالجتامعيّة 
لالطباء. األمر الذي شكل بيئة موبوءة ساهمت يف تفيش ٱفة العنف 
واالعتداءات عىل االطارات الطبية وشبه الطبية وتحميلهم مسؤولية 
املستشفيات  داخل  أحيانا  واملفقودة  املرتاجعة  الطبية  الخدمات 

العمومية.
مل يْخِف االخوة أعضاء الهيئة اإلدارية حالة الغضب العامة بني صفوف 
االطارات الطبية، خاصة يف ظل تسّمم مناخات العمل وانغالق اآلفاق 
األدىن  للحد  خضوعها  وعدم  النقل  بعبثية  الطبيّة  لالطارات  املهنية 
التي  واملهينة  الزهيدة  املنح  وتهافت  الرتقيات  وتجميد  اإلنساين، 
للمحاباة،  الكيل مبكيالني واخضاعها  لهم مع  االرشاف  ُسلَِط  بها  متّن 
ومن املفارقات التي أشار اليها املتدخلون بؤس منحة الجوائح التي 
اإلداريون  بها  يتمتع  التي  السلطة  وجه  يف  عار«  »وصمة  اعتربوها 

ويحرم منها األطباء أحيانا.
كام جدد أعضاء الهيئة االدارية متّسكهم بالرفض املطلق لالمر الحكومي 
عدد 341 املسقط من سلطة االرشاف والذي زاد األزمة تعقيدا. أوضاع 
وصفوها بالبائسة دفعت بالكثريين اىل الدخول يف حالة من االحباط 
العمومية  املستشفيات  ومغادرة  الجامعية  االستقالة  يف  والتفكري 
واختيار الحلول الفردية والخالص الذايت والهجرة إىل الخارج، خاصة 
ونزيف  املؤسسات  أزمة  تعميق  من  يزيد  مبا  اإلغراءات،  كرثة  أمام 
الكفاءات الطبية يف ظّل النقص الفادح لألطباء يف املؤسسات الصحيّة.

األطباء والصيادلة وأطباء األسنان بالصحة العموميّة محبَطون وغاضبون                          خليفة شوشان

تعطل املسار التفاوضي واستهتار السلطة بالوضع الكارثي لألطباء والصحة العموميّة
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القوانني الجامدة!
من  بجملة  الشبابية  املبادرات  من  الكثري  تصطدم 
نقلة  لتحقيق  ألية خطوات  املكبلة  والترشيعات  القوانني 
ما  وهذا  االوىل  مراحله  يف  خاصة  مسارهم  يف  نوعية 
مرحلة  ان  من  بالرغم  املجازفة  عن  يحجمون  يجعلهم 
الشباب هي رديف لالندفاع واملغامرة وال يقترص ما ذكرنا 
التكبيل اصنافا  يتعدى ذلك  العمرية بل  الفئة  عىل هذه 
أخرى تقف عاجزة يف أحيان كثرية أمام معيقات قانونية 
يتحجج بها املاسكون باالدارة ودواليبها يف أي ملف يعرض 
مختلفة.  مسميات  وتحت  االختصاص  كان  ومهام  عليهم 
ويوجد اقتناع لدى العام والخاص ان من اسباب العطالة 
هي  مجتمعي  نشاط  اي  ومثله  االقتصاد  يعيشها  التي 
حزمة القوانني التي مل تواكب املتغريات الحاصلة ذلك ان 
هي  بالسلطة  املاسكني  قبل  من  املعتمدة  السلبيات  من 
كرثة القوانني والترشيعات وتداخلها وتوزعها ولو نظرنا اىل 
تجارب مقارنة لتبني لنا قلة القوانني ونجاعتها الن تطبيقها 
تجاوزنا  اننا  حني  يف  الجميع  لدى  ومتداوال  أسهال  يصبح 
»االكتفاء الذايت« يف سن الترشيعات اذ كلام عّن لصاحب 
املصطلحات  تقول  )كام  تنظيم  او  محارصة  السلطة 
االدارية( قطاعا معينا اال وسّنت له قوانني توزع عىل عديد 
املجاالت يف احيان كثرية »تعّوم« كيفية تطبيقها من مجلة 
اىل اخرى والنتيجة العجز يف التطبيق عند الحاجة اىل ذلك 
ناحية اخرى عجز املواطن عىل املسايرة واالملام مبا  ومن 

ان التشتت وتعدد املصادر الترشيعية ال متكنه من ذلك.
كام ان السمة البارزة يف تشاريعنا انها باتت متجاوزة 
وضعها  تم  عندما  منها  يرجى  كان  مبا  تقوم  تعد  ومل 
املعلن من قبل  املبطن وكذلك  الرفض  والدليل عىل ذلك 
يتجاهلون  الترشيعات  تلك  ان واضعي  املواطنني يف حني 
عديد املؤرشات والنتيجة ما نالحظه من ظواهر وسلوكات 
االجيال  قبل  من  خاصة  القبول  وعدم  الرفض  تستبطن 
لطموحها  تكبيال  القوانني  من  الكثري  يف  ترى  التي  الشابة 
يف نحت مستقبل افضل وهذا االستبطان يرتجم يف رفضهم 
ويفضلون  للسلطة  يرمز  ما  كل  مع  الغالب  يف  للتعامل 
اعتامد مسالك اخرى تجنبهم »االصطدام« وما يتبعه من 
ما  وهو  االجتامعي  واالحتقان  التوتر  دائرة  توسع  نتائج 
يتجىل يف املناسبات الجامهريية مثل الحفالت واملباريات 
واجراءات  لرتتيبات  الخضوع  الشباب  يرفض  اذ  الرياضية 
لتجاوزها  يسعى  لذلك  االوىل  بالدرجة  تستهدفه  يعتربها 

بأساليب تحمل الكثري من الرسائل والدالالت.
هو  مبا  القبول  ان  القوانني  هذه  عن  يغيب  وما 
هنا  ونرُّص  واملرنة  التنظيمية  املقاصد  أوىل  بدرجة  متوفر 
عىل كلمة املرنة ولعل تفاقم مظاهر كل ما هو مواز يف 
اذ يفضل  املتشددة والزجرية  املسحة  اىل  مجتمعنا يعود 
البحث عن منافذ اخرى ال تجعله يدخل  امامها  املواطن 
يف متاهات اهدار الوقت والجهد واملال دون ان تكون يف 
ايجابية ولها مردودية مجتمعية ونستدل  النتيجة  النهاية 
هنا بالكثري من القوانني التي مل تحقق ما كان ينتظر عند 
او  تجاري  او  مدين  هو  ما  بكل  عالقة  يف  وهذا  تطبيقها 
ارتفاع  عىل  ارقاما  تطالعنا  ما  كثريا  اذ  كثري  وغريه  جزايئ 
مجتمعية يف حني  التجاوز يف ظواهر  او  العنف  منسوب 
ان القوانني املتصلة بها ثقيلة يف عقوباتها ومرتكبوها عىل 
دراية بها وهنا يتساءل املتابعون للشأن العام عن الجدوى 

من صياغتها بذلك الشكل واملحتوى!.

حتى ال يتحول رفع الدعم إلى سيف مسّلط على رقاب الناس:
ا بالتلميح والتصريح

على الرئيس أن يحسم األمر بكل شفافية ووضوح

* لطفي املاكني

مل يخُل أي ترصيح حكومي أو رئايس أو حتى من مسؤويل صندوق النقد 
رفع  إمكانية  إىل  تلميحا  أو  علنا  اإلشارة،  من  الفارطة  األسابيع  خالل  الدويل 

الدعم عن املواد االساسية.
وهو أمر عىل غاية من الخطورة باعتبار ما سينجّر عنه من نتائج سلبية عىل 

الوضع االقتصادي للناس، وعىل األوضاع السياسية واالجتامعية واالمنية للبالد.
تعرف حكومة السيدة نجالء بودن دون شك ما حدث يف سنوات 78 و80 
وخصوصا يف جانفي 84، من زالزل اجتامعية تسببت يف سقوط عرشات الضحايا 
ويف قلب معادالت بكاملها جرّاء رفع جزيئ للدعم عىل الخبز فقط، فكيف سيكون 
الحال ان رضخت الحكومة الحالية ملا يُقال انها اشرتاطات صندوق النقد الدويل 

واحدة،  دفعة  والخبز  والوقود  االساسية  املواد  عن  الدعم  ورفعت 
خاصة يف الظرف الحايل الذي ميتاز بفقدان أغلب هذه املواد من 

االسواق وعودتها بأغىل من أسعارها وبصورة متقطعة ونادرة.
بالتأكيد لن تقدم الحكومة عىل التورط يف شبح انفجار 
قد  ما  بالخصوص  وتعرف  مآالته،  جيدا  تعرف  اجتامعي 
يرتتب عليه عىل الصعيدين الوطني والدويل، لكنها تراهن 
عىل كسب الوقت ومحاولة طأمنة مسؤويل صندوق النقد 

الدويل ووعدهم بانها سرتفع الدعم حتى يرصفوا لها القرض، 
الوقت نفسه تريد تأجيل قرارها »املوجع« اىل ما  بعد  ويف 

انتخابات املجلس النيايب يف 17 ديسمرب القادم، أي رمي الكرة اىل 
املجلس الترشيعي القادم الذي سيجد نفسه من أول يوم يف مواجهة 

مع الناس، القرار زيادات يف املواد االساسية ال ميكن ان يتحملها جيب املواطن 
املرهق بطبعه جرّاء السياسات الفاشلة للحكومة الحالية وملن سبقها.

التقارير الواردة عىل رئيس الدولة تحاول ان تقنعه بأن رّد الفعل الشعبي 
لن يصل اىل حدود الخطر، وأن الشعب معه، ويريد ما يريده هو له، لكن رئيس 
الجمهورية يعرف جيدا ان ذلك ال يعدو ان يكون مغالطات، والدليل عىل ذلك 
ما رّصح به يف آخر لقاء له مع وزير الشؤون االجتامعية مالك الزاهي حني قال 
إنه ال مجال للمساس بالدعم عىل املواد األساسية. وهو ترصيح يتناقض متاما مع 

التي قالت ان االتفاق مع  النقد الدويل نفسها  جاء عىل لسان مديرة صندوق 
تونس يتضمن إصالحات موجعة من أهمها رفع الدعم عن املواد األساسية، ومع 
الذين  املالية،  الحكومة ولوزيرة  الشؤون االجتامعية ولرئيسة  ترصيحات لوزير 
قادم ال محالة. وبني  بّد منه« وانه  الدعم »رّش ال  ان رفع  تقريبا عىل  أجمعوا 
هذه الترصيحات املتضاربة، تقف املنظامت االجتامعية يف نقطة الاليقني، حيث 
ان مخاوفها تبدو يف محلها من جهة الترصيحات الحكومية، التي بدت متعّجلة 
لهذا الرفع وبني ترصيحات الرئيس التي تبدو وكأنها خارج الرسب. وهنا ال بّد 
لرئيس الدولة من أن يكون الفيصل يف مسألة بهذه الخطورة، وذلك ال يتم اال 
من  يضع  الناس،  تقنع  وبسيطة،  سهلة  ولغة  مقنعة،  وحقائق  شّفاف  بخطاب 
خاللها كل األمور يف نصابها، ويبنّي ملاذا يُرفع الدعم وكيف ستتم العملية 
وما الفائدة من ذلك عىل االقتصاد الوطني، وكيف سيواجه املواطن 
املفّقر املتعب بطبيعته هذه اإلجراءات، أو ينفي جملة وتفصيال ما 
يروج، ويحاسب من يعلن من أعضاء الحكومة عن هكذا قرارات 
بهذا الحجم من املخاطر عىل السلم االجتامعية دون ان يكون 

متأكدا من انها ستُنّفذ ام ال.
وال شك يف أن تنفيذ هذه القرارات لن يكون باالمر الهنّي، 
االجتامعية،  والفئات  الطبقات  كارثية عىل كل  ونتائجه ستكون 
تبقى سيفا  البالد، وحسم أمرها رضوري جدا حتى ال  امن  وعىل 
مسلطا عىل رقاب الناس، تهدد به الحكومة يف كل مرة، وتجعله نوعا 
من االبتزاز أو نوعا من الضغوطات التي تزيد يف توتري االوضاع االجتامعية، 
غري  دويل  وموقف  أمنية  وهشاشة  سيايس،  غموض  من  الساحة  تعرفه  ما  مع 
العواقب،  محسوبة  غري  سياسية  مغامرة  االمر  نهاية  يف  منها  يجعل  ما  واضح، 
وقفزة يف املجهول ال تُحمد عواقبها، مهام كانت مربراتها مقنعة او تبدو كذلك 
ملن ال يعرف حقيقة االوضاع االقتصادية والضنك الذي يعانيه الناس منذ سنوات، 
وازداد تعقيدا وتعكرا منذ أشهر، واي اقدام عىل مغامرة بهذا الحجم، من قبل 
الحكومة، او حتى من قبل الرئيس والسلطة، هو يف املحصلة انتحار سيايس بكل 

ما يف الكلمة من معنى.

* محمد بوعود

ليس من باب كشف رس أو تقديم سبق لو قلنا اّن منظومة املحروقات تحكمها وتتحكم يف مفاصيلها 

25 دولة ترتيبها التفاضيل عىل النحو التايل: الواليات املتحدةـ  السعوديةـ  روسياـ  العراقـ  كنداـ  الصني 

ـ االمارات ـ الربازيل ثّم البقية الباقية كل هذه الدولة مجمعة هي من تحكم العامل من خالل ما توفره 

من انتاج يومي للنفط الخام لكّن صدق او ال تصدق اننا نجد تونس يف املركز ما بني 21 و22 ـ التي نجد 

فيها »القازوال« اغىل من البنزين وهو ما يضعنا يف التصنيف العاملي بني املرتبة 17 و18 يف عالقة باالنتاج 

الذي يوفر 25٪ فقط من استهالكنا، فيام نستورد من الخارج 75٪ من املحروقات لاليفاء مبتطلبات واحتياجات السوق الداخلية.

* الجّباري

قائمة 25 دولة املنتجة واملتحكمة يف قطاع النفط يف العالم

يف  املحارض  الذوادي  نبيل  قال 
ندوة جامعة النفط واملواد الكيمياوية 
يف  املحروقات  وضع  عن  حديثه  يف 
تونس يف ظّل العجز الطاقي اّن ارخص 
سعر ملادة البنزين يف العامل ـ موجود 
كلفته  من  بأقل  يباع  وانه  تونس  يف 
بجرزونة  الستري  مصفاة  يف  وتكريره 
واضاف الذوادي اّن سعر البيع للعموم 
البدء  تم  اساسية  أشياء   3 إىل  يخضع 
 2016 جويلية  شهر  منذ  تنفيذها  يف 
وهي آلية سعر البيع للعموم، الكلفة 
من  التسليم  سعر  الربح،  وهامش 
املحروقات  قطاع  يف  اّن  ولو  املصفاة 

ربح  هامش  عن  الحديث  ميكن  ال 
ألّن سعر الربميل مرتبط أساسا بسعر 
التونيس  الدينار  مقابل  الدوالر  رصف 
سنة  ميزانية  اّن  الذوادي  واضاف  ـ 
سعر  اّن  اساس  عىل  اعدت   2022
لكنه  75 دوالر  الربميل هو يف حدود 
اليوم يباع بـ 104 دوالر ـ وهذا يعني 
ـ  الدعم  صندوق  يتحمله  الفارق  اّن 
وملزيد التوضيح قال اّن زيادة مثال بـ 
10مليامت تساوي زيادة بـ 35 مليارا 
وانهى بالتأكيد ان القزوال هو االغىل 

يف تونس.
* رمزي

أرخص سعر »للبنزين« يف تونس!صدق أو ال تصدق

* نبيل الذوادي
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أسئلة حارقة، أجوبة غائبة وتواصل الغموض...
في ندوة جامعة النفط والمواد الكيمياوية

ـ  السابقة  الكيمياوية كعاداتها  النفط واملواد  ... نظمت جامعة 
ندوتها الثالثة لسنة 2022 ـ التي دعت إليها مئات املهتمني بالشأن 
الطاقي يف تونس ـ كام وجهت دعوات خاصة إىل الرؤساء املديرين 
الذين فيهم من حرض وفيهم كذلك من تغيب لكن كنا نود بشكل 
من االشكال لو تدخلوا يف ما يهّم مستقبل ووضع املحروقات يف تونس 
الطاقي خاصة يف ما يعرف  بامللف  وعن عالقات االمتداد والتواصل 
بالطاقات املتجددة وتحديدا الطاقة الشمسية التي ما زال أمرها يراوح 
مكانه إذ أنه ال الحكومة طرحت مرشوعها يف عالقة بتوجيه الدعم 
إىل مستحقيه وكذلك حول مسألة الترسيع يف امللف الطاقي خاصة 

الحكومات  من  مقربة  أطرافا  نسمع  حني 
عن  اإلعالمية  املنابر  يف  تتحدث  املتعاقبة 
رصد مبلغ مايل يف حدود 5 آالف مليار لذلك 
نسأل ما الذي مينع من الترسيع يف استغالل 
املتجددة؟  الطاقات  البديلة وخاصة  الطاقة 
وملاذا ارتفاع كلفة الدعم يف عالقة بـ5ِ آالف 
هذا  توظيف  سيتم  وكيف  املرصودة  مليار 
الرصيد املايل ونحن نعرف أن االسعار متغرية 
عامليا منذ بدء الحرب الروسية ـ األوكرانية؟

من  مسؤولية  نسأل،  أن  حقنا  من  كام 
عديدة  أسئلة  التونيس؟  الدينار  تدهوُر 

للصناعة  السابق  الوزير  حاول  مطروحة 
من  بعضها  عن  اإلجابة  قدور  خالد  السيد 
خالل التأكيد عىل أهمية واسرتاتيجية قطاع 
الطاقة يف حياة الشعوب خاصة زمن االزمة 
خارجية  وازمة  منوذجا(  )تونس  الداخلية 
يف  وأوكرانيا(  روسيا  بني  القامئة  )الحرب 
عالقة بعدم قدرة الدولة عىل تقديم منحة 
لدعم   )4( العمومية  للمؤسسات  دعمها 
امام  توقف  الذي  وهو  ـ  البرتولية  املواد 

انخفاض االنتاج مبا أننا كنا ننتج 70٪ من حاجياتنا 
البحث  تراجع رخص  مع  فقط  نوفر ٪35  فأصبحنا 
يف  رخصة   52 جملة  من  إذ  واالستكشاف  والحفر 
السيد خالد  2022، وأضاف  2010 إىل ال يشء سنة 
بن قدور أّن انخفاض االنتاج الطاقي يف تونس كان 
ـ   2014 بني  املمتدة  الزمنية  الفرتة  خالل  مرات   5
باإلمكان  فإنه  تراجع  الطاقي  إنتاجنا  وألن   !2022
ميغاوات  مليون   1٫9 بإنتاج  النقص  هذا  تاليف 
بتطبيق  يسّمى  ما  ضمن  املتجددة  الطاقات  من 
ميكن  وبالتايل  االجتامعي  الطاقي  التحول 
التحكم يف االستهالك الطاقي ملا نعلم أّن 
»الستاغ« لها مشاريع كربى يف افريقيا يف 
ميكن  وبالتايل  املتجّددة  الطاقات  مجال 
تجربة هذه الطاقات واستغاللها يف النقل 
وكذلك  العمومية  واملؤسسات  العمومي 
نظيفة وتتامىش  لتكون صناعتنا  للعائالت 
كاهل  إثقال  دون  تونس  إمكانيات  مع 
الدولة ـ مبصاريف مالية أخرى كام ميكن 
محركا  البديلة  الطاقات  هذه  تكون  أن 

للتنمية الجهوية ـ وأرص األخ خالد قدور 
أجره  ظّل  ويف  املواطن  إّن  القول  عىل 
الزهيد هو غري قادر عىل تحّمل أن يكون 
رشاء  مع  3650م«  بـ  بنزين  لرت  »سعر 
»دبوزة« الغاز املنزيل بـ 40 دينارا والحال 
منها  املستفيد  ليس  القارورة   هذه  أّن 
واملداجن  املطاعم  أصحاب  وإمنا  الوحيد 
وهي املوجهة أساسا لدعم العائالت لذلك 

كان فيها دعم كبري من الدولة.
)يتبع(

* رمزي الجّباري/ عدسة منترص العكرمي

للجامعة  العام  الكاتب  السمريي  سلوان  األخ  قال 
عن  الحديث  إّن  الكيمياوية  واملواد  للنفط  العامة 

املحروقات وامللف الطاقي ورفع الدعم عنه 
املغامرة  يشبه  ـ  الوقت  هذا  مثل  يف 

مجهولة العواقب بحكم اّن امللف 
االشكال  من  بشكل  »حارق« 

االقرتاب  رمنا  اذا  خاصة  ـ 
الدولة  دعم  منظومة  من 
العمومية  للمؤسسات 
مجال  يف  تنشط  التي 
باألساس  وهي  املحروقات 
وال  اكرث  ال  مؤسسات   4

تحاول  ان  قبل  لكن  اقل 
عىل  تعمل  التي  االطراف 

الدعم  امللف وخاصة رفع  هذا 
فانّه عليها ان تعرف كيفية التحكم 

ارتفاع  من  نحّد  كيف  ثّم  الدعم،  يف 
الطاقي؟!  العجز  يتواصل  وملاذا  الدعم؟  كلفة 

لنصل إىل النتيجة االهم وهي ملاذا عدم تحقيق املنظومة 

الحالية للنتائج املرجوة؟ وهنا يطرح السؤال االهم ما هي 
العوامل املؤثرة عىل منحة دعم املحروقات التي تقدمها 
االحيان  بعض  التأخري يف  من  ولو بيشء  الدولة 
توجيه  يتم  كيف  هو  عندي  االهم  لكّن 
علمنا  اذا  للمحروقات  الدولة  دعم 
انها يف حدود 5 آالف مليار وهذا 
الدعم الذي يأيت يف ظل تدهور 
الدينار التونيس وطرق رصفه ـ 
وهنا اقول أليست الدولة هي 
رصف  طرق  عىل  املسؤولة 
تراجعا  عرف  الذي  الدينار 
امام  الباب  فتح  بنيِّة  ـ  كبريا 
هؤالء  هم  فأين  املستثمرين 
املستثمرون سواء الجدد منهم او 
القدامى ممن تعودوا االستثامر يف 
تونس؟ لذلك أعود القول اّن ملف دعم 
املحروقات ملف هام البّد من اخذ الوقت 

لدراسة تداعيات توجهاته عىل الجميع!
* رمزي

األخ سلوان السميري الكاتب العام
 لجامعة النفط والمواد الكيمياوية

رفع الدعم عن املحروقات »حارق«
 وال نريد أن يكتوي بناره أي طرف!

  المواطن غير 
قادر على شراء 

قارورة الغاز
 بـ 40 دينار

السعرالحقيقي 
للتر البنزين 
3650م بعد
 رفع الدعم

*األخ خالد قدور خالل مداخلته
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الحاج الحسناوي السميري
)الكاتب العام السابق لجامعة النفط والمواد الكيمياوية(

عبد  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  الدراسات  قسم  لدى  الخبري  قال 
الرحامن الالحقة، إن أرقام املحروقات متغرية. وأشار إىل وجود توافق وطني 
عىل رضورة إصالح منظومة الدعم وليس رفع الدعم وهو ما يعترب أمرا مختلفا 
متاما عاّم ترّوج له حكومة بودّن٬ كام أن رفع الدعم عن املحروقات حاليا او 
املواد األصلية ميكن أن يدفع حوايل نصف مليون تونيس يقع تحت خط الفقر 

وكذلك الفقراء إىل أن يكونوا أكرث فقرا.

واضحا  وحوارا  وطنيا  توافقا  يستوجب  الدعم  منظومة  إصالح  أن  وأكد 
وشفافا. وبينّ أن إصالح منظومة الدعم يف هذا الوضع االقتصادي الصعب يف 
ظل ارتفاع نسبة التضخم ال يجب أن يبدأ بالدعم املوجه للعائالت وإمنا بالدعم 
املوجه للنسيج االقتصادي كسيارات التاكيس واملطاعم والذي ميثل حوايل 45 % 
من منظومة الدعم الحقيقية ثم يتم يف مرحلة ثانية تنظيم حوار وطني حول 

كيفية تعويض العائالت بتحويالت مالية.
وذكر الالحقة أنه ال توجد اي دولة تقوم بإصالح منظومة الدعم واألسعار 

»الحذر  قائال  أوروبا،  يف  الدعم  عودة  والدليل  جدا  مرتفعة  العاملية 
كل الحذر من إصالح منظومة الدعم خاصة انه يف جميع الدول ثبت 
العمل  من  وسنوات  سنوات.  تستوجب  الدعم  منظومة  إصالح  ان 
املواطن  مع  التواصل  من  بد  ال  كام  الحذر...  من  بدنّ  ال  إذ  والعمل 
والتفسري له »كام مثة مخاوف حقيقية من أزمة املحروقات التي هي 
يف الطريق«. وأشار إىل أنه ويف نطاق حلحلة االزمة، توجهت الحكومة 
بطلب مساعدة من الجزائر وليبيا وذلك بطلب من الجامعة العامة 
للنفط واملواد الكيمياوية، وتم تقديم مساعدة من الدولة الليبية بـ 
3 مليون طن من الطاقة وهو ما يغطي حاجياتها ألسابيع فقط، مام 
البرتولية  العمومية  املؤسسات  أما  متكررة،  »أمامنا«  األزمة  يجعل 
حلولها  الطاقي    االنتقال  يف  والترسيع  املحروقات  دعم  ومنظومة 
التي  الحالية  االزمة  بحقيقة  للشعب  الحكومة  مصارحة  يف  تكمن 
د حدوث أزمة املحروقات قريبا،  تعيشها تونس. وتوقنّع الالحقة تجدنّ
معربا عن تخوفه من أن تطال الغازوال، املازوط، وإن حدث ذلك فقد 
العمل  النقل عن  البالد عن نشاطها خاصة إن توقف قطاع  تتوقف 
سيكون سببا يف انفجار اجتامعي ال أحد يعرف عواقبه. ودعا الالحقة 

الحكومة إىل رضورة الخروج ومصارحة الناس بحقيقة األزمة بدل القول 
إن الوضع عىل ما يرام.

من  جملة  طرح  كان  الالحقة  الرحامن  عبد  الجامعي  األستاذ  أن  ويذكر 
األسئلة عىل حكومة نجالء بودننّ أهمها:

ما هي تكلفة التكرير مقارنة بالرشاء من املصدر؟

ملاذا مل تحدد الحكومات املتعاقبة قيمة األداءات les taxes يف بداية كل 
سنة جديدة؟

بعد ذلك ويف باب الحديث عن إصالحات الحكومة للمؤسسات العمومية 
حالة بحالة٬ فقد قدم منوذجا يهمنّ رْسملة البنوك العمومية وهي بنك اإلسكان 
حيويتها  استعادت  أنها  إذ  للبنك  التونسية  والرشكة  الفالحي  الوطني  والبنك 

وحققت أرباحا مالينّة خيالينّة يف ثالثة أشهر فقط.

الخبير االقتصادي واألستاذ الجامعي عبد الرحمان الالحقة في ندوة جامعة النفط والمواد الكيماوية

أزمة املحروقات قد تعود خالل أسابيع ونموذج »لإلصالح اإليجابي« تحَقَّق يف 3 بنوك عمومية

  ما هي كلفة تكرير املحروقات 
من امَلصدر مقارنة بشرائها؟ 

ملف المحروقات

ما حذرنا منه حكومة بودن حصل 
ووتر األجواء يف معمل الورق

النفط  بجامعة  الخاصة  الحاممات  ندوة  نجحت 
التي  امللفات  عديد  عن  اللثام  اماطة  يف  الكيمياوية  واملواد 
متفهنّمة  وحكومتها  وهياكلها  الدولة  تكون  ان  يفرتض  كان 
ومنتظرة ومتوقعة ملا قد يحصل بداخلها من تداعيات إذ مل 
يقفز ملف  واللوجستية وهنا  املالية  بإلتزاماتها  تِف أجهزتها 
ملزاج  وتعكر  احتجاجات  من  القرصين  والية  يف  حصل  ما 
توفري  يف  بودن  نجالء  حكومة  وزارات  تخاذل  بعد  املحتجي 
إعادة  بعد  بالقرصين  والعجي  الورق  ملصنع  األولية  املواد 
بعد  السكون  اىل  عاد  بعدها  الشهر  تتجاوز  مل  ملدة  تشغيله 
فالن  ملاذا؟  اما  واالشتغال  االستغالل  عن  اآلالت  سكتت  ان 
مواد العمل غري متوفرة هذا ما قاله االخ صنيك االسودي امام 
الحاصل  عىل  اسف  وكله  ِبكفٍّ  ا  كفًّ يرضب  وهو  الحارضين 
العام  الطرف االجتامعي وهو االتحاد  من عدم االستامع إىل 
مي أو  التونيس للشغل الذي كان نبنّه اىل خطورة الوضع االجتامعي ورد فعل آالف العامل باملصنع سواء كانوا مرسنّ
عرضيي وعائالتهم ـ الحكومة الحالية وأطرافها الكثرية متعمدة سلك طريق ال يزيد إالنّ تعفنا لألوضاع االجتامعية 
ـ كنا نعتقد جازمي اننا تجاوزناه ـ لكننّ يبدو اننّ هناك من هو مرص عىل املواصلة فيه ـ ليس من باب االكراهات 
وامنا من باب »تدريع الخواطر« وهذا التوصيف الذي اعتمده االخ الصنيك ـ يغني عن كل تعليق ـ اما ملاذا حصل 

هذا التغييب للمواد االولية! فهذا ال تجيب عنه حكومة بودن وهي التي »تشعل النار وتقول الدخان مني«! 

األخ الصنكي األسودي
الكاتب العام لالتحاد الجهوي بالقصرين

الوزارات المعنية بتوفير المواد األولية
 لم تقم بواجبها والبدّ من محاسبتها

الشركة الوطنية لتكرير النفط وتواصل الخسائر املالية
تتواصل الخسائر املالية للرشكة الوطنية لتكرير النفط )ستري( بال هوادة لذلك 
اختارت الحكومات املتعاقبة للحد من خسائرها املالية يف سنة 2016 متكيَنها من 
منحة مالية يف شكل دعم ليتم وضعها ضمن ميزانية الدولةـ  وهي ميزانية مل تكن 
كافية يف شكلها ومضمونها لوضع حد لنزيف الخسائر السنوية ـ نقول هذا بحكم 
للرشكة  املناسب، مام سبب  وقتها  عادة يف غري  »الدعم«ترصف  املنحة  ان هذه 
خسائَر اخرى مع مزوديها من مادة املحروقات الخام كام اننّ رشكة التكرير تعيد 

انتاج 5 اصناف من مواد املحروقات منها 49٪ غاز عادي و39٪ برتول.
ليبلغ حدود   ،2010 الوطني قد زاد وتفاقم منذ سنة  اننّ االستهالك  ويذكر 
52٪ كعجز طاقي ولو اننا بالعودة اىل الوراء فان عجزنا كان سنة 2021 يف حدود 20٪ فقط وهذه الزيادة يف االستهالك 
الطاقي تعود أساسا إىل الزيادة الكبرية يف عدد السيارات، واالستعامل املفرط الجهزة التربيد والتهوئة خاصة ليكون طبعا 

العجز املايل بالدينار التونيس.

واملواد  النفط  جامعة  ندوة  خالل  له  تدخل  يف 
بنزل  وتحديدا  الجنوبية  بالحاممات  املنعقدة  الكيمياوية 

قال  الجاري  نوفمرب  و19  و18   17 ايام  املهاري 
الختامي  اليوم  يف  السمريي  الحسناوي  الحاج 

لعديد  العامي  املديرين  الرؤساء  وبحضور 
يف  الناشطة  والخاصة  العمومية  الرشكات 
السيد  بحضور  وكذلك  املحروقات  مجال 
والرئيس  للاملية  السابق  الوزير  رضا شلغوم 
املدير العام الحايل للمجمع الكيميايئ التونيس 

مايل  مبلغ  توفري  عىل  قادر  لوحده  املجمع  إننّ 
الحكومة  إليه  ذهبت  الذي  مليار   1٫9 حدود  يف 

واعدت له برامج للتخيل عن املؤسسات العمومية وتجميد 
االجور والتخيل عن عدد من املوظفي وتوجهها لرفع الدعم 
يف  موجود  الحلنّ  ان  والحال  ـ  االخرى  التنازالت  وعديد 

تونس وميكن تحقيقه ببعض االجراءات التحفيزية ملنظومة 
عمل الفسفاط وصوال إىل املجمع الكيميايئ التونيس الذي 
الخارج  إىل  ملواده  تصديره  يف  للزيادة  له  موانع  ال 
والكيميائية  الفسفاطية  املواد  سعر  يعرف  وكلنا 
الحكومة  ان  يبدو  لكن  ـ  العاملية  االسواق  يف 
والسهل  السهلة  الحلول  عن  تبحث  الحالية 
عندها ان تحصل عىل مزيد من القروض لدفع 
القروض السابقة التي حان وقت دفعها والتي 
نرجو  ـ   2023 سنة  بداية  مع  موعدها  يتزامن 
ان تعمل الحكومة الحالية عىل ما هو موجود يف 
الداخل واستغالله يف الرتويج الخارجي وبالتايل توفري 
السيولة املالية التي تحتاجها املوازنة املالية للبالد هذا وقد 
مثنّن الحارضون عودة الخط 13 للسكك الحديدية إىل العمل 

وهي فرحة كانت بادية عىل كل الوجوه...

ما بحثت عنه حكومة بودن مع صندوق النقد الدولي
 موجود يف املجمع الكيميائي لكن ال حياة ملن تنادي!

* عىل عني املكان رمزي الجّباري عدسة منترص العكرمي
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يوم التضامن العاملي مع فلسطني

املواجهة بني االتحاد والحكومة »جايه... جايه«
األخ الطاهر البرباري في ندوة جامعة النفط والمواد الكيماوية حول المؤسسات العمومية   البترولية ومنظومة دعم المحروقات 

العام  األمني  الربباري  الطاهر  األخ  قال 
املساعد املكلف بالقطاع الخاص حني ترأس 
حول  التكوينية  للندوة  الثاين  اليوم  أشغال 
ومنظومة  البرتولية  العمومية  املؤسسات 
الوزير  التي حرضها كذلك  دعم املحروقات 
ان  قدور  خالد  السيد  للصناعة  السابق 
املواجهة بني االتحاد والحكومة الحالية آتية 
وال ريب فيها يف ظل أنها ال تتحاور وال تتفاعل 
سواًء مع املقرتحات أو مع تنفيذ االتفاقيات 

السابقة كام أنها تعمل يف غموض تام ودليلنا 
عىل ذلك إخفاء ما اتفقت فيه مع صندوق 
النقد الدويل كام أن الحديث عن رفع الدعم 
نعلم  وال  نعرف  ال  زلنا  ما  ألننا  مبالغة  فيه 
من هم هؤالء املعنيون بهذا الدعم إذا علمنا 
أجرة  يتقاضون  تونيس  مليوين  من  أكرث  أن 
شهرية أقل من 800 دينار كام أنه مثة مليونَا 
تونيس يعملون كذلك يف القطاع غري املنظم 
أما املنتمون اىل القطاع الخاص فهم من فئة 

املعذبني يف األرض وأنهى مداخلته بالقول إن 
احتدت  الذين  أولئك  أما  ُمْزٍر  العام  الوضع 
عليهم األزمة ويقولون ملاذا يصمت االتحاد 
فإننا نحيلهم عىل البيانات التي نصدرها بعد 
بودن  حكومة  من  االصالح  أمل  فقدنا  أن 
ومن الرئيس قيس سعيد ألن الدولة تخلت 
الصحة  قطاعات  يف  التعدييل  دورها  عن 

والنقل والتعليم.
* رمزي

واالنتفاضات  والثورات  فلسطني  يف  املواجهات  بدأت  عندما 
وانهاء  فلسطني  اىل   ، اليهودية  الهجرة  بوقف  املطالبة  واملظاهرات 
 181 رقم  قرارها  املتحدة  األمم  أصدرت  يومها  الربيطاين  االنتداب 
بتاريخ 29 /11/1947 بتقسيم فلسطني إىل دولتني عربية -ويهودية – 
وتدويل مدينة القدس، وذلك بناءا عىل توصيات اللجان التي أرسلت 
-األنجلو- »وودهيد   – األمريكية«  »بل  لجنة  ومنها  فلسطني  إىل 

األمريكية« والذي نال هذا القرار 33 صوتا وكان ضد القرار 13 صوتا، 
أيامها  بذل  وقد   %  56 والثانية   %  43 األوىل  مساحة  تبلغ  حيث 
أن  طبيعيا  وكان  القرار،  هذا  لتأييد  جهدا  ترومان  األمرييك  الرئيس 
الصهاينة  أخذ  وقد  الجائر،  القرار  هذا  الفلسطيني  الشعب  يرفض 

حكومة  من  بدعم  مرشوعهم  لتنفيذ  يستعدون 
عام  صدر  الذي  بلفور  لوعد  بناءا  االنتداب 
1917 ملنح اليهود وطنا قوميا يف فلسطني وفاءا 
لخدماتهم يف الحرب العاملية األوىل للحلفاء، مع 
ومبادئ  ألحكام  مخالفا  يعترب  التقسيم  قرار  أن 
حق  الشعوب  يعطي  الذي  الدويل  القانون 
حق  من  وليس  رغبتها  حسب  مصريها  تقرير 
األمم املتحدة الترصف يف وطن وإعطاء مساحة 
كبرية ومن أجود األرايض إىل فئة صغرية طارئة، 
 56 من  فلسطني  تعدادها يف  نسبة  ارتفعت  قد 
ألف عام 1917 إىل 560 ألف عام 1947 نتيجة 
الهجرة الصهيونية املنظمة من حكومة االنتداب 
وبضغط من الرئيس األمرييك ترومان الذي كتب 
باب  بفتح  بريطانيا  وزراء  رئيس  ترششل  إىل 
 ،1945 عام  ألف  ملائة  بفلسطني  لليهود  الهجرة 

الجيش  يهودي ضمن  فيلق عسكري  انشاء  وقد وافق ترششل عىل 
الفيلق  هذا  سيحارب  أنه  بحجة  ورايته  وضباطه  بجنوده  الربيطاين 
مع بريطانيا القوات النازية يف الحرب العاملية الثانية، حيث زّود هذا 
الفيلق العصابات الصهيونية يف فلسطني باألسلحة والذخائر والخربة 
األسلحة  ومن  الربيطاين  الجيش  مخازن  من  واألسلحة  العسكرية 
نشطت  وقد  العلمني،  جبهة  يف  أملانيا  من  عليها  االستيالء  تم  التي 
عصابات األرغون واشترين والهجاناة فشنت عدة هجامت عىل مراكز 
قوات االنتداب يف فلسطني واغتالت عددا من القيادات العسكرية 
ملوقفه  »برنادوت  الكونت  منهم  املتحدة  األمم  ومراقبي  الربيطانية 
يف  إرهابية  بعمليات  وقامت  الفلسطيني  الشعب  لحقوق  املؤيد 

حيفاء واملدن الفلسطينية.
وعندما تفجر الوضع يف فلسطني حشدت الدول العربية السبع 
وآالف  الله  عبد  امللك  قيادة  تحت  نظامي  مقاتل  الف   15 آنذاك 
وذلك  القوجي  فوزي  بقيادة  اإلنقاذ  جيش  باسم  العرب  املتطوعني 
بأحدث  ومسلح  ٍَّإ  ومَهيي مدرب  صهيوين  مقاتل  ألف   65 ملواجهة 
مع  ضارية  مواجهات  العربية  القوات  هذه  خاضت  وقد  األسلحة، 
العصابات الصهيونية، لكن الضعف العسكري العريب تسليحا وتدريبا 
أمريكيا  ودعم  العربية  األنظمة  بعض  وتواطؤ  الفاسدة  واألسلحة 
 1948 عام  كارثة  حدوث  اىل  أدى  الصهيونية  للقوات  وبريطانيا 
وترشيد نحو 750 ألف مواطن فلسطيني من وطنهم، وعندما أعلنت 

بريطانيا بتاريخ 15/05/1948 عن انتهاء انتدابها عىل فلسطني أعلنت 
ومبارشة  )إرسائيل(  املسمى  كيانها  قيام  عن  الصهيونية  العصابات 
اعرتفت بهذا الكيان كل من أمريكيا واالتحاد السوفيايت ولحق بهام 
فيام بعد الدول األوروبية واالتحاد السوفيايت ثم األمم املتحدة برشط 
 194 القرار  ديارهم حسب  إىل  الالجئني  قيام دولة فلسطني وعودة 
منها  احتاللها  أثناء  مجازر  عدة  الصهيونية  العصابات  ارتكبت  وقد 
مجزرة »دير ياسني« الذي قال عنها مناحم بيقن لوال هذه املذبحة 
ملا قامت دولة إرسائيل. بناء عىل ما تقدم وإذا نظرنا اليوم إىل واقع 
وانتفاضاته  ثوراته  كل  الفلسطيني  الشعب  خاض  أن  بعد  األمر 
تبعه من  1993 وما  التضحيات وصوال إىل مؤمتر مدريد عام  وقدم 

اتفاقيات أبرمت وغريها من إعالن مبادئ السالم نجد أن هذا العدّو 
مل يستجيب لكل هذه املبادرات ومينح الشعب الفلسطيني حقوقه 
املرشوعة وإقامة دولته الفلسطينية املستقلة عىل 22 % من مساحة 
األرايض الفلسطينية التاريخية، كام أن هذا االحتالل مازال ميارس بناء 
مزيد من املستوطنات ومحاولة رشعنتها كام جاء عىل لسان ناتنياهو 
من  فلسطني  اليوم يف  يجري  إمنا  االلتفافية،  الطرق  وإقامة  وأعوانه 
مجازر وإرهاب وامتهان لحقوق االنسان واعتقال املواطنني واغتيال 
املناضلني ومصادرة األرايض وقتل األطفال والنساء والشيوخ واقتحام 
حرمة ساحة املسجد األقىص والحرم االبراهيمي وقطع األشجار وغلق 
الطرقات واجتياح املدن والقرى واملخيامت يف الضفة الغربية، وكل 
الدولية  واملنظامت  لألسف  الدويل  واملجتمع  يجري  ذلك 
املعنية مل تجرؤ عىل اتخاذ موقف حازم وشجاع لردع هذا 
القرارات  بتنفيذ  وإلزامه  االجرامية  مامرساته  عن  الكيان 

الدولية املتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني.
إن الوضع يف فلسطني إزاء هذه املامرسات االجرامية ال 
يبرش بالخري وتحقيق سالم عادل وشامل يف املنطقة. إن ذكر 
مع  عاملي  تضامن  يوم  اليوم  أصبح  الذي  فلسطني  تقسيم 
الفلسطيني بكل مرارة ويذكر كم  فلسطني يذكره الشعب 
من التضحيات والدماء التي سالت من أجل فلسطني، وكم 
من املؤامرات والطعنات للقضية الفسلطينية من القريب 
والبعيد ومع هذا ان هذا الشعب قد عرف أن طريقه طويلة 
وتضحياته جسيمة ومالحم بطوالته أسطورية وإميانه بحقه 

وثوابته أقوى من أعدائه ألن هذا االحتالل إىل زوال.
واطامعها  الصهيونية  العقلية  أن  األيام  اثبتت  لقد 
بتغيري  تتغري  أن  ميكن  وال  حدود  لها  ليست  التوسعية 
يجري  إمنا  فلسطني.  من  ومرتكزاتها  جذورها  باقتالع  إال  قياداتها 
اليوم يف فلسطني يف يوم التضامن العاملي مع شعبها وتضحياته جعل 
التي تقف  العربية  األنظمة  بيت عريب صدمة ملوقف بعض  يف كل 
موقفا سلبيا مام يجري وتلك املطبعة مع هذا العدو، وجعل يف حلق 
الدويل  املجتمع  يشهده يف  ما  لكل  كل صديق صاحب ضمري غصة 
واملنظامت الدولية موقف عاجز عن أداء دوره ولجم مامرسات هذا 
وترفع  العامل  كنائس  أجراس  جميع  تقرع  أن  يجب  الغاشم.  العدو 
أصوات اآلذان يف املساجد يف يوم التضامن العاملي مع فلسطني إيذانا 

بإنهاء جرمية هذا العرص.

ملف المحروقات

* »محمد بدران«
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اهتم  لذلك  العدالة  منظومة  داخل  أساسية  منزلة  القضاء  يحتل 
رئيس الجمهورية يف مراسيمه مبا يراه كفيال بإصالحه رغبة منه يف تعايف 
أحكامه ونرشها للعدل ولإلنصاف. غري أن »منظومة العدالة« بقوانينها 
ومؤسساتها وهياكلها وبالهيئات املتعاملة معها يف حاجة إىل تغيريات 

عميقة حتى تستطيع املساهمة يف نرش قيم العدل واالنصاف.
املمكنة  اإلصالحات  هي  وما  العدالة؟  منظومة  وضعية  هي  فام 
مؤسسات  تعي  ومتى  واإلنصاف؟  املساواة  مجتمع  بناء  يف  لنجاحها 
الدولة بوجوب تطبيق أحكام القضاء كخطوة رضورية لبناء »االنتامء 

السيايس« عىل سيادة حقوق املواطنة ومبدإ الحرية؟
لتصبح  السياسية  السلطة  بوصلة  تغريت   2021 جويلية   25 بعد 
غايتها دولة الحقوق واملواطنة بديلة عن عرشية حكم فاسد تنفذت 
السياسية  املجاالت  داخل  السابق  النطام  وبقايا  النهضة  حركة  فيه 
تناسق عمل  ولتعطل  القانون  بسلطة  لترض  واالقتصادية  واالجتامعية 
منظومة العدالة يف ترابطها وانفتاح مؤسساتها عىل مشاغل املتقاضني.

»لقد أعطيت الفرصة تلو الفرصة، وتم التحذير حتى يطهر القضاء 
إال  القانون،  تجاوز  الفساد ومن  البالد من  أن يطهر  نفسه، وال ميكن 
امللفات،  لفتح كل  تلكؤ وتأخري متعمد  للقضاء... هناك  بتطهري كامل 
وتم  نهاية...  دون  الوضع  يستمر  أن  ميكن  وال  جاهزة...  أنها  رغم 
التمحيص يف امللفات ألسابيع عديدة حتى ال يظلم احد... إذ ال ميكن 
لقصور العدالة أن تغيب عنها العدالة. مل نتدخل يف عمل القضاء ولكن 
الواجب أمىل علينا التدخل«. هذا ما رصح به الرئيس قيس سعيد عند 
إرشافه عىل مجلس الوزراء يف 01 جوان 2022 مربرا سبب قرار عزله 
لسبع وخمسني قاضيا، مشريا إىل ارتكابهم لجملة من التجاوزات، من 
بينها تعطيل تتبع ذوي الشبهة يف ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق 
الرسي«،  »الجهاز  ملف  يف  الجزائية  االجراءات  مجلة  من   23 الفصل 
لها  باألمن  عالقة  ذات  قضايا  يف  جزائية  أبحاث  فتح  عن  واالمتناع 
صبغة إرهابية. وأشار أيضا إىل استغالل أحد القضاة لصفته بالقطب 
القضايئ االقتصادي واملايل لتعطيل تتبع ذوي الشبهة يف ملفات ارهابية 
أحدهم  وتعمد  النفوذ،  وأصحاب  سياسية  أطراف  لحامية  والتدخل 
التدخل يف مسار قضايا انطالقا من موقعه كمستشار برئاسة الحكومة.

من  ليتخذ  العدالة  منظومة  قلب  القضاء  إىل  الرئيس  اتجه  لقد 
تطهريه مدخال لبناء

املامرسة  تقاليد  مع  للقطع  اتجهت  التي  الجديدة«  »الجمهورية 
السياسية السائدة قبل 25 جويلية 2021. لقد عاىن مرفق القضاء من 
سيطرة السياسيني واتخاذه أداة لتصفية الخصوم لذلك وجب اإلصالح. 
لقد اقتىض التغيري حسب سعيد االنقالب عىل »روح القوانني« لذلك كان 
دستور 2014 هو العقبة التي ينبغي تجاوزها لبناء »حكم الشعب« وفق 
سياسية  مامرسة  ترشيعاته  تضمن  جديد،  دستور  عىل  استفتاء  تنظيم 

والقضائية  التنفيذية  الثالث  السلطات  بني  بتوارن  محكومة  مستقرة 
القضاء ليمّس  العدالة تجاوز  والترشيعية. هو وعي باإلصالح ملنظومة 
الدستور روح القوانني والهيئات املنظمة له كاملجلس األعىل للقضاء الذي 
تّم تعويضه مبجلس مؤقت ينتظر العودة إىل الوضع الرشعي االنتخايب 
يف زمن قادم. هي معركة لن ينهي جدلها غري استقالل مرفق العدالة 
عن األحزاب وعن كل تدخل من السلطة التنفيذية يف شؤونه، عامده 
الدميقراطي  الزمن  لعله  واإلنصاف.  العدل  تحقيق  ورهانه  االنتخاب 
لخدمة  لالستقاللية  الضامن  بوصفه  الرئيس  عليه  يراهن  الذي  الجديد 
الصالح العام حيث الربملان واملؤسسات الدستورية والهيئات التعديلية 

للوصول إىل جمهورية جديدة.
* مجلة »القضاء اإلداري« واإلصالحات املنتظرة

قوانينها وترشيعاتها حتى  تطوير  يقتيض  العدالة  بناء منظومة  إن 
تكون مواكبة للواقع

ومالمئة للتغريات الحاصلة يف العامل. كام أن وجوب حضورها يقيض 
بإيقاف مظامل الدولة وإنهاء تجاوز اإلدارة لسلطتها التي مست حقوق 
املواطنني األساسية كالشغل والكرامة. لذلك فإن إصالح الترشيعات يف 
مجال القضاء اإلداري واجبة مبقتىض الواقع السيايس الجديد الذي فرضته 
الثورة التونسية وما صاحبه من نضال لتغيري السائد السيايس والقانوين. 
إن قانون املحكمة اإلدارية وعىل أهمية ترشيعاته يتطلب بعد نصف 
فصوله،  من  عدد  تطوير  يف  الجدي  التفكري  التأسيس  بداية  من  قرن 
ضبط  من  تضمنته  مبا  اإلداري«  القضاء  »مجلة  بنرش  بالترسيع  وذلك 
وتوضيحها  آجالها  وبيان  اإلدارة  ضّد  الصادرة  األحكام  تنفيذ  لرتتيبات 
إنفاذ  إجراءاتها ورشوط  ينظم  الذي  الرصيح  والرتتيبي  القانوين  لإلطار 
نصوص وحيثيات أحكامها. كام يتجه هذا اإلصالح إىل فرض غرامة لصالح 
املتحصل عىل الحكم عن كل تأخري يف التنفيذ يتحملها املوظف املسؤول 
الترشيعي  اإلصالح  يسعى  كام  اإلدارية.  األحكام  تنفيذ  تعطيل  عىل 
سالبة  زجرية  عقوبات  وتسليط  الفردية  املسؤولية  تحميل  إىل  املقرتح 
عليه  يَثبُت  الذي  لإلدارة  القانوين  املمثل  عىل  مالية  وخطايا  للحرية 

تعطيل تنفيذ األحكام اإلدارية.
* احرتام الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتامعية للمواطنني

والقوانني  الهيئات  يتجاوز  العدالة  منظومة  إصالح  مفهوم  إن 
ليمس  القانون،  أمام  باملساواة  املرتبط  الحقوقي  والبعد  واملؤسسات 
مطالبة  الدولة  إن  للمواطنني.  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق  أيضا 
يف  اإلنسان  حقوق  باحرتام  العدالة«  »منظومة  يف  الرشكاء  كل  بدعوة 
التصدي  عىل  والعمل  والتنظم،  والتظاهر  التعبري  كحق  الكوين  بعدها 
إن  للحريات.  النتهاكها  حد  لوضع  املواطنني  بحق  املرتكبة  للتجاوزات 
وزارة الداخلية كطرف رشيك إلرساء العدالة يف حاجة إىل تأهيل أعوانها 
النشطاء  ضد  العنيفة  وتدخالته  وتجاوزاته  البوليس  سلطة  إليقاف 

السياسيني وضد مجرمي الحق العام، وفرض منطق املحاسبة واستبعاد 
اإلفالت من العقاب ومقاومة كل خروج عن القانون من قبل ممثليها 
من حملة السالح ومن حاميل الضابطة العدلية. كام يرتبط أيضا تطوير 
منظومة العدالة بتوجه رضوري للمحافظة عىل الدولة الراعية يف مجال 
التقايض وذلك بناء عىل انتهاجها لسياسة تدعم فيها حق الفئات الفقرية 
يف محاكامت عادلة ييرّس فيها مجال اإلعانة العدلية يف تكليف املحامي 
ويحفظ فيها للسجني حق التمتع بأكالت تستجيب للمواصفات الدولية 

املمنوحة له.
* تطوير املرفق العديل وفق املعايري الدولية

تتجه  أن  الدولة  عىل  يفرض  العدالة  ملنظومة  الشامل  اإلصالح  إّن 
نحو الرتفيع يف ميزانية وزارة العدل بغاية تحسني عالقة املرفق القضايئ 
باملتقاضني والتقليص من فرتة الحسم يف القضايا، وبتكثيف عدد قضاته 
املهني وذلك  أدائهم  تكوينهم وبتحسني رشوط  أكرث بحسن  واالهتامم 
الجدي  االتجاه  مع  املتقاضني  من  أكرث  وتقريبها  جديدة  محاكم  ببناء 
تجاوز  بقصد  بناء وحدات سجنية  أيضا  عليها  كام وجب  نحوالرقمنة. 

مشكلة االكتظاظ داخل السجون.
* اإلرساع باملحاسبة وبناء الدولة الدميقراطية االجتامعية

لقد دافع الشعب بعد 25 جويلية 2021 عن دولة الحقوق حيث 
الشغل والحرية والكرامة، تلك القيم التى تتقاطع مع ثورة 17 ديسمرب 
الفساد واالستبداد. ولعّل »الصلح  البالد من  التي نادت بتحرير   2010
طبق  الفاسدين  األعامل  رجال  ملحاسبة  رشعية  تسوية  كآلية  الجزايئ« 
التي  األموال  اسرتجاع  من  الدولة  سيمكن  قضايئ،  وبإرشاف  القوانني 
استثامرها  األعامل بطرق غري رشعية إلعادة  استوىل عليها بعض رجال 
يف املناطق الداخلية والفقرية كخطوة معتربة لبناء تنمية داخل الجهات 
التي ترّضرت من سياسات التفاوت الجهوي داخل الوطن٬ غري أّن تحقيق 
رهانات منظومة العدالة يف أبعادها املؤسساتية والقانونية واالقتصادية 
جهة  من  الحاكمة  السلطة  بني  بالتوافق  نجاحها  يقرتن  واالجتامعية 
وبني املنظامت الوطنية وأساسا االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد 
التونيس للصناعة والتجارة واألحزاب السياسية التي ساندت لحظة 25 

جويلية 2021 من جهة أخرى ضامنا لتشاركية املسار وحسن حوْكمته.
هو إصالح دميقراطي اجتامعي يؤسس لعدالة شمولية األبعاد تقرب 
بني الفرقاء السياسيني وتبني دولة الحقوق. إصالح يسري بخطوات بطيئة 
الفاسدين  ومع  السياسيني  الفرقاء  مع  الصدام  الدولة  سيجنب  ولكنه 
القانون،  قوامه  ديقراطي  حكم  لبناء  قوتها  استعادة  من  وسيمكنها 

وعامده احرتام املواطنة وحق الشعب يف املحاسبة.
بأحكام  تعرتف  ال  بإدارة  العدالة  منظومة  تطوير  بإمكاننا  فهل 

القضاء وال تطبق قوانينه؟

حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(منظومة العدالة واإلصالح املنشود

 وزارة التعليم العايل ال تستجيب ألحكام القضاءشهـــادة: 
* بقلم األستاذ: حاتم النقاطي 

»يعترب عدم التنفيذ املقصود لقرارات املحكمة اإلدارية خطأ
فاحشا معمرا لذمة السلطة اإلدارية املعنية باألمر«

الفصل 10 من قانون املحكمة اإلدارية
ديسمرب   -  2013 ديسمرب  التقايض  من  سنوات  بعد خمس  لصالحنا  باتا  إداريا  قضائيا  نلنا حكام  لقد 
2018. ورغم ميّض أربع سنوات عىل صدوره مل نستطع ضامن تنفيذ حيثياته لجنوح الخصوم »وزير التعليم 
العايل ورئيس جامعة تونس ومدير املعهد العايل للفنون الجميلة بتونس« لتحريف نصوص حكمه والتالعب 
بحيثياته وارتكاب الخطِإ الفاحش وتزييف اإلدارة ملعطيات محرض مقدم للجنة الدكتوراه 10جوان 2019 

انجر عنه تعطيل مناقشة أطروحتنا مجّددا وحرماننا تبعا لذلك من ترقياتنا املهنية.
الحكومة  رئاستي  أعلمنا  كام  التنفيذ،  لصعوبة  اإلداري  للقضاء  مجددا   2021 فيفري  يف  تظلّمنا  لقد 
والجمهورية بهذا اإلجرام الذي طال حقوقنا املكفولة بالدستور والتي تضمن لنا حقنا يف العدل واإلنصاف 
ولكن مل تتغري الوضعية ومل تستجب »اإلدارة« لسلطة القضاء وإىل نفاذ مقّررات أحكامه وإىل طلبه منها يف 
ماي 2021 املساعدة عىل تنفيذ الحكم. ورغم إعادة تذكري جناب الرئيس األول للمحكمة اإلدارية للسيد 

وزير التعليم العايل بتاريخ 1 نوفمرب 2022 بالتنفيذ فإّن الوضعية مل تتغري.
فام جدوى األحكام الصادرة عن القضاء اإلداري إذا كانت تصدر لتظّل بغري نفاذ مام يغيب حق املتظلم 
بالقانون  إدارتها  تعرتف  ال  دولة  يف  العدالة  منظومة  تتطور  أن  ميكن  وهل  املتسلطني؟  معاقبة  ويستبعد 
واملؤسسات ويصمت قادتها عن املظامل ويغيبون اإلنصاف؟ لقد دفعنا مثن تظلُّمنا ضّد الخصوم وانكارهم 
علينا حق التوجه إىل القضاء ونلنا يف جوان 2016 حكام لصالحنا، استبعد مبقتضاه من اللجنة املكلفة بدراسة 
قرار منعنا من  القضاء ال رشعية  أثبت  لقد  املؤسسة.  لهذه  كانا مديرين  نافذين  أستاذين مقررين  العمل 
الحكم  بتنفيذ  العايل 1 نوفمرب 2022  التعليم  السيد وزير  الثانية 10 جوان 2019 وطالب  للمرة  املناقشة 
من خالل إثباته  االنحراف بحيثياته وذلك بعدم احرتامه لالختصاص املرشوط للمقررين الجديدين املكلفني 
أنها  الفساد ذلك  انها دأبت عىل عدم تطبيق بنود قانون مكافحة  بدراسة األطروحة. وزارة يعلم الجميع 
مل تتخذ أي قرار إداري ضد األستاذين الصادر ضّدهام حكم باّت ديسمرب 2018 يشهد عىل فساد تقييمهام 
لألطروحة بل قامت بتمكينهام من رتبة »أستاذ متميز« مام خّول لهام مواصلة العمل بعد تقاعدهام رغم أن

أحدهام عىل أبواب الثامنني سنة. كام أنها سكتت عن حرماننا مجددا من مناقشة عملنا 10 جوان 
2019 ومل تكلف املتفقد العام بفتح تحقيق بعد إبالغها بتزييف واضح ومتعمد من إدارة املعهد العايل 
للفنون الجميلة بتونس ملعطيات محرض رسمي مقدم للجنة الدكتوراه بنفس املؤسسة انجر عنه مجّددا 
عدم مناقشة أطروحتنا. فمتى يستجيب السيد وزير التعليم العايل لطلب جناب الرئيس األول للمحكمة 
اإلدارية بتاريخ 1 نوفمرب 2022 القايض مبساعدتنا عىل تنفيذ الحكم القضايئ باحرتام حيثياته ومتكيننا مثل 
زمالئنا من حق منا قشة أطروحتنا سيام أننا قمنا بجميع التغيريات »العلمية« التي طلبت منا؟ ومن يوقف 
هذه املظلمة التي طال مداها بحق باحث وموظف دولة عىل مشارف التقاعد يحرم من حقه الدستوري 

والقانوين يف التدرج املعريف واملهني؟
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الحوار االقتصادي

* حوار لطفي املاكني   

تكن  مل  إذا  املؤسسة  داخل  االجتامعي  االستقرار  تحقيق  ميكن  كيف 
القوانني والترشيعات مكرسة لذلك الخيار وداعام لحقوق العامل واألُجراء. 
هذا ما كان منطلق الحديث مع عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية 
لـ »الشعب«  إذ توقف يف حديثه  الصغرى واملتوسطة  الوطنية للمؤسسات 
عند جملة الصعوبات واملعّوقات التي تواجهها آالف املؤسسات والتي هي 
تعانيه من  ما  بنّي  إذ  الوطني  االقتصاد  أساس  إطارها وحجمها ووضعها  يف 

إشكاليات باتت تهدد استقرارها ودميومتها واستمرارها للغالبية منها.
الجمعية  طرحتها  التي  املقرتحات  من  جملة  نفسه  الوقت  يف  وقدم 
بها  العاملني  االستقرار وحامية  املؤسسات من وضعية عدم  بآالف  للخروج 
محدثنا  عرب  كام  االجتامعية  للسلم  تهديد  من  متثله  وما  البطالة  شبح  من 
عن انتظاراته من قانون املالية لسنة 2023 مع تأكيده عىل رفض ما تنوي 
الحكومة القيام به من رفع للدعم عن املواد االساسية يف ظّل ما تعانيه أغلب 

رشائح املجتمع من صعوبات اقتصادية واجتامعية. هكذا بدأنا بالسؤال...

* ما هي إشكاليات وصعوبات نسيج المؤسسات 
الصغرى والمتوسطة؟

ـ تنطلق اإلشكاليات من التمويل ذلك أن املؤسسات 
يقوم  واملتوسطة موجودة يف منطقة ال تجد من  الصغرى 
بتمويلها إذ أن من هو دونها ميكنه الحصول عىل التمويل 
الصغري إذ له فوائد مالية مرتفعة جدا أما من هو أعىل منها 
التمويل  البنوك فإنها تطلب ضامنات عينية تفوق  ونعني 

بنسبة 250 ٪ فام فوق.
من  املؤسسات  من  الصنف  هذا  يحرم  ذكرناه  وما 
التمويل وحتى بنك التضامن فهو يوفر املعدات أو التمويل 
من  وغريها  بالرشاءات  املؤسسات  تقوم  بواسطته  الذي 
املصاريف  لتنطلق فعليا يف العمل ويف حال غياب التمويل 
وظيفته  من  وإخراجه  الشيكات  بدفرت  العمل  إىل  تلتجئ 
املزود  أن  العلم  مع  القرض  ودور  وظيفة  إىل  الحينيّة 
يشرتط أوال شيَك ضامن لفتح الحساب مام يعرض أصحاب 
عقوبات  إىل  بالخالص  االلتزام  عدم  صورة  يف  املؤسسات 

اقتناء  وعند  املؤسسات  هذه  ثانيا  العاجل.  النفاذ  أحكام  إىل  إضافة  سجنية 
بارتفاع يف  يعود  مبا  األصيّل  الثمن  من  أعىل  الثمن  يكون  باملؤجل  الرشاءات 

أسعار البيع للعموم.
من ناحية أخرى فهناك الضغط الجبايئ وهو ما نسّميه باإلرهاب الجبايئ 
إذ أن املؤسسات تعاين ضغطا كبريا رغم أن رقم معامالتها ضعيف ومعرضني 
الجباية يف وقتها وكذلك  بتسديد  تقوم  أنها قد ال  الجبائية بحكم  للمراجعة 
األخطاء التي تصدر عن املحاسب يف املقابل فان املؤسسات الكربى لها املراتب 
املؤسسات  أن  يعني  وهذا  الجباية  يف  أخطاء  يصعب حصول  مبا  واملحاسب 
الصغرى واملتوسطة معرضة للمخاطر أكرث وتعيش يف بيئة الجميع ال يساعدها 

عىل االستمرار والنجاح.
»تجريم  ثمّة  إنه  بالقول  بالضبط  تقصد  ماذا   *

للحياة االقتصادية«؟
القوانني  أوال  لسببني  رأيى  حسب  قانونا  مجرّمة  االقتصادية  الحياة  ـ 
 1923 منذ  يطبق  رصيد  دون  الشيك  قانون  أن  ذلك  قدمية٬  والترشيعات 
مجلة  ذلك  ومثال  الوسطى  القرون  إىل  تعود  لتونس  املالية  السياسية  ثانيا 
الرصف  ملجلة  لألصل  مطابقة  نسخة  وهي   1976 سنة  إىل  تعود  الرصف 
الفرنسية الصادرة سنة 1945 مبارشة بعد الحرب العاملية الثانية وبالتايل فإن 
بقوانني وترشيعات قدمية٬ ذلك  الراهن ال ميكن مسايرته  االقتصادي  الوضع 
أن االقتصاد تغرّي ومثله النسيج االقتصادي واملعامالت التجارية واالقتصادية 

تغريت كذلك وبقيت القوانني ثابتة ومتحّجرة ومل تتغري.
الحياة  تجرم  ال  اقتصاديا  املتقدمة  العامل  دول  أغلب  فإن  لإلشارة٬ 
تكون هناك  أن  مالية وال ميكن  العالقة هي عالقة بني ذمم  االقتصادية الن 
عقوبة سالبة للحرية بل تفرض خطايا مالية ألن االنتفاع للمخالف اقتصاديا 
انتفاع مايل لذلك تكون العقوبة املالية هي االصل، مع العلم فاّن العقوبات 
يوميا  الواحد  للسجني  دينار   50 قيمته  ما  الدولة  تكلف  للحربة  السالبة 

اتباع  عدم  فإن  وبالتايل  عاّمًة٬  الوطنية  واملجموعة  الرضائب  دافع  يتكبدها 
التجريم سيمكن املؤسسة من الدميومة يف نشاطها ولعل ما راكمته  اسلوب 
تلك  اتباع  منا  يستدعي  املجال  هذا  يف  تجربة  من  األوروبية  الدول  عديد 

التجربة التي عملت عديد البلدان االفريقية عىل األخذ بها.
* لماذا اعتبرت أغلب المؤسسات في حالة إفالس؟

واملتوسطة  الصغرى  للمؤسسات  الوطنية  الجمعية  إحصائيات  ـ حسب 
فإن هناك 140 ألف مؤسسة يف حالة إفالس والذي هو من منظور الجمعية 
)ضامن  أنواعها  مبختلف  ديونه  استخالص  عن  عجز  مؤسسة  صاحب  كل 
اجتامعي ـ جباية ـ تأمني وغريها( وكذلك أجور العاملني، يف حني أن اإلفالس 
من منظور الدولة هو غلق الباتيندة او املعرّف الجبايئ وهو ما يتكلف عىل 

املؤسسة ما بني 10 و 12 الف دينار.
البالد خالل  اقتصاد  التي عرفها  الوضعية الصعبة  وتجدر اإلشارة إىل أن 
مع  ازدادت  والتي  املؤسسات  عىل  كبرية  تداعيات  لها  كانت  كورونا  جائحة 
انطالق الحرب الروسية األوكرانية إضافة إىل التضخم املايل والركود االقتصادي 
وارتفاع الفائدة املديرية بالبنك املركزي والتجاء الدولة إىل االقرتاض من البنوك 
مبا ترتب عنه شّح يف السيولة املالية وإغالق أبواب االستثامر أمام املؤسسات.

كام أن اإلحصائيات ذاتها بيّنت أن وضعية 58 ألف مؤسسة توشك عىل 
وإذا  املحاكم  لدى  القضائية  التسوية  من  مؤسسة  ألف  و42  افالسها  إعالن 
البلدان  يف  ونظرياتها  املؤسسات  هذه  وضعية  بني  قارنّا  ما 
األخرى بداية من األكرث تطورا ومنّوا يف العامل من ذلك مناذج 
كل من البلدان االوروبية واليابان والصني فإنها تقوم بعملية 
الديون  وجدولة  كليا  املفلسة  للمؤسسات  الديون  عن  تَخلٍّ 
التتبعات يف شأن  للمؤسسات يف طريق اإلفالس وايقاف كل 
اذ  ذلك  من  اكرث  إىل  ومنهم من ذهب  املؤسسات  كل هذه 
تكفلت الدولة بخالص معاليم كراء بعض املؤسسات ملدة سنة 
كاملة للمحافظة عليها. أما بالنسبة إىل البلدان التي هي يف 
وعددا  واملغرب  الجزائر  من  كالًّ  ونعني  تونس  وضعية  مثل 
املؤسسات  ديون  تسديد  أجلت  فإنها  االفريقية  الدول  من 
الصغرى واملتوسطة مدة 15 سنة وإعفاء البعض نهائيا إضافة 
الدورة االقتصادية وعودة  اىل منحهم قروض جديدة إلرجاع 
اإلنتاج وإيقاف جميع أنواع التتبعات القضائية نظرا إىل الركود 
االقتصادي وأزمة كوفيد- 19 يف حني أننا يف تونس نرى تواصل 

الوضع كام هو عليه أي عدم أخذ أي من تلك االستثناءات التي عرفها العامل.
المفترض  التشريعات  هي  ما   *

تغييرها؟
املجلة  مراجعة  بدايتها  تغيريها  املفرتض  الترشيعات  ـ 
التجارية ألنها املجلة الوحيدة يف العامل هي مجلة مدنية وبها 
عقوبات سجنية وكذلك مراجعة املجلة الجزائية التي تعود 
اإلجراءات  مجلة  ومثلها  البايات(  )زمن  العلية  األوامر  إىل 
الجزائية التي تستوجب عديد املراجعات خاصة يف ما يتعلق 
باإليقاف التحفظي يف الجرائم والُجَنح كام أن خاصية تطبيق 
القانون ببالدنا تتميز بالهرم املقلوب حيث يفرتض أن تكون 
العلوية للدستور ما بعده من معاهدات دولية وقوانني إال أن 
املطبق هو أوال املناشري والقرارات اإلدارية لتصبح لها علوية 

عىل القوانني وحتى عىل الدستور.
* ماذا تقترحون في هذا اإلطار؟

ـ نحن ندعو إىل جعل القوانني الداخلية متأقلمة والدستور واالتفاقيات 
الدولية املصادق عليها. وإىل تحرير االقتصاد وعدم تجريم الحياة االقتصادية 
أمر حكومي عدد  بتاريخ 14 ديسمرب 2019  الرسمي  بالرائد  أنه صدر  علام 
العالقة  ذات  القانونية  النصوص  ملالءمة  وطنية  لجنة  بإحداث  يتعلق   1196
بحقوق اإلنسان بأحكام الدستور واالتفاقات الدولية املصادق عليها إال أن ما 
تجدر مالحظته أنها غري مفعلة، املالحظة األخرى أنه ومنذ 2011 وإىل اليوم مل 

تعرف تغيريا فاعال يف القوانني االقتصادية والقوانني املرتبطة بها.
لتنشيط  العمومية  للصفقات  ترونه  دور  وأي   *

المؤسسات الصغرى والمتوسطة؟
واملتوسطة  الصغرى  املؤسسات  لفائدة  منها  جزء  يخصص  ان  يفرتض  ـ 
الشهادات  لحاميل  املوجه  التحفيزي  الربنامج  لصالح  تعطى  االولوية  أن  كام 

إىل رصف  إضافة  أجنبية  مع رشكات  عمومية  إبرام صفقات  عدم  مع  العليا 
مستحقات من حصلوا عىل صفقات عمومية منذ سنوات وأعدادهم كبرية. 
كام أن القانون املنظم للصفقات العمومية يستدعي التحيني مبا يجعله مالمئا 

لألوضاع االقتصادية املتغرية خاصة يف أسعار املواد األولية.
* ما هي تداعيات األوضاع الصعبة على اأُلجراء 

والعاملين بهذه المؤسسات؟
ـ نرى االنعكاسات يف ارتفاع نسبة البطالة يف صفوف األُجراء والعاملني 
يف هذه املؤسسات وهناك من اختار الهجرة غري النظامية ومن ضمنهم هجرة 
ترحل  أن  اختارت  املؤسسات  بعض  أن  كام  اختصاص  من  أكرث  الكفاءات يف 
باتجاه املغرب إلنجاز مشاريعها هناك إذ وجدوا جميع التسهيالت واإلحاطة 
وما نالحظه من عجز املواطنني عن تأمني قفتهم اليومية بعد أن تخىل أغلب 

الحرفيني واملهنيني واملربنّي عن مصادر إنتاجهم.
* هل طرحتم بعض الحلول على سَُلطِ اإلشراف 

لتجاوز جملة اإلشكاليات والصعوبات؟
ـ لقد تّم طرح جميع الحلول عىل مختلف هياكل الدولة ومؤسساتها يف 
13 مراسلة منها إىل رئاستي الجمهورية الحكومة والوزارات 
والدواوين لكنها كانت دون تفاعل إيجايب ونحن نرجو أن 
يحصل التفاعل مع مطالبنا وخاصة مع برنامج اإلنقاذ الذي 
قّدمناه ويتضمن يف أبرز محاوره حامية االقتصاد الوطني من 
التوريد العشوايئ والحّد من االقتصاد املوازي بتغيري السياسة 
النقدية وتحرير االقتصاد من كراس الرشوط وعدم تجريم 
الحياة االقتصادية وإيقاف توريد السيارات وإعطاء األولوية 
إىل  وبالنسبة  مفقود  منها  عددا  أن  خاصة  األدوية  لتوريد 
التحول الطاقي ال بّد من الرهان عىل الطاقات البديلة والتي 
مام  املشاريع  عديد  يف  الشمسية  الطاقة  استغالل  تحتّم 
الصغرى  املؤسسات  أمام  األنشطة  مجاالت  فتح  عنه  ينجّر 

واملتوسطة.
لسنة  المالية  قانون  من  انتظاراتكم  هي  ما   *

2023؟
ومنقذا  االستثامر  عىل  مشجعا  الجديد  املالية  قانون  يكون  أن  نأمل  ـ 
االقتصاد  يف  لالنصهار  املوازي  لالقتصاد  كذلك  ومشجعا  املفلسة  للمؤسسات 
الدعم وهذا ما وجهناه بخصوص مراسلة لوزارة  أننا نرفض رفع  املنظم كام 
املالية ألن أوضاع البالد ال تتيح مثل تلك الخطوة كام أننا نعرف تضخام ماليا 
وركودا اقتصاديا وال تتوفر منظومة معلومات ميكن اعتامدها ونقصد قاعدة 
بيانات يتّم االستناد إليها كام أن عديد الدول ويف مثل هذه الظروف الصعبة 
حني  يف  االجتامعية  للتداعيات  تجنبا  األساسية  للمواد  الدعم  مبدأ  تكرّس 
يتحدث البعض من املسؤولني عندنا عن رفع الدعم أو توجيهه ألن املتعارف 
عليه أن رفع الدعم يكون يف البلدان التي تعرف منوًّا ورخاًء اقتصاديًّا وهذا 

ما يغيب لدينا.

عبد الرزاق حواص الناطق الرسمي للجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لـ »الشعب«

العمال واألجراء أول املتضررين من حالة اإلفالس 
التي تعيشها 140 ألف مؤسسة

ـ الوضع 
االقتصادي 

الصعب ال يمكن 
معالجته بقوانين 

وتشريعات 
قديمة أولها 

المتصل 
بالشيكات

ـ الضغط 
الجبائي المرتفع 
أكبر معوّقات 
استمرار قيام 
المؤسسات 

بدورها
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* ناجح مبارك
املالية  قانون  مرسوم  عىل  الوزراء  مجلس  صادق  أن  منذ 
اقناع  »معارك«  املالية  وزارة  تخوض   2022 لسنة  التعدييل 
تعدييل  جديد  مالية  قانون  باحقية  واملهنية  الوطنية  املنظامت 
لسنة  الجديد  املالية  قانون  والنظر يف  السنة  تبّقى من هذه  لِام 
2022 وأكدت وزارة املالية انها ال تزال تخوض مشاورات فنية مع 
املالية لسنة 2023 مام  املنظامت والهيئات حول مرشوع قانون 

يعني انه ال توجد حاليا نسخة نهائية قابلة للنرش.
عمل  جلسة  الوزارة  فيه  عقدت  وقت  يف  التأكيد  هذا  صدر 
أهم  ملناقشة  الجبائيني  للمستشارين  الوطنية  الغرفة  أعضاء  مع 
لسنة  املالية  قانون  مرشوع  ضمن  املقرتحة  الجبائية  املقرتحات 
وقال  اإلضافية.  املقرتحات  بعض  وتقديم  والتشاور حولها   2023
الجبائية  للحوكمة  التونسية  الجمعية  رئيس  السالمي  إسكندر 
التوجه  ان  منصية  البوغديري  سهام  الوزيرة  لقاء  عقب  للشعب 
الحايل لقانون املالية ال يختلف عن القوانني السابقة حيث يسيطر 
عليه هاجس تعبئة املوارد وان املساس من اإلطار الترشيعي يزيد 

املستثمرين ويؤثر عىل مناخ  الوضع ويعزز تخوفات  تعقيد  من 
االستثامر«. كام طالب السالمي بعدم الرتفيع يف كلفة االتصاالت 
القانون فانها ستزيد بدينار  وخدمات االنرتنات وحسب مرشوع 

واحد أي بزيادة 10 ٪ عىل بطاقات الشحن. 
املتصلة  و  وعمليا  نظريا  املتخذة  اإلجراءات  خصوص  يف  اما 
بالنظام التقديري يف االداءات عىل املهن والحرف تصل إىل 430 
الف »باتيندا« من أصحاب املعرفات الجبائية وإخضاع عدة مهن 
ودهن  والطولة  امليكانيك  ومستودعات  بأصنافها  املقاهي  مثل 
الجبائية  للحوكمة  التونسية  الجمعية  أعضاء  فريى  السيارات 
إجراءات جديدة خاصة  اعتامد  ان  الجبائيني  املستشارين  وغرفة 
اعتامد  إىل  ودعوا  الحساس،  التوقيت  هذا  يف  التقديري  بالنظام 
لهذه  املالية  املعامالت  تحيني سقف  مع  اختياري  تقديري  نظام 

املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 
زيادة يف كلفة خدمات التقايض

»ان  مرسبة  أولية  نسخة  عىل  اطلع  أن  بعد  السالمي  أضاف 
القانونية واملحاسبية  للمهن  القيمة املضافة  الرتفيع يف األداء عىل 

املالية  بالواجبات  والقيام  القايض  كلفة  عىل  تأثري  له  سيكون 
االلتزامات  احرتام  أجل  من  مطلوبة  خدمات  وهي  املستوجبة 
الجبائية ومن اجل حسن التقايض والنفاذ إىل مرفق العدالة«. وهذا 
التونيس  االتحاد  من ضمنها  مهنية  هياكل  عدة  عنده  توقفت  ما 
للمهن الحرة مثل هيئة الخرباء املحاسبني وعامدة املحامني وهيئة 
األطباء  نقابات  وبعض  املهندسني  وعامدة  املعامريني  املهندسني 
عىل  األداء  بزيادة  املتصل  املالية  قانون  مبقرتح  تعلق  ما  وخاصة 

الخدمات ورفع الرس املهني، يف مراسلة موجهة إىل وزيرة املالية. 
وعرض  والهيئات  املنظامت  مع  لقاءات  عقد  الوزارة  وتواصل 
والتشاور  عليها  القانون  مرشوع  مالمح  أهّم 
معها واالستامع ملقرتحاتها ولكن ما هي حدود 
والوطنية؟ وهل  املهنية  املنظامت  مع  التشاور 
رئيسة  مع  باملالية  املهتمة  الوزيرة  وضعت 
بها  املساس  ميكن  ال  حمراء  خطوطا  الحكومة 
باملقرتحات  االخذ  مدى  وما  القانون؟  هذا  يف 
جامعيني  من  املنظامت  خرباء  يقدمها  التي 
ومحاسبيني؟ خاصة وان عدة إجراءات مقرتحة 
وكان  بها  االخذ  يتم  مل  سابقة  مالية  قوانني  يف 
الخبري املحاسب أنيس الوهايب أشار سابقا انه 
ومنذ 2011 أكرث من 800 إجراء قانوين ومايل 
بها  االخذ  يتم  مل  املتعاقبة  املالية  قوانني  يف 
املنظامت  بها  تقدمت  قوانني  وهي  وتنفيذها 

من قبل. 

كتاب  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  عن  صدر 
العربية،  البلدان  يف  الدميقراطي  واالنتقال  االنتقالية  العدالة 
ويشتمل  الكتاب يف 680 صفحة  يقع  مؤلفني،  مبشاركة مجموعة 

عىل بيبليوغرافيا وفهرس عام.
االنتقال  تجارب  أركان  من  ركًنا  االنتقالية  العدالة  مسار  يعّد 
الفاعلني، مثل  إذ يساهم يف صوغ مالمحه عدد من  الدميقراطي، 
أيًضا،  النخب واملجتمع املدين ووسائل اإلعالم وضحايا االنتهاكات 
الدميقراطي عرب عديد اآلليات  ويسعى إىل ترسيخ أسس االنتقال 
التي تهدف إىل تفكيك منظومة االستبداد والقطع معها من أجل 

بناء نظام دميقراطي ال تتكرر فيه تلك االنتهاكات.
يبحث هذا الكتاب الذي يتألف من اثني عرش فصاًل يف املدونة 
االنتقالية  العدالة  مقاربة  أطرت  التي  والدولية  الوطنية  القانونية 
ورسمت مالمحها، ويطمح إىل تحليلها، كام يهدف إىل تقويم أداء 
مهامت هيئة الحقيقة والكرامة، إضافة إىل تركيزه عىل دور املجتمع 

املدين والنخب ووسائل اإلعالم وضحايا االنتهاكات يف هذا املسار.
مل تشّذ العدالة االنتقالية املرتبطة مبكافحة الفساد عن االنطباع 
املبني عىل عدم نجاحها يف تحقيق أهم أهدافها، غري أن ذلك يجب 
تواصل  إىل  نظرًا  املسار؛  لهذا  النهايئ  الفشل  إعالن  إىل  يؤدي  أال 
الوحيد  املجال  يعترب  الذي  تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  مسار 

املمكن لتطهري الحياة العامة والحياة السياسية من الفساد.
يتيح ترسيخ التجربة الدميقراطية يف تونس فرصة أخرى ملعالجة 
أفعال الفساد التي ارتُكبت قبل قيام الثورة، لكن يبقى النجاح يف 
قراءة  بإعادة  يتمثل  جوهري  برشط  مرتبطًا  الغاية  هذه  تحقيق 

عليها  تقوم  التي  النظرية  األسس 
يؤّمن  نحو  عىل  االنتقالية،  العدالة 

املرور من سياق الحلول الثورية إىل سياق الحلول اإلصالحية. 
العدالة  أهداف  تحقيق  إىل  تسعى  أن  الدولة  عىل  كان  كام 
مل  ما  وهو  ومصالحة،  ومحاسبة  حقائق  كشف  من  االنتقالية، 
بني  بالفساد  املتصلة  االنتقالية  العدالة  تأرجحت  ولذلك  يحصل؛ 
الشكلية  العدالة  ومتطلّبات  املرنة  االنتقالية  العدالة  متطلّبات 
تعترب  التي  االقتصادية  باملصالحة  يتعلق  ما  يف  الصارمة، خصوًصا 
روح العدالة االنتقالية. وساهم عدم إنجاز املصالحة االقتصادية يف 
استمرار تداول حجم من األموال يف الحياة العامة مصدرها الفساد؛ 
االبتزاز  طائلة  تحت  الفساد  يف  املتورطني  األعامل  رجال  فبقاء 
طريق  من  والحصانة  الحامية  عن  البحث  إىل  يدفعهم  السيايس 

متويل السياسيني الذين يحققون لهم تلك الغاية.
املجتمع املدين والنخب

تناول الكتاب عالقة العدالة االنتقالية بالنخب واملجتمع املدين 
خارجيني  فاعلني  من  دعاًم  والكرامة  الحقيقة  هيئة  وجدت  ولنئ 
وأحزاب ومنظامت ذات توجهات أو ميول إسالمية يف األساس، فإن 
والجمعياتية،  الحقوقية  ومنظامته  ونخبه  بأحزابه  اليسار  طيف 
منظومة  اختزل  والثاين  االنتقالية؛  املرحلة  أولويات  بذلك  مغفاًل 

العدالة االنتقالية يف شخص رئيستها. 
النساء الضحايا واالعرتاف املنقوص 

العدالة  سياق  يف  املرأة  قضايا  ملعالجة  جانبا  الكتاب  خصص 
والكرامة  الحقيقة  املرأة يف صلب هيئة  لجنة  وتكونت  االنتقالية 

بجميع  وتعهدت 
وكشف  امللفات 
والقيام  االعتداءات 
انتهاكات  حول  ببحوث 
تم  كام  املرأة  حقوق 
استقبال  مكاتب  بعث 
وقد  بالنساء  خاصة 
النساء  ملفات  بلغت 
الضحايا 14057 ملفا ما 
من  املائة  يف   23 يقارب 
اجاميل امللفات وهو رقم 
بحجم  مقارنة  ضئيل 
ذلك  ويعود  االنتهاكات 
تواجهن  النساء  ان  اىل 
العائيل  املستويني  عىل 
واملجتمعي عموما ثقافة 

ال تشجعهن عىل اإلفصاح عن مشاعرهن باعتبارهن ضحايا وتصّد 
الحديث ومتنعه ويجري االخفاء يف أعامق البنى النفسية للضحية 
خصوصا حني »يحرض الجسد كحامل لالعتداء« يرتك آثارا يصعب 

أن مُتحى من ذاكرة الضحية وكانت النتيجة هزيلة. 
* أحمد

النتائج اهلزيلة واالعرتاف املكبوت

أي حدود وضعتها وزارة املالية للتشاور مع املنظامت؟
 

كتاب العدالة االنتقالية واالنتقال الدميقراطي يف البلدان العربية

قانون املالية لسنة 2023 مثقل باألداءات:

زيادة منتظرة لبطاقات 
شحن الهواتف

منذ الثورة تقدمت 
املنظمات الوطنية 

واملهنية بأكثر من 800 
إجراء مالي وعملي ولم 

تأخذ الحكومات املتعاقبة 
بها لتنفيذها
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للشعر  الدويل  املهرجان  من   42 الـ  الدورة  تنتظم 
بتوزر انطالقا من اليوم الخميس 24 نوفمرب الجاري 
لتتواصل اىل غاية يوم االحد 27 تحت شعار »الشعر 
عىل  املهرجان  انفتاح  إطار  ويف  الصورة«  وتشكيل 
والتعريف  اإلبداع  عىل  وتحفيزهم  الشبان  الشعراء 
بأعاملهم وتثمينها، أعلنت الهيئة املديرة للّدورة 42 
عن فتح باب الرتشح للنسخة الثانية للجائزة الّدوليّة 
الّشباب، وستكون هذه  الّشايب« ألدب  القاسم  »أبو 
الجائزة مفتوحة لكّل الّشاعرات والّشعراء الذين تقّل 
أعامرهم عن 35 سنة، والذين أصدروا ديوانهم األّول 
خالل سنتي 2021 و2022، عىل أن تكون املشاركة 

مبخطوط شعرّي باللّغة العربيّة الفصحى أو بكتاب شعرّي منشور خالل 
سنتي 2022/2021، وأن يكون هو اإلصدار األّول والوحيد ملؤلّفه. وأاّل 
يكون املرتّشح قد شارك سابقا باملخطوط أو بالكتاب يف مسابقة أخرى 
أو مسابقة موازية، ويف حالة املشاركة مبخطوط شعرّي يجب أن يكون 
العمل معّدا وجاهزا للّنرش، ومل يسبق نرشه أو طبعه ورقيّاً أو رقميّا، أو 
فوزه بجائزة مشابهة، وأاّل يقّدم يف الوقت ذاته لجائزة أو مسابقة أخرى، 
كام ال يجوز للمرتّشح املشاركة بأكرث من مخطوط، عىل أن يكون باللّغة 
العمل 120 صفحة، وسو ف  يتجاوز حجم  وأال  أساسيّا،  العربيّة رشطا 
يتّم اإلعالن عن الفائزيْن أثناء أو بعد فعاليّات الّدورة 42 من املهرجان 

الّدويّل للّشعر بتوزر حاملا تنهي لجنة التّحكيم املتكّونة من أساتذة أجاّلء 
الجائزة  قيمة  تُقّدر  فيام  عملها،  العلميّة  والّصامة  بالّنزاهة  معروفني 
الفائز  كان  إذا  أّما  املنشورة،  الشعرية  باملجموعة  للفائز  دينار  بألف 
األّول مخطوطا فتكون الجائزة طباعة مخطوطه وتوفري 150 نسخة منه 
 42 الّدورة  إثر  الجائزة  وتسليم  الفائزيْن  عن  اإلعالن  وسيتّم  للمؤلّف، 

للمهرجان يف حفل خاص باملناسبة.
كم أطلقت الدورة 42 من املهرجان الدويل للشعر بتوزر وبالرشاكة مع 
دار القلم للنرش والتوزيع الجائزة الدولية للمخطوط النقدي األّول حول 
النقد  الشعر التونيس، وهي جائزة مفتوحة أمام أهل الفكر من كتّاب 
يكون  نقدي  مبخطوط  للمشاركة  تونس،  وخارج  تونس  من  والباحثني 

محوره األدب التونيس وباللغة العربية الفصحى، وتتمثل 
الجائزة يف نرش املخطوط النقدي بالرشاكة مع دار القلم 
للنرش والتوزيع التي تلتزم بإمضاء عقد النرش مع الفائز 
 42 الدورة  فعاليات  خالل  النتائج  عن  اإلعالن  لحظة 
 150 املهرجان  وجمعيّة  الدار  توفر  كام  املهرجان،  من 
نسخة لصاحب املخطوط. كام تحتفظ دار القلم للنرش 

والتوزيع بحقوق الطبعة األوىل.
أما عن رشوط املشاركة يف هذه املسابقة فهي أن يكون 
ومل  للنرش  ُمعداً  مخطوطاً  املقدمة،  الدراسة  او  البحث 
يسبق نرشه أو طبعه ورقياً أو إلكرتونياً، أو فوزه بجائزة 
مشابهة، وأال يقدم يف الوقت ذاته إىل جائزة أو مسابقة 
أخرى، كام ال يجوز للباحث أو الناقد املشاركة بأكرث من مخطوط، وأن 
العلمية وأن يكون مستوفياً  باملعايري  النقدية  الدراسة  أو  البحث  يلتزم 

رشوطها مع توضيح الهوامش واملصادر واملراجع يف البحث.
يُذكر أن مجموعة أجراس املوسيقية ستحيي حفلني موسيقيني، وستشهد 
وإيطاليا  فرنسا  منها  بلدان  عدة  من  أجنبية  مشاركات  الدورة  هذه 
وإسبانيا والسويد وأملانيا واليونان ومشاركات عربية مهّمة يف شكل وفود 
إذ تشارك سلطنة عامن ألول مرة يف هذه التظاهرة الشعرية إىل جانب 

سوريا ومص والعراق ودول املغرب العريب.
* ناجي

تنطلق دورته 42 اليوم الخميس:

مشاركات أوروبية وعربية يف املهرجان الدّوليّ للشّعر بتوزر

كتاب صدر حديثا يف نسخته العربية عن دار شامة للنرش وبدعم من 
واإلخراج  التصميم  افريقيا(  شامل  )مكتب  ليكسمبورغ  روزا  منظمة 
الشاذيل  للرسام  الغالف فهي  لوحة  أما  الحامدي  للكاتب بشري  الفني 

بلخامسة.
الناشط  تأليف  من  األخرية  ماركس  كارل  رحلة  كتاب 
السيايس واملناضل هانس يورغن كريسمنسيك وتعريب 
الدكتور خالد شعبان أستاذ األملانية بالجامعة التونسية 
كتاب  العايل.  التّعليم  أستاذ  ثابت  الصحبي  ومراجعة 
تقع  تقريبا  مرة  فألول  النواحي  كّل  من  وفريد  جديد 
ترجمة كتاب إىل اللّغة العربية بعد سنوات قليلة من 

صدوره يف لغته األم.
كتاب رحلة ماركس األخرية نرش دار شامة للنرش سنة 
التي  الكتب  عن  النواحي  كل  من  مختلف   .2022
يكاد  مؤلفه:  عنه  يقول  كام  فهو  ماركس  عن  تحدثت 
واهتّموا  ماركس  عىل  اشتغلوا  الذين  الباحثني  جّل 

تقّدم  ال  حياته  من  األخرية  األشهر  أّن  عىل  يجمعون  الذاتيّة  بسريته 
الّشء الكثري لفهم أعامله. غري أنّه كان عىل ماركس أثناء تلك الفرتة 
متاما  جديدا  بعضها  كان  تجارب  يستوعب  أن  حياته  من  الوجيزة 
أن  عليه  وكان  حياته  يف  مرّة  ألّول  أوروبّا  غادر  فلقد  إليه.  بالنسبة 
مكتبة  عىل  االعتامد  دون  وجديدة  مبارشة  انطباعات  مع  يتفاعل 

ضخمة أو الرّجوع إىل مخزون ثقايف. شِهد االستعامر عىل حقيقته، غرّي 
من مظهره ومن صورته الخارجيّة املتداولة بصفة جذريّة، انغمس يف 
تساءل   ،Monte Carlo كارلو  مونتي  مبدينة  الكازينوهات  برجوازيّة 
هو اآلخر: »كم تبّقى لدي من وقت قبل أن ألتحق باألموات؟«، رشب 
القصص  من  هائلة  كّميّات  والتهم  الكونياك  مع  اللنّب 

ذات املستوى الرخيص.
الذي نشأ يف بدايته كمجموعة أفكار  الكتاب  إن هذا 
األفق  مكّونات  عىل  يلعب  سيناميئ  فيلم  إنتاج  بغاية 
واملجاالت الجديدة التي عاشها ماركس يف آخر حياته، 
 - التاريخيّة  الحقائق  أرضيّة  ذلك عىل  مع  يبقى  لكّنه 
هذا إذا استثنينا القدر القليل من الحرية الذي سمح 
 Vera به مؤلّف هذا الكتاب لنفسه. ذلك أّن ِفريا شترينر
Stirner والهستوالبيوم  Histolabium، أي مجموعة 
الخيال  من وحي  فقط  الغامضة، هام  املالحظات  من 
املحض. ورمبا لهذا السبب يرتقي الكتاب إىل أن يكون 

األقرب إىل أرض الواقع.
كتاب يف نسخة عربية دقيقة يستحّق القراءة ألنه يرصد وقائع واضعها 
تحت مجهر الجوهر دون تقاطع وصفي لألحداث .كتاب لغته العربية 

تفعل فيك فعل الغيث يف األرض.
* أبو جرير

قراءة يف كتاب رحلة كارل ماركس األخرية 

تنظم كل من دار الثقافة ودار الشباب واملعهد 
نوفمرب   26 السبت  يوم  حسان  ببني  الثانوي 
يوما  حسان  بني  الثقافة  دار  بفضاء   2022
الغناء  يف  تلمذية  مواهب  الكتشاف  مفتوحا 
التشكييل،  والفن  والرسم  والتمثيل  والعزف 

الشعر  كتابة  يف  الجسامين،  التعبري  إىل  إضافة 
التنشيط اإلذاعي. وذلك ابتداء من الثانية بعد 
الزوال وتبقى الدعوة مفتوحة للتالميذ والراغبني 
يف املشاركة لتقديم مواهبهم وتسجيل أسامئهم 
بكل من املعهد الثانوي أو املدرسة اإلعدادية أو 

بدار الثقافة أو بدار الشباب بني حسان 
 )casting( مالحظة: مسابقة اختيار املواهب
واملعهد  اإلعدادية  املدرسة  لتالميذ  مفتوح 

الثانوي مبدينة بني حسان.
أبو يحيى

مسابقة في بني حسان

يوم مفتوح الختيار املوهوبني ومجاالت التنشيط اإلذاعي 

الصالون السنوي الشبان التحاد الفنانين 
التشكيليين

معرض للفنون البصريّة باملهدية 
وصلوحة حمدي يف بن عروس

* شمس الدين العوين     

تتواصل أنشطة اتحاد الفنانني التشكيليني التونسيني من خالل عدد 
صنوف  يف  وذلك  الجديد  للموسم  والفنية  الثقافية  الفعاليات  من 
الدويل للخزف  الصالون  افتتاح  التشكييل.  الفن  عديدة من رضوب 
عطية  سارة  الفنانة  من  بتنسيق  وهو  دول   8 تم مبشاركة  املعارص 
ومبجهود جبار لفريق عمل االتحاد وبنفس شبايب بقص خري الدين 
الطابق األول. ومن جانب آخر وضمن نشاط االتحاد ينتظم معرض 
الفنانني  االتحاد  لتنسيقية  األوىل  دورته  يف  البصية  للفنون  سنوي 

التشكيليني باملهدية يف الفرتة من 12 إىل 30 نوفمرب 2022.

كام كان هناك معرض برواق الفنون بنب عروس وبالتعاون مع االتحاد 
الذهاب يف  التشكيلية صلوحة حمدي قمش  الفنانة  تواصل  حيث 
تجربتها الفنية التي تعيشها من سنوات وتعددت أعاملها الفنية من 
خالل أسلوب تخريته ونهج فني جاميل ترى فيه مجاال لطريقها يف عوامل 
الفن وبذلك تنوعت مشاركاتها الفنية التشكيلية من خالل املعارض 
الفنية الفردية والجامعية كام كانت لها مشاركات يف فعاليات فنية 
البلدان لتصل اىل هذا املعرض الشخيص  تشكيلية عربية بعدد من 
الذي يربز بانوراما ملجمل أعاملها الفنية. كام اقتنت لها وزارة الثقافة 
أعامال فنية وهي عضواتحاد الفنانني التشكيليني والرابطة التونسية 
للفنون التشكيلية. معرض الفنانة التشكيلية صلوحة حمدي قمش 
صاحبتها  تعمل  فنية  تجربة  عىل  لالطالع  مجال  عروس  بن  برواق 
بكثري من الرغبة والحب ضمن الفعل التشكييل التونيس الذي يشهد 

تنوعا مميزا يف التجارب واألجيال واألساليب الفنية والجاملية.
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ناجح مبارك
»إن اإلقامة يف جربة احدثت تحوال هائال يف 
نفيس ويف عميل... نحن نرحل ثم نصل، نقيم ثم 
نغادر حاملني معنا كل ما جربنا وعرفنا«. هكذا 
الطاهر املقدميني عن خالصة حله  الفنان  يقول 
حيث  جربة  رأسه  مسقط  إىل  االخري  وترحاله 
هو  تشكييل  معرض  اول  فيها  يقيم  ان  اختار 
خالصة تجربته املمتدة لسنوات ولبى هذا الفنان 
وبعد معارض له واقامات فنية يف سويرسا ولندن 
اكرث من  املرحلة مبعرض يضم  يتوج  ان  وباريس 
 50 من  واالبعاد  االحجام  مختلفة  لوحة   120
سنتمر إىل لوحة األمتار الثالثة واالربعة وكل هذا 
جربة   - الفنون  مركز  احتضنه  التشكييل  اإلبداع 

وبدعوة من صاحبه الفنان الفاضل الجزيري.
يقول الجزيري يف تقدميه للمعرض انها رحلة 
منتظمة حسب مسارات فنية هامة واساسية يف 
تجربة الطاهر املقدميني الذي احتضنه يف مسقط 
رأسه عندما هّم بإنجاز املركز، وهو يعرف الفنان 
ويضيف  الفارط  القرن  سبعينات  منذ  التشكييل 
يف مرسمه شعرت بألفة غري معهودة انه شخص 
ميكن  ماال  إىل  منجذبا  وملهمة  مبهمة  مبالمح 
متحملة  سعادة  تكون  قد  استكشافه،  او  ادراكه 
لعله نداء ما :زفرة او رصخة ال ميكن تبنيها خلف 
يف  بالغتني،  وخفة  برقة  مرسوم  شفاف  حجاب 
رسومه اهتامم بالتفاصيل تلك هي الوان وابعاد 
معرض الطاهر املقدميني األول يف مسقط راسه 

ويف رواق »تربال« بفضاء مركز الفنون جربة.

* األلوان واألشكال
األطراف  مرتامية  وابعاد  أجساد  حركة  مثة 
يف  البحر  الرسام  هذا  لوحات  من  لوحة  كل  يف 
فنون األلوان واألشكال ولعل الرسم هو تحكم يف 
الفضاء واملساحة البرصية ولعل قوة هذا املعرض 
وزاده  واالشكال  األلوان  مع  التواصل  أحكام  يف 
اتساع الجدران وعلومها الشاهق مام إضفى عىل 
اللوحات كبرية الحجم مسحة من العظمة والقوة 
والشموخ، انها حركة األجساد عىل اللوحة منطلقة 
املقدميني  الطاهر  لها  يخرت  مل  أرحب  آفاق  إىل 
اال  الرسم  و»ما  نهاية،  نقطة  وال  محددة  وجهة 
لغة األجساد« عىل حد قول جون لوك نانيس اما 
ان  رأى  فقد  بن سالمة  والكاتب  فتحي  الباحث 
الطاهر املقدميني املولود يف هذا العامل واملتغذي 
للغرب  التصويرية  بالثورة  لقائه  مع  لغته  من 

الجديد قد قدم لنا تصور للرسم لفن الجسد.

 يطوع األجساد واأللوان 
شخوص وأشخاص وشخصيات تتحرك يف فضاء 
املرسوم  الشخص  كأن  دائرية  حركة  يف  اللوحة 
واملوسوم بخصاله يروم الهروب من واقعه لنحت 
واقع متخيل شبيه بواقع الراقص عىل حبال األلوان 
الطاهر  الفنان  فيه  ويطوع  انسجام  يف  الطبيعية 
املقدميني لغة الجسد لخلق خطاب آخر بني روح 
تحاول القبض عىل جسد قد يكون عليال ومتداعيا 
إنها أجساد يف حالة  القيمي واألخالقي.  للسقوط 
هيجان احيانا وحالة تأمل احيانا أخرى... أجساد 

تروم الفرار وتتصيد ألجل ذلك اللحظة املناسبة. انه 
الهروب والتدحرج من درجات السلمي لوحات مل 
يختار الفنان الطاهر املقدميني لها عناوين وكأنه 
لها حسب  يختز عناوين  ان  للوحة  القارئ  يدعو 

التخيل ودرجات الفهم.
التالتيل  ثريا  الشخص؟«تتسائل  هذا  »من 
أستاذة يف جامعة بريكيل األمريكية سنة 2015 بعد 
الطاهر  الرسام  لوحات  إحدى  يف  مليا  تأملت  أن 
النه  يعنيه  ال  سؤال  الشخص  هذا  »من  فيةيبها: 
ان  اختار  وهو  هوية  دون  أشخاص  عىل  يشتغل 
يعرب  الذي  املرسوم  الشخص  هوية  عن  يعرب  ال 
باملشاعر  املتعلق  الكوين  الجانب  الحقيقة عن  يف 
واألحاسيس والتي يتقاسمها البرش جميعا« وهذا 
وأشخاص  شخوصه  مع  املقدميني  الطاهر  يرحل 
انها  وشخصياته يف عامل املطلق وعامل الالمتناهي، 
اللقاء  نشوة  ورحلة  املختلف  عن  بحث  رحلة 

بوجوه  التقى يف حله وترحاله  الذي  باالخر وهو 
مرورا  لندن  إىل  سويرسا  من  والغرب  الرشق  من 

بنيس وباريس وغريها من العواصم العاملية.

عود عىل بدء يف مسقط الرأس
جربة  من  املقدميني  الطاهر  الفنان  تحول 
الفنون  درس  حيث  العاصمة  إىل  الرأس  مسقط 
الجميلة سنة 1970 ليقيم بعدها يف مدينة الفنون 
يف  جدارية  إنجاز  هناك٬  آثاره  أهم  ومن  باريس 
باريس  فلوري مريوجيس سنة 1986 ومن  سجن 
السويرسية  زوريخ  مدينة  يف  االستقرار  فضل 
مرحلة  واستمرت  الخاص  مرسمه  أمن  وهناك 
مونيخ  يف  عرض  ومنها   1989 سنة  حتى  زوريخ 
فضل  أن  إىل  جربة  يرتدد عىل  ولكنه ظل  وبرلني 
االستقرار بها نهائيا وكان عرض رواق »تربال« مبركز 

الفنون جربة اول معرض له يف مدينته الساحرة.

ثقافة

شمس الدين العوين
نظمت الرابطة التونسيّة للفنون التشكيليّة أيّام 03 و 04 و05 
نوفمرب 2022 باملتحف األثري بسوسة ندوتها السنوية التي دارت 
والفنية  الثقافية  فعالياتها  سياق  يف  وذلك  »البورتريه«  فن  حول 
الذي تضمن عددا  الربنامج  وتابع  وندوات  التشكيلية من معارض 
الفنانني  من  وعدد  الجميلة  الفنون  وطلبة  جمهور  األنشطة  من 
األستاذ  بسوسة  الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب  أشار  حيث 
الشاذيل عزابو اىل أهمية الفنون التشكيلية يف الفعل الثقايف باعتبار 
ما تقرتحه من عنارص إبداع وتواصل وجامل متمنيا نجاح الفعالية 
ومن ناحيتها قدمت األمينة العامة للرابطة الفنانة التشكيلية وصال 
من  املشاركني  بكل  مرحبة  للفعالية  العام  الربنامج  سليامن  بن 

جامعيني ومبدعني وفنانني.
حيث  للمشاركني  الجامعي  املعرض  بافتتاح  النشاط  وانطلق 
الجامعي عددا  املنصوري خالل هذا املعرض  الفنانة نجاح  قدمت 
الفنانة  الذات  اعتامالت  من  حيزا  تربز  التي  الفنية  لوحاتها  من 
فيه اجتامع  فائقة.. وبعرض قيايس  تعبريية جاملية  وأحاسيسها يف 
الفنون بني املوسيقى والرسم والرقص. ويتواصل النشاط بقية األيام 
املخصصة للفعاليات مع ورشات البورتريه بالفضاء العام واملفتوحة 
العام  بالفضاء  للمحرتفني  البورتريه  وورشات  والكبار  للصغار 
عىل  بالطباعة  البورتريه  وورشات  لألطفال  الطني  عرائس  وورشات 
البلور... حيث كان االرشاف من قبل جملة من األساتذة والفنانني 
جمعت  حيث  الحرباوي  والزين  عبيدة  خالد  ومنهم  واألكادمييني 
هذه الورشات عددا من هواة الفنون..ويف مجال البورتريه تنوعت 
املبدعني  الفنانني  فيها عدد مهم من  التي نشطها وشارك  الفعالية 

وتوفيق  والقيزاين  والذنقزيل  والرمضاين  الزنايدي  منهم 
جملة  ونسق  وأكابر...  والعرفاوي  والزاوية  وبوعزيز 
الفعاليات لهذه الندوة بسوسة الفنان التشكييل وعضو 

هيئة الرابطة لطفي بن صالح.
للشؤون  الجهوي  للمندوب  بكلمة  االفتتاح  وكان 
األمينة  كلمة  ثم  عزابو  الشاذيل  السيد  بسوسة  الثقافية 
األستاذة  التشكيلية  للفنون  التونسية  للرابطة  العامة 
املعرض  افتتاح  انطلق  ثم  سليامن  بن  وصال  الفنانة 
الفني التشكييل لهذه الندوة السنوية وذلك ضمن »فن 

البورتريه«.
التي عقدت جلستها  الرابطة  أنشطة  وتنوعت  هذا 
العامة لتفرز هيئة جديدة كام أصدرت كتابا عن أشغال 
الندوة السابقة املنتظمة بسوسة خالل سنة 2021 ضم 
عديد املداخالت املقدمة يف الفعاليات كام شهدت مدينة 

قليبية خالل صائفة هذا العام نشاطا للرابطة حيث أنه ضمن تنوع 
انشطة وفعاليات الرابطة التونسية للفنون التشكيلية برئاسة الفنانة 
فعاليات وطنية  مع  وتعاونا  وتفاعال  بن سليامن  التشكيلية وصال 
بقليبية  الهواة  لفيلم  الدويل  املهرجان  مع  وتزامنا  وثقافية  فنية 
سبيل  وعىل  الهواة  للسينامئيني  التونسية  الجامعة  مع  وبالرشاكة 
الرابطة ووفق  فإن  افتتاح مرشوع رشاكة مستقبلية ممكنة معهم 
املعرض  كوميسارة  من  ومبجهود  الجديدة  االدارية  الهيئة  جهود 
نظمت  اليه...  وسعت  املرشوع  اقرتحت  التي  سعيد  بن  شيامء 
الصالون التشكييل األول بدار الشعب بقليبية يف الفرتة من 13 اىل 
والكبار من  الشبان  الفنانني  ثلة من  فيه  أوت شارك  20 من شهر 

بلوحات أحرضها اصحابها واخرى عىل ملك  العاصمة  الجهة ومن 
الرابطة. ومن ضمن األسامء املوجودة يف املعرض نذكر الفنانني ابنة 
الزنايدي، عيل رضا سعيد، عبد  الغريب وعيل  مدينة قليبية انصاف 
فاضل  محمد  سليامن،  بن  وصال  بيدة،  الحبيب  الثابويت،  الحميد 
بن  نبيل  بن عمر،  الجعيدي، محمد صمود، شكري  ،صربي  مومن 
أمثّن  الجانب«...  هذا  يف  الرابطة  رئيسة  وتقول  وآخرين...  رجب 
محاوالتها  الرابطة  تواصل  الجاملية  الثقافية  والفعاليات  النشاط 
وجهودها يف تنشيط الجهات وخلق فرص للفن التشكييل يف املناطق 
الداخلية لتونس دعام لفكرة الالمركزية وترشيكا ملبدعي القطاع يف 

جميع الجهات والقاء الضوء عىل اعاملهم وانشطتهم.

فن البورتريه.. وورشات ومعرض فني وحضور لنشاط األطفال..
الندوة السنوية للرابطة التونسيّة للفنون التشكيلية 

معرض الطاهر املقدميني مبركز الفنون رواق »تربال«:

حركة اجلسد ترسم لوحاهتا بحرية وشخوص تنفلت من عقاهلا
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  للكتابة طقوسها الخاصة وتتطلب تفرغا وصفاء ذهنيا ال توفرهما األسرة للمرأة المبدعة

* مرحبا بك عىل صفحات جريدة الشعب؟ 
- كل الشكر عىل هذه االستضافة يف جريدة الشعب وهي 
يراد فيه تكميم األصوات  الشعب فعال ففي زمن  صوت 

يعلو صوتها عاليا. كل الشكر لكل القراء األوفياء.
* لو عدت بنا إىل البدايات وصوال إىل القصيدة؟

مولعة  الصغر  منذ  كنت  تصنعنا.  التي  هي  البدايات   -
باملطالعة والكتابة. كانت عالمايت يف اإلنشاء مميزة دوما 
الخاص ال  العربية وأعتربها ملعبي  وكنت األوىل يف مادة 
الذي  املكاَن  املكتبُة  كانت  أحد.  فيها  يشاركني  أن  أحب 
أميض فيه جّل أوقايت. البداية هي حكاية غرام مع الكتاب 
أنا وهو، يف  وأختبئ،  أثره  أقفو  فأّن وجدته  الّصغر.  منذ 
خلوة ال ثالث لنا غري خيال يجنح يب آلفاق بعيدة أراين فيها 
وقد رصت الكاتبة وهذه اآلثار حويل يل. ما زلت أذكر أول 
قصيدة يل وأنا يف الثانية عرشة »فلسطني يا أميل الضائع« 
وبحّب  بالوعي  مشبعني  كنا  لكننا  حاملني  صغارا  كنا 
وأصدقايئ  وأساتذيت  أهيل  وكان  يل  أكتب  كنت  فلسطني. 
هم قرايئ. ثم تخرجت أستاذة عربية. وككل امرأة لألسف 
لكنني  والعمل.  واألبناء  باألرسة  وانشغلت  أحالمي  تركت 
اكتشفت أنني كلام كربت إال وكربت معي حكاية الغرام. 
من  مجموعة  مع  أشارك  وبدأت  الكتابة  إىل  فعدت 
الكاتبات التونسيات يف مسابقات عربية يف القصة القصرية 
وفزنا فيها ونرشت يل قصة يف مجموعة عربية مبرص بعنوان 
»حكايا عربية« عن دار الفراعنة للنرش والتوزيع والرتجمة. 
ودعيت للتكريم يف مهرجان القاهرة الدويل للكتاب ولكن 
مجموعة  يف  وشاركت  سفري.  دون  حالت  »كورونا« 
قصصيّة تونسيّة ومجموعة شعرية تونسية وعربية صادرة 
كلها يف تونس ثم كانت مرحلة اإلصدارات الخاصة حيث 
تشجعت أكرث ملا دخلت حيايت امرأة عظيمة اسمها فاطمة 
بن فضيلة قرأت يل ودعتني إلخراج أعاميل الخاصة للقرّاء. 
فأصدرت مجموعتي القصصية »ماكاريا« سنة 2020 عن 
دار وشمة ومن القصة عدت للشعر وأصدرت سنة 2202 
هذه  معتذرا؟«.  عاد  لو  »ماذا  بعنوان  شعرية  مجموعة 

رحلتي من البدايات إىل القصيدة وقد حاولت أن أختزل.
فيه  تنتفي  عامل  اليوم يف  والشعراء  الشعر  بدور  لنبدأ   *

الشعرية. وهل يتسع هذا الزمن للشعر؟
العامل امليلء بالحروب  - سؤال عميق فعال فظاهريا هذا 
الرأساميل  العامل  هذا  والخالفات،  والتجاذبات  والرصاعات 
املادي عامل الصورة والتكنولوجيا ليس هو عامل الشعر بل 
يبدو الشعر فيه نشازا. فمجال الشعر هو الحلم. والواقع 
الحياة  ولقسوة  ماديته  لشدة  باألحالم  يحتفي  يعد  مل 
يظّل  الحياة  وبؤس  مادية  درجة  بلغت  مهام  لكن  فيه. 
الشعور  إىل مساحة من  يحتاج  فينا يف عمقه  إنسان  كل 
بالجامل والحب. يحتاج إىل أن ميتطي صهوة حلم يحلّق 

به بعيدا وال يؤّمن هذا الحلم إال شاعر وقصيدة.
* هل ما زالت الساحة الثقافية تعيش رصاعا بني القديم 
إىل  تؤدي  ثورة معرفية  إىل  تحتاج  الساحة  أم  والحديث 

تثوير العقول وتنويرها؟ 
القديم  بني  رصاعا  الثقافية  الساحة  تعيش  نعم،   -
هذا  وسيظّل  عديدة  مجاالت  عىل  انعكس  والحديث 
عالمة  وهو  موجودا.  اإلنسان  دام  ما  موجودا  الرصاع 
إيجابية فاملعرفة اإلنسانية متطورة بالرضورة وهذا الرصاع 
عالمة عىل الحياة بدل الجمود الفكري الذي يراد لنا أن 
نتبّناه. ورمبا سيوصلنا هذا الرصاع إىل الغربلة وإىل مرحلة 
الثورة الفكرية واملعرفية التي تكون نتيجتها تثوير العقول 
وتنويرها وبالتايل إنتاج ثقافة عقلية تنويرية كام حصل مع 

الثورة التنويرية يف أوروبا فها هم يحصدون نتائجها علام 
الرصاع. وقد جّربنا  زلنا يف مرحلة  أما نحن فام  ومعرفة. 
ثورة  تواكبها  مل  ألنه  كراٍس  ثورة  إىل  فجأة  تحولت  ثورة 
معرفية وبدَل أن تنار العقول والعواطف ازدادت العقول 

ظالمية والعواطف سوادا.
عىل  التقليدي  الشعر  هيمنة  تفسري  ميكن  كيف   *
اهتاممات أغلب النقاد ولجان الجوائز والحال أن العامل 

منرصف منذ عقود نحو الحداثة وخاصة قصيدة النرث؟ 
- هذا صحيح لألسف. نحن العرب قد يسحرنا الحديث، 
الحداثة  أكرب. تخيفنا  بالقديم  تعلقنا  لكن غالبا ما يكون 
ونراها تهّدد موروثنا وهويّتنا، حتى أن بعض الّشعراء الكبار 
عندنا ال يعتربون قصيدة الّنرث شعرا وهذا دوما يدخل يف 
إطار رصاع القديم والحديث. فقصيدة الّنرث أرست نفسها 
عزوفا  تلقى  زالت  ما  عندنا  لكنها  زمن  منذ  أوروبا  يف 
وتهميشا من النقاد ومن شعراء البحر والتفعيلة وإقصاء 
من الجوائز إال يف ما ندر. أعتقد وأنا من كتاب قصيدة النرث 
أنها ستصمد وستلقى االهتامم ألنها إنتاج عرصها وصوته. 
من  النمط  هذا  النرث  قصيدة  كتاب  يستسهل  ال  أن  عىل 
الكتابة فهي صوت عرص معّقد متطّور ومتناقض وجميل 

وساحر ومتحّرر. هكذا هي قصيدة النرث.
ترين  هل  الجنسني.  بني  املساواة  مبسألة  تهتمني  أنت   *
أنه يجب أن نتجاوز الثقافة النسوية ونركز عىل النضالية 

املواطنية وإدراج مسألة املرأة ضمن معركة املواطنة؟
خاصة  قضية  كونها  من  أعمق  املسألة  أن  أرى  نعم،   -  
الرجل  يخّص  شأنا  املساواة  مسألة  تكون  وأن  بالنساء. 

واملرأة هي قضية كل مواطن تونيس. إن النضال من أجل 
فكالهام  معا.  واملرأة  الرجل  يخوضه  أن  يجب  الحقوق 
حرية  أكرث  ليس  الكهف  فحارس  حرا.  يكون  أن  يجب 
يف  واملرأة  الرجل  تساوى  لو  الكهف.  ساكنة  من  وتطورا 
عىل  ولركزنا  األحادية  النسوية  القضايا  لتجاوزنا  املواطنة 
من  املنهوبة  الحقوق  كل  يف  وبحثنا  املواطنية  النضالية 
املواطن ومنها مسألة عدم املساواة بني الجنسني. لكن هذا 
ليس رهني فكر املرأة فقط بل هو أيضا رهني اقتناع الرجل 
واالنطالق  املرأة  مع  املواطنة  يف  املساواة  فكرة  بقبول 
للبحث سوية يف الحقوق االقتصادية والفكرية والسياسية 

واالجتامعية املنهوبة أو املفقودة.
من  وإقصاَءهن  بالنساء  االعرتاف  غياَب  تفرسين  بَم   *
املرأة يف كل  القوانني ونجاح  ترسانة  القرار، رغم  مواقع 

املجاالت بل وتفوقها يف العديد منها؟
- أفرس هذا التناقض بأنه شيزوفرينيا فكرية يف مجتمعنا. 
أننا  الغرب  وخاصة  للعامل  نظهر  أن  نريد  ناحية  فمن 
ومن  كالرجل.  متاما  املرأة  بقدرات  يؤمن  حدايث  مجتمع 
ناحية أخرى نستبطن ايديولوجيا رشقية ال تعرتف بتقدم 
ديكورا  وتجعلها  البيت  داخل  تسجنها  بل  وقدرتها  املرأة 
الرجل وتربية األبناء وناقصة عقل ودين وال  وأداة ملتعة 
نساء  عن  يحدثنا  التاريخ  أن  مع  والقرار.  للقيادة  تصلح 
ما  لفضح  األوان  آن  لقد  ناجحات.  ورائدات  قائدات 
تتعرض له املرأة. وهذا ما حاولت أن أكشفه يف مجموعتي 

القصصية »ماكاريا.«
* لكن، ِبَم تفرسين عجز املجتمع التونيس عن تقبل قيم 
املواطنة واملساواة وخاصة املساواة يف اإلرث؟ هل يعود 

األمر فقط آىل أنه مجتمع أبوي ذكوري؟ 
- رغم أن املجتمع التونيس أكرث املجتمعات العربية التي 
املامرسة  مستوى  أنه عىل  إال  املرأة  نظريا حقوق  تكرّس 
املرأة من كل حقوقها. ما زال ال  ما زال مرتددا يف متكني 

يراها مواطنة لها كل الحقوق وعليها كل الواجبات متاما 
كالرجل. ورمبا مسألة املساواة يف اإلرث من أكرث املسائل 
التي كشفت هذا الرتدد وكشفت لنا جملة من التناقضات 
إىل  انتامئه  بحكم  أخالقي  منطق  من  رفضها  فالبعض 
البعض اآلخر  أبوي ذكوري وتشبّعه بهذا املنطق  مجتمع 
الثالث  القسم  أما  اإلسالمي.  اإليديولوجي  انتامئه  بسبب 
كام  املتسلقون  إنهم  رأيي.  حسب  األخطر  هو  فهذا 
الناخب  بحسب  أفكارهم  تتلّون  الذين  هؤالء  أسميهم. 
ميالة إىل  الناخبني  رياح  فإذا كانت  الذي يخطبون وّده. 
ضد  رياحهم  كانت  وإذا  معها  مال  اإلرث  يف  املساواة 

املساواة عارضوا الفكرة.
الكتابة  بني  عالقة  أي  املؤنث  صيغة  يف  الكتابة   *
ونحن  السؤال  لهذا  العديد  معارضة  رغم  و«الجندر«؟ 

نعيش أسئلة حسبنا أننا تجاوزناها بعد 1956؟ 
إبداع  الكتابة  التصنيف ألن  لهذا  العديد  - رغم معارضة 
أثارت جدال بني  أنها قضية  إىل  اإلشارة  بّد من  إنساين، ال 
النقاد وبني الكاتبات والكتاب بني من يرى الكتابة إبداع 
إنساين وبني من يرى عالقة »الجندر« بالكتابة عالقة قوية. 
فقط أردت اإلشارة إىل أنه مثّة بني الكتابة النسوية والكتابة 
للمرأة  تتيح  النسوية  فالكتابة  فاصل.  خيط  النسائية 
قضايا  عن  رجل  يكتب  فقد  املرأة  عن  يكتبا  أن  والرجل 
املوروث  بحكم  منها  وعمق  جرأة  بأكرث  الرشق  يف  املرأة 
ونصها  املرأة  النسائية هي صوت  الكتابة  لكن  األخالقي. 
بقلمها. شخصيا أحّب أن يكون النصُّ واملوضوُع محوَر 

االهتامم يف فعل الكتابة وليس جنس الكاتب.

مقاومة  يف  ودورها  النسائية  الكتابة  يف  رأيك  ما   *
الحق  ودولة  األبوي  املجتمع  عىل  الذكورية  الهيمنة 

اإللهي؟
مقاومة  يف  تسهم  أن  فعال  تحاول  النسائية  الكتابة   -  
الهيمنة الذكورية عىل املجتمع األبوي وتوظيف الدين 
إىل  وإعادتها  دورها  تهميش  أو  املرأة  إقصاء  لترشيع 
عرص القمقم. نساء مبدعات كثريات واجهن هذا الفكر 
وتغّنني باملرأة التونسية القوية الشامخة ومنهن فاطمة 
بن فضيلة هذه الشاعرة النقابية املناضلة وآمنة الرمييل 
وأمرية غنيم وفتحية دبش... عىل أنه كثريا ما ُجوبهت 
النساء الكاتبات املقاومات بتهم أخالقية ودينية وصلت 
حّد التكفري ومصادرة الحق يف العمل مثلام حصل مع 
التي متادوا يف مهاجمتها بل  الدكتورة نوال السعداوي 
أفكارها  رّدا عىل جرأة  زوجها  الدين من  رجال  طلّقها 

وتهديدها الستقرار عروش الّسلطة الذكورية والدينية.
خرجت   2011 جانفي   14 بعد  الشعر،  إىل  نعود   *
انتشار  وكذلك  الّشعر  مجال  يف  نسائّية  أسامء  فجأة 
هي  هل  النسائية.  الثقافية  والصالونات  الجمعيات 

حالة اجتامعية أم حاجة ثقافية؟ 
- هي حالة صحية عىل أي حال، فمهام تعددت أسامء 
فستظّل  الثقافية  والصالونات  والجمعيات  الشاعرات 
الثورة  بعد  هبّوا  الذين  الظالم  عشاق  وجه  يف  نغمة 
يهّددون ثقافتنا وهويتنا وحياتنا. نحن بالشعر ال نصنع 

البنادق. بالشعر نصنع األغاين.
بدأت  والخالدة  املهمة  الشعرية  التجارب  أغلب   *
أسامء  هناك  أن  حني  يف  األربعني.  سن  قبل  وانتهت 
التقاعد.  الكتابة بعد سن  انطلقت يف  نسائية تونسية 

هل من تعليق؟ 
التي نرشت  األسامء  كانت  رمبا  عمر...  لإلبداع  ليس   -
بعد التقاعد تكتب وال تنرش. رمبا اكتملت نضجا ورأت 
الشاعرة أن تُخرج تجربتها إىل النور. وهناك عامل آخر 
الحياة  استهلكتها  اليوم  التونسية  فاملرأة  التفرغ،  هو 
العمل  فبني  إبداعها.  ومن  منها  ورسقتها  ومتطلباتها 
واألرسة ال يبقى الكثري من الوقت لإلبداع ألن للكتابة 
ال  ذهنيا  وصفاء  تفرغا  وتتطلب  الخاصة  طقوسها 
توفرهام األرسة للمرأة املبدعة التي تضطر إىل أن تقرص 

يف فعل الكتابة وال تقرص يف حقوق أرستها عليها.
املرأة  هي  القهوة  درويش  محمود  يقول  ختاما،   *
واملرأة هي الحب والحب هو املرأة. ماذا لو نضيف أن 

القصيدة هي املرأة؟ 
- القصيدة هي املرأة وهي الوطن وهي الحياة ندمنها 
ونعشقها. القصيدة تأشرية سفر إىل عامل أرحب وأجمل. 

القصيدة حلُم نسافر إليه. نذوب فيه دون عودة.

* حاورها: أبو جرير الكاتبة سلوى البحري لـ»الشعب«:

ثورتنا ثورة كراٍس لم تواكبها ثورة ثقافية

  النضال من أجل الحقوق يجب أن يخوضه الرجل 
والمرأة معا، فكالهما يجب أن يكون حرا

قاصة وشاعرة تونسّية اختارت الكتابة بهدوء ودون ضجيج. تكتب يف جغرافيا كلها حروب وتكتالت 
أنهار وأمطار  الصمت. نصها  البحري نص أوسع من  الفقاقيع. سلوى  النص تتمعش  وحني يغيب 
وأرسار ومحطات وأسفار. اختارت االنحياز لنصها األصيل دون الولوج إىل البهرجة. نصها يف القصة 

ويف الشعر مختلف ويحمل خصوصية بعيدا عن املشهدية املفربكة.
أصيلة والية صفاقس وعضو اتحاد الكتاب التونسيني، حاصلة عىل اإلجازة يف اللّغة العربّية وآدابها من 
كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية بصفاقس. تدرس العربية يف معاهد صفاقس. تكتب الّشعر والقّصة 
القصرية والّرواية. شاركت يف عديد املهرجانات وامللتقيات التونسية والدولية ويف عديد املسابقات 
العربّية يف كتابة القصة ونالت مراتب أوىل. نرُشت لها عديد األعامل يف املجالت والصحف التونسية 
والعربية، نرشت قصتها الفائزة »أعلنت انتصاري« يف مرص ضمن مجموعة قصصية عربية بعنوان 
»حكايا عربية« الصادرة عن دار الفراعنة للنرش. حصلت عىل الجائزة الثانية يف كتابة الخاطرة يف 
ملتقى مساكن الوطني للقصة القصرية دورة فيفري 2020. صدرت لها يف سبتمرب 2020 عن دار 
وعريب  تونيس  جامعيني  شعر  ديوايْن  يف  شاركت  كام  »ماكاريا«  بعنوان  قصصّية  مجموعة  وشمة 
ومجموعة قصصية عربية سنة 2021 عن دار الثقافية للطباعة والنرش. صدر لها سنة 2022 عن 
دار وشمة ديوان شعري بعنوان »ماذا لو عاد معتذرا؟« وتعد إلصدار رواية بعنوان »نساء الكارما«.
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املسافات لها بدايات والطموحات لها مؤرشات والنجاحات لها ممّهدات 
ويف مسابقات كأس العامل كثريا ما نرّدد شعار »ماناش مروحني«... وهو 
االبطال حقق  بروح  الراغبني يف حلم سنني  التونسيني  من  املاليني  حلم 
االوىل يف مونديال قطر..   نقطته  القدم  لكرة  التونيس  الوطني  املنتخب 
الدفاع... نقطة كان من املمكن  نقطة تحققت بالعرق... نقطة ضمنها 
ان ال نرىض بها بالقياس اىل مردود النسور يف الشوط االول حيث كانت 
االفضلية لتونس. لكن تبقى االمور بخواتيمها والخامتة كان من املمكن 

أن تكون أكرث ايجابية لو توفر القدر األدىن من الفكر الهجومي.
جالل  املدرب  أن  إال  فرص  ثالث  له  توفرت  الجبايل  عصام  أن  صحيح 
مرمى  تهديد  يف  الجبايل  معاضدة  القدرة عىل  له  من  يوفر  مل  القادري 
كتلك  طائشة  كرات  تصنعها  الفوارق  أن  نيس  ولعلّه  الحارس شاميكل. 
التي كثريا ما وفق فيها محمد عيل بن رمضان لكن بدا أن هذه النقطة 
الرسوم  توفري  عىل  املدرّب  يقدر  مل  وإذا  القادري.  يف حسابات  تكن  مل 
ردد  العامل  فإن  للهجوم  بالخصوص  الرسوم  يوفر  ومن  بالنجاح  الكفيلة 

»يا الله يا تونس«

تونس فرضت التعادل على الدانمارك  0 – 0
اإلجامع الحاصل ان منتخب الدامنارك قد تلقى رضبة قوية خالل لقاء تونس 
الجولة  يف  الدوحة،  القطرية  العاصمة  يف  التعليمية،  املدينة  ملعب  عىل 

املكسييك  الحكم  كام حرم  العامل.  كأس  ببطولة  الرابعة  للمجموعة  األوىل 
املنتخب التونيس من رضبة جزاء يف الشوط الثاين بدت واضحة واألغرب 
أن جامعة »الفار« مل يشعروا بذلك٬ لكّن األصعب سيكون أمام أسرتاليا إذ 

أن منتخبنا مطالب بالفوز عىل منتخب أسرتاليا بأي نتيجة ألنه من الصعب 
الفوز عىل منتخب فرنسا الذي فاز برباعيّة أمام منتخب اسرتاليا.

* طهورة

في مونديال قطر

نقطة أمام الدانمارك واالنتصار ضروري على حساب اسرتاليا

بعد مباراة تونس والدانمارك

الحارس 
السابق نجيب 
الفتوحي يقيّم 
مردود دحمان   

ما قام به الحارس املتألق أمين دحامن عىل أرضية 
التصدي  خالل  من  الفعل  رد  رسعة  فيه  امليدان 
املنافس  لكرات  بعيدة  مسافات  من  الرائع 
فالتوقيت السليم مع حسن التمركز وعدم االرتباك 
الشخصية  قوة  عىل  زيادة  الذهني  والحضور 
تجعلنا نفتخر بأننا منتلك حارسا عىل مستوى عاٍل 

ميثل البلد. 
أكرث  ويكتسب  املباريات سيتطور مستواه  ومبزيد 
خربة لذا من واجبنا أن نتقدم بالشكر لكل مدرب 
الشاذيل  لألخ  وتحية  تكوينه  يف  ساهم  حراس 

املربويك مدرب الحراس مع املنتخب األول ملا قام به من جهد وعمل جبار ليكون دحامن جاهزا بدنيا وفنيا ونفسانيا خالل مباراة الدامنارك التي 
كانت صعبة بكل املقاييس.

* محمد/ ع

الالعب حنبعل المجبري   من مونديال قطر 

نملك حظوظ املرور 
إىل الدور الثاني...

قال حنبعل املجربي نجم منتخب تونس إنه شعر كأنه يلعب يف ستاد 
رادس أمام الدامنارك بسبب الدعم الجامهريي الكبري الذي وجده نسور 
التعليمية.  املدينة  ملعب  يف  والعربية  التونسية  الجالية  من  قرطاج، 
مؤكدا أن املنتخب التونيس استحق الخروج بنتيجة إيجابية، فقد لعبنا 

للفوز، لكننا أهدرنا بعض الفرص.
القادري طالبه برضورة االحتفاظ  املدرب جالل  أن  وأشار املجربي إىل 
معاكس  بهجوم  للخروج  الفرصة  زمالئه  ومنح  اللعب  وتوزيع  بالكرة 

مميز.
وأكد أنه يشعر بأنه أدى الدور املطلوب مضيفا أن كل زمالئه مل يقرصوا 
يف مباراة الدامنارك. وعن احتاملية تأهل منتخب تونس إىل دور الستة 
عرش، قال وملاذا ال نتأهل؟ أعتقد أننا منلك الحظوظ للصعود وسنلعب 

من أجل هذا يف كل مواجهة.
* م/ ع

زواج سعيد
أحّر التهاين للزميل سامي نرص عضو املكتب التنفيذي لنقابة 

الصحافيني بعد زواحه من اآلنسة املهذبة سلسبيل متمنني 
للعروسني حياة العّز والنجاح.
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أحسن العب في مباراة تونس والدانمارك عيسى العيدوني 

اآلن يجب الرتكيز على مواجهة 
أسرتاليا

قال العب املنتخب الوطني عيىس العيدوين أنه سعيد من أجل املجموعة بعد التعادل املحقق  أمام 
الدامنارك. وأضاف أن النجاح يعود إىل كل الالعبني، مشّددا عىل دور الجامهري التي حرضت بأعداد 

غفرية.
وأشار إىل أن الرتكيز اآلن منصب عىل مواجهة اسرتاليا من أجل تحقيق حلم التأهل.

ويُذكر أن عيىس العيدوين تم اختياره أحسن العب يف مباراة الدامنارك وتونس يف مونديال قطر 2022.

المدرب لسعد الشابي )جردة(

املستوى الذي قدمه 
املنتخب التونسي 

شرّف الكرة العربية 
أكد املدرب لسعد الشايب 
الغامرة  سعادته  )جردة( 
الذي  الجيد  باملستوى 
نسور  منتخب  به  ظهر 

قرطاج، ضد الدامنارك.
الدفاع  مدرب  وقال 
إن  الجديدي  الحسيني 
كان  تونس  »منتخب 
أول  يف  الفوز  يستحق 
مونديال  يف  له  ظهور 
افتتاحية  يف   »2022 قطر 
املجموعة  منافسات 

الرابعة.
الكرة  منتخبنا  رّشف  فقد  تحقق،  ننتظره  كنا  »ما  الشايب:  وأضاف 
التونسية والعربية بأداء جيد وضع به منتخب الدامنارك يف صعوبات 
عدة مرات«. وتابع »لذلك أقول برافو لالعبني وللمدرب جالل القادري 

الذي عرف كيف يضع العبيه يف وضعية جيدة فوق امليدان«.
وأضاف »يف الشوط األول كانت السيطرة تونسية، وكنا عىل مقربة من 

التهديف، لكننا أضعنا عديد الفرص«.
* عادل

نتائج مقابالت الرابطة الثانية ليوم أمس 
األربعاء 23 نوفمبر 2022

قوافل قفصة أبرز املستفيدين
المجموعة األولى: )الجولة 2(

أمل الرقبة – أوملبيك مدنني 3-0
مستقبل وادي الليل – مستقبل املحمدية 1-1

المجموعة الثانية: )الجولة 5(
امللعب القابيس – القلعة الرياضية 0-0
جمعية جربة – سبورتينغ املكنني 0-0

ترجي جرجيس – قوافل قفصة 1-2

أربعة العبني تألقوا يف مواجهة الدانمارك

نجح املنتخب التونيس لكرة القدم يف تحقيق 
أمام   )0-0( أهداف  دون  التعادل  نتيجة 
املجموعة  مباريات  أوىل  يف  الدامناريك،  نظريه 
 FIFA الرابعة من نهائيات بطولة كأس العامل
أول نقطة  ليحصد نسور قرطاج  قطر 2022، 
ملسريتهم  إيجابية  بداية  يف  رصيدهم،  يف 
الضوء  سُنسلط  التقرير،  هذا  يف  باملونديال. 
عىل مردود 4 العبني يف املنتخب والذين برزوا 

خالل هذا اللقاء.

ياسين مرياح
منتخب  دفاع  قلب  إىل  الرتجي  نجم  عودة 
من  العديد  أذهان  تريح  قرطاج«  »نسور 
من  دقائق  غضون  ويف  تونس،  مشجعي 
مرياح  أظهر  الدامنارك،  ضد  املباراة  انطالق 
بالفعل السبب وراء كونه مصدر أمان يف دفاع 

الفريق الوطني.
أعمق  بشكل  العمل  إىل  مرياح  ياسني  مييل 

يوفر  حيث  الفريق،  يف  زمالئه  من  قليالاً 
بالفعل عديد  أفسد  فريق، وقد  كقائد  غطاءاً 

الهجامت الخطرية ملنتخب الدامنارك.

عيسى العيدوني
بعد عام ونصف فقط من اللعب مع تونس، 
بات من الصعب تخيل كيف سيبدو املنتخب 
وسط  يف  العيدوين  عيىس  يتحكم  أن  دون 

ملعبه.
ميارس  إنه  بالضبط؛  العيدوين  يفعله  ما  هذا 
يف  لزمالئه  الالزم  األمان  ويجلب  السيطرة، 
خط الوسط. يف مباراة الدامنارك، كان بجانبه 
إلياس السخريي، الذي يبدو أنه يتحسن يف كل 
مباراة بعد األشهر الصعبة التي عاىن فيها من 

اإلصابات.

يوسف المساكني
ا  رائعاً املساكني  كان  الفنيني،  توقع عديد  كام 

كانت  وقد  للكرة،  حيازته  خالل  كبري  بشكل 
ا عىل  عاماً  32 العمر  من  البالغ  الالعب  قدرة 
الكرة أمام  استخدام سيطرته االستثنائية عىل 
العبي املنافس مبثابة داللة جديدة عىل مدى 

تأثري املساكني يف خط الهجوم.

أيمن دحمان
ممتازة  بتصديات  دحامن  أمين  الحارس  قام 
أعطت  بصورة   ، قاطبةاً املباراة  أطوار  خالل 
وإمياناًا  للعب،  للمجموعة  كبرياًا  ا معنوياًا  دافعاً
إيجابية  بنتيجة  الخروج  عىل  الفريق  بقدرة 
بالتصديات  دحامن  ومتيّز  الدامنارك.  أمام 
الحاسمة خالل اللقاء، واألوقات الحرجة التي 
مّر بها املنتخب، وقد أنقذ 3 أهداف محققة، 
والفني  والبدين  الذهني  الحضور  بفضل 
القدم،  كرة  أعراف  ويف  املتميز،  والتكتييك 
منظومة  مبثابة  العمالق«  »الحارس  يعترب 

دفاعية لوحده.
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خبير التحكيم الدولي جمال الشريف

ضربة جزاء تونس غري موجودة وغرفة 
»الفار« انحازت ولكن!

 
تحدث محلل التحكيم جامل الرشيف عن حالتني تحكيميتني يف مواجهة 
للمجموعة  األوىل  الجولة  منافسات  ضمن  والدامنارك  تونس  منتخبي 
الرابعة لبطولة كأس العامل 2022، واللتني أثرتا عىل نتيجة املواجهة التي 

انتهت بتعادل سلبي لكن دون أهداف.
ملنتخب  جزاء  ركلة  باحتساب  املطالبة  األوىل  التحكيمية  الحالة  وعن 
املواجهة  حكم  قرار  أن  الرشيف  جامل  التحكيم  محلل  اعترب  تونس، 
وضعية  ألن  وذلك  كان صحيحاً،  للدامنارك  جزاء  ركلة  احتساب  بعدم 
مهاجم  من  ارتدت  الكرة  وألن  التنافسية،  الوضعية  مع  تنسجم  اليد 
املنتخب التونيس من مسافة قريبة، وحاول مدافع الدامنارك إبعاد الكرة 

بعد ذلك.
أما الحالة الثانية وهي مطالبة منتخب الدمنارك بركلة جزاء إثر ملسة يد 
ا بعدم  داخل منطقة الجزاء، فاعترب الرشيف أن حكم املباراة كان ُمحقًّ
احتسابها أيضاً، وذلك ألن ملسة اليد سبقها ارتكاب أحد العبي الدامنارك 
خطأ عىل مدافع من منتخب »نسور قرطاج« من خالل الدفع بالظهر.

وبعد عودة الحكم إىل تقنية الفيديو بطلب من غرفة »الفار«، احتسب خطأً صحيحاً لتونس ورفض منح ركلة جزاء للدامنارك، حيث 
بدا أن حكام الفار أكدوا للحكم املكسييك وجود ركلة جزاء للدامنارك، لكن الحكم أرّص عىل قراره ورفض منح ركلة جزاء للدامنارك.

* م/ م

رضا الزبيدي يستقيل 
من رئاسة مستقبل 

الرجيش  
رئاسة  من  استقالته  الزبيدي  رضا  بالرجيش،  الريايض  املستقبل  رئيس  قدم 
الجمعية  بها  متّر  التي  الصعبة  املادية  الظروف  خلفية  عىل  وذلك  الجمعية 
مطالبتهم  بعد  التدريبية  الحصص  حضور  عن  الالعبني  عزوف  إىل  باإلضافة 
الرئيس  أن  اإلشارة  وتجدر  باالستقالة.  السلط  اعالم  وتم  املالية،  مبستحقاتهم 
الفعيل للفريق هو محمد عيل العروي، ورضا الزبيدي هو نائب الرئيس االول.
* م/ م

زياد بربوش رئيسا 
جديدا للجامعة التونسية 

للمالكمة للمدة النيابية 
2024  / 2022

بعد أخذ ورّد٬ انعقدت الجلسة العامة االنتخابية لجامعة املالكمة التي فازت 
بها قامئة زياد بربوش عىل حساب قامئتْي فتحي البوساملي ومحمد بّنور الرئيس 

السابق للجامعة وميكن القول إن هذه الجامعة تنفست وقد تعرف هواًء جديدا 
نقيًّا وباملناسبة نرجو لزياد وملن معه النجاح يف مهاّمهم الصعبة.

* محمد

المهاجم عصام الجبالي:

هذا ما أردت فعله يف 
فرصتي الضائعة

يف  الدامنارك،  منتخب  أمام  التعادل  الجبايل،  عصام  التونيس،  املنتخب  مهاجم  مثّن 
»نسور  أن  إىل  ُمشريًا   ،2022 قطر  العامل  كأس  نهائيات  يف  املنتخبني  مشوار  مستهل 
قرطاج« سيكونون أفضل يف مواجهتهم املقبلة أمام أسرتاليا، لتحقيق الهدف املنشود، 

وهو الرتشح إىل الدور الثاين من املونديال ألول مرة يف التاريخ.
منافسات  من  األوىل  الجولة  يف  الدامنارك،  أمام   )0-0( التعادل  عقب  الجبايل  وقال 
التي كانت  التونسية  الجامهري  لله قبل كل يشء، نشكر  الرابعة: »الحمد  املجموعة 
مبثابة النجم األول يف املباراة، كنا نرغب يف إسعادهم وتحقيق الفوز أمام الدامنارك، 
دخلنا املباراة جيًدا، وحصلنا عىل عديد الفرص، لكننا مل نستغلها«. وأضاف: »أتحرس 
كثريًا عىل الفرصة التي ضيعتها يف الشوط األول، أظن أنني لعبتها بالشكل املطلوب؛ إذ 

رغبت يف رفع الكرة فوق الحارس، لكن الحظ مل يكن إىل جانبي«.
وتابع: »هدفنا هو الرتشح إىل الدور الثاين يف مونديال قطر.. اليوم كانت املباراة أمام 
بعض  »سجلنا  وختم:  ومثينة«.  إيجابية  النقطة  إن  فلنقل  للغاية..  صعبة  الدامنارك 
النقاط  أن هناك عديد  الدامنارك، وسنعمل عىل تحسينها، كام  أمام  السلبية  النقاط 
قطر،  يف  املوجودة  الجامهري  هذه  مع  صعبة.  كلها  العامل  كأس  مباريات  اإليجابية.. 

سنتحسن أمام أسرتاليا، وسنكون أفضل«.
وبعد التعادل أمام الدامنارك، سيالقي منتخب تونس نظريه األسرتايل يوم 26 نوفمرب 
الثانية من دور املجموعات، قبل أن يختتم مشواره يف الدور  الجاري، برسم الجولة 

األول مبواجهة فرنسا يوم 30 نوفمرب.
* م/ م
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السبت 19 نوفمرب 2022 الساعة ال تعني إال الظالم. املكان مرشق. لفاطمة 
حياة  املطر  األستاذة  وشوق.  وحنني  وجع  .البداية  األفق  وأمل  امللتقى 
اليعقويب تنشد نشيد النار والظالل والثامر وتحيك حكاية فاطمة مبا أوتيت 
من صمت. قالت الحب سيد القصائد وأيقونة كل التجارب وفاطمة أوجاع 
وأحزان وأفراح والتزام. وفاطمة وطن واتحاد. هكذا غنت للحارضين. حياة 
اليعقويب التي ال تحمل طواحني الريح. بعدها كانت الكلمة امللحمة لسادنة 
تنام وتصحو  التونيس الشغل عىل لسان من  العام  القصائد. كلمة االتحاد 
وتفرح وتحزن وتحب أصحاب شأن الفكر باالتحاد... إنها األخت سهام بوستة 
األمينة العامة املساعدة لالتحاد العام التونيس للشغل. حيث شدت الرحال 
وبيّنت ما قدمته الشاعرة فاطمة بن فضيلة وعرجت عىل الدور الثقايف الذي 
يقوم به االتحاد من املهرجان السنوي الثقايف لالتحاد والنرشيات ومنارات 
وختمت  األسبوعية.  الثقافية  الجوانب  يف  الشعب  جريدة  به  تقوم  وما 
املثقفني  لكل  العهد  الشغل سيظّل عىل  التونيس  العام  االتحاد  أن  كلمتها 

واملبدعني. واالتحاد عىل العهد يف كل حني مع املبدعني التونسيني منتمني 
أو غري منتمني. واالتحاد خيمة لكل مبدعي ومبدعات تونس... وفاطمة بن 
فضيلة االتحاد وتونس! فاطمة بن فضيلة الشاعرة املحبة الوجع واألنني وما 

بقي من نبض وهي كاتبة عديد األغاين. 
وصاحب  املايسرتو  الحب  تيجان  لصاحب  املصدح  تحيل  اليعقويب  حياة 
الحارضين  أمتع  الذي  أحمد  بن  محسن  والشفق  واملساءات  الصباحات 
نسمع صوت  كأننا  اشتعل  الركح  أيها  فاطمة.  كلامت  من  لحنها  بأغنيات 
فاطمة بن فضيلة. تقول لنا فكوا قيودكم وانزعوا بوليس أجسادكم. وارقصوا 
ألجل نشيد األناشيد وارموا عيونكم وأسامعكم هبوطا وصعودا .فأنتم يف 
فرقة  فرحي.  االتحاد  وفرح  األعامق  مرايا  فأنتم  والوفاء  الحب  أربعينية 
عيون الكالم ما تريد وما يريد أحبايب وأصحايب وما يريد العود والعود عيون 

قصائدي فطهروا أيامكم الكسولة وارقصوا ألجيل مع عيون الكالم.
العشاق  ركح  ليعتلوا  غربتهم  صفاء  إىل  الشعراء  تعيد  اليعقويب  حياة 

.العشق فاطمة وفاطمة عىل سفر... الشعراء صحائف وصحف وهسيس 
الكريم  عبد  فاطمة:  واملوال  املوال  شجن  أطلقوا  وشاعرات  شعراء  كالم. 
سواقي  الجزيري.  الهادي  محمد  الرابحي،  سلوى  الزائر،  أمامة  الخالقي، 
كلامتهم  والشعراء  فاطمة.  إال  سنة  كل  نكون  لن  وعد،  قالوا هذا  الروح، 
أوسع من االغرتاب يف عرس فاطمة. أربعينية فاطمة التي انجزها االتحاد 
التكوين والتثقيف العاميل تحت عنوان »أنا  التونيس للشغل. قسم  العام 
فاطمة... أيها الحب«. هي حلقة بني مأتم وعيد عىل رصيف الحياة. حتى 

ال تكون فاطمة قنطرة كالحياة.
أربعينية  خالل  من  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قال  الرصدي  النارص 
حضورك  أوجعني  واملوت،  الحياة  قنطرة  االتحاد  أخرى.  وأشياء  فاطمة 
تناسوا  وما  غواية...  والراية...  القلب  محوت...  ما  أفرحني  فقط  فاطمة، 
فاعل وفاعالت مفاعيل والتاريخ أغلبه ثرثرة وثقوب. هذه كلمة سمعتها 

من حنجرة سكنت فاطمة.

         أربعينية الشاعرة فاطمة بن فضيلة 

                     »أنا يا فاطمة،أهيا احلب« 
االتحاد العام التونسي يكرس اتحاد الفكر والساعد 

اللغة يف تأمالتها ودقتها ورقتها. تجعلنا نالمس داللة املعنى. اللغة معجم صويف وقاموس نزاري واألحزان كقطف وردة يف القلب. الوفاء أرشعة حاملة 
وسرية حب ووفاء يف بقايا انتظار من نحب.

السبت 19 نوفمرب 2022 يف قاعة الريو، االتحاد العام التونيس الشغل يف حالة استنفار وكل يشء أشواق وغرام واالتحاد ال تهزمه السهام .سالما... 
سالما... وال سكون بهوى الحب والوفاء... يقول االتحاد ألبنائه وبناته بالفكر والساعد أنتم رشاع الهوى والنوى وأنتم فرسان يف الليل والنهار.

أنا طاعن يف حزين ألجلها. هي قلق من قلق االتحاد. كتبت الفجر برشاسة األفالم .هي السواحل واملنتجع. هي بحرية الّضلوع واملتسع والغواية بال ذنوب. 
إنها فاطمة بن فضيلة التي كانت الغناء والبكاء واألنفاس وواسعة الحب لالتحاد العام التونيس الشغل. الريو القاعة األمل والرقصة أربعينية شاعرة 
االتحاد وشاعرة األقايص وشاعرة العسل الصهيل. الحارضون نقابيون وشعراء ورسامون وسينامئيون ومرسحيون وصحافيون وشباب خاصة وأبرزهم 

الشاب عىل الدوام النارص الرصدي. وأبرزهن الصحافية صديقة فاطمة سامح قصد الله.
بصوت من وراء الستار... سالما إليك فاطمة، سالما عليك فاطمة، سالما حيث مشيت، سالما حيث وقفت، سالما إليك فاطمة حيث سنموت.

وخطيئته(  القرن  )جرمية  االستيطان  أنواع  أبشع  مع  والتّطبيع  التّسويّة  مشاريع 
خطوط ُحمر، كانت يوما ما لعنة عىل من يخطر بباله مجرّد التّفكري فيها.

كّل  يف  العدّو  »مالحقة  شعار  كان  ملّا  الثّورّي  والحامس  االلتزام  سنوات  ذلك  كان 
مكان« هدفا وسلوكا سياسيّا ملزما لجملة من التّنظيامت والتّشكيالت الفلسطينيّة 
املسلّحة، وملا كان الرّصاع مع العدّو الّصهيويّن مطروحا عىل أنّه رصاع وجود ال رصاع 
الثّورة الفلسطينيّة حاملًة لواء قضيّة عادلة، تستقطب ثّوارا من  أيّام كانت  حدود، 

كّل أنحاء العامل.
الكفاح الّشعبّي املسلّح الّسبيل الوحيد لتحري فلسطني، كّل فلسطني. ذلك هو شعار 
املرحلة كام يتجّسد يف أقوال وترصيحات وتأكيدات وأفعال قيادات فكريّة وسياسيّة 
قد  »العدّو  سياساتها.  يف  وال  مواقفها  يف  اختلفت  وما  مواقعها  اختلفت  وثقافيّة 
يرغمني عىل الهزمية ولكّنه لن يرغمني عىل الّضحك« )الّشهيد غّسان كنفاين(، »إذا 
كّنا مدافعني فاشلني عن القضيّة فاألجدر بنا أن نغرّي املدافعني ال أن نبّدل القضيّة« 
)غّسان كنفاين(، »لن أعود إىل الوطن إالّ مع آخر الجئ فلسطينّي« )الحكيم جورج 
حبش(، »أنا ضّد التّسويّة، ولكّني مع الّسالم، وأنا مع تحرير فلسطني، وفلسطني هنا 
ليست الّضّفة الغربيّة أو غزّة، فلسطني بنظري متتّد من املحيط إىل الخليج« )الرّّسام 
الكاريكاتورّي ناجي العيّل(. ذلك هو حلم حنظلة الطّفل الذي يأىب أن يكرب إالّ يوم 
العودة الّنهائيّة.عنه يقول ناجي العيّل »حنظلة ويّف لفلسطني، وهو لن يسمح يل أن 

أكون غري ذلك«.
* »سالم الّشجعان«؟

املقاومة  مكّونات  ميثاق  للرّتاجع يف  التّطبيع مجّسدا يف سياسات ومحاوالت  ولكّن 
وخرق التزاماتها واالنخراط يف مشاريع تسوية شّكل أيضا منذ سبعينات القرن املايض 
موضوع هواجس ومخاوف ليصبح يف مرحلة ما وجهة نظر مل يخجل الكثريون ]أنظمة 
املتورّطني  واعتبار  علنا  والّدفاع عنها  بتبّنيها  التّجاهر  حاكمة وأطراف سياسيّة[ من 
باسم  الرّسمّي  الّناطق  كنفاين  غّسان  يقل  أمل  الّشجعان.  أبطال سالم هو سالم  فيها 
الجبهة الّشعبيّة لتحرير فلسطني بشكل تنبّئّي منذ مطلع الّسبعينات »سيأيت يوم عىل 
هذه األّمة وتصبح الخيانة وجهة نظر«؟ أمل يحّذرالقيادّي يف حركة فتح صالح خلف 
)أبو إيّاد( من إمكانيّات االنزالق إىل عامل الخيانة واملؤامرات »أخىش ما أخشاه أن يأيت 

اليوم الذي تصبح فيه الخيانة وجهة نظر؟«.  
* »ليس الخرب كالعيان«

أن ترى خري من أن تسمع. موضوع التّطبيع مثّل بالّنسبة إىل البعض ورقة انتخابيّة 
وأصال تجاريّا ال يشء يحول دون احتكاره واملكابرة بالتّباهي به.

الّنقاط  إحدى  اعتباره  ميكن  أساسا  التّطبيع  ومن  الفلسطينيّة  القضيّة  من  املوقف 
من  لجمهور  مغازلته  من  فجزء  قرطاج.  قرص  إىل  سعيّد  قيس  رحلة  يف  املفصليّة 
التي تكاد تحرص عالقاتها باآلخر يف املوقف  الّسياسيّة  الّناخبني وعدد من األطراف 
املبالغات تكشف عنها خطبه  الفلسطينيّة قام عىل جملة من  القضيّة  املشرتك من 

وترصيحاته أثناء حملته االنتخابيّة وبعد تولّيه مقاليد الرّئاسة. 

يف قاموس قيس سعيّد، استنادا إىل ما انفّك يرّدده بإطناب وأحيانا دون موجب يف 
إطار إسهال لغوّي بات خاّصيّة مالزمة لكّل ما يصدر عنه من أحاديث، يف قاموسه 
التّطبيع »مظلمة القرنني«، »خيانة عظمى وليس تطبيعا« بل أكرث من ذلك »مفهوم 

التّطبيع مفهوم دخيل، والفكر املهزوم ال ميكن أن يكون مقّدمة للّنرص«.
الرّسمّي  املوقف  فيه  يتنزّل  الذي  الكبري  العنوان  هو  ذلك  عظمى.  خيانة  التّطبيع 
للّدولة التّونسيّة )ولرئيسها املمثّل الوحيد لسياستها الخارجيّة والّناطق الرّسمّي باسم 
الفلسطينيّة  القضيّة  من  والّدوليّة(  والقوميّة  الوطنيّة  املسائل  يف  الكربى  توّجهاتها 
تحاك  التي  املؤامرات  ومن  وإيجابا-  –سلبا  العربيّة  الّسياسات  يف  محوريّة  كقضيّة 
ضّدها. ولعلّه من املسائل القليلة التي ينسجم فيها الخطاب الرّسمّي مع الوجدان 

الّشعبّي ومع إرث كّل مكّونات املجتمع التّنيّس يف هذه املسألة بالّذات.
فامذا إذن عن األنشطة املشبوهة التي تقيمها مؤّسسات ثّقافية وجمعيّات ومنابر 
الوطنيّة  والكرامة  الحريّة  إىل  الطّامحة  تونس  الثّورة،  بعد  ما  تونس  يف  أكادمييّة 

والقوميّة؟
الستقاللية  ضامنة  والفكريّة(  والثقافيّة  الحقوقيّة  )والفعاليّات  األكادمييّة  الحّريّات 
بعينها  أجندات  خدمة  عن  بها  ونأي  تحتضنها  التي  وللمؤّسسات  الفعاليّات  هذه 
هيبتها  الحاكمة(.  األنظمة  أجندات  وأساسا  واالقتصاديّة  املاليّة  اللّوبيّات  )أجندات 
التّبعيّة  عىل  التّنطّع  عليها  تسّهل  الرّمزيّة  ومكانتها  واألكادمييّة  والفكريّة  العلميّة 
الحّريّة  أّن  إالّ  واألمم.  للّشعوب  الجمعّي  الّضمري  إىل  أقرب  وتجعلها  واالرتهان 
والتّطاول  الوطنيّة  الّسيادة  لخرق  وذريعة  مدخال  حال  بأيّة  ليست  -واالستقالليّة- 
التي  واملؤّسسات  لقيم.  تنّكر  وال هي  الّشعوب  ثوابت  اعتداء عىل  وليست  عليها. 

تحتضنها ليست خارج القانون مبا هو ضامن للثّابت املشرتك.
تبعث  الّشبهات  رائحة  منها  تفوح  التي  الفعاليّات  وتناسل  املريبة  األنشطة  تهاطل 
عىل الحرية وتطرح أكرث من سؤال حول أشكال تعاطي الجهات الرّسميّة مع مامرسات 
وسلوكات يُفرتض أن تكون محّل إدانة ومنع يف مواقف رسميّة احرتاما ملا هو محّل 

إجامع من قبل التّونسيّني.
اإلشكال بوضوح ودون لّف أو دوران، دون تقية، دون تعميم وتعويم هدفه الّدفاع 
عن املسؤول األّول عن ترّسب هذه الخروقات )التي تحّولت إىل سياسة ممنهجة( 
ومؤسسة  الرئيس  لتربئة  بعينها  لجهات  املسؤولية  يحّمل  فداء  كبش  عن  بالبحث 
وتربّئه  بشكل غري مسبوق،  الّسلطات  كّل  الرّئيس  يحتكر  أن  غريبا  ليس  أ  الرئاسة. 
أطراف، بعضها جعل من القضيّة الفلسطينيّة أصال تجاريّا، من تحّمل أيّة مسؤوليّة 

يف ما يتناسل من مظاهر التّطبيع –أحيانا بشكل استعرايّض احتفايّل-؟ كيف يجازف 
اإلجراءات  وتحويل  اتّفاق  محّل  يوما  يكن  مل  ما  فرض  عىل  باإلقدام  الّدولة  رئيس 
أنّها إجراءات مؤقتة حتّمتها مالبسات  الّسياسيّون  املتابعون والفاعلون  اعتقد  التي 
استثنائية محصورة يف الزّمن ووضع شائك،كيف يجازف بتحويل ما كان صّدا لخطر 
فرضا  مفروض  واقع  وأمر  دامئة  حالة  إىل  منه(  املوقف  عن  الّنظر  )بقطع  داهم 
االستشارة  ثانية/  مرحلة  يف  نهائيّا  وإلغائه  أوىل  مرحلة  يف  الربملان  عمل  )تعطيل 
الوطنيّة بهناتها تلك/ االستفتاء الذي تحّول إىل مبايعة لعهدة الرّئيس وليس استفتاء 
القانون  فرعونيّة/  من صالحيّات  الرّئيس  ليمّكن  صيغ  الذي  الّدستور  دستور/  عىل 
االنتخايّب الذي أحيا العروشيّة والقبليّة ومّكنها من موجبات االنتعاش/ إقصاء األحزاب 
التّونيّس  الّشارع  فيها  انقسم  الّسياسيّة، عقدة قيس سعيّد...( وهي مسائل خالفيّة 
لحسمها  مناسبات  ستكون  املقبلة  املحطات  أّن  إىل  يحيل  وال يشء  وأفقيّا.  عموديّا 
التي  الّدالئل  هي  فعديدة  ورودا.  األكرث  االحتامل  هو  العكس  ولعّل  لحلحلتها.  أو 
واالجتامعيّة  الّسياسيّة  أبعاده  مختلف  يف  املشهد  أوجه  كّل  تعّفن  مزيد  إىل  تحيل 

واالقتصاديّة والفكريّة؟
وكيف يفشل -وهو الذي يحتكر كّل الّسلطات- يف تكريس ما هو محّل إجامع؟ كيف 
يعجز عن إيقاف أنشطة لجهات ليست بأيّة حال دولة داخل الّدولة؟ اللّهّم إالّ أن 
يكون املوقف املرّصح به يف واٍد وتكريسه الفعيّل عىل أرض الواقع يف واٍد آخر مختلف 
متاما. فأيّة مصداقيّة لقول يكّذبه الفعل؟ وأيّة وجاهة لخطاب تسّفهه املامرسة؟ وما 

جدوى شعار مناقض عىل طول الخّط وعرضه ملا هو مكرّس عىل أرض الواقع؟ 
من مهازل التّاريخ وخروقاته أّّن أتعس الّسياسات وأشّدها كارثيّة ُغلّفت دوما ووقع 
متريرها بأكرث الّشعارات إغراء ومخادعة. فباسم »ال صوت يعلو فوق صوت املعركة« 
وُوئدت  الّسياسيّة  الحياة  رت  وُصحِّ باملعارضني  الّسجون  وُملئت  رؤوس  قُطعت 
والفعاليّات  األحزاب  ُهّمشت  األّمة  وحدة  وباسم  بطبعها(.  )العليلة  الّدميقراطيّة 
املدنيّة وانتصب الحّكام عىل رقاب العباد، وباسم مقاومة الفساد أحيلت املؤّسسات 

عىل املعاش وعّم الفساد وبات قانونا، وعدنا إىل مرحلة ما دون الّدولة. 
لندْع األقوال ولنحتكْم إىل األفعال. فهي تفضح مزاعم كّل خطيب وتسّفه كّل تخمني 
ما  غالبا  وانفعاالتها  اللّحظة  انفالتات  إىل  املشدود  الخطاب  للتّأويالت.  حّدا  وتضع 
يكن  مل  إن  لْغٍو،  مجرّد  يكون  بأن  عليه  تحكم  مسافة ضوئيّة  املامرسة  عن  تفصله 
استهتارا بالفعل الّسيايّس الذي تكمن ميزته يف تناسق القول والفعل. فمن أرّص )دون 
موجب( باعتبار االستعامر الذي جثم عىل رقاب أبناء بلده ثالثة أرباع القرن حامية، 
-وال يف  التّطبيع  يرى يف  لن  بنفسه  نفسه  يدين  يعتذر عن جرم  أّن من  يرى  ومن 
االستيطان- موجبا للتّجريم وال حتّى لإلدانة. ومن مل يجد أّي حرج يف زيارة قرب أنور 
الّسادات )بتاريخ 09 أفريل 2021( رئيس مرص السابق واألب الّروحي للتّطبيع املعلن 
جهارا نهارا يف أبشع املظاهر استفزازا، مساويا بينه وبينه صاحب الالّءات الثاّلث عبد 
الّنارص »ال صلح، ال اعرتاف، ال تفاوض« لن يكون معنيّا مبشاغل تفوق دائرة تفكريه. 

عفوا الّسيّد الّريس أنت لست ضّد التّطبيع.

التّطبيع بني أوهام
 الخطاب وصدمة األفعال

* الطايع الهراغي


