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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

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

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

      األخ األمين العام نور الدين الطبوبي في وقفة قطاع النقل

 أضعنا الرتشح إىل الدور 
الثاني بعد هزيمة اسرتاليا 
وال بدّ من إعادة النظر 
يف الخريطة الكروية!
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يريدون إعادة االستعامر من بوابة اخلضوع االقتصادي 
واالحتاد يف حلٍّ من أي اتفاق مع حكومة ال حترتم التزاماهتا

ضرورة مراجعة جدول األجور والعدالة االجتماعية وال يمكن التفويت يف املؤسسات العمومية...

يف مؤتمريْ عملة الرتبية وجامعة 
السياحة إعادة الثقة يف األخوين

لطفي العطواني وصابر التبيني 

بعد مباراة تونس وفرنسا في مونديال قطر 2022
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  أكّد 

أمس  يوم  الطبويب،  الدين  نور  األخ  للشغل 

املسرية  يف   2022 نوفمرب   30 األربعاء 

االحتجاجية التي نظّمها قطاع النقل أنه سيتم 

ملقاضاة  الدولية  العمل  منظمة  إىل  التوجه 

االجتامعي  الحوار  أجل رضب  الحكومة من 

يف  الطبويب،  األخ  واتهم  النقايب.  والعمل 

لقطاع  الوطنية  املسرية  خالل  ألقاها  كلمة 

النقل، الحكومة بالتحّيل منتقدا تعاطيها مع 

امللفات االجتامعية واالقتصادية.

وأضاف األخ األمني العام إن الحكومة وبعد 
رفضه  االتحاد  وإعالن   20 املنشور  إصدارها 
التحيل عرب إصدار  القطعي، واصلت عمليات 
املنشور 21 بهدف رضب التفاوض االجتامعي 
االتحاد  أن  عىل  وشّدد  النقابية.  والحرية 
سيكون سدا منيعا »كلفه ذلك ما كلّفه«. ودعا 
ومراجعة  األجور  جدول  مراجعة  رضورة  إىل 
للرضائب  حد  بوضع  مطالبا  الرضائب،  جدول 

ووضع حد لتجويع التونسيني.
تجويعا  »كفى  الطبويب  األخ  وقال 
االتحاد  أن  وتابع  رضائب«.  كفى  للشعب... 

ديسمرب   03 يوم  مبسمياتها  األشياء  سيُسّمي 
حشاد. فرحات  اغتيال  ذكرى  مبناسبة  القادم 

مهام  العام  القطاع  يف  بالتفويت  نسمح  ولن 
كان.

ورفع املشاركون يف التجمع العاميل عديد 
إىل  الدعوة  بينها  من  والدعوات  الشعارات 
األمني  األخ  النقل، وأكد  إرضاب عام يف قطاع 
سيجتمع  التنفيذي  املكتب  أن  لالتحاد  العام 
حشاد  فرحات  الغتيال   70 الذكرى  بعد 
اتخاذ  للهيئة اإلدارية وسيتّم  وسيحّدد موعًدا 

القرار املناسب للدفاع عن كل القطاعات.

  الحكومة تتحيّل يف تعاطيها مع امللفات االجتماعية واالقتصادية
األخ نور الدين الطبوبي في المسيرة الوطنية لقطاع النقل  

 البدّ من وضع حدّ للضرائب والحكومة جوّعت التونسيني

سبب انسحاب اتحاد الشغل من اجتماع مع الحكومة    االتحاد سيكون سندا منيعا »كّلفه ما كّلفه«
قال األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب أمس األربعاء 30 نوفمرب 2022 إن الوضعية 

الحالية للبالد شائكة اىل أبعد الحدود.
وأضاف »البّد من الجلوس عىل الطاولة مرّة أخرى رشط أن يكون الحوار جّديا وليس حوار مخاتلة وأوضح أن 
الحكومة تعتمد »املخاتلة« مشّددا عىل أن أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد انسحبوا من اجتامع أمس الذي كان 
مقّررا مع رئيسة الحكومة ووزراء اال أنهم فوجئوا بقانون عرض عليهم أعده مركز دراسات فرنيس باللغة الفرنسية 

ومتت ترجمته اىل اللغة العربية.
وتابع األخ الطبويب »تونس والّدة ولنا إدارة وكفاءات لصناعة مستقبلنا بأيدينا ونعرف جيّدا خياراتنا وأولوياتنا.. 
اليوم دراساتنا تعطى ملكاتب فرنسية تونس ليست مستعمرة فرنسية ومن يحكم البالد ال بد أن يكون له رؤية 
وال يستعني بدراسات من وراء البحار لبناء خيارات البالد«. وشدد األخ الطبويب عىل ان الحكومة »تنتهج منهج 
املخاتلة« بدليل أنها اعتذرت يف آخر لحظة عن اجتامع كان مقّررا اليوم مع املكتب التنفيذي لالتحاد بخصوص 

قانون املالية.
وأضاف األخ الطبويب »لقاء اليوم كان من املفروض ملناقشة قانون املالية وكاتحاد قررنا أن يحرض االجتامع 6 من 
أعضاء املكتب التنفيذي و5 خرباء إال أن الحكومة اعتذرت وهو ما يؤكّد مرة أخرى أن النية مبيّتة وبالتايل ال ميكن 

العمل بهذه النوايا املفروض ربط جسور الثقة بني الطرفني«.
وأفاد أن املعركة اليوم هي معركة وطنية بامتياز بعيدا عن الشعارات الجوفاء قائال »معركة اليوم هي معركة 
بناء وطن ناجع وفاعل ولكننا أعداء أنفسنا لنا قدرات نجاح كبرية جدا والشعب التونيس يجب أن يكون واعيا 
بأن البالد تتجه نحو طريق خاطئ وأن ال يصّدقوا كل ما يتّم تداوله عىل شبكات التواصل االجتامعي من شيطنة 

وشتم«.
وبخصوص إقرار ارضاب عام٬ قال األمني العام لالتحاد التونيس للشغل إن مؤسسات االتحاد هي التي تتخذ القرار 
وان الهيئات اإلدارية ستجتمع بعد احياء ذكرى النقايب فرحات حّشاد أي بعد تاريخ 4 ديسمرب التخاذ القرار قائال 

»ولكل حادث حديث«
وأضاف »نحن دعاة حوار مسؤول وجّدي ولكن لن نبقى مكتويف األيدي أمام هذه املخاتالت«.

وتجدر اإلشارة إىل أن الناطق الرسمي باسم االتحاد العام التونيس للشغل، األخ سامي الطاهري، أكد مساء الثالثاء 
واملنشآت  املؤسسات  حوكمة  حول  الضيافة  بقرص  الحكومة  عقدته  الذي  االجتامع  من  االتحاد  وفد  انسحاب 

العمومية بسبب تغيري جدول أعامل االجتامع.
وقال األخ الطاهري إن وفد االتحاد املكّون من عدد من أعضاء مكتبه التنفيذي وخربائه انسحبوا عىل خلفية ما 
وصفه باالنحراف عن جدول األعامل وبسبب عدم حضور أعضاء الحكومة، مشريا إىل أن رئيسة الحكومة نجالء 

بودن وصلت إىل االجتامع بعد فرتة من انسحاب االتحاد من هذا االجتامع. 
وذكر أن قرار االنسحاب يأيت نتيجة ملا تعتربه املنظمة العاملية رضبا بعرض الحائط للتعهدات يف املحافظة عىل 
املؤسسات وتغييب الحوكمة العامة والحوكمة الداخلية للمؤسسات والترصف يف املوارد البرشية واإلصالح املايل.

وأفاد أن الوفد املمثل لالتحاد تلقى دعوة الحضور يف هذه الجلسة التي كان من املربمج أن ترشف عليها رئيسة 
الحكومة ويحرضها وزراء االختصاص غري أن التمثيل الحكومي تغيب يف مقابل حضور اقترص عىل مديرين لعدد 

من املؤسسات.
وضم وفد اتحاد الشغل عن مكتبه التنفيذي اإلخوة األمناء العامني املساعدين صالح الدين الساملي ومحمد الشايب وسمري 

الشفي ومنعم عمرية، فيام حرض عن خرباء املنظمة كّل من سامي العوادي وعبد الرحامن الالحقة ومحمد القاسمي.
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التوجهات الكربى 
ملشروع قانون ماليّة 

سنة 2023
أكد أعضاء املجلس الوطني للجباية رضورة تبسيط 
 2023 لسنة  املالية  قانون  يف  الجبائية  اإلجراءات 
الجبائية  الترشيعات  وتطويع  النسب  وتوحيد 
فضال  املنتجة  والقطاعات  املؤسسة  نشاط  لدعم 

عن تحسني مناخ األعامل وتعصري الخدمات.
وعقد املجلس الوطني للجباية، جلسة عمل ثانية 
مبقر  منصية،  البوغديري  سهام  املالية،  وزيرة  مع 
واالستامع  التشاور  مواصلة  اطار  املالية، يف  وزارة 
قانون  مرشوع  بشأن  املهنية  املنظامت  ملقرتحات 

املالية لسنة 2023.
والحظ أعضاء املجلس الذي يضم ممثلني عن 10 
هياكل مهنية، منها االتحاد العام التونيس للشغل 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد 
واالتحاد  للفالحة  التونيس  واالتحاد  التقليدية 
ملف  يف  النظر  التونسية، رضورة  للمرأة  الوطني 

التهرب الجبايئ ومقاومة التهريب.
مجمع  للجباية،  الوطني  املجلس  تحت  وينضوى 
الجمعية  جانب  اىل  التونسية  بالبالد  املحاسبني 
السوق  وهيئة  املالية  واملؤسسات  للبنوك  املهنية 
الخرباء  وهيئة  للنزل  التونسية  والجامعة  املالية 
املحاسبني للبالد التونسية عامدة املحامني والغرفة 

الوطنية للمستشارين الجبائيني.
حول  عرضا  الجلسة،  خالل  الوزيرة،  وقدمت 
لسنة  املاليّة  قانون  ملرشوع  الكربى  التوّجهات 
الجبايئ  اإلصالح  اتجاه  يف  تدفع  والتي   2023
القاعدة  وتوسيع  الجبائية  العدالة  وتكريس 

ورقمنة اإلدارة.

في ندوة لقسم الشؤون القانونية

مالءمة مقتضيات التشريعات الوطنية ألحكام االتفاقية الدولية   
التضامن ندوة وطنية لعرض  بالتعاون مع مركز  التونيس للشغل  العام  القانونية باالتحاد  نظّم قسم الشؤون 
 190 عدد  الدولية  االتفاقية  ألحكام  الوطنية  الترشيعات  مقتضيات  مالءمة  حول:  القانونية  الدراسة  نتائج 

والتوصية عدد 206.

وقد ترأس أشغالها األخ حفيظ حفيظ كام حرضها األخ سمري الشفي األمني العام املساعد املكلف بالجمعيات 
وعن مركز التضامن األخت كلثوم برك الله.

* لطفي املاكني

وزراء  بتجميع  األوروبية  املفوضية  سارعت 
الداخلية والعدل باالتحاد األورويب للتباحث بخصوص 
وضع خطة من 20 بندا لتطويق تداعيات ارتفاع تدفق 
املهاجرين غري النظاميني عىل السواحل االوروبية والتي 
اغلبها من شامل  بلدان مختلفة  سجلت 90 ألف من 
افريقيا وهو ما جعل الخالف يظهر منذ ايام بن روما 
كيفية  بخصوص  والتصورات  الرؤى  إلختالف  وباريس 
معالجة ملف الهجرة واللجوء الذي بات مشغال يحظى 
باالهتامم لدى الحكومات االوروبية خاصة بعد وصول 
اليمني املتطرف اىل الحكم بأكرث من بلد أورويب وأولهم 
إيطاليا اذ كان وضع حد إلرساء قوارب املهاجرين احد 
زعيمة   ميلوين  لجورجيا  االنتخايب  الربنامج  بنود  اهم 
حزب إخوة ايطاليا التي متكنت من تحقيق فوز ساحق 
تشكيل  ما مكنها من  املايض  انتخابات 25 سبتمرب  يف 
حكومة مينية »خالصة« مبعية كل من سلفيوبرلسكوين 
وماتيو سلفيني والتي انطلقت يف مهامها منذ أكتوبر 

املايض.
ويأيت االجتامع الذي دعت اليه املفوضية االوروبية 
اثر  وايطاليا  فرنسا  بني  التوتر  منسوب  الرتفاع  تجنبا 
رفض جورجيا ميلوين قبول سفينة انقاذ تحمل عرشات 
املهاجرين غري النظاميني ويف ذلك »إلتزام منها بوعودها 
االنتخابية لإليطاليني داخليا وتأكيد منها عىل رفضها ان 
تبقى إيطاليا لوحدها يف مواجهة  موجات الهجرة غري 
النظامية باستقبال هؤالء املهاجرين وهذا الخالف مزمن 
منذ سنوات بني البلدان األوروبية الساحلية للمواجهة 
فإّن  وبالتايل  عنها  البعيدة  واالخرى  املتوسط  لجنوب 
وصول احزاب اليمني إىل الحكم يف عدد من هذه الدول 
الوضعية  هذه  استمرار  ترفض  جعلها  ايطاليا  ومنهم 

واملطالبة يف الوقت نفسه بقية اعضاء االتحاد األورويب 
قبل  من  تحديدهم  يتم  املهاجرين  من  اعداد  بقبول 
املؤسسات األوروبية وهذا ما تسعى له كل من ايطاليا 
واسبانيا ومالطا واليونان باعتبارهم اقرب اىل السواحل 
االفريقية التي متثل املصدر الرئييس لقوارب الهجرة غري 
اىل  االورويب  االتحاد  مؤسسات  تتجه  وهنا  النظامية  
النظاميني  غري  املهاجرين  قبول  قيود عىل  فرض  مزيد 
املستوجبة  الرشوط  بتعسري  اللجوء  طلبات  ونعني 
لها مع تطبيق مبدأ الرتحيل اي ارجاعهم اىل بلدانهم 

بعد  منها  وصلوا  التي  او  االصلية 
رفض مطالب اللجوء التي يتقدمون 
منحه  فرضيات  اصبحت  والتي  بها 
منعدمة  نقل  مل  إذا  قليلة  لهؤالء 
االوضاع  تدهورت  ان  بعد  خاصة 
بأغلب  واالجتامعية  االقتصادية 
الحرب  بسبب  االوروبية  الدول 
بات  ما  وهذا  االوكرانية  الروسية 

ملحوظا للجميع.
األوروبية  الخطة  هذه  من  النجاعة  ولتحقيق 
ستعتمد دول شامل املتوسط عىل أسلوب الضغط عىل 
دول الجنوب مبختلف الوسائل خاصة وان هذه االخرية 
تعيش ظروف غري مستقرة ال تساعدها عىل التفاوض 
مبزيد  إلزامها  تريد  التي  االوروبية  الدول  مع  بندية 
منحها  مقابل  النظامية  غري  الهجرة  رحالت  محارصة 
الرؤية  ان  اخرى  يؤكد مرة  ما  املساعدات وهو  بعض 
ان  والدليل  االمني  الخيار  تظل منحرصة يف  االوروبية 
االجتامع ضم وزراء الداخلية والعدل دون غريهم فال 
الشؤون  او  االستثامر  او  الدويل  التعاون  لوزراء  وجود 
بأّن  يوحي  ما  وكل  والتشغيل  والتكوين  االجتامعية 
هناك نيّة الدماج املهاجرين من خالل آليات حقيقية 

التي  االورويب  االتحاد  مؤسسات  ضمن  عليها  يتفق 
املهيمنة  اليمني  حكومات  لضغوطات  خاضعة  باتت 
األورويب  الربملان  داخل  وممثليها  احزابها  خالل  من 
املتابعني ان هناك خشية لدى هذه  اذ ال يغيب عىل 
خروج  بعد  اخرى  دول  »إنفصال«  من  املؤسسات 
يفكك  قد  توّجس  وهو  االورويب  االتحاد  من  بريطانيا 
اكرب تجمع سيايس اقتصادي وبالتايل فإن مسايرة رغبات 
غري  امر  الهجرة  مبلف  عالقة  يف  االوروبية  الحكومات 
التأشرية  ما حصل بخصوص فرض  للنقاش ولعل  قابل 
عىل التونسيني من قبل جمهورية 
رسميا  تنظم  مل  انها  رغم  رصبيا 
لفضاء شغن لحرية التنقل داخل 
تلك  يكشف  االورويب  الفضاء 
الفرض  اسلوب  وكذلك  الخشية 
لخيار املنع والرفض النه يف حال 
عرب  برا  املهاجرين  تدفق  استمر 
رصبيا دون ان تتخذ هذه االخرية 
فانها  ذلك  ملنع  عمليّة  خطوات 
قد تجابه الحقا بعدم قبولها نهائيا ضمن دول االتحاد 

االورويب.
توجهات  هناك  تكون  ان  دون  يحصل  هذا  كل 
انعكاس  هو  والذي  الهجرة  ملف  ملعالجة  حقيقية 
تغيب  اذ  وجنوبه  املتوسط  شامل  دول  بني  للتفاوت 
البطالة منها وتزداد موجات  الحقيقية وتزداد  التنمية 
يف  لكن  للحياة  افضل  فرص  للبحث عن  البحر  ركوب 
موجعة  مآس  يف  الرحالت  هذه  تسبب  كثرية  احيان 
تحرك  ان  دون  ولعائالتهم  النظاميني  غري  للمهاجرين 
شامل  حكومات  لدى  االنسانية  النوازع  املآيس  تلك 
املتوسط لوقفها بحلول واقعية بعيدا عن الخيار االمني 

الذي اكد فشله عىل مدى السنوات املاضية.

تدفق المهاجرين غير النظاميين على السواحل االوروبية

التوجه إىل مزيد املراقبة وسن قوانني الرتحيل ورفض اللجوء 

ـ اعتماد سياسة 
الضّغط السياسي 

واالقتصادي 
على دول جنوب 

المتوسط
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* لطفي املاكني
إعترب سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون يف حديثه لـ »الشعب« ان 
االنتخابية  الحملة  النطالقة  املتعرثة  البداية  يف  ساهمت  العوامل  عديد 
املركزية  الهيئة  بني  التنسيق  نقص  وأولها   2022 ديسمرب   17 لترشيعية 
لالنتخابات وبقية الهيئات الفرعية من ذلك عدم اطالع الهيئة املركزية 
عىل مختلف برامج املرتشحني ملتابعتها عىل مسألة هامة يف هذه املرحلة 
الهيئات  من  عدد  جاهزية  عدم  مالحظة  متت  اذ  االنتخايب  املسار  من 

الفرعية لهذا املوعد االنتخايب.
واضاف رئيس شبكة مراقبون ان النسق كان يف االيام األوىل للحملة 
االنتخابية بطيئا اذ اقترص االمر عىل تعليق امللصقات الخاصة باملرتشحني 
الحملة  سري  نسق  فان  سابقا  حصل  كام  انه  هنا  وبنينّ  وبرامج(  )صور 
االنتخابية سريتفع يف االيام القادمة عىل ان ذلك ال يحجب عنا يقول سليم 
بوزيد االسباب التي جعلت هذه االنطالقة بطيئة وسيكون لها تأثري يف كل 
الحاالت عىل سري الحملة ونعني غياب التمويل العمومي الذي مل ميكنّن 
اغلب املرتشحني من وضع برنامج يتضمن عديد االنشطة خاصة امليدانية 

منها وهذه النقطة متت االشارة اليها منذ صدور املرسوم االنتخايب.
كذلك غياب االحزاب عن هذه الحملة وما له من تأثري عن تنشيط 
لالفراد  الرتشحات  باعتبار  االنتخايب  املرسوم  إىل  يعود  وهذا  الحملة 
مقاطعتها  اعلنت  أحزابا  هناك  ان  كام  القامئات(  )أي  االحزاب  وليس 
نسق  من  ما جعل  قليل وهو  غري  وعددها  الترشيعية  االنتخابات  لهذه 
الحملة االنتخابية باهتا يف هذه االيام االوىل وهذا ما سيتضمنه التقرير 

الذين  مالحظيها  خالل  من  الحقا  »مراقبون«  ستعده  الذي 
املسار  مراحل  سري  مختلف  ملتابعة  استعدادا  تدريبهم  تم 

االنتخايب.
االنتخابات  هيئة  بني  الحاصل  الخالف  وبخصوص 
اكد  )الهايكا(  والبرصي  السمعي  االتصال  وهيئة  )األيزي( 
رئيس شبكة مراقبون انه عونّض ان تنسق االيزي مع ا لهايكا 
بدور مراقبة  قيامها  أي  األقىص  اىل  الذهاب  اختارت  أننّها  اال 
االنتخابية  الحملة  مع  االعالم  وسائل  مختلف  تعامل  كيفية 
وهذا من االخطاء التي كان يفرتض تجنبها بالتنسيق بينهام 
تداعيات  من  لها  وما  املتاهات  هذه  مثل  يف  الدخول  دون 

سلبية عىل املسار االنتخايب.
* تجاذبات وتداعيات

املستقلة  العليا  الهيئة  ان  الخالف  هذا  بخصوص  نشري 
تغطية  عملية  عىل  املبارش  ارشافها  اعلنت  لالنتخابات 

مختلف وسائل االعالم للحملة االنتخابية وتأكيدا لذلك طلبت االيزي من 
الخطة  تقديم  االنتخابية  الحملة  متابعة  تريد  التي  االعالمية  املؤسسات 
رصد  وحدة  خالل  من  وذلك  االنتخابات  هيئة  اىل  سيعتمدونها  التي 
صلبها سرتاقب الخطة املقدمة اليها كيفية تعاطي االعالم املريئ والسمعي 
واملكتوب وااللكرتوين مع سري الحملة االنتخابية للمرتشحني يف ترشيعية 
للمرتشحني  التلفزي  التسجيل  ان حصص  التذكري  مع   2022 ديسمرب   17

متت بإرشاف االيزي ودون حضور الهايكا.

االنتخابات  هيئة  قبل  من  الرصد  عملية  انطلقت  وقد 
منذ 25 نوفمرب بعد ان تم افتتاح مقر وحدة رصد التغطية 
هيئة  رئيس  اكد  اذ  الترشيعية  لالنتخابات  االعالمية 
بهذه  للقيام  الجاهزية  مدى  بوعسكر  فاروق  االنتخابات 
شتى  يف  البرشية  والقدرات  الكفاءات  بتوفر  خاصة  املهمة 
االختصاصات كام بني الناطق الرسمي لاليزي محمد التلييل 
املنرصي ان القرار املتخذ من قبل هيئة االنتخابات بخصوص 
نفسه  الوقت  للجميع ويف  ملزما  االعالمية سيكون  التغطية 
سيكون التفاعل موجودا بني الهيئة ومختلف وسائل االعالم. 
السمعي  العليا املستقلة لالتصال  الهيئة  من جانبها رفضت 
يف  بحقها  ومتسكها  االيزي  قبل  من  املعلن  القرار  البرصي 
القيام بدورها الذي من أجله بعثت وهو رصد ما تقوم به 
االستحقاقات  يف  العادة  جرت  كام  االعالم  وسائل  مختلف 
هشام  الهيئة  عضو  إليه  أشار  ما  وهذا  السابقة  االنتخابية 
الذي استنكر مثل هذه الخطوة من قبل هيئة االنتخابات اي  السنويس 
اعتبار احد مهامها الوالية عىل وسائل االعالم يف الوقت الذي كان يفرتض 
فيه التنسيق الصدار قرار مشرتك كام كان االمر سابقا وبالتايل هي تلغي 
يكون  ان  واملتابعون  املالحظون  ويتوقع  عليه.  وتستحوذ  »الهايكا«  دور 
لهذا الخالف بني »اإليزي« و»الهايكا« تداعيات خاصة عىل كيفية متابعة 
مختلف وسائل االعالم لسري الحملة االنتخابية للمرتشحني إىل الترشيعية 

القادمة.

* ناجح مبارك 

التقى فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا املستقلة 
حصص  تسجيل  يف  الرشوع  قبل  لالنتخابات 
والربامج  االخبار  مصالح  من  بوفد  املبارش  التعبري 
العزيز  عبد  ومنهم  الوطنية  بالتلفزة  السياسية 
ولطيفة  لزرق  وملياء  حامدي  بن  وسعيدة  اللوايت 
مقطوف وطلب منهم الحياد واملساواة يف تغطية 
اقتىض  ان  واللجوء  باملرتشحني  الخاصة  األنشطة 
األمر إىل القرعة لضامن توزيع عادل لدقائق البث 
والتقسيم العادل بني املرتشحني والجهات والدوائر 

مالحظات  إىل  املنرصي  التلييل  محمد  مع  بوعسكر  واستمع  االنتخابية. 
هيئة  يف  األول  الرجل  تحدث  وان  الوطنية  التلفزة  مبؤسسة  الصحافيني 
الحياد واملساواة فإنه مل ينتبه وال فريق الصحافيني إىل  االنتخابات عن 

رضورة االعداد االتصايل للمرتشحني لتجاوز االرباك واالرتباك.
أحياء  من  العاصمة  دوائر  عن  للمرتشحني  األوىل  التسجيالت  جاءت 
التضامن واملنيهلة ورواد وسيدي ثابت وقلعة األندلس حيث كان الخيط 
الرابط بينهم وعىل مستوى الشكل االتصايل والتواصيل اإلرباك واالرتباك 
ألشخاص يقفون ألول مرة أمام الكامريا إذ مل تتوفر لهم فرص »الربوفات« 
الكافية إلعداد الخطاب أكرث من مرة قبل التسجيل النهايئ لتجاوز أخطاء 
اللغة وحسن اإللقاء والنظر من حني إىل آخر إىل الكامريا للبحث عن وقع 
منتظر لدى املشاهد الذي يبحث عن مرشحيه وسط الزحام ومنهم من 
مل يشاهده عموم املتفرجني والناخبني االفرتاضيني يف زحمة مقابالت كأس 

العامل لكرة القدم. 
وكان عدد من املرتشحني اشتكوا ألعضاء الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
من ضيق الوقت وعدم اإلعداد الجيد وعن مدى توفر وقت كاف لاللقاء 

والتواصل مع الكامريا قبل التسجيل وكان عىل الهيئة وعدم توفر الوقت 
الكايف وانعدام التمويل وتشديد الرقابة عنه، إن تضع عىل ذمة املرتشحني 
ما شاهده من  والتواصل الن  االتصال  لساعات معدودة مدربني يف  ولو 
وضعته نفسه أو رغب يف التمعن يف الخطاب املقدم للمشاهدين شكال 
ومظمونا وان كان ليس من مشموالتها ان تدقق يف النص املقروء، والوعود 

املقدمة. 

* الوعود المحلية 
من  بحر  نغرقكم يف  لن  إننا  بالقول  ناخبني  املرتشحني صارحوا  من  عدد 
الوعود وال يف واد من األوهام كام ذكرت املرتشحة اإلعالمية نجاة املالييك 
عن دائرة حامم الشط وحامم األنف وهي التي المست قضايا تهمنّ صحة 
الرتكيز  مع  بالنظر  إليها  الراجعة  البلدية  بالدوائر  الشعبية  األحياء  أبناء 
جديدة  بعث خطوط  يف  والترسيع  النقل  وتنظيم  الشباب  تشغيل  عىل 
واالهتامم بالنقل املدريس، مع حرصها عىل ايالء الصحة ما تستحقه من 

العناية. 

الخطاب  عىل  يتعودوا  مل  وإن  املرتشحني  من  عدد 
التلفزية ومواجهة االخر الناخب او غريه فقد حاولوا 
وارتكبوا  االتصال  مستوى  عىل  األمور  بزمام  املسك 
اقل أخطاء يف اللغة ومنهم من حاول املزج بني اللغة 
دائرة  مثل مرشح  الفصحى  العربية  واللغة  الدارجة 
املنيهلة التضامن املرتشح عادل حرمية والذي استعان 
جهته  مبشاغل  واع  كطبيب  بها  والتذكري  مبهنته 
الصحة  يف  الحمراء  الخطوط  عن  وتحدث  الصحية 
والرتبية والتعليم والنقل. وكرر حسن العامري الذي 
 550 تفوق  تزكيات  عىل  حصوله  أهمية  عىل  شدد 

تزكية كعالمة ثقة من ناخبيه يف دائرته االنتخابية.
 

* حلول مركزية لمخططات التنمية
هذه املشاكل التي يتحرك ضمنها املرتشحون وهم يتواصلون مع ناخبني 
باملنيهلة  مرورا  رواد  إىل  التضامن  من  ذاتها  هي  باالنتخاب  الغرائهم 
أمام  الربي  النقل  بتخلف اسطول  ذاتها متصلة  وصوال إىل سليامن وهي 
الصحية واملستلزمات الرضورية  املرافق  الحافالت وغياب  تقادم اسطول 
الصحة  خصوص  يف  هذا  الطبي،  وشبه  الطبي  اإلطار  غياب  جانب  إىل 
الذي يشكو يف كل  والتعليم  الرتبية  قطاع  يختلف عن  واألمر ال  والنقل 
الجهات والدوائر االنتخابية والواليات من غياب اإلطار البرشي من مربني 
نجدها  ال  لحلول  شاملة  وطنية  رؤية  يطرح  ما  وهذا  وعملة  ومؤطرين 
ضمن  وتنفذ  مركزيا  تقرر  هنا  فالحلول  الجهوي  املجلس  او  الوايل  عند 
ميزانيات الدولة من سنة إىل أخرى وبالتايل فإن هذه الوعود االنتخابية 
ذات البعد املحيل الضيق لن تجد لها سبيال للتنفيذ دون تواصل مع املركز 

عرب املخططات التنموية املنزلة يف امليزانيات السنوية. 

حصص »التعبير المباشر« على الوطنية 2:

مرشحون مرتبكون يطرحون مشاكل محلية وينتظرون حلوال مركزية

سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون لـ »الشعب«

انطالقة بطيئة و»باهتة« للحملة االنتخابية للتشريعية وكان من االفضل 
تجنّب الخالف بني اإليزي و»الهايكا«
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الدولة  ضد  اإلفريقية  املحكمة  قضايا صلب  عدة  بلغيث  ياسني  املحامي  رفع 
أن  مؤكدا  والحريات،  للحقوق  املتعددة  االنتهاكات  ظل  يف  خاصة  التونسية 

املرسوم 117باطل وعىل السلطة يف تونس العودة إىل الدميقراطية.
وتتعلّق القضية األوىل باملرسوم 117 املعروف بالقضية 17 لسنة 2021 والذي 
الفرد  التونسية لخرقها حقوق اإلنسان وانتهاك حق  الدولة  البت فيه ضد  تم 
يف تقرير مصريه وحّق الفرد يف املشاركة يف الشؤون العامة لوطنه، أّما القضية 
الثانية وهي ال تزال يف طور التقايض فتتعلق باملرسوم عدد 12 إىل جانب عدة 
عىل  بلغيث  ياسني  املحامي  التقت  الشعب  فيها.  الحكم  يتم  مل  أخرى  قضايا 
هامش ندوة حول »انتهاكات ومراسيم.. كيف تتآكل حقوق اإلنسان يف حكم 

قيس سعيّد«. فكان الحديث التايل....

لو  اإلفريقية  المحكمة  لدى  التونسية  بالدولة  قضية  رفعتم   *
توضح لنا تفاصيلها؟

- يتعلّق األمر بالقضية 17 /2021 إلبراهيم بلغيث ضد الدولة التونسية الصادر 
من  جملة  عىل  ينص  الحكم  وهذا  اإلنسان  لحقوق  اإلفريقية  املحكمة  عن 
التونسية لخرق حقوق اإلنسان املتمثلة يف حق تقرير  االنتهاكات ضد الدولة 
لوطنه،  العامة  الشؤون  يف  املشاركة  يف  الفرد  وحق  التونيس،  للشعب  املصري 
والحق يف الولوج إىل القضاء، والحق يف الضامنات وتطوير حقوق اإلنسان وهي 
حقوق مضمونة مبعاهدات مصادق عليها من قبل الدولة التونسية وحكمت 

املحكمة اإلفريقية بثبوت هذه االنتهاكات.

وهناك قضية ثانية مبناسبة صدور املرسوم عدد 11 لسنة 
2022 تهم املجلس األعىل املؤقت للقضاء وحل املجلس 
اإلجراءات  من  تقريبا  وانتهيت  املنتخب،  الرشعي 
القانون  لدولة  ذلك من خرق  تضمنه  ملا  فيها  الكتابية 
واملؤسسات والتدخل يف القضاء حسب املعايري الدولية 
األمر الذي ما ميّس من الحق يف املحاكمة العادلة ومن 
منظمة  حقوق  وعدة  اإلفريقي  امليثاق  7من  الفصل 
لهذه املسائل، وقد رّدت الدولة بواسطة املكلف العام 

بنزاعات الدولة الذي قدم تقريره ومؤيداته بعضها شمل أحكام إيقاف التنفيذ 
ولكن املحكمة اإلفريقية رفضت تلك املؤيدات وننتظر أّما الترصيح بالحكم يف 

هذه القضية عدد 2 أو تنظيم جلسة مرافعة فيها.

* ما هي أبرز االنتهاكات التي رصدتموها؟ 
- يعترب الفصل 80 حالة استثناء قانونية وليس استثناء من القانون وهناك عدة 
وتواصل  االستثنائية  اإلجراءات  عن  اإلعالن  عدم  أهّمها  من  خروقات حصلت 
الخرق مع الفصل 117 وتم حل الحكومة وتسمية حكومة جديدة، وحل الهيئة 
الوقتية ملراقبة مشاريع القوانني مع خرق عدة فصول فيام يتعلق باالختصاص 
وهي ال تعطي لرئيس الجمهورية الحق يف حل الحكومة وال متنحه حق تجميد 
اختصاصات الربملان، ويف هرم القوانني يعترب املرسوم يف مرحلة متدنية مقارنة 

بالدستور الذي يكون يف أعىل الهرم ثم تأيت القوانني وصوال إىل املراسيم.

* كيف تنفذ هذه األحكام؟ وما قد يترتب عنها؟ 
- طبعا ال ميكن أخذ عدل منفذ إلجبار الدولة عىل التنفيذ ولكن املحكمة 
اإلفريقية تعلم األطراف املعنية يف الدولة مع إلزام الدولة التونسية يف أجل 
سنتني من صدور الحكم بالرجوع إىل الدميقراطية وتأسيس محكمة دستورية 
وإلغاء األوامر 117 و95 و 65 ومتنحها 6 أشهر لتقديم تصورها لتنفيذ الحكم 
سلطة  لها  اإلفريقية  واملحكمة  6أشهر،  ظرف  يف  دولية  تقارير  تقديم  مع 
تقدير مدى التزام الدولة مبوجبات هذا الحكم. ولو فرضنا أنها مل تتفاعل مع 
هذه األحكام وحسب النصوص فإنها تعلم املحكمة االتحاد اإلفريقي بذلك.

* كيف انتهكت حقوق اإلنسان في تونس؟
- األمر 117مل يغرق فقط القانون بل أيضا حقوق اإلنسان وهذه الحقوق ليست 
مسألة سياسية بل مسألة قانونية وخرقها يعني خرق حقوق اإلنسان ومن حق 
الشعوب تقرير مصريها ويف ذلك ضامنة للدميقراطية ولكن لألسف هذا الحق 
الدستور  أّن  و،رغم  الشعب  إرادة  احرتام  من  والبّد   ،117 األمر  انتهك يف ظل 
ينظم ذلك ولكن رئيس الجمهورية وضع دستور جديد عىل مقاسه واستوىل عىل 
السلطة التنفيذية حيث كانت مقسمة بني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة 
ثم استوىل عىل السلطة الترشيعية عندما اقر تجميد اختصاص الربملان وأصبح 
كل  وألغيت  واألساسية  القانونية  االختصاصات  كل  عىل  واستوىل  املرشع  هو 

الضامنات فأصبح هناك شخصا واحدا ميارس كل السلطات ويرّشع القواننَي.
* أم إياد

المحامي ياسين بلغيث يؤّكد: 

قاضيت الدولة التونسية واملحكمة اإلفريقية أقرت بطالَن املرسوم 117 

وزارة الداخلية
والية الكاف

إعالن بتة عموميةبلدية ساقية سيدي يوسف
بالتفاوض املبارش )املراكنة( الستلزام معاليم السوق االسبوعية وامنة الدواب لسنة 2023

يعتزم رئيس بلدية  ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية بصيغة التفاوض املبارش )املراكنة( وذلك يوم الخميس 08 ديسمرب 2022 مبقر البلدية لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

الضامن الثمن االفتتاحيبيان الفصول 
الوقتي

مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتة

ـ السوق العامة
ـ امنة الدواب )وقوف الحيوانات، تسجيل الحيوانات، الطريق العام(

من 01 جانفي 2023 يوم الخميس 08 ديسمرب 27٫170٫0002022د271٫700٫000د
إىل غاية 31 ديسمرب 2023

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او 
الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس أن يسحبوا 
من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها قبل موعد البتة 

مع تقديم الوثائق التالية:
1 ـ بطاقة التعريف الوطنية.

2 ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بامضائه.
3ـ  شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

4 ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات 
الطبيعيني والرضيبة  األشخاص  الرضيبة عىل دخل  الفصل 56 من مجلة 

عىل الرشكات.
5 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح.

6 ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية.

7 ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعهد شخصا معنويا.
8 ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس.

9 ـ نسخة من اثبات تأمني وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره 
سبعة وعرشون الفا ومائة وسبعون دينارا )27٫170٫000د( مسلم من قبل 

قابض املالية محتسب البلدية.
إدارة  من  تسحب  املبارش  للتفاوض  املقرتح  املايل  العرض  استامرة  ـ   10

البلدية وتعّمر ومعرّفة باإلمضاء.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم 
العرض اال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص املعاليم املوظّفة عىل السوق 
 »2023 لسنة  يوسف  سيدي  ساقية  لبلدية  الدواب  وآمنة  االسبوعية 
ويرسل بالربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط 
بالبلدية مقابل وصل إثبات عىل أن يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم 

الخامسة والنصف مساء )يعترب  الساعة  االربعاء 07 ديسمرب 2022 عىل 
ختم مكتب الضبط( ويتم فتح امللفات االدارية يوم الخميس 08 ديسمرب 
البلدية وتكون  العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر  الساعة  2022 عىل 
امللفات االدارية للمرتشحني  اثر االنتهاء من فرز  املبارش  التفاوض  جلسة 

مبارشة يف نفس اليوم.
ـ ان عدم االستظهار بكافة الوثائق املبينة اعاله يف اآلجال القانونية يرتتب 

عنه الحرمان من املشاركة. 
نافذة  تصبح  وال  االقتضاء  عند  البتة  امتام  عدم  بحق  البلدية  تحتفظ  ـ 

املفعول اال بعد املصادقة عليها.
الذمة  عىل  املوضوعة  الرشوط  كراس  مراجعة  ميكن  االرشادت  وملزيد 
بقرص البلدية أو عن طريق الهاتف اثناء أوقات العمل االداري عىل الرقم: 

78258720 أو رقم الفاكس 78258311.

بحث تحقيقي يف حق غازي الشواشي  
أفاد عضو مجلس نواب الشعب املنحل مجدي الكرباعي أنه تّم فتح بحث 
الكرباعي  الشوايش. ومل يذكر  السابق غازي  النائب  تحقيقي ثان يف حق 

تفاصيل هذه القضية.
يشار إىل أن األمني العام لحزب التيار الدميقراطي غازي الشوايش ميثل أمام 
القضاء يف قضية أخرى أثارتها ضده وزيرة العدل من أجل »نسبة أمور غري 
قانونية ملوظف عمومي متعلقة بوظيفته دون االدالء مبا يثبت صحة ذلك 
ونرش أخبار زائفة من شأنها ان تنال من صفو النظام العام بواسطة وسائل 

االتصال السمعية والبرصية« وقد تقرر إبقاؤه يف حالة رساح.
* م/ م

أصدرت الدائرة الجنائية املختّصة يف النظر 
االبتدائية  باملحكمة  اإلرهاب  قضايا  يف 
يف  سنة  مّدة  بالسجن  بقيض  قرارا  بتونس 

حّق الصحايف خليفة القاسمي. 
كام قضت بالسجن 3 سنوات يف حّق رائد 
للحرس  اإلرهاب  الجهوية ملكافحة  بالفرقة 
تعمد  تهم  أجل  من  بالقريوان  الوطني 

إفشاء معلومات. 
وقد انطلق تتبع القاسمي يف مارس 2022 

بتهم عىل معنى قانون مكافحة 
وتم  الجزائية  واملجلة  اإلرهاب 
االحتفاظ به لسبعة أيام وإطالق 
واسع  تأييد  حملة  إثر  رساحه 

وطنيا ودوليا.
الصحافيني  نقابة  وجددت 
يف حق  التتبع  بإيقاف  مطالبتها 
التهم  كل  واسقاط  القاسمي 

ملهنته  االحرتافية  مبامرسته  تتعلق  التي 

الصحفية. وشددت النقابة عىل 
هذه  إزاء  القضاء  موقف  أن 
يطلقه  مؤرشا  سيكون  القضية 
إزاء احرتام القضاء حرية العمل 
بينها  ومن  وضامنتها  الصحفي 
النرش  وحرية  املصادر  حامية 
بدوره  ومتسكه  التعبري  وحرية 

كضامن للحقوق والحريات.
* حسني

سنة سجنًا للصحايف خليفة القاسمي و 3 سنوات لرائد الحرس  
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ماذا عن العنف االجتماعي واالقتصادي؟
 في ندوة نّظمها قسم الهجرة والتونسيين بالخارج:

معز حديدان التضخم سيصل إىل حدود   12 ٪
معز  االقتصادي،  قال 
يف  التضّخم  معدل  إّن  حديدان، 
وقد  صعوده  سيواصل  تونس 
سنة  باملائة   12 حدود  إىل  يصل 
2023 كام أّن مخزون البالد من 
اىل  يتقلّص  قد  الصعبة  العملة 
أقّل من 90 يوما إذا ما تواصلت 
السيولة  االقتصادية وشّح  األزمة 

الخارجيّة.
وأوضح أن »الحرب الروسية 
السياسية  وتداعياتها  األوكرانية 

واالقتصادية والجيوسياسية«، سيزيد من ارتفاع نسبة التضخم.
الحرب برزت يف تونس منذ بضعة أشهر من  أّن تداعيات  وأضاف 
وتستوردها  الدول  هذه  تصّدرها  التّي  املّواد،  يف  األسعار  ارتفاع  خالل 
تونس عىل غرار الحبوب والطاقة، موّضحا أّن ارتفاع األسعار يف السوق 
واملواطن  التونيس  واملصّنع  املحلية  السوق  عىل  بظالله  ألقى  العاملية 
التونيس تبعا الرتفاع أسعار عّدة مواد. وأكّد أّن املواطن مجرب عىل تحّمل 
االرتفاع  هذا  تعويض  تستطيع  ال  التونسيّة  الدولة  ألّن  األسعار  ارتفاع 
املسائل  كّل هذه  أّن  التّي تشهد عجزا. وأضاف  امليزانية،  عىل مستوى 
ستنعكس سلبا عىل امليزان التجاري لتونس وبالتايل عىل احتياطي تونس 

من العملة الصعبة خاصة يف ظل شح موارد االقرتاض.
ورّجح أن يتواصل عجز امليزان التجاري، الّذي بلغ أكرث من 21 مليار 
عىل  سيؤثّر  مام  دينار  مليار   25 أو   24 إىل   ،2022 أكتوبر  نهاية  دينار 

احتياطي تونس من العملة الصعبة.

بقلم: املحامي عمر زين*
يعيشه  الذي  املأساوي  للواقع  التوصيف  إن 
الصهيوين  االحتالل  سجون  يف  واملعتقلني  االرسى 
يتعلق  فيام  خاصة  السنني  عرشات  منذ  واهاليهم 
والعزل،  الطبية،  العناية  وعدم  اإلداري،  باالعتقال 
من  اعتقال  واعادة  والنفيس،  الجسدي  والتعذيب 
السيئة  املعاملة  التبادل،  بعمليات  رساحهم  اطلق 
طريقة  يف  االرسى  عائالت  انهاك  واألطفال،  للنساء 
اماكن  عن  جداً  بعيدة  أماكن  إىل  أرساهم  نقل 
كل  آخر،  اىل  النقل من سجن  من  واإلكثار  اقامتهم 
ذلك وغريه يشكل جرائم ضد االنسانية بل عنرصية 
بأوضاع  االهتامم  درجات  أعىل  منا  يتطلب  ناجزة 
أرسانا واالنتقال من مرحلة التوصيف الرضورية دامئاً 
والخروج  العام  والتنسيقي  الجاد  العمل  مرحلة  إىل 
من النشاطات الفردية لألشخاص واملنظامت املعنية 
معاناة  عىل  االضاءة  يف  دورها  ونثمن  نقدر  والتي 

االرسى.
وعليه،

ان اهدافنا ميكن تحديدها مبدئياً مبا ييل:
-1 تحقيق حرية األرسى.

ضد  بجرائم  الصهيوين  العدو  مالحقة   2-
اإلنسانية وبالعنرصية بكل الوسائل املتاحة.

ضد  جرامئه  بوقف  الصهيوين  العدو  إلزام   3-
اإلنسانية، وجرائم الحرب، والعنرصية بقرار أممي.

-4 ضامن دويل لحقوق األرسى واملعتقلني داخل 
السجون واملعتقالت لحني إطالق رساحهم.

يتفرع عنه من  وما  اإلداري  االعتقال  إلغاء   5-
غري  أجل  إىل  ومتديده  األشخاص  ذات  عىل  تكراره 

مسمى،
الوسائل الواجب اتباعها:

العربية  الدول  كل  يف  دورية  اعتصامات   1-
مهامت  من  وهذه  الصديقة  والدول  واإلسالمية 

املجتمع املدين.
-2 حمالت اعالمية بكل الوسائل املتاحة وذلك 
من  وهذه  والدويل  واإلسالمي  العريب  املستوى  عىل 

مهامت املتعاطني باإلعالم يف هذه البلدان.
ورش  خالل  من  حقوقية  وبحوث  دراسات   3-
من  وهذه  املتاحة  املواقع  بكل  ومؤمترات  عمل 
العرب،  املحامني  واتحاد  العربية  الجامعات  مهامت 
واتحاد الحقوقيني العرب واملنظمة العربية للمحامني 
عنرصية  عىل  الرتكيز  جداً  الرضوري  ومن  الشباب، 

الكيان الصهيوين دولياً.
-4 محاكامت رسمية يف الدول التي تسمح فيها 
الذين يحملون جنسياتها  املجرمني  القوانني مالحقة 

للجرائم التي يرتكبونها.
الدول  يف  االرسى  بشأن  شعبية  محاكامت   5-

التي ميكن اقامة هذه النوع من املحاكامت فيها.
ما تتطلبه الوسائل من تجهيز للتنفيذ:

-1 تكوين منسقية عامة لألرسى وأهاليهم عىل 
األرض الفلسطينية تشمل جميع املهتمني باملوضوع 
يك ال تبقى املبادرات فردية او ثنائية او ثالثية… هذا 

بالنسبة للهيئات يف الداخل الفلسطيني.
وأهاليهم  لألرسى  عامة  منسقية  تكوين   2-
االحزاب  مهامت  من  وهذه  العريب  املستوى  عىل 

واالتحادات والنقابات.
وأهاليهم  لألرسى  عامة  منسقية  تكوين   3-
املنظامت  مهامت  من  وهذه  العاملي  املستوى  عىل 
والتي  الشتات  بالد  يف  حالياً  املوجودة  والهيئات 

يقتيض توحيد جهودها.
هذه املنسقيات عليها أن تهتم باألمور التالية:

 يف فلسطني: االهتامم يف تكوين امللفات:
يشتمل  األرسى  بيانات  خاص  مركز  إنشاء   1-
عىل البيانات الخاصة بكل اسري وبصحيفته الحقوقية 
اإلقليمية  املحافل  يف  حقوقي  لعمل  منطلقاً  لتكون 
يتوىل  الذي  القانوين  الفريق  ولتمكني  والدولية، 
قضيته من االضطالع بأفضل دور مهني يف ساحات 

املحاكم املشار إليها.
-2 االستفادة من البيانات الخاصة بكل أسري يف 
مبظلومية  مؤمن  كل  يبذلها  التي  اإلنسانية  الجهود 
االنساين  العون  يف  أرسته  وبحق  وبحقه  األسري 

والحقوقي.
-3 متابعة مستمرة مع الحركة االسرية، ومعارك 

االمعاء الخاوية.
عىل  والسيايس  واالعالمي  الحقوقي  االهتامم 

املستوى العريب اإلقليمي والدويل: 
وإقليمية  حقوقية  منارصة  مراكز  تأسيس 

ودولية:
ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  دور  وهذا 

التعاون االسالمي والربملانات العربية واالسالمية.
واالمني  االمن،  مجلس  أمام  للمالحقة   1-
محكمة  وأمام  الدولية  الجنائية  واملحكمة  العام 
واملجلس  اإلنسان،  حقوق  ومجلس  الدولية،  العدل 
بكل  املتحدة  األمم  يف  واالجتامعي  االقتصادي 

الوسائل املتاحة.
الهيئة  الجدية التخاذ قرار من  العمل بكل   2-
العامة لألمم املتحدة عمالً بالفصل السابع من ميثاق 
بإطالق حرية  الصهيوين  العدو  املتحدة اللزام  االمم 
هذا  وان  خاصة  اإلداري،  االعتقال  وإلغاء  االرسى، 
القرار غري خاضع للفيتو عىل االطالق وهذا يتطلب 

اوسع اتصاالت دبلوماسية يف العامل.
االحتالل  لطبيعة  واسع  اعالمي  فضح   3-

الصهيوين غري االنسانية والعنرصية.
بني  تربط  انساين  وعون  عمل  شبكات  بناء   4-
األرس العربية واالجنبية واألرسى وأرسهم، أي تكافل 

اجتامعي واسع يرفع املعاناة عن األرسى وأرسهم،

وبعض هذه االفكار التي جاءت يف هذا املقال 
ذكر بعضها يف ملتقى نرصة االرسى واملعتقلني الذي 
بدأ يف خطوة  والذي  العام،  العريب  املؤمتر  اليه  دعا 
مهمة هي إنشاء منسقية ما زالت يف بداية عملها، 
وبالتأكيد سيكون منتجاً وفعاالً لصالح قضية االرسى. 
ونأمل اخرياً أن ننتقل من مرحلة التوصيف لألوجاع 

إىل مرحلة العمل الجدي الجامعي.

*األمني العام السابق التحاد املحامني العرب

ماذا نقول يف اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ؟

ال ميكن الحديث عن العنف بشكل عام وعن العنف االقتصادي واالجتامعي خارج دائرة الرصاع 
الطبقات والطبقة املهيمنة لها مكوناتها وتعبرياتها  للتاريخ. فنحن نعيش مجتمع  الطبقي كمحرك 
ووسائلها كام للطبقة املضطهدة مكوناتها وتعبرياتها ووسائل دفاعها. ولكل طبقة أهدافها وهي تخلق 
العنف يف سياقها فهي حقيقة  الحفاظ عىل وجودها من هنا نستطيع فهم ظاهرة  لنفسها آليات 
علمية وتاريخية مادية وليست قضاء وقدرا. فالعنف أداة من أدوات القمع واالستغالل للحفاظ عىل 

مصالح الطبقة املهيمنة.
اقتصادية واجتامعية  أزمة  التي تشبهها  البلدان  أن تونس تعيش كام كل  وال يخفى عىل أحد 

خانقة. وان كانت أسباب هذه األزمة متعددة فإن الكثري منها مرتبط باألزمة االقتصادية العاملية. 
يتحدث العامل اليوم بشكل أو بآخر عن حتمية زوال الليربالية الجديدة وعن رضورة تجاوز الرأساملية 
الهروب إىل  يتوخى سياسة  الحايل، والتي أصبحت »نظاما يحترض«  الليربالية، عىل األقل يف شكلها 

األمام.
قسم الهجرة والتونسيني بالخارج نظّم يوم أمس االربعاء بنزل »املشتل« ندوة حول العنف وكان 
افتتح أشغالها األخ عبد اللّه العيش األمني العام املساعد املكلّف بالهجرة والتونسيني بالخارج بحضور 

عديد النقابيني والنقابيات تأيت يف مقّدمتهم األخت زينب النقيب املنسقة العاّمة للجنة املرأة.

تعازينا لألخ رفيق
انتقل إىل جوار ربّه محمد الهادي الطاغويت والد زميلنا رفيق التاغويت 

املدير املايل لالتحاد العام التونيس للشغل.
وإثر هذا املصاب الجلل يتقّدم له املكتب التنفيذي الوطني وكل اإلخوة 
النقابيني وأرسة جريدة الشعب املوسعة بأحر التعازي راجني من الله أن 

يتغّمد الفقيد بواسع رحمته.
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نور  العام  االمني  األخ  بإرشاف 

الدين الطبويب وبرئاسة األخ فاروق 

املساعد  العام  األمني  العياري 

الداخيل  النظام  عن  املسؤول 

 26 السبت  يوم  طيلة  انعقدت 

الحاممات  مبدينة   2022 نوفمرب 

للجامعة  العادي  املؤمتر  أشغال 

العامة لعملة الرتبية.

من  الرتبية  عملة  قطاع  يعترب 

وأكرثها  النقابيّة  القطاعات  أعرق 

املايل  التقرير  أشار  وقد  انتسابا 

عدد  أن  املؤمتر  عىل  املعروض 

بلغ   2021  /2020 لسنتي  القطاع  يف  املنخرطني 

14582 منخرطا مسجال بذلك تطورا كّميا بحوايل 

12.35 % مقارنة مبا تم تسجيله يف املؤمتر السابق 

حيث بلغ عدد املنتسبني 12978 منخرطا، ليبلغ 

بذلك عدد نواب املؤمتر 107 نّواب.

محطات للتقييم والتقويم
نور  العام  األمني  األخ  أكد  االفتتاح  كلمة  يف 

لتقييم  محطة  يعترب  املؤمتر  أّن  الطبّويب  الدين 

أحد  أال  معتربا  ووطنيا،  نقابيا  القطاع  وضع 

ميتلك الحقيقة وعىل أنه بالتضامن النقايب وحده 

سنتجاوز نقائصنا وامليض لتحقيق هدفنا الرئييس 

عليها  املؤمتنني  وصورتها  املنظمة  مكانة  دعم 

وأشار  ترشيفا.  وليست  تكليف  املسؤولية  ألن 

املنظمة  اىل  االنتامء  أّن  إىل  العام  األمني  األخ 

النقابيني فكيف بتحمل املسؤولية  رشف لجميع 

االتحاد  صورة  أن  العام  االمني  االخ  وذكر  فيها. 

من  وأن  العاملية  النقابية  الحركة  داخل  مرشفة 

واجب النقابيني الحفاظ عليها، وأبرز أن انتخاب 

املنظمة عضوا يف املكتب التنفيذي لألمانة العامة 

»للسيزل« أكرب دليل عىل ذلك. 

والتحريض  التشويه  حمالت  عىل  رّده  ويف 

مؤخرا  االتحاد  لها  تعرّض  التي  االشاعات  وبّث 

أكد األخ األمني العام أنها ال تخيف النقابيني بل 

تزيدهم قّوة ووحدة، وأن مقرراتهم املؤسساتية 

واستحقاقاتهم االنتخابية هي من يقود نضالهن. 

وأن القضاء سيكون الفيصل بني املنظمة وكّل من 

ينرش اإلشاعات وسينال كل جزاءه.

رسائل بالجملة حول قضايا اإلصالحات 
وتوجه األخ االمني العام برسائل بالجملة ملن 

يهمهم االمر إجابة عاّم يَُرّوج من تصورات 
حكوميّة يف عالقة بإصالح املؤسسات العمومية 

وما رسّب من مرشوع ميزانية 2023 وما يتّم 
تداوله حول امليض يف رفع الدعم بالقول »ليكن 
يف علم الجميع أن تجربة 1989 التي بيع فيها 

القطاع العام وبيعت العباد لن تكون ولن 
تتكرر ولو عىل جثثنا ومهام كانت التضحيات 

وكلفنا ذلك ما كلّفنا«. معتربا 
أن من قرأ التاريخ يعلم أن 
االتحاد ليس مجرد منظمة 

نقابية اجتامعية مطلبية بل 
إنها وبشهادة كل الدارسني 

للتاريخ »منظمة وطنية« 
كان لها رشف تقديم الربنامج 
االقتصادي واالجتامعي الذي 

تبنته الدولة الوطنية بداية 
االستقالل. مستخلصا أن 

هذا الدور الوطني لالتحاد 
هو ما يدفع النقابيني اليوم إىل أن يرددوا بكل 

وضوح »تونس ليست للبيع« ألنها برجالها 
ونسائها ولديها امكانيات كثرية للنجاح ويف 

مقدمتها الرثوة البرشية. وأّن ما تحتاجه اليوم 
عقال سياسيا مدبرا ورصينا يجمع وال يفرّق 

عىل قاعدة مشاريع وطنية، وعقال قادرا عىل 
الحديث مع أبناء الشعب واقناعهم وتوضيح 

الرؤية والتصورات الرضورية.

وأكّد األخ األمني العام أن املنظمة تجاوزت 
معركة املطالبة بالزيادة يف األجور، وأن معركتها 
لسنة  امليزانية  قانون  حول  ستكون  القادمة 
النضالية  املحطات  أوىل  أن  وأضاف   .2023
نوفمرب   30 يوم  عام  نقايب  تجمع  إىل  الدعوة 
يف  يكونوا  بأن  النقابيني  جميع  وطالب   2022
املوعد، ووانطالقا من مؤمتر عملة الرتبية اليوم 
أعلن أن املعركة ستكون مراجعة جدول الرضيبة 
وتسلب  بيد  متنح  زيادات  بإعطائِنا  نقبل  ولن 
باليد األخرى عن طريق الجباية، خاصة أن 75 
الشعب  أبناء  يدفعها  الجباية  مداخيل  من   %
الحيف  هذا  باستمرار  نسمح  ولن  األُجراء  من 
العدالة  وال بتمرير قانون ميزانية يكرس غياب 
الشعب  وأبناء  األُجراء  كاهل  ويثقل  الجبائية 
خامسة،  أو  ثانية  درجة  من  مواطنني  فلسنا 

املعركة اليوم معركة عدالة اجتامعيّة.
أما يف عالقة بقضية الدعم فأكد األخ االمني 
الدعم،  اليوم عن رفع  العام أن من »يتحدثون 
قلم  بجرّة  ذلك  عىل  قادرون  أنهم  ويتصورون 
ويتجاهلون أن االقتصاد التونيس منذ السبعينات 
يرفع  أن  أراد  أن »من  الدعم« مؤكدا  بُني عىل 
األجور  حقيقة  يعيد  أن  إال  عليه  فام  الدعم 
واألسعار«. وعرّب عن استغرابه ممن »يتحدثون 
العام  والقطاع  األُجراء  إىل  املوجه  الدعم  عن 
يف  العموميّة،  املؤسسات  بيع  عن  ويتحدثون 
حني ال يتحدثون عن 5.7 مليار دينار من الدعم 

املوجهة للقطاع الخاص«.
تحّد  برفع  كلمته  العام  األمني  األخ  وختم 
للمشّككني يف مواقف االتحاد ومن يرّوجون أن 
مواقفه يف العلن غري مواقفه يف جلسات التفاوض 
مع سلطة اإلرشاف، بأن يبثّوا كل جلسات الحوار 
واملفاوضات بني االتحاد والحكومة بشكل مبارش 
الكربى،  امللفات  يف  وخاصة  التونيس  للشعب 
االتحاد واحدة وموحدة »ال  بأن موقف  قاطعا 
نبيع وال نشرتي« يف الرس والعلن. وأن النقابيني 
ال يهربون من املواجهة. وألنهم أصحاب حّجة، 
اإلقناع،  عىل  وقادرون  االقرتاح،  قّوة  وميلكون 

وسيبقون قّوة خري لصالح البالد.
 *شوشان

املؤتمر العادي للجامعة العامة لعملة الرتبية يؤكد على ثالوث
 »الوحدة والنضال والتحدّي« ويجدّد الثقة يف قيادة مكتبه التنفيذي

مؤتمرات

المكتب التنفيذي الجديد للجامعة العامة لعملة التربية
تنفيذي  مكتب  انتخاب  عن  الرتبية  لعملة  العامة  للجامعة  العادي  املؤمتر  نتائج  أسفرت 
العريب  العطواين )كاتبا عاما( ومحمد  جديد يرتكب من اإلخوة واألخوات اآليت ذكرهم: لطفي 
الذوادي مسؤوال عن النظام الداخيل وطارق الدربايل مسؤوال عن املالية واالنخراطات واالقتصاد 
االجتامعي والتضامني وبلحسن الهيرشي مسؤوال عن اإلعالم والنرش وفاضل الوايف مسؤوال عن 
الدراسات والشؤون القانونية والباجي الساحيل مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية 
وفتحي الزواغي مسؤوال عن العالقات العربية والخارجية والهجرة واملهاجرين التونسيني بالخارج 
الرابحي  وساملة  املنظم  غري  والقطاع  االجتامعية  الحامية  عن  مسؤولة  السحيمي  السعد  وأم 

مسؤوال عن املرأة والشباب والعالقة مع املجتمع املدين.
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انعقد يوم 29 نوفمرب 2022 املؤمتر االنتخايب للجامعة 
العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات 
بالثوابت  سائرون  ومعه  »باالتحاد  شعار  تحت  التقليدية 
األخ  بإرشاف  وذلك  صامدون«  القطاع  ومع  ملتزمون 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  نورالدين 
للشغل ورئاسة األخ الطاهر الربباري االمني العام املساعد 
املسؤول عن القطاع الخاص وحضور األخ فاروق العياري 
إضافة  الداخيل  النظام  املسؤول عن  املساعد  العام  االمني 
والجهات  للقطاعات  العامني  الكتاب  من  عدد  اىل حضور 
وقد توىل األخ صابر التبيني الكاتب العام املتخيل للجامعة 
البداية الرتحيب بالحضور ودعاهم إىل الوقوف دقيقة  يف 
اإلخوة  أرواح  عىل  ترحام  الكتاب  فاتحة  وقراءة  صمت 
وبوعيل  لالتحاد  السابق  العام  األمني  جراد  السالم  عبد 
بوناب  والحبيب  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  املباريك 
عضو اللجنة الوطنية للنظام الداخيل والحبيب رجب عضو 

السابق  العام  والكاتب  املالية  للمراقبة  الوطنية  اللجنة 
وكادحني  وكادحات  عامل  من  توفوا  من  وكذلك  للجامعة 
جراء الوباء اللعني. وأوضح األخ التبيني أن السنوات التي 
تلت املؤمتر األخري كانت صعبة ومؤملة عىل الجميع ورغم 
املكاسب  عديد  تحقيق  يف  الجامعة  نجحت  فقد  ذلك 
ملنظوريها معربا عن أمله يف أن يكون هذا املؤمتر محطة 
مهمة للتقييم ودعم الوحدة من  أجل مجابهة التحديات 
النضايل  الخط  تجذير  خالل  من  وقطاعيا  وطنيا  املقبلة 
وتفعيل املقرتحات دفاعا عن دميومة املؤسسات يف القطاع 
األسواق  منافسة  تحديات  أمام  صمودها  وتعزيز  العام 
واضطراباتها والصعوبات االستثنائية السياسية واالقتصادية 

واالجتامعية واألمنية التي تعيشها بالدنا.
مستهل  يف  املؤمتر  رئيس  الربباري  الطاهر  األخ  وأكد 
كلمته االفتتاحية عىل أهمية القطاع وزخمه من خالل تنوع 
إىل  منها  كبري  ينتمي جزء  التي  ومؤسساته  أسالكه  وتعدد 
النقابية املنقوصة  التمثيلية  أنه رغم  الخاص وأفاد  القطاع 
لها  الخاص  القطاع  مؤسسات  كل  أن  إال  الخاص  بالقطاع 
األساسية  فالنقابات  النقايب  بالعمل  عالقة  يف  خصوصيات 
تجاهد وتكابد يوميا من أجل دميومة مؤسساتها وتتفاوض 
واالجتامعية  املهنية  الظروف  لتحسني  متواصل  بشكل 
وأضاف األخ الطاهر الربباري بأن القطاع الخاص قد ترضر 
كثريا جراء األزمات الوطنية والدولية وآخرها أزمة »كوفيد 

.»19 -
يف كلمته أكد األخ نور الدين الطبويب االمني العام أن 
مصالح  عىل  مؤمتن  ألنه  الوطني  بدوره  متمسك  االتحاد 
ذلك  ديدنه يف  الجانب  يتواىن يف هذا  ولن  واألجراء  البالد 
إرث الزعامء ونضاالتهم الكبرية من أجل استقاللية العمل 

أن  العام  االمني  األخ  وأضاف  الوطنية  والسيادة  النقايب 
الخاص  للقطاع  ومتابعة  اهتامما  تويل  الشغيلة  املنظمة 
وقد حرصت خالل الجوالت التفاوضية الثالثة األخرية عىل 
الخاص  القطاع  عامل  أجور  يف  للزيادات  اتفاقات  إمضاء 
وذلك رغم صعوبة الظرفية التي متّر بها البالد والعامل عاّمًة.

القطاع  يف  النقايب  العمل  أن  الطبويب  األخ  وأوضح 
املحاوالت  اىل  بالنظر  أوال  وخصويص  مختلف  الخاص 
نقص  إىل  نظرا  وثانيا  النقايب  العمل  لرضب  املتكررة 
االنخراطات وهو ما يقتيض العمل عىل مزيد دعم االنتساب 
النقايب  العمل  لتدعيم  وذلك  القطاع  مؤسسات  مبختلف 
والعمل  الوحدة  وجود  عىل  الطبويب  األخ  وشدد  ومتتينه 
تعاين  التي  االشكاليات  ملختلف  اليومية  واملتابعة  املشرتك 

منها مؤسسات القطاع الخاص عىل 
والصحة  االجتامعية  الحامية  غرار 
الالئق  والعمل  املهنية  والسالمة 

بشكل عام.
أن  العام  االمني  األخ  وأبرز 
عن  مدافع  بثوابته  ملتزم  االتحاد 
شخصية  حسابات  دون  خياراته 
طرف  أو  شخص  أي  مع  ذاتية  أو 
لتونس  هو  الوحيد  انحيازه  وإمنا 
أو عداء ألي  وشعبها دون مجاملة 
كان. وأضاف أن قطاع السياحة مثال 
من  فقط  ليس  كبري  بشكل  ترضر 

الجائحة ولكن كذلك من عدم التصدي للسياسات املتعاقبة 
القطاع من عامله املرتسمني لتحيله اىل قطاع  التي افرغت 
هّش تشغيليا وهو قطاع غري تنافيس وقد دعا االمني العام 
عىل  الرتكيز  اىل  السياحي  القطاع  نقابات  الصدد  هذا  يف 
االرتقاء بالعالقات الشغلية وتحسينها مبا يضمن استمرارية 

املؤسسات ودميومتها. 
تعليب الزيوت ونقص الحليب والسكر وملف الدعم

الغذائية  الصناعات  لقطاع  العام  املؤمتر  نواب  تطرق 
من  عدد  إىل  التقليدية  والصناعات  والسياحة  والتجارة 
غرار  عىل  االستهالكية  املواد  بندرة  املتعلقة  اإلشكاليات 
الزيوت املغلقة والحليب والسكر حيث يشهد قطاع تعليب 
املعنية  للمؤسسات  املرتاكمة  الديون  جراء  أزمة  الزيوت 
بهذا النشاط من جهة وعدم االتفاق بشأن حلحلة املشكل 
وقعت  آخر  صعيد  عىل  النباتية.  الزيوت  بدعم  املتعلق 
اإلشارة إىل أن معظم مؤسسات القطاع مرتبطة بتوفر مادة 
توريد  املتكرر يف  أزمة جراء االضطراب  التي تشهد  السكر 
السؤال مطروحا حول سبل تجاوز هذا  ليبقى  املادة  هذه 

شهد  وقد  املؤسسات  عديد  أنشطة  أعاق  الذي  اإلشكال 
املؤمتر نقاشات يف عالقة بهذا املشكل ومن بني املقرتحات 
نقابية  مقاربة  صياغة  إىل  السعي  هي  القادمة  للفرتة 
ملنظومة السكر يف تونس وإيجاد حلول مستدامة لها ألنها 
تهدد استمرارية مواطن الشغل باملؤسسات املرتبطة مبارشة 

بتوفر هذه املادة.
املرتبطة  الحليب  قطاع  أزمة  النقاشات  طالت  كام 
أساسا برتاجع قطيع األبقار ومشكلة األعالف وغالء أسعارها 
وينتظر  االحتكارية  املامرسات  بعض  عىل  زيادة  وكلفتها 
من  املزيد  عىل  املقبلة  األزمة  هذه  لحّل  اقرتاحات  تقديم 
إضافة  لإلنتاج.  املتواصل  الرتاجع  إىل  بالنظر  التعقيدات 
بأنشطة عديد  الوثيق  ارتباطه  اىل  بالنظر  الدعم  إىل ملف 

مؤسسات هذا القطاع.
 شكر خاص 

توجه األخ األمني العام نور الدين الطبويب بشكر خاص 
خالل  أنشطتها،  واصلت  التي  القطاع  مؤسسات  كافة  إىل 
األوضاع  وصعوبة  الوباء  تهديدات  وتحدت  الجائحة  فرتة 
املواد  من  والتونسيني  التونسيات  تحرم  ومل  الفرتة  تلك  يف 
الغذائية واملواد االستهالكية االساسية والرضورية مام هّون 
عىل الشعب التونيس مرارة الحجر وبدد مخاوف استفحال 

الوباء.
باهظة  الفاتورة  القطاع دفع  فإن  الجهود  ورغم هذه 
خالل جائحة »كوفيد - 19« من خالل غلق عديد املؤسسات 
البطالة  عىل  العامل  آالف  وإحالة  الفندقية  والوحدات 
للمتعاقدين واملوسميني  القرسية  الفنية املرسمني والبطالة 
املثال  سبيل  عىل  السياحي  القطاع  تشغيلية  فإن  ولإلشارة 
 40 إىل  الف   200 يقارب  ما  من  كبريا  انحدارا  شهدت  قد 
لحقت  التي  األرضار  ذكر  دون  وذلك  باملبارشين  من  الف 

بالقطاعات املرتبطة بالقطاع السياحي بشكل غري مبارش.

تجديد الثقة يف األخ صابر التبيني كاتبا عاما وتحديات بالجملة

* نرص الدين سايس -صور العكرمي

األخ صابر التبيني كاتبا عاما   
أسفرت العملية االنتخابية وفرز األصوات للمؤمتر العام لقطاع الصناعات الغذائية والتجارة والسياحة والصناعات 
التقليدية برئاسة األخ الطاهر الربباري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص عن تجديد الثقة يف األخ صابر 
ا( وانتخاب اإلخوة البشري القروايش وسهيل بوخريص وعبد الرزاق الربهومي وغيث النفطي وسامي  التبيني )كاتبا عامًّ
الرياحي ونجيب الجويني ومحمد الربكايت وصالح الجباهي )أعضاًء( وتدعيم القامئة بعنرصين نسائيني وهام األختني 
الجاليص مقّررا وهيثم عمدوين ومحمد  اإلخوة عمر  املالية من  املراقبة  لجنة  الطرابليس وتركبت  ابتسام فرج وأمرية 
القامئة  7 إخوة بسحب ترشحاتهم لتضم  ليقوم  21 مرتشحا  املؤمتر  لهذا  الصامري أعضاء ولإلشارة فقد تقدم  الطاهر 
النهائية للمرتشحني 14 مرتشحا ألحد عرش مقعدا من بينهم األختان اللتان صعدتا آليا باعتامد مبدأ التمثيلية النسبية 

للمرأة »الكوتا« ولعدم تقدم أكرث من مرتشحتني.
كام شهدت بداية أشغال املؤمتر تكريم ثالثة إخوة من مناضيل القطاع وهم االخ حسني الكرميي العضو السابق 
للفرع  السابق  العام  الكاتب  والباهي حقي  للمطاحن سابقا  العامة  النقابة  القاسمي عضو  أحمد  للجامعة واألخوان 

الجامعي للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية بالقرصين.   

 

مؤتمرات

 األخ األمين العام:
 االتحاد ملتزم بدوره الوطني ألنه مؤتمن على البالد واأُلجراء

في المؤتمر االنتخابي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة

  األخ الطاهر البرباري: 
الحكومات ضاعفت أزمة 

القطاع الخاص
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األخ صالح الدين الساملي الحكومة تبحث 
عن التقاط الصور فقط  

الدين  صالح  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  قال 
الساملي، إن »انسحابهم من دار الضيافة بقرطاج ليس لغياب رئيسة الحكومة 

وإمنا لالنحراف يف جدول األعامل«.
وأكد األخ الساملي أن انسحاب وفد االتحاد أخذ منحى يف وسائل اإلعالم عىل 
أنه مبني عىل غياب رئيسة الحكومة، مبيّنا أن حضورها وغيابها ال يغري شيئا.

وأقر األخ الساملي أن جدول األعامل الذي عرض عليهم مسبقا يتضمن كلمة 
الحكومة، ثم تقديم تشخيص لوضع املؤسسات واملنشآت  افتتاحية لرئيسة 
اسم  ذكر  دون  املطلق  اإلصالح  محاور  حول  عمل  ورشات  ثم  العمومية، 

املؤسسة.
وأضاف أن وجود أطراف الحكومة خالل الجلسة حول اإلصالحات كان مهاّم 

من أجل النقاش، الفتا إىل أنهم أرادوها جلسة عمل مسقطة اللتقاط الصور فقط.
وأشار األخ الساملي إىل أن رئيسة الحكومة اتصلت باألمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب إثر انسحابهم.

في قطاع النفط والمواد الكيميائية  

تسوية الديون وإضراب منتظر
إطارات  ندوة  االتحاد  بدار  انعقدت 
برئاسة  الكيميائية  واملواد  النفط  قطاع 
األخ جربان بوراوي الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل بتونس وبحضور الكاتب 
الجامعي  والفرع  العامة  لجامعة  العام 
سلوان  األخ  الكيميائية  واملواد  للنفط 

السمريي والنقابات التابعة لها.
للقطاع  العام  الوضع  تدارس  وبعد 
الحكومة  مطالبة  عىل  الحارضون  اتفق 
بتسوية ديون الرشكات العمومية لصالح 
القطاع  وأفراد   SNDP/ ETAP/STIR
يف  الزيادة  بتطبيق  والترسيع  بوزارة 
كام  القطاع  يف  املناولة  وإنهاء  األجور 
يف  النقابيني  بهرسلة  الحارضون  ندد 

املؤسسات. 
املجتمعون  قرر  الوضع  تردي  وأمام 
املكتب  سيحدده  جهوي  إرضاب  تنفيذ 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس.

اجتماع عامّ
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يدعو 
األساسية  والنقابة  بتونس  للشغل 
البرتولية  لألنشطة  التونسية  للمؤسسة 

العام  االجتامع  لحضور  األعوان  كافة 
الذي تقّرر عقده يوم الثالثاء 6 ديسمرب 
2022 عىل الساعة العارشة صباحا )10( 

مبقر العمل.

ندوة إطارات قطاع الكهرباء والغاز  
انعقدت بدار االتحاد الجهوي بتونس ندوة إطارات قطاع 
العام  الكاتب  بوراوي  جربان  األخ  برئاسة  والغاز  الكهرباء 
الجامعي  الفرع  وبحضور  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
والنقابات التابعة لها. وبعد تدارس الوضع الجهوي للقطاع 
القطاعية  املهنية   الالئحة  نقاط  بكل  املجتمعون  متسك 
أكتوبر   21 بتاريخ  بتونس  الجهوي  االتحاد  عن  الصادرة 

 2022
كام عربوا عن استعداهم للمشاركة يف ذكرى اغتيال فرحات 

حشاد يوم السبت بقرص املؤمترات بالعاصمة. 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  تفويض  عىل  الحارضون  واتفق 
النضالية  السبل  كل  اختيار  يف  بتونس  للشغل  الجهوي 

املمكنة.

تعزية ومواساة يف صفاقس
يتقدم أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس بأحر التعازي إىل 
عائلة املرحومة حورية شعور املوظفة السابقة يف االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 

إثر انتقالها إىل جوار ربّها.
تغمد الله الفقيدة برحمته الواسعة وإنا لله وإنا اليه راجعون.

االخ سلوان السميري

يعود من املغرب
عاد مع بداية هذا االسبوع االخ سلوان السمريي الكاتب العام للجامعة العامة 
للنفط واملواد الكيمياوية من املغرب بعد ان ترأس وفد نقابيا اىل هناك وهذه العودة 
العاملني يف  االعوان  اّن  مبا  واملصالحة  العمل  ببدء جلسات  الوطن ستقرتن  ارض  اىل 
محطات بيع البنزين سيدخلون يف ارضاب عن العمل يومي 16 و17 ديسمرب 2022. 
* رمزي

الفرع الجامعي للصحة 
يستعد للذكرى السنوية 

للمرحوم حشاد
يدعو الفرع الجامعي للصحة بجهة تونس كافة اعضاء النقابات االساسية لحضور 
احياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد وذلك يوم السبت 03 ديسمرب 2022 بقرص 

املؤمترات عىل الساعة التاسعة صباحا )09(.
ونظرا الهمية املوضوع الرّجاء عدم التخلف
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إسقاط »مشـروع الخوصصة« أهـم املنجـزات
المجـلس القطـاعي للميــاه

ا يف تدفق املياه  من حني إىل آخر نسمع بكون تونس تعرف شحًّ
واّن األزمة آتية ال ريب فيها بعد تراجع منسوب تهاطل االمطار عىل 
السدود  يف  املياه  مدخرات  نفاد  وكذلك  األخرية  سنوات   4 األقل يف 
الكربى لكرثة االستهالك وعدم ترشيده ـ إال أن األهم ـ ماذا أعدت 
الدولة من برامج مستقبلية لتفادي املفاجآت غري سارة خاصة بعد أن 

ثبت أن تحلية ماء البحر مكلف عىل الجميع!
أشغال املجلس القطاعي للمياه ترأس أشغاله االخ عثامن الجلويل 
األخ  وقائعه  انطالق  إشارة  وأعطى  املكلف،  املساعد  العام  االمني 
حسني الشارين الكاتب العام للجامعة العامة للمياه بحضور 64 ممثال 
ملختلف الهياكل النقابية للقطاع الذي كثريا ما شغل الناس خاصة يف 
عرشية ما بعد الثورة بعد »انقطاع املياه عن الحنفيات« يف الكثري من 

األماكن خالل فصل الصيف إذ تزداد حاجيات الناس إىل املاء.
»الصوناد«  أعوان  إّن  الشارين  حسني  األخ  قال  االتجاه  هذا  يف 
بعد االتهامات التي طالتهم باملساهمة يف »قطع املياه« تعرضوا بعد 
أبرياء من  أنهم  املعنوية واملادية والحال  ذلك لإلهانة واالعتداءات 
كل ذلك وأْن ال دخل لهم يف االنقطاعات الحاصلة وهي جراء تقادم 
»قنوات إيصال املاء اىل طالبيه« لكْن ما الحل بعد أن دفعنا الفاتورة 
غالية عىل امتداد سنوات إذ مل نجد فيها أي طرف إىل جانبنا وبالتايل 
إمكانية  إىل  كثريا  نبهنا  كنا  أننا  رغم  كثرية.  مّرات  النتيجة  تحملنا 

حصول مثل هذا الصدام مع املواطنني.
أكد األخ حسني الشارين خالل فعاليات املجلس القطاعي للمياه 
االمني  العبّايس  حسني  االخ  بذلها  التي  للجهود  ممنت  القطاع  ان  ـ 
العام السابق لالتحاد منذ سنة 2016 حني ساهم يف اسقاط مرشوع 
مجلة  صياغة مرشوع  خالل  من  »للصوناد«  اعدوه  الذي  الخوصصة 
ترشيك  عن  بعيدا  أعّدوه  الذين  وهم  الجانب  أحادّي  وهو  املياه 
الجامعة يف صياغة »مجلة املياه« وما تضمنته من نقاط كانت بعيدة 
عن واقع الحال ـ ليكون املآل التفريط يف »الصوناد« ملن هو راغب 
يف رشائها ـ لكن تالحم الجهود ورفض املرشوع االنتهازي بكل فصوله 
ـ  للتونسيني  اساسية  خدمة  تقدم  ـ  عمومية  تبقى  »الصوناد«  جعل 
لتكون يف  املساهمة يف تطويرها  علينا جميعا  يفرض  الواجب  أن  إال 

مستوى آمال كل التونسيني!
* املشاريع العمومية الكربى

بالحامية  املكلف  املساعد  العام  األمني  الجلويل  عثامن  األخ  قال 
كربى  وطنية  رشكة  »الصوناد«  إن  املنظّم  غري  والقطاع  االجتامعية 
مشاريع  بعث  من خالل  الوطنية  الجهود  يف  تساهم  هكذا  وستظل 
وطنية كربى حتى ال يعيش التونسيون »العطش« وغياب املاء الذي 
يبقى أساس كل حياة كرمية، اذ من غري املعقول أن يفتح التونسيون 
»الحنفية« فال يجدوا ماء وحاجتهم البرشية تحتاج ان يصل املاء إليهم، 
فالتونيس ال يهمه عطب حصل يف قنوات الرشكة بشكل مفاجئ وحتى 
تدخل  من  بّد  فال  النطاق  عن  الخارج  العطب  هذا  مثال  حصل  إذا 
أرسع  يف  الطبيعي  مجراها  اىل  املاء  العادة  للصوناد  الفنية  املصالح 
متفهام  الكل  يكن  مل  إذا  يتطور  قد  احتجاج  كّل  عن  بعيدا  األوقات 
لطبيعة دور كل طرف ورشح االخ عثامن طبيعة الوضع األرُسّي خاصة 
ضمن عائالت تكون كبرية العدد وأضاف نحن مع أن يتحمل كل طرف 
مسؤولياته وأنهى بالتأكيد ان »الصوناد« مثل الستاغ تحديدا »كيف 
عىل  إذ  االنساين  دورها  الهمية  ومذمومة«  متّاكلة  ـ  الكرومة  لحمة 
االدارة العامة للصوناد ان تكون »جاهزة للتدخل يف كل لحظة وحني« 

بأن  مضاعفة  مسؤولية  يحملها  فهذا  بها  االتصال  باب  تغلق  ان  ام 
تواصل تنفيَذ املشاريع العمومية الكربى وإعداَدها وكذلك ان تتدخل 
لالصالح بأرسع وقت ممكن وهي معادلة صعبة لكّن ميكن تحقيقها 

بيشء من التفهم والوعي بني مقدم الخدمة والطرف اآلخر!
* األعوان هم رأس مال الصوناد...

املهمة  امللفات  عديد  عىل  االعني  وفتح  عميقا  النقاش،  كان 
وترك  بالتوقيت  التقيد  فرض  إىل  الجلويل  عثامن  االخ  يسع  مل  لذلك 
للمتدخلني حرية التعبري عن آرائهم ومواقفهم من كل املسائل التي 
ونتيجة  وقرار«  اقرتاح  »كسلطة  املجلس  عىل  لطرحها  رضورة  يرون 
لذلك جاءت التدخالت مهمة جدا خاصة أنها تصب يف خانة املحافظة 
مال  كرأس  العمومي  االصل  عىل 
التي  كالصوناد  خدماتية  مؤسسة 
البّد ان تكون عمومية واهميتها يف 
لخدماتها  مقدمة  تكون  ان  املشهد 
بيشء من التميز وان تستعيد دورها 
كام  خدماتها  تجزئة  مساعي  بعد 
البّد من تطوير العالقات الخدماتية 
من  اذ  واعوانها  الرشكة  ادارة  بني 
العون  ان يطلب  املناسب مثال  غري 
قد  ملدة  لينتظرها  عمل  شهادة 

تتجاوز الشهر.

* التعاونية يف قلب االهتامم
اتفق عدد من املتدخلني عىل كون تعاونية أعوان الصوناد اخلت 
غياب  يف  عليهم  عبئا  أصبحت  وأنّها  تجاهم  والتزاماتها   بتعهداتها 
إىل  وصوال  األدوية  عىل  الحصول  وعدم  االختصاص  طب  خدمات 
خدمات أخرى، وقد تظلّم بعضهم خاصة من الجهات الداخلية وأوصوا 

بإصالح ما بداخلها وان عجزت فيكون حلّها هو األفضل للجميع.
* الحقوق محفوظة

تدخل األخ حسن الشارين لتهدئة األجواء خاصة يف عالقة بالتعاونية 
مؤكدا أّن الجامعة لها مرشوع مهم لتطوير خدمات »التعاونية« كام 
اآليت  وأّن  دعمها  ومزيد  حولها  االلتفاف  تقتيض  املرحلة  طبيعة  أّن 
لعون  سندا  ستبقى  »التعاونية«  أي  وانّها  املايض  من  أفضل  سيكون 
التعاونية مصدر  لتكون أي  االدارة تساعد وتدفع  أّن  الصوناد خاصة 

»رىض« وليس سببا يف تعكري املزاج.
* أشياء يف البال

- دارت فعاليات املجلس القطاعي للمياه عىل امتداد 5 ساعات.

التي قد تعوق  السيارات االدارية  أثار أكرث من متدخل غياب   -
مساعي التدخالت الرسيعة.

العامة »للصوناد« متفهمة  - قال األخ حسني الشارين إن اإلدارة 
التدخل  تجهيزات  كل  توفري  إىل  ساعية  وإنها  األدوار  توزيع  لطبيعة 

الرسيع.
حسني  األخ  قال  الرتقيات  غياب  عن  بعضهم  حديث  باب  يف   -
االشكاليات  كل  تجاوز  عىل  اإلدارة  مع  تعمل  الجامعة  إّن  الشارين 

العالقة.
- يف باب التضامن أكّد األخ حسني الشارين ان الجامعة وقفت اىل 

جانب كل األعوان دون متييز بينهم إذ املهم اعالمها فقط.
إدراجه من  تّم  ما  أثْروا  كانوا  متدخال   32 املتدخلني  بلغ عدد   -
والبنايات  الجهوية  باإلدارة  عالقة  يف  خاصة  شأنها  يف  للتنافذ  نقاط 

املهرتئة.
وتّم تكريم األخت كوثر صواب بعد إحالتها عىل رشف املهنة.

* بعث إدارات جهوية
قال األخ حسني الشارين يف رّده عىل الوضع املرتّدي لعديد االدارات 
الجهوية للصوناد وهي التي كانت محّل مؤاخذة املتدخلني ان االتفاق 
إدارات  بعث  نحو  للتوجه  الصوناد  إدارة  مجلس  صلب  يف  حاصل 
جهوية يف كل واليات الجمهورية أُسوة باإلدارات الجهوية لقطاعات 
اإلشكاليات  عديد  إّن  القول  ميكن  وبالتايل  والعدل  والربيد  الصحة 

العالقة يف الجهات ستعرف طريقها نحو الحّل النهايئ.

* إعداد رمزي الجّباري 

نقابة

اعتداءات مجانية على 
األعوان واملصلحة تقتضي 

»تدخالت سريعة«

 »التعاونية« وجع
 يف حياة األعوان

*املشاركون
 يف املجلس القطاعي
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الفرض واإللزام
او  سيايس  برنامج  أي  عن  االجتامعي  البعد  غياب 
اقتصادي محكوم بالفشل وهذا ما بيّنته مختلف التجارب 
انطلقنا منه  الذي  املقارنة منها ومرّد هذا  او  البالد  داخل 
من  أعيدت  التي  الطفلة  قضية  بخصوص  حصل  ما  كون 
مختلف  تجندت  ان  وبعد  قضايئ  قرار  مبوجب  ايطاليا 
املؤسسات ذات الصلة السرتجاعها اثر وصولها منذ اسابيع 
يف عملية هجرة غري نظامية  اىل ايطاليا كشف محدودية 
إىل  واملنتمية  الدخل  محدودة  بالعائالت  االحاطة  برامج 
اي  الداخلية  واملناطق  الشعبية  باالحياء  الهشة  الفئات 
تلك  اوضاع  بتقّص  االستباقية  الخطوات  هو  نقصده  ما 
الفئات والتي مل تعد خافية يف ظل الصعوبات االقتصادية 

واالجتامعية التي تعيشها البالد.
توفري  عىل  »الحرص«  ذلك  من  لَُه  استمعنا  ما  أن  إذ 
انه  لو  نفضل  كنا  العائلة  لهذه  الكريم  العيش  مقومات 
ايطاليا  اىل  الطفلة  وصول  عملية  تتحول  ان  قبل  حصل 
من  مربر  غري  استغرابًا  نفسه  الوقت  ويف  عام  مشغل  اىل 
وجود مثل هذه الحاالت وهي باآلالف بعد أن تّم التّغايض 
املنهكة  الرشائح  هذه  اوضاع  متابعة  عن  عديدة  السباب 
منذ أن توسعت الفوارق بني طبقات املجتمع الواحد وهذا 
االجتامعية  بالشؤون  املعنية  املصالح  إىل  موكول  الدور 
ومن خاللها ربط الصلة ببقية الهياكل اي توجيه كل فرد 
املهتمة بحالته حتى ال نستغرب  املؤسسة  اىل  العائلة  من 
ونتعجب من كل ما حدث والذي يتوقع حدوثه يف حاالت 
اخرى إذا مل يقع تدارك هذه النقائص يف ما يُْفرتَُض القيام به 
من الهياكل املعنية حتى ال نستمع لتلك البالغات الجامدة 

املكررة للعناية والرعاية املوصولة والربامج املستقبلية.
والغارقة  االخرية  السنوات  يف  املتبعة  الخيارات  إن 
مسايرة  مبدى  واملنشغلة  املالية  التوازنات  عن  البحث  يف 
حسابات قانون املالية مع اسعار النفط يف االسواق املالية 
القادرة عىل تأمني اساسيات  ستزيد من مثل الحاالت غري 
عيشها اليومي يف حني مل تنقطع ترصيحات املسؤولني عن 
تلك  اوضاع  خصوصية  مراعاة  عىل  حرصها  عىل  التأكيد 
انعكاساتها  بدت  وتريتها  تخفت  مل  زيادات  مع  الفئات 
عىل جيوب املواطن املثقوبة جلية إذ أن الحلول الرتقيعية 
الجذرية  الحلول  ووضع  اإلشكاليات  أصل  يف  البحث  دون 
املجتمع  متاسك  لضامن  االجتامعي  البعد  من  انطالقا  لها 
عىل  الرهان  عىل  أوىل  بدرجة  املبنية  االجتامعية  والسلم 
العنرص البرشي وليس عىل منطق الربح ودميومة رفاه قلة 

من املستفيدين مبقدرات اقتصاد البالد.
كورونا  وباء  تفىش  ان  منذ  يجري حولنا  ملا  املتابع  ان 
واندالع الحرب الروسية االوكرانية يتبني له مدى سعي اغلب 
الحكومات اىل تحصني متاسك مجتمعاتها بإجراءات رسيعة 
الحكومات  عىل  حتى  ينطبق  وهذا  املدى  طويلة  واخرى 
التي ترفع خيارات اقتصاد السوق ليقينها أّن انخرام اسس 
منطلق  من  حتى  مرشوع  اي  سيعطل  االجتامعية  السلم 
نفعي او ربحي ملن يقترص نظره عىل تلك الرؤية املحدودة 
اال ان ما نسمعه يوميا ويف مثل هذه الفرتة من كل سنة هو 
»تعبئة املوارد املالية لتسديد عجز امليزانية« وطبعا الخيار 
والجباية  بالرضائب  املواطنني  اثقال  هو  واالسهل  االمثل 
الحالية لالستثامر والداعمة  املشاريع  فلم نعد نسمع عن 
التي  واملهمشة  املفقرة  والفئات  واالجراء  العامل  لحقوق 
باتت أبرز مغيّب من فصول قانون املالية وهذا ما مل يكن 
وحرص  موازنة  هناك  كانت  حني  سابقة  عقود  يف  يحصل 
لهذا  واالبعاد  االدوار  مختلف  بني  املعادلة  عىل  حقيقيان 
الذي اصبح مصدًرا للتوجس والتوتر النه محكوم  القانون 

مبصطلحات الفرض والجرب واملطالبة وااللزام.

الدعم يُرفع تدريجيا وبكل إصرار

احلكومة تلجأ إىل التحايل عىل الناس بدل مصارحتهم
* لطفي املاكني

الذين ما زالوا يدافعون عن خيارات الحكومة، 
ويربرون ذلك بأنها ال تريد رفع الدعم ومل تقرر 
ذلك رغم ضغوطات صندوق النقد، ويستشهدون 
مبا قاله رئيس الجمهورية منتصف نوفمرب لوزير 
إبقاء  عىل  سيادته  وحرص  االجتامعية،  الشؤون 
الدعم وتعميم الفائدة عىل من يستحقون، وكل 
ذلك السيل من البالغات والترصيحات التي تصب 
يف مجرى واحد وهو إقناع الناس بأن الحكومة لن 
الكذب  »حبل  أن  يعتقدون  هؤالء  الدعم،  ترفع 
طويل« وأن الناس ستصدق الترصيحات وتكّذب 
زيادات  من  الواقع  أرض  عىل  يوميا  تعيشه  ما 
حني  أصال  مقرر  هو  ما  أحيانا  تجاوزت  مشطّة، 

رفع الدعم.
الزيادة األخرية يف مثن وقود  مثال عىل ذلك 
سابقاتها  عكس  عىل  جاءت  والتي  السيارات 
بسبعة يف املائة، ليتحول لرت البنزين العادي من 
كانت  أن  بعد  واحدة،  دفعة   2525 اىل   2200
السلطات حريصة يف املايض عىل الزيادة بنسب ال 
تتجاوز املائة مليم يف أقىص الحاالت وتصل حتى 
اىل مستوى ثالثني وأربعني مليام يف األنواع األخرى 

من الوقود كاملازوت والقازوال.
وزيادة بهذا الحجم، مستغربة ومثرية للريبة، خاصة أن االسبوع الذي 
العاملي،  املستوى  عىل  النفط  ألسعار  تراجع  أكرب  شهد  الزيادة  فيه  أقرت 
وإيصال مثن لرت الوقود العادي إىل سقف 2525 مل يبق شيئا عىل الوصول اىل 
سعره الحقيقي يف السوق العاملية، والذي يحوم حول الثالثة دنانري تونسية 
والثامنني  السبعني  بني  ما  النفط يف حدود  من  الربميل  سعر  كان  إذا  للرّت 
دوالرا. وبالتايل مل يعد هناك من معنى للدعم عىل الوقود إذ كان ال يشمل 
إال بضع مئات من املليامت ال يعتقد عاقل أنها ستغني أو تسمن من جوع.
به حكومتنا  تتعامل  الذي  املفرط  والذكاء  »الفهلوة«  أو  التحايل  هذا 
إىل مواد  تعداه  بل  السيارات،  الرشيدة مع مواطنيها مل يقترص عىل وقود 
التقارير وعىل رأسها  تؤكد كل  الذي  الحليب،  اليومية، وخصوصا  املعيشة 
تدخل  التي  الكميات  وأن  يوما،  ينخفض  مل  إنتاجه  أن  الحكومية  التقارير 
لكن  يوميا،  مصّنعة  تخرج  التي  نفسها  الكمية  وهي  نفسها،  هي  املصنع 
مع ذلك يقع التالعب يف التوزيع، وإخفاء البضاعة عمدا، ثم يعود الحليب 
قوارير  من  صنف  إخراج  حدود  اىل  االمر  ووصل  كان،  الذي  غري  بسعر 
يف  مليم،  مائة  دينار وست  بسعر  لرت  نصف  من  أقّل  سعة  ذات  الحليب 
اللرت كاملة كانت بدينار وثالث مائة وخمسني مليام قبل  حني أن قارورة 
احتجابها، وهو ما يفّس أن اختفاء مادة الحليب من االسواق خالل االسابيع 
الفارطة مل يكن لنقص يف اإلنتاج، بل لغاية الرتفيع يف سعره رويدا، ودون أن 

يشعر املواطن بالصدمة مبارشة.
هذه السياسة ليست مقترصة عىل الحليب والوقود، بل تشمل جميع 
واللحوم  والفواكه  الخرض  أسعار  يف  التام  االنفالت  احتساب  دون  السلع، 

العادي  املواطن  إىل  بالنسبة  املنال  بعيدا  صيدا  أصبحت  والتي  بأنواعها، 
بسعة  الفقراء  صفوف  إىل  ينضّمون  الذين  املتوسط،  الدخل  ولذوي 

صاروخية.
قد تكون الحكومة اعتربت من أحداث 4 جانفي 1984 ومل تقرتب من 
أسعار الخبز، لكن ذلك ال ينفي أنها حاولت، وعديد املرات أن تجرب حظها 
كثري  املجال وفشلت، خاصة يف شهري جويلية وأوت، حني خلت  يف هذا 
من املخابز ومل تعد قادرة عىل توفري الطحني للخبز، ما فُهم وقتها أنه تهيئة 
للرفع يف أسعاره، لكن يبدو أن الخشية من ردود الفعل هي التي عطلت 
الحكومة عن االندفاع نحو خطوة ال ميكن التنبؤ بنتائجها، فاختارت أسلوب 
التحايل عىل الناس من خالل الرتفيع يف أسعار جميع املواد تدريجيا، وشيئا 
فشيئا، مع عدم املّس من سعر الخبزة، حتى تظهر وكأنها بريئة من هذه 

الزيادات.
وقد دّعم هذا التحايَل خطاٌب رسميٌّ يلّح دامئا عىل مسألة املحتكرين، 
واملهربني  واملضاربني  قانونية  غري  مستودعات  يف  السلع  يخفون  والذين 
وغريهم، ومل يصارح الناس بعجز الدولة عن استرياد كثري من املواد بالعملة 
الصعبة، رغم تأكيدات البنك املركزي -الرسمية أيضا- عىل أن مخزون البالد 

مل ينزل كثريا عن الحد األدىن املطلوب ملا يكفي أربعة أشهر من االسترياد.
وهذه السياسة، حتى وإن استطاعت إسكات الناس اىل حني، غري أنها 
ال ميكن أن تكون صالحة لكل حني، ذلك أن األفق يضيق يوميّا بعد يوم 
عىل فئات كثرية من املجتمع التونيس، تشعر كل يوم ميّر انها تقرتب أكرث 
فأكرث من حالة اإلفالس والجوع، وبالتايل فهي سياسة تحايل إلسكات الناس، 

وليست سياسة دولة تريد الحّد من آثار األزمة عىل شعبها.

* محمد بوعود

تعازينا إىل األخ جربان
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن واألىس تلقينا نبأ وفاة املغفور له بإذن الله تعاىل والد األخ جربان بوراوي الكاتب العام 
لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وإثر هذا املصاب الجلل يتقدم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس وأعضاء املكتب التنفيذي 
الوطني وأرسة جريدة الشعب املوّسعة بأحّر التعازي واملواساة لألخ جربان بوراوي ولكافة عائلته راجني من املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغّمده 

بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

ا بالتلميح والتصريح
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الملف االقتصادي

الزيادة يف املحروقات بني الضرورة 
وسرعة التفكري يف منوال اقتصادي بديل

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

االستقرار  عدم  بسبب  البالد  استقالل  منذ  أزمة  أخطر  التونيس  االقتصاد  يشهد 
للعرشية  والسياسية  االقتصادية  التوجهات  خطأ  وتراكم   2011 ثورة  منذ  السيايس 
املاضية كام لعبت أزمة كورونا منذ 2019 دورا فعاال يف تعميق عجز امليزان التجاري 
للبالد التونيس. كام كان أيضا لتخيل الدولة التدريجي عن دورها االجتامعي واتجاهها 
إىل رفع الدعم عن املواد االستهالكية األساسية واملحروقات واتباع سياسة اقتصادية 
التونيس  الشارع  عىل  سلبية  انعكاسات  الدويل  النقد  صندوق  بإمالءات  محكومة 
الليلية يف بعض األحياء الشعبية بالعاصمة وخارجها  التحركات  إذ عرف جملة من 
تندد بغالء األسعار، مرددة مجددا شعارات الثورة، مطالبة بحق الشعب يف الشغل 
املحروقات  الرتفيع يف  نحو  الرئيس  اتجاه حكومة  فهل  الوطنية.  والكرامة  والحرية 
رضورة لتعايف االقتصاد والتخلص من ثقل »الدعم« عىل امليزانية أم هو توّجه أماله 
منوال اقتصادي وجب التفكري يف تغيريه لبناء اقتصاد جديد وفق سياسة تنفتح عىل 
وعي جديد بالدولة وبخلق الرثوة وباالتجاه إىل أسواق جديدة ضمن خيار »جيو-

اقتصادي« بديل عن »الجيوسيايس«؟
شهدت أسعار املحروقات هذه السنة أي 2022 زيادات يف خمس مناسبات سابقة 
األوىل يف شهر فيفري، والثانية يف شهر مارس والثالثة يف شهر أفريل والرابعة يف شهر 
سبتمرب، والخامسة يف شهر نوفمرب 2022 لريتفع بذلك إجاميل الزيادات هذا العام 
يف سعر الوقود إىل عرشين باملائة. وبّررت الحكومة ذلك مبا تشهده السوق العاملية 
للطاقة من أزمات وهو ما سيؤدي إىل مزيد ارتفاع معدل سعر الربميل وفق توقعات 

ما سينعكس رضورة عىل  العام وهو  بنهاية  دوالر   100 إىل  دوالرا   89 من  السوق 
التوازنات املالية الداخلية.

وشمل التعديل األخري نوفمرب 2022 أسعار البنزين الرفيع الخايل من الرصاص ليصبح 
يف حدود 2.525 دينارا للرت الواحد أي بزيادة 125 مليام، والغازوال )السوالر( دون 
كربيت ليبلغ 2.205 دينارا للرت الواحد بزيادة 152 مليام. كام صعد سعر الغازوال 
العادي إىل 1.985 دينارا للرت أما البنزين الخايل من الرصاص »املمتاز« فهو بـ 2.855 
كربيت  دون  الغازوال  سعر  يف  الرتفيع  تّم  بينام  لكليهام..   125 بزيادة  للرت  دينارا 
البرتول  وغاز  اإلنارة  برتول  ماديت  أسعار  فإن  ذلك٬  2.550س وخالف  إىل  »املمتاز« 
املنزيل مل يطرأ عليهام أي تغيري. علام أن كل زيادة بدوالر واحد يف الربميل تؤدي إىل 
متويل إضايف للمحروقات والغاز والكهرباء يقدر بحوايل 140 مليون دينار يف السنة. 
لقد شهدت نفقات الدعم خالل السدايس االول من سنة 2022 ارتفاعا، بنسبة 51 
باملائة باملقارنة مع الفرتة نفسها من سنة 2021، لتصل اىل 2.1 مليار دينار، حسب 
ارتفاع  إىل  الزيادة  وتعود هذه   2022 الدولة جوان  ميزانية  لتنفيذ  الوقتية  النتائج 
إىل  دينار  مليار   0.3 من   2021 بجوان  مقارنة  باملائة   370 بنسبة  املحروقات  دعم 

1.4 مليار دينار. 
يف املقابل، تراجعت االعتامدات املخّصصة لدعم املواد االساسية بنسبة 53 باملائة، 
ارتفاعا  للنقل  املخصصة  االعتامدات  وشهدت  دينار.  مليار   0.4 حدود  يف  لتستقّر 
طفيفا بنسبة 20 باملائة لتصل إىل 0.3 مليار دينار. وهو توّجه تربره الدولة باستنزاف 
املحروقات للميزانية العامة املوجهة للدعم ذلك أنها تستحوذ وحدها عىل 67 باملائة.

أزمة  تزامنت  داخليا  والخارجي،  الداخيل  االقتصادي  املجال  عىل  أثر  الوضع  هذا 
والفرينة  واألرز  كالسكر  املدّعمة  األساسية  املواد  يف  الحاد  النقص  مع  املحروقات 
والزيت والحليب مام ينذر بتحرك اجتامعي ميس من استقرار الدولة وسالمة أمنها، 
وخارجيا مارست الدول املانحة واملؤسسات املالية والبنوك املقرضة كصندوق النقد 
الدويل ضغوطات سياسية عىل الحكومة التونسية واشرتطت جملة من اإلصالحات 
الهيكلية لالقصاد وإلدارة الشأن السيايس للموافقة عىل االقرتاض وتعبئة امليزانية بغية 

ضامن االستقرارالسيايس والنامء االقتصادي.
إن الحكومة التونسية ال خالص لها من هذه األزمة إال بإيجاد توجه اقتصادي جديد 

يتجه إىل رشاكة رضورية بينها وبني باقي دول املغرب العريب وأساسا ليبيا والجزائر 
ذلك أن منطق االنتامء الجغرايف يبقى أحد أعمدة »الجيو-اقتصادي« وهو الطريق 
األسلم لخلق قوة دفاعية ضد عوملة السوق الغربية وما تفرزه من تحكم يف التوجهات 
االقتصادية لدول الجنوب كقوى نامية ومحاولة رسم سياساتها العامة وفق إراداتها 
التي  االقتصادية  الوحدة  تبني  إىل  العريب  املغرب  اتجاه دول  إن  الربحي.  ومنطقها 
تعتمد »الجيو-اقتصادي« كقطب واحد تنافيس هو منطلق لتخليص اقتصادها من 
التبعية العاملية لبناء اقتصاد متكامل. كام أن هذا التوجه »الجيو-اقتصادي« هو أيضا 
وعي منطي خصويص بهوية اقتصاده ومغادرة حتمية لكل تبعية لآلخر ومخططاته 
الحضارية  القيمية  باألبعاد  الوعي  فيه  يتجاوز  اقتصادي  توجه  أنه  كام  الربحية. 
املتعاملني مع  االنفتاح عىل  إىل  أفراده  بني  املشرتكة  للروابط  املحرتمة  والخصوصية 
أسواقه من رشكاء الخارج. لقد عربت الحكومة الليبية عن روح التضامن مع تونس 
وشعبها مجسدة طموح املصري »الجيو-اقتصادي« املأمول ذلك أنها قدمت 30 مليون 
طن من الوقود للمساهمة منها يف تخفيف أعباء أزمة الطاقة عىل االقتصاد التونيس 
وعىل االستقرار السيايس. كام كانت الجزائر دامئا إىل جانب تونس بدعمها املتواصل 

ألسواقها الداخلية يف مجال الغاز. 
نحو  التوجه  يف  يظل  املحروقات  أزمة  لتجاوز  لتونس  األسايس  املخطط  أّن  كام 
الطاقة البديلة وأساسا الطاقة الشمسية ودعم البحث العلمي يف هذا املجال. هي 
التشاور مع  القادمة لسياسة  الحكومات  باتباع  خيارات ال ميكن أن تؤيت مثارها إال 
القوى السياسية املثمنة للحظة 25 جويلية، ومد جسور االرتباط الوثيق بينها وبني 
املنظامت النقابية الكربى كاالتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة والتجارة 
لبناء منوال اقتصادي جديد يخرج البالد من التبعية الخارجية املفروضة من البنوك 
املقرضة وتحديدا صندوق النقد الدويل والبنك العاملي. إن استقاللية القرار السيايس 
كسلطة  الراعية  بالدولة  تؤمن  التي  الحكيمة  االقتصادية  الخيارات  رهينة  الداخيل 
يف  الدعم  فيه  ويُحوْكَم  الجباية  فيه  ترشد  اقتصاد  ببناء  تهتم  اجتامعية  دميقراطية 
مجال املحروقات وذلك بخلق قوة مراقبة عىل سيارات اإلدارة وضمن وسائل النقل 

العمومي.

* لطفي املاكني
عديدة هي املحاور التي توقفنا عندها يف الحديث مع الباحث ماهر حنني )باحث 
يف علم االجتامع وعلم الفلسفة( إثر اإلصدار األخري »التمرد واملتاهة: شباب اليسار من 
الثورة والشعبوية )والذي كان باالشرتاك مع االستاذ هشام عبد الصمد( بني اسباب الخيبة 
التي استبّدت بالشباب ومثله بقية الفئات العمرية والتداعيات املرتقبة خاصة يف عالقة 

بالسلم االجتامعية وارتفاع منسوب الهجرة غري النظامية.
كام فرس محدثنا أسباب هيمنة الخطاب اليميني والخطاب الشعبوي وتراجع املقوالت 
والشعارات التي كانت تجلب انتباه واهتامم الشباب والقوى املدنية التي ناضلت لعقود 

لرتسيخ قيم العدالة واملساواة والحداثة والعقالنية.
االنتخابية  املرحلة  العام خاصة يف هذه  املشهد  الحاصلة يف  للتجاذبات  وقدم رؤيته 
واملفرتض طرحه من مبادرات تقطع مع السائد واملتداول لتحقيق انتظارات وتطلعات 

عموم املواطنني.
القراءة  هذه  خالل  من  إليها  توصلت  التي  االستنتاجات  هي  ما   *

التاريخية والسيسيولوجية لدور الشباب؟
ـ هناك وعي لدى الشباب الحريك )الناشط يف املجال السيايس واملدين واالحتجاجي( 
والحقوقية  واملدنية  واالقتصادية  االجتامعية  املختلفة  باستحقاقاتها  كمنعرج  الثورة  يف 
هذا استخالص أوال، االستخالص الثاين انتامء الشباب إىل الفضاء اليساري كان من مداخل 
مختلفة وليس فقد باملمّر التقليدي اي بالحركة التلمذية والطالبية بل من خالل مداخل 
التنظيامت  من  والغضب  االستياء  من  نوع  وهناك  والشارع  املدين  واملجتمع  األحزاب 
اليسارية التقليدية كام أن لدى الشباب إحساس باملرارة أن عرشية االنتقال الدميقراطي 
الثورة باملعنى السيايس والجييل )جيل الشيوخ( وباملعنى السيايس متت  كأنها خطفت 

توافقات هشة عىل حساب جذرية املطالب التي يحملها الشباب.
* رغم ما ذكرته هل ما زال لديه التوق نحو االنعتاق وتحقيق طموحاته؟

لدى  موجودة  زالت  ما  التمرد  روح  فإن  باملتاهة  االحساس  رغم  الثاين  االستنتاج  ـ 
أخرى  صيغ  إيجاده  خالل  من  تتمظهر  وهي  واالنعتاق  التحرر  إىل  إضافة  الشباب 
لالحتجاج غري تقليدية )الحمالت٬ الفضاء االفرتايض٬ الراب... ومجموعات الرتا فضاءات 
االحياء الشعبية انتفاضة جانفي املايض 2021( ومن خالل أمثلة تعلم عوم »وفلڤطنا« 
املستوى اآلخر انه )ونعني الشباب( متكن من ربط عالقات مع منظامت من املجتمع 
القانونية( وبالتايل ميكن  ـ املفكرة  ـ نشاز  املنتدى  ـ  الرابطة  ـ  املدين )نقابة الصحافيني 
القول إن الشباب ميكنه املراوحة بني الفعل االحتجاجي والتفكري يف الواقع الجديد الذي 
يعيشه منذ سنوات. كام له انفتاح عىل التجارب اليسارية يف العامل مثل تجربة اليونان 

والشييل اسبانيا والربازيل وحتى )ميلوتشا( بفرنسا.
* وما تفسيرك لهيمنة أحزاب اليمين في السنوات األخيرة؟

 2019 يف  اليسار  هزمية  هو  الكتاب  هذا  انجاز  منطلق  أن  التوضيح  يجب  بداية  ـ 
وغري  بعيدة  للهزمية جذور  ان  بيّنت  قدمها  التي  والشهادات  الشباب  مع  واملحادثات 
محّددة بتاريخ 2019 وأنه ال ميكن تفسريها فقط باملناخ السيايس وضعف االمكانيات 
صياغة  يف  لليسار  حال  مبأزق  الهزمية(  )ونعني  أساسا  متعلقة  وهي  لليسار  املادية 

رسدية بتلقفها الشباب بصفة عامة كذلك ميكن اعتبارها هزمية يف حركة 
الدينية املتطرفة وصعود الخطاب  اليمنية  أفكار أمام صعود األطروحات 
الشعبوي ومن املفارقة أن اليسار مل يجد مكانه يف هذه الحلبة الرشسة أو 

الصعبة ملعركة األفكار.
* إلى ما تُرجع هذا الفشل والخيبة في حصول تغيير في 

أوضاع الشباب؟
القانونية  اإلجراءات  عرب  هندسته  نعني  الدميقراطي  االنتقال  فشل  ـ 
ومأسسة االنتقال الدميقراطي واالستناد فقط إىل رشعية عددية هي رشعية 
وهيمنة  االنتقالية  العدالة  مسار  وتعطيل  والتوافقات  االقرتاع  صندوق 
والبطالة  )الفقر  االجتامعية  املسألة  وتغييب  اإلسالمي  العلامين  الرصاع 
استياء  اىل  أدى  للدولة(  االجتامعية  والخدمات  الداخلية  الجهات  وتنمية 

واسع لدى الشباب واملجتمع من النخبة السياسية واملؤسسات القامئة لذلك مثل ظهور 
قيس سعيد مالذا ولو مؤقتا للشباب للتصدي ملا يسمونه الشباب »بالسيستام« وخاصة 
يف الدور الثاين أمام نبيل القروي وميكن القول إن القوى الدميقراطية أو اليسارية بتشتّتها 
اليسارية  التنظيامت  من  الشباب  لنفور  الطريق  مّهدت  بداخلها  الزعامات  ورصاعات 
التقليدية وعلّق آماال عىل وعود قيس سعيد ويبدو أن هذه اآلمال تتبخر تدريجيا باعتبار 

املسافة ما بني الخطاب واملنجز.
* هل يمكن اعتبار موجة الهجرة غير النظامية األخيرة دليل على ما 

أشرت إليه من خيبة لدى الشباب؟
ـ أوال ال بّد من اعتبار الهجرة مظهرا من مظاهر ازمة العوملة وغلق الحدود أمام حركة 
االقتصادي  االفق  انسداد  فان  تونس  يف  اما  العامل  دول  مبختلف  العمل  وقوة  االنسان 
يدفع  االوضاع  تغري  من  واليأس  امللل  حالة  حتى  واحيانا  السيايس  وحتى  واالجتامعي 
نحو الهجرة وطبعا سياسات االتحاد االورويب االمنية ومراقبة الحدود او العنرصية تجاه 
املهاجرين أو األجانب تعّمق الرشخ بني جنوب املتوسط وشامله والخوف من أن تلتقي 
القوى اليمنية يف شامل املتوسط مع األنظمة املسلطة يف الجنوب حول حراسة الحدود 

البحرية لكن يبقى املهاجر »هو صورة العوملة الحالية«.
* إذن ما هو المطلوب من الدولة لمعالجة حقيقية لهذا الملف؟

ـ ال بّد من التخيل عن القبول بلعب الدور األمني من خالل الرتحيل ومراقبة الحدود 
وقد وصل األمر إىل حّد االستخفاف مبعاناة عائالت وجثث املفقودين ثم ليس هناك قدرة 
عىل التفاوض الجدي مع االتحاد األورويب حول سياسات جديدة للتأشرية وحول الرشاكة 

أخرى يكون فيها لتونس إمكانات تنموية عىل املدى املتوسط.
* بالمقابل ما هو مفترض القيام به من قبل دول شمال المتوسط؟

وحامية  الطرفني  بني  تكافؤ  أكرث  تكون  حتى  التجارية  املبادالت  تعديل  بّد  ال  أوال  ـ 
القطاعات االسرتاتيجية خاصة الفالحة والنقل الفعيل للتكنولوجيا ذات القيمة املضافة 
التشغيلية وتوسيع حركة تنقل األفراد بني الضفتني ألنه من غري  الطاقة  العالية ومثلها 
املمكن أن تبقى أوروبا مقترصة عىل الكفاءات واألدمغة وتغلق الباب عىل حركة هجرة 
الشباب، وال بّد كذلك أن يكون هناك تفكري مغاريب مشرتك ألن املسألة ال تهم تونس فقط 

بل جميع الشعوب املغاربية وعالقاتها مع األوروبيني.
العدالة  مقوالت  تنشيط  عملية  ترى  كيف   *

االجتماعية في أوساط الشباب؟
وتكافؤ  االقتصادية  العدالة  فكرة  بُعدان:  االجتامعية  للعدالة  ـ 
الفرص وكذلك معنى محاربة الفساد واملحسوبية ومعنى التفاوت 
االمتعاض  أمام  خاصة  القانون  امام  العدالة  ومعنى  الجهات  بني 
الكبري لدى الشباب من عنف البوليس ومعنى آخر متصل بالحقوق 
الفردية مثل النفاذ إىل املتعة والحق يف الرتفيه واملساواة بني الجنسني 
الوسم  ورفض  الشباب  لدى  االعرتاف  طلب  أي  ليست  وبالتايل 

السلبي وأساسا عند شباب االحياء الشعبية والجهات الداخلية.
النيوليبرالية،  الخيارات  تؤدي  أن  من  خشية  هناك   *
ومنها ما يريد صندوق النقد الدولي فرضه من شروط، إلى انخرام في 

تماسك المجتمع؟
ـ هذا أكيد وُمتوقَّع ألن سياسات التقّشف لها دامئا انعكاسات اجتامعية سلبية عىل 
كفئات  ومبعناه  الطبقي  مبعناه  االجتامعي  الرصاع  سيعّمق  ما  وهذا  الهشة  الفئات 
الدولة  اجتامعية هشة وذات الدخل الضعيفة واألطرف يف كل هذا أن تتحول سياسة 
أمام عجزها عن اإليفاء بتعهداتها االجتامعية وضعف مرشوعيتها الدميقراطية اىل القمع 
والتصدي لالحتجاجات يف االشهر القادمة الن الحفاظ عىل التوازنات االقتصادية الكربى 
غري  لخيارات  الكارثية  اآلثار  ترى  ال  عمياء  قوة  إىل  الدولة  يحول  اولوية  يصبح  عندما 

عادلة وموجعة.
على  القدرة  عدمُ  الحكومات  أغلب  فشِل  أسباب  من  أن  تعتقد  * هل 

التعايش بين مختلف مكونات المشهد العام؟
الجمهوري هو  النظام  اجتامعي وأساس  الدميقراطية هو وجود عقد  أساس  ـ طبعا٬ 
القدرة عىل ضامن االختالف وادارة الرصاع وتحول السياسة اىل رؤية مسقطة عىل واقع 
متعدد ومتناقض غري ُمجٍد وغري موضوعي واالكيد ان القضية ليست قضية أقلية واغلبية 
والدولة  والتصورات  املصالح  حول  الواسع  باملعنى  اجتامعي  رصاع  قضية  بل  انتخابية 
الدميقراطية هي القادرة عىل ضامن دميومة هذا الرصاع الن الرصاع ليس ظاهرة مرضية 
والحكومات  املشرتك  والعيش  االجتامعية  التنشئة  رشط  هو  بل  تهديد  او  انحراف  او 
املتعاقبة أغلبها عىل االقل تعتقد أن اتفاق اإلسالميني والدساترة يكفي لضامن مجتمع 
)جامد( والوقائع أكدت عكس ذلك وحركية املجتمع التحتي ومقوماته الصاعدة شبابا 

ونساًء ومبدعنَي كرسوا سقف الزجاج هذا.
أشرت  التي  األوضاع  هذه  الحالي  االنتخابي  المسار  سيغير  هل   *

إليها؟
ـ املسار االنتخايب يأيت بعد استشارة إلكرتونية فاشلة ودستور جمع كل السلطات يف يد 
رئيس الجمهورية ورفض دور االجسام الوسيطة ومقاطعة واسعة الغلب مكونات املشهد 
السيايس وتخبط هيئة االنتخابات كلها عنارص ال تؤرش الستحقاق انتخايب دميقراطي وال 

تؤرش لعودة الثقة يف العملية السياسية التي يقودها رئيس الجمهورية حاليا.

الباحث ماهر حنين لـ »الشعب«

تغييب األولويات االجتماعية أدى إىل استياء واسع لدى الشباب وأغلب الشرائح من النخبة السياسية
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كل  من  الفرتة  هذه  مثل  يف  االنظار  تتجه 
يتصل  ما  يف  خاصة  املالية  قانون  مرشوع  اىل  سنة 
مصدرا  باتت  التي  والرضيبية  الجبائية  باالجراءات 
املجتمع  اغلبية رشائح  قبل  من  والتساؤل  للتوجس 
واالجتامعية  االقتصادية  الظروف  ظل  يف  التونيس 
الصعبة التي اثقلت كاهل املواطنني بارتفاع االسعار 
تفاصيل  مختلف  وملعرفة  عيشهم  مستوى  وتدهور 
من  تضمنه  وما   2023 لسنة  املالية  قانون  مرشوع 
»الشعب«  التقت  متعددة  مسائل  يف  مقرتحات 
العياري  صالح  محمد  االستاذ  مع  مطّول  حوار  ويف 
الجبايئ  واملستشار  الجباية  يف  املتخّصص  )الجامعي 
وعضو املجلس الوطني للجباية( إذ توقفنا تباعا عند 
ملفات متصلة بالجباية والرشائح املعنية بها وكيفية 
التعاطي مع املزاولني لالنشطة املوازية والقامئة التي 
تّم استثناؤها من النظام التقديري ومدى الجاهزية 
النطالق املنصة التي سيدرج بها الذين سيستفيدون 
للدعم  رفعها  عند  الدولة  ستقدمها  التي  املنح  من 
العقارية  األمالك  عىل  ستوظف  التي  الرضيبة  واىل 
معرفة  املواطن  يريد  التي  املشاغل  من  وغريه 

توجهات الحكومة بخصوصها.
املالية  قانون  إىل  تنظر  كيف  البداية  يف   *

التكمييل لسنة 2022؟
لسنة  التكمييل  املالية  قانون  يف  جديد  ال  ـ 
االمر  اقترص  اذ  بالجباية  يتصل  ما  يف  خاصة   2022
عىل بعض أرقام امليزانية والجدول الذي يهم اساسا 
املداخيل الجبائية وغري الجبائية والقروض باعتبار أن 
قانون املالية االصيل لضبط ما قيمته 35 مليار دينار 
مداخيل مربمجة واملقدرة ضمن ميزانية الدولة لسنة 
2022 والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا يف قانون املالية 

التعدييل لتبلغ حوايل 36 مليار دينار.
* ماذا عن مرشوع قانون املالية لسنة 2023؟

 2023 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  عرض  تّم  ـ 
عىل املجلس الوطني للجباية يوم 28 أكتوبر املايض 
املالية  وزيرة  عليه  أكدت  ما  وهذا  اولية  نسخة  يف 
من  جملة  بتقديم  قمنا  وقد  االجتامع  بداية  يف 
جملة  إىل  إضافة  املرشوع  هذا  إلثراء  املقرتحات 
الجلسة  تلك  يف  عرضه  تّم  ما  املالحظات حول  من 
االوىل وهنا أريد التوقف عند جملة املقرتحات التي 
وجهتها يف مكتوب رسمي إىل وزارة املالية عرب مكتب 

الضبط الراجع إليها بالنظر.
وزارة  طرحتها  التي  املقرتحات  أهم  هي  ما   *

املالية؟
ـ لقد تعرضت من خالل عرش نقاط إىل جملة 

من املسائل املهّمة نستعرضها بالتفصيل وهي:
1 ـ مراجعة الّنظام التقديري لألداء

التقديري لألداء ميثل الحلقة  الّنظام  لقد أصبح 
الحالية  الجبائية  املنظومة  إىل  بالنسبة  الضعيفة 

وذلك لألسباب التالية:

انه  باعتبار  األمام  إىل  الهروب  تطبيق سياسة  ـ 
بـ3ِ  الّنظام  بهذا  لالنتفاع  القانونية  املّدة  تحديد  تّم 
سنوات يف مرحلة أوىل، ليقع الرتفيع فيها بـِ 4 سنوات، 
ثم إىل 6 سنوات مام أفقد املرّشع مصداقيته إلرساء 

عدالة جبائية حقيقية.
من  املتأتية  الجبائية  املداخيل  أهمية  عدم  ـ 
الّنظام التقديري لألداء التي ال تتجاوز حدود ٪0٫21 
د  م.   60 مبقدار  اي  الجبائية  املداخيل  مجمل  من 
سنويا بالنسبة إىل العدد املهّم للمنتفعني بهذا النظام 

والذي يقّدر بـ420٫000ِ شخص.
أكرب  تشمل  جبائية  مبراجعات  القيام  ـ صعوبة 
التقديري  النظام  تحت  املنضوين  من  ممكن  عدد 
لدى  املتّوفرة  الضعيفة  االمكانات  إىل  يعود  وذلك 

إدارة الجباية من الناحية املادية والبرشية.
السلبي  التأثري  من  وللحّد  االساس،  هذا  وعىل 
إرساء  األفضل  من  يكون  لألداء،  التقديري  للّنظام 

نظام تقديري اختياري يتمثل يف ضبط مبلغ تقديري 
يف حدود 2000 دينار سنويا عىل سبيل املثال، وذلك 
وليقع  ناحية  من  اضافية  جبائية  مداخيل  لتوفري 
تركيز مجهودات أعوان املراقبة الجبائية عىل القيام 
باملراجعات الجبائية املعّمقة بالّنسبة إىل املؤسسات 

الخاضعة للّنظام الحقيقي، من ناحية أخرى.
ويف هذه الحالة، ويف صورة اختيار هذا النظام 
من قبل 200٫000 شخص من مجمل حوايل 400٫000 
حاليا مبقدار 2000 دينار سنويا، ميكن الحصول عىل 
 400 2000د=   *200.000 حدود:  يف  جبائية  موارد 

م د
2 ـ إعادة النظر يف جدول الرضيبة عىل الّدخل:

عىل  الرضيبة  ماّدة  يف  إنجازه  تّم  مبا  مقارنة 
الرشكة واملتمثّل يف التخفيض من نسبة الرضيبة عىل 
الرشكات من 25٪ أو 20٪ إىل حدود 15٪، فإن جدول 
مامثل.  تخفيض  أي  يشهد  مل  الدخل  عىل  الرضيبة 
ولغاية توزيع العبء الجبايئ بصفة عادلة عىل أكرث 
ما ميكن من املطالبني بالرضيبة، يُقرتح التخفيض يف 

نسب رشائح جدول الرضيبة عىل الدخل.
3 ـ التقليص من عدد األقساط االحتياطية

 ٪90 بنسبة  احتياطية  أقساط  ثالثة  دفع  إن 
من الرضيبة املستوجبة خالل السنة الفارطة، أصبح 
يثقل كاهل املؤسسة االقتصادية نظرا إىل تأثري هذه 
ظرف  يف  خاصة  املؤسسة،  سيولة  عىل  األقساط 
بقسطني  االكتفاء  يُقرتح  وبالتايل،  مرتدٍّ.  اقتصادي 
األداء  فائض  حاالت  من  للحّد  وذلك  فقط  اثنني 
وملساعدة املؤسسة عىل تخطي املرحلة االقتصادية 

الصعبة التي متّر بها.
عىل  األداء  مادة  يف  اإلعفاءات  مراجعة   )4

القيمة املضافة
األداء عىل  التقليص من اإلعفاءات يف ماّدة  إن 
القيمة املضافة مع إمكانية حذفها يف مرحلة الحقة 
هذا  طرح  سلسلة  قطع  عدم  عىل  كثريا  سيساعد 

األداء ألن اإلعفاءات تؤدي بصفة آلية:
Rémaneces fis� الجبائية  الرتاكامت  إىل    «

 »cales
القيمة  عىل  األداء  حيادية  مبدإ  عىل  وتؤثر  ـ 

»La neutralité de la TVA« املضافة
اإلعفاءات  يف  النظر  إعادة  يُقرتح  ولذلك  ـ 
عىل  األداء  ملجلة  امللحق  »أ«  بالجدول  املدرجة 

القيمة املضافة عىل النحو  التايل:
ـ إحداث نسبة »صفر« يف حالة اإلبقاء عىل مبدإ 
بتطبيق  حتى  خاضعا  يعترب  الشخص  ألن  االعفاء، 

هذه النسبة
ـ او ضبط النسبة يف حدود 1٪ لتمكني ميزانية 
الدولة من موارد إضافية مع العمل عىل التحكم يف 

نسبة التضخّم.
5 ـ إيقاف نزيف القطاع املوازي

القطاع  معظلة  من  الحّد  الرضوري  من  أصبح 
الداخيل  الناتج  من   ٪40 حوايل  ميثّل  الذي  املوازي 
الخام والذي يعترب  املكّون الرئييس للتهرّب الجبايئ 

الذي ما فتئ ينخر املنظومة الجبائية وذلك:
* بتمكني األشخاص الذين يعملون بطريقة غري 

قانونية من فضاءات مخّصصة لتعاطي نشاطهم.
* وإسنادهم معرّفات جبائية ملتابعتهم ومراقبة 
أنشطتهم بصفة مستمرّة داخل الفضاءات املخّصصة 

لهم.
مع  الحدود  عىل  حرّة  مناطق  إحداث  مع   *
بطريقة  بأنشطتهم  يقومون  لجعلهم  والجزائر  ليبيا 
قانونية ويدفعون الرضائب املستوجبة عليهم بصفة 

منتظمة.
ويف مرحلة الحقة يتمثل الحّل الجذري يف تغيري 

العمة وذلك حسب الرشوط التالية:
ـ فتح حساب بنيك

ـ الحصول عىل بطاقة تعريف جبائية
ـ دفع مبلغ يف حدود 10٪ من األموال املودعة 

بالحساب البنيك.
6 ـ تحسني إجراءات االستقصاءات بالنسبة إىل 

املهن غري التجارية
ميكن تلخيص هذه اإلجراءات يف ما ييل:

املؤسسات  لتقوم  االستقصاءات  عىل  الرتكيز  ـ 
مبّد  التّجارية  املهن غري  يتعامل معها أصحاب  التي 

إدارة الجباية بكل املعلومات املتعلقة بأنشطتهم.
املحامني  إىل  بالنسبة  النيابة  إعالمات  إخضاع  ـ 
والتوكيل املفّوض بالّنسبة إىل املستشارين الجبائيني 
املحاكم  إىل  واملقّدمة  الحرّة  املهن  من  غريهم  أو 
املختّصة، إلجراء التسجيل باملعلوم القاّر )30د( ليقع 
استغاللها من قبل مصالح املراقبة الجبائية يف إطار 

عمليات االستقصاء املتعلقة باملراجعة الجبائية.
ـ إلزام املؤسسات الصحية عىل استخالص كامل 
املتدخلني  األطباء  أتعاب  ودفع  الحرفاء  لدى  املبلغ 
من  بالخصم  القيام  مع  أتعاب  فاتورة  أساس  عىل 

املورد عىل األتعاب املدفوعة.
من   42 الفصل  عىل  الرتكيز  أّن  عىل  التأكيد  ـ 
الطبيعيني  األشخاص  دخل  عىل  الرضيبة  مجلّة 
املتعلّق بعنارص مستوى العيش وعىل الفصل 43 من 

مليزانية  سيوفر  الرّثوة  بنمّو  واملتعلق  نفسها  املجلة 
الدولة مداخيل جبائية مهّمة وذلك دون إضافة أية 

رضيبة عىل الرّثوة.
7 ـ تيسري رشوط اسرتجاع فائض األداء:

طلب  فإّن  العمل  به  الجاري  للترّشيع  طبقا  ـ 
اسرتجاع الفائض املتأيت من األداء عىل القيمة املضافة 
أو من الرضيبة عىل الدخل أو الرضيبة عىل الرشكات 
بالنسبة إىل األداءات األخرى، ال ميكن القيام به إال يف 
أجل أقصاه ثالث سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه 

األداء قابال لإلرجاع.
السنوات  من  املتأيت  الفائض  فإّن  وبالتايل  ـ 
السابقة للثالث سنوات األخرية ميكن مواصلة طرحه 
يؤدي  تقديم مطلب السرتجاعه مام  ولكن ال ميكن 
ال ميكن  مستمّر  فائض  وجود  إىل  األحيان  بعض  يف 

طرحه كليا أو جزئيا وال ميكن طلب اسرتجاعه مام 
يؤثّر سلبا عىل املوارد املالية للمؤسسة االقتصادية.

ميكنها  الجبائية  املراقبة  مصالح  أن  وباعتبار  ـ 
األداء  فائض  عنها  نتج  التي  السنوات  إىل  الرجوع 
وذلك دون تحديد يف الزّمن فإنه يكون من األنجع 
ترك االختيار للمؤسسة لطلب اسرتجاع فائض األداء 

أو مواصلة طرحه إذا كان نشاطها يسمح بذلك.
ـ سحب مبدإ التسبقة يف حدود 50٪ من الفائض 
عىل  وذلك  املضافة  القيمة  عىل  األداء  من  املتأيت 
الرضيبة  أو  الدخل  عىل  الرضيبة  مادة  يف  التسبقة 
عىل الرشكات املضبوطة حاليا يف حدود 35٪ وذلك 
قبل انطالق عملية املراجعة الجبائية وحسب آجال 
ميّسة طبقا  ملا هو معمول به يف مادة األداء عىل 

القيمة املضافة.
لتمكني  ثانية،  مرحلة  يف   ٪50 سقف  حذف  ـ 
مع  الجميل،  الفائض  مبلغ  اسرتجاع  من  املؤسسة 
إمكانية التثبت من صحة الفائض إثر القيام بعملية 
مراجعة جبائية معّمقة، مع تطبيق خطايا مرتفعة يف 

صورة التأكيد من تضخيم مبالغ الفائض دون مرّبر.

األستاذ محمد صالح العياري )الجامعي المتخصص في الجباية( لـ »الشعب« )الجزء األول(

 ال بد من تخفيض الضريبة على الدخل لتوزيع العبء الجبائي بصفة عادلة على أكثر ما يمكن من املطالبني بها

 من األفضل إرساء نظام تقديري اختياري
 يحدد سنويا لتوفري مداخيل جبائية اضافية

الحوار االقتصادي
*حوار: لطفي املاكني

تمكين األشخاص 
الذين يعملون بطريقة 

غير قانونية 
من فضاءات مخصصة

 يجب التسريع بإيقاف 
نزيف القطاع الموازي 

الذي يمثل حوالي ٪40 
من الناتج الداخلي الخام
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الملف االقتصادي

* ناجح مبارك 
433 مؤسسة صناعية اغلقت أبوابها وهذا ما تسبب يف فقدان 
أكرث من ستة آالف عامل يف قطاع النسيج واملالبس لوظائفهم وذلك 
منذ سنة 2019 إذ تأثر القطاع االقتصادي مبخلفات جائحة كورونا 
وذلك حسب إحصائيات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وان كان 
الغلق ظريف لعدد منها فإن مؤسسات أخرى لن تتمكن من إعادة 
تشغيل آالتها الصناعية يف وقت قريب ومن متناقضات هذا القطاع 
الخاص يف النسيج واملالبس ان عائداته صعدت إىل أكرث من 6000 

مليون دينار خالل االشهر التسعة األخرية.
أزمة  وهي  واملالبس  النسيج  قطاع  أزمة  كورونا  جائحة  عّمقت 
إسناد  رغم  تجاوزها  من  الخاص  القطاع  يف  املستثمرون  يتمكن  مل 
الديون  جدولة  إعادة  إىل  البنوك  بعض  وسعي  الدولة  هياكل 
املتعلقة  ومنها  األنشطة  بعض  األداءات عىل  قيمة  والتخفيف من 
بالتوريد والتصدير. ومن خالل إحصائيات وكالة النهوض بالصادرات 
فإن 121 مؤسسة صناعية قد أغلقت أبوابها وتوقفت عن األنشطة 
الفاصلة بني شهر سبتمرب 2021 وشهر سبتمرب 2022  الفرتة  خالل 
منها 13 مؤسسة أغلقت خالل الثاليث األخري من السنة الحالية ومن 
املؤسسات التي علقت انشطتها 44 مؤسسة تصدر كليا إىل الخارج 
منها 24 تصدر منتجاتها إىل إيطاليا و9 مؤسسات تصدر إىل أملانيا 
العامل  ووضعت  أغلقت  التي  للمؤسسات  الجميل  العدد  ويصل 
النسيج  قطاع  يف  ناشطة  مؤسسة   433 البطالة  رهن  واإلطارات 
واملالبس ونصفها مؤسسات مصدرة كليا بنسبة 49 ٪ وهو ما يعادل 

212 مؤسسة. 
املغلقة بني 2019  املؤسسات  هذه 
الجارية  السنة  من  األخري  والثاليث 
تشغل اآلالف وأحالت ما ال يقل عن 6 
آالف عامل وإطار عىل البطالة ومنهم 
أفنوا  ومن  السن  يف  املتقدمني  من 
تحرك  ومل  للقطاع  خدمة  أعامرهم 
ووزارة  االجتامعية  الشؤون  مصالح 
والبحث  األمر  الصناعة ساكنا الحتواء 
االجتامعي  الوضع  لهذا  مخارج  عن 
متعّددة  صناعية  مناطق  يف  البائس 

من بن عروس إىل املغرية وصفاقس والنفيضة وسوسة خاصة والية 
بل  القطاع  واملتجذر يف خدمة  املهّم  االقتصادي  وموقعها  املنستري 
إن أحياء سكنية باتت بالكامل عىل تخوم مصانع النسيج واملالبس 
وعطالة أهل النسيج متّس موارد مؤسسات أخرى صغرى ومتوسطة 

إضافة إىل ترضر اهل الحرف هناك. 
تحسن العائدات

وانعدام  ترصف  ولسوء  كورونا  لجائحة  العائد  الغلق  هذا  رغم 
واملالبس  النسيج  مؤسسات  وأصحاب  املسؤولني  لبعض  الحوْكمة 
بنسبة  املضافة  القيمة  يف  منوا  حقق  قد  الخاص  القطاع  هذا  فإن 
13 ٪ إذ يعترب القطاع من أهم القطاعات املنتجة واملصدرة وذلك 
بعد قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية وميثل أكرث من 16 ٪ 
من قيمة الصادرات الجملية وهو ما يؤهله ليتبّوأ مكانة مهّمة يف 

تعديل امليزان التجاري وبلغت عائدات النسيج واملالبس مع موىف 
نسبة منو  ليحقق  دينار  مليون  السنة 6،1  الثالث من هذه  الثاليث 
الجاهزة  املالبس  املصدرة من  الكميات  تراجع  رغم  ٪ وذلك  بـ12 
إيطالية  عاملية  ماركات  عدة  لفائدة   )٪  30( تونس،  يف  واملصنعة 

واملانية وفرنسية باألساس. 
واملنسوجات  املالبس  من  التونسية  الصادرات  وجهة  وتكون 
باتجاه فرنسا أساسا  وبنسبة 40 ٪ أي ما يناهز 2 مليار دينار من 
العائدات. وإن كانت العائدات مهّمة فإن األمر ال يتطابق والخطة 
الفارطة والتي بلغت  املرسومة والتي هي أقّل من عائدات السنة 
حوايل 8 مليون دينار وحسب معطيات ومؤرشات املعهد الوطني 
لإلحصاء فإن قيمة صادرات قطاع النسيج ستواصل االرتفاع بنسبة 

20 ٪ خالل املدة القادمة. 

 433 مؤسسة تغلق أبواهبا والعائدات املالية يف ارتفاع

قطاع النسيج  والمالبس

* ناجح مبارك 
الفالحي إسناد 41  النهوض باالستثامر  العامة لوكالة  أقرت اإلدارة 
الباعثون  قرضا عقاريا بقيمة 6،5 مليون دينار وسيتمكن من خاللها 
االرايض  من  هكتار   374 وادماج  استغالل  من  الشبان  الفالحيون 
الفالحية ضمن الدورة االقتصادية كام تسعى مصالح الوكالة والتنسيق 
مع وزارة الفالحة إىل الرتفيع يف قيمة القرض من 150 إىل 250 الف 
دينار ومن 75 الف دينار عند االقتناء لدى األصول إىل 125 الف دينار 
ويسند القرض بفائض 3 ٪ ومع مدة إمهال بـ7 سنوات بدَل 5 سنوات 
مع التخفيض يف املقدار املايل للتمويل الذايت بنسبة 5 ٪ للعقار و10 

٪ ألشغال التهيئة.
تتجاوز  مل  ممن  للشبان  بها  االنتفاع  قصد  موجهة  القروض  هذه 
مؤسسات  من  تكوين  لشهادات  والحاملون  سنة  األربعني  اعامرهم 
شهادات  جانب  إىل  هذا  معادلة،  شهادات  او  بها  معرتف  تكوين 
املعاهد العليا للفالحة بالنسبة إىل الخريجني من التقنيني، كام تشمل 
القروض أشغال التهيئة حفر االبار والربط بالتيار الكهربايئ. وفتحت 
مع  اضافية  متويل  خطوط  الفالحة  ووزارة  الفالحي  االستثامر  وكالة 
البنك الوطني الفالحي ملرافقة الباعثني واملستثمرين الشبان يف القطاع 
الفالحي وذلك للنهوض بواقع اإلنتاج املنخفض وتجاوز النقص الحاصل 

يف املحاصيل.
وتشري االحصائيات واملؤرشات املقدمة ان هذه الحوافز ستمكن من 
تدارك النقص الحاصل يف املنتوج فمن بني مليون و100 الف هكتار 
تزرع ال يتّم تأمني حصاد اال 800 الف هكتار وتشري الدراسات الفالحية 
الخاصة مبتابعة حسن سري استغالل املحاصيل إىل أن اكرث من 300 الف 
هكتار من الزراعات، تهدر وال توجه إىل مسالك االستغالل والتحويل 
والتوزيع. ولهذا فإن وزارة الفالحة توجه الباعثني الشبان واملستثمرين 

الكربى  الزراعات  يف  االستثامر  حسن  إىل  الفالحي  القطاع  يف  الجدد 
مع ما يقدمه املعهد الوطني للزراعات الكربى من مساعدات ونصائح 
واستغالل  التجديد  نحو  الفالحي  االستثامر  توجيه  مع  للمستثمرين، 
املناطق  يف  الرتبة  وطبيعة  تتالءم  التي  الحبوب  من  جديدة  أصناف 
وقدم  الصلب  القمح  زراعة  يستحسن  حيث  الرطبة  وشبه  الرطبة 

املعهد عدة أصناف منصوح بها للزراعة هناك.
تقنية متطورة

كام ينصح املعهد الوطني للزراعات الكربى بزراعة أصناف قدمية من 
الشعري يف املناطق الجافة عىل غرار »العرضاوي والعريب والسويحيل« 
خاصة أن املستثمرين الجدد من ذوي التكوين التقني الجامعي قادرون 
التقنية  عىل تحويل املعارف إىل واقع وميكنهم االستفادة من املرافقة 
للهياكل املختصة بوزارة الفالحة ومن إسناد املعهد الوطني للزراعات 
من  الجدد  الشبان  املستثمرين  عىل  الفالحة  هياكل  وتعول  الكربى 
الفالح  مستوى  أن  ذلك  التكوين  ومراكز  الفالحة  معهاهد  خريجي 
التكوين املستمر ومعدل اعامر الفالحني 55سنة  االن متدنٍّ وال يتابع 
الفالحية  واملنتجات  الزراعات  مجال  يف  للمتغريات  ادراكهم  ومستوى 

محدود.
النقابة  البحري مثل  للفالحة والصيد  التونيس  وتنبه مصالح االتحاد 
الوطنية للفالحني إىل اشكاالت تعرتض الفالحني واملستثمرين الحاصلني 
عىل قروض وأهم هذه االشكاليات تتعلق بتشتت املستغالت الفالحية 
وصغر حجمها لعدة  عوامل متصلة بتقسيم اإلرث عىل خالف ما تتطلبه 
الزراعات من مساحات شاسعة. ويصطدم الفالحون التقليديون بعائق 
السوداء  القامئة  يف  مسّجلون  فالحا   70 أن  ذلك  واملديونية  التمويل 
لتخلفهم عن سداد  نظرا  قروض جديدة  ومينع حصولهم عىل  للبنوك 

القروض السابقة إذ مل يتمكنوا من تسوية وضعياتهم املالية لسنوات.

رغم وجود 70 فالحا عىل القامئة السوداء للبنوك:

قروض جديدة بقيمة 6،،5 مليار لدفع الزراعات الكربى 
يف زغوان

وقفات احتجاجية 
يف معمل الزيت 
وجلســة صلحيــة
يوم 6 ديسمرب

وكيف  زغوان  صوجا  معمل  يف  األمور  تسري  أين  إىل 
للمعمل  األساسية  النقابة  رأت  أن  بعد  النهايات  ستكون 
بعد  يومية  احتجاجية  وقفات  تنظيم  تحتم  الرضورة  ان 
أن أرسل العرف ملا يفوق 300 عامل إرساليات قصرية جاء 
فيها أن املعمل سيدخل يف بطالة فنية. نحن اتصلنا هاتفيا 
للمعمل  االساسية  للنقابة  العام  الكاتب  حمدي  باالخ 
لـ»الشعب«  فقال  االخرى  التفاصيل  بعض  أمام  لنتوقف 
ديسمرب 2022  لـ1ِ  املواقق  الخميس  اليوم  من  بداية  إنه 
أننا كنا يف وقت  سندخل يف وقفات احتجاجية يومية مبا 
يف  لندخل   2022 ديسمرب  و7  و6   5 أيام  حددنا  سابق 
إرضاب يف معمل قران قرطاج وهو الذي يستخرج الزيوت 
من حبوب الّصوجا وتجدر اإلشارة اىل كون املعمل دخل 
يف دوامة اإلنتاج مبا أنه مرتبط أساسا بسوق عاملية تأثرت 

للحرب القامئة يف أوكرانيا.
* رمزي الجباري
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نرش موقع »ميدل إيست آي« الربيطاين، وثيقة وصفت بأنها »رسية للغاية« 
رئيس  لديوان  السابقة  املديرة  عكاشة  نادية  مكتب  من  مرسبة  إنها  قال 
الجمهورية قيس سعيد وتتحدث عن تدبري خطة لـ»دكتاتورية دستورية« يف 

تونس.
وكشفت جمعية »بر االمان« املختصة يف البحث واالعالم وتقييم السياسات 
العامة عن مصدر الوثيقة التي نرشها موقع »ميدل است آي«. وقالت إنها 
متت  إنه  الجمعية،  وقالت  املقال.  يف  الواردة  الوثيقة  بتحليل  واقعيّا  قامت 
إتاحة الوثيقة عىل موقع »غوغل درايف« ضمن وضعية »االستشارة« وعرضها 

عىل أي شخص ميتلك رابطا للنفاذ«، مشرية إىل أن العنوان الذي جاءت 
به الوثيقة هو »article_80.pdf«، وأن مالك حساب الـ»درايف« 

»ميدل  موقع  من  الصحفي  بندق  محمود  هو  نرشها  الذي 
إيست آي«. وأضافت »بعد أن قمنا بتنزيل الوثيقة وتحليل 

البيانات الوصفية، الحظنا أّن الوثيقة تّم إنشاؤها بصيغة 
عرّف  قد  الوثيقة  كاتب  أّن  ذلك  من  واألهّم  »الوورد« 
أن  املهم  من   .)Beta methods B )m باسم  نفسه 
البيانات  نذكّر هنا أن مقالنا هذا ينبني عىل فرضيّة أن 
الوصفية للوثيقة مل يتم تعديلها«. وأوضحت أن الرشكة 

نفسها كالتايل: 
)Beta methods B )m وهي رشكة استشارات وهندسة 

مالية، أسسها مجموعة من املختّصني ذوي الخربة واملدّربون 
دوليًا. وأن عنوان تأسيس هذه الرشكة يقع يف »برج البكوش« 

تنزيله  تم  الذي  التجاري  السجل  يف  ورد  كام  أريانة  مبدينة 
وفق  تبني  كام   .)RNE( للمؤسسات  الوطني  السجل  من  إلكرتونيّا 

الجمعية، أن للرشكة عنوان آخر غري أنّنا هو املكتب D 3 2 ، دار املغاربية – 
ضفاف البحرية 1053 تونس.

بعد أن تّم تحديد صفحة الرشكة عىل شبكة فايسبوك، متكنت الجمعية من 
العثور عىل اسم املجال الخاّص بها. وهذا املجال مسّجل بإسم »وليد البلطي«. 

الوطني  السجل  ضمن  املؤسسة  بطاقة  يف  أيًضا  اإلسم  هذا  اعرتضها  وقد 
للمؤسسات.

من يكون »وليد البلطي«؟
شبكة  عىل  البلطي  لوليد  حسابا  تجد  مل  أنها  األمان«  »بر  جمعية  أكدت 
مع صورة  إين«،  »لينكد  موقع  عىل  له  وجدت حسابا  أنّها  غري  الفايسبوك. 
الرّسمي  املقّر  القصبة،  يف  الصحفية  املؤمترات  بقاعة  تذكّر  الشخيص  للملف 

للحكومة.
وبالعودة إىل مسريته االحرتافية، تبني أن »وليد البلطي« كان مستشاًرا 
الشباب والرياضة: من مارس 2012 – مارس 2014 وتّم  لوزير 
»طارق  قبل  من  وتحديدا  الرتويكا  حكومة  ظل  يف  تعيينه 
ذياب«. ثّم أُقيل من منصبه يف مجلس إدارة رشكة النهوض 
بالرياضة العموميّة »بروموسبور« يف 13 ماي 2015 بقرار 

من وزير الشباب والرياضة حينذاك ماهر بن ضياء.
وأكدت الجمعية أنها مل تتوصل إىل كثري من املعطيات 
باستثناء مقطع  فايسبوك،  بلطي عىل موقع  وليد  عن 
أم«  أف  »كاب  إذاعة  يف  معه  حوارا  يتضّمن  فيديو 
www. الريايض  الرهان  ملوقع  كممثّل  فيه  ظهر  وقد 

اإلشعارات  يف  أنه  إىل  مشرية   .bountou1x2.com
Beta Methods« هي  أّن  نجد  الرشكة،  لهذه  القانونية 
واحدة من ضمن »رشكتني متخصصتني يف املحاسبة والتفّقد 

واالستشارات والهندسة املالية«.
إال  الرسمي،  املتحدث  منصب  إىل  اإلشارة  عدم  »رغم  وتابعت: 
 Beta« و   »bountou1x2»موقع بني  العالقة  عىل  إضافيًا  دليال  هناك  أن 
يف  يقع   bountou1x2« التجاري  القسم  عنوان  فإن  وبالفعل،   .»Methods
املكتب عدد 2 يف الطابق الثالث، العامرة- د- الدار املغاربية ضفاف البحرية 

.»Beta Methods 1053- تونس، أي نفس املقر الرئييس لرشكة-

إضافة إىل ذلك، يُعّد الظهور اإلعالمّي لوليد البلطي نادرا نسبيًا. ومن أبرز ما 
تّم رصده يف هذا املجال منشور يعود إىل سنة 2018، والذي يبدو وكأنه حق 
للرد، نرُش عىل موقع »إم تونيزيا«)8( )قناة املتوسط سابًقا(. ويف ذلك املنشور، 
يدافع وليد البلطي عن نشاط رشكة bountou1x2 كمساند للرياضة واألندية، 
كان  التي  »الربوموسبور«  التنفيذي لرشكة  الرئيس  تعليق عىل ترصيحات  يف 

وليد نفسه عضوا فيها قبل سنوات قليلة.

ناشط في مجال الشفافية ومكافحة الفساد
الرئيس  إىل  املوجهة  املفتوحة  الرسالة  »ما الحظناه يف هذه  الجمعية:  قالت 
يقّدم  بلطي  وليد  السيد  أن   2018 سنة  يف  »بروموسبور«  لرشكة  التنفيذي 
سابق  وكمستشار  الرشكة  إدارة  مجلس  يف  سابًقا  عضًوا  بصفته  فيها  نفسه 
لوزير الّشباب والرياضة. ومع ذلك، فإن خطابه كان متوافقا عموما مع دوره 

.»Bountou1x2 كمتحدث رسمي باسم
ورغم عدم وجود تعارض قانويّن ملامرسة الفرد ألّي نشاط اقتصادّي يف مجال 
شغل فيه سابقا وظيفة استشاريّة للدولة، إال أّن سياسة »التدوير« هذه تحمل 
القانونّية  تبعات ُمخيفة نوعا ما. فمن خالل تقديم االستشارات واملقرتحات 
بني سنتي 2012 و 2014 كمستشار لوزير الرياضة طارق ذياب، يجد السيد 
»البلطي« نفسه يف وضع أفضيّل بعد بضع سنوات كمستشار يف نفس املجال.

 ،»Beta Methods« لرشكة  القاّر  الهاتف  بأرقام  »اتصلنا  الجمعية:  وتابعت 
لنا  ورّصح  الرشكة،  كمدير  نفسه  عرّف  الذي  »البلطي«  عىل  تحّصلنا  حيث 
باآليت: »ليست لدي أيّة فكرة عن سبب ذكر اسم رشكتي يف البيانات الوصفية 
لهذه الوثيقة، كام أنّه ال تجمُعني أيّة عالقة بالسيد »محّمد بندق«. أشكركم 
أنني كنت  أّن املسألة خطرية للغاية. وحقيقة  عىل إعالمنا بهذا األمر خاصة 
مستشارا لوزارة الرياضة ال عالقة لها بذلك. سأطلب من موظفي تكنولوجيا 
املعلومات لدينا التحقق من املوضوع، فقد يكون األمر متعلّقا برشكة أخرى 

تحمل اإلسم نفسه«.

من يكون وليد البلطي ومن جاء به إىل وزارة الرياضة؟ 

عبد الحكيم حمودة لـ »الشعب«

نعم تمّ استنطاقي يف 
العوينة واألسئلة متنوعة

رجل  حمودة  الحكيم  عبد  قال 
االقتصاد والوزير السابق يف ترصيح خاص 
الذي  انه استجاب لالستدعاء  لـ»الشعب« 
يسّمى  ما  يف  أقواله  إىل  لالستامع  بلغه 
إليهم  وجهت  الذين  اسام   25 بقضية 
االعتداء  به  يقصد  وفاق  تكوين  تهٌم 
امن  عىل  والتآمر  واألمالك  األشخاص  عىل 
الدولة الداخيل وربط اتصاالت مع أعوان 
بحالة  االرضار  منها  الغرض  أجنبية  دولة 
الديبلوماسية  الناحية  من  التونسية  البالد 

وارتكاب امر موحش ضد رئيس الدولة والتدليس ومسك مدلس طبق الفصول 
املجلة  من  و177  و176  و175  و172  و132  و131  و69  و65  و67  مكرر   61
الجزائية وإصدار البطاقات القضائية الالزمة وقد صدرت وثيقة 25 بتونس يف 
25 نوفمرب 2022 ـ نحن يف »الشعب« ولكشف مزيد من التفاصيل حول هذا 
امللف الذي استأثر باهتامم الرأي العام عىل اختالف أوضاعهم االجتامعية اتصلنا 
يف  له  االستامع  تّم  انه  »الشعب«  لـ  قال  الذي  حمودة  الحكيم  بعبد  هاتفيا 
قضية ما يسّمى بـ25ِ املشمولني باألبحاث وانه تلقى استدعاء للحضور لدى فرقة 
االبحاث والتفتيشات للحرس الوطني بالعوينة وإنه أجاب عىل مختلف األسئلة 
التي طرحت عليه -سألناه ما نوعية األسئلة- فقال إنها متنوعة بعد ذلك ورمبا 
لشعوره بالحرج وإنه بصدد السياقة وقال إنه سيعاود االتصال بنا إال أنه مل يفعل 
املهّم عندنا أن عبد الحكيم حمودة الذي يأيت يف املركز 11 قد تّم االستامع له 

وهو ما يؤكد جدية األبحاث.
* رمزي الجبّاري

في قائمة 25 اسما الذين شملتهم األبحاث

أي خيط رابط بني املتهم الرئيسي »وليد البلطي« 
وبقية األسماء؟!

أثارت »الورقة املرسبة« لقامئة 25 اسام الذين هم محل ابحاث وتفتيش بعد أن 
اذنت النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس بفتح بحث تحقيقي يف شأنهم ردود 
افعال متباينة ويبدو من خالل االطالع عىل األسامء أنه مثة ما يشبه االقتناع ـ اّن املتهم 
الرئييس يف ملف »الرهان االكرتوين هو املسمى وليد بن املنصف بن ناس البلطي وهو 
من كان وراء تحديد القامئة مبا انه هو من ذكرها باالسم واللقب عند باحث البداية 
وهو ما دفعنا اىل اجراء بحث عنه )نقدمه يف ورقة منفردة( لكّن السؤال املهم أي رابط 
بني وليد البلطي وبقية االسامء وما هي عالقاتهم باالطراف الخارجية؟ وملاذا فتح مثل 

هذه امللفات والتحقيقات اآلن؟
الرتويكا  زمن  الرياضة  وزارة  اىل  به  ِجيء  البلطي  وليد  املسّمى  حال  كل  عىل 
وتحديدا حني اضطلع طارق ذياب بحقيبة وزارة الشباب والرياضة فلامذا مل يشمله هو 
اآلخر البحث؟ نحن نسأل ومنّر واألكيد أّن قامئة 25 فيها وعليها وقد تكون نقطة اخرى 
غامضة يف مجال فتح االبحاث والتحقيقات الننا مل نعرف مآالت ما سبق من ابحاث يف 

غياب نتائجها!
* رمزي الجبّاري

االعالمية مالك بنت عبد اهلل بن سالم البّكاري )مقدمة برنامج رونديفو على قناة 9(

ال استطيع االجابة على أي سؤال مهما كان نوعه
يف محاولة منا لالستامع إىل اكرث عدد ممكن من الذين وردت اسامؤهم ضمن قامئة ما يسمى بـ 25 اتصلنا 
هاتفيا صباح امس االربعاء 30 نوفمرب 2022 باالعالمية مالك البكاري الذي جاء اسمها يف القامئة يف املرتبة 
25 بعد ان ظّل هاتفها ال يجيب عىل امتداد االيام املاضية اي منذ صدور قامئة االسامء عىل كل حال نحن 
سألناها سؤاال واضحا مفاده: هل تّم االستامع إىل اقوالك من طرف فرقة امنية ـ فردت برسعة قياسية ـ مثل 

هذه االسئلة ال أجيب عليها يف الوقت الراهن شكرناها ثم ودعناها كام استقبلتنا.
* رمزي الجبّاري
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وزارة الداخلية
والية القصرين

بلدية الزهور
إعالن بتة لتسويغ لزمة املعاليم املوظفة على السوق اليومية والظرفية لسنة 2023 باعتماد صيغة العروض املغلقة للمرة األوىل

يترشف رئيس بلدية الزهور بإعالم العموم ان بلدية الزهور تعتزم تسويغ لزمة املعاليم املوظفة عىل السوق اليومية والظرفية باعتامد صيغة العروض املغلقة للمرة األوىل وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

السعر االفتتاحي بيان السوق 
املقرتح

مدة اللزمةتاريخ فتح العروضالضامن الوقتي

يوم الثالثاء 6 ديسمرب 2022 عىل الساعة 55٫000٫0005٫500٫000دالسوق اليومية والظرفية
العارشة والنصف صباحا بقرص البلدية 

بحضور أصحاب العروض

2023/1/1 إىل 
2023/12/31

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة بعنوان االداء عىل القيمة املضافة املستوجب عىل استغالل االسواق وليست لهم سوابق أو يف حالة افالس 
الذين ادلوا بـ :

1/ الظرف األول: العرض االداري: ويحتوي عىل
1 ـ نسخة من كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بامضائه

2 ـ بطاقة االرشادات معمرة بكل دقة ومعرفة بإمضاء املشارك يقع سحبها من مقر البلدية )اإلدارة الفرعية للشؤون االدارية(
3 ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

4 ـ شهادة ابراء من الديون تجاه البلدية مسلمة من قبل القابض البلدي )سواء لالسواق البلدية او العقارات املبنية والغري مبنية واملعلوم عىل املؤسسات الصناعية والتجارية واملهنية(.
5 ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل االسواق

6 ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعهد شخصا معنويا
7 ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة

8 ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي
9 ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

10 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح )شهادة ابراء(.
11 ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

12 ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي للسوق( مسلم من قبل قابض بلدية القرصين محتسب البلدية
13 ـ يتعني عىل من أرست عليه البتة ان يدفع ضامنا نهائيا يساوي ربع مبلغ اللزمة يف ظرف 24 ساعة من تاريخ البتة.

14 ـ يتعني عىل الفائز بالبتة تأمني ضامن كامل مبلغ البتة يف شكل صك مؤجل الدفع.
15 ـ يضع املرتشح امللف االداري يف ظرف يكتب عليه عبارة »عرض اداري خاص بلزمة االنتصاب اليومي والظريف بالزهور«.

2 / الظرف الثاين: العرض املايل: يتضمن العرض املايل املقرتح من املرتشح ويكتب عىل الظرف »عرض مايل خاص بلزمة االنتصاب اليومي والظريف بالزهور...«.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة بقسم الشؤون االقتصادية كامل التوقيت االداري عىل رقم الهاتف: 77477089.

المحامي نافع العريبي
قائمة 25 تمّ تحديدها من خالل مكاملات هاتفية

 واإلحاالت كانت عشوائية
قال األستاذ املحامي نافع العريبي إن الوثيقة القضائية املرسبة التي تتعلق 
بارزون ومسؤولون  بينهم إعالميون  25 شخصية، من  بفتح بحث تحقيقي ضد 
أجنبية.  وشخصية  سابقة  أمنية  وإطارات  أمنيون  ونقابيون  وسياسيون  سابقون 
وإن البحث انطلق من خالل البحث يف قضية غسيل أموال وتعاطي نشاط الرهان 

الريايض.
ويتعلق التحقيق »بجرائم تكوين وفاق بغاية االعتداء عىل األمالك واألشخاص 
والتآمر عىل أمن الدولة الداخيل، وربط اتصاالت مع أعوان دولة أجنبية، الغرض 
ومسك  والتدليس  الدبلوماسية،  الناحية  من  التونسية  البالد  بحالة  اإلرضار  منها 

واستعامل مدلس وارتكاب فعل موحش يف حق رئيس الدولة«.
وأبرز أنه خالل البحث مع الشخص املعني وهو األول يف األبحاث تّم اكتشاف 
عديد املحادثات التي تتضمن معطيات ووقائع توحي بوجود شبهات حول هذه التهم الواردة يف الوثيقة. وتابع أنه 
بعد استشارة النيابة العمومية تّم إفراد هذا الشخص الذي رفض الكشف عن اسمه ببحث مستقّل ومتت إحالته 

عىل التحقيق بخصوص غسيل األموال وتعاطي نشاط الرهان الريايض وأصدر قايض التحقيق بطاقة إيداع ضّده.
وشدد األستاذ العريبي عىل أن قايض التحقيق سيثبت وجود أفعال بخصوص التهم املوجهة إىل قامئة الـ25 من 
عدمها. وبخصوص وجود عالقة بني جميع املتهمني، قال املحامي نافع العريبي إنه ليس بالرضورة وجود عالقة بني 

جميع املتهمني لكن الوفاق عادة ما يتكون من قادة وهناك مشاركون فيه.
وتساءل املحامي نافع العريبي، عن سبب التحقيق مع 25 شخصا ورصح »هل يوحي الرقم 25 إىل يشء ما؟ 

واعترب أن اإلحاالت عشوائية وعدم استنطاق كل املتهمني مسألة غريبة.

يف اجتامع مهّم لالتحادات املحلية والفروع الجامعية 
موضوع  كان  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف 
اخرى  مسائل  جانب  إىل  املحوري  العنرص  هو  االنتساب 
تهم مختلف القطاعات خاصة يف ظل حضور أغلب أعضاء 

عرشات  األيام  هذه  يرتأسون  الذين  التنفيذي  املكتب 
والذين  واملناطق  القطاعات  مختلف  يف  املؤمترات 

تناولوا مسألة االنتساب ورضورة تعزيزه ويف ذلك 
الوطني  لدورها  وتكريسا  املنظمة  عضد  شّدد 
واالجتامعي وهو العنرص الذي تحدث عنه االخ 
سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي مطّوال 
إذ أىت عىل عديد النقاط األخرى سواء ما تعلق 

منها مبسألة االنتساب موضوع االجتامع وما تعلق 
بالشأن الوطني العام وما يحيط به من قلق وتعب 

العامل  الباهض  مثنها  يدفع  متخبطة  سياسات  نتيجة 
والطبقات الوسطى واملسحوقة بشكل عام ويف كل امليادين 
والقطاعات ودعا االخ سعيد اىل رضورة تعزيز الجسم النقايب 
تقودها  التي  النضالية  الجبهة  وتعزيز  جديدة  بطاقات 
يجهلون  من  ِقبَِل  من  االستهدافات  هذه  املنظمة يف ظل 
االنساين  وموقعها  للمنطقة  الريادي  الدور  يتجاهلون  او 
بالدعوة  االفتتاحي  تدخله  سعيد  االخ  وختم  واالجتامعي 
لالنتساب  واملتجددة  الجديدة  الحملة  هذه  إنجاح  إىل 
بإضفاء مزيد من الحامس والجدوى خدمة للعامل وإثراء 

للمشهد االجتامعي محليا وجهويا وطنيا وهو ما ذهب إليه 
عديد املتدخلني الذين اوىص الكثري منهم بتكثيف الندوات 
العامل  النقايب إىل تطلعات  واللقاءات حتى يرقى املشهد 
االقتصادية  والخيارات  السياسية  املناكفات  أنهكته  الذي 
التي  األوضاع  غاليا هذه  يدفع  البائسة مام جعله 
مست كل تفاصيل حياته والذي يبقى االتحاد 
يف  الوحيد  وأمله  شكواه  لبث  الوحيد  مالذه 

الخالص من املحن واالعياء..
مسألة  اىل  الحارضون  تطرق  كام 
االنتساب ورضورة دعمها الن الصف النقايب 
االنقاذ  عملية  يف  املتقدمة  الجبهة  هو 
االقتصادي واالجتامعي يف ظل تردي االوضاع 

اىل حد يفوق االحتامل.
* مؤمترات

نقابتي  انعقاد مؤمترْي  املايض  االسبوع  نهاية  شهدت 
املكتبات العمومية والعدلية مبحكمة االستئناف باملنستري 
والتي انتخب عىل رأسها االخ عبد الوهاب الشيخ محمد 
اما بداية ديسمرب )االسبوع االول( فستشهد انعقاد عديد 
املؤمترات٬ ثالثة يف مطار املنستري الدويل )نوفال آر هندلنق 
إطار  ويف  تعقد  كام  للتموين(  والتونسية  تونس،  وتاف 

قطاع النقل بكل من املكنني والوكالة الفنية للنقل الربي.
* حمدة الزبادي

نجاح حمالت االنتساب وإصرار على تواصلهاالمنستير
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* حوار: ناجح مبارك

إىل  النفاذ  آليات  النظر يف  تعميق  إىل  املعلومة  إىل  النفاذ  تسعى هيئة 
املعلومات التي يطلبها املواطن من الوزارات والهياكل العمومية وعدد 
هذه املؤسسات أكرث من خمسة آالف معنية كلها باملعلومات واملعطيات 
يف  والحق  املعطيات  شفافية  حيث  من  العام  الرأي  إنارة  ورضورة 

استغاللها من قبل املستفيدين وإن كانت مثة حاالت 
من التعسف يف استغالل املعلومات والوثائق االدارية 
لرضب هذه الجهة أو تلك فإنه ترضر من ذلك عدد من 
املسؤولني يف اإلدارات التونسية. عدنان األسود رئيس 
هيئة النفاذ إىل املعلومة مل ينِف هذا التعسف الذي 
يسعى مع عدد من أعضاء الهيئة إىل تطويقه بحكم 
مجدية  عن رشاكات  البحث  يواصل  أنه  إال  القانون. 
محدودية  ظّل  يف  والدولية  الوطنية  املنظامت  مع 
التي  الرشاكة  ذلك  من  والبرشية  املادية  االمكانيات 
أتت أكلها مع املعهد الدامناريك للدميقراطية من أجل 

تكريس ثقافة النفاذ إىل املعلومة والذهاب بعيدا يف مامرسة هذا الحق 
عرض  تّم  وقد  الدارجة.  باللغة  كتيّب  خالل  من  املعلومات  وتبسيط 
هذا املرشوع عىل الجمعيات الرشكاء هيئة النفاذ إىل املعلومة من أجل 
والجمعيات  والهياكل  الوزارات  والتعديل«. عن كل ذلك وعن  »الجرح 
والجامعات املتمردة عن القانون والتي ترفض مبدأ النفاذ إىل املعلومة 

كان لنا هذا الحوار مع رئيس الهيئة.

* كيف تقيّم األداء بعد أكثر من خمس سنوات من محاوالت 
النفاذ إلى المعلومة ومن تركيز الهيئة؟

حق  الدستوري،  الحق  هذا  إقرار  أجل  من  تفاٍن  بكل  نشتغل  نحن   -
النفاذ إىل املعلومة والغاية هو تكريس هذا املبدأ بني املواطنني والعمل 
عىل تحسيس املؤسسات العمومية من وزارات وهياكل 
الهيئة  مع  والتعاون  الحق  بهذا  اإلقرار  برضورة  إدارية 
للمواطن  خدمة  ذلك  ويف  املعلومة  إىل  للنفاذ  العليا 
الشفافية وثقافة  تكريس  العمومية من أجل  وللهياكل 
به  تقوم  ما  وهذا  العام  املال  عىل  والحفاظ  املساءلة 
يساعد  الحق  هذا  مامرسة  إن  العريقة.  الدميقراطيات 
عىل  وبناًء  مسؤولية  بكل  قراراتهم  اتخاذ  عىل  األفراد 
معطيات صحيحة وهي رشط رضوري ملكافحة الفساد 
املعلومة  إىل  والولوج  العام،  املال  يف  الترصف  وسوء 
مساهمة  فإن  وللتذكري  واملؤسسات  االقتصاد  يحمي 
هيئة النفاذ إىل املعلومة يف كشف ملف النفايات اإليطالية ال غبار عليه.

* ما هي األطراف المستفيدة من هذا الدليل المبسط والذي 
أنجزتموه بالتعاون مع المعهد الدانماركي للديمقراطية؟

الكتيب  بهذا  الواردة  املعلومات  من  االستفادة  املواطنني ميكنهم  كل   -
والذي عرضناه عىل رشكائنا يف التثقيف والتوعية ومن مختلف الجمعيات 

من  وهم  الخاصة  االحتياجات  بذوي  املهتّمة  ومنها 
يف  وعددهم  املعلومة  إىل  النفاذ  مجال  يف  الناشطني 
تزايد ونسبتهم تتجاوز الـ7 باملائة ويف استعامل اللهجة 
الدارجة غاية نبيلة، حتى نصل إىل أكرب عدد ممكن 
من الرشائح االجتامعية واملغيبة يف املناهج والربامج 
ما  منها  نتعرف عىل عدة معطيات  الدليل  ويف هذا 
يتصل بحامية األفراد الذين يكشفون عن املعلومات 
الرضورية ملكافحة الفساد وتضييق نطاق االستثناءات 
وتيسري إجراءات النفاذ إىل املعلومة وهذا ما يتضمنه 
القانون األسايس عدد 22 لسنة 2016 واملؤرخ يف 24 

مارس 2016 واملتعلق بالحق يف النفاذ إىل املعلومة ونصوصه التطبيقية.

النصوص  تلك  وصلت  أين  التطبيقية  النصوص  ذكر  على   *
التي تخصّ سير هذا المرفق وحماية المكلفين بالنفاذ إلى 

المعلومة؟
الحكومة والتي وصلتها  بالحوار مع رئاسة  ننتظر ذلك ونسعى  - نحن 
مراسالتنا املتعددة إىل ضبط القوانني األساسية الخاصة بهيئة النفاذ إىل 
املعلومة وهذا التعطيل يف اصدار القوانني يعيق تحركاتنا ونحن نسعى 
إىل توضيح وضعيات امللحقني بنا من االدارات األخرى والذين هجرونا 
لعدم وضوح الرؤية كام نروم ويف أقرب اآلجال اصدار القانون الخاص 
ومن  العمومية  والهياكل  الوزارات  يف  املعلومة  إىل  بالنفاذ  باملكلفني 
األوامر والقوانني ميكن  مالية وهذه  القانون حوافز  ان يتضمن  املنتظر 
إصدارها مبراسيم حتى ال تتعطل اعامل الهيئة ونرسع يف نسق الخدمات 
والبرشية  املادية  االمكانيات  أن  تعلم  وانت  املواطنني.  إىل  املقدمة 
لنا  إىل 5800 قضية وليس  تزايد ووصل  امللفات يف  محدودة وان عدد 

مقرات فرعية وجهوية.

* ما هي نسبة البتّ النهائي في القضايا المرفوعة ضمن 
النفاذ إلى المعلومة وآجال البتّ فيها؟

- منذ تأسيس هيئة النفاذ إىل املعلومة عالجنا حوايل 5800 ملف وقضية 

وتم البت يف حوايل 4600 قضية بنسبة تصل إىل 80 ٪ وهذا بالتعاون 
وذلك  عمومية  ومؤسسات  ومنشآت  إدارية  وهياكل  وزارات  عدة  مع 
بعد الحمالت التوعوية والتحسيس املتواصل وندعو الهياكل إىل تضمني 
بحق  القامئني  مهمة  التسهيل  »الواب«  مبواقع  بها  الخاصة  املعلومات 
النفاذ إىل املعلومة ومن املؤسف أن بعض املؤسسات ال تتوفر عىل موقع 

»واب« وإن توفر املوقع فإن املعطيات غري محيّنة.

مع  بالتعاون  تميزت  التي  الوزارات  هي  ما   *
هيئة النفاذ إلى المعلومة؟

وزارات  عن  املسؤولني  مبجهودات  وننّوه  هنا  نذكر   -
الدفاع والداخلية ومثة نقلة نوعية يف الوزارتني واملكلفني 
من  الكثري  قدموا  الذين  وهم  املعلومة  إىل  بالنفاذ 
املعطيات يف إطار ما يسمح به القانون لنرش املعطيات 

عىل مواقع الواب لهذه الوزارات متواصل.

حيث  من  معها  تتعاونون  التي  الوزارات  أكثر  هي  ما   *
كمية القضايا المطروحة؟

االنتداب  بشفافية  يتعلق  ما  ومنها  والصحة  الرتبية  وزاريتْ  هنا  نذكر   -
واإلسكان  التجهيز  وزارة  وكذلك  الوزارات  هذه  بتفاعل  وننوه  والتأجري 

وبلديات متيزت بتيسري النفاذ إىل املعلومة ومنها بوعرادة واملعمورة.

التونسية لكرة  الجامعة  * تحدثتم سابقا عن خالفكم مع 
القدم أين وصل األمر؟

أكرث  ضدها  ورفعنا  متمردة  جامعة  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة   -
املعلومة ويجب أن نذهب بعيدا يف تكريس  نفاذ إىل  من تسع قضايا 
ثقافة املساءلة يف هذه الجامعات والهياكل الرياضية وكل القضايا كانت 
بالوثائق واملعلومات  من أشخاص أو هياكل أخرى وسنواصل مطالبتها 

املطلوبة.

* لكن ثمة سوء استغالل للمعلومات المتحصل عليها أحيانا 
وثمة تشهير بمسؤولين معينين؟

جدا  نسبي  عليها  املتحصل  املعلومات  استغالل  يف  التعسف  هذا   -
املعلومات  لرسية  حامية  الغرض  يف  قرارت   7 أصدرنا  وقد  ومحدود 
الدعوة  تحريك  للمترضرين  ميكن  للمعلومات  توظيف  نالحظ  وعندما 

العمومية لدى القضاء. 

عدنان األسود رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة:

النفاذ إىل املعلومة سالحنا ملكافحة الفساد وسوء 
التصرف يف املال العام وبامللموس 

* جامعة كرة 
القدم متمردة 

وثمة قضايا نفاذ 
إلى المعلومة 

مرفوعة ضدها 

* منذ سنة 
ونصف ووزارة 
المرأة تغلق 

أبوابها ومطالبنا 
الموجهة 
متعددة 

من ثقب اإلبرة
*يكتبه رمزي الجّباري

ديوان التطهري 
والتدخل البطيء!

املواطن  يدفع  ثالثية  لكل  »الصوناد«  فاتورة  مع   ...
متفق  هذا  ـ  للتطهري  الوطني  للديوان  قارًّا  معلوما  التونيس 
فيه اال ان غري املتفق عليه ملاذا هذا املعلوم اذا كان التدخل 
هاتفيا  املرات«  »تطلب عرشات  تظل  كذلك  وملاذا  مناسباتيًّا 
ليصل الصوت املقابل وإذا كنت محظوظا فإّن وصول ـ فريق 
التدخل او االنقاذ سيكون بعد مرور وقت طويل ـ ميكن ان 
تصل فيه إىل والية مجاورة قد تكون زغوان او نابل او بنزرت 
االنقاذ  او  التدخل  اّن  والحال  إىل ساعات  االنتظار  يصل  وقد 
عشت  والنني  ـ  معا  والتوقيت  املسافات  اختزال  إىل  يهدف 
واقعة »انسداد القنوات« فإنني اسأل عن جدوى »رضورة دفع 
القطاع  الواقعة إىل  التجأت يف يوم   الذي  القار« وانا  املعلوم 
الخاص اي إىل واحد من الذين تعودوا الجلوس يف بطحاء باب 
الجزيرة والحمد لله أنه أنقذ املوقف يف وقت طال انتظاري 
لجامعة »األوناس«، عىل كل حال انا دفعت ورقة استهالك املاء 
وما تضمنته من أداءات قارة! فهل ميكن أن أسرتجع املعلوم 
العام  وللقطاعني  مناسبتني  يف  دفعت  أنني  مبا  دفعته  الذي 
والخاص يف وقت واحد! أعرف مسبقا اّن هذا لن يحصل لكنني 
أسأل فقط ملاذا ال تكون »األوناس« رسيعة التدخل ودفع الله 

ما كان اعظم!
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* بقلم: األستاذ محمد الحمدي

ولعّل  التونسيّة  الثّورة  أفضال  هي  كثرية 
الحريّة  شّلل  هو  اإلطلق  عىل  أخطرها 
يف  مرّة  ألّول  وجعلها  بلدنا  غمر  الذي 
رشنقة  من  تتحّرر  الحديث  تاريخها 
العظيم  املكسب  هذا  فلوال  املمنوعات. 
ومنهم  األدباء  من  بكثري  لنسمع  كّنا  ما 
لتقصري  ال  وذلك  الزّمايل«  »محّمد  الّشاعر 
إبداعّي وإّنا ألّن الحّكام الذين تداولوا عىل 
الّسلطة يف وطننا منذ استقلله قد حارصوا 
وأطلقوا  املواهب  وخنقوا  الحرّة  األصوات 
حريّة التّعبري والّنرش فقط لكلب حراستهم 
وملن كان يبارك اختياراتهم يف كّل املجاالت.

يصّور  املعتّل«  »الفعل  الشعرّي  كتابه  يف 
املتفّجرة  الثوريّة  اللّحظة  تلك  الّشاعر 
اللّحظة  تلك  والّدهشة،  بالفرح  املسكونة 
يحّس  حياته  يف  مرّة  ألّول  جعلته  التي 
بأنّه حّر طليق وال قيد مينعه من االنطلق 
يقول  الرّحبة.  األجواء  يف  والتّحليق 
يحاور  وهو  آرسة  غنائيّة  بلهجة  »الزّمايل« 
»قصيدته الحبيبة« التي تقاسم معها محنة 

القهر واألرس:
»أيّتها القصيدة

يا حبيبتي الجميلة
اعذريني

إن ظللت سجينة
بني الّدفاتر والفؤاد

سجني وسجنك واحد
ليلنا ليل طويل دامس

يكرب كّل الّدهور
لوال إرادة شعبنا

ما جاءنا الفرح العظيم«.
يحتفي  الذي  الوحيد  النّص هو  ليس هذا 
هذا  يف  االنعتاق  بلحظة  الّشاعر  فيه 
الّنصوص  عديد  هناك  وإّنا  الشعري  األثر 
ففي  الفرج.  بأهازيج  ترشح  التي  األخرى 
الغرب«  من  الّشمس  »أرشقت  قصيدة 
يرسم الّشاعر لحظة بزوغ الّشمس، شمس 
الحريّة من املغرب العريّب وترّسب عدواها 

إىل املرشق:
وطنا   ........... وطني  يا  تونس  »أحبّك 

للرّفض والعشق
فانبلج  الغرب......  من  الّشمس  أرشقت 

الّصبح يف الرّشق«
ما  رسعان  العارمة  الّنشوة  هذه  لكن 
قوى  من  الثّورة  مصادرة  نتيجة  تلشت 
مع  املتحالفة  االجتامعّي  والّنكوص  الرّدة 

الّصهاينة والغرب االستعامرّي.
لقد كان الّشاعر واعيا بأّن الثّورات تجلب 
الّسعادة والرّخاء وتحّقق املكاسب وتتقّدم 
لكْن ال يشء  األمام،  إىل  أشواطا  بالّشعوب 
كان  لهذا  تونس  يف  تحّقق  قد  ذلك  من 
وأن  املغشوشة  نشوته  مع  يقطع  أن  عليه 
الثّورة  أعداء  وجه  يف  سيفا  قلمه  يرشع 
الوراء  إىل  عقودا  الوطن  أرجعوا  الذين 
بعد أن كبّلوا الفكر النرّي وانترصوا للخرافة 
قلوب  يف  الكراهية  وزرعوا  واألساطري 
الحّريات  محارصة  عىل  وعملوا  التّونسيني 
وحّولوا  الحداثيّة  املرأة  مكاسب  وتصفية 
الّدين إىل أفيون وعصا غليظة مرفوعة ضّد 
معارضيهم الذين كّفروهم ونعتوهم بأشنع 
الّصفات وبدل أن يرتكوا الّدين إرثا جامعيّا 
بأنّهم  الّناس  وأوهموا  احتكاره  حاولوا 
يف  ساهم  ماّم  باسمه  الّناطقون  وحدهم 
إرباك الّشعب وتقسيمه إىل طوائف ودفع 
املؤمنني إىل التّحارب والتّدافع حسب عبارة 

زعيم الّنهضة »الغّنويش ».
لنا  نُنجز  مل  »أ  قصيدته  يف  الّشاعر  يقول 

ثورة؟:
»بيوت اللّه ما عادت

بيوت اللّه
ودين اللّه يف بلدي

مقسوم إىل نحل، إىل ِشيَعِ
وكّل فيه مختلف

وملّا قلنا: لَِم الُخلُف
ودين اللّه معلوم

قالوا لنا: هي الثّورة«
صورة  بتقّمص  الجدد  الحّكام  يكتِف  ومل 
الرّّب والحديث باسمه وإّنا حاربوا الفنون 
يسلم  ومل  املخالف  والّرأي  التّفكري  وحّريّة 
أن  أرادوا  لقد  أحد.  ورشّهم  أذاهم  من 
بعرقهم  التّونسيون  بناه  يشء  كّل  يهّدموا 

املنظاّمت  وحتّى  التّاريخيّة  الِحَقب  عرب 
الوطنيّة العريقة مثل االتّحاد العاّم التونيّس 
للّشغل مل يكتفوا بتدنيسه من خلل وضع 
هاجموه  وإّنا  واجهته  أمام  الزِّبْل  أكياس 
قيادته  من  للتّخلّص  والّسكاكني  بالعيّص 
بديل  إخوانيّة  قيادة  وتنصيب  الرشعيّة 

عنها .
قصيدته  يف  جرى  ما  واصفا  الّشاعر  يقول 

»بيت الجميع«:
»قالوا: ربيع جاءنا بوعوده: جاء الّربيع أم 

صدى األوهام؟
وعود  أّي  مبثلها:  فُجعنا  ما  وقائع  حدثت 

تأيت باآلالم؟
شاده  قد  َمْعلَم:  يُدنّس  أن  قبيح  ِفْعٌل 

العاّمل باألحلم«
إّن هذا العمل الشعرّي يتميّز بالّثاء الداليّل 
الّشاعر  زاولها  التي  املواضيع  تنّوع  نتيجة 
حضورا  نجد  فإنّنا  ذكرنا  ما  إىل  فإضافة 
الحّكام  َهَوس  مثل  أخرى  قضايا  لعّدة 
بكريّس الّسلطة، االستعباد، خيانة الّشعوب، 
ومل  الّسجن  اإلرهاب،  الحرقة،  البطالة، 
راثيا  الّشاعر قضيّة االستشهاد. يقول  ينَس 
»رجل  قصيدته  يف  بلعيد  شكري  الّشهيد 

قليل«:
الكلُم  يأيت  طوعه:  فالبلغُة  تكلّم  »إذا 

ِختاُمه اإلفحام«
ويقول يف الّسياق نفسه يف قصيدة يتفّجع 

فيها عىل الّشهيد »محّمد الرباهمي«:
»إن بكينا وحزنا

وغرقنا يف الّدموع
إن بدت أوجاعنا أكرب من كّل وجع

ال تظّنوا أنّنا سوف نهادْن
سنظّل يف املعارك كلّها

يهزم إرصارنا أفعى الخرافة«.
ومل يُهمل »الزّمايل« أّم القضايا وهي األرض 
أخرى  مرّة  فلسطني  نكبة  تتكّرر  ال  حتّى 
فقط  التّونسيني  الّشاعر  يخاطب  ال  وهنا 
وإّنا يتوّجه إىل كّل العرب الذين أجربتهم 
قادْت  الذي  العريّب«  »الّربيع  عواصف 
غفلة  يف  العرب  والرّجعيون  أمريكا  مركبَه 

من الّشعوب عىل
يف  يقول  أوطانهم.  عن  والتّخّل  الرّحيل 

قصيدة »ال ترحل«:
»دماٌر كّل ما حولْك

ولكن برغم الجحيم َمْصبُوبا

تظّل هناك ال ترحْل
تظّل بأرضك منتصبا
حتّى تهزم أعداءْك

فل ترحْل...«.
بسخريّة  ممزوجة  رصخة  الّشاعر  ويرصخ 
الذين  العرب  الثاّملة يف وجه  موجعة حّد 
وما  أعدائهم  حلُم  وحّققوا  وتشتّتوا  متزّقوا 

سطّروه:
»ترشذمي يا أّمتي يا أّمة العرْب

هنيئا أعداءنا
فالبيت قد َخرِْب«.

من  والعديد  تونس  أصاب  ما  كّل  إّن 
مل  وتخريب  خراب  من  العربيّة  البلدان 
فيه  ساهمت  وإّنا  صدفة  محض  يكن 
البلدان االستعامريّة التي تريد العودة من 
جديد إىل ديارنا ويف مقّدمتها أمريكا: يقول 

الّشاعر يف قصيدة »وراء األمر أمريكا«:
»إن طلبَت الحلم مل تُدرْك

وأفنى الوقُت أحلمْك
وأْوجع الغنب أيّامْك

فل تسأل عن الفاعْل
وراء األمر أمريكا«.

الّذات  عاشته  الذي  الّناهش  الوجع  ورغم 
الّشاعرة نتيجة ما أصاب األهل من ويلت 
فإنّه ظّل محافظا عىل إنسانيته، رافضا أن 
يستوطن الكرُه والحقُد قلبه، متغّنيا بأخيه 

اإلنسان:
»أنا الجمع يف املفرْد

أنا اإلنساُن ال غرَي
فكيف يقتل بعيض

ما هو من بعيض
أ أنتحر وال أدري؟«

الذي  الشعرّي  األثر  هذا  يف  »الزّمايل«  إّن 
مشدودا  ظّل  والرّتح  الفرح  فيه  تقاطع 
واإلنسان  الحياة  بانتصار  مؤمنا  األمل  إىل 

ورافضا الّنكوص والعودة إىل الوراء:
»ال... لن أعود إىل الوراْء

ذاك عهد قد مىض
لن أعود إىل الوراء«.

وإذا كان الّشاعر قد وسم ديوانه ب«الفعل 
وإّنا  إحباطه  إىل  يعود  ال  فذلك  املعتّل« 
صْدم  إىل  العنوان  هذا  خلل  من  يرمي 
املتلّقي التونيّس عىل وجه التّخصيص وحثّه 
حصل  ما  ونقد  ثورته  مسار  تصحيح  عىل 
يكون  جديد  فعل  تأسيس  قصد  برصامة 

استخدام  يف  جاريناه  إذا  ساملا«  »صحيحا 
عن  للتّعبري  الرّصف  علم  مصطلحات 

الوقائع السياسيّة واالجتامعيّة والتاريخيّة.
الّصلة  القضايا ذات  وقد تصّدى لكثري من 
التي  الّسوداء  العرشيّة  بهذه  الوثيقة 
عرفتها تونس والبلد العربيّة ومن أبرزها: 
العقل،  اغتيال  القهر،  الحريّة،  الثّورة، 
القبح، الجامل، التّجهيل، الخيانة، التوّحش، 
االغتيال السيايّس، املقاومة... وقد صاغها يف 
يتجىّل  الفرات  كامء  رقراق  سلِس  أسلوب 
نجد  أنّنا  رغم  املتميّز  صوته  خلله  من 
صدى من نصوص الّشعر القديم والحديث 
التناّص يف قصيدته  مثل  التّعبري  يف طرائق 
فيها  يقول  التي  الّسواد«  يف  »الّسجينة 

مخاطبا املرأة التونسيّة:
تناّص  وهو  رضيت؟  كيف  الّنور«  ابنة  »يا 
الشايب  قصيدة  يف  ورد  ما  مع  رصيح 
نلحظ  كام  الحّب«.  هيكل  يف  »صلوات 
حضورا للمعارضة األدبيّة يف بعض قصائده 
العرب  عرفه  الذي  املأساوّي  املقام  ولعّل 
له  نّص  يف  يعارض  جعله  وحارضا  قدميا 
الرّندّي  البقاء  أيب  مرثيّة  األمل  يف  موغل 

لألندلس. يقول الّشاعر:
فحرّق  له:  مثيل  ال  داء  العروبة  »دهى 

القلَب أوجاٌع وأحزاُن
قد  أمٍد:  من  والصدِّ  الحمى  درع  والّشام 

دّمرته خفافيش وجرذان«
العريّب  األديّب  املوروث  الّشاعر مع  وتفاعل 
أنّه يكتب من  يدّل عىل أصالته كام يؤكّد 

داخل ثقافته العربيّة.
الشعرّي  كتابه  يف  »الزّمايل«  قصائد  إّن 
بعض  يف  جاءت  قد  املعتّل«  »الفعل 
إىل  حّولها  ماّم  املبارشة  يف  موغلة  األحيان 
إىل  يعود  ذلك  ولعّل  سياسيّة  خطابات 
وحرصه  العاطفة  وصدق  االنفعال  حرارة 
عىل تجّنب التّغميض واإللغاز ألنّه متمّسك 
بتبليغ رسالته إىل الّشعب وليس للمثّقفني 
واألدباء. وهو يذكّرين يف هذا املقام مبا قاله 

محمود درويش يوما:
»قصائدنا، بل لون

بل طعٍم... بل صوِت!
إذا مل تحمل املصباح من بيٍت إىل بيٍت!

وإن مل يفهم ))البَُسطا(( معانيها
فأْوىل أن نَُذّريها

ونخلَد نحُن... للّصمِت!

محمّد الزمّالي شاعرا وطنيّا

القريوان  عامل  الفرات  بن  اسد  واملرشق:  افريقية  بني  الفكري  التواصل 
انوذجا، عنوان لكتاب صادر يف دار نقوش عربية ملؤلفه محمد حسني يتكون 
رسالة  بحث  موضوع  وهو  والكتاب  املتوسط  الحجم  من  صفحة   146 من 
املاجستري من كلية العلوم االنسانية واالجتامعية بتونس وتدور مواضيع بحث 

هذا الكتاب يف الجزء األول وهي تطرح عدًدا من املحاور وهي عىل التوايل:
اصول  ـ  ومفهومه  االعتزايل  الفكر  نشأة  ـ  واملغرب  املرشق  بني  االعتزال 
القرن  بني  بإفريقية  الديني  الفكر  يف  وأثره  االعتزال  منزلة  ـ  االعتزايل  الفكر 
الثالث للهجرة ـ أثر الفكر  االعتزايل يف علوم افريقية يف القرن الثاين والثالث 
للهجرة ـ التواصل الفكري االعتزايل ـ »األسدية يف فقه املالكية« نوذج التأثري 
والتأثر ـ الطرافة واإلضافة يف فكر أسد بن الفرات عامل افريقية يف القرن الثالثة 
للهجرةـ  خصوصية الطرح االسدي يف التأسيس املذهبي بإفريقيةـ  مظاهر ثراء 

تجربة ابن الفرات ـ حدود تجربة أسد بن الفرات.
الكتاب اخرتنا ان نلج فيه  ـ يقول املؤلف يف مقدمة مبحث كتابه هذا 
فكانت  االوىل  التأسيس  قرون  يف  القديم  االسلمي  املغرب  بيئة  اعامق  اىل 

افريقية محور هذا البحث الحضاري وقد آثرنا الرتكيز عىل البعد الديني 
واملغرب  املرشق  بني  الحضاري  التواصل  علقة  يف  للتنقيب  والفكري 
ومدى االنفتاح عىل الغرب يف إطار حركة الفتوحات االسلمية ومختلف 
منصبًّا عىل  اهتاممنا  فكان  التأسيس  بلحظة  الحافّة  الفكرية  الرصاعات 
وجدل  التفاعل  جسدت  فكرية  منارة  بوصفه  األعظم  القريوان  جامع 
التأثري والتأثر يف تجربة علامء افريقية وقد اخرتنا أسد بن الفرات نوذجا 
يشهد عىل أن لحظة التأسيس اقرتنت بتحّول فكري عميق ساهمت فيه 
الرحلة العلمية )رحلة أسد باين املرشق وغريه( يف بناء فكر ديني تنويري.

ـ ويف خامتة الكتاب يخلص اىل القول: وهاجسنا الوقوف عند اسهام هذا 
الغلّو والتعصب مهام كانت االطروحة،  الديني بعيدا عن  التنوير  او ذاك يف 
املهّم فيها اسهامها يف التنوير الديني والتجديد الفكري واالضافة املعرفية ـ ان 
بحثنا يتنزل ضمن هذه الثنائية امللزمة لحضارتنا عامة وهي ثنائية االنفتاح 
التأسيس  لحظات  منذ  االسلمي  العريب  الفكر  تلحق  ظلت  التي  واالنغلق 
األوىل والتي شكلت أرضية مناسبة لربوز منهج أسد بن الفرات بوصفه نوذجا 

لكثري من علامء افريقية.
ملحق  الكتاب  من  األخري  الجزء  ويضم 
أسد  نشأة  خرب  محاورها:  موضوعات  تتضمن 
ونبوغه يف مجلس مالك بن أنس ـ خرب أسد مع 
أصحاب أيب حنيفة يف العراق ـ خرب أسد مع ابن 
واهل  مرص  اهل  بني  »األسدية«  وشهرة  القاسم 
افريقية ـ خرب املنافسة بني أسد وسحنون املدونة 
الكربى تعّوض األسدية ـ خرب أسد الفقيه املاليك 
ـ الحنفي املنهج التوفيقي يف الفقه ـ خرب أسد بني القضاء يف القريوان ووالية 
الجند إىل صقلية ـ مقتطفات مرتجمة من دراسة باللغة اإليطالية حول تاريخ 
املسلمني بجزيرة صقلية ـ مكانة اسد بن الفرات يف فتحها ـ نوذج أول من 
مخطوط االسدية ـ نوذج ثان من مخطوط األسدية. إىل جانب قامئة املصادر 

واملراجع التي اعتمد عليها املؤلف بحثه.
* العريب الزوايب

محمد حسني والتواصل الفكري بين إفريقية والمشرق:

أسد بن الفرات يف عالم القريوان أنموذجا
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نظم قسم اإلعالم والنرش لالتحاد العام التونيس للشغل 
من خالل جريدة الشعب وملحقها منارات ندوة فكرية 
الثقايف  املجال  بعنوان   2022 نوفمرب  و27   26 يومي 
التونيس: أّي واقع وأّي ممكن؟ يف زمن تعيش فيه تونس 
خاصة والعامل إجامال، مرحلة مفصليّة يف تاريخها املعارص 
متيّزها تحوالت كربى اقتصادية وسياسيّة واجتامعيّة تذكّر 
بأزمات كربى عرفها التاريخ الحديث كلاّم بلغت املناويل 
املعتمدة نهايتها واستوفت رشوط بقائها. وطغت فكرة 
يف تونس أّن املجال الثقايف مل يواكب التحوالت املتسارعة 
القاطرة  يأخذ موقع  أن  يتمّكن  البالد ومل  التي تشهدها 
التي تقود مرشوع املرحلة الجديدة مثلام عليه أن يفعل. 
منارات(  )وملحق  الشعب  جريدة  جعل  املوقف  هذا 
ثقافة  أّي  عن  اليوم،  تونس  يف  الثقايف  الواقع  يف  بحث 
البعد  أّن  أم  ثقافيّا؟  ركودا  البالد  تشهد  هل  نتحّدث؟ 
الثقايف موجود غري أّن االنتظارات كانت أكرب من الحاصل؟ 
الثقايّف  اعتربنا  إذا  الثقايف،  تعّث  الكامنة وراء  األسباب  ما 

متعثا؟ من يؤّسس لواقع ثقايّف جديد؟ 
ما هي مالمح هذا الثقايّف املنشود وما هي سبل تحّققه 

يف الواقع التونيس اليوم؟
هذه األسئلة وغريها جعلتنا نقرتح مجموعة من املحاور 

لهذه الندوة:
الثقايف يف  التاريخية للمرشوع  األّول: املحطّات  املحور   -

تونس
القرن  من  واألربعينات  الثالثينات  يف  الثقافية  التحوالت 

العرشين
- املرشوع الثقايف لدولة االستقالل

املحور الثاين: مستويات الثقايف يف تونس
الثقافة الرسمية والثقافة املوازية

التعليم والثقافة أّي عالقة؟ 
محّددات الثقايف يف تونس 

أّي دور للمثّقف؟
املحور الثالث: الواقع الثقايف اليوم بعد عرش سنوات من 

الثورة؟ 
الثقايف يف عالقة بالوضع االجتامعي

الثقافة والرصاع السيايس 
اإلعالم الثقايف يف تونس

املحور الرابع: أّي ثقافة نحتاج؟
من يضع املرشوع الثقايف اليوم؟
ما هي مالمح الثقايف املنشود؟ 

إىل من يُتوّجه بالثقايف؟
األكادمييني  عديد  الندوة  هذة  تأثيث  اىل  دعي  وقد 
واملثقفني لتقديم مداخالت لتفكيك الواقع الثقايف الراهن 
وترشيحه واقرتاح صيغ فعل ثقايف بديل وجاد من خالل 

قراءة ودراسة 
 املشهد الثقايف قبل االستقالل وبعده زمن بورقيبة وبن 

عيل. وصوال اىل ما بعد ثورة الحرية والكرامة...
التي  سامل  بن  سعدية  لألستاذة  بكلمة  انطلقت  الندوة 
رحبت بالحارضين ووضعت الندوة يف إطارها. بعد ذلك 
أحيلت الكلمة اىل االستاذ محمد الجابيل منسق منارات 
قائال. ندوة منارات هي لحظة فارقة بني الحلم واإلنجاز 
املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  لألخ  والشكر 
والنرش  باإلعالم  املكلف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
الندوة.  لهذه  ومتابعته  ودعمه  لحرصه  املثقفني  صديق 
واعدة  ممكنات  تأسيس  أجل  من  متميزة  خطوة  وهي 
االتحاد هي نقطة ضوء يف آخر  الشعب لسان  وجريدة 
النفق وركن نري داخل الذوات وهذه الندوة نقطة عبور 
لتأسيس مرشوع ثقايف هاجسه بناء ثقافة تثور العواطف 

والعقول، ثقافة نابعة من عمق هذا الشعب.
ثم أحيلت الكلمة إىل األخ سامي الطاهري األمني العام 
باإلعالم  املكلف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
والنرش الذي عرب عن اعتزازه بتنظيم هذه الندوة وهي 
جريدة  منارات  خالل  من  مدة  منذ  انتظرناها  مناسبة 
الشعب الحامل ملرشوع ثقايف منبثق عن وعي تام بدقة 
املرحلة التي سيطرت فيه ثقافة الظالم وضياع ما تبقى 
ومنارات  واملواطنة،  العقل  وثقافة  األحالم  ثقافة  من 
منارات  يف  استثمرت  الشعب  وجريدة  الفينيق،  كطائر 
معركة  خوض  ألجل  األسبوعية  الثقافية  وصفحاتها 
إنجاز مرشوع ثقايف تنويري عقالين يقوده االتحاد العام 
املثقفني  من  النرية  النخبة  خالل  من  للشغل  التونيس 
الوطنيني واملعركة الحقيقية وبامتياز هي معركة ثقافية 
واستعادة املثقف لدوره ومكانته يف ظل طغيان السيايس 
وااليديولوجي. ويجب أن يسبقه الجانب الفكري والثقايف 

ثقافة  مواجهة  تقدمية يف  ثقافية وطنية  لتأسيس جبهة 
السلطة. واالتحاد العام التونيس للشغل كان منذ تأسيسه 
سنة 1946 مساهام يف الفعل الثقايف ومن رحمه ولدت 
ايادينا  مند  يجعلنا  ما  وهذا  الثقافية.  الجمعيات  عديد 
االتحاد  مع  للمساهمة  واملبدعني  واملفكرين  للمثقفني 
وجريدة  باملواطن.  الصلة  يربط  ثقايف  مرشوع  بلورة  يف 
منارات  الشهري  وملحقها  الثقافية  بصفحاتها  الشعب 
والشعب  االلكرتونية  إىل  الورقية  من  املدنية  والجريدة 
به  تؤمن  وثقايف  إعالمي  مرشوع  يف  منخرطة  كلها  نيوز 
قيادة االتحاد. وألن جريدة الشعب وفية لرجالها ونسائها 
اإلعالمي  منارات  مؤسس  الندوة  هذه  مبناسبة  كرمت 
والناقد الكبري أحمد حاذق العرف واألستاذ محمد صالح 
االعالمية  قاهرة  ألسباب  التكريم  عن  وتغيبت  التومي 

الكبرية رشا التونيس.
يف  عميقة  وثقافية  فكرية  ملحامل  حاملة  الندوة  كانت 
العموم حفرت يف التاريخ من خالل مباحث تنبش عديد 
املراحل والتحوالت انطالقا من زمن ما بني الحربني وزمن 
بعد  االستقالل وما  بناء دولة  وإبان  الفرنيس.  االستعامر 

حكم الرئيس زين العابدين ثم طيلة العرشية الفارطة.
والنهضة  األوائل  املصلحني  بدور  اهتمت  مداخالت 
الحداد  الطاهر  والجديد من خالل  القديم  بني  الفكرية 
وسؤال  املثقف  مفهوم  كذلك  الندوة  وتناولت  والشايب. 
العضوي  املثقف  وماهية  املثقف  ودور  الثقافة  هي  ما 
الكوين  واملثقف  السلطة  ومثقف  املشتبك  واملثقف 
املقاوم  واملثقف  الناقد  واملثقف  املتخصص  واملثقف 
موضوع  أيضا  وتناولت  املدينة.  وثقافة  الهامش  وثقافة 

الثقافة يف بعدها االجتامعي والفكري واألكادميي وثقافة 
التعايش املشرتك ونظرة االحتقار للثقافة واملثقف. الثقافة 
الدولة  مبؤسسات  املثقف  وعالقة  كفلسفة  الشعبوية 
الثقافة  ينتج  ومن  اإلداري  واملثقف  املوظف  واملثقف 
الثقافة  الثقايف وانتاج  الفعل  ودور االتحاد والنقابيني يف 
األساسية  والعلوم  والثقافة  والرتاث  والثقافة  واملعرفة 

والتقنية وعالقتها بالعلوم اإلنسانية واالجتامعية.
الندوة أثثها نخبة من خرية املثقفني الوطنيني التونسيني. 
هم األساتذة: عبد اللطيف الحنايش، حبيب الهادي، بكار 
حمدي  حياة  الواعر،  لسعد  الوهايبي،  منصف  غريب، 
عزونة،  جلول  السعيداين،  منري  خليفي،  عبيد  الوساليت، 
هاجر  صالح،  بن  نزار  الرمييل،  آمنة  السايف،  شاهني 

الكرميي، منية قارة بيبان...
وسعدية  بوعود  محمد  خشناوي،  ناجي  جلساتها  وسري 
الحاج سامل، ونزار بن صالح. وحرضها باملواكبة والنقاش: 
حسني،  بن  لسعد  البغوري،  السالم  عبد  دولة،  سليم 
الربكايت،  رضا  املدوري،  الجبار  عبد  بيبان،  قارة  حفيظة 

وخالد الحمروين.
عرب  الذي  الطاهري  سامي  األخ  بكلمة  اختتمت  الندوة 
هذه  أن  إىل  وخلص  الفاعلني  لكل  وشكره  سعادته  عن 
نحو  إنجازها  عىل  االتحاد  حرص  أوىل  لبنة  هي  الندوة 
اإلعالم  قسم  بني  ينجز  منارات  السنوي  املنتدى  تأسيس 
يكون  وسوف  النقايب  والتكوين  التثقيف  وقسم  والنرش 
منتدى منارات القادم منفتحا عىل كل الطاقات املؤمنة 

بدور الثقافة يف صناعة املواطن املثقف. 
* جرير 

المجال الثقافي التونسي: 

أيّ واقع وأيّ ممكن؟

* شمس الدين العوين

يف  الكامن  واملرشق  للجميل  نشدانا  الدروب  بني  الفسحة  هوتلك  مبا  الفن 
الذات وهي تكابد نهاراتها وتحلم بالعناق األبدي... الفن تلك الفسحة من 
الرجيم عىل األشياء والتفاصيل ألجل فكرة  القلب يف هيجانه  الخيال حيث 
نحو  املسافات  تقطع  وهي  الخطى  تسعد  به  مبا  والقول  والتأويل  النظر 

الكلامت املكللة باللون والصور والبهاء...
لتصري  الجهات والدواخل  أمكنة يف  اىل  كائنه  يأخذ  الفن مبا هو هذا وغريه 
املحصلة االبداعية مبثابة العبارة والرتجامن.. والفن مبا هو غري هذا وهذا أيضا 
الدأب عساها متسك  الذات املأخوذة بتفاصيله تظل تسعى ومتيض يف  فلن 
بيشء من شجنها وشأنها لتعرف من هذا املسك بعض دروبها يف عوامل وعرة 

وصعبة املراس يف كون متغري ويسكنه الضجيج...
والفن هنا ونحن نتعاطى مع فصل من فصول تجاربه هو البحث عن جامل 
مبثوث يف الروح عل الجسد يتعاىف من فراعغاته وشقائه وقلق عنارصه حيث 

النظر للفن كونه هدا املالذ والسلوى...
السابعة  سن  ..فمنذ  أوىل  طفولة  منذ  التلوين  يف  الرغبة  أخذتها  فنانة  هي 
بدأت بالتمرن واعادة رسم ما علق بالذاكرة القريبة من رسوم وصور نصوص 
يف  تراه  ما  ترسم  كانت  املدرسة...  من  عودة  كل  اثر  وذلك  املدريس  الدرس 
يف  األةىل  صارت  حيث  بالرسم  العالقة  هذه  تطورت  أن  إىل  الفصل  دروس 

مادة الرسم... وغاب هذا الغرام بالرسم ليعود مع االنتهاء من الدراسة وتقلد 
وظيفة التدريس كمربية... هي العودة بحب آخر للرسم وخاصة رسم األرشطة 

املصورة ثم رسم اللوحات بعناية واالشتغال عىل كل ذلك...
هده البدايات التي تتواصل بعد ذلك نحو الرباعة يف الرسم واملوهبة يف الخط 
العريب كانت املرحلة املهمة لتأكيد ولع الفنانة التشكيلية سلوى عيىس بالفن 
كحالة جامل وابداع وصوال اىل االعداد ملعرضها الشخيص بعنوان »ريحة البالد« 
املقبل  ديسمرب   3 يوم  من  بداية  لحجار  برئ  الثقايف  باملركز  املعارض  بفضاء 

ليتواصل اىل غاية يوم 31 ديسمرب املقبل.
معارض  يف  شاركت  زغوان  يف  مولودة  عصامية  تشكيلية  فنانة  عيىس  سلوى 
وطنية ودولية يف تركيا واملجر واململكة العربية السعودية واملغرب وفرنسا يف 
مدن تونس وسوسة وزغوان وبوقرنني وحامم االنف وكانت لها مشاركات يف 
معارض مع الحمعية التونسية للخط و اطرت نادي دار الشباب سيدي بوعيل 
سوسة ملدة ثالث سنوات بشكل تطوعي ورسمت غالف كتاب مدريس ولها 

هذا املعرض القريب ببرئ.
املعروف  الخطاط  الخط عن  تعلمت  ذلك  بعد   ...« الفني  تقول عن شغلها 
عربيا األستاذ عامر بن جدو صاحب كراس الخط الكويف القريواين... واشتغلت 
عىل الرسم الزيتي مع اضافة الخذ وما يضفيه ذلك من جاملية ومتعة برصية 
وأنجزت عددا من اللوحات املستوحاة من هذا السياق الفني االبداعي حيث 
أنني مزجت بني الخط والتجريد ...الفن شغل وعمل انساين نبيل وقد جعلني 

اآلمن وقد  بالراحة والطأمنينة وهومالذي  بحياة جديدة وأشعر  أمتلئ  الفن 
والعائلة  بالتدريس  وانشغايل  الحياة  مكابدات  من  سنوات  بعد  لذايت  عدت 
واألبناء فالرسم عاد يل وعدت به اآلن يف فرح وشغف وسعادة ألعيد اكتشاف 

ذايت...«.
والحضاري  الفني  الثاء  من  بالكثري  املوحية  مدينتها  الجميلة  زغوان  وعن 
تواصل القول »...زغوان ملهمتي واستوحيت من خاللها عديد األعامل الفنية 
وأيضا  والرتاث  والتقاليد  واملناسبات  والعادات  واملعامر  الجامل  حيث  من 
والسفساري  التقليدي  واللباس  األزقة  حيث  بها  طفولتي  من  مميزة  فسحة 
والحنة والخرجات ومهرجان النرسي... هي زغوان الجامل والفرح ..كنت فيها 
دامئا عىل حيوية وفرح وحلم شاسع واين بها ما زلت عىل أمنيات وحلم مبزيد 

العمل النجاز لوحات فنية جديدة...«.

الفنانة سلوى عيسى قبيل معرضها الشخصي »ريحة البالد« في بئر األحجار:

سحر الخط العربي ولوحات لزغوان امللهمة حيث املعمار والعادات وفسحة الطفولة بني دهشة وحلم.. 
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* حاوره: أبو جرير 

السينام  أبجديات  رشب  الشباب.  السينامئني  املخرجني  من  الحرباوي  سمري 
ضمن الجامعة التونسية لنوادي السينام. أخرج :

- فيلم »رغبات« 22 دقيقة Desirs 2013 عن قصة لألسعد بن حسني من 
مجموعة »معجزة أخرى للحب«

- صب الرش وثائقي حول أحداث الرش يف سليانة 2013
- رشيط وثائقي حول فضاء كان Kèn سنة 2017

الذي حصل مؤخرا عىل جائزة  لنرتيت Mandat سنة 2021  - رشيط قصري 
مهمة يف املغرب. وله مشاريع يف طور اإلنجاز:

رشيط وثائقي طويل بعنوان »عىل الفجاري« حول النساء العامالت بالحقل 
الفالحي حاصل عىل الدعم من صندوق االبداع ورشيط روايئ قصري بعنوان 
»سان فالنتان أو عيد الحب« عن قصة للكاتبة بلقيس خليفة من مجموعة 
قصصية بعنوان »ابتسم إنها متطر« وهو من املخرجني التونسيني القالئل الذي 
اختار االشتغال عىل االقتباس من األدب التونيس. وألن جريدة الشعب منفتحة 
عىل جميع التجارب اإلبداعية. اخرتنا محاورة املبتسم واملحب للحياة والسينام 

حياة سمري الحرباوي.

جريدة  بك في فضاء  مرحبا  الحرباوي  * سمير 
الشعب.

- شكرا لجريدة الشعب لسان الشغالني بالفكر والساعد 
عيل.  محمد  وبطحاء  االتحاد  أبناء  من  نفيس  أعترب  وأنا 

واالتحاد خيمة املبدعني واملثقفني أيام الشدائد.

* تعتبر من الجيل الجديد الوافد على المشهد 
العالم  هذا  إلى  جئت  كيف  السينمائي. 

السحري؟
- جئت اىل عامل السينام من كانت الذائقة األوىل )الجامعة التونسية لنوادي 
املهد  بوعرادة  الجميلة  ببلديت  الشعب  دار  يف  ذلك  وكان   )FTCC السينام 
االول يف أواخر سبعينات القرن املايض قبلها وبعدها قبلة الجمهور املتعطش 
إىل السينام من مختلف األعامر واملشارب حيث تدربنا عىل مشاهدة األفالم 
والتحليل والنقاش فتعلق شغفنا بحب السينام ذلك العامل السحري.. توالت 
السنوات والتجارب فيام بعد يف نوادي السينام وتحديدا يف نادي سينام تونس 
وكان يسمى وقتذاك »نادي يوسف شاهني« النادي األم وكانت الرحلة التي 

أخذتني اىل عامل اإلخراج بصفة متأخرة نسبيا.

* فيلم رغبات للكاتب لسعد بن حسين ثم صب الرش وفيلم حول 
فضاء كان وأخيرا فيلم »لنتريت« الذي حصل على جائزة مهمة 

في المغرب. كيف تقيّم هذه المرحلة؟
- لتقييم تجربتي البسيطة وجب التذكري اين اشتغلت طويال كمساعد مخرج 
ملدة  إشهارية  وومضات  ووثائقية  تلفزية  وارشطة  ومسلسالت  أفالم  عدة  يف 
تقارب 18 سنة ثّم ولجت عامل اإلخراج وكان فيلم »رغبات« مدته 22 دقيقة 

سنة 2012 مقتبس من قصة للصديق الكاتب لسعد بن حسني أول التجارب، 
التاريخية بعنوان  يليه فيلم وثائقي حول أحداث الرش بسليانة تلك املهزلة 

»صب الرش« 2013 ومدته 33 دقيقة
لصاحبه   Kèn كان  فضاء  حول  وثائقي  إخراج رشيط  يف  2017 رشعت  سنة 
املرحوم »صالح الساموي« كفضاء للسياحة الثقافية البديلة عىل امتداد سنتني 
لكن الفيلم مل يكتمل بعد بسب وفاة يس صالح وسوف أتمُّ الفيلم هذه السنة.

عن   »Mandat  - »لنرتيت  قصري  لرشيط  الدعم  عىل  حصلت   2019 سنة 
قصة للكاتبة بلقيس خليفة وتم تصويره أواخر 2020 وعرض يف أيام قرطاج 
التونسية دورة 2021، كام حصل  السينام  السينامئية ضمن قسم نظرة عىل 
مهرجان  يف  سيناريو  أحسن  جائزة  عىل  املايض  اكتوبر  شهر  يف  السنة  هذه 
ايام  يف  السنة  هذه  عرضه  تّم  كام  الشقيق  باملغرب  املغاريب  للفيلم  وجدة 
قرطاج السينامئية يف الجهات لالطفال مبدينة غار امللح وجربة واخرها مدينة 

مطامطة وقد القى استحسانا واقباال منقطع النظري...
يف األثناء حصلت عىل الدعم لرشيط وثائقي حول النساء العامالت يف القطاع 
عىل  »برد  خليفة  بلقيس  القاّصة  للصديقة  وسيناريو  فكرة  عن  الفالحي 
الفجاري« سأنطلق يف انجازه قريبا. وعموما تُعترب هذه التجربة مرضية رغم 

البطء لصعوبة مسالك االنتاج )الدعم( ألن السينام مكلفة جدا.

التونسيين  المخرجين  من  أنك  المعروف   *
القالئل الذي اختار االشتغال على االقتباس 

من األدب التونسي هل هو انحياز منك؟
- االقتباس من األدب التونيس هو شغيل الشاغل ألين 
أعترب نفيس من جيل تعلقت همته باملطالعة والقراءة 
وهناك عدة روايات وقصص وأساطري محفورة عميقا 
العربية  الواقعية  بالسينام  تأثري  ورمبا  ذاكريت  يف 
)املرصية واإليطالية( هو خري دافع وحافز لذلك فيلم 
القاهرة 30 للمخرج صالح أبو سيف عن رواية نجيب محفوظ.. اسم الوردة 
Jean Jacques annaud للروايئ اإليطايل أومبريتو ايكو أخرجها جون جاك آنو

»الكائن الذي ال تحتمل خفته« للكاتب ميالن كونديرا أخرجه املخرج فيليب 
كوفامن Filip kaufman والفيلم الشهري زوربا اإلغريقي عن رواية نيكوس 
كازانتزاكيس أخرجه مايكل كاكاويانيس واالمثلة عديدة.. ويف األدب التونيس 

عديد اآلثار عىل رفوف النسيان وجب االنتباه إليها.

عديد  ومع  التونسية  التلفزة  في  مخرج  مساعدَ  اشتغلت   *
غمار  اليوم  حدّ  إلى  تدخل  لم  لماذا  التونسيين.  المخرجين 

الشريط السينمائي الطويل؟
- مسالك إنتاج الرشيط الطويل والحصول عىل الدعم صعبة جدا ليس هذا 
النص  أو  املناسبة  والرواية  املوضوع  اختيار  حيث  من  ايضا  وإمنا  فحسب 
من  مستوحى  للذاكرة  مهام  موضوع  اريد  التعبري،  صح  إن  املناسب  األديب 
أحد املالحم ويحفر عميقا يف ثقافتنا وفيه وهج عاطفي وجداين وإنساين. ال 
 Les« أميل إىل نوعية األفالم املستوحاة من األحداث والكوارث التي حلت بنا
faits divers« والتي استهلكت متاما. ويف الحقيقة هو شغيل الشاغل اآلن وأنا 

بصدد االطالع عىل عدة آثار أدبية من الجنس الروايئ لالختيار ومن ثمَّ نرشع 
يف كتابة السيناريو يف إطار ورشة من ذوي االختصاص يف السيناريو والحوار 

والدرامتورجيا وقد يحصل ذلك قريبا.

* ما هي حسب رأيك أهم التجارب السينمائية التونسية؟
- أهّم األفالم التونسية حسب تقديري عديدة أذكر منها فيلم خليفة االڤرع 
للمرحوم حمودة بن حليمة وبعض أفالم املرحوم عامر الخليفي وفيلم تحت 
مطر الخريف للمخرج احمد الخشني وأفالم عبد اللطيف بن عامر وهو أول 
 Une si مخرج تونيس وعريب يدخل مسابقة مهرجان كان سنة 1970 بعنوان
simple histoire وفيلم رسائل من سجنان عزيزة، نغم الناعورة وأفالم النوري 
السطح  الطني وفيلم عصفور  السد وصفائح من ذهب وعرائس  بوزيد ريح 
للمخرج فريد بوغدير وأفالم النارص خمري، الهامئون يف الصحراء، طوق الحاممة 

املفقود وبابا عزيز.. ويف الحقيقة هناك عدة محاوالت أخرى محرتمة.

لماذا  الرش  بإنجاز فيلم صب  ابن سليانة٬ قمت  الحرباوي  * سمير 
سليانة و»صب الرش«؟

االعتداء  إثر  سليانة  عاشتها  ملأساة  يوثق  وثائقي  فيلم  الرش  صب  فيلم   -
الوحيش الذي مارسته حكومة الرتويكا أواخر سنة 2012 وأصيب فيها أكرث من 
الداخلية آنذاك  400 شخص بسالح الرش املُحرّم دوليا وبتعليامت من وزير 
عيل العريض عىل خلفية احتجاج سلمي ألهايل سليانة عىل الوضع االقتصادي 
واالجتامعي املرتدي وحرمان وتهميش أهايل والية كاملة واستثنائها من منوال 
التنمية. جرحني ذلك كثريا وأحسست بالقهر والغنب وكان لزاما أن أقدم شيئا 
ما ألهايل سليانة كنوع من االعرتاف ورد االعتبار لشباب فقد برصه يف تلك 
امللحمة، التوثيق مهّم ملثل هذه األحداث وهو فيلم للذاكرة.. يك ال ننىس... 

حقيقة ال أستطيع تقدير اإلضافة قد يذكر التاريخ ذلك.

المشرق  في  االنتشار  إلى  التونسية  السينما  تصل  لم  لماذا   *
والمغرب؟

- ما ينقص السينام التونسية لالنتشار يف املرشق أو الغرب عدة أشياء مهمة، 
الثقافية بعيدا عن االمالءات اآلتية  الذاكرة والخصوصية  أولها االشتغال عىل 
نريد  الصدق..  وكذلك   l›originalité واألصالة  البساطة  وهناك،  هنا  من 
سينام تحايك ذاكرتنا وثقافتنا وواقعنا عىل عالّته٬ نريد سينام تشبهنا.. ال نريد 
سينام عىل مقاسات اآلخر الذي نحرتم ثقافته مع احرتامي للتنوع واالختالف 

واالنفتاح عىل كل السينامءات والثقافات.

المخرج السينمائي سمير الحرباوي لـ»الشعب«:

أهمّ ما يشغلني االقتباس من األدب التونسي

* عديد اآلثار األدبيّة 
على رفوف النسيان 
وجب االنتباه إليها 

والسينما مكّلفة جدّا

في دار الثقافة القلعة الصغرى

نهاية أسبوع مسرحية
ضمن بحثها املتواصل عن التجديد يف تظاهراتها وأنشطتها الثقافية، تسعى 
القلعة الصغرية إىل تأسيس تقاليد مختلفة عن املتعارف بفضل  الثقافة  دار 
التي مل تدخر جهدا إلشعاع  السهييل  إكرام  االستاذة  الدار  مجهودات مديرة 
إىل  األريحية  أجواء من  واملبادرة يف  النشاط  املؤسسة ومتكني منظوريها من 
جانب اإلفادة من مختلف التظاهرات املدرجة يف املوسم الثقايف الجديد ويف 
هذا اإلطار تتنزل املحطة الفرجوية التي اختري لها من العناوين: »نهاية أسبوع 

مرسحية« وذلك يومي 3و4 ديسمرب 2022 بفضاء دار الثقافة. حيث تعرض يوم السبت 3 ديسمرب مرسحية: 
»قلب الرحى« إخراج دليلة مفتاحي وإنتاج رشكة مرسح الناس، أما يوم األحد املوافق لـ4 ديسمرب فتّمت 
برمجة مونودراما بعنوان: »الدرس« إنتاج جمعية املرسح املفتوح بتونس، متثيل منترص هامدي، نص وإخراج 

شكري قايد. هذا وتنطلق العروض يف الساعة الخامسة مساء والدعوة مفتوحة لكل عشاق الفن الرابع. 
* يحيى

جمعية مبدعي دار الثقافة بالمنيهلة

مواصلة االعداد للفعاليات الشعرية واملسرحية واملوسيقية
* شمس الدين العوين

تستعد جمعية مبدعي دار الثقافة باملنيهلة لعقد جلستها العامة يوم 11 ديسمرب 2022 بدار الثقافة املنيهلة بإدارة السيدة 
املدوري  فتحي  السيد  يرتأسها  التي  باملنيهلة  الثقافة  دار  مبدعي  كانت جمعية  العارشة صباحا.  الساعة  العمريي عىل  ربح 
تسهم يف اعداد وتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية التي تشهدها الجهة وبتعاون ودعم ورشاكة مع دار الثقافة ومن هذه 
باألدب واملرسح  املتصلة  األنشطة  واليافعني والشبان فضال عن  األطفال  املواهب عند  لالبداع واكتشاف  الفعاليات مجاالت 
الراحل  املرسحي  باسم  املرسح  الرتاث ومهرجان  بشهر  يتصل  ما  الوطنية  الفعاليات  من  ونذكر  والفنون  والرتفيه  واملوسيقة 
القاسمي  مالك  الله  الراحلني عىل غرار عبد  الجهة  الذي كرّم عددا من شعراء  الوطني  الشعر  الوساليت... ومهرجان  الطيب 
وحسونة قسومة اضافة للشعراء األحياء ومنهم الشاعر يوسف رزوقة وذلك عىل مجمل أعامله األدبية... الجمعية تعد لجلستها 
العامة التي ستنتظم يوم 11 ديسمرب 2022 مبقرها بدار الثقافة املنيهلة حيث سيتم بحضور أعضاء الهيئة واملنخرطني وجمهور 
الثقافة والجمعيات بالجهة تقديم التقريرين األديب واملايل للمناقشة واملصادقة واالنتخاب وقد حرصت الجمعية خالل نشاطها 
الثقافة  دار  الثقايف مبحيط  الجانب  تفعيل  األعضاء عىل  وبقية  البدوي  واملرسحي شكري  املدوري  فتحي  األستاذ  من خالل 

االجتامعي والرتبوي والشبايب وبالجهة عموما النجاح فعاليات تربز باشعاعها وبعدها الوطني. 
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االنتصار على فرنسا لم يكن كافيا
فشل منتخب تونس يف اقتطاع ورقة العبور إىل الدور الثاين ألول 

مرة يف التاريخ ويأيت ذلك بعد تغلب أسرتاليا عىل الدامنارك بهدف 

الدور  إىل  فرنسا  لرتافق  نقاط،  بـ6  الوصافة  واحتاللها  نظيف، 

املرتبة  الرابعة يف  النقطة  ببلوغها  تونس  أُقصيت  املوايل، يف حني 

الثالثة.

وانتهى الشوط األول عىل وقع التعادل السلبي، إذ سيطر املنتخب 

ترجمتها  يف  مهاجموه  فشل  التي  الفرص  عديد  خالقا  التونيس، 

التونسية  الكتيبة  انتفضت  الثاين،  املباراة  ويف شوط  أهداف.  إىل 

بحثا عن هدف التأهل، ومتكنت من ذلك بعد متريرة من إلياس 

الفرنيس،  الدفاع  اخرتق  الذي  الخزري  وهبي  وجدت  السخريي، 

وسدد كرة دخلت شباك الحارس ستيف مانداندا.

بأسلحته  الفرنيس،  املنتخب  مدرب  ديشان،  ديدي  واستنجد 

إقحام  عرب  البدالء،  دكة  يف  املوجودة 

أنتوان غريزمان،  كل من كيليان مبايب، 

الكفة  تعديل  أجل  من  رابيو  وأدريان 

وضّخ دماء جديدة يف كتيبته.

من  مجموعة  الفرنيس  املنتخب  وشّن 

الدفاعات  عىل  الخطرية  الهجامت 

التونسية، والتي وجدت استامتة كبرية، 

وتألقا من الحارس أمني دحامن، ليحرز 

الدقائق  يف  هدفا  غريزمان  أنتوان 

التّسلل،  بداعي  ألغي   )97 )د  األخرية 

عن  النيوزلندي  الحكم  يعلن  أن  قبل 

قرطاج  نسور  بتفّوق  املواجهة  انتهاء 

بهدف نظيف.

أننا  مبا  للتاريخ  يبقى  قد  انتصار  وهو 

الخريطة  يف  النظر  بإعادة  مطالبون 

الكروية.

فشل منتخب تونس
 يف اقتطاع ورقة العبور 

إىل الدور الثاني 
ألول مرة يف التاريخ

تونس تفشل في بلوغ دور الـ16 رغم انتصارها »التاريخي« على فرنسا )1-0( 
وفوز أستراليا على الدانمارك )  0-1 (الثقافة القلعة الصغرى ألول مرة

وفاة وشكر
إثر وفاة املرحوم بإذن الله تعاىل:

جالل الدين الفورتي
مساء يوم األحد 27 نوفمرب 2022 

تتقدم عائلته املوسعة وإخوته بدر 

وشوقي وليىل وثريا بفائق عبارات 

الشكر لكل من حرض وهاتف 

وراسل للتعزية متمنني لهم أن ال 

يريهم الله مكروها وراجني من العزيز القدير أن يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جنانه.

رحم الله الفقيد وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

* هدف الخزري مل يكن كافيا لضامن الرتشح اىل الدور الثاين

أردنا الخروج بصورة مثالية أمام بطل العالم ونعتذر 
للجميع عن عدم تأهلنا للدور املوالي

التونيس، اعتذاره  قدم عيل معلول، الظهري األيرس للمنتخب 
للمونديال  الثاين  الدور  بلوغ  يف  قرطاج«  »نسور  فشل  بعد 

رغم االنتصار عىل فرنسا بهدف نظيف.
وتغلبت أسرتاليا عىل الدامنارك بهدف نظيف، لتحتل الوصافة 
بـ6 نقاط، وترافق فرنسا صوب الدور املوايل، يف حني أقصيت 

تونس ببلوغها النقطة الرابعة يف املرتبة الثالثة.
أمامنا  »كانت  املواجهة:  تال  الذي  ترصيحه  يف  معلول  وقال 
فرصة اليوم أمام بطل العامل، أردنا أن نخرج بصورة مثالية يف 

حالة مل نتأهل«.
أجمل  والقادم  تأهلنا،  عدم  عن  للجميع  »نعتذر  وتابع: 

بالنسبة إىل املنتخب التونيس«.

علي معلول: 
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30 مليارا يف خزينة 
الجامعة التونسية 

لكرة القدم
سيحصل كل منتخب يغادر دور مجموعات نهائيات كأس العامل “قطر 2022، عىل 9 
ماليني دوالر. وسيضخ االتحاد الدويل لكرة القدم مبلغا قدره 10.5 مليون دوالر أي 
بعد مغادرة نسور قرطاج  التونسية،  الجامعة  دينار يف حساب  مليون  يعادل 30  ما 

للمسابقة بعد مواجهة املنتخب الفرنيس )0 - 1 (.

جالل القادري يرد على 
تصريحات عصام جمعة

 
قال مدرب املنتخب الوطني جالل القادري حول ترصيحات الالعب الدويل 

السابق عصام جمعة حول األجواء داخل املنتخب: »ال تعليق بالنسبة 
إيّل، نحرتمه باعتباره هدافا تاريخيا للمنتخب، إن شاء الله لو تأثرنا بهذه 

الترصيحات سيظهر هذا غًدا خالل مواهتنا لفرنسا«.
وكان عصام جمعة العب منتخب تونس السابق قد أدىل بترصيحات صادمة، 

بشأن وجود بعض الالعبني يف قامئة نسور قرطاج بسبب دفع رشاوي، ومن بني 
األسامء التي تحدث عنها كان سيف الدين الجزيري

أنيس بوجلبان مدربا 
جديدا للنادي الصفاقسي  

أكد النادي الصفاقيس تعيني أنيس بوجلبان مدربا مساعدا للفريق. ومل يعلن النادي 
الصفاقيس عن هوية املدرب األول. والذي قد يكون فرنسيا بعد تحّول الرئيس املؤقت 

محمد الطرابليس إىل فرنسا.
ويُذكر أّن الهيئة التسيريية للنادي الصفاقيس أنهت مهاّم كل من املدرب األول لفريق 
أكابر كرة القدم كريم دلهوم واملدرب املساعد طارق سامل من عىل رأس االطار الفني 
للفريق. الهيئة تقدمت بالشكر لكل ما قدماه للفريق يف الفرتة املاضية ومتنت لهام 

التوفيق والنجاح يف باقي مسريتهام املهنية.

منتخب كرة اليد يشارك يف دورة بولونيا   

يف إطار استعداداته للمشاركة يف بطولة 
العامل لكرة اليد املقرر إقامتها خالل 
الفرتة املمتدة من 11 إىل 29 جانفي 

2023 بتنظيم مشرتك بني بولونيا 
والسويد يشارك املنتخب التونيس لكرة 

اليد أكابر يف بطولة األمم األربعة “4 
Nations CUP” التي ينظمها االتحاد 

البولوين لكرة اليد من 28 اىل 30 ديسمرب 

2022 مبشاركة منتخبات بولونيا وتونس 
والربازيل وكوريا الجنوبية.  

للتذكري فإن عملية سحب قرعة بطولة 
العامل لكرة اليد التي أقيمت يف مدينة 
“Katowice” البولونية يوم 2 جويلية 

املايض كانت قد أوقعت املنتخب التونيس 
يف املجموعة الثامنة التي تضّم اىل جانبه 

منتخبات الدامنارك وبلجيكا والبحرين.

برنامج مباريات املنتخب التونيس يف 
بطولة العامل:

يوم الجمعة 13 جانفي 2023:
س 18: تونس / البحرين 

يوم األحد 15 جانفي 2023:
س 20.30: تونس / بلجيكا 

يوم الثالثاء 17 جانفي 2023:
س 18: تونس / الدامنارك

املحكمة اإلدارية وقرارات جامعة كرة اليد  
أعلنت الجامعة التونسية لكرة اليد عن رفض املحكمة اإلدارية لجميع الطعون التي رفعت من ِقبَِل جمعية مقرين وجمعية كرة اليد بأريانة والتي تقيض 

بإبطال أشغال الجلسة العامة للجامعة التونسية لكرة اليد.
ويف ما ييل نص البالغ: »تعلم الجامعة التونسية لكرة اليد الرأي العام الريايض أن املحكمة اإلدارية أصدرت حكمها يف القضية التي رفعتها كل من الجمعية 
الرياضية لكرة اليد بأريانة وجمعية مقرين النسائية لكرة اليد ضد الجامعة التونسية لكرة اليد بهدف إبطال مآالت الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 27 
مارس 2022 والجلسة العامة االنتخابية بتاريخ 14 ماي 2022 ورفضت املحكمة جميع الطعون التي تقدمت بها الجمعيتني يف هذا االتجاه. كام سبق للمحكمة 

االبتدائية بتونس أن رفضت أيضا الطعن املقدم من ِقبَِل الجمعية الرياضية لكرة اليد بأريانة إللغاء الجلسة العامة االنتخابية وأقرت بسالمة اإلجراءات.
وتأيت هذه األحكام القضائية لتؤكد نزاهة وشفافية اإلجراءات املتبعة من الجامعة التونسية لكرة اليد خالل كامل املسار االنتخايب وبعده وتدعو الجامعة مرة 
أخرى إىل رضورة طّي صفحة االنتخابات نهائيا واالنكباب جميعا جامعة وأندية وكل مكونات عائلة كرة اليد التونسية عىل العمل الجاد لتجاوز الصعوبات 

الكبرية ومخلفات اإلرث الثقيل للسنوات السابقة يف كنف االحرتام املتبادل واالنسجام التام.
عن الجامعة التونسية لكرة اليد
الكاتب العام

أهال »أرسالن«
وحرمه  أمني شقرون  محمد  السيد  فراش  ازدان 
وفاء رجب كرمية األخ محمد رجب املوظف باالتحاد 
الجهوي للشغل باملنستري مبولود بهّي الطلعة اختارا 

له من االسامء أجملها:

* أرسالن *
وبهذه املناسبة يتقدم النقابيون بالجهة بخالص 
التهاين إىل األخ والجّد محمد رجب متمنني للمولود 
أبويه  ظّل  يف  العمر  وطول  الصحة  دوام  الجديد 

األكرمني أمني ووفاء.
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نجم املتلوي يتعاقد مع 
الشتاوي   

غادر املدرب الهادي املقراين حضرية نجم املتلوي وحصل التعاقد بعد ذلك مع املدرب 
وليد الشتاوي ليتوىل تدريب فريق أكابر كرة القدم.

واملهمة تبدو صعبة عىل الشتاوي يف غياب اإلمكانيات املالية والبرشية وهي عوامل 
دفعته سابقا إىل مغادرة أوملبيك سيدي بوزيد.

* محمد

الشرقي يدرب املروج الليبي   
تحول املدرب منصف الرشقي اىل ليبيا للتعاقد مع نادي املروج الناشط يف الدرجة األوىل، وبعد 

مسرية حافلة يف الرابطتني األوىل والثانية ينشد الرشقي توظيف خربته من أجل قيادة املروج 
للصعود اىل الدرجة املمتازة الليبية.

* م/ ن

إعالم بتلقي منحة أجنبية
عمال بأحكام الفصل 41 من املرسوم 88 لسنة 2011 املتعلق بتنظيم الجمعيات، 

تعلم جمعية صيانة املدينة واملحافظة عىل الرتاث بقليبية بتلقيها دعام ماليا اجنبيا  بقيمة الفني وأربعة وسبعني) 2074 أورو( 
 GNDR Global Network Of Civil Society )Organisations Disaster من الشبكة العاملية للحد من مخاطر الكوارث

)Reduction
وذلك يف إطار عقد رشاكة لتنظيم برنامج القيادة املحلية من أجل التأثري العاملي وزيارات تبادل املعرفة حول تغيري املناخ مع 

املجتمعات األكرث عرضة للخطر GNDR من 28 أوت 2022 إىل 5 سبتمرب 2022. وقد تّم تنزيل املبلغ بحساب الجمعية بتاريخ 
.2022\ 10 \ 04

* رئيس الجمعية الحبيب بن بوبكر

هيئة حكماء للنادي اإلفريقي 

قبول استقالة يوسف 
العلمي ولكنها ستواصل!

الحكامء  هيئة  أعضاء  إن 
اإلفريقي  للنادي  التابعة 
الهيئة  استقالة  تلقيهم  بعد 

املديرة الحالية
الوضع  تدارس  وبعد   – أ 
املستوى  عىل  للنادي  العام 

اإلداري والريايض.
عىل  االطالع  وبعد   – ب 
للجمعية  األسايس  القانون 
و65   46 الفصالن  وخاصة 

تقرر ما ييل :
 * أوال: قبول استقالة الهيئة 

املديرة الحالية.
الهيئة  تسمية  ثانيا:   *  
رئيسا  املستقيلة  املديرة 
لها  تسيريية  كهيئة  وأعضاء 
القانونية  الصالحيات  كل 

للهيئة املديرة املنتخبة وذلك منذ تاريخ تقديم استقالتها إىل حني انعقاد جلسة 
جميع  إكساء  عىل  التأكيد  مع  جديدة.  مديرة  هيئة  وانتخاب  انتخابية  عامة 
أعاملها -عىل تنوعها واختالفها- منذ اإلعالن عن استقالتها باملصادقة والنفاذ كل 

ذلك كيفام جاء بأحكام القانون األسايس للنادي اإلفريقي. 
الهيئة املديرة لتكوين لجنة االنتخابات عمال مبقتضيات الفصل  ثالثا: ندعو   *
77 من القانون األسايس حتى يتسنى لهذه اللجنة مبارشة مهامها طبقا للفصل 

49 من القانون األسايس.
الهيئة  به  الذي قامت  اإلداري واملايل  الجاد عىل املستوى  العمل  نثمن   ج – 
املديرة الحالية منذ توليها ملهامها يف ظروف عصيبة مّر بها النادي اإلفريقي قبل 

الجلسة العامة االنتخابية.
النادي  يبقى  حتى  الجمعية  حول  االلتفاف  إىل  األحباء  جميع  وندعو  هذا   *

اإلفريقي منارة يف سامء الرياضة التونسية.

الترجي الرياضي  

جلسة عامّة وبعد!
حددت الهيئة املديرة للرتجي الريايض يوم الجمعة 
23 ديسمرب 2022 ، موعدا النعقاد الجلسة العامة 

الخارقة للعادة والجلسة العامة العادية )موسم 
.)2022 / 2021

وذكر البالغ ان الجلسة العامة التقييمية ستكون 
يوم الجمعة 23 ديسمرب املقبل بداية من الساعة 
الرابعة بعد الزوال وسيتم خاللها عرض التقريني 
األديب واملايل فيام تنطلق الجلسة العامة الخارقة 
للعادة يف اليوم نفسه بداية من الساعة 18.30.

استقالة رئيس أوملبيك سيدي   بوزيد
قدم رئيس أوملبيك سيدي بوزيد محمد الطيب الحجالوي استقالته بصفة رسمية إىل وايل الجهة، وذلك نظرا إىل الوضع املادي الدقيق 

الذي مير به الفريق، وتواصل غياب الدعم املايل من قبل رجال األعامل املنتصبني بالجهة ورجاالت النادي.



1723 العدد   -  2022 ديسمبر   1 الخميس   24
اعالنات


