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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  
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االحتاد مدرسة حتفظ الكرامة
والبّد من عقل سيايس جيمع التونسيني

يف الذكرى 70 الغتيال الزعيم الوطني فرحات حشاد

انتخابات الربملان القادم:
سرتون ما ال عني رأت وال أذن سمعت...!

ترسيم 133 عامال يف بن عروس...ملاذا هذه اإلسقاطات املالية يف نظام التقاعد!؟
و3 آالف يف قطاع الصحة

حسام الحامي منسق ائتالف صمود

هيمنة رئـاسـة 
اجلمهورية عىل مجيع 
السلطات واملؤسسات 

هل سيبقى 
جــالل 

القادري 
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 70 ذكرى  يف  الطبويب  نورالدين  لالتحاد  العام  األمني  األخ  قال 
الحياء اغتيال الزعيم الوطني والنقايب فرحات حشاد أّن مثل هذه 
املناسبات تذكرنا باملسؤولية املجتمعية التي يتحّملها االتحاد العام 
التونيس للشغل وهو الذي توارثها جيال بعد جيل لتكون نرباسا ينري 
سنويا  نحييها  ونحن  اغتيال حشاد  عملية  ذكرى  أّن  كام  الدروب 
تزيد من ارصارنا عىل حمل األمانة عىل ثقلها ليكون االتحاد منظمة 
وان  الوطن  بخريات  ابناؤنا  ينعم  وان  الدهر  أبدا  وطنية مستقلّة 
نبتعد قدر االمكان عن املالسنات واملناكفات وعن ترذيل كّل عمل 

وطني.
هذا واستنكر األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور 
قيس سعيد  الجمهورية  رئيس  بني خطايب  التناقض  الطبويب  الدين 
الدويل  النقد  صندوق  مع  االتفاق  بنود  حول  الحكومة  ورئاسة 

وتحديدا التفويت يف املؤسسات العمومية ورفع الدعم.
الحكومة  عنينّ  التنفيذية  سلطة  رئيس  الجمهورية  »رئيس  وقال: 
وال  العمومية  باملؤسسات  مساس  ال  بأنه  ح  رصنّ مبرسوم  الحالية 

الربنامج  بأن  يرصحون  حكومته  أعضاء  املقابل  يف  الدعم..  لرفع 
الدعم والتفويت يف مؤسسات عمومية.. فمن  لرفع  بنودا  يتضمن 
سنصدق؟«. وأضاف: »إن وزيرة املالية أكنّدت أننّ بيع الرشكة الوطنية 
للتبغ والوقيد خط أحمر«٬ متابعا: »وال أحد أعلم االتحاد رصاحة عن 

قرار رفع الدعم الذي اعتربه أعىل هرم يف السلطة خطا أحمر أيضا، 
األخ  املوضوع؟ ودعا  النقد يف  املقابل تحدث مسؤولو صندوق  يف 
االجتامعيني  والرشكاء  العام  الرأي  مصارحة  إىل  الطبويب  الدين  نور 
أجل  من  الطاولة  عىل  وطرحها  ومضامينه  االتفاق  بنود  بحقيقة 
أننّ االتحاد ال يرفض  الطبويب  الحلول. وكشف األخ  النقاش وإيجاد 
فكرة رفع الدعم وهو مستعد للجلوس ومناقشة االقرتاحات، لكن 

رشط الرتفيع يف األجر األدىن املضمون إىل 1300 دينار.
املجتمع  فقيمة  للتونسيني  للناس وتخوين  وتابع: »كفى شيطنة 

من قيمة رئيسه«.
»إذا  الطبويب:  األخ  قال  فقد  الحكومة،  رئيسة  إىل  بالنسبة  أما 
كانت هناك خيارات تحت الطاولة متس من قوت التونسيني وأمنهم 
الغذايئ، فلن نسكت وسنلعب دورنا يف النضال السلمي واالحتجاج.. 

وكل طرف يتحمل مسؤوليته«.
وأضاف إننّ االتحاد هو منظمة نقابية تُعنى بالشأن العام، وفق 
وصفه، أعلن يوم 26 جويلية عن مساندته ملسار رئيس الجمهورية 

قيس سعينّد لكنه مل يعلن مساندته للسلطة املطلقة.
جويلية  لـ25  مساندتنا  عن  نا  عربنّ »يوم  الطبويب:  األخ  وأضاف 
لكن  اإلصالح  ثم  للتأمل  حقيقة  فرصة  واعتربناها  ضوابط  وضعنا 
التنبيه من  التوجه نحو  الواقع الجديد واإلصالحات مل تأت فقررنا 

خطورة الوضع«.
أهدافه  عن  انحرف  جويلية   25 مسار  أن  الطبويب  األخ  واعترب 
املفرطة، مضيفا  املطلقة والشعبوية  للتفرقة والسلطة  وأصبح رمزا 
ولن  الخطإ  من  معصوم  أحد  ال  الجمهورية  لرئيس  »نقول  قوله: 
تستطيع انقاذ تونس دون االصغاء اىل اآلخر والجلوس معه وخاصة 
عىل  ال  نتنافس  ال  فنحن  املناصب...  عن  يبحث  ال  الذي  االتحاد 

انتخابات ترشيعية وال رئاسية ولسنا طالب سلطة«.

وأكد األخ الطبويب أننّ عودة املنظومة السابقة لن تنقذ تونس من 
أزمتها وال الشعبوية الحالية الخارجة عن سياق القرن 21 قادرة عن 

إنقاذها أيضا، ولذا األمر مرتوك للشعب للتعبري عن إرادته.
كل  حيث  بـ»الكاريث«  االقتصادي  الوضع  الطبويب  األخ  ووصف 
سياسيا  عقال  يتطلب  األمر  أن  معتربا  سلبية،  االقتصادية  املؤرشات 
محنكا قادرا عن تجميع التونسيني حول رؤية واقعية وعقالنية تنقذ 

البالد من الخطر الداهم.
أما بخصوص تحميل االتحاد لجزء من املسؤولية عن تردي الوضع 
يف  بالزيادة  املستمرة  واملطالبة  اإلرضابات  خالل  من  االقتصادي 
األجور واالنتدابات يف السنوات الفارطة، فقد عرب األخ الطبويب عن 
رفضه القاطع لتحميل املسؤولية لالتحاد قائال: »االتحاد مل يكن له 
أي دخل يف تدهور الوضع يف السنوات الفارطة فهل االتحاد له دخل 
يف تركيز رشكات البستنة وعامل الحضائر؟ أما الزيادة يف األجور فهو 
حق أريد به باطل اعتبارا ألن األجور يف تونس هي األدىن يف العامل 

وسط غالء متواصل للمعيشة«.
واننّ الزيادة االخرية مل تكن لها قيمة بعد ان ضاعت يف الزيادات 

يف املواد املعيشية واالداءات وارتفاع القيمة املديرية.

املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي
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األخ األمني العام يف الذكرى 70 الغتيال النقايب الوطني والقائد الفذ فرحات حشاد

بقلم األستاذ: محّمد الحمدي
الخيمة  هو  غل  للشنّ التونيسنّ  العامنّ  االتنّحاد  أننّ  الجميع  يعرف 
عبة...  الوحيدة التي تبقنّت للتنّونسيات والتنّونسيني يف هذه األينّام الصنّ
إننّه الخيمة التي نستظلنّ بظاللها عندما تحرقنا شموس القهر وتُؤوينا 

عندما تنغلق يف وجوهنا أبواب الوطن املغدور واملخطوف...
مطلبينّة  نقابة  يوما  يكن  مل  غل  للشنّ التونيس  العام  االتحاد  إننّ 
ظروفهم  بتحسني  واملطالبة  منظوريها  عن  فاع  الدنّ فقط  هدفها 
ا كان صوت الحقنّ امللعلع الذي ارتفع يف كلنّ  املادينّة واملعنوينّة وإننّ
املحطنّات التاريخينّة الحاسمة دون خوف أو وَجل دفاعا عن تونس: 

وطنا وشعبا وكادحني...
وت يف العهد االستعامرينّ وكان اغتيال أمينه  لقد ارتفع هذا الصنّ
اد رضيبة لذلك... كام ارتفع طيلة املراحل  هيد فرحات حشنّ العامنّ الشنّ
التي تلت الِحقبة االستعامرينّة مامنّ تولنّد عنه سجن اآلالف من أبنائه 
والتنّنكيل بهم وقتل املئات منهم... ورغم كلنّ ما تعرنّض له االتنّحاد 
كطائر  دوما  ظلنّ  فقد  ودسائس  مؤامرات  من  املرشق  تاريخه  عرب 
الفينيق ينتفض من رماده ويستعيد عنفوانه ويكون أبهى وأجمل 
إىل  خول  والدنّ والهزمية  االنكسار  إالنّ  أعداؤه  يْجِن  مل  املقابل  ويف 

مستنقع التنّاريخ...
اليوم يرتفع صوت االتنّحاد من جديد دفاعا عن قوت التنّونسيني 

وذودا  وكرامتهم 
عن سيادة وطن استباحه الحكنّام العمالء وأسيادهم وأولياُء نعمهم 
الردنّة تشكنّك  لكننّنا نالحظ قوى  الدويلنّ  الننّهب  إىل جانب صناديق 

وتفرتي عليه...
الننّاعقة إننّ االتحاد هو ملح هذه األرض وجبالها  نقول للغربان 
هذه  يف  حتام  وسينترص  تشويهكم  حمالت  تضريه  فلن  الرنّوايس 
د صوت الحقنّ وألننّه صوت من ال  املعركة التي يخوضها ألننّه يجسنّ
عب التونيسنّ يف تاريخه الحديث...  صوت له وألننّه أنبل ما أفرزه الشنّ
غل حرنّا، دميقراطينّا، مستقالنّ وشامخا  عاش االتنّحاد العامنّ التونيسنّ للشنّ

والخزي والعار ألعدائه.

اإلّتاد العام التونيس للّشغل ال نختلف عليه

تعّلمنا املحافظة عىل األمانة واالرث

 مسار 25 جويلية 
انحــرف

 عن أهدافه النبيلة

 نحن مع أن نحفظ حقوق 
األجراء وال لبيع القطاع العام

البدّ من عقل سياسي
 محنّك يجمع كّل التونسيني
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تعزية إىل عائلة بوصبيع املوسعة
تويف يوم األحد 4 ديسمرب 2022 رجل األعامل حامدي بوصبيع

النادي  لجمعية  سابق  ورئيس  بتونس  املرشوبات  صنع  رشكة  عام  مدير  رئيس  هو  الفقيد 
التنفذي  املكتب  يتقّدم  الجلل  املصاب  هذا  وإثر  املركزي.   للبنك  سابق  ومحافظ  اإلفريقي، 
الوطني لالتحاد وعىل رأسه األخ األمني العام نور الدين الطبويب وأرسة جريدة »الشعب« بأحّر 
التعازي واملواساة لكافة عائلته راجني من املوىل سبحانه وتعاىل أن يتغّمده بواسع رحمته وأن 

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

تعزية ومواساة   
الله  بإذن  له  املغفور  نبأ وفاة  تلقينا  الحزن واألىس  ببالغ 
تعاىل الشاعر فتحي سايس وإثر هذا املصاب الجلل تتقّدم 
أرسة جريدة الشعب بأحّر التعازي واملواساة لكافة عائلته 
أن  وتعاىل  سبحانه  املوىل  من  راجني  وزمالئه  وأصدقائه 
يتغّمده بواسع رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب 

والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

قيس سعيد يف ذكرى 
فرحات حشاد  

أرشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، يوم اإلثنني 5 ديسمرب 2022 بالقصبة، 
عىل موكب إحياء الذكرى 70 الغتيال الزعيم النقايب فرحات حشاد. وحرض 
الحكومة،  رئيسة  رمضان  بودن  نجالء  السيّدة  بالخصوص،  املوكب،  هذا 
والسيّد مالك الزاهي وزير الشؤون االجتامعية، واألخ نور الدين الطبّويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل، وعدد من أفراد عائلة الشهيد 

يتقدمهم نجله األخ نور الدين حشاد.
كام حرض هذا املوكب كل من السيّد وايل تونس والسيّدة رئيسة بلدية 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  رئيس  والسيّد  تونس 

التقليدية وعدد من أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد.
وتوىّل رئيس الدولة وضع إكليل من الزهور عىل رضيح الشهيد، قبل تالوة 

فاتحة الكتاب ترحام عىل روح الزعيم النقايب الراحل.

في الذكرى 70 الغتيال الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد

االتحاد مدرسة تحفظ الكرامة وتدفع للقيم وتساند القضايا العادلة
كانت ذكرى 70 الغتيال فرحات حشاد الزعيم الوطني مناسبة مهّمة 
أكدت تالحم النقابيني والتزامهم لقضاياهم وتشبثهم باالرث الذي تركه 

الرواد.
الكربى يف  النقابية  العائلة  الذكرى 70 كانت مناسبة اخرى اللتقاء 
مواصلة  العزم عىل  لتؤكد  جاءت  التي  وهي  بالعاصمة  املؤمترات  قرص 
الدفاع  االتحاد  تعّود  التي  الكربى  القضايا  الدفاع عن  النضال ومواصلة 
عنها داخليا وخارجيا وهي من امهات القضايا االنسانية اليوم وغدا الن 
االتحاد هو املجتمع وحراكه من رحم املعاناة ودفاعا عن الحريات وعن 

سبل العيش الكريم.

70 سنة مرت وكأّن حادثة اغتيال حشاد العظيم عىل يد الغاشمني 
يف  انظر  وانا  هذا  اقول  البارحة  حصلت  قد  والظاملني 
عىل  املناسبة  حرضوا  الذين  املناضلني  عديد  وجوه 

اهميتها االنسانية واالخالقية.
 الذكرى 70 زادت يف تالحم النقابيني الذين جاؤوا 
االكرب  الشعار  حاملني  الجمهورية  جهات  مختلف  من 
وهو عىل دربك نسري يا حشاد، كام ارتفعت الحناجر يف 

قرص املؤمترات لرتفع عديد الشعارات رافضني أساسا التفويت يف القطاع 
العام مهام حصل عىل انغام عزف وغناء فرقة الكرامة التي اثثت الجزء 

شدت  وبأنغام  متميز  بذوق  السواكن  بتحريك  وذلك  لالحتفالية  االول 
إليها عدًدا كبريًا من الوافدين الذين عجزت 
قاعة قرص املؤمترات عن احتضانهم كام ال 
غاية  كان  الذي  بالتنظيم  التنويه  من  بّد 
مستوى  يف  االحتفالية  لتكون  الحرفية  يف 
يكون  ان  امل  عىل  العظيم  وقيمة حشاد 
املوعد الجديد واملتجدد الحياء الذكرى 71 
والجميع عىل قلب رجل واحد وهو ان يظل االتحاد شامخا حرا ومناضال 
ومستقال اىل أبد الدهر وغري بعيد عن احتفالية قرص املؤمترات تحول األخ 
بعض  مبعية  الطبويب  الدين  نور 
الوطني  التنفيذي  املكتب  اعضاء 
الفاتحة  لقراءة  الزالج  مقربة  إىل 
حشاد  فرحات  الزعيم  روح  عىل 
السالم  عبد  االخوين  روح  وعىل 
وهام  املباريك  وبوعيل  جراد 
مسرية  يف  املهمني  القياديني  من 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
عىل  وشكرا  الوفاء  عىل  فشكرا 
ليكون  تدفع  التي  النضال  روح 
االموات  او  االحياء  سواء  الرواد 
االحداث  معمعة  قلب  يف  منهم 
العام  االتحاد  الكبري  حرضة  ويف 
سيحافظ  الذي  للشغل  التونيس 
ومبادئ  وقيم  رسالته  نبل  عىل 
رجاله ألّن تونس هي أساس كل 

نضال انساين.
* رمزي الجبّاري

قراءة الفاتحة على روحي 
األخوين عبد السالم جراد 

وبوعلي المباركي
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إئتالف  نظمه  الذي  اللقاء  خالل  طرحت  التي  األسئلة  هي  عديدة 
صمود منذ أيام قليلة منصهرة كلها يف سؤال كبري هو »االنتقال الدميقراطي 
اىل أين« والذي كان انطالقا من تقديم كتاب االستاذ امني محفوظ »مسار 
دستور تونس 2022 بني حلم الدميقراطية ومخاطر الديكتاتورية« مبشاركة 
مجموعة من الشخصيات الوطنية ذلك ما ذكره حسام الحامي يف حديثه 
لـ »الشعب« اذ اعترب ان مثل هذه اللقاءات غايتها توسيع الحوار بني اهم 
الفاعلني يف املشهد العام بعد ان تعطل مسار االنتقال الدميقراطي السباب 

عديدة باتت معلومة للجميع.
املخاطر  ناقش  الوطني  اللقاء  ان هذا  إئتالف صمود  وأضاف منسق 
او  حقوقي  او  سيايس  جانب  اي  تستنث  مل  والتي  املسار  بذلك  املحدقة 
اقتصادي او اجتامعي ذلك ان اإلئتالف رفض ما جاء يف دستور 2022 الذي 
ان ما جاء به املرسوم 55 يف عالقة  الدميقراطية بل  غيب كل املامرسات 
باالنتخابات عّمق من االزمة اذ انه تخىل عن تكريس مبدأ التناصف بني 
املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة وهذا ما نراه اليوم من النسبة الضعيفة 
للترشيعية  املرتشحني  مجموع  من   ٪12 تتجاوز  مل  والتي  املرأة  ملشاركة 
العمومي   التمويل  االنتخايب(  القانون  )ونعني  الغى  انه  مبا  القادمة 
الكفاءات  من  كبرية  اعداد  مشاركة  اعاق  ما  وهذا  لإلنتخاب  للمرتشحني 
والخربات لعدم توفر السند املادي لديها خاصة بالنسبة للنساء والشباب 
كام فرض ذات القانون الرتشح حيث مقر السكنى وهو نوع من الفرض 
لهم من روابط  الصلة بني املرتشحني ومناطقهم االصلية وما  الذي يقطع 

تشدهم اليها.
من   55 الفصل  تضمنه  ما  بني  التناقض  عند  الحامي  حسام  توقف 
باعتبارها احد  بها  الحقوق والحريات من عدم املساس  الدستور يف باب 
ركائز النظام الدميقراطي الن املامرسة  كشفت عدم التناسب بني العقوبات 
واملخالفات املرتكبة كام هو متعارف عليه مبختلف التجارب الدميقراطية 
والتي ال تتجاوز سقفا محددا يف العقوبات املالية ومثلها السجنية ما بني 10 
و15 يوما وليس كام هو لدينا حيث تصل العقوبة اىل سنوات من السجن 
والحريات  بالحقوق  املتشّدق  الرسمي  الخطاب  مع  يستقيم  ال  ما  وهو 
التعبري  تهديدا حقيقيا لحرية  املرسوم 54 والذي ميثل  نتوقف عند  وهنا 
وما نراه اليوم من محاكامت للصحافيني واالعالميني دليل عىل ذلك يف ظل 
وجود املرسومني 115 و116 املفرتض ان يخضع لها املنتمني للقطاع وعىل 
لتكريس  تسعى  القامئة  السلطة  من  الرغبة  ان  اال  املساءلة  تتم  أساسها 
للمسار  انحرافا خطريا  الزجري والردعي وهذا ما نعتربه  وفرض االسلوب 

الدميقراطي الذي كنا ننتظر منه الكثري خاصة بعد 25 جويلية.
* محاكامت مجانية

وبني محدثنا ان املشاركني يف هذا اللقاء استنكروا املحاكامت االخرية 
للناشطني الحقوقيني واالعالميني والسياسيني وما يتعرضون له من هرسلة 
ومامرساتها  السلطة  افعال  ميجد  منطي  مشهد  خلق  ملحاولة  وتضييقات 
وتلميع صورتها وتربير اخفاقاتها التي امتدت اىل اغلب املجاالت والقطاعات 
وهذا ما نراه اليوم من ارتفاع لالسعار ولتكاليف العيش وتدهور املقدرة 
الرشائية الغلب رشائح املجتمع حيث تردت اوضاعها دون امل يف الخروج 
منها وما نتج عنه من احتقان اجتامعي نتوقع ان تتوسع دائرته من خالل 
السلطة  لتقوم  مختلفة  بأشكال  سلميا  الضغط  اجل  من  االحتجاجات 

باصالحات حقيقية بعيدا عن الشعارات والوعود الزائفة.
* الهيمنة عىل كّل السلطات

وبخصوص ما ستفرزه االنتخابات الترشيعية املنتظرة يوم 17 ديسمرب 
الجاري يرى منسق ائتالف صمود انها لن تغري اي يشء يف تردي االوضاع 
بل هي ستكرس مرة اخرى هيمنة رئيس الجمهورية عىل جميع السلطات 
خاصة وانه مبوجب دستور 2022 ال يخضع ال للرقابة وال للمحاسبة وهذا 
يتعارض مع املسار الدميقراطي وبالتايل فان الربملان القادم سيكون مواليا 
التي  القوانني  مشاريع  مترير  عىل  دوره  وسيقترص  الجمهورية  لرئيس 
ستعرض عليه طاملا ان االحزاب واغلب الطيف السيايس واملدين قاطع هذه 
االنتخابات الن القانون االنتخايب مل يرتك للمؤسسة الترشيعية اي دور فاعل 
كام هو متعارف عليه باالنظمة الدميقراطية وهذه السلبية ستنعكس الحقا 
او اجتامعي  او اقتصادي  انها ستعطل اي اصالح حقيقي سيايس كان  مبا 
االنتخايب وبذلك سيتحول  الهدف االول من اجراء االستحقاق  تبقى  التي 
الربملان برتكيبته التي ستفرزها االنتخابات القادمة جزء من االزمة وليس 

جزء من الحل.
* عدم التمرس

واصل حسام الحامي القول بان املتابع لسري الحملة  االنتخابية من 
خالل تدخالت املرتشحني مبختلف الدوائر االنتخابية يتبني له ولالسف عدم 
بداية  التعاطي معه  واملدين وكيفية  السيايس  العمل  غالبيتهم عىل  مترّس 
من رضورة االطالع الجيد عىل مهام النائب أوال ثم عىل الصالحيات املرتتبة 
التمرس والدراية استمعنا اىل  النيابة الربملانية ومن هنا اي من عدم  عن 
تلك الوعود التي اطلقوها هكذا دون وعي منهم بصعوبة تنفيذها عىل 
والناخبني  املرتشحني  بني  وجفوة  تباعدا  الحقا  سيخلق  مام  الواقع  أرض 

ما  انجاز  سينتظرون  الذين 
خالل  وعود  من  أطلقوه 
سرنى  كام  االنتخابية  الحملة 
سحب  حاالت  من  العديد 
الوكالة من النواب مبا سيعمق 
عدم االستقرار السيايس الذي 

تعيشه البالد منذ مدة.
* تجمع القوى الوطنية

إئتالف  منسق  وبني 
ان  الحامي  حسام  صمود 
الوطنية   للقوى  تشتت  هناك 

تركيز  عىل  عجزها  رغم  الحالية  املنظومة  استمرار  يعني  ما  الدميقراطية 
نظام دميقراطي يلبي مطالب التونسيني  االقتصادية واالجتامعية وبالتايل 
فإن االستعدادات للمواعيد االنتخابية القادمة وأعني تجديدا االنتخابات 
الرئاسية يتطلب تجمع تلك القوى حول مجموعة من القيم وفق برنامج 
هدفه اخراج البالد من االزمة التي تعيشها مع التأكيد عىل رضورة توفر 

الظروف املثىل لالنتخابات حتى ال يستمر الحال عىل ما هو عليه اآلن.
* املرسوم 54

عند  توقف  اذ  اإلتالف  مدة  منذ  اصدره  الذي  بالبيان  الحامي  وذكّر 
التداعيات املرتتبة عىل املرسوم عدد 54 املتعلق مبكافحة الجرائم املتصلة 
بأنظمة املعلومات واالتصال وما كان نبه اليه إئتالف صمود من خطورة 
االحكام الثقيلة التي تضمنها والتي تشكل تهديدا لحرية التعبري مبا يخلق 
القوى  ودعا  دستوريته  لعدم  بسحبه  طالب  لذلك  منطيّا  إعالميّا  مشهدا 
الدميقراطية من املجتمع املدين والسيايس والشخصيات املستقلة والناشطني 
عن  واملدافعني  الدميقراطية  بقيم  املتشبثني  واملوطنات  املواطنني  وكل 
لفرض  النظام  إلجبار  التاريخية  مسؤولياتهم  لتحمل  والحريات  الحقوق 
سحب املرسوم 54 وكل القوانني واالوامر واملراسيم القمعية خاصة وان 
عن  عجزت  نفسه  الوقت  ويف  استبدادية  نزعة  ابدت  القامئة  السلطة 
تحقيق املطالب الشعبية املتمثلة أساسا يف االصالح واملحاسبة كام فشلت 
يف نفس البيان يف توفري الحد االدىن من العيش الكريم للمواطن التونيس.

هيمنة رئاسة اجلمهورية عىل مجيع السلطات واملؤسسات يتعارض مع أسس االنتقال الديمقراطي
حسام الحامي منّسق ائتالف صمود لـ »الشعب«

* حسام الحامي

توقف عبد الحق السلطاين )كاتب جمعية مالحظون بال حدود( يف 
ومسار  الترشيعية  لالنتخابات  املرتشحني  قبل  من  يتداول  ملا  قراءته 
الحملة االنتخابية بصورة عامة إذ الحظ غياب االهتامم الشعبي بها 
وارجع ذلك اىل اسباب عديدة أولها تزامنها مع فعاليات كأس العامل 
التي شدت إليها االهتامم واألنظار يف جميع دول العامل. أما االسباب 
الداخلية فهي عديدة حسب قوله ومنها غياب التمويل العمومي إذا 
أخذنا يف االعتبار ان 65٪ من املرتشحني هم من املنتمني إىل الوظيفة 
العمومية و20٪ من املتقاعدين والطلبة والعاطلني عن العمل وبالتايل 
فإن دخلهم اما محدود او معدوم مبا يعوق قيامهم بالدعاية املطلوبة 
يف مثل هذه االستحقاقات االنتخابية والتي تتطلب االعتامدات املالية 
محدثنا  ويواصل  السابقة.  التجارب  مختلف  بينته  ما  وهذا  الالزمة 
تفسري ما اعتربه »حملة انتخابية باهتة« بالقول ان متابعة املتداول من 
قبل املرتشحني خالل االيام املاضية كشف عن نقص يف التجربة لدى 
الغالبية منهم اساسا النشاط ضمن االحزاب ومنظامت املجتمع املدين 
وهو ما جعل خطابهم متمركزا يف القضايا املحلية الضيقة دون التوسع 
ما  بخصوص  يقرتحونه  ما  فإن  وبالتايل  الكربى  الوطنية  املشاغل  إىل 
يقولون انها مشاريع وبرامج ال ترتقي إىل مستوى انتخابات ترشيعية 

بل هي اقرب لالنتخابات البلدية.
أضاف كاتب عام جمعية »مالحظون بال حدود« انه ومن خالل ما 
تّم االستامع له من تدخالت للمرتشحني يف الحملة االنتخابية الترشيعية 
النائب وهذا مرده  للمتابعني ان هناك عدم اطالع وفهم لدور  يتبني 
عدم فهم وضع املؤسسة الترشيعية يف دستور 2022 أي ان هناك خلطا 
بني ما نص عليه سابقا دستور 2014 من مهام وأدوار وهي التي ظلت 
االدوار واملهام مل تعد موجودة  تلك  أن  االغلبية يف حني  راسخة لدى 

امامه  واملتاح  النائب  تحرك  هامش  فإن  وبالتايل  الجديد  الدستور  يف 
مهام فعل فقد اصبح ضيقا ومحدودا ومل يعد ممكنا الحديث عن تلك 
التي  الدوائر  واقع  بها  سيغريون  التي  الضخمة  واملشاريع  االنجازات 
ترشحوا عنها وهو ما سيعيق التواصل غدا مع الذين انتخبوهم بعد 
عجزهم عن االلتزام بتلك الوعود ومن هنا يحصل ضغط عىل النواب 

سيؤدي الحقا إىل سحب الوكالة منهم.
* برملان مشتت

االنتخابية  الحملة  خطاب  من  املتداول  انعكاسات  وبخصوص 
اىل  السلطاين  الحق  عبد  القادم ذهب  الربملان  تركيبة  الترشيعية عىل 
حقيقة  يف  هي  املرتشحني  قبل  من  املطروحة  املواضيع  عديد  كون 
االمر مسائل تحتاج إىل توازنات حزبية وتكتالت برملانية لفرض عديد 
تشكيل  من  الحقا  متكن  لن  الفردية  الرتشحات  ألن  القوانني  مشاريع 
وعدم  القوانني  مشاريع  تعديل  عىل  قادرة  وازنة  صلبة  تحالفات 
املشهد  يكون  ان  أتوقع  فإنني  وبالتايل  الحكومية  لالمالءات  الخضوع 
االيديولوجية  الخلفيات  تغليب  مزيد  مع  مشتتا  مستقبال  الربملاين 

واالصطفاف الفكري دون البحث عن القواسم املشرتكة.
* الوظيفة الترشيعية

أرجع محدثنا مثل هذا املشهد إىل أن تجربة املرتشحني املحدودة 
ال متكنهم من الخوض يف عديد امللفات التي هي مشغل وطني يف اكرث 

ناحية  من  هذا  مجال  من 
الدستور  تقييد  ان  اخرى 
للدور   2022 لسنة  الجديد 
نواب  مجلس  من  املرتقب 
فاعال  يجعله  لن  الشعب 
رئيسا يف املنظومة السياسية 
حددها  انه  مبا  الحالية 
بالوظيفة الترشيعية يف حني 
السابق تعرف  انها كانت يف 
ترشيعية  سلطة  أنها  عىل 
والبون شاسع ما بني الوظيفة 
االخرية  هذه  الن  والسلطة 

بالحكومة  عالقة  يف  خاصة  الصالحيات  عديد  متنح  بالربملان  عالقة  يف 
وحاالت سحب الثقة منها مراقبتها ومساءلتها.

الوظيفة  باب  يف   2022 دستور  تضمنه  ما  مبوجب  يصعب  اذ 
الثلثني  اغلبية  التي تتطلب توفر  الثقة  الترشيعية تفعيل آلية سحب 
مجلس  ومثله  القادم  الربملان  تركيبة  إىل  نظرا  مستحيل  امر  وهو 
اىل  تكون مصطفة  ان  املتابعني  يتوقع حسب  التي  واألقاليم  الجهات 
جانب رئيس الجمهورية ولن تكون هناك مجادالت او اعرتاضات عىل 
الترشيع  غرفتي  عىل  الحقا  ستعرض  التي  والربامج  القوانني  مشاريع 
الحكومة  مع  العالقة  ان  اي  واالقاليم(  الجهات  ومجلس  )الربملان 
ستكون متامهية ومتناغمة وال حاجة إىل تلك اآللية لسحب الثقة أو 

االعرتاض عليها.

الربملان القادم سيكون مشّتتا وبال صالحيات
عبد الحق السلطاين كاتب عام جمعية مالحظون بال حدود لـ »الشعب«

* عبد الحق السلطاين

الربامج املعلنة يف الحملة  االنتخابية هي 
أقرب إىل االنتخابات البلدية منها إىل التشريعية

لطفي املاكني

لطفي املاكني
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* ناجح مبارك
 تجاوز املحامون خالفاتهم مع القضاة وذلك بعد سلسلة االتهامات 
القضايا  خلفية  عىل  القضاة  ونقابة  للمحامني  تونس  فرع  بني  املتبادلة 
املرفوعة ضد عدد من املحامني املتهمني بتعطيل سري الجلسات وآخرهم 
املحامي كثري بوعالق وقد صوب املحامون وجهة »بنادقهم« إىل وزارة 
العدالة  ملرفق  العام  الوضع  برتدي  جفال  ليىل  الوزيرة  متهمني  العدل 
وكذلك املجلس األعىل للقضاء لوجود احتقان لدى عموم املحامني نتيجة 
الشغور يف الخطط القضائية وندد رئيس فرع املحامني بتونس العرويس 
االبتدائية  املحكمة  بني  الفاصل  بلعيد  شكري  الشهيد  نهج  بغلق  زقري 

ومحكمة االستئناف مام عطل مصالح املحامني وكتبتهم.
واملحامني  املهنة  أهل  مع  الحوار  ملنافذ  الوزارة  بغلق  الفرع  ندد 
اساسا مع تواصل التأخري يف فصل امللفات وطالب املحامون وهم األكرث 
عددا وعدة يف فرع تونس بالتعجيل يف إقرار الخطط القضائية وإقرار 
دفرت لتسلم األحكام واعادة فتح نهج الشهيد شكري بلعيد. هذه القضايا 
تغافل  العدالة  مرفق  سري  عىل  تؤثر  التي  العالقة  واملطالب  اإلجرائية 
عنها املحامون ولو إىل حني وصوبوا اهتامماتهم اآلن اىل مساندة القضاة 
الدفاع ممن تسببوا ويف  املعزولني رغم وجود محامني وقضاة يف لجنة 

زمن ما قبل الثورة يف عزل وإعفاء ونقل تعسفية ضّد عدد من القضاة.
ومل يكتِف املحامون بالتنديد بعزل القضاة وما أسموه »بعدم احرتام 
اإلدارية  املحكمة  لقرارات  العدل  ووزارة  والحكومة  الجمهورية  رئاسة 
عرب البيانات بل اجتمع سبعة أعضاء من العمداء السابقني وشكلوا لجنة 
للدفاع عن القضاة املعزولني ومنهم العميد عبد الوهاب الباهي وعبد 
املحرزي  وعامر  الطبيب  وشوقي  محفوظ  والفاضل  موىس  بن  الستار 

وعبد الرزاق الكيالين الذي تالحقه قضايا هو نفسه.
 * استثناء العميد بودربالة 

ابراهيم بودربالة حسب ما  هذا مع استثناء العميد املنتهية واليته 
الذي قال إن املحامني يقفون  أكد عىل ذلك املحامي كامل بن مسعود 
األربعني  تتجاوز يف عددها  الدفاع  العادلة وان لجنة  القضايا  إىل جانب 
بالرائد  صادر  مرسوم  بحكم  املعزولني  القضاة  عن  ال  للدفاع  محاميا 
الرئايس عدد 516 لسنة 2022 بل عن  الرسمي يف 1جوان 2022 واألمر 
كل من لحقه التعسف والهرسلة واإلقالة مبا أن السلطة التنفيذية تواصل 
هرسلتها والتنكيل بالسلطة القضائية ورضب استقالليتها، هذا مع وضع 
عدد من القضاة تحت طائلة التتبع الجزايئ دون اسباب وجيهة. واعترب بن 
مسعود أن القضاة املبارشين يرزحون تحت االمالءات والهرسلة من أجل 

إخضاعهم وتركيعهم لفائدة السلطة التنفيذية.
* أحكام باتة مل تنفذ

تنفيذ 49  بإيقاف  باتّة  أحكاما  قد أصدرت  االدارية  املحكمة  كانت 
قرار من بني 57 يف حق القضاة املعزولني وهذا امللف عطل حركة القضاة 
وهي حركة سنوية وحسب ما جرت به العادة مع شهر اوت وقبل افتتاح 
القضاة  ضمنيا  ادمج  قد  للقضاء  األعىل  املجلس  وكان  القضائية  السنة 
املعفيني والصادرة بشأنهم قرارات بوقف التنفيذ، من ذلك إدماجهم يف 
غري خططهم كحل أويل لالزمة إال ان رئيس الجمهورية اعرتض عىل ذلك 
إىل  ذلك  واحال   2022 فيفري   12 يف  املورخ   11 عدد  املرسوم  مبقتىض 
املجلس الذي استكمل أعامله وأعاد اإلحالة إىل رئاسة الجمهورية والذي 
وضع األمر بني الرفوف. عدة انعكاسات سلبية لعدم نرش حركة القضاة 
والتي خلفت فوىض يف مختلف محاكم الجمهورية بني املحاكم االبتدائية 
التحقيق ووكالء  قضاة  بني  القضائية  الخطط  والتّعقيب ويف  واالستئناف 
املتضامنني  املحامني  يعود حسب  الرئيسيَ  والسبب  وغريهم  الجمهورية 
مع القضاة إىل قرار العزل لعدد منهم وخاصة ما ترتب عن ذلك من عدم 
تنفيذ قرار املحكمة اإلدارية وهذا ما وحد الرؤى بني القضاة واملحامني. 

ملف العزل يقرب وجهات النظر بني القضاة واملحامني يف أورقة املحاكم

لالنتخابات  املرشحني  بعض  رفعها  التي  الشعارات  قوبلت 
يف  وخاصة  التونسيني  أوساط  بني  سخرية  مبوجة  املقبلة  الترشيعية 
عن  ناهيك  باملثرية  البعض  وصفها  حيث  االجتامعي  التواصل  مواقع 
املتابعني  من  البعض  وصفها  والتي  املرتشحون  قدمها  التي  الوعود 
للشأن العام بالغريبة والتي تخلو من الجدية واملصداقية كام استغرب 
العديد من املتابعني لطريقة املرتشحني يف الرتويج لحملتهم الدعائية 
عىل غرار املرشح الذي وعد بالعمل عىل تهاطل األمطار، فيام توعد 
وصفه  ما  وأمام  الدولة..  هيبة  لفرض  والعصا  القوة  باستعامل  آخر 
بعض الناشطني واملتابعني للشأن العام باملهزلة، يبقى السؤال املطروح 
التي  واملقرتحات  التصّورات  ضوء  عىل  املقبل  الربملان  سيكون  كيف 
إىل  بالسؤال  توّجهنا  املوضوع  يف  التعّمق  وملزيد  املرشحون؟  يقّدمها 

بعض املحلّلني السياسيني واملدّونني...
من  سياسيني  بال  سيكون  الربملان  هذا  أن  إعالمية  تقارير  أكدت 
الصف الحزيب األّول، خالفاً ملا كان عليه األمر يف كل الربملانات السابقة، 
لكّل  الشاملة  املقاطعة  إىل  بالنظر  بال معارضة،  برملاناً  أيضاً  وسيكون 

األحزاب التونسية.
كام ذهب البعض إىل اعتبار أنّه سيكون برملانا ضعيفاً من الناحية 
الدستورية وسيكون رشيكاً ثانوياً يف السلطة الترشيعية، ال ميلك قدرة 
عىل مراقبة السلطة التنفيذية أو محاسبتها. إذ قال األستاذ يف القانون 
رأت  عني  ال  ما  القادمة  الربملان  يف  »سرتون  الزكراوي  الصغري  العام 

وتسمعون ما ال أذن سمعت«.
وأشار إىل أنه رأينا نوابا فازوا قبل االنتخابات أي كمن ينجح يف 
االمتحانات قبل إجرائها. وأفاد أنه سيكون برملانا دون كفاءات، بحكم 
غياب بعض األحزاب الوازنة إذ ال نعرف إن كان باإلمكان تكوين كتل 
فاالقرتاع  قيس سعيد  املساندة ملسار  األحزاب  بعض  باستثناء  حزبية 
أكرث  برملانا  أنه سيكون  كام  تزكية حزبية.  دون  والرتشح  األفراد  عىل 
ترشذما وفسيفسائية من الذي تّم حلّه. واعترب أن األهم من كل هذا 
هو السؤال املركزي الذي يجب أن يطرح اليوم، ما الفائدة من برملان 
سلطة  ملراقبة  القانونية  الوسائل  ميتلك  ال  فهو  صالحيات؟  ميتلك  ال 
تنفيذية يتمتع رئيس الجمهورية فيها صالحيات فرعونية. كام ذهب 
بعض املحللني إىل أنه ال يجب أن نسميه مجلساً ترشيعياً أصالً، ألنه ال 
ميلك أي صالحيات ترشيعية، فتسميته مجلس نواب الشعب ستكون 
أغلب  ألن  سياسيني،  بال  برملاناً  وسيكون  أكرث،  مناسبة  أو  مطابقة 
املعتمديات  بل  جهاتهم،  كامل  حتى  ميثلون  ال  أشخاص  املرتشحني 

داخل هذه الجهات، وهم بال صالحيات متاماً.
ضعيف عىل مستوى الكفاءات 

بن  السيايس سامي  الناشط  أفاد  به  من جانبه ويف ترصيح خصنا 
غازي أن الربملان القادم كام تبينه الدعاية املقدمة من قبل املرتشحني 
لعنارص  وفاقد  يشء  يف  املرتشحني  هؤالء  بني  يجمع  ال  برملانا  سيكون 

سياسية والتي عىل أساسها يتم بناء كتل وتحالفات.
ناحية  من  ضعيفا  سيكون  القادم  الربملان  أن  املتحدث  وأشار 
الكفاءات املوجودة داخله باعتبار أن هذه االنتخابات اتسمت مبعّوقات 
الحزبية فيها وحتى عىل  املشاركة  الرتشح وعىل مستوى  عىل مستوى 
النأي  السياسيني  الفاعلني  من  كبري  عدد  اختار  مستوى جديتها حيث 
بأنفسهم عن املشاركة فيها وهذا ما جعل املشاركة تكون ضعيفة عىل 
الدوائر خلت من  الكيف حتى أن بعض  الكم وعىل مستوى  مستوى 
املشاركني. وأضاف أن الربملان القادم لن يكون بداخله تجانس فكري أو 
تجانس حزيب أو توافقات حزبية التي ميكن أن تشكل أغلبية واضحة 
العمل  مستوى  انسجام يف  هناك  يكون  من خاللها  واضحة  ومعارضة 

الحكومي أو يف مستوى عمل املعارضة.
وعىل عكس ما ذهب إليه بعض السياسيني يرى البعض اآلخر أن 
الربملان سيضّم كفاءات حيث نرش الوزير السابق حاتم العيش تدوينة 
عىل صفحته الرسمية قال فيها أنه »من بني املرتشحني لهذه االنتخابات 
يف  اكتشفت  فقد  املرتشحني  تطال  التي  التحقري  حمالت  عكس  وعىل 
املجاالت  مختلف  يف  وطنية  كفاءات  املرتشحني  وتاريخ  الذاتية  السري 
من تعليم ثانوي وعاٍل وصحة وبيئة وسياحة ومالية ونقل بري وبحري 
وجوي واملرأة والطفولة والديبلوماسية إضافة إىل ذلك هنالك محامون 

واطباء ومهندسون«.
كام اعترب أن أغلب كفاءاتنا هم منضوون يف منظامت وجمعيات 
تحقري  تحاول  املتواطئة  اإلعالم  وسائل  أغلب  أن  إىل  مشريا  وأحزاب 
املرتشحني وإظهارهم مبظهر كوميدي وقال:       »ستكتشفون مدى 
نجحت  وإن  كفاءاتها  بفضل  تونس  وستنترص  والتلفيق  الكذب  حجم 
فيها  ألن  التونسية  الدولة  تشويه  يف  املشبوهة  اإلعالم  وسائل  أغلب 
رئيس ال يعجبهم ألنه مقاوم للفساد فإنها لن تنجح يف إرجاع تونس إىل 

مربع الفساد«.
القانون االنتخايب يف قفص االتهام 

أمام هذا املشهد االنتخايب الجديد اعترب عديد املتابعني أن السبب 
الرئيس وراء ما يحدث هو القانون االنتخايب الذي يعزز من سلطة قيس 
سعيّد عىل حساب السلطة الترشيعية ويغذي الفتنة العشائرية واملال 
السيايس وهو ما يعّد تشكيال للقانون عىل القياس باإلضافة إىل إلغاء 
إِ التناصف يف الرتشح بني املرأة والرجل، وتهميش الشباب، واقتصار  مبديَ
القانون  أّن  كام  التزكيات.  عىل  التوقيع  عىل  النساء  ودور  دورهم 
االنتخايب يكرس النظام القاعدي ويعود بتونس إىل نظام فردي تسلطي 

تُلغى فيه الدميقراطية التمثيلية ويرضب دور األحزاب السياسية.
تأثري عىل املزاج العام

حول القانون االنتخايب واملسار الدميقراطي ويف ترصيح خصت به 
الشعب أكدت العضو السابق مبنظمة بوصلة والناشطة شيامء بوهالل 
ولكن  البارز  باألساس  التخّوف  هو  والدميقراطي  القانوين  التخّوف  أّن 

أّن  من  تخوفات  أيضا  لديهم 
مل  أو  شاركوا  سواء  املواطنني 
فلن  االنتخابات  يف  يشاركوا 
اإلنجاز  يف  سقفا  ذلك  يقابل 
األمل  سقوط  يجعل  مام 
ميكن  أنه  مضيفة  مرعبا، 
املسائل  عديد  مع  التعامل 
التعامل مع عقود  فقد سبق 
من  وهناك  االستبداد  من 
السجون وتم  قتل وعّذب يف 
ولكن  الوضع  مع  التعامل 
ودماء  باهظا،  كان  الثمن 
الدكتاتورية،  من  وسنوات 
من  بّد  ال  أنه  إىل  مشرية 
من  املسائل  بهذه  الوعي 
السلطة ألن  الفاعلني يف  قبل 
تؤثر  ال  االنتخابية  الحمالت 
تؤثر  بل  األشخاص  يف  فقط 
وتابعت  العام.  املزاج  عىل 
بعث  دون  أنه  املتحدثة 
ال  الحياة  يف  واألمل  التفاؤل 
ميكن العيش ولكنه سالح ذو 
كسب  ميكن  فاليوم  حدين 
ولكن  املجلس  يف  منصب 
ويتحطم  األمل  يفقد  عندما 
توقعوا  من  قبل  من  خاصة 
ذلك  سينعكس  أشياء  منك 
عىل  وليس  الجميع  عىل 

وأشارت،  فقط.  السيايس  الفاعل 
أصبح  الجمهورية  رئيس  فإن  لسنة 2021  الرئايس 117  األمر  منذ  أنه 
وال  مستمرة  االستثنائية  الحالة  أن  مضيفة  السلطات،  جميع  يحتكر 

يوجد طرف مقابل ميكن وضع حد لذلك إال الرئيس بنفسه.
استثنائيا فاملراسيم  املسار ليس دميقراطيا وال  ولفتت إىل أن هذا 
خرجت عن الوضع االستثنايئ، مبينة أن هذا كان يف إطار برنامج انتخايب 
لرئيس الجمهورية، ولهذا لسنا يف وضع دميقراطي، مؤكدة أن آثار ذلك 
تربز من خالل مواصلة العمل باملراسيم وحل الهياكل من ذلك الربملان 
والقضائية  الترشيعية  السلطة  عىل  والسطو  للقضاء  األعىل  واملجلس 

والتنفيذية التي متركزت بيد الشخص نفسه.
           * أم إياد

»ستـرون ما ال عني رأت وتسمعـون ما ال أذن سمعـت«
الربملان املرتقب ضعيف وبال كفاءات

الصغري الزكراوي

حاتم العيش

شيامء بوهالل
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االنتخايب  الزارعي  فيصل  برنامج  ويف 
النفقات  التقشف ودعم  تجنب سياسة 
التحويالت  برنامج  وتطبيق  االجتامعية 
األسواق  رواد  وأغلبهم  للفقراء  املالية 
باحثني  بطالة  منحة  واقرار  االسبوعية 
عن شغل وارساء مرشوع وطني للسكن 
لكل  »مسكن  شعار  تحت  االجتامعي 
التعليم  عائلة.. وهذا املرتشح من سلك 
وقد افرده بوعد هام وعام يتمثل برسم 
أولوية  سيكون  للتعليم  وطنية  سياسة 
قصوى حتى تكون املدرسة بيئة جاذبة 
وتغطية صحية بنسبة 200 طبيب لكل 
مواطن مع بناء تنمية شاملة ومستدامة 
وانقاذ الشباب من التهميش واملخدرات 
والبطالة وادماجه يف الدورة االقتصادية.

يزال  وال  كان  االقتصادية  الدورة  هذه 
السوق الشعبي محرارها الطبيعي ومن 
سكرة إىل صفاقس حيث تجول املرتشح 
وانهجها  أسواقها  بني  النارصي  رسحان 
حيث الباعة املتجولني وميكن وكام قال 
العملية  الحلول  نجد  أن  للشعب ميكن 
متاجر  من  بتمكينهم  الباعة  لهؤالء 
متنقلة والبحث عن فضاءات الحتوائهم 
وهو ال يرد عىل غالء األسعار برمي الكرة 
بغياب  بل  فقط  املحتكرين  شباك  يف 
رؤية واضحة لتثمني مجهودات الفالحني 
يف مواقع عملهم يف الحقول والضيعات 
وتقديم  الشبان  الفالحني  ومساعدة 
من  الجامعات  لخريجي  مساعدات 
الفالحي  التكوين  ومؤسسات  معاهد 
للزراعة  ومحاولة غراسة كل سرب صالح 
مجال  وال  الفالحية  املستغالت  وتأهيل 

عىل حد قوله لللعب بقوت التونسيني.

بأوضاع  االهتمام   *
والمستغالت  الفالحين 

الفالحية
نائب  يكون  أن  يريد  النارصي  رسحان 
التي  االشكاليات  ان  يرى  كام  شعب 
يطرحها املواطن يف صفاقس الغربية هي 
ذاتها التي يطرحها املستهلك الناخب يف 
وال  وتطاوين  والكاف  وسليانة  سكرة 
ملعضلة  شاملة  وطنية  معالجة  من  بد 
ارتفاع األسعار التي ال ميكن فصلها عن 
املشكل األكرب املتعلق بوضع الفالحة يف 
تونس بصفة عامة وعدة مسائل متعلقة 

بالفالحة واالقتصاد عموما طرحها عىل حد قوله يف 
من  عدد  مع  وطرحها  الوطني  االنتخايب  برنامجه 
مرشحي حزبه التحالف من أجل تونس يف مختلف 

الدوائر االنتخابية األخرى. 
ومن سكرة إىل صفاقس نتوقف عند دائرة رادس- 
مقرين حيث ينتظر صعود املرتشح ابراهيم بودربالة 

السابق  املحامني  عميد 
مع  التواصل  يحاول  والذي 
األسواق  يف  ال  املواطنني 
بل  يرى  الشعبية فقط كام 
مفتوحة  فضاءات  عدة  يف 
الذي  وهو  وازقة  وانهج 
املبارش  بالتواصل  يؤمن 
يعود  اتصالية  قيمة  وهي 
البورقيبية  اآلليات  إىل  بها 
الجامهري  مع  التواصل  يف 
اكتشف  أنه  يؤكد  وهو 
عن  جديدة  معطيات  عدة 
منطقة رادس وعن شواغل 
الناس مع اإلدارة مثال ووعد 
البريوقراطية  مع  بالقطع 
املواطنني  مع  الحوار  وفتح 
بعد  شواغلهم  إىل  لالصغاء 
وتخصيص  الحملة  نهاية 
بعد  معهم  دورية  جلسات 

الصعود إىل دفة الربملان. 

* في دور البرلمان 
القادم

املرتشح  بودربالة  ابراهيم 
هيئة  وعميد  املحامي  ال 
قدم  السابقة  املحامني 
النه  وطنية  تصورات  عدة 
الترشيعي  الدور  ان  يرى 
وطني ودور الربملان يف رسم 
الترشيعات املناسبة وتنقيح 
أخرى والقطع مع النصوص 
املعطلة ودوره وطني شامل 
االقتصاد  بإصالح  يهتم 
التنمية  عجلة  ودفع 

منطقة  كل  خصوصيات  يف  النظر  ال  االجتامعية 
األسعار  غالء  أما  شامال  وطنيا  برنامجه  كان  لذلك 
من  فهذا  أهميتها  عىل  املواطن  بقفة  واالهتامم 
مجال اشتغال الوزراء والقامئني عن الشأن الفالحي 
واالقتصادي والتمويل بصفة عامة. وهو يقدم عدة 
الحلم  وتحقيق  القومي  األمن  دعم  »تخص  وعود 

السيايس  املغاريب والتصدي للعنف املوجه ضد املرأة وتدعيم حضورها 
واملجتمعي واالهتامم بإصالح التعليم وتوفري مستلزمات التنمية العادلة 

وتأهيل دور الشباب والثقافة«. 
ومن رادس بوجوهها الوطنية املرتشحة مثل ابراهيم بودربالة وصفاقس 
مع رسحان النارصي ننتقل إىل املرناقية - برج العامري حيث أمن الشاب 
أمين الفرشييش ومبجهودات خاصة طبع امللصقات والالفتات وقدم البيان 
بشواغل  واملتصل  به  الخاص  االنتخايب 
بال  يشغل  األسعار  سؤال  ولكن  املنطقة 
امين نفسه وهو السؤال املتكرر عىل لسان 
الباعة واملتجولني يف سوق املرناقية رغم ان 
متعددة  اإلنتاج  ومواطن  فالحية  املنطقة 
يف الجهة والجهات املجاورة اال ان االحتكار 
مسالك  حول  محينة  معطيات  وغياب 
التوزيع عقد األمر وال يقدم امين الفرشييش 
الحلول الن الحلول عند املسؤولني ال عنده 
إىل  الناس  إيصال شواغل  به هو  يعد  وما 
املسؤولني يف الوزارات املعنية وهو منشغل 

بقفة املواطن عىل رأيه. 

في  الناخبين  من  خوف  ال   *
األسواق

تتعدد  حيث  الفهري  شعبان  دار  يف 
يتواصل  الترشيعية  لالنتخابات  الرتشحات 
الشعبية  الناس يف األسواق  املرتشحون مع 
واملقاهي املتعددة والتي يؤمها العاطلون 
عن العمل من مختلف التوجهات والقاسم 
املشرتك بينهم هو البحث عن شغل ورمى 
والناخبني  السلطة  شباك  يف  البطالة  كرة 
واملرتشحني عىل حد سواء يف هذه املنطقة 
يقدم  خيار  بني  معتمدية  من  الفالحية 
املرتشح احمد مشامش عدة وعود عملية 
الفالحني ومعالجة صعوبة  ملساندة صغار 
التزود باملواد األولية البذور ومقاومة بيع 
االسمدة يف األسواق السوداء مع نيته بعث 
الفالحية  باملشاكل  تهتم  برملانية  لجنة 
واألدوية  والبذور  املستغالت  حيث  من 
البنك  مع  الفالحني  مديونية  ومعالجة 

الوطني الفالحي. 
ومن بني خالد إىل قرنبالية يدعو املرتشح 
عبد القادر الذيب املواطنني وهو املتجول 
الصغرى  املؤسسات  الصحاب  الجيد  واملحاور  االسبوعية  أسواقها  بني 
واملتوسطة إىل األخذ بعني االعتبار التحوالت التي تشهدها تونس والنظر 
ما  معالجتها  إىل  يسعى  التي  املشاكل  ومن  حاملة  بعيون  املستقبل  إىل 
يتصل مبديونية أصحاب املؤسسات والفالحني من خالل تقديم القروض 
امليرسة وبفوائض مدروسة والتقليص من عدد الوثائق االدارية ومعالجة 

مشاكل النقل بني فندق الجديد وسلتان ونوال. 

مرشحون لالنتخابات التشريعية في األسواق الشعبية

قفة املستهلك على كل لسان ووعود قد ال تظهر للعيان
* ناجح مبارك    

متثل األسواق الشعبية الوجهة املثىل للمرتشحني لالنتخابات الترشيعية املقررة ليوم 17 ديسمرب الجاري وهي محرار التواصل املبارش مع املواطنني والذين ينظر لهم هؤالء املرتشحني والذين يزورونها مبرشين بوعود ومعسول 
الكالم كأرقام وأصوات يف صندوق غري معلوم املالمح. أوراق وبيانات انتخابية متعددة األشكال واأللوان واملحتوى توزع بني بائع الخرض وبائع الغالل وذاك الذي ينزوي مقدما الحلويات واملرشوبات عىل قارعة الطريق وبني 
هذا وذاك يحاول فيصل الزارعي وعيل التلييل ورسحان النارصي وإبراهيم بودربالة و فوزي الدعاس و عاطف بن حسني بن وغريهم من املرتشحني ان يلجوا إىل القلوب والعقول بحثا عمن يتحول من السوق االسبوعية إىل 

مقر االقرتاع لوضع الورقة يف الصندوق.
يقف األستاذ فيصل الزارعي املرتشح عن دائرة سكرة 1 عند مفرتق الطريق الرابط بني رواد وشطرانة متسلحا بالصرب والعزمية كام قال من أجل دخول النهج الرئييس للسوق االسبوعية، سوق أسبوعية لربج الوزير وسكرة من 
والية اريانة، وهي محرار للحالة االقتصادية يف فرتة تتميز وكام قال بغالء األسعار وهذا ما يتفهمه بالنظر للظروف الحافة ولتوايل »الغرصات« والتي قد ال تساعد املرتشحني عىل حسن تقديم برامجهم وهو الذي يعد ناخبيه 

بالضغط عىل هذه األسعار ورد االعتبار للفالحني يف مواطن اإلنتاج، ومراجعة آليات عمل مسالك التوزيع والرضب عىل أيدي املحتكرين.



7 الخميس 8 ديسمبر 2022 - العدد 1724 
نقابة

إضراب املخابز   يزيد 
من أوجاع التونسيني 
أمس  يوم  أبوابها  تونس  يف  املخابز  آالف  أغلقت 
عام  إرضاب  إطار  يف   2022 ديسمرب   7 األربعاء 
يف  مالية  مستحقات  بتسديد  الحكومة  ملطالبة 

سياق دعم تحضري الخبز.
املخابز،  ألصحاب  الوطنية  الغرفة  رئيس  وقال 
من  أكرث  مجموع  من   %  90 إن  بوعنان،  محمد 
بسداد  للمطالبة  اإلرضاب  نفذت  مخبزة   3100
 260 بنحو  تقدر  شهرا   14 عن  مالية  مستحقات 

مليون دينار.
وقال بوعنان »سنواصل اإلرضاب ألننا مل نتلق أي 

رّد ايجايب من قبل الحكومة«.
وأضاف املسؤول النقايب أن الحكومة اقرتحت سداد 

املستحقات تدريجيا اعتبارا من جانفي 2023.
يف  مامثال  إرضابا  املخابز  نقابات  غرفة  ونفذت 
اتفاق  إىل  التوصل  إثر  تعليقه  قبل  أكتوبر  نهاية 
ملدة  للمخابز  مساعدات  دفع  عىل  الحكومة  مع 
أربعة أشهر، أي ما يعادل 23,5 مليون دينار. وأكد 

بوعنان أن هذا االتفاق مل ينفذ.
وأضاف »مل نعد قادرين عىل االستمرار يف العمل، 
وجميع  عاملنا  أجور  دفع  عىل  قادرين  غري  نحن 

أتعابنا. يجب عىل الحكومة أن تدفع لنا«.
بالدعم  معنية  غري  مخبز،   1200 نحو  وواصل 
أمس  يوم  طبيعي  بشكل  العمل  الحكومي، 

األربعاء.
األشهر  يف  أدت  عميقة  مالية  بأزمة  تونس  ومتر 
األساسية  املنتجات  يف  متكرر  نقص  إىل  األخرية 
تزامنا مع نسبة تضخم  والحليب واألرز،  كالسكر 
الرسمية  األرقام  حسب   %  9,8 بلغت  متسارعة 

التي صدرت يف ديسمرب 2022.
* م/ م

Meddis Géant AC ترسيم عمال
عقد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي ببنعروس 

اجتامعا عاما باملؤسسة ملشاركة العامل فرحة 
الرتسيم وتوضيح بعض النقاط... من ذلك أن 

اتفاقا قد حصل مع إدارة الرشكة 
- ترسيم أكرث من 133 عامالً لهم من األقدمية 

)3 سنوات( كمرحلة أوىل يف انتظار تحيني 
ملفات بقية العامل واألعوان 

- ترقية أكرث من 20 % من عامل التنفيذ 
والتسيري البسيط.

تعزية ومواساة لألخ الطيب البحري   
يتقّدم املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل وأرسة جريدة 

البحري  الطيب  لألخ  التعازي  بأحّر  النقابية  الهياكل  وكل  الشعب 

الكاتب العام للجامعة العامة للبناء واألعشاب إثر وفاة والده الحاج 

البشري البحري، راجني من الله أن يتقبله بواسع رحمته ويسكنه فسيح 

جناته، ويرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

ندوة إطارات جامعة الفالحة  
يف بالغ أصدره االتحاد الجهوي بتونس كان أمضاه الكاتب العام األخ جربان 
والفرع  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يدعو  بوراوي 
بالجهة  األساسية  النقابات  أعضاء  كافة  تونس  بجهة  للفالحة  الجامعي 
لحضور ندوة اإلطارات التي تقرر عقدها يوم االربعاء 14 ديسمرب 2022 
عىل الساعة العارشة صباحا )09( بدار االتحاد 9 نهج اليونان تونس. ونظرا 

إىل أهمية املوضوع الحضور إجباري.

التونسية  املؤسسة  وإطارات  بأعوان  عام  اجتماع 
لألنشطة البرتولية  

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس انعقد 
اجتامع عام بأعوان وإطارات املؤسسة التونسية 
املجتمعون  ندد  حيث  البرتولية  لالنشطة 
العامة  اإلدارة  من  واضحة  اسرتاتيجية  بغياب 

وُسلَِط اإلرشاف يف الحفاظ عىل دميومة املؤسسة كام طالبوا بإعادة الهيكلة وتسديد الديون لفائدةاملؤسسة خاصة يف 
الستري والستاغ واملطالبة باالنتدابات وتفعيل محرض اتفاق 2019 لكون املؤسسة ُمشّغال وطنيّا كام عربوا عن متسكهم 

مبطالبهم املرشوعة والدفاع عنها بكل السبل املرشوعة املتاحة مبا يف ذلك اإلرضاب.

أصبحت الحامية االجتامعية منذ سنوات حقا من حقوق االنسان االساسية بعدما 
كان ينظر اليها عىل انها عمل انساين او أي شكل من اشكال االحسان وقد تم التنصيص 
ومنظمة  املتحدة  االمم  منظمة  كإتفاقيات  االتفاقيات  من  العديد  يف  الحق  هذا  عىل 
املستدامة  التنمية  العاملية وتم وضعها ضمن اهداف  الصحة  الدولية ومنظمة  العمل 
الساس  االجتامعي حجر  الضامن  يعترب  السياق  هذا  ويف   ،2030 ـ   2016 الفرتة  خالل 
لحاالت  التأمينية  الربامج  من  لعدد  توفريه  خالل  من  االجتامعية  الحامية  منظومة 

الشيخوخة واملرض واصابات العمل وفقدان الشغل وغريها.
واالقتصادية  الدميغرافية  التحوالت  إىل  وبالنظر 
ظـاهرة  استفحلت  حيث  تونس  بها  متر  واالجتامعيةالتي 
االجراء  مبجموع  الترصيح  من  املؤجرين  وتهرب  البطالة 
ومبجموع االجور واتساع القطاع املوازي وظهور امناط تشغيل 
الصناديق االجتامعية صعوبات مالية ما  هشة، فقد شهدت 
فتئت تتفاقم من سنة إىل أخرى حتى اصبحت تهدد بصفة 
االيفاء  يف  االستمرار  عىل  وقدرتها  املالية  توازناتها  جدية 

بالتزاماتها نحو منخرطيها.
االجتامعي  الضامن  النظمة  الشاملة  املراجعة  إطار  ويف 
وتطبيقا لبنود العقد االجتامعي رشعت االطراف االجتامعية 
وهي الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل واتحاد الصناعة 
والتجارة والصناعات التقليدية ضمن اللجنة الفرعية للحامية 
االجتامعية يف دراسة الخيارت املمكنة إلصالح انظمة التقاعد 
التي  للعنارص  تشخيصية  وثيقة  عىل  االتفاق  اىل  فتوصلت 
أثرت عىل التوازنات املالية لنظام التقاعد يف القطاع العمومي 
وفرع الجرايات بنظام االجراء يف القطاع غري الفالحي وعىل 

الفرضيات املعتمدة إلعداد االسقاطات الدميغرافية واملالية لهذين النظامني. كام أفىض 
االتفاق إىل حزمة من االجراءات تكرست فيام بعد بصدور القانون عدد 37 لسنة 2019 
املؤرخ يف 30 أفريل 2019 املتعلق بتنقيح وامتام القانون عدد 12 لسنة 1985 املتعلق 
بنظام الجرايات املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني عىل قيد الحياة يف القطاع العمومي 

والتي متثلت يف:
ـ الرتفيع يف سن التقاعد بسنة واحدة بصفة اجبارية بداية من اول جويلية 2019 
بالنسبة للذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإىل 31 ديسمرب 2019 عىل 
ان يختار العون الرتفيع فيها بعد ذلك بسنة او بسنتني او بثالث سنوات أو بأربع سنوات.

ـ الرتفيع يف سن اإلحالة عىل التقاعد بسنتني بصفة اجبارية بداية من أول جانفي 
2020 بالنسبة للذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ عىل ان يختار العون 

الرتفيع فيها بعد ذلك بسنة او بسنتني او بثالث سنوات.
ـ الرتفيع يف املساهامت املستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3٪ )2٪ عىل كاهل املؤجر 

بداية من غرة جوان 2019 و1٪ عىل كاهل االجري بداية من غرة جانفي 2020(.
قاعدة  عىل  احتسابها  يقع   ٪1 بـ  تضامنية حددت  اجتامعية  مساهمة  إحداث  ـ 
احتساب الرضائب بالنسبة لالشخاص الطبيعيني وقاعدة املرابيح 
لتمويل  مردودها  يخصص  والرشكات  للمؤسسات  بالنسبة 
الصناديق االجتامعية وقد تم ادراج هذا االجراء يف قانون املالية 

لسنة 2018 وتعديله الحقا مبقتىض قانون املالية لسنة 2020.
اما فيام يتعلق بفرع الجرايات بنظام االجراء يف القطاع غري 
الفرتة عىل إجراءات مشابهة  الفالحي فقد تم االتفاق يف نفس 
ملا تم اقراره يف القطاع العمومي سواء بالنسبة للرتفيع يف السن 
او بالنسبة للرتفيع يف املساهامت مع بعض االختالفات الجزئية 
املرتبطة بخصوصية الفئات املنخرطة بالصندوق الوطني للضامن 
تنقيح  يتوىل  حكومي  أمر  شكل  يف  تصدر  ان  دون  االجتامعي 
أفريل 1974   27 املؤرخ يف  لسنة 1974   499 األمر عدد  وإمتام 
وفاة  بعد  الباقني  والعجز  الشيخوخة  جرايات  بنظام  املتعلق 

املنتفع بجراية يف امليدان غري الفالحي. 
والسترشاف الواقع املايل يف ظل هذه االصالحات اعد قسم 
للتقاعد  العام  النظام  الحامية االجتامعية إسقاطات مالية حول 
االجتامعية  والحيطة  التقاعد  الوطني  الصندوق  قبل  املسري من 
من  املسري  الفالحي  غري  القطاع  يف  االجراء  نظام  جرايات  ورفع 
وباعتبار  بها  املعمول  الترشيعات  حسب  االجتامعي  للضامن  الوطني  الصندوق  قبل 
 2019 أفريل   30 يف  املؤرخ   2019 لسنة   37 عدد  القانون  عليها  نص  التي  االجراءات 

واإلجراءات املدرجة يف مرشوع االمر الرئايس املشار إليهام أعاله.
ـ 2031 باالعتامد عىل  الفرتة 2022  املتوقعة بعنوان  النتائج  التوصل إىل  وقد تم 
منوذج اإلسقاطات املالية والدميغرافية ألنظمة التقاعد وعىل معطيات متعددة املصادر 
وفرضيات دميغرافية ومالية تم تحديدها انطالقا من الوضعية املالية والدميغرافية لنظام 
التقاعد بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية وفرع الجرايات بنظام االجراء 

يف القطاع غري الفالحي املسري من قبل الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

سؤال األسبوع 

ملاذا هذه االسقاطات املالية يف نظام التقاعد؟
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الجامعة العامة لإلعالم

تدخّل األمن لفضّ وقفة احتجاجية
نفذ يوم الثالثاء املايض 6 ديسبمر 2022 مجموعة من املكلفني باإلعالم 
واالتصال بعدة وزارات ومؤسسات عمومية وقفة احتجاجية أمام رئاسة 
الحكومة  التزام  عدم  نتيجة  لإلعالم  العامة  الجامعة  بإرشاف  الحكومة 

بتطبيق اتفاق ممىض مع االتحاد العام التونيس للشغل منذ 2019.
وقد شهدت الوقفة االحتجاجية تدخل األمن بفض الوقفة بالقوة العامة 

والضغط يف سابقة خطرية ترضب حرية التظاهر والحق يف االحتجاج.
مع  بالقوة  وتعاملهم  األمن  مبامرسات  لإلعالم  العامة  الجامعة  وتندد 
صحافيني مكلفني باإلعالم. كام تستنكر صمت الحكومة ورفضها تسوية 

ملف التزمت فيه يف السابق برتسيم املعنيني.
الحكومة  مع  املمىض  باالتفاق  لإلعالم  العامة  الجامعة  متسك  وتؤكد 
وتعترب تنصلها سياسة خطرية تنتهجها يف إطار عدم تطبيق كل االتفاقيات 
والحوار  التفاوض  لرضب  ممنهجة  سياسة  وهي   االتحاد  مع  املمضاة 

االجتامعي يف البالد.
تنظيم  لإلعالم  العامة  الجامعة  تقرر  الخطرية  التطورات  هذه  وأمام 

للمطالبة  اإلعالمية  املؤسسات  كل  يف  واجتامعية  احتجاجية  تحركات 
بالقطاع إىل  العاملني  املمضاة وتدعو كافة  االتفاقيات  بتطبيق  بااللتزام 

التجند دفاعا عن حقوقهم.
* الكاتب العام  محمد السعيدي

المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بمدنين
مركز االستقبال  وسياحة الشباب جربة أغير

إعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/01
لتزويد »مركز االستقبال وسياحة الشباب جربة أغري«

 باملواد الغذائية خالل سنة 2023
يعتزم مدير مركز االستقبال وسياحة الشباب جربة أغري اإلعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/01 للتزود باملواد الغذائية خالل الفرتة 

املمتدة من 01 مارس 2023 إىل 31 ديسمرب 2023.
فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة أن يسجلوا عرب منظومة تونابس للحصول عىل الوثائق الخاصة بطلب العروض.

مبلغ الضامن املايل الوقتي بحساب الديناراألقساط

100قسط أول: الخبز

500قسط ثاين: املواد العطرية
600قسط ثالث: اللحوم الحمراء

300قسط رابع: اللحوم البيضاء والبيض
345قسط خامس: الخرض والغالل

200قسط سادس: األسامك وغالل البحر
100قسط أول: الحليب والياغورت

حّدد آخر اجل لقبول العروض ليوم االثنني 26 ديسمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا. ويعتمد يف ذلك تاريخ قبول املشاركة عرب منظومة 
تونابس فقط. يبقى العارضون مرتبطني بعروضهم ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض املنصوص عليه بطلب العروض، وتعقد جلسة 

فتح العروض يوم الثالثاء 27 ديسمرب 2022 عىل الساعة التاسعة صباحا مبقر ادارة مركز االستقبال وسياحة الشباب أغري.

بالغ مؤتمر الجامعة العامة 
للشؤون الدينية

يعلم االتحاد العام التونيس للشغل أنه تقرر عقد املؤمتر االستثنايئ 
ديسمرب 2022   24 السبت  يوم  وذلك  الدينية  للشؤون  العامة  للجامعة 
بالحاممات  ـ  الهدى  بنزل  صباحا   )09٫00( التاسعة  الساعة  من  بداية 

الجنوبية.
الهيئة  او  القطاعي  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 

القطاعية للمراقبة املالية بداية من يوم السبت 10 ديسمرب 2022.
القانونية  الرشوط  فيهم  تتوفر  ممن  الرتشح  يف  الراغبني  فعىل 
املنصوص عليها بالفصل الثاين والستون )62( من النظام الداخيل لالتحاد 
العام التونيس للشغل أن يقدموا مطالب ترشحهم باسم األخ االمني العام 
ـ  األمريكية  املتحدة  الواليات  شارع   ،13 للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
املركزي  الضبط  مكتب  اىل  مبارشة  او  الرسيع  الربيد  عرب   ،1002 تونس 

مقابل وصل يف ذلك.
** آخر أجل لقبول الرتشحات يوم الجمعة 16 ديسمرب 2022 عىل 

الساعة الواحدة )13٫00( بعد الزوال.
تقل  ال  باالتحاد ملدة  االنخراط  يكون خالص  أن  املرتشح  يشرتط يف 
عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمة مع قسم 

املالية باالتحاد.
وأن يكون متحمال املسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية 

عند الرتشح او قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
أشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  مدة  يف  بها  ويعمل  الكربى  بتونس  يقيم  أن 

بعد انتخابه.
** مالحظة:

ال يتجاوز عدد املتقاعدين باملكتب التنفيذي الجهوي العضوين.
يضّم املكتب التنفيذي الجهوي امرأتني عىل األقل طبقا للفصل )60( 
من النظام الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر 

يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

بطاقات  نسخة من  أو  الوحيد  املعرف  أو  للمرتشح  اآليل  الرقم  ـ   1
االنخراط املبارش.

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.

الهاتف  وأرقام  الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  رضورة  ـ   4
الجوال.

* األمني العام 
نور الدين الطبويب

 TMT رشكة  من  عامالت   2022 نوفمرب   30 االربعاء  يوم  مثلت 
بصفاقس أمام القضاء بعد شكوى تقدمت بها االدارة العامة يف اطار 
التنفيذي  املكتب  فإن  الخطرية  الخطوة  هذه  وأمام  شغيل  خالف 

للجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واالحذية يعلن ما ييل:
1( اعتبار االحالة عىل القضاء لحل الخالفات الشغلية االجتامعية 
القطاع  يف  املؤسسة  داخل  االوضاع  توتري  إىل  سيؤدي  خطريا  تصعيدا 
لتجاوز  الحوار  اعتامد  بدل  قضائيا  العامل  لتصفية  توجها  ويعد 

املؤسسة  منو  لتحقيق  الرضوري  االجتامعي  املناخ  وتحقيق  الخالفات 
ومصلحة العامل.

كل  يقوض  خطرا  متشيا  باعتباره  القضاء  إىل  اللجوء  تستنكر   )2
فرص الحوار.

للدفاع  للعامالت واالستعداد  الالمرشوطة  تعرّب عن مساندتها   )3
عنهن بكل الطرق املرشوعة.

* الكاتب العام بالنيابة نادر الفيل

الجامعة العامة للنسيج والمالبس واالحذية والجلود

عامالت TMT صفاقس أمام القضاء
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املكتب  عضو  العياري  الفتاح  عبد  األخ  أكد 
مسؤول  للصحة  العامة  للجامعة  التنفيذي 
محرض  أن  لـ»الشعب«  الداخيل  النظام 
منذ  واملمىض  الصحة  وزارة  مع  االتفاق 
يقتيض  الفارط  الشهر  من  والعرشين  الرابع 
وتأمني  والوقتيني،  املتعاقدين  األعوان  ترسيم 
للميزانية.  العنوان األول  رصف اجورهم عىل 
بنود  تنفيذ  السهر عىل  تواصل  الجامعة  وأن 
وحفظ  منظوريها  رعاية  أجل  من  االتفاق 
ديوان  رئيسة  أمضته  االتفاق  وكان  حقوقهم 
وزير الصحة السيدة إلهام كريم واألخ حسن 

املازين الكاتب العام للجامعة. 
هذا  ان  العياري  الفتاح  عبد  األخ  وأضاف 
الحاجة  يحجب  ال  أهميته  عىل  االتفاق 
من  واملستوجبة  الجديدة  االنتدابات  إىل 
العمومي  املرفق  يف  الخدمات  تأمني  أجل 
ومبؤسسات الصحة العمومية من مستشفيات 
ومستوصفات ومراكز الرعاية الصحية والنقص 
يشمل االداريني يف مختلف األصناف والعملة 
والسواق وحراس مثل اإلطارات الطبية وشبه 
العام  األداء  عىل  يؤثر  النقص  وهذا  الطبية 
مثل  املبارشين  األعوان  وان  املؤسسات  لهذه 
املواطنني هم من املترضرين وال ميكن التعلل 
هذا  ايالء  من  والبد  املحدودة  بامليزانيات 

مفاوضاتنا  يف  العناية  من  يستحقه  ما  امللف 
املقبلة مع سلطة اإلرشاف.

تعهد  قد  املرابط  عىل  الصحة  وزير  وكان   
مع  السابقة  االتفاقيات  بتنفيذ  بااللتزام 
الوزراء السابقني والتي امضتها معهم الجامعة 
الوزارة  منظوري  رعاية  مع  للصحة  العامة 
العنف  ظاهرة  من  والحد  حقوقهم  وحفظ 
الطبية  وشبه  الطبية  اإلطارات  عىل  املسلط 
مؤسسات  مختلف  يف  االدارية  واالطارات 
األول يف  الخط  العمومية ومؤسسات  الصحة 
إطار جلسة عمل مع الجامعة العامة للصحة 
استمرارية  وضامن  الفارط  أكتوبر   17 منذ 
اللجنة  استئناف  مع  هذا  العمومي،  املرفق 
العوان  األسايس  القانون  بصياغة  الخاصة 
العملة يف سلك  الصحة بعد تحيينها وادماح 
اعوان املساندة للصحة العمومية بعد أن متت 
ضبط  مع  الخاصة  الوظائف  مدونة  صياغة 

املعنيني باالدماج. 

فتح المسارات واالفاق العلمية 
العامة  الجامعة  تتابعها  التي  النقاط  من 
ملختلف  بامللفات  الرتقيات  مسألة  للصحة 
األسالك مع رضورة التعجيل بإصدار املنشور 
املهنية  املسارات  تحيني  بالرتقية. مع  املتعلق 

وفتح اآلفاق العلمية واعادة توظيف األعوان 
الشاقة  املهن  وتحيني  العلمية  الشهائد  وفق 
عىل  والعمل  الثقيلة  األقسام  منحة  وادراج 
شبه  لالساتذة  املدرسية  العودة  منحة  إسناد 
الثانوي  التعليم  أساتذة  غرار  عىل  الطبيني 
بالتدريس ضمن سلك  العاملني  ادراج  واقرار 
األساتذة شبه الطبيني. مع العمل عىل تحيني 
النصوص القانونية املتعلقة باالسالك واحداث 
والسعي  والتمريض  العالجية  الشؤون  إدارة 
االجتامعية  الخدمات  ديوان  أحداث  إىل 
املؤسسات  وإصالح  الصحة  واعوان  الطارات 
الصيدلية  وأولها  صعوبات  من  تعاين  التي 
للصناعات  التونسية  والرشكة  املركزية 
الصيدالنية والنظر يف وضعية الديوان الوطني 

لالرسة والعمران البرشي. 
* ناجح مبارك

الجامعة العامة للصحة:

ترسيم أكثر من 3 آالف عون متعاقد ووقتي

وزارة الداخلية
والية القصرين

بلدية الزهور

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

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

مدة اللزمةتاريخ فتح العروضالضامن الوقتيالسعر االفتتاحي املقرتحبيان السوق 

والنصف 55٫000٫0005٫500٫000السوق اليومية والظرفية العارشة  الساعة  عىل   2022 ديسمرب   26 الثالثاء  يوم 
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
او  البلدية  لالسواق  )سواء  البلدي  القابض  قبل  من  مسلّمة  البلدية  تجاه  الديون  من  ابراء  شهادة  ـ   4

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 ويتعني 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

ما الحل الخراج أنظمة الضمان 
االجتماعي من عجزها املالي؟

أثبتت أعامل اللجنة الفرعية للحامية االجتامعية املنبثقة عن العقد 
االجتامعي اهمية اعتامد الحوار االجتامعي بني الرشكاء االجتامعيني يف 
تخطي الصعوبات التي متر بها أنظمة الجرايات بصفة خاصة والصناديق 
االجتامعية بصفة عامة. ورغم ان مخرجاتها كانت محدودة التأثري فقد 
كان  االتفاق عليه مهام  تم  ما  االقل تطبيق كل  املفرتض عىل  كان من 
محدودا ومواصلة الحوار من اجل التوصل إىل حلول أخرى بعد أن حلت 
جائحة كوفيد 19 فزادت من ازمة الصناديق االجتامعية بسبب تعطل 
العمل بعدة قطاعات مثلام تأثر بتداعياتها االجراء وخاصة بعد تراجع 

مداخيلهم او فقدان بعض الخدمات الصحية.
لقد أكدت تجربة الجائحة ليس يف تونس فقط بل يف أغلب بلدان 
التي  البلدان  كانت  فقد  االجتامعي  الحوار  إىل  الدامئة  الحاجة  العامل، 
وتجاوز  الوباء  من  للتوقي  جاهزية  أكرث  االجتامعي  الحوار  اعتمدت 
ضعيفا  او  غائبا  االجتامعي  الحوار  فيها  كان  التي  تلك  ومن  تداعياته 
الضامن  أنظمة  مراجعة  يف  التقدم  رضورة  جديد  من  طرحت  كام 
التي  الحقوقية  املقاربة  اعتامدا عىل  الشمولية  االجتامعي بدفعها نحو 
 2012 لسنة   202 عدد  التوصية  عرب  الدولية  العمل  منظمة  لها  دعت 
املتعلقة بإرساء االرضية الوطنية للحامية االجتامية ويتطلب ذلك التحيل 
بنظرة استباقية وتجنب استعامل الحامية االجتامعية فقط عند حدوث 

الطوارئ او الكوارث.
ويظل الحل الجذري إلخراج أنظمة الضامن االجتامعي من عجزها 
املايل الفادح واملتواصل الذي تعيش عىل وقعه منذ سنوات هو تحسني 
نسبة النمو االقتصادي وتشجيع االستثامر وخلق مواطن الشغل ومحاربة 
التهرب الجبايئ وهي املطالب التي ما انفك االتحاد العام التونيس للشغل 

يرفعها ويشدد عليها وتدل عليها لوائح مؤمتراته وبيانات هياكله.
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* حوار: ناجح مبارك

يسعى املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت إىل فض االشكاليات 
التنصل من  الحكومة  العالقة يف عدة قطاعات ومؤسسات عمومية وتحاول 
ومركزيا  جهويا  النقابيني  املسؤولني  مع  واملمضاة  السابقة  االتفاقيات  تنفيذ 
دائرة  يف  تقع  والتي  والتنموي  التشغييل  الثقل  ذات  املؤسسات  هذه  ومن 
الفعل ومرجع النظر النقايب لالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ويتجند أعضاؤه 

بورقيبة  مبنزل  الفوالذ  نذكر رشكة  هنا  دميومتها  عن  للدفاع 
يف  واطاراتها  اعوانها  دخل  والتي  بنزرت  اسمنت  ورشكة 
ديسمرب  )6و7  الفارطني  واألربعاء  الثالثاء  بيومني  ارضاب 
الجاري( و مصنع الفريب الذي ترفض اإلدارة العامة للديوانة 
مستحقاتها  عىل  تتحصل  مل  ما  العمل  عامله  يستأنف  ان 
املقدرة باملليارات. كام أن الوضع الصحي مقلق ويبعث عن 
الحرية خاصة وان أقسام االستعجايل مبنزل بورقيبة والوالدات 
باملستشفى الجهوي ببنزرت يشكو من عدة نقائص واخالالت 
يف البناء تهدد سالمة املرىض واملمرضني عىل حد سواء. عن 
كل ذلك وعن املوقف من اعفاءاو عزل رئيس بلدية بنزرت 
العام  الكاتب  السحباين  بشري  األخ  مع  الحوار  هذا  لنا  كان 

لالتحاد الجهوي ببنزرت. 

ببنزرت في ظل  الوضع االجتماعي واالقتصادية  * كيف تقيم 
التسويف المعتمد من السلط؟

بعد  االجتامعي  االحتقان  حالة  املدينة  الوالية وسكان  أهل  يخفى عىل  ال   -
وبعث  والتشغيل  التنمية  مبلف  معنية  وزارات  من  اإلرشاف  سلط  تنصل 
املهمة  والجلسات  الهام  التشغييل  الثقل  ذات  املؤسسات  وانقاذ  املشاريع 
والرضورية مع املسؤولني يف الوالية مل تسفر عن تقدم يذكر بعد أن تحولت إىل 
جلسات قطاعية تهم بعض القطاعات ومنها الصحة والنقل والتنمية وبعث 
املشاريع املهمة يف حاالت تعطّل منذ سنوات. أحدثكم االن وعدد من العامل 

يف الشوارع يحتجون عىل عدم رصف اجورهم يف عدة مؤسسات. 

بنزرت ماهي دواعي  اسمنت  المؤسسات مؤسسة  * من هذه 
اإلضراب الذي شهد نسبة عالية من المشاركة لالطارات والعمال 

وذلك يوميْ الثالثاء واألربعاء؟ 
- هذه املؤسسة الهامة يف النسيج الصناعي والتموي بالجهة تشغل 600 عون 
من العامل واالطارات مل تنفذ اإلدارة العامة بها وبعد االتفاق واالمضاء عىل 
محرضه من قبل كافة املصالح الجهوية واملركزية ما تضمنه من فصول وخاصة 
منها مسألة رصف مستحقات الرتقيات ورغم موافقة مجلس اإلدارة و وزارة 
يعلم  ال  وهو  املايل  لالنعكاس  التنفيذ  رفض  املصاريف  مراقب  فإن  الصناعة 
او يعلم ويرص عىل الخطأ ومخالفة األوامر. ان الرتقيات ال دخل لها يف سلم 

األجور والزيادات فيها. رغم محاوالتنا مع النقابة األساسية باملؤسسة ان نقض 
األشكال فإنه تعنت ودفعنا إىل االرضاب. هذه املؤسسة ذاتها متر بصعوبات 
جراء عدم موافقة وزارة أمالك الدولة عىل الرتخيص يف فتح مقطع ثان تحتاجه 
املؤسسة إىل جانب املقطع األول من أجل توفري املواد األولية الرضورية لدوام 

فعلها.
 

* من هذه المؤسسات التي تمر بصعوبات نذكر كذلك مؤسسة 
او شركة الفوالذ أين وصل امر ديونها؟ 

الرشسة  املنافسة  تعاين من  التي  العريقة  املؤسسة  - ديون هذه 
 1200 تشغل  الخواص،  نهم  أمام  السوق  بتعديل  املطالبة  وهي 
إطار وعامل ومستقبلهم غامض واجورهم ال ترصف يف وقتها. وكنا 
الخردة  بيع  بحرص  يتعلق  ما  ومنها  عملية  تقدمنا مبقرتحات  قد 
والتخصص يف صناعة القوالب الحديدية وتوزيعها يف تونس وبني 
لتعويض  جديدة  معدات  رشاء  رضورة  مع  الصناعية.  مناطقها 
استثامر رضوري العادة عجلة  واملتهالكة وهذا  القدمية  املعدات 
املرتاكمة  الديون  مسألة  النظر يف  مع  نشاطها  سالف  إىل  اإلنتاج 
من  وغريها  والغاز  للكهرباء  التونسية  للرشكة  الفوائض  ومبفعول 

املؤسسات والبنوك. 
اثبتنا  سابقة  ومراسالت  جلسات  يف  وكنا 
والتواصل  املؤسسة  هذه  لوضعية  والتفهم  القدرة 
مجدية  حوكمة  ارساء  رضورة  مع  التطهري  مرشوع  حول 
وضع  إن  واملالية.  البرشية  املوارد  يف  الترصف  وحسن 
هذه املؤسسة العريقة له انعكاس عىل وضع املؤسسات 
واليات  كافة  يف  بل  فقط  بنزرت  يف  ال  األخرى  الصناعية 

الجمهورية ومناطقها الصناعية. 

الصحة  بمؤسسات  الوضع  إلى  تنظر  كيف   *
والمستوصفات  الوالية  مركز  بين  العمومية 

ومستشفى منزل بورقيبة؟ 
املتعاقبني  املسؤولني  مع  بشأنه  تحدثنا  كنا  ما  كاريث وهذا  الصحي  الوضع   -
عىل الوالية ويف كل مرة يتم التسويف والتعلل بنقص املوارد وامليزانية وانتظار 
يعاين قسم  الوالية حيث  مركز  أخرى هذا عىل مستوى  إىل  رصفها من سنة 
منزل  مبستشفى  االستعجايل  قسم  عن  ناهيك  نقائص،  عدة  من  الوالدات 
يهّدد  النه  من رضوري  اكرث  املستعجل  والتدخل  للسقوط  املتداعي  بورقيبة 
صحة املرىض واملمرضني واالطار الطبي وشبه الطبي عىل حد سواء هذا عالوة 

عن نقص الدواء يف مختلف األقسام باملستشفيات واملستوصفات. 

* وماذا عن القنطرة الحدث؟ 
أن  ونتمنى  الجانبية  لالرضيات  متواصلة  والتهيئة  ببطء  تتقدم  األشغال   -

تتواصل بالنسق املطلوب حتى تكون جاهزة حسب التاريخ املحدد لها دون 
من  لعدد  املشغلة  الرشكات  وأصحاب  املقاولني  خالص  رضورة  مع  عراقيل 

العامل واالطارات. 

عمال  من  الطريق  قارعة  على  يحتجون  عمال  وجود  الحظنا   *
مصنع السكر؟ 

وهو  ليبي  مستثمر  ذمة  عىل  هو  والذي  السكر  ملصنع  مضطرب  وضع   -
يعاين من عدم توفر املواد األولية والديون املرتاكمة لدى البنوك ولديه ديون 
مستحقة لدى الديوان التونيس للتجارة وهذا ما يعطل خالص أجور العامل 
وهم عىل قارعة الطريق مثلهم مثل عامل رشكة بحرية تونس بنزرت ووضع 
معمل السكر مرتبط بوضع معمل باجة وبوسامل والبد من نظرة ورؤية وحوار 
يف  والعامل  املؤسسات  هذه  إلنقاذ  املركزي  املستوى  عىل 
دينار   200 مبنحة  الغالب  يف  يتمتعون  ال  املؤسسات  هذه 
ومنهم من هو عىل أبواب التقاعد وعمل اكرث من 30 سنة 
ملفاتهم  إحالة  ميكن  وال  املؤسسة  بوضع  مرتبط  ووضعه 
النظر يف وضع  يتّم  مل  ما  االجتامعي  الضامن  عىل صندوق 
حال  هو  مثلام  التطهري  او  اإلصالح  أجل  من  اوال  املؤسسة 

مصنع مالبس الفريب. 

بلدية  رئيس  إعفاء  قرار  مع  تفاعلتم  كيف   *
بنزرت؟ وما هي عالقتكم به؟ 

قدم  الذي  وهو  عليه  مأسوف  غري  البلدية  رئيس  إعفاء   -
ضّدنا قضية واتهمنا باقتحام مكتبه والحال ان الوقفة االحتجاجية التي دعونا 
إليها أبناء البلدية وامامها متت يوم عطلة. وهو الذي سعى جاهدا إىل وقف 
االنخراطات ملنظورينا والسعي إىل عقد مؤمتر لنقابة موازية. ومل يقف عداءه 
للعمل النقايب عند هذا الحد بل سعى إىل نزع ملكية املنظمة ملقر االتحاد 
الجهوي للشغل ببنزرت وهو الذي دشنه الزعيم الراحل الحبيب عاشور منذ 
1981. تاريخ هذا الشخص أظلم يف حق الجهة وحق االتحاد العام التونيس 
املجلس  مع  جدي  حوار  إىل  ونتطلع  عزله.  عىل  مأسوف  غري  وهو  للشغل. 
افتعلها ضدنا من  التي  املعركة  اننا ربحنا من هذه  البلدي يف غيابه. ونذكر 
خالل تأسيس ثالث نقابات جديدة بغزالة واوتيك والحشاشنة. مل يأت لخدمة 

v.الجهة بل الجندا خاصة

ألعوان  عام  اجتامع  إثر  وذلك  مهنية  الئحة  للشغل  الجهوي  االتحاد  أصدر 
عضو  الرحييل  حلمي  االخ  بإرشاف  البراس«  »سنيب  مؤسسة  وصحافيي 
وقد  لإلعالم  العامة  الجامعة  عضو  سايس  الدين  نرص  واألخ  الجهوي  االتحاد 
زيادة  أشهر  منذ  املؤسسة  تعيشها  التي  املتأزمة  الوضعية  يف  االجتامع  نظر 
عىل تواتر التجاوزات يف عالقة بالحق النقايب وعدم احرتام مقتضيات االتفاقية 
القطاعية املشرتكة للصحافة املكتوبة وغياب الجدية يف التفاوض مع الطرف 
محارض  تطبيق  يف  املتعمد  التجاهل  عرب  والصحافيني  لألعوان  املمثل  النقايب 
يف  يعملون  بأنهم  املؤسسة  وصحافيو  أعوان  وشدد  والتعهدات  الجلسات 
ظروف صعبة من خالل عدم توفر وسائل العمل وغياب التغطية االجتامعية 
والتأمني عىل املرض جراء عدم خالص املؤسسة ملساهامتها بالصندوق الوطني 
للضامن االجتامعي إضافة إىل عدم خالص املستحقات املالية لألعوان من منح 
كام  املهنية  الوضعيات  تسوية  مطلب  وتجاوز  املدرسية   العودة  ووصوالت 

طالب األعوان والصحافيون بإبرام اتفاقية جديدة مع رشكة للتأمني من أجل 
ضامن اسرتجاع مصاريف العالج والتداوي. كام تقدم املجتمعون بجملة من 
املقرتحات لضامن دميومة املؤسسة التي باتت مهددة أكرث من أي وقت مىض 
وذلك أوال عرب املطالبة بإجراء تدقيق خارجي إداري ومايل للوقوف عىل مجمل 
اإلخالالت وشبهات سوء الترصف وذلك بالتوازي مع اعتامد مقاييس الكفاءة 
بإنقاذها وإعادتها إىل  والخربة يف تعيني املسؤول عىل رأس املؤسسة لإلرساع 
سالف إشعاعها. ويف عالقة بهيكلة املؤسسة فقد أشار املجتمعون إىل التعاطي 
مع ملف الترسيح بشكل اختياري بالنسبة إىل األعوان الراغبني يف ذلك طالبني 
ثانية  مرحلة  يف  تهيئته  عىل  والعمل  خبري  قبل  من  االجتامعي  املقر  معاينة 

وتفعيل املوقع االلكرتوين لجريدة الصحافة اليوم يف أقرب اآلجال. 
ومنها  املجتمعون  تطارحها  التي  املطالب  املهنية مجمل  الالئحة  أكدت  وقد 
وجوب تعيني رئيس مدير عام كامل الصالحيات إضافة إىل االستجابة العاجلة 

 20 بتاريخ  السابق  العام  االجتامع  الئحة  يف  والواردة  العالقة  املطالب  لكل 
التسويف  سياسة  من  حافيني  والصِّ االعوان  استياء  مؤكدة   2022 سبتمرب 
واملامطلة التي تنتهجها اإلدارة العامة للمؤسسة. كام شّددت الالئحة املهنية 
إنقاذ  صياغة مرشوع  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ترشيك  عىل رضورة 
التصعيد مطروحا من  مبدأ  ويبقى  اليوم.  والصحافة  البراس  مؤسسة سنيب 
خالل خوض سلسلة من التحركات مبا فيها الوقفات االحتجاجية واإلرضابات 

وذلك بالتنسيق مع املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس.
* نرص 

األخ بشير السحباني الكاتب العام لالتحاد الجهوي ببنزرت:

رحيل رئيس البلدية غري مأسوف عليه وقد حاول 
وفشل يف االستحواذ على مقرّنا

شركة الفوالذ 
مهددة في 

وجودها وهذا 
ما اقترحناه إلنقاذ 

1200 إطار 
وعامل

أمام غياب رئيس مدير عامّ

تجاوزات بالجملة يف »سنيب البراس« ومستقبل املؤسسة غامض

* الديوانة 
تعطل عودة 
معمل الفريب 
للعمل رغم 
مجهودات 

الشؤون 
االجتماعية 



11 الخميس 8 ديسمبر 2022 - العدد 1724 
ملف الحماية االجتماعية

حين تنهار منظومات الحماية االجتماعية ويبقى المواطن أعزَل:

الجشع يكشّر عن أنيابه ... والدولة ال تبالي
زيارة الرئيس اىل مصنع الحليب مبنطقة سليامن مل تكن االوىل وال يبدو أنها 
ستكون املعجزة التي تعيد الحليب فورا اىل رفوف املغازات، ولن تؤثّر يف 
سري عملية التوزيع، بل قد تزيد االمور تعقيدا، خاصة أنها ترّشع لوجهة نظر 
املصّنع وتربر التأخري وتعزو االرتباك الحاصل اىل جهات هالمية غري معروفة 
من قبيل االحتكار ومسالك التوزيع والتهريب وغريها من املصطلحات التي 
ال معنى لها طاملا أن أعىل هرم السلطة ال يعلمها وال يعرف تفاصيلها بكل 
ما له من أجهزة وتقارير، فمعنى ذلك أن املواطن ال عالقة له بها أصال إال 

مبا يسمعه عنها من كالم الساسة غري املطلعني وغري املقتنعني مبا يقولون.
الحال، وواقع الحال أن هناك دولة تخلّت عن  فالحليب منوذج من واقع 
واجبها يف توفري الحامية ملواطن بات ضحية الجشع وفريسة للتجار دون 
فيها  املفرتض  وهي  لحاميته  يشء  أي  تفعل  أن  ودون  الدولة  تتحرك  أن 
دستوريا وأخالقيا ان تحميه، فالسيد رئيس الجمهورية يعرف جيدا أن آالف 
املراقبني يف وزارة التجارة ويف الرشطة البلدية ويف الرشطة البيئية ويف كل 
أجهزة الرقابة، يقبضون رواتبهم وامتيازاتهم منذ سنوات وال يشتغلون، بل 
باتت  االجهزة  أن هذه  ويعرف  منذ سنوات،  األسواق  يدخل  مل  فيهم من 
غائبة عن املشهد االقتصادي منذ سنوات دون أن تتدخل الحكومة وتجربها 
عىل العودة إىل مراكز عملها، وتركت االسواق مرتعا للسامرسة واملضاربني 
واملواطن هو الضحية األعزل من كل حامية رغم أنه يدفع الرضائب للدولة 

يك تقوم بهذا الواجب وغريه.
عىل  تقترص  ال  الدولة  توفرها  ان  املفرتض  من  التي  االجتامعية  والحامية 
الحليب وال عىل األسواق وحدها، بل تخطّتها اىل كل املجاالت تقريبا، وأقرب 
مثال عىل ذلك هو دون شك املجال الصحي والتعليمي اللذان يهامن بشكل 
العمومي  املستشفى  يتحول  فحني  البالد،  يف  فرد  وكل  عائلة  كل  أسايس 
الذي من املفرتض أنه ملجأ كل مريض، اىل يشء أقرب اىل مسلخ منه اىل 
املراكز  وتزدهر  الصحية،  الرعاية  وسائل  كل  فيه  تغيب  وحني  مستشفى، 
االستشفائية التجارية التي تقّدم الخدمة مقابل أموال طائلة وأسعار خيالية 
وليس أمام املواطن االعزل إال ان يدفع يك يتّم عالجه، أو يرتهن إىل القروض 
أو رادع، فساعتها ال معنى  أو منطق  والشيكات يك يسّدد دون أي رقابة 
لوجود دولة ال تقدر عىل معالجة مواطنيها وال تقدر يف الوقت نفسه أن 
خرباته  منه  ميتّص  العمومي،  قطاعها  عن  بديل  قطاع  تغّول  من  تحميهم 
اىل  أقرب  رصيدا  منها  ويغنم  مرضاه  وحتى  واختصاصاته  اشتغاله  وآليات 

الخيال والدولة تتفّرج وال تبايل.
ودفع  وتفقريها  وتهميشها  العمومي  التعليم  منظومة  رضب  يقع  وحني 
املواطن دفعا اىل اللجوء اىل تدريس ابنائه يف القطاع الخاص مع ما يعنيه 
ذلك من ارتهان ايضا للدفع، ومن متاعب ومن ديون كان من املفرتض، كام 
يف كل الدول التي تحرتم نفسها، ان يكون ألبنائه مدارس تعلّمهم وحافالت 

تنقلهم ومبيتات تُْؤويهم وتهتم مبستقبلهم طاملا هو يركض ليال نهارا من 
أجل تسديد كل ما تقتطعه الدولة من رضائب مشطّة يف حّقه وحق غريه 

دون أي وجه حق.
واالمر نفسه ينطبق عىل باقي الخدمات، فال املواطن بات قادرا عىل تأمني 
معاشه الذي ال يدري ان كان سيجده يف االسواق أم ال، وال يدري ان وجده 
سيقدر عىل تسديد مثنه الذي يرتفع كل يوم بل أحيانا كل ساعة، كام ال 
يستطيع ان يضمن حتى أمنه البدين والشخيص من أي اعتداء غادر، طاملا 
ان الغياب االمني هو الغالب عىل االحياء واملدن والشوارع، بل أحيانا تقع 
اعتداءات عنيفة وتُسلب أموال وتهرق دماء وتسقط ضحايا وال يأيت أحد 
بأرقام  يتصلون  حني  إنهم  الضحايا  من  كثري  ويقول  للتدخل،  وال  للنجدة 
النجدة فهي ال تجيب، وان أجابت فإنك ال تعرف ان كانت معك ام عليك، 
ويف املحّصلة ال تأيت النجدة ويبقى األمر مرتوكا للقدر ولتدخل أوالد الحالل.

ولن نغرق يف تفاصيل فقدان الحامية من قبيل الفالح الذي يفقد العلف 
زمن الحاجة اليه، ويفقد البذور زمن الحرث ويفقد املشرتي زمن الجني، 
التي تبدو كأنها موضوعة عمدا لالنتقام من املواطن،  وكل تلك املصاعب 
خاصة عىل مستوى التعامل مع ادارات الدولة، وآالف الشباب الذي فقد 
مستقبله لتعنت من موظف أو لعدم كفاءة من اطار، وآالف املقاولني الذين 
افلسوا الن الدولة ال تدفع مستحقات ما تكلفهم بإنجازه، وغري ذلك الكثري 
مام يدلل وبالرباهني ايضا ان املواطن بات الكائن األضعف والكائن الضحية، 
والكائن األعزل يف مواجهة صعوبات مل تكن له أي مساهمة يف خلقها ومل 
يكن يريدها وال ميكن ان يتعايش معها اىل ما ال نهاية النها يف املحّصلة ال 
تدفع اال اىل اليأس واالنفجار، وهذا ما مل تِعِه السلطة وما ال تريد ان تفّكر 

فيه، ويف النهاية البالد هي التي ستدفع الثمن.
* محمد بوعود

من ثقب اإلبرة
* يكتبها رمزي الجّباري

اصطناع األزمات املعيشية!!
شاهدت كام شاهد اغلب التونسيني صورا للرئيس قيس سعيد يف زيارة ميدانية إىل مجمع »دليس دانون« بسليامن وذلك عىل خلفية تغييب الحليب 
من املتاجر الصغرى ومن املساحات التجارية الكربى! وعىل اهمية  الزيارة التي قد يفهمها العامة ان الرئيس نفسه مهتّم بتوفري حاجيات الناس يف ظل غياب 
السكر والزيت والحليب عىل امتداد أشهر فإّن واقع الحال يؤكد تقصري حكومة نجالء بودن!! عىل كل حال الرئيس قيس سعيد اهتم وتابع وذهب ليعاين 
عىل امليدان حقيقة األمور لكن هل الذي قدم للرئيس من معطيات وتوجهات وخاصة يف عالقة بالتزويد اليومي للسوق مبادة الحليب! ارتقى إىل لحظة 
الصدقـ  اي هل كان واقعيا واكد معاناة الناس وبحثهم اليومي ووقوفهم يف الطوابري يومياـ  لعلّهم يفوزون بـ»باكو« حليب بكل وضوح استمعت لتلك املرأة 
التي ال اعرف مسؤولياتها الوظيفية يف مجمع »دليس« ولو انني حني بحثت وجدت صورا لصاحب املجمع وهو محمد )شهر حمدي( املؤدب وابنه يف صورة 
رمبا تعرب عن الحضور لكنها ال تكفي حاجة الناس للحصول عىل مادة الحليب ومحمد املؤدب ـ احد رموز او لنقل الفاعلني يف قطاع او منظومة الحليب 
والتونسيون عىل اختالفهم دون حليب ـ تلك املرأة التي مثلت املجمع قالت اّن عملية التزويد للسوق عادية ـ كام انّه ال يشء طرأ او تغري يف عملية االنتاج 
)عودوا اىل التسجيل( فهل نصدقها هي ونحن الذين نسأل عن الحليب يف كل االماكن يوميا ام نصدق كالمها اىل قيس سعيد وهو يتحدث عن املحتكرين 
وعن املتاجرين بقوت التونسيني. حقيقة مل افهم ماذا كانت تعني تلك السيدة بكون التزويد عادي ـ وماذا أراد ان يوصل قيس سعيد للعامة من زيارته إىل 

مجمع دليس الذي يوفر موادا ينتجها ويرتكها عنده او ان يضعها يف املتاجر خلسة ـ باللّه فهمونا؟!

بالتلميح والتصريح

السياسي واالقتصادي 
واالجتماعي
  *لطفي املاكني   

يظل الرهان الحقيقي لكل التجارب الدميقراطية الناجحة 
مرتبطا بالقيمة االعتبارية للمواطنة والتي من خاللها يتحصل 
يف  املشاركة  ومنها  والحريات  الحقوق  جملة  عىل  املواطنون 
واالعتبارات   الرشوط  من  بجملة  اساسا  مرتبطة  العام  الشأن 
اهمها القناعة ان تلك الخيارات غايتها األوىل واالخرية الرهان 
صاّمم  يبقى  الذي  للمواطنني  االجتامعي  الرفاه  تحقيق  عىل 

االمان لنجاح اي تحول دميقراطي.
الرفاه  درجات  أعىل  يف  املصنفة  الشعوب  تعيشه  فام 
واستقرار  طأمنينة  من  به  تشعر  وما  واالجتامعي  االقتصادي 
كانت  ومهام  السلطة  تولوا  من  ان  اىل  االوىل  بالدرجة  يعود 
توجهاتهم وخلفياتهم عملوا من منطلق تحقيق النمو والتطور 
الجوفاء  الشعارات  عن  بعيدا  مجتمعاتهم  فئات  لجميع 
واملناكفات وسياسة التمكني لتطويع مؤسسات الدولة لخدمة 

اجندات غري اجندا البالد ومصالح مواطنيها.
كام ان كل التحوالت الداخلية ال معنى لها اذا مل يحصل 
معها تغيري فعيل يلمسه املواطن يف معاشه اليومي الن رفض 
ولفظ اي منظومة سابقة بعد ان فشلت عىل مدى سنوات يف 
اخراج البالد من ازمتها ال يعني ان تظل يف نفس دائرة ذلك 
الفشل باالرصار عىل ذات التميش دون وقفة تأمل ومراجعة ما 
يفرتض مراجعته واصالح ما تبني انه لن يضيف شيئا طاملا يكّرر 
ما يتعارف عنه منذ عقود كون ذات االسباب ستؤدي اىل نفس 
النتائج وبالتايل ال يتوقع ان تأيت الحلول من السامء بل يجب 
ان تستمع السلطة اىل كل االصوات التي غايتها مصلحة البالد 
وليس البحث عن التموقع السيايس باشكال جربت سابقا لكنها 
فشلت بعد أن اخذت الكثري من الوقت املهدور يف املحاصصات 
الحزبية والتحالفات مع اللوبيات التي كانت تسعى اىل تأييد 
املاضية  السنوات  مدى  عىل  البالد  فيه  غرقت  الّذي  الوضع 
واولها  صعوبات  من  الشعب  يكابده  ما  اىل  تلتفت  ان  دون 
الصعوبات االقتصادية واالجتامعية انعكست عىل اغلب رشائح 
املجتمع يف استقرارها ومتاسكها. وتجلت تلك االنعكاسات يف 
الفجوة الحاصلة بني عموم املواطنني والطبقة السياسية اذ ان 
طموحاته تعلقت بحصول تغيري حقيقي يف مستوى عيشها مبا 
من  اختيار  يف  وتحديدا  العام  الشأن  يف  املشاركة  يحفزه عىل 
ميثله يف املجالس املنتخبة واولها الربملان اال ان ما نالحظه من 
 17( الترشيعية  االنتخابية  الحملة  مع  تفاعله  كيفية  يف  تردد 
ان  من  بالرغم  الجفوة  دائرة  اتساع  يكشف   )2022 ديسمرب 
الرتشحات كانت مرشوطة بتزكية قيل يف شأنها الكثري، البعض 
عندما  واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع  برتدي  صلة  له  منه 
غري  الختيارات  االنسياق  ليكون  املواطنني  امام  السبل  تضيق 
تخطي  عدم  املكان هي  ذات  الدوران يف  يكون  ثم  مدروسة 
مسبّبات الفشل يف املسار االنتقايل الدميقراطي الذي كان غاية 

الجميع منذ ما يزيد عن عقد من الزمن.
الحقيقية  املواطنني  تطلعات  تجاهل  عىل  االرصار  ان 
عطالة  يف  سيتسبب  واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا  املتالزمة 
التجربة الدميقراطية اذ  وكام ذكرنا التجارب املقارنة فال معنى 
الي فعل سيايس ال يحقق الرفاه االجتامعي واالقتصادي ليكون 
السياسية مبني عىل قناعة ودون ضغوط  للمنظومة  االختيار 
العيش  لتكاليف  املتواصل  االرتفاع  امام  خافية  غري  وهي 
وبات مشغل مصالح الدولة ومؤسساتها جمع الجباية وفرض 
الدولة  ونعني  منها  املواطن  ينتظر  الذي  الوقت  يف  الرضائب 
وهياكلها حلوال حقيقية دون التشبث بخيارت فشلت وفشل 

من راهن عليها سابقا.
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إعداد رمزي الجّباري
عىل امتداد 3 أيام )30 نوفمرب و1 و2 ديسمرب 2022( احتضن 
الوطنية  الندوة  الجنوبية فعاليات  بالحاممات  نزل »ماجيك اليف« 
السنوية لقسم الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم بالتعاون مع 
االمني  الجلويل  عثامن  االخ  ارشاف  تحت  ايبارت  فريدريش  منظمة 
واالقتصادية  االجتامعية  الحامية  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام 
من  الفتا  وحضورا  اهتامما  الندوة  القت  وقد  املنظم  غري  والقطاع 
االطراف التي شاركت يف اشغالها وورشاتها وهي التي تفاعلت مع ما 

طرح فيها من نقاشات وتفاعالت.
عىل  بالتأكيد  وذلك  الجلويل  عثامن  االخ  اشغالها  افتتح  الندوة 
الحامية  اّن قسم  ـ مؤكدا  العامل  االجتامعية يف حياة  الحامية  دور 
هو قسم »التحديات« يف عالقة برداءة الخدمات االجتامعية املقدمة 
عىل امتداد سنوات طويلة دون تحسني، إذ إن العامل يف تونس سواء 
كان نشيطا يف القطاع العام او الوظيفة العمومية او القطاع الخاص 
او متقاعد فإنه سيجد نفسه مضطرا للمعاناة من البريوقراطية ومن 
إىل  وصوال  االختصاص  اطباء  غياب  ومن  الصفوف  طوابري  انتظار 
تغييب االدوية جراء عجز املنظومة الصحية عن االيفاء بتعّهداتها مبا 
ان »الكنام« مل يِف مبا امضاه من اتفاقيات سابقة ـ كام حّيى االخ 
عثامن الجلويل ـ االخ عبد الكريم جراد لنوعية العمل الجاد والهيكيل 
الذي أرساه يف قسم الحامية االجتامعية التابع لالتحاد العام التونيس 
للشغل مع التعويل عىل مجموعة من الكفاءات التي جعلت القسم 
بالتعامل  وكذلك  بالسؤال  طرف  من  اكرث  إليها  يعود  مضيئة  عالمة 

االيجايب.
* نوعية الخدمات وإجراءات تقريبها

يف باب املداخالت قدم السيد شكري بن صالح مدير مركزي بوحدة 
واالجتامعية  والحيطة  للتقاعد  الوطني  الصندوق  لدى  الالمركزية 
فتحية  للسيدة  الثانية  املداخلة  لتكون  قيّمة  مداخلة   )CNAM(
الوطني  بالصندوق  والجودة  التنظيم  بإدارة  مساعدة  مديرة  عاشور 
املدير  العجايب  نادر  للسيد  كانت  كام   )CNSS( االجتامعي  للضامن 
باصالح  املتعلقة  االجراءات  حول  مداخلة  االجتامعي  للضامن  العام 
وتحسني التوازنات املالية لصناديق الضامن االجتامعي اما السيد سيف 

بن سايس عن مركز البحوث والدراسات االجتامعية فقد قدم مداخلة 
حول واقع السياسات املتعلقة باالنتقال من االقتصاد غري املنظم إىل 

االقتصاد املنظم وتطور الحامية االجتامعية.
* ورشات وعرض النتائج

من  قدم  ما  خالل  من  اهدافها  حققت  الندوة  إّن  القول  ميكن 
باملشاكل  االوىل  املجموعة  اهتمت  كام  املعاش،  الواقع  من  شهادات 

الحامية  مجاالت  حسب  واالهداف 
اهتمت  فيام  وفروعها  االجتامعية 
يف  واالهداف  باملشاكل  الثانية  املجموعة 
املنظم  غري  االقتصاد  من  االنتقال  عملية 
إىل االقتصاد املنظم. وقد تم عرض النتائج 
عىل الحارضين وتوىل االخوة بدر الساموي 
االجابة  السديري  وخالد  الجلويل  وعثامن 
ومعوقات  مسائل  من  عرضه  تّم  ما  عىل 

خاصة يف الجهات الداخلية.
* رؤية أخرى لنب سدرين وعاممي

االجتامعية  الحامية  قسم  استعان 
والقطاع غري املنظم برؤية تقنية للخبريين 

غري  االقتصاد  شفرات  لتفكيك  عاممي  واملنجي  سدرين  بن  حسني 
املنظم ليكون منظام واذا كان الخبري حسني بن سدرين توقف امام 
الذي  الفالحي  القطاع  ابرزها  تنظيم لعل  التي تحتاج إىل  القطاعات 
امام حاجياته  بالتوقف  الالئق مرورا  العمل  يحتاج أساسا إىل ادوات 
وذلك  عمل  منهجية  إىل  يحتاج  فإنه  لتنظيمه  إذ  العاملة،  اليد  من 

بتشخيص واقعه واضافاته للدورة االقتصادية وصوال اىل احكام تنظيمه 
املستغالت  يف  خاصة  ورق  عىل  حربا  تنظيمه  نصوص  تبقى  ال  حتى 
الفالحية البعيدة عن االعني وعن اعني الرقابة خاصة كام توقف الخبري 
التجارب  من  جملة  امام  املفاجئ(  مرضه  )رغم  سدرين  بن  حسني 
التنظيم  بداية  اي  البدايات  أوىل  رغم صعوبات  الناجحة  النموذجية 
من خالل االحتجاجات والتكوين وصوال إىل املفاوضات بعد االقتناع 
فقد  عاممي  املنجي  الخبري  اما  املنظم  القطاع  اىل  االنضامم  بجدوى 
ركز يف مداخلته عىل التعريف باملالمح الدقيقة لالقتصاد غري املنظم 
وذكر اساسا الخدمات املقاولتية املاثلة يف مشهد حضائر عمل الستاغ 

والصوناد والسكك الحديدية.
* توضيح عىل توضيح

من  الكثري  أثار  عاممي  واملنجي  سدرين  بن  حسني  قدمه  ما 
االسئلة حول نوعية الخدمات التي يقدمها القطاع غري املنظم وهي 
االشبه باملناولة او بعملية التشغيل غري الهش لذلك اضطر االخ بدر 
ان  للتوضيح  التدخل  إىل  االجتامعية(  الحامية  قسم  )خبري  الساموي 
هذه االطراف التي تعمل يف القطاع غري املنظم هي عادة ما تستعمل 
يًدا عاملة ثانوية ثم ان التشغيل غري املنظم هو نوع من العمل داخل 

النظام املنظم وهذا النوع له رشوطه ثم خلص إىل الحديث عن قانون 
الواقع بسبب  أرض  أحد طبّقه عىل  أّن ال  اال  اذ رغم صدوره   2018
الجزائر  يف  اذ  ذلك  عىل  مثاال  بدر  االخ  قدم  وقد  »الباتيندة«  عائق 

تطبق مثل هذه القوانني دون اشرتاط »الحصول عىل باتيندة«.
االجتامعية  الحامية  قسم  خبري  السديري  خالد  االخ  قدم  كام 
عديد االضافات والتوضيحات للحارضين وهو الذي اكد اّن الصناديق 

االجتامعية تعاين عجزا ماليا كبريا.
* تجربة صناديق البلدان السكندنافية

يف تجارب املقارنة استدل بعض الحارضين بروعة الخدمات التي 
تقدمها الصناديق االجتامعية يف البلدان السكندنافية التي يبقى محور 
تدخلها »انسانية االنسان« لذلك تسعى إىل إرضائه وتقديم خدمات 
متميزة له ولعائلته ـ وهو ما دفع بعض املتدخلني إىل الحديث عن 
املرسوم 33 لسنة 2020 والذي جاء ليخدم فئة معينة تتمتع بامتيازات 

جبائية واخرى مع الصناديق االجتامعية.
* االنتقال من غري املنظم إىل املنظم

وعن  االجتامعية  الخدمات  واقع  عن  مبرارة  بعضهم  تحدث  لنئ 
ضياع امللفات يف عملية اسرتجاع املصاريف يف عالقة بالكنام واملنظومة 
غري  من  االنتقال  صعوبة  عن  تحدث  تدخل  من  اكرث  فاّن  العالجية 
املنظم إىل املنظّم الن النصوص القانونية للدولة تأىب ذلك والدليل انه 
مثة رجال اعامل هم فوق القانون والدليل عىل ذلك ان لهم أسُهاًم يف 
بنوك يكسبون منها املليارات فيام ال يدفعون الرضائب واملساهامت 

االجتامعية ملؤسسات اخرى هم اصحابها بدعوى انهم »خارسون«!!.
* بداية فتح الجرح!

قال االخ عثامن الجلويل االمني العام املساعد ان ندوة 30 نوفمرب 
و1 و2 ديسمرب 2022 ـ محاولة جادة لتفكيك منظومة عمل الصناديق 
حتى  قوانني  من  بداخلها  ما  مراجعة  وقت  حان  والتي  االجتامعية 
غري  من  وأنّه  البالد  يف  قد حصلت  ثورة  ان  التونيس  املواطن  يعرف 
املعقول ان تحافظ منظومة الصحة والسالمة املهنية عىل نفس اسلوب 
ادارتها لالوضاع املرتدية اذ ان البعد االنساين البد ان يكون حارضا يف 
شمولية الحامية االجتامعية كام مل يعد املجال يسمح بوضع نصوص 

ال تطبق يف تونس.
* التغيري ممكن والقطع مع النقائص

ادارة  مجالس  داخل  االتحاد  مبوقع  الجلويل  عثامن  االخ  ذكر 
الصناديق االجتامعية وهو موقع مهم للقفز عىل النقائص واالشكاليات 
ايجابيا  التواصل   يكون  ان  التغيري ممكن رشيطة  اّن  مؤكدا  العالقة 
كام انّه البّد من يشء من الوقت العداد امللفات عىل أحسن ما يكون.

ملف الحماية االجتماعية

خدمات اجتامعية رديئة و»الكنام« يتهّرب من مسؤولياته

وضع الصناديق االجتماعي 
كارثي والحكومات 

املتعاقبة لم تسع إىل حّل 
اإلشكاليات العالقة

واقع مرتدٍّ للخدمات 
الصحية وطبّ الشغل

 ال يقوم بدوره

الندوة الوطنية السنوية لقسم الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظم من أجل حامية اجتامعية شاملة
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األخ الطيب البحري الكاتب العام لجامعة البناء

حوادث شغل قاتلة 
واستنزاف عشوائي لثرواتنا 

يف غياب الدولة 
الكاتب  البحري  الطيب  األخ  حرص 
للبناء  العامة  للجامعة  العام 
واألخشاب خالل املشاركة يف الندوة 
االجتامعية  الحامية  لقسم  السنوية 
أن  التأكيد  عىل  منظم  غري  والقطاع 
للجامعة   26 املؤمتر  وشعار  لوائح 
الصحة  حول  كان  للبناء  العامة 
العمل  ومقومات  املهنية  والسالمة 
انتظار  الالئق وهي ملفات كبرية يف 
خالل  املنتخب  التنفيذي  املكتب 
إىل  مشريا  الجديدة  النيابية  املدة 
تطلعات عامل القطاع للحصول عىل 
حقوقهم ويف املحافظة عىل سالمتهم 
مبا أن أخطر الجرائم التي نفذت يف 

العامل كانت يف شكل حوادث شغل قاتلة يف قطاع البناء كام أن أعتى الرياح والعواصف 
يف العوامل الطبيعية القاسية ُمورست يف حّق ثرواتنا الطبيعية يف اطار استنزاف املقاطع 

بطرق عشوائية 
تفعيل  اجل  من  وطنية  حملة  القادمة  االيام  خالل  للبناء  العامة  الجامعة  وتنظم  هذا 

السالمة والصحة املهنية.

األخ نور الدين الطبوبي خالل الندوة الوطنية للحماية االجتماعية

جرايات التقاعد جريمة يف حق اإلنسانية 
قال األمني العام التحاد الشغل، 
أن  الطبويب،  الدين  نور  األخ 
مقومات  كل  فيها  تونس 
الوضوح  يتطلب  لكن  النجاح 
الوطنية  السيادة  عن  والدفاع 
الخارجي  التدخل  عن  بعيدا 
مؤكدا  املزايدات.  عن  وبعيدا 
التوعية  تكثيف  رضورة  عىل 
املؤسسات  بعض  داخل 
داخل  الدولة  رقابة  وتكثيف 
البعض من املؤسسات الخاصة 
باألجور  الترصيح  ترفض  التي 
مام أفرز جرايات ضعيفة عند 
حق  يف  جرمية  وهي  التقاعد 
الشغالني وبقيت نقطة خالف 
املؤسسات  من  البعض  مع 
كبري  عدد  جعل  مام  الخاصة، 
يتقاضون  املتقاعدين  من 

جرايات ضعيفة كام أفرزت الكثري من املآيس االجتامعية داخل األرس التونسية نتيجة قلة ذات اليد.
كام أشار األخ نور الدين الطبويب، أن تونس فيها كل مقّومات النجاح للدفاع عن السيادة الوطنية، بعيدا عن التدخل الخارجي 

وبعيدا عن املزايدات.
وشّدد األخ نور الدين الطبويب، خالل ندوة وطنية للحامية االجتامعية يف الحاممات، عىل أن هّم االتحاد يبقى يف كيفية تنفيذ 
االتفاقات مع الحكومة التي تناست دورها اإلنساين يف االهتام بإنسانية اإنسان التي تبقى الحلقة املفقودة يف متابعة امللفات 
داخل املؤسسات التي ال يهمهام من رأس املال سوى تكديس املرابيح وهذا ما نختلف فيه مع بعض املنظرين الجدد الذين 

اهتموا بالشكل وأهملوا العمق.

* ناجح مبارك   
 

املوزعة  الصيدالنية  الوطنية  الغرفة  رئيس  حربه  ما  انتباه  بكل  قرأت 
لألدوية وهي التي هددت باالرضاب ما مل تقم الوزارة بحركة من أجل 
صحة  عىل  املبارش  التأثري  وذات  الحيوية  املواد  لهذه  املوزعني  إعفاء 
املواطن من أجل تقديم شهادة براءة الذمة أو ما يعرف بشهادة الخصم 
عىل املورد وتعلّل أصحاب مؤسسات توزيع األدوية بأن واقع املؤسسات 
املعنية مرير وميّر اضطرابات متعددة وهي تلوح بإعفاء عدد من العامل 
من أجل الضغط عىل السلطة وذلك رغم أن وزارة املالية تعلم ما تدره 
أرباح هي يف األصل من جيب  الدواء عىل أهلها من  مؤسسات توزيع 

املواطن املريض.
تحقيق  أجل  من  الدولة  تبتز  أن  »الوطنية«  املؤسسات  هذه  تحاول 
األرباح اإلضافية ومنهم من هو صاحب مؤسسة توزيع أدوية وله مصالح 
أخرى ورشكات تهتم بتصدير الدقلة والزيوت والكل يعلم ما تدره هذه 
املؤسسات املصدرة من أرباح دون خالص االداءات التي هي معلقة بني 
املواطن الذي يدفع الرضيبة وأصحاب املؤسسات املستفيدة. تعلم هذه 
املؤسسات الوطنية املوزعة لألدوية ان »صبع الدولة تحت الرضسة« كام 
نقول بالعامية وان هذه املؤسسات تضغط من أجل الحصول عىل أرباح 
هي حاصلة ومضاعفة من املواطن بل انها متعن يف التقليص من الجباية 
املالية  قانون  إىل  بالنظر  جيبه  من  املواطن  سيدفعها  الجباية  وهذه 
الخاصة  املؤسسات  تعي هذه  والقادم عىل مهل سنة 2023.  املجحف 
واملهتمة بتوزيع األدوية أن رئيس منظمتها أي منظمة االعراف، االتحاد 
من  خطابه  قد صعد  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس 

لَِط للحّد من االداءات والجباية عىل عدة مؤسسات تعاين  أجل دفع السُّ
آفاق  تعاين من عدم وضوح  الجبايئ وهي مؤسسات  الضغط  فعال من 
من  ترضرت  التي  املؤسسات  تلك  وعىل خالف  ولكن  والتوزيع  اإلنتاج 
واقع الحرب الروسية األوكرانية يف قطاعات مختلفة فإن قطاع األدوية 

هو القطاع األكرث استفادة من التحوالت الوطنية والدولية.
يقدرون  ال  متوحشني  عاميل«  بـ»رجال  األدوية  قطاع  يجدف  هكذا 

يف  الكرة  يرمون  وهم  والواقعي  الوطني  التيار  ضد  التاريخية  اللحظة 
لََط بقوت العامل واحالتهم عىل البطالة من  شباك العامل ويهددون السُّ
النقل عن قضايا مرشوعة يتحدث  ابتزازهم وعندما يرضب عامل  أجل 
التداوي  حق  من  املواطن  حرم  من  فهل  الخراب  دواعي  عن  هؤالء 
وهؤالء  املركزية  الصيدلية  امراض  يعالج  ومن  باطل؟  ام  حق  عىل  هو 

املوزعون طرفا يف املشكل ال يف الحل؟ 

قطاع األدوية:

األعراف يتالعبون بصحة املواطن
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* ناجي الخشناوي
لحقوق  العاملي  اإلعالن  عىل  العربية  البلدان  بعض  وافقت 
اإلنسان الصادر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة يف 10 ديسمرب 
الحقوق  بشأن  الدولية  االتفاقية  عىل  كذلك  وصادقت   ،1948
االقتصادية  الحقوق  بشأن  الدولية  واالتفاقية  والسياسية  املدنية 
واالجتامعية والثقافية الصادرتني عن الجمعية العامة لألمم املتحدة 
إىل  العريب  الوطن  داخل  الدعوة  واشتدت   .1966 ديسمرب   16 يف 
تحقيق حامية دولية للمواطن العريب وذلك بإصدار ميثاق خاص 
بحقوق املواطن العريب يف حمى املنظمة اإلقليمية العربية )جامعة 
الدول العربية(، وقد وضعت بالفعل مرشوعا لهذا امليثاق ومهدت 
مجلس  وبقرار  اتجاهاته،  أهم  فيه  ترصد  إيضاحية  مبذكرة  له 
من  لجنة  ُشكلت   1970 ديسمرب   15 بتاريخ   668 عدد  الجامعة 

الخرباء التي أنجزت »إعالن حقوق املواطن يف الدول العربية«.
تسع  فإن  جميعهم  األعضاء  الدول  عىل  املرشوع  تعميم  رغم 
شكال  أخرى  دول  رفضته  وقد  بالرد!  ُعنيت  التي  هي  فقط  دول 
الواقع،  أرض  عىل  مربراته  املواقف  يف  التباين  ولهذا  ومضمونا، 
فتنوع اإليديولوجيات يف الوطن العريب والسيام يف املجال السيايس 
أهم  أحد  يشكل  وعسكرية،  وملكية  وراثية  أنظمة  والتنظيمي، 
املعّوقات أمام بناء مرشوع حضاري وإنساين يدعم حقوق املواطن 
تباين  تدل عىل  »موضوعية«  تعبرية  فعال، وهي  ويكّرسها  العريب 
مواقف سلطة الحكم من مسألة الحريات، يف كل ُقطْر إذ أن هذا 
التباين يتفاوت تشددا أو تساهال بتفاوت مدى »دميقراطية« هذا 
التجهيل  لحاجز  تحطيمه  أو  إعالئه  ومدى  استبداده  أو  الحكم 
السيايس الشاهق الذي يسّد أفق املواطن العريب منذ قرون خلت 
َفَحاَل بينه وبني إدراك البديهيات األساسية املتعلقة بحقوقه. ولكن 
املصادقة العاملية والحامية اإلقليمية ظلت تنظريا متعاليا وال تزال 
بعيدة عن املامرسة الواقعية، ولهذا األمر أسباب تَُعوُق التحقيق 
ورشوطه الطبيعية، وتنأى به عن التجسيد بدءا من النص والنوايا 
وصوال إىل الفعل الغائب. ولنئ كانت نوايا اإلعالن العاملي حسنًة، 
فإنه واقع ضمن رؤية إيديولوجية أفرزتها طبيعة املرحلة التاريخية 
التي صدر فيها )1948(، إذ ليس لحقوق اإلنسان من معنى سوى 
حق رجل األعامل الغريب يف الترسب إىل كل ركن من أركان العامل 
مواده  واستثامر  الرثوات  واالستحواذ عىل  األسواق  للسيطرة عىل 
اإلنسان  كونية حقوق  هو جوهر  وهذا  األرباح.  وتحقيق  األولية 
باملفهوم الربجوازي اإلمربيايل، ظاهره إنساين أممي وباطنه طبقي 

استعامري.
* مطّبات الفقر والقمع

املعّوقات  تعددت  العربية،  اإلقليمية  الحامية  مستوى  عىل 
ما  أولها  رئيسية،  عنارص  أربعة  يف  منحرصة  هي  ورمبا  واختلفت، 
به  نعني  ما  وهو  الضاغطة  االستعامرية  بالحلقات  عليه  اصطلح 
التبعية العمياء للقوى االستعامرية األجنبية، وال نقصد بهذا رضورة 
الرأساملية  للدوائر  غالبا  تكون  التبعية  ألن  باألجنبي،  االستقواء 
أن  حني  يف  االستعامرية  واللوبيات  االقتصادية  والكمربادورات 
الدميقراطية  بالقوى  والواعي  الحر  االلتقاء  باألجنبي هو  االستقواء 

والتحررية يف العامل من أجل ضامنة أكرث إلنسانية اإلنسان.
الصيغ  فقدان  أو  امليدانية،  التجارب  فقدان  هو  الثاين،  املعّوق 
التي تطرح بدائَل أو أصوال للنُّظُم الدميقراطية، وسببه أن الرشائح 
قطر  أي  يف  السلطة  سدة  إىل  التحريري،  كفاحها  عرب  تصل  التي 
أو الرشائح  الوسطى  استثناء، هي الرشائح  العربية دون  البالد  من 
أو غري مستقرة  بطبيعتها  التي تكون متذبذبة  الصغرية  الربجوازية 
صوريا  استقالال  نيلها  مبجرد  أسقطت  ولهذا  وسياسيا،  إيديولوجيا 
لحساب  »اإلصالحية«  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  برامجها 
مصالحها الطبقية وألقت بشعوبها يف مطبات الفقر والجهل والقمع. 
العقل  بضياع  عليه  نصطلح  أن  ميكن  ما  هو  الثالث  املعّوق  أما 
الحداثة/ وجاذبية  ناحية  من  األصالة/الرتاث  جاذبية  بني  العريب 

العوملة من ناحية ثانية، خاصة عىل مستوى التأويل الديني وتحليل 
املعّوقات  وآخر  االسترشافية.  الرؤى  وإنتاج  االجتامعية  العالقات 

الوقت  يف  خطورة  أشّد  نراها  التي 
الكيان  استنزاف  يف  يتمثل  الراهن، 
يف  الحيويّة  للطاقات  الصهيوين 
مجايْل التخطيط والعالقات الدولية 
دول  مع  بندية  إقامتها  املُحتمل 
مستوى  عىل  هذا  عربية.  غري 
الواقعي  املستوى  عىل  أما  نظرّي، 
مختلفة  األسباب  فإن  والتطبيقي، 
األنرثوبولوجية  فالبنية  متعددة، 
بطابعها  عموما  تتسم  للدولة 
الحرصي القائم عىل اإلقصاء، مبعنى 

أن السلطة تحتكرها جامعة محددة، أرسية أو اقتصادية )نفطية، 
تجارية، صناعية، خدماتية...( تغيّب دوَر املؤسسات وتربط برامجها 
وهذا  خاصة.  بصورة  الحقوقية  املنظامت  مع  خارجية  بالتزامات 
خارج  هو  من  يطرحها  »ارتقاء«  عملية  كل  مينع  الحرصي  الطابع 
إطارها ومنظومتها وال تقبل به إال إذا دخل منظومتها )مثلها مثل 
الطرف اآلخر، مام يفيض  نظام املاليل(، أي ضمن عالقة دينية مع 

عمليا إىل بروز تيارات سياسية متطرفة.
* حرية املوافقة واإلجامع املطلق

لهذه املعّوقات واملظاهر السلبية يف الحقيقة جذور وأصول متتد 
العريب،  الوطن  يف  الحكم  نُظُم  تشّكل  بدايات  البدايات،  زمن  إىل 
وميكن حرص هذه الجذور يف: »َحرِْفيّة التّفسري« وهو ما يسّمى يف 
علوم القانون باسم »الصورية« أو ما يعرف عادة بالجمود وضيق 
األفق النظري... وأهّم الحقوق والحريات الغائبة متاما حرية الرأي 
والتعبري عنه شفاهة أو كتابة أو طباعة، وما حرية الرأي املزعومة 
الرقابة لدى  املطلق، وما تطور أجهزة  املوافقة واإلجامع  إال حرية 
مؤسسات الدول العربية أو األحزاب الحاكمة إال دليل قاطع عىل 

االنتهاك الصارخ لهذا الحق الرئييس.
يف  أو  مغلقة  أماكن  يف  كان  سواء  السلمي  التّجمع  حّق  إّن  ثّم 
فضاءات مفتوحة، ال يحدُث إال إذا أوحت به أو نظمته السلطات 
الرسمية، ويكفينا مثاال عىل ذلك ما تبثه وسائل اإلعالم الرسمية من 
والنقابية  الحقوقية  واملسريات  التجمعات  حول  مفربكة  مرسحيات 
أو األحزاب  النقابات  أو حْول حق تشكيل  والحزبية والجمعياتية. 
السياسية أو الجمعيات غري الحكومية. وال يخفى عىل عريب واحد 
املحالت  تشبه  التي  املعارضة  األحزاب  الفاضح بني مقرات  التباين 
التي تشبه  الحاكمة  الشعبية ومقرات األحزاب  التجارية واملساكن 

النزل الفاخرة املشيدة بأموال الشعب املنهوبة عنوة.
* كفالة الحريات وضامنتها

كثرية هي الحقوق الغائبة أو املغيّبة كليا يف املجتمعات العربية 
طريق  عن  أو  مبارشة  العامة،  الحياة  إدارة  يف  املشاركة  حق  مثل 
الحقوق  وأخطر  فقط.  والقبول  الرفض  بحّرية  مختارين  ممثلني 
املغيبة فعال منذ استفحال النظام الرأساميل وتنامي آفة الخْوصصة 
املَُعطّلني  بآالف  للتذكري  داعي  وال  الحياة،  وحق  الشغل  حق  هو 
املؤسسات  كل  والذل يف  املوت  مع  املتعاقدين  وآالف  الشغل  عن 
العربية.  الرسمية يف األقطار  الوزارات  والرشكات وحتى يف مكاتب 
العريب فهي أساسا  الوطن  الغائبة جزئيا يف  الحقوق والحريات  أما 
الحقوق املدنية املتوفّرة قانونا يف حاالت معينة وتشمل عىل سبيل 
الذكر ال الحرص حق اإلنسان يف الحياة ويف عدم تعرّضه إىل االستغالل 
يف  حقه  وكذلك  قضايئ(  حكم  )دون  اإللزامي  والعمل  والعبودية 
حيثام  به  االعرتاف  ويف  القضاء  أمام  املساواة  ويف  الشخيص  األمن 
كان ِبَعَدِم التدخل يف شؤونه الخاصة أو العائلية بشكل تعسفي ال 
قانوين، إضافة إىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ال 

بّد أن يتمتع بها.
هناك نقطتني مهّمتني يجب أن نضعهام يف االعتبار دوًما، تتمثّل 
األوىل يف أّن الّدفاع عن الحريات يعني القيام بهذا الدفاع يف وجه 
سلطة  سوى  األحيان  معظم  يف  يكون  لن  وهو  الحقيقي  املعتدي 
الحكم املنّصبة بفعل القوى اإلمربيالية، الراعية ملصالحها االقتصادية 

الحريات  بأن كفالة  بلد، والثانية هي أن نؤمن  والحضارية يف كل 
وضامنتها مهمة نضالية مستمرة سواًء كان الحكم دميقراطيا أو غري 
دميقراطي، فام دامت الدميقراطية ليربالية يف عمقها فإننا لن نضمن 

حقوقا متساوية لكل البرش. 
* النموذج التونيس أمام خطر الشعبوية

بعد أربع حقب من التاريخ ما زالت حمالت التخوين املمنهجة 
مثل  تهٌم  فيها  تستأثر  التي  املؤامرة«  »نظرية  يافطة  نفسها تحت 
ما  باألجنبي«...  و»االستقواء  و»الخيانة«  و»االرتزاق«  »العاملة« 
زالت هي األداة »املثىل« بيد السلطة، السلطة التي تّدعي أنها نابعة 
من إرادة الشعب، وهي حمالت تتجّند لها »الجموع الزّاحفة« تحت 
يافطة »الشعب يريد« مسنودة بجزء كبري من »النخبة« التونسية 
التي انخرطت بدورها يف تربير مثل هذه الحمالت الشعبويّة مستندة 
بدورها إىل »فلسفة« قيس سعيد املبنيّة أساسا عىل ذهنية اإلقصاء 
واإللغاء والتجاهل لكل رأي مخالف، ومن املفيد هنا التذكري بأن من 
أكرب النتائج الكارثية للشعبوية هو قدرتها عىل إقناع عدد كبري من 
الشعب، وغالبا ما يشكلون األكرثية، للقبول بالسلطة املطلقة للفرد، 
وهذا ما برّش به مسار 25 جويلية، وهو مسار محارص وُموّجه باآللة 
واإلدارة  األعامل  ورجال  األمن  الثالثة:  بأطرافها  التقليدية  القمعية 
العميقة حفاظا عىل مصالحها وتأبيدا لوضع االستغالل والالعدالة، 

وها هي تجلياته املرضية تظهر من خالل الحمالت االنتخابية.
توجهه  سعيد  قيس  أعلن  عندما   ،2022 فيفري  منذ  وللتذكري، 
الجمعيات  أن  معتربا  الخارج  من  الجمعيات  متويل  حظر  نحو 
تتعاطى أنشطة مشبوهة  التمويالت  الصنف من  تتلقى هذا  التي 
وهي امتداد ألحزاب سياسية مثلام قال، منذ هذا اإلعالن انفجرت 
مخالبها  النظيفة  األفواه  وكرّشت  الجديدة/القدمية  التهم  بالوعة 
بشكل هستريي  التونيس  املدين  املجتمع  ومنظامت  عىل جمعيات 
وتساوت  اإلرهابية،  بالجمعيات  الحقوقية  املنظامت  فاختلطت 
التجّسس  جمعيات  مع  الدويل  التعاون  عىل  القامئة  الجمعيات 
والتخابر، وتناست هذه »القوى الطّاهرة« أن الدولة التونسية هي 
املستفيد األكرب من التمويالت األجنبية يف مجال الحوْكمة الرشيدة 
ودعم النمو واإلصالحات، ومل تكلّف نفسها عناء التفكري يف مراقبة 
من  الوطنية  والجمعيات  املنظامت  وفرز  بدل حظرها،  التمويالت 

الجمعيات املشبوهة...
اتهام منظامت املجتمع املدين بتهم مثل  الغباء األعمى  إنه ملن 
نتذكّر  عندما  الخارجية  لألجندات  واالرتهان  واالرتزاق  الخيانة 
فقط أن منظامت املجتمع املدين نفسها هي التي نجحت يف دفع 
بوضعية  للنهوض  الالزمة  القوانني  اعتامد  إىل  املتعاقبة  الحكومات 
حقوق اإلنسان، مثل قانون العدالة االنتقالية 2013، والتوقيع عىل 
 2015 األمنيني  حامية  ومرشوع   ،2013 االجتامعي  العقد  وثيقة 
وقانون القضاء عىل العنف ضد املرأة 2017 وقانون مناهضة التمييز 
االستعامر  قاومت  التي  املنظامت  ذاتها  وهي   ،2018 العنرصي 
الفرنيس وواجهت حكم بورقيبة الفردي وفضحت النظام املافيوزي 
و»أْسلمة«  »أْخونة«  ملرشوع  وتصّدت  عيل  بن  العابدين  لزين 
قيم  تزال  وال  مثّلت  التي  املنظامت  ذاتها  وهي  املدين...  املجتمع 
والحريات  والتعّدد  واالختالف  املواطني  والوعي  والحداثة  التنوير 
الفردية واالنحياز للرشائح املهمشة والدفاع عن مجتمع دميقراطي 

حّر متمسك بالسيادة الوطنية بعيدا عن النمذجة والتعليب.

 املزيد من القمع، القليل من احلرّيات

يف اليوم العاملي لحقوق اإلنسان:
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يف  السياسية  االحداث  عىل  سنة   12 مرت 
ليبيا وال يزال املشهد السيايس غامضا مام يتطلب 
ليبيا  يف  االكادمييني  الباحثني  من  عاما  تشخيصا 
والوطن العريب والعامل كل من زاوية معينة سيام 
أن ليبيا مل تشهد تحوال سياسيا واحدا بل شهدت 
مراحل متنوعة ومتعددة من االنتقال الدميقراطي 
الالعبني  من  والعديد  املتغريات  العديد من  فيها 
مل  التي  االجتامعية  والقوى  والنخب  السياسيني 
والقبلية  والسياسية  الحزبية  توجهاتها  تتضح 
السياسية  الرصاعات  تراكم  وامام  والجهوية 
الرصاع  التايل هل  املركزي  السؤال  نطرح  جعلتنا 
بناء  اجل  من  ام  السلطة  بناء  اجل  من  ليبيا  يف 
استضاف  الليبية  الحالة  ولفهم  الليبية؟  الدولة 
املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات بتونس 
العبيدي  امل  السياسية  العلوم  يف  الباحثة 

ومستشارة األمم املتحدة يف ليبيا.
تعترب مرحلة االنتقال الدميقراطي من أصعب 
الفرتات التي مرت بها ليبيا خاصة تحديد طبيعة 
النخب يف ليبيا حتى زمن القذايف الذي كان يرفض 
تدخل النخب يف الشأن الليبي فالنظام كان يعتقد 
التطرق  تم  وان  منذ 1976  للشعب  السلطة  أن 
أما  اسامئه  وليس  صفاتهم  ذكر  يتم  النخب  اىل 
اآلن يف مرحلة االنتقال الدميقراطي فانه يصعب 
يف  تأثريها  ومدى  الليبية  النخب  طبيعة  تحديد 
هذه املرحلة السياسية سيام وان أهمية الفاعلني 
الفاعلني  من  نفوذا  اقوى  السلطة  دائرة  خارج 
يف  حاليا  عليها  املتعارف  السلطة  مجال  داخل 
ليبيا. وما مييز مرحلة االنتقال الدميقراطي يف ليبيا 
اىل  انتفاضة شعبية سلمية  انتقل من  الوضع  ان 

رصاع مسلح ثم اىل حرب أهلية ليؤثر عىل طبيعة 
االنتقال.

النخب السياسية والقدرة عىل التأثري
لعبت النخب الليبية زمن االنتقال الدميقراطي 
دورا يف العملية االنتخابية وتّم تدوير هذه النخب 
وتداولها عىل السلطة ليس حسب الكفاءة والقدرة 
لكن حسب الوالء واالنتامء الجهوي والقبيل وذلك 
هذه  اسقاط  عند  السالح  وبقوة  تعيينها  عند 
النخب  فإن  وللتذكري  عليها،  االستغناء  او  النخب 
التي تعاملت مع القذايف بلغ عددها 132 يف دائرة 
السلطة التنفيذية منهم من تم تدويرهم اكرث من 
النخب  ان  والطريف  مختلفة  دوائر  يف  مرة   25
التي يقع تدويرها تتدحرج من رئيس حكومة او 
إعادة  بسيط  موظف  برتبة  ليعود  كبري  مسؤول 
التدوير تأيت نتيجة الثقة املحدودة يف هذه النخب 
مع  املخططات  او  السياسات  بعض  لتمرير  او 
اإلشارة ان النخب العسكرية مل تتجاوز 5 يف املائة 
من النخب آنذاك والتي كانت ترشع وتنفذ منذ 
1969 اىل 1976. مع استقرار النظام بدأ استقطاب 
الوالء  او  للنظام  الشخيص  الوالء  وفق  النخب 
زمن  املناطقية  الخلفية  بينت  كام  األيديولوجي. 
القذايف ان اغلب املناطق كانت متثلها نخب اال ان 
هذه النخب عمقت تهميش بعض املناطق. النخب 
)الشؤون  ثالث  سوى  النساء  متثل  مل  الجندرية 
املرأة  نجاح  رغم  والثقافة(  والتعليم  االجتامعية 
العايل.  التعليم  الليبية يف عدة مناصب خاصة يف 
 2012 انتخابات  وبعد  الدميقراطي  االنتقال  مع 
ففي  الترشيعية  النخب  مالمح  ظهرت  و2014 
زمن القذايف تقلدت حوايل 54 شخصية ترشيعية 

االنتقال  بعد  تدويرها  وتم  الدولة  يف  مناصب 
فرضتها  او  للسالح  مالكة  جديدة  نخب  ظهرت 
الوالءات.  او  االنتخابات  مثل  التقليدية  االليات 
جميع  السيايس  العزل  يشمل  مل  الثورة  وبعد 
النخب التي اشتغلت مع نظام القذايف. اال ان فهم 
مسألة النخب ال تُفهم خارج نظام القذايف فبعد 
عودة ليبيا اىل النظام الدويل وحل جميع قضاياها 
والخوصصة...(  النووية  األسلحة  )لوكريب٬  العالقة 
النظام  خطاب  يف  والتغيري  الحصار  رفع  وبالتايل 
ظهر فاعلون جدد منهم أبناء القذايف خاصة سيف 
باستثناء  سياسيا  منصبا  له  يكن  مل  الذي  اإلسالم 
تكن  مل  التي  للتنمية  القذايف  مؤسسة  رئيس  انه 
مسجلة يف الداخل عىل عكس اشعاعها الخارجي 
املسائل  بعض  حل  خاللها  من  استطاع  والذي 
الشائكة عىل املستوى الدول لعل أهمها املشاكل 
اإلسالمية  الجبهة  خاصة  اإلسالمية  الجامعات  مع 
املقاتلة وهم الذين اصبحوا بعد الثورة جزءا من 
الفاعلني املؤثرين. هنالك اشخاص آخرون ُوِجدوا 
اإلسالمية  الجامعات  دائرة  خارج  من  الثورة  بعد 

رمبا مل يكونوا يحملون نفس التوّجه.
املؤمتر الوطني والتحديات املصريية

فمنذ  كبريا  شعبيا  زخام  الجسم  هذا  شهد 
املؤمتر  تسلم  انتخابات.  ليبيا  تشهد  مل   1965
الوطني مهامه مهامه من املجلس الوطني االنتقايل 
من  الجديد  الترشيعي  الجسم  هذا  تكّون   2014
200 عضو 80 نظام قوائم و120 نظام فردي تركّب 
بزعامة  الوطنية  القوى  تحالف  من  املجلس  هذا 
محمود جربيل الذي حصل عىل 39 يف املائة 17 يف 
املائة حزب العدالة والبناء املحسوب عىل االخوان 

وجبهة  املعارضة  مجموعة  او  الوطنية  والجبهة 
اإلنقاذ 3 يف املائة والبقية من أحزاب وشخصيات 
تشكلت  املجلس  هذا  انتخاب  بعد  مختلفة 
الحزبية  بالسياسة  يُعرف  ما  او  انتامءات جديدة 
منها  جديدة  مفاهيم  ظهرت  هنا  واالنقسامات 
التداول السلمي عىل السلطة وقيام هيئة النزاهة 
توىل  من  كل  عزل  عىل  عملت  والتي  والشفافية 
حوايل  عزل  وتم  القذايف  فرتة  يف  رسمية  مناصب 
سليم  وأبو  الجبل  البيضة  مناطق  من  عضوا   15
والقاعدة  األخرى  املناطق  واوباري وبعض  وسبها 
الترشيعية تقول انه يجب تعويضهم اال انه مل يقع 
التداول  تعطل  الثانية  االنتخابات  وشهدت  ذلك 
األوىل  حكومتني  وظهرت  السلطة  عىل  السلمي 
تدخال  تطلب  مام  طرابلس  يف  وأخرى  طربق  يف 
املنظامت  من  وغريها  املتحدة  األمم  من  خارجيا 
الخارجية وتدخال مسلحا وحدث انقسام يف النخبة 

الليبية فأصبح القرار يف أيدي ماليك السالح.

* أحمد

* بقلم محمد بدران
تصاعدت جرائم قوات االحتالل الصهيونية هذه األيام باغتيال مزيد 
واملخيامت  والقرى  املدن  اجتياحها  أثناء  الفلسطينيني  املواطنني  من 
الفلسطينية يف األرايض املحتلة، ويقرتف هذا العدّو جرامئه تحت سمع 
وبرص أسامع العامل دون أن تردعه أية قوة دولية، إذ أصبح ال أمل يف هذه 

الهيئات الدولية.
وصيحات  املؤملة  الظروف  هذه  ظل  يف  فلسطني  يف  يجري  ما  إّن 
األطفال  دماء  وإن  والبعيد،  القريب  مشاعر  تهز  لن  الثكاىل  األمهات 
الذين أعدمتهم قوات االحتالل مل تحرك نخوة األهل  والنساء والشيوخ 
والدول املعنية، وإن البيوت التي تهدم واألشجار التي تقلع واألرايض التي 
تنهب مل ترث صحوة العروبة واإلسالم، إال اللهم عبارات الشجب واإلدانة 
وتحميل العدّو املسؤولية الذي تحملها منذ أكرث من أربع وسبعني سنة ومل 
يكرتث لكل هذه اإلدانات. يا خجل التاريخ من حكام تقاعسوا عن دعم 
حقوق هذا الشعب ويا لفجيعة األمة بأنظمة كتبت نهاية تاريخها املجيد 
بهذه املواقف املهينة، وطوت أعالم نضالها وثورات روادها بالنسيان، إن 
الشعب الفلسطيني يناضل منذ عقود من الزمن، ويخوض ثورة تلو ثورة 
واملؤمرات  العقبات  كل  رغم  عزميته  تلني  ولن  انتفاضة،  إثر  وانتفاضة 
مّر  وتألقا وصمودا وتضحية وفداًء، وعىل  ازداد شموخا  بل  والطعنات، 
السنني مل تجّف جداول دمائه النازفة من جروحه من أجل قضيته التي ما 
زالت قرارات رشعيتها الدولية مصلوبة عىل أبواب مجلس االمن الدويل، 
الزمن ويلفها  املتحدة، ومتيض عقود من  األمم  أدراج وأروقة  وتائهة يف 
عقود وتشكل لجان وتطرح مبادرات وكلها تدفن يف مهدها قبل أن ترى 
النور، وقبل أن يجّف حرب إعالنها، وذلك بفعل التعنت الصهيوين والتحيّز 
األمرييك وضعف املوقف العريب الرسمي، فكم من نظام عريب اّدعى أنه 
سّخر كل إمكانياته من أجل فلسطني، وأنه يدافع عن عدالتها ورشعية 
كفاح شعبها، ولكنه يلوذ بالصمت حينام يجتمع مع سيّد البيت األبيض، 
ويهرب من تحمل مسؤولياته ويتربّأ من نضال الشعب الفلسطيني، إن 
الذي يتهرب من نرصة فلسطني ال ميكن أن ينترص لقضايا شعبه، والذي 
يخاف  والذي  وطنه،  بقيادة  جديرا  ليس  الفلسطينية  القضية  من  يتربأ 

من خطر األعداء ال يحق له أن يرتبع عىل سيادة الحكم، 
والساكت عن الحق العريب يف وجه املتآمرين عىل القضية 
الفلسطينية والصامتني عىل جرائم العدو الصهيوين شيطان 
أخرس. فكم من مؤامرة وحصار وتضييق قد لّف مسرية 
الثورة الفلسطينية، ولكنها نهضت يف كل مرة كالعنقاء من 
تحت الرماد وهي أقوى مام كانت، واليوم يحاول العّدو 
الصهيوين القضاء عىل دميومة الثورة الفلسطينية واغتيال 
ومداهمة  القرى  وحصار  ومنضاليها  رموزها  واعتقال 
األقىص  املسجد  ساحة  حرمة  واجتياح  واملدن  املخيامت 
إرهابه وإجرامه، ولكن هذا  االبراهيمي وتصعيد  والحرم 
الشعب الذي مترس عىل الصمود والتضحية والنضال منذ 
أكرث من 100 عام ال ميكن كرس إرادته وسيبقى يف الخندق 
العربية  األمتني  ومقدسات  كرامة  عن  يدافع  األمامي 

دولته  وبناء  واالحتالل  الغزو  من  أرضه  تحرير  إىل  ووصوال  واإلسالمية 
الفلسطينية املستقلة وعصمتها القدس. 

إن األمة التي متوت يف نخوة املعتصم وبطولة صالح الدين، ويختفي 
يف ساحتها سيف خالد بن الوليد وعدالة عمر ال يكتب لها النرص،ـ وان 
الوطنية  الحقوق  بعودة  إال  يلتئم  أن  ميكن  ال  املفتوح  فلسطني  جرح 
املرشوعة إىل الشعب الفلسطيني وستبقى بوابة فلسطني مفتوحة لتعرب 
بكل  املقدمة  األرض  رفاتهم  ضمت  التي  الشهداء  مواكب  خاللها  من 
خشوع وباركت أرواحهم السامء بكل تبجيل، واتسعت قبورهم مساحة 
لتبقى شاهدا عىل عظمة هذا الشعب التي حمل راية النضال من جيل 
إىل جيل، وبقيت األيادي مشدودة عىل الزناد لتحرس الثوابت الوطنية 
أرواح  تعانق  التي  الجروح  ثنايا  الوطن من  أرض  مفتوحة عىل  وعيونه 
الراحلني يف رحلتهم إىل دنيا الخلود. إن الشعب الفلسطيني لن ينىس ما 
قدمته األمة العربية عىل مذبح فلسطني قدر ما استطاعت ولن تغيب 
الشعب. لك  ارتكبت األخطاء بحق هذا  التي  األنظمة  تلك  عن ذاكرته 
الله يا شعب فلسطني إنك تقف اليوم لوحدك يف ساحة امليدان تواجه 
هذا العدّو الذي ميتلك أعتى األسلحة والدعم األمرييك الالمحدود سياسيا 

وعسكريا ولن تركع مهام بلغت التضحيات.
العربية تقف موقفا  اليوم بعض األنظمة  إنه من املؤسف أن نرى 
مع   املطبعة  الدول  تلك  وباألخص  فلسطني  يف  يجري  ما  عىل  متفرّجا 
الشعب  هذا  طينة  من  ليسوا  هؤالء  أن  الظن  أغلب  وإن  العدّو،  هذا 
العريب، وليسوا من ساللة األمة العربية وأمجادها، أمل يعلموا هؤالء أن 
العدّو الصهيوين قد مزق خارطة الطريق وتناثرت أوراقها دماًء وأشالًء يف 
األرايض املحتلة، وقد اعتقد العدّو أن جرامئه وحصاره للمدن واملخيامت 
والقرى ستوفر له األمن والسالم وغاب عن ذهنه أن دماء الشهداء وإرادة 
املناضلني أنها تخرتق كل تحصيناته وتهز مرتكزاته. إن الهجمة الصهيونية 
يقبله  للشجر ال  واقتالع  للبرش  قتل  املحتلة من  األرايض  التي تجري يف 
بوعود  الرسمية  العربية  األنظمة  اكتفت  فهل  ساموي،  دين  وال  عاقل 
أمريكيا بحل القضية الفلسطينية وإحالل سالم عادل يف املنطقة وناموا 

عىل حرير أحالمهم لهذه الوعود الزائفة؟
الهدوء والسكينة يف  يبقى مطلوبا منه  الفلسطيني لن  الشعب  إن 
وبناء  للبيوت  لألرايض وهدما  ونهبا  تقتيال  الصهيوين  العدّو  وقت ميعن 
مزيد من املستوطنات ولن يبقى الشعب الفلسطيني محكوما عليه أن 

تستمّر دموع الثّكاىل من شعبه منهمرة يف مآقيها. 

إعدام للبرش واقتالع للشجر                  القوات الصهيونية في فلسطين

تركيبة النخب االنتقالية يف ليبيا منذ عام 2011 »الديناميكيات والتصورات«

شؤون عربية
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الحوار االقتصادي

حوار: لطفي املاكني
املتخصص  )الجامعي  العياري  صالح  محمد  االستاذ  يواصل 
للجباية(  الوطني  املجلس  وعضو  الجبايئ  واملستشار  الجباية  يف 
جملة  استعراض  »الشعب«  مع  حواره  من  الثاين  الجزء  هذا  يف 
املقرتحات العرشة التي تقدم بها إىل وزارة املالية يف إطار سلسلة 
االجتامعات التي أجريت معها يف إطار مرشوع قانون املالية لسنة 
وان  خاصة  االفعال  وردود  الجدل  من  الكثري  يثري  والذي   2023
هناك نية إلقرار جملة من االجراءات ستتضمنها فصول مرشوع 
املجتمع  اغلب مكونات  اليه والتي يتوجس منها  املشار  القانون 
ولعل ما يتداول من مواقف وترصيحات دليل عىل ذلك التوجس 
والتخوفات يف ظل اوضاع اقتصادية واجتامعية مرتدية انعكست 

سلبا عىل واقع جميع الرشائح والفئات.
* وماذا اقرتحت الوزارة كذلك؟

ـ االقرتاح الثاين لوزارة املالية مرتبط برتشيد االمتيازات الجبائية 
اذ ترى توجيهها لالنشطة التي لها تأثري مبارش عىل الرتفيع يف القيمة 
املضافة مثل التكنولوجيا الحديثة والتنمية املستدامة والطاقة عىل 

للنهوض  الجهوية  التنمية  مناطق  ننىس  ان  دون  هامة  مشاريع 
النظام  مراجعة  فهو  الثالث  املقرتح  اما  والنائية  املهمشة  باملناطق 
التقديري خاصة بعد صدور االمر الذي عىل أساسه تم استثناء بعض 
االنشطة من النظام التقديري لالداء بالنسبة لصغار املشتغلني حتى 
باملهن  املتعلق  للقاعدة  التقديري  النظام  يكون هناك خلط مع  ال 
غري التجارية )األمر عدد 802 لسنة 2022 املؤرخ يف 9 نوفمرب 2022( 
ولكن اإلشكال املطروح هو ان اخضاع عدد كبري من هؤالء االشخاص 
لهم  سيصبح  باعتبار  ناحية  من  كاهلهم  سيثقل  الحقيقي  للنظام 
محاسب ومن ناحية اخرى فان وزارة املالية غري قادرة عىل القيام 
باملراجعات الجبائية بالنسبة لعدد كبري من املطالبني بالرضائب نظرا 

لضعف املوارد البرشية )1700 عون مراقبة(.
وهنا أعرج بالقول انه يكون من االفضل متكني هؤالء االشخاص 
حوايل  بدفع  وذلك  االختياري  التقديري  بالنظام  االنتفاع  من 
االنتفاع  مواصلة  امكانية  مع  دينارا   150 عوض  سنويا  دينار  الفي 
بالنظام التقديري لآلداء ويف هذه الحالة ميكننا الحديث عن رضب 
ناحية  من  هامة  اضافية  مداخيل  وتوفري  واحد  بحجر  عصفورين 
وتخفيف العبء بالنسبة للمراجعة الجبائية عىل إدارة الجباية من 

ناحية أخرى.
ومن مقرتحات وزارة املالية يف عالقة مبقاومة التهرب الرضيبي 
اقرار   2023 لسنة  املالية  قانون  مرشوع  يتضمن  نقدا  واملعامالت 
خطية بنسبة 20٪ يف حال الدفع نقدا ملبلغ تتجاوز قيمته 5 آالف 
التوكيل  عقود  تسجيل  اجبارية  اقرتاح  تم  التميش  ذات  ويف  دينار 
تكون  وبالتايل  املالية  بالقباضة  السيارات  بيع  لعمليات  بالنسبة 
مثل هذه املعامالت معروفة لدى مصالح الجباية وتفاعال مع هذا 
املقرتح فانني تساءلت عن اسباب عدم تعميم مثل هذا االجراء عىل 
مصالح  يجعل  مبا  معينة  حدود  مبالغها  تتجاوز  التي  الكراء  عقود 
الجباية عىل دراية بقيمة هذه العقود ويفّضل مستقبال ربط مصالح 
التعريف  عمليات  عىل  لالطالع  املالية  املراقبة  مبصالح  البلديات 

باالمضاء املتصلة بعقود الكراء.
بعد  لها  التي  أو  االستثامر  لتشجيع  مقرتحات  هناك  وهل   *

اجتامعي؟

ـ هناك توجه من قبل سلطة االرشاف للتنصيص عىل تحمل الدولة 
بالزراعات  متصل  وذلك  الفالحني  قروض  عىل  الفائدة  نسبة  عىل 
االعفاء من  يتمثل يف  اجتامعية  له صبغة  الثاين  التوجه  اما  الكربى 

خالص نسب الفائدة املوظفة عىل قروض السكن االجتامعي.
* ملاذا بات قانون املالية مرتبطا بجمع الرضائب وإقرار الزيادات 

وفرض الجباية؟
بعدم  التميش  اختيار  االخرية  السنوات  تم خالل  الحقيقة  يف  ـ 
الزيادة يف نسب الرضائب وأكرب دليل عىل ذلك التنصيص يف الرضائب 

املوارد ولكن ونظرا  الخصم من  بالتخفيض يف نسب  عىل الرشكات 
لالخالل الحاصل يف التوازنات املالية بالنسبة مليزانية الدولة وكذلك 
الوضع االقتصادي الصعب الذي متر به البالد تضمن مرشوع قانون 
املالية اقرار رضيبة عىل االمالك العقارية )ليس رضيبة عىل الرثوة( 
يف حدود 0٫5٪ من القيمة املضافة لألمالك املسجلة قبل 31 ديسمرب 
2022 رشيطة ان ال تتجاوز قيمتها 3 مليارات من املليامت غري ان 
االمر  حقيقة  يف  يسمح  ال  االقتصادية  الناحية  من  املرتدي  الوضع 
خارج  االستثامرت  ترحيل  لتجنب  وذلك  الرضيبة  هذه  مثل  بإقرار 
البالد التونسية وكذلك تهريب االموال كام هو الشأن بالنسبة لعديد 
وتراجعت  الرثوة(  عىل  )الرضيبة  الرضيبة  نفس  أقرت  التي  الدول 
هذه  مثل  عن  تراجعت  حيث  بفرنسا  حصل  ما  هنا  ونذكر  عنها 

الرضيبة.
لكن باملقابل ولتوفري موارد اضافية مليزانية الدولة ميكن الرتفيع 
التي تتجاوز قيمتها حدودا  بالنسبة للعقارات  التسجيل  يف معاليم 
معينة عىل سبيل املثال اكرث من مليار من املليامت كام ميكن الرتفيع 
يف نسب الرضيبة بخصوص القيمة الزائدة العقارية وذلك بالنسبة 
بجملة  هنا  التذكري  مع  معينا  سقفا  قيمتها  تفوق  التي  للعقارات 

االقرتاحات التي قدمتها الوزارة.
* كيف تنظر ملا يتداول من وجود توجه لرفع الدعم عن جملة 

من املواد األساسية؟
ـ بالنسبة  ملا يثار بخصوص رفع الدعم فإن الحكومة تعهدت بأن 
يكون ذلك بصفة تدريجية من سنة 2023 إىل 2026 مقابل اسناد 
منح مالية لتعويض ما سيرتتب عن رفع الدعم عن املواد االساسية 
 8 حوايل  تهم  وهي  واملتوسطة  الضعيفة  للطبقات  بالنسبة  وهذا 
املطروح  السؤال  لكن  املسؤولني  ترصيحات  حسب  تونيس  ماليني 
هو كيف سيتم ضبط مقادير هذه املنح التي سيقع رصفها إستنادا 
بحسب  وكذلك  بها  املنتفعني  قبل  من  املحققة  املداخيل  قيمة  اىل 
ترصيحات املسؤولني يف الحكومة فإن منصة ستوضع للغرض وتكون 
جاهزة بداية من سنة 2023 عىل أساسها يقع تسجيل املنتفعني بتلك 

املنح حسب حاجياتهم الحقيقية.
* وهل تعتقد ان اغلب فئات املجتمع قادرة عىل تحمل تبعات 

مثل هذا التوجه؟
ـ مبدئيا وحسب تعهدات الحكومة وإذا تم ارساء هذه املنظومة 
وأعني املنصة بطريقة مدروسة وموضوعية فإن الطبقات الضعيفة 
واملتوسطة سوف تنتفع بالتعويضات املمنوحة يف شكل منح عندما 
منر إىل مرحلة التطبيق بغرض املحافظة عىل قدرتهم الرشائية وهنا 
نؤكد عىل رضورة ترشيك الطرف  االجتامعي واقصد االتحاد العام 
بتعويضات  املتعلق  التوجه  مراحل  مختلف  يف  للشغل  التونيس 

التخيل عن الدعم تدريجيا مقابل اسناد املنح املذكورة.
كام ان الرتكيز بطريقة مدروسة عىل هذه الخطوة وأساسا رصف 
املنح املالية املقررة استنادا للمنصة املذكورة سيكون له أثر ايجايب 
وليس  مستحقيه  بالدعم  مستقبال  سينتفع  اذ  امليزانية  موارد  عىل 
بدول  مرتفعة  بأسعار  لتباع  املدعومة  للمواد  املهربني  وأو  السياح 
لالسعار  املرفهة  الطبقات  تحمل  وكذلك  الجميع  يعلمها  مختلفة 

الحقيقية لتلك املواد.
يف  االجراءات  هذه  تتسبب  ان  يف  حقيقية  تخوفات  هناك   *

احتقان اجتامعي؟
جميع  توفري  هو  اجتامعي  احتقان  لتجنب  املثىل  الطريقة  ـ 
الضامنات النجاح املنصة املزمع  انجازها لتسجيل الراغبني يف االنتفاع 
الالزمة حتى ال  املنح  لهم  أساسها كام ارشت ترصف  بالدعم وعىل 
الضامنات  وضع  قبل  التوجه  هذا  مثل  تداعيات عىل  هناك  تكون 

املستوجبة وهو أمر أأكّد  عليه.
* كيف ميكن التقليل من مخاطر التضخم؟

ـ العجز الذي تم تحديده يف اطار قانون املالية التعدييل لسنة 
2022 تّم ضبطه يف حدود 9٫7 مليار دينار وسوف يقع تدارك هذا 
الوضع يف إطار الحصول بصفة نهائية عىل القرض املمول من صندوق 
النقد الدويل ولو عىل اقساط والذي ينتظر ان يكون مبدئيا قبل موىف 
شهر ديسمرب 2022 ولكن االهم من ذلك هو ان هذا القرض سيفتح 
او  وصديقة  شقيقة  دول  من  قروض  عىل  للحصول  لتونس  املجال 
السيطرة عىل  الطريقة ستقع  املانحة وبهذه  املالية  املؤسسات  من 
ما  اكرث  للحد   2023 أفق  يف  وكذلك   2022 لسنة  املالية  التوازنات 
االقتصادية  الصعوبات  ولو جزئيا  ولتجاوز  امليزانية  من عجز  ميكن 

التي متر بها البالد.
تحقيق  عل  سيساعد  الدويل  البنك  قرض  ان  تعتقد  هل   *

التوزانات املالية؟
بالدنا  ايدي  بني  يبقى  الحقيقي  الحل  فإن  الحاالت  كل  يف  ـ 
الطبيعية  البالد  لرثوات  االمثل  استغالل  عىل  العمل  خالل  من 
االقتصادية  الدبلوماسية  وتفعيل  ناحية  من  الفسفاط  وأولها 
للصائفة  السياحي  املوسم  وانجاح  الخارجية  االستثامرات  لجلب 
القادمة إضافة اىل مراجعة قانون االستثامر حتى تكون بالدنا قبلة 
الداخلية  االستثامرات  تشجيع  اوىل  وبدرجة  االجنبية  لالستثامرات 
ويف الوقت نفسه ارساء مناخ سيايس سليم بهدف تحقيق االستقرار 
السيايس والسلم االجتامعي دون ان ننىس عودة املواطن التونيس إىل 
العمل الجاد واملواظبة عىل االنتاج الخراج بالدنا من االزمة الخانقة 

التي متر بها.

ضـرورة ترشيك احتاد الشغل يف أي خطوة ستتخذ بخصـوص التوجـه نحو رفـع الدعــم
األستاذ محمد صالح العياري )الجامعي املتخصص يف الجباية( لـ »الشعب«

من األفضل تمكني هؤالء 
األشخاص من االنتفاع 

بالنظام التقديري االختياري

 هذه حقيقة مشروع 
الفصل املتعلق بالضريبة 

على األمالك العقارية
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* حسني عبد الرحيم    
 2022 ديسمرب   10 حتى   3 من  املمتد  األسبوع  خالل   
تنعقد أيام قرطاج املرسحية يف الدورة الثالثة والعرشين 
حفصية  بن  نفيسة  السيدة  رأسها  عىل  هيئة  بإدارة 
التي  السينغال  منها  بلدا   23 الدورة  هذه  يف  ويشارك 
كانت الدولة املكرمة لهذه الدورة التى تضم مثاين أقسام 
املسابقة  يف  منها  تشرتك  مرسحيا  عمال  ومثانني  وأثنني 
خارج  املعروضة  واملرسحيات  عروض  مثاين  الرسمية 
أثنى  العامل  مرسح  قسم  ويف  وثالثون  واحد  املسابقة 
وتجارب  سبع مرسحيات  الطفل  عرش مرسحية ومرسح 
ومدارس ستة أعامل ومرسح الهواية أربعة أعامل ومرسح 
أعامل،  مثانية  الشارع  وعروض  أعامل  عرشة  الحرية 
عنوان  تحت  األوىل  فكريتني  ندوتني  العام  هذا  وتجرى 
»نحو آفاق للتوزيع العريب واإلفريقي« والثانية بعنوان« 
موليري يف مرآة املرسح العريب واإلفريقي« وخمس ورشات 
تكوينية وثالث لقاءات حوارية تضم املبدعني يف املهجر 

لقاء املبدعات واملرسح السعودي وآفاق التنمية.

طالل  تأطري  املرسحي«  العرض  »رئتا  الورشات  وتضّم 
»ريتشارد  تأطري  الجسد«  وكوميديا  لبنان  من  درجاين 
»العالج«  كالس  وماسرت  املتحدة  اململكة  من  تالبوت« 
بالدراما تقديم »زينب دكاش«من لبنان. عروض االفتتاح 
هي »أنا امللك« ملعز حمزة وشوق لحاتم دربالة ومتم يف 

مرح األوبرا ومرسح الجهات مبدينة الثقافة.
رستم  هشام  املمثلني  الراحلني  الفنانني  تكريم  وتّم  هذا 
بوسالمة  وإسامعيل  التونيس  ومنجي  البحري  وتوفيق 
الفرنيس  لألدب  العايل  التعليم  وأستاذ  خمومة  وبشري 
الفنون  مبعهد  واألستاذ  الحبايس  عادل  املرسحي  والناقد 
املمثلة  وتتويج  تكريم  تّم  كام  مقديش.  عادل  الدرامية 
مؤثرة  كلمة  ألقت  والتي  املرشدي  الكبرية من مرصسهري 
يف حفل االفتتاح واملمثلة الكبرية من تونس سلوى محمد 
زيدان  أمين  السوري  واملمثل  اليانقي  محمد  واملمثل 
وحبيب دميبييل وعالء الدين أيوب وقاسم بياتيل الكاتب 
محمد  املرسحي  والكاتب  العراق  من  املرسحي  واملخرج 
العوين واملمثلة املرسحية والسينامئية فاطمة بن سعيدان.

عيل  من  العروض  اختارت  التي  الفنية  اللجنة  تكونت 
اليحياوي وبسمة الفرشييش وحاتم التلييل وسيف الدين 
الفرشييش. وتكونت لجنة التحكيم للمسابقة الدولية من 
الرئيسة ليىل طوبال وعضوية لينا أبيض الباحثة واملخرجة 
فالح  العراق  من  واملخرج  والكاتب  لبنان  من  املرسحية 
شاكر واملمثل عبد الواحد مربوك من تونس، مرسحيات 
املسابقة الرسمية هي »ضوء« للطاهر عيىس بن العريب 
ومجد«  و»شمس  تونس  من  السعدي  لنزار  و»تائهون« 
ألسامة غنيم من سوريا و»أنتيغون« لعقباوي الشيخ من 
جمهورية  من  ويتيش  شام  لوليام  واملجوهرات  الجزائر 

الكونغو الدميوقراطية.
السجنية  املؤسسات  إنتاجات  لعرض  استمرار  هناك 
ملرسحيات من إبداع املساجني تساهم يف إعادة التأهيل 

واإلدماج االجتامعي والنفسيني يف قسم مرسح الحرية.
بلجيكا  من  تام«  »قطع  مرسحيات  يضم  العامل  مرسح 
إسبانيا  من  فلوتادوس«  فاسو  بوركينا  من  و»آثار« 
املجر  من  و»إيفون«  بلجيكا  من  الخوف«  و»جمهورية 

الواحدة«  العائلة  أبناء  وكذلك  تتشابه  ال  اليد  و»أصابع 
اإلنسان«  و»عدو  إيطاليا  تونس/  و«آخرين«  فرنسا  من 
فرنسا و»برومثيوس/ الكنز األزرق »إيطاليا و»كاليغوال« 

من أوكرانيا.
تجري العروض عىل مسارح »الفن الرابع« ومدينة الثقافة 
العرض األخرى بقرطاج كل  و»الريو« و»التياترو« ودور 
وتعلن  املبدعني،  مع  للمناقشة  ندوات  وتعقبها  مساء 
وزيرة  تحرضه  الذي  الختام  حفل  يف  املسابقات  نتائج 
التي  األيام  افتتحت  كانت  أن  بعد  املتوجني  مع  الثقافة 

جاءتنا رتيبة بال روح أو لون مييزها.
من  عرضها  سبق  املعروضة  املرسحيات  من  مهم  عدد 
الشعب  جريدة  صفحات  عىل  بعضها  نقدها  وتم  قبل 
ومشاهدتها.  العروض  انتهاء  بعد  الباقية  نقد  وسيتم 
مع  الدولية.  املشاركة  ضعف  العام  هذا  املالحظ  ومن 
العلم أن هناك تجاوزا لقضية مهمة عىل لسان الكثريين 
للمرسح  الحالية  ما يسّمونه »األزمة  املبدعني وهي  من 

التونيس«.

* صربي الرابحي   

عرفت مسابقة مهرجان قرطاج السينامئية لهذه السنة 
عدة مفاجأت كان أبرزها فوز املخرج واملنتج التونيس 
عن  الربونزي  التانيت  بجائزة  العثيمني  بالل  الشاب 
فيلمه الروايئ الطويل »رشف« وهو تجربة فنية فريدة 
العثيمني  بالل  التونيس  املنتج  جمعت  نوعها  من 

باملخرج املرصي سمري نرص يف أول تعاون فني بينهام.
بالل العثيمني هو ابن نادي السينام بجندوبة إنطلق 
نوادي  ثم  االطفال  نوادي  من  السابع  بالفن  شغفه 
الكهول، سافر إىل أملانيا لدراسة االخراج واإلنتاج بربلني 
ثم افتتح رشكته الخاصة يف جندوبة »زون آرت فيلمز« 

وقام باالنفتاح عىل عديد التجارب الفنية يف املانيا و أمريكا.
شارك يف بدايات مسريته بفيلمني قصريين كمخرج هاوي وقام بتمويلهام 
مبوارده الذاتية وقد تم عرض أحدهام وهو بعنوان »املوازي« يف مهرجان 
سينام الهواة بقليبيا وحصل عىل جائزة يف مقاطعة رسدينيا يف مهرجان 

األرض بإيطاليا ويف املغرب بجائزة لجنة التحكيم.
ظروف  حول  حامس  بكل  التجربة  هذه  عن  العثيمني  بالل  حدثنا 
التنافس الصعبة التي متيز أيام قرطاج السينامئية والتي شارك فيها للمرة 
األوىل كمنتج بعد مشاركة أوىل كمخرج بفيلمه الطويل »قطعة مني« 

الذي أدرج ضمن املسابقة الرسمية خالل دورة 2018. وعن فيلمه املتّوج 
بالتانيت الفيض يعترب بالل العثيمني أن هذه التجربة التي خاضها مع 
املخرج املرصي األملاين سمري نرص هي تجربة ثرية ومحددة يف مسريته 
الفيلم  تصوير  تم  النقاد حيث  بإجامع  الفنية  قيمتها  عن  فضال  الفنية 
مختلف  من  وممثلني  وأملاين  تونيس  عمل  فريق  مبشاركة  تونس  يف 
الجنسيات العربية من مرص، سوريا، ليبيا، لبنان، الجزائر، تونس وأسند 
هذا  كالجئ.  لسنوات  تونس  يف  عاش  فلسطيني  ملمثل  البطولة  دور 
الفيلم تناول مسألة الفساد يف إدارة السلطة من خالل شخصية الدكتور 
والوشاية  الطبقية  مثل  السجنية  املامرسات  عىل  الضوء  ويسلط  رمزي 

والفوارق االجتامعية التي تم عىل أساسها تقسيم املساجني إىل غرفتني 
التي  العربية  املجتمعات  يف  االجتامعية  الطبقات  تعكسان  منفصلتني 
ينخرها الفساد واملحسوبية واإلفالت من العقاب ويدعو الفيلم من خالل 
قصصه املتداخلة إىل االنتفاضة عىل السلطة ورفض مامرساتها السلطوية 
التي جعلت من املجتمع سجنا كبرياً. أما عن مشاريعه املستقبلية فقد 
لفيلم جديد بعنوان »مالڨ«  التحضري  أنه بصدد  العثيمني  حدثنا بالل 
النهر األبيض وهي تعريف مرتبط بنهر مالڨ الذي يشق والية جندوبة 
وسيرشع يف تصويره يف فصل الربيع وسيتم اختيار املمثلني بني جندوبة 
فيلمز«  آرت  »زون  طريق رشكته  عن  إنتاجه  وسيتم  العاصمة  وتونس 

والتي مقرها يف جندوبة.
كام حدثنا عن فيلم يف طور ما بعد االنتاج بعنوان »آلباتشينوس« والذي 
فيلم »الزون« كمنتج رئييس  قريباً، إضافة إىل مشاركته يف  النور  سريى 
تم تصويره يف جندوبة خالل شتاء  الدخييل  للمخرج لسعد  فيلم  وهو 
ابني جندوبة من حيث اإلخراج واالنتاج. وعن  2021 وهو تعاون بني 
الستجالب  طموحه  عن  العثيمني  بالل  حدثنا  ومخرج  كمنتج  طموحه 
مشاريع فنية كربى لتونس وفتح سوق سينامئية تونسية، وعىل مستوى 
جهوي تكوين وتدريب الناشئة يف التقنيات السينامئية وافتتاح قاعات 
سينام وتغيري املشهد الثقايف برمته وتأطري املواهب وتعبيد الطريق لها 
من أجل رسم مسرية مظفرة كتلك التي مّر بها محدثنا من الهواية إىل 

االحرتاف واالعرتاف ثم التتويج.

الدورة 23 من أيام قرطاج المسرحية من 3 إلى 10 ديسمبر 2022

أزمة املسرح التونسي متواصلة ومشاركات دوليّة ضعيفة! 

بالل العثيمني: 

املخرج واملنتج التونسي الشاب املتوج بالتانيت الربونزي يف أيام قرطاج السينمائية  
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غوف بالفن  يسعى الفنان السيناميئ محمد شلوف الشَّ
السابعة من مهرجان  الدورة  السابع إىل تأمني نجاح 
سينام املتحف الذي يأيت ضمن أنشطة جمعية جنوب 
للرتاث السيناميئ إذ ال يقترص هذا املهرجان عىل عرض 
عادة  الحضور  ان  بل  منها  التاريخية  وخاصة  األفالم 
ما يعيشون تفاصيل إنتاج الفيلم مع استعادة آليات 
اإلنتاج يف فرتة خلت وسيعود اهل الفن السابع وزوار 
ساممة  اخرجها  التي  األفالم  أوىل  إىل  سوسة  مدينة 
شكيل سنة 1922 بعنوان »زهرة« وقد تم تقدميه منذ 
قرن بالقاعات السينامئية التونسية وتحديدا يوم 21 

ديسمرب من قرن فات من سنة 1922. 
باملعهد  العروض  بقاعة  سيتم  »زهرة«  فيلم  عرض 
يف  عرضه  باإلمكان  وكان  بسوسة  للموسيقى  العايل 
إحدى قاعات السينام بالوالية ولكن جلها اندثر وما 
توفر منها يبدو أنه غري صالح تقنيا لعرض أفالم قدمية 
طلبة  حضور  سيشهد  والفيلم  رقمنتها  إعادة  متت 
املوسيقى وابنة املخرج جويدة متزايل يف العرض األول 
التونسية بعد  الفيلم املؤسس للسينام  والعاملي لهذا 
أن متت التهيئة الرقمية له مبساعدة تقنية إيطالية ويف 
العرض 20 دقيقة.  ببولونيا ومدة  السينامئية  املكتبة 

عرضه  مدة  وقرص  أهميته  إىل  ونظرا  الفيلم  هذا 
سيشهد العزف املوسيقي ويف عالقة مبوسيقى األفالم 
البلجييك  البيانو  عازف  بني  فني  تواصل  ويف  القدمية 
العايل  املعهد  طلبة  من  وعدد  بولفيي«  لوك  »جون 

للموسيقى. 

* زهرة اول فيلم تونسي
أما فيلم االختتام فال يقل أهمية تاريخية عن فيلم« 
يف  االسكيمو«  »حياة  عن  فيلم  وهو  زهرة«التونيس 
وكندي  أمرييك  إنتاج  وهو  الشاميل  املتجمد  القطب 
وفرنيس أخرجه سنة 1922 املخرج »روبارت جوزيف 
اول  العاملية  السينام  مؤرخي  ويعد وحسب  فالريت« 
فيلم وثائقي ومن موسيقى االنسجام مع الفن السابع 
فرنشيسكا  اإليطالية  العازفة  مشاركة  عرضه  سيشهد 
بادليني. وضمن العودة إىل تاريخ مقاومة االستعامر 
ومساندة حركات التحرر يعرض املخرج مهدي عالوي 
العروض  بقاعة  فانون«  فرانس  خطى  »عىل  فيلم 
واملحارضات بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بسوسة 
يف تنويع بني الفضاءات الطالبية ومالحقة للطلبة يف 
مواقع الدراسة من أجل تقديم مادة ثقافية مختلفة 

لهم. 
ارابال«  »فرناندو  للمخرج  الصامتة«  »تحيا  فيلم 
من  عدد  فيه  وشارك  بتونس   1971 سنة  إنتاجه  تم 
أول  له  كانت  من  ومنهم  التونسيني  السينامئيني 
تجربة سينامئية منهم عبد اللطيف بن عامر ومدير 
الديكور محسن مرزوق واملنتج املنفذ حسن دلدول 
واملمثل  غدير  بو  فريد  األول  املساعد  واملخرج 
الفيلم  تقديم  سيحرضون  هؤالء  الشاوش.  مهدي 
السينامئية  املكتبة  تعاون  بفضل  الرّقميّة  نسخته  يف 
مبدينة تولوز الفرنسية ووزارة الثقافة التونسية وهذا 
العرض سيشهد نقاشا بني الفاعلني فيه مع استعراض 

الذكريات الحافة باالنتاج والتصوير. 

* معرض عن هرقلة واألفالم
الثقايف بسوسة سيشهد تنظيم معرض وثائقي  املركز 
وهي  »زهرة«  بفيلم  الخاصة  والوثائق  الصور  حول 
السينام  معاهد  يف  للدارسني  ومهمة  نادرة  وثائق 
لتاريخ  للتوثيق  بها  االستعانة  وميكن  وامليلتيميديا 
الثاين  الجزء  اما  اول  كجزء  هذا  التونسية  السينام 
السينام  تصوير  واليات  ووثائق  لصور  مخصص  فهو 

هرقلة  »روسليني،  بعنوان  هرقلة  مبدينة  اإليطالية 
والسينام« وهي صور التقطها ووثقها اإليطايل »كارلو 
فيوريت« مصور األفالم ومدير التصوير الذي عمل مع 
وعالقتها  السينام  أجواء  يف  رحلة  وهي  »روسليني« 

باملجتمع يف فرتة الستينات من القرن املايض. 
عدة ورشات حول املوسيقى يف األفالم الصامتة وعن 
والعاملية  التونسية  للسينام  التوثيق  تحديث  آليات 
ومؤطرين  واآلداب  الفنون  طلبة  فيها  سيشارك 
عامليني من فرنسا وبلجيكا وإيطاليا مع تنويع الرؤى 
واملقاربات الخاصة ومعلوم ان تظاهرة سينام املتحف 
بالتعاون  السيناميئ  للرتاث  جنوب  جمعية  تنظمها 
للسينام  الوطني  واملركز  الثقافية  الشؤون  وزارة  مع 
والصورة واملعهد الثقايف اإليطايل واملكتبات السينامئية 

بتونس وتولوز الفرنسية وبولونيا اإليطالية. 
* ناجح مبارك 

سينما المتحف بسوسة:

أفالم وورشات يف الفضاءات الطالبية 
وحضور الفت لنجوم الفن السابع 

* شمس الدين العوين

بالرشاكة  نابل  الثقافة  دار  تنظم 
أياما  وثقافية  فنية  رؤى  مع جمعية 
وذلك  الفسيفساء  لفن  مفتوحة 
بدار   2022 ديسمرب  و10   09 يومي 
الربنامج  ويشمتل  نابل.  الثقافة 
الفسيفساء  لفن  دويل  معرض  عىل 
من  لكل  مختلفة  تقنيات  بإستعامل 
 Lucie فرنسا( و (( sabeth Zeller
خلويف  الدين  وعدل  Saule))فرنس( 
)تونس(  الهاممي  والنارص  )الجزائر( 
ورؤوف  )تونس(  الشوايش  وقيس 
رحيم )تونس( وكريم كريم )تونس( 
)تونس(  بالله  جاء  الصيد  وبديع 
بيدة  )تونس( ولطيفة  ومكرم زروق 

)تونس(.
والفنانة لطيفة بيدة يف هذه الفعالية 
ضمن عدد من الفنانني حيث كانت 
وتعد  ودولية  وطنية  مشاركات  لها 
متعددة  فنية  فسيفسائية  ملشاريع 
أن  لها  وسبق  وخارجها  تونس  يف 
كرمت حيث كان ذلك ضمن أسبوع 
املركز  نظمه  الذي  الفسيفساء  فن 
الجامعي للفنون الدرامية واألنشطة 
تنوعت  أين  بتونس  الثقافية 

تكوينية  ورشات  بني  الفعاليات 
ومسابقة  للفسيفساء  ومعارض 
متت  أنشطة  وهي  وجوائز  للطلبة 
الطلبة  ارشاك  عىل  مبادراته  ضمن 
والثقافية  الفنية  أنشطتهم  ودعم 
الفسيفساء  فن  يف  البادرة  وهذه 
التشكيلية  الفنانة  عليها  أرشفت 
عىل  عملت  التي  بيدة  لطيفة 
افضل  مبشاركة  االسبوع  هذا  تنظيم 
الخربات من الفنانني لتحصل االفادة 

واالستلهام للطلبة املشاركني..
االعامل املنجزة خالل هذه التظاهرة 
تعرب عن النوادي املوجودة يف املركز 
الجدار  عىل  أنجزتها  وقد  الجامعي 
أنشطة  وتنوعت  للمركز.  الخارجي 
ومشاركاتها  بيدة  لطيفة  الفنانة 
 ...« تقول  حيث  والدولية  العربية 
املعرض  يف  املشاركة  رشف  نالني 
بروسيا  التشكييل  الدويل  الفني 
بعنوان »فلسطني بعيون فناين روسيا 
العلم..  عيد  اطار  يف  التشكيليني« 
العيش  يف  وحقهم  وشعبها  فلسطني 
شكرا  أرضهم.  عىل  وحرية  بسالم 
الجعني  سجى  للدكتورة  القلب  من 
ولجمعية لون الورد عىل هذا التكريم 
تركيا...«.  اسطنبول  زهرة  معرض  يف 

لها  بيدة  لطيفة  التشكيلية  الفنانة 
حضور ومشاركات يف تظاهرات فنية 
عن  فضال  وعربية  تونسية  تشكيلية 
كل  من  والجامعية  الفردية  املعارض 
فنانني  مع  فرتة  قبل  مشاركتها  ذلك 
يف  العامل  انحاء  من  دولة   14 من 
فعالية دولية لتقول »... لحظات من 
موزاييك  أجل  من  والسالم  السعادة 
عند  السالم  فليعمَّ  بالسالم..  تحتفل 
املشاركني  لجميع  شكرا  الجميع. 
الذين شاركوا يف هذا املاراطون إلنهاء 
عملت  فسيفساء  )جدارية  اللوحة 
فيها أيادي وقلوب من العامل( يف فرتة 
للمنظمني...«.  قصرية.. وشكرا جزيال 
التشكيلية  الفنانة  تواصل  هكذا 
لتعّد  الفنية  تجربتها  بيدة  لطيفة 
الجديدة  ملعارضها  األعامل  جديد 
الفنية  الفعاليات  يف  وحضورها 

التشكيلية بتونس وخارجها.

دار الثقافة نابل بالشراكة مع جمعية رؤى فنية وثقافية

األيام املفتوحة لفن الفسيفساء ومشاركات 
من تونس والجزائر وفرنسا

احتفالية شعرية لنادي أقالم املوج 
مبناسبة  شعرية  أمسية  املوج  أقالم  نادي  نظم 
مرور سنة عىل تأسيسه كرم فيها الشاعر نجيب 
والتأطريية  الرتحيبية  الكلمة  وإثر  عيل.  بن 
املكتبة  مديرة  جمعة  بن  صبيحة  لألستاذة 
استهلت االحتفالية األديبة منى املاجري بالتذكري 
بنشأة النادي وأهدافه ونشاطاته العديدة آخرها 
التي ستدون مداوالتها يف  الناجحة  القصة  ورشة 
منتدى  اسم  النادي  عىل  وأطلقت  خاص  كتاب 
يأنس  إليه كل من  للشعر والقصة ودعت  املوج 
يف نفسه الكتابة والشعر وأحالت الكلمة لألستاذ 
باألستاذ  للتعريف  الكعبوري  الهادي  محمد 
ودراسة  بحثا  اشعاره  خالل  من  عيل  بن  نجيب 
وتحليال والغوص يف أعامق ذات الشاعر من خالل 
بعض قصائد دواوينه األربعة »قصائد من تحت 
و»رشفات  و»رسائل«  و»يوسوفيات«  األنقاض« 

الوطن اآلخر«. 
بضيف  املاجري  منى  األستاذة  رحبت  هذا  بعد 
الذي  الرحيم  عبد  طارق  الليبي  الشاعر  تونس 
هذا  يف  منه  مشاركة  قصيدة  وألقى  نفسه  قدم 

الحفل البهي.

اثنان في واحد  حوار حول رواية 
وتقديم كتاب

الجهوي  املندوب  العبيدي  خالد  السيد  بإرشاف 
للشؤون الثقافية ببنزرت كان لرواد املركب الثقايف 
الروائية  مع  أدبيا  لقاء  ببنزرت  ادريس  الشيخ 
نظمه  الفنون  برواق  سامل  بن  سعدية  والباحثة 

بالتعاون مع  الكتاب األحرار  فرع بنزرت لرابطة 
املركب الثقايف الشيخ إدريس ببنزرت.

األساتذة  من  عدد  حرضها  شيقة  أديبة  أمسية 
سعدية  الروائية  مع  الحوار  يف  شاركوا  والكتاب 
نختار« مبعية  أن  روايتها »يحدث  بن سامل حول 
بدراية  ادارته  التي  الغريب  الباحثة دالل  األستاذة 
األدبية  السرية  عن  ملحة  قدمت  بعدما  وحنكة 
للضيفة.  إثر هذا كان للحارضين استامع لألديبة 
قراءة  يف  بيبان  قارة  حفيظة  األستاذة  القاصة 
»بحلوها  سامل  بن  سعدية  الرشف  ضيفة  لكتاب 

ومرها« ليكون النقاش بناًء ومستفيًضا.
علام أن األديبة منية قارة بيبان رئيسة فرع بنزرت 
لرابطة الكتاب األحرار سبق لها تناول هاته الرواية 
بالدرس تحت عنوان استلهام األسطورة واستعادة 
سؤال الوجود قراءة سطحية واقع وماض تاريخي 
عالقة  وتجسيد  انسانية  تجربة  معمقة  وقراءة 

االنسان بالكون.
* عبد الفتاح الغريب
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* شمس الدين العوين    

يف إطار الدورة التاسعة ملهرجان 
الذي  بقفصة  للمرسح  الوفاء 
من  الفرتة  يف  فعالياته  تنتظم 
18 اىل 23 ديسمرب 2022 تنظم 
بقفصة  الوفاء  مرسح  جمعية 
سليامن  املرسحي  الفنان  بإدارة 
النص  كتابة  يوسف ورشة حول 
املرسحي يرشف عليها ويؤطرها 
العالوي  كامل  املرسحي  الفنان 
ديسمرب  18و19و20  أيام  وذلك 
الدراميه  الفنون  مبركز   2022

والركحيه بقفصة.
تنظمها  التي  التظاهرة  هذه 
بقفصة  الوفاء  مرسح  جمعية 

مع  وبتعاون  الجهوية  واملندوبية  الثقافية   الشؤون  وزارة  من  بدعم 
واملرسحيني  الفنانني  تكرم  للمرسح  التونسية  والجامعة  والبلدية  الوالية 
حيث حملت الدورة السابقة اسم الفنان الراحل مكرم نصيب وذلك عىل 
سبيل االعرتاف والتقدير السهاماته يف الساحة املرسحية وكذلك األستاذة 
محجوبة بن سعد حيث يعمل املهرجان عىل ارساء تقاليد التكرميات عىل 

سبيل العرفان والجميل تجاه املرسحيني ومن لهم دور يف دعم املرسح 
دورته  يف  بقفصة  للمرسح  الوفاء  مهرجان  تحكيم  لجنة  أعضاء  وأهله. 
الثامنه مبركز الفنون الدراميه والركحيه بقفصه هم فنانون ومرسحيون 
املرسحية  العروض  املرسح...  مجاالت  يف  واشعاع  ابداعي  حضور  لهم 

يحتضنها مركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة.
وبخصوص الدورة يقول مديرها املرسحي سليامن يوسف »هذا املهرجان 

الذي نسعى إىل أن يكون عربيا فمتوسطيا 
نرجو  وأملنا.  حلمنا  هو  دوليا  ال  ومل 
املادية  املوارد  قلة  رغم  والتوفيق  النجاح 
الثقافية  الشؤون  وزارة  مساعدة  ونرجو 
املرسح  وادارة  الرتاث  عىل  واملحافظة 
دورة  من  قفصة  ووالية  الركحية  والفنون 
للثقافة  الجهوية  واملندوبية  أخرى  اىل 
الفنون  ومركز  قفصة  وبلدية  بقفصة 
الدرامية والركحية بقفصة وتشجيع زمالئنا 
وأصدقائنا  املرسحية  الجمعيات  رؤساء 
الغايل  العزيز  املرسحيني وخاصة جمهورنا 
ولوال ذلك ملا استطعنا املواصلة والتنظيم 
دعام  كذلك  ونرجو  جميعا  لهم  فشكرا 
املجمع  وكذلك  قفصة  فسفاط  رشكة  من 

الكيميايئ بقفصة.
من  قفصة  مدينة  يف  مرسحية  فعاليات 
خالل املهرجان املذكور يف دورته التاسعة يف الفرتة من 18 اىل 23 ديسمرب 
وعروض  املرسحي   الفن  عنوانها  متنوعة  وأنشطة  فعاليات   ...2022
الدرامية  الفنون  مرسحية عديدة ألحباء املرسح ورواد املهرجان ومركز 
إىل  واملرسحيني  باملرسح  االحتفاء  فيها  واعدة  دورة  بقفصة..  والركحية 

جانب تنوع العروض وبقية الفقرات التنشيطية والثقافية والفنية.

الدورة التاسعة لمهرجان الوفاء للمسرح بقفصة

عروض وتكريمات وأنشطة وورشة لكتابة النص

التشكيلي  للفنان  »فواطم«  معرض  في  قراءة 
محمد أكرم خوجة

فنان يغرٌد خارج السرب 
وتفحّص راق للحضارة الفاطمية  

عن تجربة الفنان التشكييل محمد أكرم خوجة يطول الحديث نظرا إىل تطّورها املثري 
واختالف قوالبها وانتقالها عن وعي من صاحبها من الكالسييك الرتيب إىل املدهش 
الفنية  اللعبة  لنواميس  كافية  دراية  للتجربة  النقدي  تناولنا  ويتطلّب  للحواس  املثري 
الفاطميني باملهدية أينام  اللوحات املنجزة يف شأن مايض  وذلك بحكم عمق وغوص 
حلّوا ليكون تاريخهم امللهم الرئيس ألكرم خوجة األستاذ املدرّس والطامح إىل اقتناص 
هذا  ضمن  باالستثناء.  وطافحة  ثرية  تجربة  عىل  ينسحب  بذاته  مخصوص  موقع 
التميش تتوّسع جغرافية معرضه الشخيص: »فواطم« الذي بلغ نسخته الرابعة ليحّط 
رحاله بدار الثقافة سيدي مخلوف من والية مدنني ممتدا يف الزمن من 7 إىل غاية 
14 ديسمرب 2022 لتكون بذلك فرصة لعشاق الرسم االطالع عن كثب عىل ما حوته 
زوايا هذا املعرض الضاربة جذوره قلب التاريخ الفاطمي بلمسة فنية رشيقة وملهمة.
* يحيى

بعد تكريمها بمدينة عنابة الجزائرية:

الشاعرة والناقدة ابتسام الخمريي تفتتح 
بسوسة نشاط جمعية التسامح لإلبداع 

* شمس الدين العوين   

تم  حيث  الجزائرية  عنابة  مبدينة  متميزة  مشاركة  بعد 
من  مشاركة  كضيفة  وأدبية  ثقافية  فعاليات  يف  تكرميها 
تونس افتتحت الشاعرة والناقدة والروائية ابتسام الخمريي 
بجمعية  الجديد  للموسم  االديب  الثقايف  نشاطها  فعاليات 
محمد  الثقايف  باملركب  وذلك  الثقايف  لالبداع  التسامح 

معروف بسوسة تحت عنوان »لقاء بطعم الوفاء«.
التشكيلية تحت  الفنون  لنادي  النشاط مبعرض  افتتح  وقد 
الشاعرة  عربت  حيث  الحياة«  نشكل  »باأللوان  عنوان 
ورئيسة الجمعية ابتسام الخمريي كلمة االفتتاح عن أملها 
كام  األعامر  لكل  اإلبداعات  جميع  الجمعية  تضم  أن  يف 
دعت إىل رضورة بذل وتنوع الجهود من الجميع لإلسهام يف 
بناء مشهد ثقايف عريب ودويل مبني عىل التسامح واملحبة... 
ثم قدم الدكتور مصطفى مدائني محارضة بعنوان »ماهية 
الشعر يف عرص االنرتنات« وبعد النقاش انطلقت فعاليات 

الفقرة األوىل ترأستها اإلعالمية عروسية بوميزة وشارك فيها نخبة من الشعراء التونسيني واستضافت الجمعية شعراء من لبنان وإسبانيا: 
أمل نارص، وفاء يونس واخالص فرانسيس لبنان، ماريا فيكتوريا والورا أوالال من إسبانيا.. أما الفقرة الثانية فقد ترأسها األستاذ اإلعالمي 
عادل عكرمي كام شارك أيضا نخبة من الشعراء وهم عبد الباسط الشايب وعائشة الخرضاوي وفتحي سايس ومحمد صغري القاسمي 

وفوزية براهم وتونس السنويس وقمر النمريي وغريهم... هذا وقد حرض االفتتاح ممثلون عن جمعيات ومنظامت دولية أخرى...
وللكاتبة ابتسام الخمريي عدد من املؤلفات يف الشعر والرواية والقصة والنقد ولها مشاركات عربية منها باألردن والجزائر واملغرب 
كام تم تكرميها يف عدد من الفعاليات الثقافية وهي تعد ضمن الجمعية ألنشطة أدبية وثقافية وفكرية عىل النطاق الوطني والعريب 
والدويل وتسعى يك تعم وزارة الشؤون الثقافية ومندوبيات الثقافة بالجهات التونسية جهود أعضاء الجمعية يف النشاط ودعم االبداع 
فضال عن الحلم بدعم املؤسسات املعنية بفكريت التسامح والثقافة لنشاطها الذي تقول عنه بأنه سيكون مجاال لإلبداع والحوار ومثاقفة 

والقيم املبنية عىل التسامح وكل ما من شأنه أن يجمع مثقفي ومبدعي العامل.
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* أستاذ محمد بن رجب اإلعالمي جريدة الشعب 
ترحب بكم ويسعدنا استضافتكم.

- شكرا لكم. وأنا أيضا سعيد باللقاء بكم من خالل 
التونيس  العام  االتحاد  لسان  »الشعب«  جريدة 
للشغل... قلعة النضال من أجل تونس... من أجل 
الوطن... من أجل الكادحني... من أجل اإلنسان يف 

كل مكان. 
* كيف تقدم نفسك للقراء؟ 

وقد  الدوام  عىل  شاب  تونيس...  مواطن  أنا   -
بالكتابة  بسنة ونصف... شغوف  السبعني  تجاوزت 
بالسياسة  كبري  اهتامم  مع  الثقايف  والنقد  األدبية 
من  أكرث  أنا  بل  الثقايف  للفعل  ومحب  والتاريخ.... 
أنا كائن ثقايف متحرك عىل جميع األصعدة  ذلك... 
وتكويني  املايض...  القرن  ستينات  نهاية  منذ 
أن  عىل  ساعدين  والثقايف  واالجتامعي  التعليمي 
حاصل  زيتوين  والدي  الثقايف.  الكائن  هذا  أكون 
اندالع  قبل  الزيتونة  جامعة  من  شهادة  أعىل  عىل 
الحرب العاملية الثانية بسنتني... وكان محبّا للجرائد 
النوادي  يف  للمحارضات  دقيقا  ومتابعا  واملجالت 
واملساجد منذ الثالثينات مع التعلّق بالروح القومية 
وأجوائه  بثقافته  فتأثرت  املستعمر  ضّد  والنضالية 
متيم  منزل  مبعهد  كان  فقد  تعليمي  أما  وأصدقائه 
ثم معهد نابل حيث حصلت عىل شهادة الباكالوريا 
التاريخ  أدرس  أن  واخرتت  االقتصادية  العلوم  يف 
 9 االنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  يف  والجغرافيا 

أفريل.
نهاية  منذ  واملقال  والشعر  القصة  أكتب  وبدأت 
وانشغلت  األدبية  الطليعة  ورافقت  الستينات. 
األدبية  النصوص  بعض  ونرشت  واملرسح  بالسينام 
العمل  لجريدة  الثقايف  امللحق  يف  مبكرا  والنقدية 
يف  ونرشت  املدين...  الدين  عز  الكاتب  بإرشاف 
التجربة  وهذه  الفكر...  مجلة  ويف  الصباح  جريدة 
ذكرها  الثقايف  واإلعالم  للصحافة  التفرغ  قبل  ما 
الراحل الطاهر الهاممي يف الجدول اإلحصايئ الذي 
قام بإعداده ضمن أطروحته حول الطليعة األدبية 
قديم  نظام  الثالثة  املرحلة  دكتوراه  شهادة  لنيل 
الثامنينات وتعترب من  وهي منشورة منذ منتصف 
فقد  تونس  والطريفة يف  املهمة  الجامعية  البحوث 
أنه  مبعنى  األدبية  الطليعة  زعامء  من  واحدا  كان 
درس تجربته األدبية. وهذا مل يحدث يف أي جامعة 
اإلنسانية  اآلداب والعلوم  إمنا طالئعية كلية  عربية 
يف تونس ومتسكها بالتجديد والتحديث جعلت من 
هذه املسألة مصدر ثراء ثقايف وعلمي فالجامعة ال 
بّد أن تكون قاطرة للتقدم والفكر النري واإلبداع ال 

مصدر إحباط للجهود وال هي لتجميد العزائم.
* املعروف عنك أنك من أهم املهتمني باملبدعني 
الشبان والتفاعل مع مشاغلهم والتعريف بهم. ما 

دواعي هذا االختيار؟
- لقد اخرتت أن أكون إىل جانب األدباء الناشئني 
يافعا أسعد  فلاّم كنت شابا  قناعة وعن حب.  عن 
بحثا  إليها  أتوجه  التي  الجريدة  أن  أرى  ملا  جدا 
الثقافة  دروب  يف  طريقي  شّق  عىل  تشجيعي  عن 
واألدب قد احرتمْت ما وجهته إليها... وكنت أحزن 
أكتبه. وكثريا  الجريدة ملا  إذا ما أحسست بتجاهل 

ما حزنت وكثريا ما تأملت وغضبت من املرشفني عىل 
الصفحات الثقافية واألدبية. فام إن تفرغت للعمل 
إدارتها  عىل  اقرتحت  الصباح  بجريدة  الصحافة  يف 
الشباب  إلبداعات  قارة  أدبية  صفحة  أبعث  أن 
صفحة  هناك  كانت  للحق  وإحقاقا  واليافعني 
بإرشاف صالح الحاجة ثم أحمد عامر... فانضممت 
إىل فريق العمل بحب لكني كنت راغبا يف يشء آخر 
غري نرش إنتاج الشباب بل كنت أرى رضورة العناية 
بهم ومتابعتهم والتواصل معهم ومّد يد املساعدة 
يشكلون  لجعلهم  الطرق  أفضل  عن  والبحث  لهم 
تعوض  واسعة  أفق  نحو  بهم  تنطلق  أدبية  حركة 
وقبيل  عجيبة.  برسعة  رحلت  التي  الطليعة  حركة 
منتصف الثامنينات أصدرت مؤسسة الصباح جريدة 
أسبوعية باسم الصدى برئاسة تحرير صالح الحاجة 
الذي أفرد يل صفحتني يف هذه الجريدة التي تصدر 
كّل يوم سبت. وانطلقنا وتحّقق الهدف الذي متثّل 
يف إحداث حركة ثقافية شبابيّة خاصة أنها أتت إثر 
مغادرة الطّليعة أرض التّجديد والتّغيري والتّحديث. 
مرّتني  تصدر  بجعلها  الّصدى  تدّعمت جريدة  وقد 
دفعا  الثّقايف  للحراك  أعطى  ما  وهو  األسبوع،  يف 

قويا... فتّم التّفكري يف تنظيم لقاء باملبدعني الشباب 
بإدارة  الزهور  بحي  املهريي  الطيب  الثقافة  دار  يف 
السيد حسني الفريوي، ونجح اللقاء مبا شجعنا عىل 
القبول بفكرة توسيع اللقاء بل تحويله إىل مهرجان 
باسم مهرجان الصدى للكتاب الناشئني بإرشايف منذ 
يشّد  وطنيا  مهرجانا  أصبح  أن  إىل  األوىل  لحظته 
األنظار العربية بلجنة رفيعة املستوى تضّم املنجي 
الشميل ونور الدين صمود وسمري العيادي ويحيى 
وغريهم...  عبيد  وسوف  رزوقة  ويوسف  محمد 
جل  بآخر  أو  بشكل  املهرجان  هذا  يف  شارك  وقد 
التحكيم  لجان  يف  أعضاء  خاصة  تونس  يف  األدباء 
القصة والشعر والنقد... مع االنفتاح عىل الجامعة 
وضم  عاجّي.  برج  يف  تعيش  كانت  التي  التونسية 
املهرجان إليه يف لجان التحكيم والتقييم أدباء من 
فلسطني كانوا يقيمون يف تونس أمثال الراحل أحمد 
فياض  وتوفيق  املنارصة  الدين  عز  والراحل  دحبور 

أطال الله يف عمره.
* بعد ذلك انفتح املهرجان... أليس كذلك؟

- انفتح املهرجان عىل أبنائه الذين شاركوا فيه منذ 
الهادي  محمد  مع  كانت  والبداية  األوىل...  دورته 
الوساليت إذ أصبح رشيكا يف التنظيم واإلعداد والتحق 
أبو  ومسعودة  محفوظ  وحافظ  العبديل  سمري  به 
محركا  املهرجان  هذا  كان  وقد  مختار.  وآمال  بكر 
أساسيا يف نرش عادة اللقاءات األدبية واملهرجانات 
الشبابية يف كامل البالد. وأعتقد أن كل والية أصبح 
لها مهرجان أديب شبايب بل انتظمت تظاهرات قارة 

أو عابرة يف الكثري من املعتمديات. والطريف أن 
املشاركة  تدربوا عىل  بإدارة شبان  أغلبها كانت 
والتنظيم انطالقا من مهرجان الزهور الذي عاش 
بإرشايف ربع قرن، ثم انتظم يف دورتني يف بداية 
بعضها  يعود  قد  كثرية  ألسباب  وتوقف  الثورة. 
األحوال  فيه  تغريت  زمن  يف  اليد  ذات  قلة  إىل 
العقول  عىل  مسيطرة  املاديات  وأصبحت  كلها 
أجل  من  التطوعية  النضاالت  وغابت  واألرواح 
املاضية  السنة  خالل  به  فوجئت  وقد  الثقافة. 
يعود إىل نفس الدار. وقد انتظم يف دورة أوىل 
حفل  باحتضان  املهرجان  تكريم  وتم  جديدة 
اختتامه يف قاعة األوبرا مبدينة الثقافة. وهو أمر 
مهّم جدا يسعد الجميع وقد أعلمني مدير دار 

الثقافة الزهور أنه ينوي مواصلة التجربة بعد نجاح 
دورة العودة التي شارك يف تنظيمها واإلرشاف عىل 
ورشاتها األدبية بعض أبنائه من املساهمني فيه منذ 

دورته األوىل.
الفعل  إلشاعة  اشتغل  الذي  األوائل  من  كنت   *
مهرجان  مؤسس  وكنت  الجهات  عديد  يف  الثقايف 
األدباء الناشئني بحي الزهور الذي كان منارة أنارت 

السلطة  تفاعلت  كيف  الوطنية.  الثقافية  الساحة 
مع املهرجان وقتها؟

مل  الصدى  مهرجان  باسم  األوىل  األدبية  األيام   -
نوع  أي  من  دور  أي  فيها  السياسية  للسلطة  يكن 
اإلنفاق وهو  الصباح تشارك يف  فقد كانت جريدة 
األوقات،  أكرث  يف  التربعات  عىل  يعّول  مهرجان 
أبنائه. وانطالقا من عام  املتطوعني من  ويركز عىل 
افتتاحه  عىل  وأرشف  وطنيا  مهرجانا  أصبح   1988
واختتامه مسؤولون كبار مثل وزراء الثقافة والوالة 
من  خاصة  ميزانية  له  أصبحت  وقد  واملعتمدون 
أكدت  ولكنها  بسيطة  ميزانيّة  هي  الثقافة.  وزارة 
حرص السلطة عىل اإلبقاء عىل هذا املهرجان الذي 
ال يكلفها كثريا من املال. فقد جرب الحزب الحاكم 
أن ينظم مهرجانا أدبيا للشباب كانت كلفته باهظة 
جدا فلم يعد التجربة إطالقا. وترك لنا الحرية كاملة 
ميزانيته  يف  الرتفيع  مع  عليه  واإلرشاف  تنظيمه  يف 
للثقافة  الجهوية  املندوبية  خالل  من  فشيئا  شيئا 
أنىس  أن  وقبل  الوطنية.  الثقافية  واللجنة  بتونس 
أريد أن أترحم عىل رجل صمد كثريا من أجل هذه 
التظاهرة الجميلة أال وهو الراحل سيدي مصطفى 
الزهور  الثقافة  لدار  مديرا  كان  الذي  الحنايش 
أجل هذه  من  بحق  مناضال  وكان  قرن.  ربع  طيلة 

التظاهرة.
* كنت كذلك من املساهمني يف تأسيس مهرجان 
األدباء بقليبية مع الشاعر الكبري األستاذ نورالدين 

صمود. هل ميكن لنا استعادة التاريخ؟

- مهرجان الصدى لألدباء الناشئني سبق يف دورته 
شاركنا  فقد  الناشئني  لألدباء  قليبية  مهرجان  األوىل 
الزهور  يف  األوىل  الدورة  الدين صمود  نور  الراحل 
به  شبيهة  تظاهرة  تنظيم  فاقرتح  الفكرة  وأعجبته 
يف قليبية. وكان ذلك كذلك... ونجح مهرجان قليبية 
وهذه  بإرشافه  الثقافة  دار  يف  سنويا  ينتظم  وهو 
الدار أصبحت تحمل اسم الشاعر نور الدين صمود 
إىل  اإلشارة  من  بّد  ال  لكن  مستحق.  تكريم  وهو 
افتتاحها  منذ  الدار  نشيطا يف هذه  دوما  كنت  أين 
الشعب  دار  اسم  تحمل  كانت  وقد   1968 عام 
واالشرتاكية.  التعاضد  عهد  تأسست يف  أنها  باعتبار 
مساعدات  عىل  يحصل  صالح  بن  أحمد  كان  وقد 
ثقافية من الخارج خاصة من السويد وبعض الدول 
االشرتاكية إلنجاح التجربة التعاضدية من ذلك بعث 
لشأن  إعالء  الشعب  دار  اسم  تحمل  للثقافة  دور 
التظاهرات  جل  تنظيم  يف  رشيكا  وكنت  الشعب. 
أين  مثال  ذلك  من  والسينامئية  املرسحية  فيها  مبا 
كنت مع الراحل عبد القادر الدردوري نرشف عىل 
داخل  عروضا  وقدمنا  بقليبية  املرسحية  الفرقة 
الجمهورية وخاصة يف مهرجان قربة ملرسح الهواة 
دور  أغادر  ال  كنت  ملا  السبعينات  بداية  يف  وذلك 
الثقافة خاصة يف العاصمة: دار الثقافة ابن خلدون 
عضوا  وكنت  قليبية.  ويف  رشيق  ابن  الثقافة  ودار 
بل  السينام  لهواة  الدويل  املهرجان  تنظيم  لجنة  يف 
لجنة  يف  عضوا  الثامنينات  بداية  يف  اختياري  تم 
العام  التقرير  قراءة  وتوليت  الدولية  التحكيم 
فقد  األيام.  تلك  رائعة  كانت  كم  النتائج...  وإعالن 
آمّنا ونحن طلبة بالفكر التقدمي وانضممنا إىل أي 
الشعب.  واحرتام  املواطن  لقيمة  إعالء  فيه  نشاط 
واعتربنا أننا الشعب... ويجب أن تكون دار الشعب 
التي  هي  الشعبة  روح  لألسف  لكن  للشعب... 
الستينات وأصبحت دار الشعب  انترصت يف نهاية 
عب الدستورية والفروع املحلية والجهوية  دارا للشُّ
للمنظامت الوطنية التي أصبحت كلها بيد الحزب 
والثورة  التغيري  الراغب يف  الشباب  وابتعد  الحاكم. 
تحمل  ذاكريت  فإن  ذلك  ومع  الفاسد،  السائد  عىل 
اآلالف من الصور واألحداث الجميلة رغم صعوبات 
كل  عىل  السلطة  وهيمنة  اإلمكانيات  وقلة  الحياة 
الدروب، لكني من املؤمنني بأن اإلفالت منها ممكن 
الحافة  عىل  منيش  كيف  عرفنا  إذا  بآخر  أو  بشكل 

دون السقوط.
يتبــع

*  حاوره: جرير 

شغوف بالكتابة األدبية والنقد الثقايف والتاريخ والسياسة. كاتب وناقد 
بالتاريخ والسياسة. ساهم يف إشاعة  الثقايف. مهووس  وصحايّف يف املجال 
عديد األسامء يف الّشعر والقّصة والّرواية من خالل الّصفحات األدبية التي 
الناشئني  لألدباء  الوطني  املهرجان  ومن خالل  الصباح  بدار  عليها  أرشف 

بحي الزهور الذي أّسسه وأرشف عىل فعالياته طيلة سنوات وكذلك دعمه 
ما  املطلعني عىل  أبرز  املجّددة. وقد يكون من  األمناط  لعديد  املتواصل 
الوطني  الثقايف  املشهد  موسوعة  يعترب  وألنه  األدبية.  الساحة  يف  يدور 
حيث جايل عديد األسامء وواكب عديد الحركات الثقافية. كان لنا معه 

هذا الحوار.

الّصحايف الثقايف ال يمكن أن يكون بعيدا عن إنتاج الثقافة واالشرتاك فيها

القرار السياسي جعل »الطليعة« 
تنهار إلى أن اندثرت

اإلعالمي محمد بن رجب لِـ »الشعب«

األستاذ الصحايفّ محمد بن رجب  
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الذاكرة والمذكرة

* الّحداد والّذاكرة الّنقابّية
تصدأ  -وباستمرار-  نفسها  تشحذ  ال  التي  الّذاكرة 
وتتآكل. والتّاريخ اختزال لدروس وِعرب ما مل نعمل عىل 
متثّلها فلن نضمن عدم إعادة إنتاج القديم يف أكرث الّصور 
أّن  يؤمن  يزال  وال  آمن  -ملن  الكتاب  وتشّوها.  مسخا 
الكتابة وظيفيّة بالّضورة حتّى ال تكون نسخة مكرورة 
املرحلة عىل صاحبه  الذي متليه  بشكل سيّئ- هو ذلك 
فيكون مستجيبا ملا تتطلّبه الحقبة. أفكار الحّداد وآراؤه 
ومعاركه سمتها األساسيّة التّحريض، ترجمة عمليّة أمينة 
ملا صاغه شعرا والتزم به فعليّا »يا أيّها الّشعب قم للمجد 

مقتحام ** حرب الحياة٬ فال عّز بال نصب«.
مسألتان أساسيّتان شغلتا الحّداد وطبعتا فكره، وكان 
املرأة.  وقضيّة  العاّمليّة  املسألة  الّريادة:  سبق  فيهام  له 
»العاّمل  كتابه  وترجمتها يف  تجد صداها  األوىل  املسألة 
التّونسيّون وظهور الحركة الّنقابيّة« الذي ألّفه سنة 1927 
ونفي  األوىل  التّونسيّة  الّنقابيّة  التّجربة  وأد  بعد  سنتني 
وترشيد جّل قياداتها. الكتاب يُعّد حجر الزّاوية واملفصل 
املتونسة،  الّنقابيّة  الحركة  أرشيف  مدّونة  يف  التّأسييّس 
الباحثني واملؤرّخني يف  املصدر األّم الذي عليه يتّكئ كّل 
دراسة وفهم املالبسات والعوامل التي حّفت بإرهاصات 
تشّكل الفعل الّنقايّب وتونسته، نقابة تونسيّة لحام ودما 

مجّسدة يف »جامعة عموم العملة التّونسيّة« )1924(
إذا كان محمد عيل الحاّمي، هذا الذي عاد من أملانيا 
الّنقايّب  الفعل  عميد  هو  البالد«  لها  تتّسع  ال  »بأفكار 
الحركة  وشهيد  األوىل  الّنقابيّة  البذرة  وزارع  تونس  يف 
الحّداد  فإىل  التّأسيس،  ريادة  تعود  إليه  األّول،  الّنقابيّة 
-ذلك الثّوري املنيّس- تعود ريادة التّأريخ وعبء التّوثيق 
عن  قيمة  يقّل  ال  التّأريخ  فضل  أّن  مع  الذاكرة.  وصون 
فضل التّأصيل والغرس.أيّة ذلك أّن أيّة تجربة ما مل تُوثّق 
بوعي  متثّلها  يقع  مل  وما  إرث  إىل  تتحّول  مل  ما  وتُحلّل، 
الحداد  ميزة  الّنسيان.  آلفة  عرضة  دوما  تظّل  وبغائيّة 
الفاعلني  أحد  هو  للعيان،  ماثلة  قضيّة  عن  يكتب  أنّه 

فيها، عاش مخاضها وعارش الفاعلني فيها وعايش والدتها 
نصيب  ال  ميزته(  )وتلك  ذلك  ومع  بلورتها.  يف  وساهم 

لألنا يف ما دّون. 
الوثيقة  إىل  أقرب  كونها  -بحكم  الكتاب  مقّدمة  أّما 
اللّسان  أحادّي  فالحّداد  أمرها.  فعجيب  التّأسيسيّة- 
التّحّررّي  الفكر  عن  يُنرش  عاّم  مبارش  بشكل  مطّلع  غري 
استطاع  ليس مهام كيف  الغرب.  العاّمليّة يف  والتّجارب 
فقد  بتخمني.  مرتبطة  فاملسألة  العوائق.  تلك  تجاوز 
تكون  وقد  رفاقه.  من  برتجامت  استعان  الحّداد  يكون 
لنقاش مع رفيق دربه ونصريه يف محنته  نتاجا  املقّدمة 
أحمد الّدرعي. مهام كانت التّخمينات فاملقّدمة منسوبة 
الباحثني واملؤرّخني  أحد من معارصيه وال من  إليه، وال 
شّكك يف ذلك. املركزّي فيها أّوال التّفطّن وبوعي إىل الّدور 
املوكول للعاّمل وإىل املكانة التي باتت تحتلّها الّشغيلة 
احتلّت  منذ  متذّررة-  كذوات  وليس  اجتامعيّة  -كطبقة 
واألمم.  الّشعوب  مستقبل  رسم  يف  األحداث  مرسح 
مختلف  والتّفصيل  الّدقة  من  بكثري  الحّداد  نقل  وقد 
العامل وما  العاّملية يف  التي مرّت بها الحركة  املنعرجات 
الّنقايّب  تخللّها من نضاالت. وثانيا ترسيخ أهّميّة التّنظّم 
عن  للّدفاع  آليّة  من  ومتّكنهم  العاّمل  وعي  بلورة  يف 
حقوقهم. القسم الثّاين من الكتاب توثيقّي تسجييّل فيه 
الرّسمّي  التّأسيس  سبقت  التي  املحطّات  ملختلف  تتبّع 
العاّميّل  التّمثيل  انبثق  االعتصابات  رحم  فمن  للجامعة. 
للتّفاوض مع العرف والّسلط. فكان أن حكم عىل الفعل 
إحدى  وتلك  التّأسيس.  منذ  صداميّا  يكون  أن  الّنقايّب 
أهّم خصوصيات الحركة الّنقابيّة. خصوصية باتت الزمة 
ويف  الجنينّي.  تشّكله  منذ  الّنقايّب  الفعل  هويّة  طبعت 
من  املثّقفني  من  نخبة  متّكنت  مطّولة  نقاشات  خضّم 
الفرنسيّة  الّنقابات  وعن  من  االنسالخ  مسألة  حسم 
بالعاّمل  االلتحام  نتيجتها  كانت  وتباينات  جدل  بعد 
الفرنسيّة  الّنقابات  وعن  من  االنسالخ  عىل  ملساعدتهم 
الجنني:  ميالد  عن  لإلعالن  األساسيّة  الّنواتات  وتكوين 

األمم.  بسائر  أسوة  التّونسيّة«  العملة  عموم  »جامعة 
وبعُد، أليس غريبا أن ينظّر هذا الّزيتويّن التّكوين املحاط 
الغرب،  املتأّصل أساسا يف  العاّميّل  للفكر  بوسط محافظ 
يف ثقافة مغايرة وبيئة مختلفة كأشّد ما يكون االختالف؟ 

* كيف نقرأ املوروث؟
ميكن دون الخوف من املجازفة إدراج فكر الحّداد يف 
الفكر  تناوله للموروث ضمن أهّم املحاوالت يف تجديد 
من  انطالقا  الرّتاثيّة  املدّونة  قراءة  آليّات  ويف  الّدينّي 
موضوع معنّي هو قضيّة املرأة كحلقة من حلقات التّقّدم 
وااللتحاق بقطار العرص. ذلك ما ينطق به مؤلّفه »امرأتنا 
تونس  تاريخ  األشهر يف  الكتاب  واملجتمع«،  الرّشيعة  يف 

االجتامعّي.
يف  وال  املرأة  لقضيّة  تناوله  يف  رائدا  الحّداد  يكن  مل 
رّواد  من  جملة  ذلك  إىل  سبقه  فقد  لتحّررها.  االنتصار 
الّنهضة مرشقا ومغربا. فقد ولد الطّاهر الحّداد يف العاّم 
 /1863( أمني  قاسم  املرصّي  األديب  فيه  ألّف  الذي 
»املرأة  بكتاب  لريدفه  املرأة«  »تحربر  كتابه   )1908
الجديدة« )1901(. فأين تكمن بصمة الحّداد إذن؟ وما 
دالالت الحرب الّضوس التي ُجوبه بها الكتاب )1930(، 
وبأكرث رضاوة صاحب الكتاب من قبل إكلريوس الّزيتونة 

واألوساط املحافظة؟ وأين تكمن خطورته؟
كان  فإذا  حرب.  فعال  هو  الحّداد  إليه  تعرّض  ما 
القرن  مطلع  إىل  كتابيه  تأليف  يعود  -الذي  أمني  قاسم 
أهّم  من  مساندة  القى  قد  و1901(   1899( العرشين 
والّسياسيّة  عبده(  )محمد  مرص  يف  الّدينيّة  األوساط 
)سعد زغلول زعيم الوفد( والفكريّة )لطفي الّسيّد( فإّن 
تكفري وخلع غري مسبوقة من  بهجمة  قوبل  قد  الحّداد 
التي  الكتب  عناوين  عند  الوقوف  يكفي  األوساط.  جّل 
أرادها أصحابها انتقاما من الحّداد وليس نقدا للكتاب. 
فهذا الشيخ محمد الّصالح بن مراد يسم كتابه »الِحداد 
عىل امرأة الحّداد«، وهذا الّشيخ عمر الربّي املدين يغايل 
يف رّده بعنوان يرشح بالّدالالت ويخرج من حيّز الّسجال 
الحّق عىل من ال يرى  التّنكيل والرّجم »سيف  إىل حيّز 
الحّق«. وماذا عن الّنظارة العلميّة لجامع الّزيتونة؟ هذه 
من  هيئة  بتكليف  ومؤلّفه  الحّداد  عىل  الهجوم  تّوجت 
الّشيوخ ترأسها الطّاهر بن عاشور لتقييم الكتاب وتقديم 
تقرير عنه. يف تقريرها أمرت بحجز الكتاب ملا جاء فيه 
عدوانا  وتتضّمن  القرآنيّة  التّعاليم  تناقض  »أقوال  من 
عىل مشاعر الّنبّي األعظم«، ومل تتواَن يف مراسلة الوزير 
األكرب خليل بوحاجب تطلب منه مصادرة الكتاب ومنع 
وأقوال  رشعيّة  مخالفات  »من  عليه  اشتمل  ملا  ترويجه 
التّذكري  أيضا  ويكفي  عنها«.  الّسكوت  املسلم  يسع  ال 
الّدستور ممثّل  مبوقف بورقيبة املنتمي وقتها إىل حزب 
التّيّار الحدايّث بزعامة الّشيخ عبد العزيز الثّعالبي صاحب 

القانون وخّريج  بورقيبة رجل  الّشهيدة«،  كتاب »تونس 
ُعّد  الذي  الرّجل  باريس،  وجامعة  الّصادقية  املدرسة 
محّرر املرأة وإليه تُنسب مجلّة األحوال الّشخصيّة. فقد 
اعترب الحجاب »جزءا من ذاتيّتنا، وكّل رضبة تُسّدد إليه 
تغرّي أخالقنا وتتسبّب يف تذبذب شخصيّتنا«. ومل يجازف 

باالنتصار ألفكاره التّحّرريّة إالّ يوم آلت إليه الّسلطة.
الفقهاء  وفتاوى  ورشوح  الّدينّي  املوروث  نقرأ  كيف 
مقاصد  نقرأ  كيف  املايض؟  بعباءة  ال  الحارض  بعباءة 
الرّشيعة دون أن تقف الرّشيعة كابحا وحائال أمام هذا 
التّيّار )تيّار الحداثة والتّقّدم( الذي ال منلك ال نحن وال هي 
)املقصود املرأة( له رّدا؟ كيف منيّز بني ما هو جوهرّي 
وما هو عريّض؟ كيف نفصل بني الثّابت )مجموعة القيم( 
واملتحّول املتعلّق بتنظيم حياة الّناس؟ الّسبيل إىل ذلك 
من  لتخليصها  الّنزول  بأسباب  األحكام  ربط  يف  يتمثّل 
)الحّريّة/  أجله  من  وجاء  اإلسالم  به  جاء  فام  اإلطالقيّة. 
يشء،  العبادات(  املساواة/  األخالق/  مكارم  العدالة/ 
تعّدد  العبيد/  )اإلماء/  العارضة  األحوال  من  وجده  وما 
ال  آخر  يشء  املرأة..(  تعليم  اإلرث/  الطاّلق/  الزّوجات/ 
ترسي عليه أحكام فقهائنا الذين يطنبون يف تدبّر دالالت 
وتبّدل  الواقع  إكراهات  إىل  التفاتهم  من  أكرث  األلفاظ 
الحال واألحوال. ذلك تحديدا ما يحسب للطّاهر الحّداد. 
التي  الّضوس  والحرب  الهجمة  رضاوة  يفرّس  ما  وذلك 
خاضتها ضّده األوساط التّقليديّة وإكلريوس الّزيتونة ألنّه 

تطاول عىل األصول وتجّرأ عىل املرجعيّات.
* يفنى الرّجال وتورق األفكار

يف  األفكار  بنبض  احرتقوا  من  فيه  يصبح  زمان  ويأيت 
المكان بينام أفكارهم تسبح يف كّل مكان، قبوال أو رفضا، 
عىل  سنة   87 اآلخر.  للبعض  ومنارة  البعض،  عىل  لعنة 
»امرأتنا  الزّوبعة  الكتاب  صدور  عىل  سنة  و92  وفاته 
قومنا  بني  من  البعض  يزال  وال  واملجتمع«  الرّشيعة  يف 
مكر  عن  التّخاريف  ويلوك  األحاجي،  سالفات  يتوّسد 
ساللته  بني  من  جمهرة  أمام  ويتنّدر  ودهائهّن،  الّنساء 
به  تحفل  ما  يجوز يف  وال  يجوز  ماّم  غرائب  باستعراض 
وينبهر  أحد،  إليه  يسبقه  مل  »إبداعات«  من  املخادع 

بفتاوى غربتها عن العرص كبعد الّسامء عن األرض.
تونسيّة  نقابيّة  تجربة  أّول  انبعاث  عىل  القرن  قرابة 
االستقالليّة  زالت  وما  االستقالليّة،  بهاجس  مسكونة 
الّنقابيّة حلام يروم أن يصبح واقعا. وما زال البعض يكابد 
ليسجن الفعل الّنقايّب يف مربّع كان تخطّاه منذ والدته. 
يكشفها  كام  الّنكوص  تخمرية  تتعتها  الّنخبة  زالت  وما 
ضياعها وتيهها، ويفضحها إرضابها عن التّفكري وارتدادها 
دّشن  أن  بعد  األوهام  مستنقع  يف  ومتّرغها  مهاّمها  عن 
»بني سعيد«  إىل سقيفة  الحّج  افتتاح موسم  منها  جزء 

وولج بيت الطّاعة وأغلق األقفال.

الّطاهر احلّداد وحمنة مثّقفسبٌع ومثانون سنة عىل وفاته
الطايع الهراغي

»قفوا حّيوا املجاهد والعميدا *** وصّلوا لنبوغ قىض شهيدا
قفوا وابكوا الّرجولة واملبادي *** فذا معناهام أمىس لحيدا
خيالك خالد يف كّل قلب *** وذكراكم ستغدو لدينا عيدا«

)الهادي العبيدي، يف تأبني الطّاهر الحّداد(
»الفطام عن املألوف شديد، والّنفوس عن الغريب نافرة«

)أبو حامد الغزايل- 1058/1111(. 
الحّرّية  عىل  حصلنا  فإذا  املرأة،  حّرّية  هي  املرأة  لحّرّية  الوحيدة  األمارة  »إّن 

االجتامعّية للمرأة حصلنا بسهولة عىل الحّرّية العاّمة واالستقالل«.
)أحمد لطفي الّسّيد- 1870 /1963(

هذا الّنّص يأمل أن يكون ملسة وفاء وعرفان لكّل من اكتوى بفكرة سابقة ألوانها 
فذاب فيها عشقا ألنّها متنطّعة عىل ما ُرسم لها من حدود ومتطاولة عىل ما أقيم لها 
من أسيجة، استثقلها غريه )أفرادا وجامعات( ألنّها أكرب من عقول أرهقتها إشكالّيات 
العرص وأربكتها تحّدياته فاستكانت إىل االتّباع وباتت له نصريا، واستعدت اإلبداع 
فباتت له خصام خصيام، وّلت ظهرها لحاجيات اآلن، وتحّصنت مبا هو رشعّي ساموّي 
اتّكأت عىل  ومنفتح.  متحّول  حينّي  ما هو وضعّي  وطّلقت  ومغلق،  ثابت  إطالقّي 

جربوت املقّدس وسطوته لتنتقم من »املدنّس« ولوثته. التحفت بقانون األمس وبه 
تدثّرت هروبا من إرهاصات اليوم وعذاباته.

فكرة سكنته فهام بها وعاشها محنة وتحّدّيا. من أجلها قىض نحبه وأفرِد »إفراد 
بنو  تأّلب عليه  تبديال، وما رام غريها سبيال. خذله عرصه،  بّدل  املعّبد« وما  البعري 
جلدته وتحالف عليه الكّل، فامت شهيدا يف ساحة معركة الفكر مدافعا عن خيمة 
ليست خيمته وحده ومصري -إن أسعفه الحّظ بتأجيل ساعة رحيله إىل حني- فليس 
له فيه إاّل بعض نصيب. ذلك هو الطّاهر الحّداد )1899/ 1935(. لقضّية املرأة خري 

نصري ولرهان العاّمل عّز الّرفيق.
»تونس  يف  والفكرّية  الّسياسّية  الحياة  يف  انغمسوا  الذين  املفّكرون  هم  قّلة 
الّشهيدة« منذ مطلع القرن املايض وطبعوا إيجابا مجريات أحداثها وحّركوا الّسواكن 
الّراكدة، ومل يستوحشوا طريق الحّق مبا هو مغامرة يف وعر املسالك. ولعّل  والربك 
الطّاهر الحّداد أحدهم، إن مل يكن أهّمهم، مبا أثارته أفكاره ومواقفه وسجاالته من 
تباين ورصاعات واستتباعات حول جملة من القضايا الفكرّية واملجتمعّية، بعضها هو 
إىل اليوم محّل خالف وما انفّك يثري كثريا من الجدل، وال يزال حسمها مجال عراك 
إىل يوم الّناس هذا، إن مل يزد استفحاال كّلام أتيحت له الفرصة لينتصب عىل الّسطح 

من جديد.

تعزية ومواساة   
تعاىل  الله  بإذن  له  املغفور  وفاة  نبأ  تلقينا  الحزن واألىس  ببالغ 
األخ األمجد خليفة عضو النقابة األساسية للحركة واملحطات التابعة 
املكتب  يتقدم  الجلل  املصاب  وإثر هذا  الحديدية  السكك  لقطاع 
التعازي واملواساة  بأحّر  بتونس  الجهوي للشغل  التنفيذي لالتحاد 
بواسع  يتغّمده  أن  وتعاىل  املوىل سبحانه  من  راجني  عائلته  لكافة 

رحمته وأن يرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
إنّا لله وإنّا إليه راجعون.
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ملف مدرب المنتخب بعد الخروج من المونديال

القادري قد يبقى ما دام يقبل التدخالت األجنبية
ينتظر أن تحسم الجامعة التونسية لكرة القدم، برئاسة وديع الجريء، خالل األيام القليلة القادمة يف مصري مدرب املنتخب 
جالل القادري الذي مل ينجح يف قيادة تونس لتحقيق ألول مرة الرتشح للدور مثن النهايئ، يف ظهورها السادس يف نهائيات 
كأس العامل عام 1978 يف األرجنتني و1998 يف فرنسا و2002 يف كوريا الجنوبية واليابان و2006 يف أملانيا و2018 يف روسيا 
رغم أن تونس استطاعت للمرة الثانية يف تاريخ مشاركاتها الست يف املونديال، أن تحقق 4 نقاط يف الدور األول، وتهزم 

حامل اللقب، املنتخب الفرنيس.
ويعقد مكتب الجامعة التونسية لكرة القدم اجتامعاً، لتدارس عدد من امللفات، عىل رأسها مصري املدرب جالل القادري عىل 

رأس املنتخب الوطني األول.
ويرتقب الجمهور التونيس باهتامم كبري ما سيصدر عن االجتامع من قرار يهم مصري املنتخب الوطني التونيس، بعد أسبوع 
من نهاية مشاركة »النسور« يف كأس العامل قطر 2022. ويف السياق ذاته، علمنا أن القادري يتجه إىل طلب إعفائه من مهامه 
واإليفاء بوعده لجامهري تونس قبل املشاركة يف كأس العامل، إذ أكد أنه سيرتك منصبه إذا أخفق يف قيادة »نسور قرطاج« 

لبلوغ الدور الثاين.
ويذكر أن القادري توىل القيادة الفنية خلفاً للمدرب السابق منذر الكبري يف جانفي املايض، ونجح يف قيادة نسور قرطاج إىل 
التأهل إىل مونديال قطر 2022، والتتويج بدورة كريين كاب الودية يف اليابان، ويستمر عقده الحايل إىل شهر جانفي 2024.
ولو أن هناك أطرافا تؤكد أن جالل القادري سيبقى يف مهامه مبا أنه يقبل أن يتدخل بعض األطراف يف خياراته واختياراته.

* محمد

برنامج 
مباريات ربع 

نهائي املونديال
تبدأ غدا الجمعة مقابالت ربع نهايئ 

املونديال القطري بعد أن تعرفنا 
عىل أطرافها وهي مقابالت ننتظر 

أن تكون حامسية ويحمل املنتخب 
املغريب آمال العرب بعد أن أزاح 

من طريقه منتخب إسبانيا ليصطدم 
هذه املرة مبنتخب الربتغال.

الجمعة 9 ديسمرب
س16 كرواتيا/ الربازيل

س20 هولندا/ األرجنتني
السبت 10 ديسمرب

س16 املغرب/ الربتغال
س20 انقلرتا/ فرنسا

الرتجي يختار هذا امللعب ملواجهة النادي الصفاقسي  
قّرر الرتجي الريايض الريايض استقبال النادي الصفاقيس عىل أرضيّة امللعب البلدي حامم األنف. ويأيت اختيار ملعب حامم 
األنف بعد الزيارة التي قام بها اإلطار الفني للرتجي للملعب املذكور، ويف ظّل عدم جاهزيّة مالعب حامدي العقريب رادس 

والشاذيل زوينت. 
يُذكر أّن مباراة الرتجي الريايض ضّد النادي الصفاقيس هي مقابلة متأخرة من الجولة األوىل للرابطة املحرتفة األوىل، وهي 

مربمجة ليوم األحد 11 ديسمرب 2022 بداية من الساعة الثانية بعد الزوال. 

نتائج مقابالت الرابطة الثانية ليوم 
أمس االربعاء 07 ديسمرب 2022

املجموعة الثانية 
هالل مساكن - شبيبة العمران 2-1

القلعة الرياضية - قوافل قفصة 1-0
مكارم املهدية - امللعب الصفاقيس 2-1

سبورتينغ املكنني - نادي حامم األنف 0-1
امللعب القابيس - الرتجي الجرجييس 1-1
جمعية جربة - سبورتينغ بن عروس0-1

النادي اإلفريقي يحدد موعد 
الجلسة االنتخابية وفتح باب 

االنخراطات  
الجلسات  عىل  »اإلرشاف  لجنة  أعلنت 
االفريقي  بالنادي  واملنخرطني«  العامة 
الخاصة  االنخراطات  باب  فتح  عن 
وذلك   2023/  2022 الريايض  باملوسم 
انطالقا من يوم االثنني 12 ديسمرب 2022 
ويتواصل  صباحا  العارشة  الساعة  عىل 
أعىل  بالحديقة  يوميا  االنخراطات  بيع 
أن يغلق يوم السبت 31 ديسمرب 2022 

عىل الساعة منتصف النهار.
وأعلنت اللجنة أيضا عن فتح باب الرتشح 
لرئاسة النادي اإلفريقي انطالقا من يوم 
الساعة  عىل   2022 ديسمرب   12 االثنني 
الحادية عرش صباحا ويتواصل ذلك إىل 
غاية يوم الثالثاء 03 جانفي 2023 عىل 
الساعة الخامسة مساًء كآخر أجل إليداع 
أعضاء  ملناصب  الرتشح  قامئات  ملفات 

الهيئة املديرة. كام تقرر إجراء الجلسة العامة االنتخابية الخارقة للعادة يوم السبت 07 جانفي 2023 
وسيتم تحديد املكان والساعة يف وقت الحق.

مصير بومنيجل وبن عاشور مع منتخب تونس 

توجه جديد نحو املدرسة الفرنسية 
لكن بأي أجر؟

املقبلة  األيام  ستكون 
تحديد  أجل  من  حاسمة 
الفني  الجهاز  مستقبل 
وذلك  التونيس،  للمنتخب 
الدور  بلوغ  يف  الفشل  بعد 
بطولة  من  النهايئ  مثن 
رغم   ،2022 العامل  كأس 
يف  جيد  مستوى  تقديم 
مرحلة  يف  املباريات  أغلب 
استمرار  وألن  املجموعات. 
القادري،  جالل  املدرب، 
بات مستبعداً بسبب رغبته 
يف الرحيل، فإن األمور تتسم 

بالوضوح بالنسبة إىل باقي أعضاء الجهاز الفني، وباألخّص الثنايئ املساعد للقادري، عيل بومنيجل وسليم بن عاشور. 
إذ كشف مصدر مقرب من الجامعة التونسية لكرة القدم أن بومنيجل وبن عاشور سيواصالن املشوار مع »نسور 
بعقد  الثنايئ  ويرتبط هذا  أو غريه.  القادري  كان  تونس، سواء  ملنتخب  املقبل  املدرب  كانت هوية  مهام  قرطاج« 
يستمر لسنتني، لذلك قررت الجامعة اإلبقاء عليهام، خصوصاً أن إمكانية التعاقد مع مدرب فرنيس تبقى واردة جداً، 
إذا حصل االنفصال مع القادري، حينها سيكون بومنيجل وبن عاشور سنداً مهامً للمدرب الجديد مبا أنهام يحمالن 

الجنسية الفرنسية وهو ما سيسهل االندماج بينهم. لكن األهم بأي أجر سيكون املدرب الفرنيس؟
* محمد
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عروض جدية لالعب إلياس السخريي   

قالت تقارير صحفية إن مستقبل نجم وسط فريق كولن األملاين ما زال غامضا وإن إمكانية رحيل 
إلياس السخريي عن النادي واردة.

واملعروف أن العقد الحايل لالعب الدويل مع كولن سينتهي يف صيف 2023، لكن إدارة النادي 
األملاين فشلت يف التوصل إىل أي اتفاق مع السخريي بشأن تجديد عقده، رغم املفاوضات استمرت 
طيلة األشهر املاضية، بسبب االختالف بني الطرفني حول الراتب. وانضم السخريي إىل صفوف كولن 
عام 2019، قادماً من مونبلييه الفرنيس، ووقع عقداً ميتد حتى جوان 2023، وتبلغ قيمته السوقية 
حالياً 13 مليون يورو بحسب موقع »ترانسفري ماركت«. وحسب قناة »سكاي سبورتس« األملانية 
فإن السخريي )27 عاماً( لن ميدد عقده مع فريقه األملاين ويستعد للرحيل يف نهاية املوسم الحايل.

ووفًقا للمصدر ذاته، فإن أوملبيك ليون الفرنيس، مهتم للغاية بالتعاقد مع السخريي، العب وسط 
كولن الناشط بدوري الدرجة األوىل األملاين »بوندسليغا«؛ من أجل تعزيز خط وسط الفريق خالل 

فرتة االنتقاالت الشتوية القادمة.
خدمات  عىل  بالحصول  املهتمة  األندية  قبل  من  منافسة رشسة  سيجد  أنه  ليون  فريق  ويدرك 

الالعب، وأبرزها بوروسيا دورمتوند األملاين، وإشبيلية اإلسباين.
وكان فريق كولن، طلب يف وقت سابق مبلغ 17 مليون يورو للتخيل عن نجمه التونيس، ولكن 
يبدو أن خوف إدارة النادي من إمكانية رحيل الالعب مجانا الصيف املقبل، قد تجعله يوافق عىل 

التفريط يف خدماته بسعر أقل يرتواح ما بني 3 و5 ماليني يورو.
ونجح السخريي يف خطف األنظار إليه خالل مشاركته يف نهائيات كأس العامل قطر 2022؛ بفضل 
تاريخيا  فوزا  قرطاج«  »نسور  منتخب  تحقيق  يف  أسهم  إذ  تونس،  منتخب  رفقة  الالفت  تألقه 
بنتيجة 0-1 عىل فرنسا بطلة العامل يف الجولة األخرية للمجموعة الرابعة من مونديال قطر، رغم 

أنه غادر كأس العامل من الدور األول بعد فوز أسرتاليا عىل الدامنارك.

محرز املالكي وهيثم قرياط يف 
بطولة إفريقيا لالعبني املحليني

 

اختار االتحاد االفريقي لكرة القدم كل من محرز املاليك ضمن قامئة الحكام والحكم قرياط 
كحكم للفيديو VAR وذلك إلدارة مباريات بطولة إفريقيا لالعبني املحليني التي تحتضنها الجزائر 

يف الفرتة املمتدة بني 13 جانفي و4 فيفري 2023.

قرعة المسابقات اإلفريقية: 

أيمن البلبولي ومجدي الرتاوي ضيفا شرف 

وّجه االتّحاد اإلفريقي لكرة القدم دعوة لكّل من حارس النجم الساحيل، أمين البلبويل، والالعب واملدرب السابق 
للرتجي الريايض التونيس، مجدي تراوي، وذلك لحضور فعاليّات قرعة دوري املجموعات من دوري أبطال أفريقيا 

وكأس االتّحاد اإلفريقي، املقّررة ليوم 12 ديسمرب 2022.
وسيكون البلبويل وتراوي ضيفا رشٍف، خالل هذا الحفل، باإلضافة إىل حضور عصام الحرضي وكاتونغو العب املنتخب 

الزمبي.
يذكر أّن الرتجي الريايض التونيس، سيكون ممثّل تونس يف دوري األبطال، فيام سيكون االتّحاد املنستريي ممثاّل للكرة 

التونسيّة يف كأس االتّحاد اإلفريقي.

الالعب الدولي زبير بية:

5 العبني نجحوا يف املونديال القطري 
الدويل  الالعب  بية  زبري  قال 
خالل  قرطاج  لنسور  السابق 
املنتخب  بأن  خاص  ترصيح 
التونيس كسب خالل مشاركته 
أن  كام  القطري،  املونديال  يف 
من   الالعبني  العديد  هنالك 
عليهم  التعويل  ميكن  الذين 
يف قادم االستحقاقات الكروية 
كأس  نهائيات  أن  سيام  ال 
ديفوار  »الكوت  افريقيا  امم 

2023« باتت عىل األبواب.
 5 هناك  بأن  بية  زبري  وأكد 
العبني برزوا بشكل الفت مع 
املنتخب التونيس خالل الدور 
االول من نهائيات كأس العامل 
قطر  دولة  يف  املقامة  الحالية 

عىل غرار:
الحارس أمين دحامن، املدافع املحوري منترص الطالبي، متوسطا امليدان إلياس السخريي وعيىس العيدوين، واملهاجم 

وهبي الخزري الذي أعلن اعتزاله اللعب دوليا.
كام كشف زبري بية عن الالعب الذي شّد انتباهه خالل الثالث مباريات الذي خاضها املنتخب يف املونديال حيث قال: 
»منترص الطالبي هو أفضل العب شد انتباهي من بني جميع العبي نسور قرطاج، لقد كان منضبطا كثريا فوق أرضية 

امليدان كام فاز يف جميع الثنائيات ومل يقم بأية هفوة.. لذا يجب علينا ان نرفع له القبعة«.

أنيس بن سليمان قد يلعب 
لقلعة السرايا الرتكي  

ميتلك نادي برونديب الدامناريك بطاقة الالعب الدويل التونيس أنيس بن سليامن 
إىل موىف شهر جوان 2024 ، وبعد تقدميه لعروض جيدة مع املنتخب التونيس 
يف قطر 22 أصبح العب خط الوسط مطلوبا من بعض األندية األوروبية. وقد 
بلغنا أن هناك رغبة من نادي قلعة الرساي الرتيك يف ضّم الالعب الدويل إىل 

صفوفه. 



الخميس 8 ديسمبر 2022 - العدد 1724  24
األخيرة

صور للذكرى والمذكرة في الذكرى 70 الغتيال العظيم فرحات حشاد

كّلهم يف املوعد لالعرتاف بما تركه الروّاد من إرث تاريخي


