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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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مشروع مرسوم ينقح القانون عدد  9 
أعده مكتب دراسات »فرنسي« وبداية من 1 جانفي 2023 

ستصبح املؤسسات العمومية شركات خاصة 
وبهذه الطريقة يتمّ التفريط يف القطاع العام!

ضرب صريح 
للعمل النقابي!

 تشريعية 17 ديسمبر 2022

• غاب التنافس وحضرت 
الخالفات والحملة تنتهي اليوم!

 

اقرتاحات احلكومة مغالطات مفضوحة وال مليزانية اإلكراهات

 TVA 9 مليارات دينار من   
غري مستخلصة سنويا!

 l شهرية األجري قد تفقد 5٪ من قيمتها الشرائية

l في المنستير

اقرتاحات الحكومة مغالطات مفضوحة وال مليزانية اإلكراهات 
 ميزانية 2023
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

دعم ومناصرة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  
يف إطار دعم ومنارصة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، تسلم 
األخ األمني العام نور الدين الطبويب لدى استقباله السيد يرسي 
ذوي  األشخاص  عن   للدفاع  التونسية  املنظمة  رئيس  املزايت 
املساهمة  إىل  الجميع  لدعوة  كرسالة  انخراطا رشفيا  اإلعاقة، 
يف النهوض بوضعية األشخاص ذوي اإلعاقة، مبينا أن املنظمة 
من  تحتاج  والتي  وطننا  املهمة يف  الفئة  لهذه  سندا  ستكون 

الجميع الدعم.
وقد استمع األخ األمني العام ملشاغل وقضايا األشخاص ذوي 
اإلعاقة مربزا أن االتحاد سيقرتح برامج تعاون مشرتكة مثمنا 
الدور الذي تقوم به منظمة الدفاع عن ذوي اإلعاقة كام أكد 

أن هذا التعاون يأيت يف إطار الرشاكة بني االتحاد ومركز تضامن الذي ما فتئ يدعم الربامج التي تقدم اإلضافة لذوي اإلعاقة إضافة 
إىل بقية الربامج املشرتكة مع االتحاد العام التونيس للشغل. ونوه ممثل املنظمة  التونسية لذوي اإلعاقة باملبادرة التي قدمها االتحاد 
ومساعدته لهذا القطاع الذي مازال يحتاج افعاال وقرارات وقوانني توفر لذوي اإلعاقة العناية والدعم واملساندة. كام توجه بالشكر 

لألخت كلثوم برك الله ممثلة مركز تضامن عىل الدعم لربامج املنظمة

األخ األمني العام يف قابس   ليطمئن على صحة 
األخ صالح بن حامد

أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب زيارة إىل منزل األخ 
صالح بن حامد الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بقابس 
أجراها  التي  الجراحية  العملية  إثر  صحته،  عىل  لالطمئنان 

وكللت والحمد لله بالنجاح. 
العودة  و  الصحة  صالح  ألخينا  العام  األمني  األخ  ومتنى 

الرسيعة إىل نشاطه املعتاد.

قالت 5 منظامت تونسية، »إن اإلرصار عىل إحالة مديري الصحف 
يعد   ،54 عدد  الرئايس  املرسوم  مبوجب  القضاء،  عىل  والصحفيني 
مسار  يف  جديدة  وحلقة  والصحافة،  التعبري  لحرية  ممنهجا  رضبا 
تكميم األفواه وتوّجه يهدف إىل خنق املؤسسات اإلعالمية اقتصاديا 
واجتامعيا ودفعها إىل التوقف عن العمل‹. واعتربت املنظامت ذلك 
تصعيدا خطريا يرمي اىل الحد من حق املواطنني يف الحصول عىل 
األزمة  إدارة  سياسات  حول  العام  النقاش  ويف  الدقيقة  املعلومات 
السلطة  أجندات  خدمة  إىل  املكشوف  التوجه  مقابل  الراهنة 
 54 عدد  املرسوم  بسحب  املنظامت  وطالبت  الحاكمة.  السياسية 
وملا  جانفي  ديسمرب/14   17 ثورة  ألهداف  مناقضا  باعتباره  متاما 
يحويه من تهديدات مسلطة عىل كل من يبادر بإعالن رأي مخالف 

للسلطة، ُمعلنة إطالق حملة وطنية يف الغرض.
وحثت نقابة الصحافيني وأصحاب املؤسسات اإلعالمية وكل نشطاء 
التعبري  املجتمع املدين والسيايس إىل التصدي ملحاولة رضب حرية 
والصحافة والفكر البناء يف نقد السياسات العامة وملحاولة تدجني 
للتصدي  الوطنية  الحملة  يف  الفاعلة  املشاركة  إىل  ودعتهم  االعالم 

للمرسوم 54 وللمطالبة بسحبه.
والحريات  للحقوق  الضامن  باعتبارهم  القضاة،  جميع  دعت  كام 
والعدالة واإلنصاف، إىل أن يُشكلوا الحصن املنيع الكفيل بالتصدي 
النصوص  اعتامد  والفردية من خالل عدم  العامة  الحريات  لرضب 
لضغط  الخضوع  وعدم  والصحافة  والفكر  التعبري  لحرية  املعادية 
وجددت  القضائية.  أعاملهم  استقاللية  عىل  السياسية  السلطة 
التذكري بأن مقاضاة الصحافيني وبقية العاملني يف القطاع ال تتّم إال 
عرب املرسومني 115 و116 املؤرخني يف 2 نوفمرب 2011 وأن محاولة 
حصار  خانة  يف  تدخل  إمنا  رأيه،  عن  التعبري  من  منهم  أي  منع 
الشعب التونيس وحجب املعلومات واآلراء املخالفة عنه والرتاجع 
املكشوف عن مكسبي حرية التعبري والصحافة الذين حققتهام ثورة 

17ديسمرب2010 / 14 جانفي 2011.
الوطنية  والهيئة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  هي:  واملنظامت 
والنقابة  الصحف  ملديري  التونسية  والجامعة  بتونس  للمحامني 
الوطنية للصحافيني التونسيني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 

اإلنسان.

االتحاد ونقابة الصحافيين ومديرو الصحف ورابطة حقوق االنسان وهيئة المحامين 

الفصل 54 يضرب حرية التعبري والصحافة ويحاصر 
املؤسسات االعالمية السقاطها 

تأجيل جلسة يف التعليم العالي   
كان من املفرتض عقد جلسة عمل يوم الخميس 8 ديسمرب 2022 مع وزارة التعليم 
املهنية  الالئحة  يف  الواردة  واملطالب  النقاط  حول  للتفاوض  العلمي  والبحث  العايل 
املنبثقة عن الهيئة اإلدارية القطاعية، إال أننا فوجئنا بتأجيلها إثر اتصال وزارة املالية 
بوزارة التعليم العايل إلعالمها بعدم االنتهاء من احتساب االنعكاسات املالية ملطالبنا 
تنفيذ  يف  التلكؤ  هذا  وإزاء  وعليه،  التفاوضية،  الجلسة  عقد  إمكانية  عدم  وبالتايل 
االلتزامات املتفق عليها، طالبت الجامعة العامة، بعد التشاور والتنسيق مع االتحاد 
العام، باإلرساع يف تحديد موعد جديد للجلسة عىل أن يكون يف أقرب اآلجال املمكنة 

مع التأكيد عىل رضورة حضور وزارة املالية.

إضراب يف مؤسستيْ 
اإلذاعة والتلفزة

التونسية، وبعد  والتلفزة  اإلذاعة  العامة يف مقرّات  االجتامعات  تنفيذا ملقّررات 
استنفاد جلسات الحوار املتعددة ورغم االتفاق مع الطرف االداري بخصوص تنقيح 
سنة  من  أكرث  منذ  الحكومة  رئاسة  مصالح  إىل  ووصوله  للمؤسستني  االسايس  النظام 
ورغم تحيل الطرف النقايب بالصرب والرتيث وتأجيلِه اإلرضاَب عديد املرّات، فلم يقع 

االستجابة للمطلب املرشوع لألعوان يف املؤسستني.
لذا فانه تقّرر تنفيذ إرضاب عام مركزي وجهوي يف كّل املصالح التابعة ملؤسستْي  
واالحد 18 ديسمرب 2022 وذلك  السبت 17  يومْي  كامل  التونسية  والتلفزة  اإلذاعة 

من أجل:
إصدار األمر الخاص بتنقيح النظام االسايس ملؤسستْي اإلذاعة والتلفزة التونسية 

وفق اتفاق 28 جوان 2021 املمىض مبقّر وزارة الشؤون االجتامعية.

شهر  من  األول  األسبوع  من  بداية 
جانفي 2023

جريدة الشعب 
بـ 1200 مليما

اتخاذ  اىل  الشعب  لجريدة  العامة  االدارة  اضطرت 

مليم يف سعر  مبائتي  الزيادة  واملتمثل يف  الصعب  القرار 

صعوبات  امام  نفسها  وجدت  ان  بعد  الورقية  النسخة 

مالية كبرية جراء االرتفاع املشط واملتكرر يف اسعار الورق 

من املصدر والحرب والصفائح.

ادارة الشعب كل تلك االعباء االضافية  وقد تحملت 

رحابة  عىل  نعول  اننا  االكيد  ـ   2022 سنة  امتداد  عىل 

صدور قراء جريدة الشعب الورقية التي مل تحتجب حتى 

مثال(  )كورونا  تونس  بها  مرت  التي  املراحل  اصعب  يف 

لتكون هذه الزيادة االضطرارية وشكرا عىل التفهم.
* اإلدارة العامة
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إجراءات ضمن ميزانية 2023 ال ترتقي إىل مستوى االنتظارات
اقتراحات حكومة نجالء بودن

الرسمي  الناطق  املساعد  العام  األمني  اعترب 
باسم االتحاد العام التونيس للشغل، األخ سامي 
الطاهري، أن مرشوع ميزانية الدولة لسنة 2023 
يف جانبه املتعلق بالجباية ال يرتقي إىل مستوى 
مراجعة  إىل  ويحتاج  الجبائية  العدالة  تحقيق 
وتحسني  االجتامعية  الجوانب  مراعاة  اتجاه  يف 
االتحاد مل يطلّع عىل  أن  الرشائية. وأفاد  القدرة 
اقترصت  الحكومة  وأن  الدولة  ميزانية  مرشوع 
املرشوع  بالجباية من  املتعلق  الجزء  عىل عرض 

املذكور.
االتحاد  عىل  الحكومة  »عرضت  وقال: 
امليزانية،  مرشوع  من  فقط  الجبائية  االجراءات 
إجراءات  بينها  ومن  عموما،  مقبولة  تعترب  التي 
منذ  الشغيلة  املنظمة  مطالب  بني  من  كانت 
عديد  يف  نقصا  فيها  سجل  أنه  غري   ،2014 سنة 

اإلجراءات«.
الجدول  مراجعة  منها  التدابري  عديد  الجبائية  االجراءات  تتضمن  أن  يفرتض  كان  أنه  إىل  الطاهري  األخ  ولفت 
الرضيبي لألجراء والرتفيع يف القيمة املعفاة من 5 آالف دينار إىل 8 آالف دينار وإحداث رضيبة عىل الرثوة. وأوضح أن 
املرشوع الجديد للميزانية يجب أن يتضمن التزامات الحكومة باالجراءات االجتامعية وتعهداتها ويف مقدمتها اتفاق 6 

فيفري 2021 والزيادة يف األجور التي تم االتفاق بشأنها سابقا.

الوزراء  اىل  2023 وجهته  لسنة  الدولة  ميزانية  اعداد  لها حول  منشور  الحكومة يف  اعتربت 
ورؤساء الهياكل والهيئات الدستورية املستقلة والوالة ورؤساء الربامج،

أن نفقات األجور، وصلت اىل مستوى قيايس خالل سنة 2022 يف حدود 15,6 باملائة 
2010 وهو  باملائة سنة   10 الناتج املحيل االجاميل مقابل  من 
ما قلص من االعتامدات ذات الصبغة التنموية وحّد من قدرة 

امليزانية عىل تعزيز االستثامر العمومي.
االصالحات  ابرز  أحد  االجور،  كتلة  من  التخفيض  ويعد 
النقد الدويل تونس حتى تتمكن من  التي اوىص بها صندوق 
ابرام اتفاق معه والحصول عىل متويالت، اىل جانب الحد من 
نفقات الدعم واصالح املؤسسات العمومية واصالح املنظومة 

الجبائية.
واقرتحت الحكومة يف ميزانية 2023، حرص االنتدابات يف 

الحاجيات املتأكدة وذات األولوية القصوى مع التخفيض 
خاصة  التكوين  مدارس  خريجي  عدد  يف  التدريجي 
الدفاع والداخلية والعدل وتم  بالنسبة إىل وزارات 
ضبط تراخيص التكوين والعدد الجميل لالنتدابات 

للفرتة 2025-2023 من قبل مجلس وزاري.

كام تتمثل االجراءات املقرتحة كذلك يف »تحديد نسبة الرتقيات العادية بـ 20 باملائة
اىل جانب عدم تعويض الشغورات والسعي اىل تغطية الحاجيات املتأكدة بإعادة توظيف 

املوارد البرشية املتوفرة، فضال عن مزيد التحكم يف ساعات العمل االضافية
بساعات  فعليا  القيام  حالة  يف  تعويضية  اسرتاحة  واسناد 

اضافية«.
مقتضيات  لتطبيق  روزنامة  اعداد  الوثيقة  حسب  وسيتم، 
اتفاقية 6 فيفري 2021 بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل 
القسط  تسوية  برنامج  إطار  يف  عون   6000 انتداب  اىل  باالضافة 
الثاين لعملة الحضائر. كام تضّمنت إجراءات الحكومة اعتامد برامج 
من  العمومية  الوظيفة  يف  األعوان  عدد  من  للتقليص  مستحدثة 
خالل مواصلة اعتامد الربنامج الخصويص لإلحالة عىل التقاعد قبل 
بلوغ السن القانونية طبقا للفصل 14 من قانون املالية لسنة 2022.

املتعلق  الرئايس  االمر  تطبيق  عىل  الحكومة  ستعمل  كام 
بالتنقل الوظيفي لالعوان العموميني لفائدة الوزارات واملؤسسات 
االنتفاع  التشجيع عىل  اإلدارية فضال عن  الصبغة  ذات  العمومية 
بعطلة لبعث مؤسسة طبقا ملقتضيات الفصل 15 من قانون املالية 

لسنة 2022.

بيان المكتب التنفيذي

اجتمع املكتب التنفيذي الوطني االتحاد العام التونيس للشغل اليوم 12 ديسمرب 2022 وبعد 
تدارس الوضع العام ومتابعة الوضع االجتامعي فإنّه:

1. يعرّب عن صدمته وتنديده بحجم املغالطات املفضوحة الواردة عىل ألسنة كّل من محافظ البنك 
املركزي ووزيرة املالية ووزير االقتصاد والتخطيط باّدعائهم زورا، إْن تلميحا أو ترصيحا، مشاركة االتحاد 
نفيا  وينفي  والخاّصة  العاّمة  لدى  أصال  املجهول  الحكومة  برنامج  صياغة  يف  للّشغل  التونيس  العام 
مطلقا معرفته مبا أبرمته الحكومة مع صندوق النقد الدويل ويجّدد مطالبته بحّق الشعب واملنظاّمت 
أنّه غري ملزم  واألحزاب يف االطاّلع عىل العقود الرّسية بني الحكومة والدوائر املالية العاملية ويجّدد 
باتّفاقات مل يشارك فيها ال من بعيد وال من قريب فضال عن كونها تزيد من معاناة الشعب وترّض 

مبصالح تونس.
2. يجّدد رفضه رفع الّدعم والتفويت يف املؤّسسات العمومية والضغط عىل كتلة األجور وإثقال 
واملؤّسسات  الدعم  منظومتي  إصالح  يف  للنظر  تشاركية  برؤية  ويتمّسك  بالرضائب  األجراء  كاهل 
واملنشئات العمومية، عىل قاعدة الحفاظ عىل املكتسبات االجتامعية وعىل القدرة الرشائية للّشّغالني 
بجميع أصنافهم ولعموم الشعب، وعىل ضامن دميومة املؤّسسات وعموميتها ويحّذر من كّل إجراء 

أحادي من شأنه تأجيج الغضب الشعبي واالحتجاجات االجتامعية.
من  واضحة  إجراءات  أّي  غياب  يف  واالجتامعي  االقتصادي  الوضعني  تأزّم  تواصل  إىل  ينبّه   .3
التهاب األسعار وتفّش االحتكار وندرة املواد األساسية وتدهور املقدرة الرشائية  الحكومة للحّد من 
للتونسيات والتونسيني ومن استمرار تداعيات األزمة العاملية للطاقة والحبوب عىل بالدنا يف غياب أّي 
تصّور للحّد منها ويحّذر من استمرار سياسة االرتجال وانعدام الكفاءة التي تجابه بها الحكومة هذه 
األزمة املعّقدة رافضا تحميل تأثرياتهام السلبية عىل كاهل األجراء وعىل عموم الشعب خاّصة يف ظّل 

غياب الربنامج وانعدام التواصل مع الشعب.
4. يعترب سياسة املامطلة والتسويف التي تنتهجها الحكومة يف تطبيق اتّفاق 6 فيفري ويف االلتفاف 
عىل اتّفاق تنقيح املنشور 20/21 يّسء الذكر استهدافا ملصداقية الحوار االجتامعي ومدعاة للفوىض 

والتوتّر االجتامعي ويحّق لالتحاد الرّد وبقّوة عىل عدم اإليفاء بااللتزامات بالطرق النضالية املتاحة.
إصالح  أجل  من  وخطوة  االجتامعي  الحيف  من  للتخفيف  سبيال  الجبائية  بالعدالة  يتمّسك   .5
منظومة كرّست التهرّب والغّش واستنزفت قوت وجيب األجراء عىل امتداد عقود ويعترب بعض ما اِطّلع 
عليه حول إجراءات الحكومة يف ميزانية 2023 ال يرتقي إىل تطلّعات األجراء يف إنصافهم أمام جباية 
ظاملة وغري عادلة ويطالب بتدارك ذلك، مؤكّدا أالّ مرّبر هذه السنة لتمرير »ميزانية اإلكراهات« محّمال 

رئيس الدولة والحكومة ما قد ينجّر عن سياسة التعّنت واالنسداد.
6. يحّذر من تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 بشكل انفرادي، ويدعو إىل الرتيّث يف ذلك وإجراء 
حوار بّناء يجعل من التنقيح أداة من األدوات القانونية الفّعالة إلنقاذ املؤّسسات واملنشئات العمومية 
حتّى تحّقق القيمة املضافة وتكون أهّم منبع للتنمية وتعبئة املوارد الّذاتية وتسهم بفاعلية يف إنقاذ 

االقتصاد.
* األمني العام  /نورالدين الطبويب

األخ سامي الطاهري يتحدث عن ميزانية   2023
مغالطات مفضوحة وال مليزانية اإلكراهات

النهوض  وكالة  احتفال  هامش  عىل  منصيّة،  سهام  املالية  وزيرة  أكدت 
بالصناعة والتجديد بخمسينيّة تأسيسها، أّن أهداف قانون املالية لسنة 2023، 
تتمثل بالخصوص يف توسيع القاعدة الرضيبية وإرساء العدالة الجبائية من خالل 
إحكام توزيع العبء الجبايئ بني كل املتدخلني ومكافحة التهرب الجبايئ وإدماج 

االقتصاد املوازي.
وقالت وزيرة املالية إّن هذا القانون سيصدر يف األيام القليلة القادمة بعد 
وضع اللمسات األخرية عليه، واستشارة كل األطراف املعنية من منظامت وطنية 

وجمعيات وخرباء الجباية واملالية.
* م/ م *وزيرة املالية سهام منصّية

توسيع القاعدة الضريبية   

ميزانية 2023
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تختتم اليوم الخميس 15 ديسمرب الحملة االنتخابية لتصل مرحلتها 
الدوائر  بأغلب  اسابيع  ثالثة  مدى  عىل  استمرت  ان  بعد  الختامية 
االقرتاع  عملية  مع  ديسمرب   17 السبت  يوم  املوعد  ليكون  االنتخابية 
الخميس  بالخارج تنطلق يوم  االنتخايب )االنتخابات  الصمت  بعد يوم 
وتتواصل عىل مدى ثالثة أيام( وقد عرف االستحقاق الترشيعي جدال مل 
يهدأ السباب عديدة سنحاول التوقف عند اغلبها ملا لها من تأثري عىل 
مسار االنتقال الدميقراطي الذي علقت عليه امال كبرية لتحقيق النقلة 

املنتظرة من جميع القوى السياسية واملدنية بالبالد.
ومن اهم أسباب الجدل الذي أرشنا إليه هو اعتامد التصويت عىل 
القامئات وبالتايل فقد بلغ عدد املرتشحني 1055 ملجموع  االفراد بدل 
للتونسيني  خصصت  مقاعد   10 منهم  القادم  بالربملان  مقعدا   161
بالخارج وقد ترتب عن ذلك غياب املنافسة بعدد من الدوائر اما لغياب 
املرتشحني كام هو الحال بعدد من دوائر الخارج وهذا يقع الول مرة 
حيث اقترصت الرتشحات عىل دوائر كل من فرنسا 2 و3 وإيطاليا فقط. 
من  بعدد  حاصل  وهذا  وحيد  مرتشح  اقترصت عىل  الرتشحات  ان  او 
كانت  مهام  منافسة  دون  فوزهم  يعني  ما  والخارج  بالداخل  الدوائر 
حصيلتهم من االصوات )حتى لو كان صوت املرتشح نفسه( وهذا كذلك 
يحصل الول مرة أو اّن عدد املرتشحني ال يتجاوز االثنني ما كان له تأثري 
عىل سري الحملة االنتخابية بهذه الدوائر حيث غابت املنافسة الجدية 
ومل نشاهد ما يدل عىل تلك الحمالت الحامسية بسعي املرتشحني القناع 

الناخبني بربامجهم التي هم ملتزمون بتنفيذها يف حال فوزهم.

* غياب التنافس
ان  الترشيعي  االستحقاق  ملسار  املتابعني  قراءات  اغلب  تذهب 
االنتخابية  الحمالت  خفوت  عىل  كبري  بشكل  أثرت  التي  االسباب  أهم 
يحفز  السابق  يف  كان  الذي  الحزيب  التنافس  غياب  هو  للمرتشحني 
املتسابقني عىل تغطية كامل الدوائر االنتخابية وهي كامل الوالية بحسب 
االنتخاب عىل القامئات استنادا اىل كون االحزاب توفر التمويل الرضوري 
للعملية ومن ناحية اخرى هناك تنوع يف محطات الحملة شكال ومحتوى 
خاصة تلك االجتامعات العامة التفاعلية مبارشة مع املواطنني وما يثار 
خاللها من ملفات القرب ونعني ما يهم كل منطقة وكذلك ما يهم الوالية 
ومن خاللها امللفات الوطنية وحتى االقليمية والدولية وهذا ما مل يكن 

موجودا يف الحملة االنتخابية عىل مدى اسابيعها الثالثة.
* نقص التجربة

إضافة اىل غياب املشاركة الحزبية فإن تقلص حضور مشاركة املرأة 

والشباب يف مثل هذا املوعد االنتخايب قلل من توهج التنافس باعتبار 
غالبية يف  اليها وهي  ينتمون  التي  العمرية  الرشائح  تحفيز  دورهام يف 
الجسم االنتخايب املفرتض ان يذهب اىل مراكز االقرتاع خاصة بالجهات 
الداخلية حيث تظل محكومة بالعديد من النواميس االجتامعية التي ال 
ميكن التخيل عنها تحت اي مسمى كام ان نقص التجربة والتمرس عىل 
لغياب  يعود كذلك  املرتشحني وهو  اغلب  امليداين وهذا شمل  املتحرك 
االحزاب اذ ان املرتشحني بصفة فردية والذين كانت لهم تجارب حزبية 
سابقا استطاعوا مجاراة النسق املطلوب يف مثل هذه الوضعيات خاصة 
االتصال املبارش باملواطنني يف األماكن العامة وهو ما ينطبق كذلك عىل 
من نشطوا مبنظامت املجتمع املدين وبالتايل فإن التجربة هي التي كانت 
تعوز املرتشحني حتى وان كان مستواهم التعليمي مرموقا وهذا امر ال 
ميكن تغييبه اذ ان الرتشحات الفردية ليست بتلك الدرجة من الضعف 
التي أطنب البعض يف الرتويج لها لكن قد تكون التلقائية املفرطة بسبب 
منهم  للكثري  بالنسبة  كانت  التي  التجارب  مثل هذه  التعود عىل  عدم 
مبثابة املغامرة التي ال بد من النجاح فيها ومن هنا تفهم الكيفيّة التي 
قدموا بها انفسهم وهنا نقصد تحديدا الخطاب املعلن من قبلهم خالل 
هذه الحملة والذي اثريت حول مضامينه العديد والعديد من التعاليق 
وردود االفعال خاصة يف كيفية تحديد منهجية أولويات املواضيع املفرتض 

طرحها خالل هذه الحملة يف عديد تدخالت املرتشحني.
*وظيفة وليس سلطة

كام ان املسافة الزمنية القصرية بني االستفتاء عىل الدستور واجراء 
االنتخابات الترشيعية مل تكن املرتشحني لها بالدرجة االوىل من استيعاب 
التغريات الحاصلة بعديد  الفصول ما بني دستور 2014 ودستور 2022 
اساسا يف عالقة بدور مجلس نواب الشعب حيث يعترب الفصل 67 من 
الدستور الجديد ان مامرسة مجلس نواب الشعب لوظيفته الترشيعية 
بات  الربملان  دور  فان  وبالتايل  له  املخولة  االختصاصات  حدود  يف  هو 
وظيفة ومل يعد سلطة وهذا ما مل يرسخ بعد لدى عديد االطراف وليس 
سيحد  وظيفة  اعتباره  عىل  االقتصار  فان  لذلك  فقط  املرتشحني  عند 
للنائب بحسب دستور  كانت سابقا ممنوحة  التي  االدوار  ويقلص من 
عىل  كبري  بشكل  أثر  الخلط  وذلك  الترشيعية  السلطة  باب  يف   2014
مضمون ما اعلنوه من مشاريع وبرامج خالل حمالتهم االنتخابية حيث 
كان لديهم اعتقاد ان مهام النائب واسعة ولديهم الصالحيات لتفرض عىل 
السلطة التنفيذية ما التزم به تجاه ناخبيه خاصة وان الية سحب الوكالة 
التي جاء بها املرسوم االنتخايب الجديد عدد 55 يجعل النائب مستقبال 
الوعود حتى وان كان اطلقها ملجرد كسب وّد  التقيد بتلك  مجربا عىل 

سيكون  فانه  واال  الناخبني 
واقعا تحت طائلة تلك االلية 
املسائل  من  كذلك  وهذه 
التي يفرتض النظر فيها الحقا 
التي  تطبيقها  كيفية  خاصة 
بحسب  واضحة  غري  تبدو 

املختصني يف القانون.
* بني اإليزي والهايكا

مل يخف املتابعون ملسار االنتخابات الترشيعية إشارتهم اىل تداعيات 
العليا  والهيئة  )اإليزي(  لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  بني  الخالف 
املستقلة لالتصال السمعي والبرصي )الهايكا( بخصوص من أحق بصالحية 
رصد التغطية االعالمية ملختلف وسائل االعالم للحملة االنتخابية واملسار 
التغطية  ينظم  ترتيبيا  قرارا  »االيزي«  اصدرت  ان  بعد  برمته  االنتخايب 
االستحقاق  االعالمي مع  التعاطي  متابعة  وانطلقت عمليا يف  االعالمية 
استحواذا عىل صالحياتها وسارعت  »الهايكا«  اعتربته  ما  االنتخايب وهو 
االنتخابية  هيئة  ضد  استعجالية  بقضية  االدارية  املحكمة  اىل  بالتقدم 
ومل تقرر  إىل حد اآلن املحكمة االدارية حكمها بخصوص هذا الخالف 
الذي يعود اىل عدم صدور القرار املشرتك بينهام )اإليزي والهايكا( كام 
كان معموال به سابقا يف املواعيد االنتخابية وقد أثر هذا الخالف بشكل 
الرؤية  كبري عىل تغطية وسائل االعالم للحملة االنتخابية لعدم وضوح 

والخشية من الوقوع يف املحاذير التي يحرمها القانون االنتخايب.
* االستعدادات اللوجستية

لتوفري مختلف ظـروف سري عملية االقرتاع املنتظرة يوم السبت 17 
العليا املستقلة لالنتخابات فاروق  الهيئة  الجاري أرشف رئيس  ديسمرب 
املركزي  املخزن  االنتخابية من  املواد  نقل  انطالق عملية  بوعسكر عىل 
بالعاصمة إىل بقية املخازن الجهوية )27( والتي ستقوم بدورها بتوزيع 
تلك املواد عىل مراكز االقرتاع )4551 مركزا( والتي تضم 11310 مكتب 
اقرتاع بكامل جهات البالد كام تم كذلك شحن ذات املواد االنتخابية إىل 
مراكز االقرتاع بالخارج وتوقف رئيس هيئة االنتخابات عند اهمية املوعد 
باعتبار مكانة  الناخبني  االنتخايب ورضورة االقبال عليه بكثافة من قبل 
تتعرض  ما  نفسه  الوقت  يف  يخف  ومل  الدستورية  املنظومة  يف  الربملان 
التي  املجهودات  التحامل رغم  الكثري من  فيها  انتقادات  الهيئة من  له 
تقوم بها استنادا اىل تجربتها املشهود بها داخليا وخارجيا يف املحطات 
االنتخابية السابقة كام اعترب ان هناك محاوالت لرتذيل املسار االنتخايب 

والتأثري عىل الناخبني.

اليوم تنتهي احلملة االنتخابية... اخلالف مستمر بني اإليزي واهلايكا...
ترشيعية 17 ديسمرب 2022

فاروق بوعسكر

ناجح مبارك
 بلغت نسبة التضخم باالرتفاع اللولبي لألسعار 9،8 ٪ خالل شهر 
نوفمرب الجاري وهذا ما يؤهل هذه النسبة إىل االرتفاع اكرث لتبلغ نظريا 
قياسية  نسبة  عىل   2022 سنة  لتغلق  ديسمرب  شهر  موىف  خالل   ٪  10
يلحظها املستهلك يف قفة مقتنياته ال من الخرض والغالل والتي ال يقدر 
عىل انواع متعددة منها بل كذلك يف املواد األساسية ومواد فالحية غري 
بارتفاع  األزمة  عوامل  من  وندرتها  الكايف  بالقدر  األسواق  يف  متوفرة 
للبنك  تعدييل  دور  أي  نلحظ  ومل  آخر.  إىل  يوم  من  اللولبي  أسعارها 
املركزي الذي مل يقدم رؤية عملية لكبح جامح التضخم بل إن إمعان 
إدارته املركزية ومجلس إدارته يف الرتفيع من نسبة الفائدة املديرية مل 

يحّل املشاكل املالية واالقتصادية.
إن »البيئة الحاضنة« منذرة بتواصل االنخرام املايل واالقتصادي وما 
املواد  توفر  وعدم  للمستهلك  الرشائية  املقدرة  وتدهور  األسعار  ارتفاع 
وما  للعيان،  البارزة  االزمة  عالمات  من  اال  والفالحية  الغذائية  األولية 
التونسيني يف  بها  تبرش  والتي  الحكومة  قبل  عنها من  املعلن  اإلجراءات 
اطار ما اسمته ب«ترشيد االستهالك والدعم« واعتامد التحويالت املالية 
أزمة  تعميق  من  ستزيد  العوامل  هذه  كل  دخال،  ولالقل  للمنتفعني 
التضخم مع فقدان اهل الحل والعقد من املاسكني بزمام املالية واالقتصاد 

والتخطيط يف بالدنا لكل رؤية تحتم تحديد اتجاه البوصلة.

تبرشنا الحكومة بتعديل اخر منتظر يف أسعار املحروقات وهي التي ال 
تتحكم يف سعر برميل الخام وان هذا السعر يخضع ملنطق السوق الدويل 
وواقع العرض والطلب خاصة وسعر الربنت االن يتجاوز 76 دوالرا وهذا 
عندها  ومشتقاته  املحروقات  انواع  كافة  اسعار  عىل  سينعكس  االرتفاع 
اسعار  وارتفاع  التهريب  منافذ  وإغالق  املختلفة  الوقود  محطات  ويف 
املحروقات سينعكس اليا عىل اسعار النقل الخاص والعمومي وينجر عنه 
تعديل آيل يف التذاكر وارتفاع كلفة نقل املنتجات الفالحية والغذائية مام 
يقتيض عمليا تعديل أسعارها نحو االرتفاع يف األسواق الشعبية وهذا ما 
وبالتايل   2023 الجديدة  السنة  مفتتح  مع  واملستهلك  املواطن  سيلحظه 

تواصل ارتفاع نسبة التضخم برقمني وفوق الـ10 ٪.
سياسة »زيد املاء زيد الدقيق«

انها »سياسة زيد املاء زيد الدقيق« ذلك أن البنك املركزي ويف سعي 
بداية  األسعار سيلجأ الحقا ومع  وارتفاع  التضخم  نسبة  احتواء  إىل  منه 
السنة إىل الرتفيع اآليل يف نسبة الفائدة والتي قام مجلس إدارته بالرتفيع 
فيها يف مناسبتني خالل سنة 2022 لتبلغ نظريا 7،25 ٪وهي تفوق تلك 
النقد  بصندوق  الخرباء  لجنة  إىل  يصغي  املركزي  والبنك  عمليا.  النسبة 
الدويل والتي دعته خالل زيارات منتصف السنة إىل تأكيد الرفع يف نسبة 
بالبنك املركزي ويف حوارها  النقدية  السياسة  الفائدة املديرية ومسؤولة 
ملجلة رياليتي منذ مدة مل تغلق الباب أمام تعديل آخر مع سنة 2023 

لنسبة الفائدة املديرية ولها التعديل مربراته عىل حد قولها.

وارتفاع  التضخم  نسبة  فإن  واالقتصاديني  املاليني  الخرباء  وحسب 
األسعار كان لها انعكاس مبارش عىل األجور وعىل املقدرة الرشائية لألُجراء 
وهذه املقدرة الرشائية سجلت انخراما يف موازناتها وخرس االجري سنتي 
2019 و 2020 نسبة 20 ٪ من قدرته الرشائية مبعنى فقدان أجره الشهري 
20 ٪ من قيمته يف السوق عند االستهالك وهذا املؤرش سيزيد يف االرتفاع 
ما مل  بعدها. هذا  و 5 ٪ سنة 2023 وما   4 بني  ما  بنسبة سنوية تصل 
تتدارك هذه الحكومة أو حكومة ما بعد االنتخابات األمر وترسم سياسة 
إىل  سنة  من  املنخرمة  الرشائية  املقدرة  هذه  ناجعة.  ومالية  اقتصادية 
أخرى ماضية يف التدهور رغم الزيادة املعلنة بـ5، 3 ٪ عىل مدار ثالث 
سنوات يف األجور طبقا لالتفاق الحاصل بني حكومة نجالء بودن وقيادة 

االتحاد العام التونيس للشغل.
يف انتظار اإلجراءات املحفزة

وتعديل عىل  للتضخم  آيل  ارتفاع  مع  لألسعار  الجنوين  االرتفاع  هذا 
»هوى« البنك املركزي يف نسبة الفائدة سيعقد ويكبح محركات التنمية 
واالستثامر وهي املعطلة منذ سنوات وتنتظر الدفع الحكومي من خالل 
إجراءات تنشيطية جديدة لالستثامر وتحريك عجلة التنمية وهي مسائل 
األعامل  رجال  أمام  سعيد  والتخطيط سمري  االقتصاد  وزير  عنها  تحدث 
والفاعلني االقتصاديني خالل الدورة األخرية من ايام املؤسسة وأعلن عن 

قرب املصادقة عن 100 أجراء يف مجلس وزاري منتظر. 

»شهرية« األجري قد تفقد نسبة 5 ٪ من قيمتها الرشائية سنة 2023 
نسبة التضخم قد تتجاوز 10 ٪ آخر السنة

لطفي املاكني
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وسيارة  للجباية  مراقبني  ثالثة  لكل  بحاسوب 
واحدة لعرشة اعوان منهم ال ميكن أن تتم املراقبة 
الجبائية والرضيبية عىل أحسن وجه ولن تسرتجع 
 4600 عدد  وان  والغش.  التهرب  مليارات  الدولة 
 1650 منهم  أداءات  مكتب   241 مراقب يف  عون 
عون  و750  الجبائية  باملراجعة  مهتم  موظف 
لالعفاءات و350 موظف للمراجعة األولية و650 
املحدودة  البرشية  املوارد  هذه  املعمقة.  للمراقبة 
غري  وال  املنهوبة  ال  املليارات  استخالص  ميكنها  ال 
املعلنة وان رقم 6 مليار دينار هو رقم مهول وغري 
فقط  املضافة  القيمة  عىل  األداء  من  مستخلص 
والتوثيق  الدراسات  لدى قسم  الخبري  رفع  ولذلك 
الرحامن  عبد  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد 

الالحقة شعارا موجه إىل الدولة »مل فلوسك« 
هذا الشعار أجمع عليه األكادمييون واملختصون 
يف الجباية، خالل حلقة نقاش تحت عنوان »العدالة 
»أنا  منظمة  نظمتها  الغائبة«،  الفريضة  الجبائية: 
ملكافحة  العاملي  باليوم  االحتفال  مبناسبة  يقظ«، 
ديسمرب،  من  التاسع  ويوم  يتزامن  الذي  الفساد 
عىل ان املنظومة الجبائية يف تونس تشكو العديد 
من النقائص واإلشكاليات والتي تتمظهر باألساس 
يف اإلجحاف وعدم االنصاف تجاه املطالبني باألداء 

سواء كانوا أجراء او أصحاب مؤسسات اقتصادية.
من  تخوفاتهم  عن  االقتصاديون  الباحثون  عرب 
عدد  بها  نادى  والتي  املطلوبة  اإلجراءات  تنفيذ 
تدخالتهم  خالل  واالقتصاديني  املاليني  الخرباء  من 
املراسالت  خالل  ومن  منرب  من  أكرث  يف  املتعددة 
إىل الحكومات املتعاقبة خاصة وان عددا هاما من 
اإلجراءات الجبائية الواردة يف مختلف قوانني املالية 

 800 عددها  يتجاوز  والتي  األخرية،  العرشية  يف 
اجراء، مل يقع تطبيقها بالشكل املطلوب وبالطريقة 
املثىل رغم انها تكافح التهرب الرضيبي وتفرض نوعا 

من العدالة الجبائية.
العام  االتحاد  لدى  االقتصادي  الخبري  واضح 
هناك  إّن  الالحقة،  الرحامن  عبد  للشغل،  التونيس 
مصالح  عن  وهاربة  مهدورة  كبرية  مالية  موارد 
ادارة  االستثامر يف  اىل وجوب  داعيا  الجبائية  إدارة 
من  سيّام  ال  االستخالص  تحسني  اجل  من  الجباية 
املتهربني رضيبيا. ورفع شعارا موجها إىل الدولة: »مل 
فلوسك« ومن بني 15 مليارا ممّكنة من استخالص 
األداء عىل القيمة املضافة لدى املؤسسات مبا أّن 6 
سنة  تستخلص  ومل  ضائعة  الدينارات  من  مليارات 
 .»TVA 2021 وهكذا فإن »فلوس الدولة ضايعة يف
التي  كذلك وهي  البنوك  لدى  نجده  الضياع  وهذا 
ال تسجل  فهي  ملتوية  بطرق  األداءات  تتهرب من 
األسهم  أداء  تسّدد  وال  »مثال  الرهنيات  عقود« 
للبنوك  تسهيالت  الدولة  تقدم  ما  وإذا  الرقاعية 
وامتصاص  االنتدابات  لتامني  فباملقابل  واملؤسسات 
بطالة أصحاب الشهائد والحال ان البنوك ال تشّغل 

وال تنتدب بالقدر الكايف. 
جباية غري عادلة وال منصفة 

شّدد الالحقة عىل ان هناك اجامعا دوليا، بعد 

عىل  الدول  تعول  ان  وجوب  عىل  الصحية،  االزمة 
التحديات  ملواجهة  الداخلية  الذاتية  امكانياتها 
عىل  التعويل  ان  اىل  الفتا   ،19  - كوفيد  ازمة  إثر 
عرب  الرضائب  تحصيل  حسن  يف  يتمثل  اإلمكانيات 

جباية عادلة ومنصفة.

وفّس هذه املسألة بأهمية ان تكون املنظومة 
الجبائية يف تونس اكرث نجاعة بالتوسيع يف القاعدة 
واملؤسسات  االجراء  اثقال  بعدم  ال  الجبائية، 
االقتصادية املنظمة والتي تقوم بتصاريحها برضائب 
إضافية، وبالبحث الجدي عن املتهربني من الرضائب 
يف  والناشطني  التجارية  غري  املهن  بعض  سيام  ال 
الرحامن  عبد  الباحث  وحلّل  املوازي.  القطاع 
الالحقة االختالف بني الغش الجبايئ و التهرب ودعا 
خاصة  وتعصريها  الجباية  إدارة  يف  االستثامر  إىل 
محدودة  وامكانياتهم  محدود  املراقبني  عدد  وان 
أيضا لهذا ال ميكن أن تستخلص الدولة كل أموالها 
مليارا   120 جملة  فمن  املؤسسات  لدى  الجبائية 
كرضيبة مستوجبة فإن أصحاب املقاهي بأنواعها ال 
يدفعون اال مليار دينار ويف العموم فإن املؤسسات 

ال تسدد اال 50 ٪ من القيمة الجبائية املستوجبة.
 بقدر االداءات بقدر الخدمات

العدالة  عوامل  بني  من  ان  الالحقة  يرى 
العمومية  الخدمات  الجبائيني، ان تكون  واالنصاف 
الصحة  خدمات  غرار  عىل  التطلعات  مستوى  يف 
املرتفع  الجبايئ  الضغط  ظل  يف  والتعليم  والنقل 
الجانب  هذا  يف  واستدل  املتكررة.  واالقتطاعات 
مرتفع  جبايئ  لها ضغط  التي  االسكندنافية  بالدول 
جودة  ذات  والعمومية  االجتامعية  الخدمات  لكن 
ما  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  ان  وأكد  عالية. 
نجالء  حكومة  واخرها  الحكومات،  يطالب  انفك 
سيام  ال  الرضيبي  السلم  مراجعة  بوجوب  بودن، 
الحيف  من  التقليص  أجل  من  األُجراء  لفائدة 
والعامل  األجراء  املفروض عىل  األجور  الرضيبي يف 
الذين ميثلون النصيب األكرب من العائدات الجبائية 
للدولة. وكشف أنه تم الحصول عىل وعد من هذه 

الحكومة يف الغرض لكن متت مخالفة هذا الوعد. 
بني الغش والتهرب الرضيبي

الذي  الجبايئ  الغش  مسالة  إىل  الالحقة  تطرق 
الجبايئ من خالل  اإلنصاف  بارزا لعدم  ميثل عنوانا 
العائدات  تحصيل  عىل  املالية  وزارة  مصالح  عجز 
الذي  البالد،  يف  الخاص  االستهالك  قيمة  من  املالية 
يعادل 100 مليار دينار، وانه إثر توظيف األداء عىل 

القيمة املضافة لهذا االستهالك فإن املجموع هو 15 
مليار دينار لكن وزارة املالية ال تجمع سوى 9 مليار 

دينار معتربا ذلك اهدارا للموارد املالية.
بالتحيل  املالية  وخلص اىل دعوة مصالح وزارة 
العدالة  تكريس  عىل  واالقدام  والعزمية  بالشجاعة 
الجبائية وعدم اللجوء إىل الحلول السهلة والبسيطة.

وأكد  الخبري املحاسب، انيس بن عبد الله، ان 
تونس  الجبائية يف  العدالة  غياب  عناوين  أبرز  من 
مسالة الضغط الجبايئ املرتفع الذي وصل هذا العام 
اىل 25 باملائة وأن تونس تحتل املرتبة األوىل افريقيا 
يف  الجبايئ  الضغط  يزيد  أن  مرّجحا  املجال،  يف  
مرشوع قانون املالية لسنة 2023، ووفق ما حصل 
املستمر يف  الرتفيع  أن  والحظ  معلومات  من  عليه 
الضغط الجبايئ اضحى يشمل املؤسسات االقتصادية 
املنظمة واملهيكلة مع تغافل عن العاملني يف القطاع 
فعليا  تجسم  املسالة  هذه  أن  مربزا  املنظم  غري 
غياب العدالة الجبائية. وانتقد اقتصار وزارة املالية 
عىل سن قوانني مالية هّمها الوحيد تجميع املوارد 
الجبائية فقط بإقرار إجراءات جبائية متواترة دون 
نظرة إصالحية او دفع االستثامر واحداث املؤسسات 

ومواطن الشغل.
1600 مراجع جبايئ فقط 

اعترب بن عبد الله، انه كان من األحرى بالنسبة 
إىل مصالح وزارة املالية، بدل إقرار إجراءات جبائية 
بعض  تطبيق  املالية،  قوانني  مختلف  يف  جديدة 
وصفها  التي   ،2016 سنة  منذ  املتخذة  اإلجراءات 
عىل  الرضيبي،  التهرب  وتحارب  والناجعة  باملهّمة 
غرار االت تسجيل عمليات البيع والرشاء يف املقاهي 
تعميم  جانب  اىل  التجارية  واملساحات  واملغازات 
الفواتري اإللكرتونية. هذا ما مل تعمل به الحكومات 
املعطلة  االشكاليات  ومن  الثورة  منذ  املتعاقبة 
لالستخالص ما تعلق بضعف املوارد البرشية ذلك أن 

3200 عون للمراجعة  4600 عون استخالص منهم 
الجبائية و1600 منهم للمراجعة املعمقة مع عدم 
لكل  وحاسوب  اعوان  عرشة  لكل  سيارة  إال  توفر 
ثالثة منهم ال ميكن من تغطية كل املؤسسات وهذا 
يف  املتوقف  باالنتداب  إال  تداركه  ميكن  ال  العدد 
النظام  الوظيفة العمومية منذ سنوات. وأوضح ان 
التقديري يف تونس يعدُّ يف جانب منه أحد عنارص 
محمي  نظام  انه  معتربا  الجبائية  العدالة  غياب 

ويطرح عديد اإلشكاليات.
الحرة  املهن  وأصحاب   ٪  69 يدفعون  األُجراء 

٪ 30
شعبان  نائلة  القانون  وأستاذة  العميدة  قالت 
الجباية  التي دسرتت  القالئل  الدول  من  تونس  إن 
يف دستورْي 2014 و2022 وحرصت عىل أن تكون 
عادلة ومنصفة ولكن عىل ارض الواقع هذه العدالة 
برضائب  ذلك  واستشهدت عىل  غائبة.  تكون  تكاد 
مقابل  للدولة  إيرادات  اكرث  تحقق  التي  األجور 
هناك  ان  معتربة  الرشكات  عىل  متوسطة  عائدات 
يف  الجبائية  املنظومة  داخل  صارخا  رضيبيا  تهربا 
للدولة  قدموا  فهم  بالحيف  األُجراء  يشعر  تونس. 
االشهر  الخمسة  خالل  دينار  مليون   3011 حوايل 
األوىل من السنة املنقضية وهو ما يعادل 69 باملائة 
من حجم الرضيبة عىل الدخل وهو ما يعادل اكرث 
 1325 البالغة  الحرة  املهن  مساهمة  ضعفْي  من 
أن  كام  فقط  باملائة   30 يعادل  وما  دينار  مليون 
الرضيبة عىل أجور العامل ترتفع بـ10 باملائة دوريا. 
لألُجراء  املورد  من  الخصم  أن  استغربت  كام 
الرشكات  املوظفة عىل  االقتطاعات  من  بكثري  ارفع 
عناوين  من  ان  واردفت  االقتصادية.  واملؤسسات 
بني  القائم  الخلل  تونس،  الجبايئ يف  االنصاف  عدم 
الذي  املوازي  والقطاع  واملهيكل  املنظم  القطاع 
الصارمة  اإلجراءات  اتخاذ  دون  باطراد،  يتطور 
النظام  التي تطال  زيادة عىل االنتقادات املتواصلة 
 460 املنضوين تحته بحوايل  املقدر عدد  التقديري 

ألف منتفع.
املنظمة  القوانني  يف  االخالالت  فإن  هكذا 
والتهرب  االستخالص  يف  العدالة  وانعدام  للجباية 
يف  الدولة  يجعل  االقتصادية  املؤسسات  من  لعدد 
مأزق حقيقي إىل جانب محدودية املوارد البرشية 
املحدود  الجبايئ  التحصيل  مأزق  يف  الدولة  يجعل 
عدة  يف  املقدمة  الخدمات  عىل  ينعكس  ما  وهذا 

قطاعات حساسة مثل النقل والصحة والتعليم. 

أكاديميون يرفعون شعارا للدولة »لم فلوسك«

9 مليار دينار من TVA غري مستخلصة سنويا والوزارة تحتاج النتداب آالف املراقبني

  أكثر من 800 إجراء مالي غري منّفذ

ميزانية 2023
* ناجح مبارك

 4600 عون مراقبة 
في 241 مكتب أداءات

*عبد الرحامن الالحقة * نائلة شعبان *انيس بن عبد الله
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في صفاقس

ندوة حول رفع الدعم
قسم   مع  بالتنسيق  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  ينظم 
رفع  حول  ندوة  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والتوثيق  الدراسات 
رفع  عنوان:  تحت  الشعب  وعموم  الشغالني  عىل  وتداعياته  الدعم 
اليوم  وذلك  وموقفه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مقاربة  الدعم 
الخميس 15 ديسمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا بدار االتحاد 

الجهوي للشغل بصفاقس.

املالية 2023 سيصدر قريبا، وأنه  املالية ان قانون  السيدة وزيرة  قالت 
يندرج ضمن برنامج االصالحات، وأنه أعّد بعد التشاور مع كل الهياكل 

واملنظامت الوطنية وعىل مستوى املجلس الوطني للجباية.
كثري من املتابعني والخرباء اعتربوا ان القانون الجديد ال يحمل يف طياته 
الدولة  عليه  تسري  ملبدإِ  تكريسا  وانه جاء  االزمة،  بشائر النفراج يف  أي 
للدولة  العامة  القائم عىل ان كل زيادة يف املصاريف  منذ عقود، وهو 
الرضائب.  يف  الرتفيع  خالل  من  سّدها  يقع  امليزانية،  يف  ثغرة  تقابلها 
والتنمية  االستثامر  يعّول عىل فرص  الذي ال  بامتياز،  الجباية  قانون  اي 
الضغط  ومزيد  الجباية  يف  الزيادة  عىل  فقط  بل  املتنوعة،  واملداخيل 
املوظفني واالجراء، وان مل يكف ذلك  الرضيبة، خاصة من  دافعي  عىل 
الزيادة يف أسعار  الخطة »ب«، وهي  او  الثانية  الطريقة  اىل  يلجأ  فانه 
التّبغ والكحول ومعاليم الديوانة، وبالتايل تبقى امليزانيات عىل اختالف 
الحكومات والتوجهات التي سادت، تدور يف حلقة مفرغة ال ميكنها بحال 
من االحوال ان تصنع الرثوة وال ان تنهض بأي قطاع كان، رغم الشعارات 

املرفوعة.
وزيرة املالية ومن خالل اشارتها اىل ان قانون امليزانية الجديد أعّد بطريقة 
تشاركية وبعد استشارة عدد من الهياكل التي تعتربها مختصة يف املجال، 
تجاه  سلبي  أغلبها  عديدة،  فعل  ردود  صدور  من  مينع  مل  ذلك  ان  اال 
التونيس  العام  االتحاد  نجد  القانون  لهذا  الرافضني  أهم  ومن  القانون. 
بان  مناسبة  من  أكرث  يف  الطبويب  الدين  نور  العام  أمينه  رصح  للشغل 
االتحاد لن يسمح بتمرير قانون املالية لسنة 2023 الذي يكرس حسب 
تأكيده انعدام العدالة الجبائية، بل أضاف يف إحدى املناسبات أن معركة 

االتحاد القادمة القادمة ستكون ضد هذا القانون. 
أما الهيئة الوطنية للمحامني فقد طالبت مبراجعة مرشوع قانون املالية 
واإلجراءات الواردة فيه، وحّذر مجلسها الوطني يف بيان أصدره باملناسبة 

املحامني  أعباء  من  تزيد  بإجراءات  ظرف  أي  تحت  يقبل  »لن  انه  إىل 
واملواطنني مبا يعمق أزمة قطاعهم يف ظل الظروف الصعبة التي مير بها«. 
هيئة املحامني أكدت أيضا أن قانون املالية الجديد يعرب بصفة جلية عن 
اعتزام الحكومة تنفيذ حزمة االلتزامات التي تعهدت بها لصندوق النقد 
الدويل. وقالت إن محتوى هذا القانون »يقترص عىل أحكام وإجراءات 
التنمية  وتحقيق  الوطني  باالقتصاد  للنهوض  إسرتاتيجية  رؤية  أي  دون 

املستدامة واإلصالح الجبايئ«. 
الخرباء  لهيئة  الوطني  املجلس  ارتآه  الذي  املوقف  نفس  تقريبا  وهو 
املحاسبني بالبالد التونسية الذي خرّي أي ان يتّجه نحو تنسيق املواقف 
مع الهيئة الوطنية للمحامني وتّم االتفاق بني الهيئتني عىل مواصلة العمل 
املشرتك مع بقيّة املهن يف إطار مجلس العمداء لإلتّحاد التونيس للمهن 
التعّسفي  القانون  الّدفاع عن منظوريها ومقاومة هذا  الحرّة، من أجل 
الذي ميزته االساية هي الرتفيع يف نسبة الضغط الجبايئ خاّصة عىل املهن 
الحرّة وغياب إجراءات تحفيزية لالستثامر والتشغيل والتصدير إىل جانب 

فقدانه لرؤية إسرتاتيجية واضحة للنهوض باالقتصاد الوطني.
دعت  التي  املنفذين  للعدول  الوطنية  الهيئة  إىل  بالنسبة  االمر  كذلك 

إىل مراجعة هذا القانون قبل نرشه والتنصيص عىل نظام جبايئ مبسط 
وعادل وناجع ميكن أهل املهنة من معاضدة مجهودات الدولة لتحسني 
وتيسري استخالص ديونها املثقلة. الن فيه »إثقال كاهل املواطن برضائب 
وتدهور  تراجع  حساب  عىل  الجبائية  املوارد  لتعبئة  مشطّة  وأداءات 
عىل  األداء  ونسبة  التسجيل  معاليم  يف  بالزيادة  السيام  الرشائية  قدرته 
القيمة املضافة« كام جاء يف بيانها الذي عرّبت فيه ايضا عن استيائها من 

عدم التشاور معها وترشيكها يف صياغة هذا القانون.
مل  انه  عىل  دليل  القانون  لهذا  الجمعيايت  الرفض  تزايد  أن  يف  شك  وال 
قانونا أكرث  تنتظر  التي كانت  يستجب لتطلعات املنظامت والقطاعات 
انصافا وأقّل اجحافا يف حق املواطن املفّقر واملوظفني واالجراء، وخصوصا 
املواطنني والرشكات، الن ذلك ال  املبارشة من  الجباية  اعتامدا عىل  أقل 
ميكنه ان يكون عامال مساعدا بأي حال من االحوال يف خلق أي منوال 
تنموي وال ميكنه ان يفتح آفاقا جديدة أمام املواطن، خاصة بعد أشهر 
وسنوات من اهرتاء القدرة الرشائية ألغلب الفئات تقريبا، وبعد سحق 
صغار املوظفني واالجراء بالبحث اليومي عن املواد االساسية التي فقدت 
التي كانت تساهم ولو  الفضاءات  انغالق كثري من  من االسواق، وبعد 
بنزر قليل يف فّك العزلة عن الشعب التونيس، كالعمل يف القطر الليبي 
الشقيق او الهجرة اىل أوروبا أو بعثات التعاون يف الخليج العريب والقارة 

االفريقية.
وال شك أيضا يف أن قانون بهذه النقائص، وارصار الحكومة عىل متريره 
واعتامده ميزانية للسنة القادمة، ال ميكنه ان يقّدم اال مؤرشات سلبية 
أزمة  متوقعة، وعىل  ارضابات  اجتامعية محتملة، وعىل  انفجارات  عىل 
سياسية ستزداد ُعمقا، خاصة مع تشبّث الجيمع بعدم الجلوس اىل مائدة 

الحوار.
* محمد بوعود   

رشعت مصالح مركز البحوث والدراسات والتوثيق حول املرأة يف إعداد 
دراسة حول الكلفة االقتصادية واالجتامعية للعنف املسلط عىل النساء 
مارس  من  الثامن  غاية  إىل  البحث  تتواصل مسارات  أن  تونس عىل  يف 
2023 تاريخ تقدميها للعموم مبناسبة اليوم العاملي للمرأة ذلك ما أكدت 
عليه املديرة العامة للكريديف ثريّا بلكاهية وأضافت ان هذه الدراسة 
التي يقوم بها اهل االختصاص تندرج ضمن مرشوع »آمنة« تسعى إىل 
جمع املعطيات االحصائية حول انعكاسات العنف املسلط عىل النساء 
واالجتامعية  والنفسية  املالية  الخسائر  و  االقتصادي  الفعل  حيث  من 

للظاهرة. 
لهذا  والجسدية  النفسية  املخلفات  يف  تبحث  النوعية  الدراسة  هذه 
وهي  والزوجات  لالمهات  القتل  حاالت  عن  ناهيك  املسترشي  العنف 
حاالت متعددة وآخرها ما جد من قتل المراة من سكان املنيهلة عىل 
الف   300 بكلفة  الدراسة  هذه  التونسية  الحكومة  ومتول  طليقها  يد 
دينار ومبساهمة ودعم صندوق األمم املتحدة للسكان وهياكل الدعم 
لالتحاد األورويب وهذه الدراسات متثّل خطوة لفهم الظواهر االجتامعية 
محيطها  وعىل  املعفنة  الذات  عىل  والنفسية  االقتصادية  وانعكاساتها 
والذي  املسترشي  العنف  لهذا  ضحية  األبناء  يذهب  ما  وعادة  العائيل 

يصل للقتل. 
املرأة  وزارة  بني  الخالف  من ضغط  الحد  يف  تساهم  قد  الدراسة  هذه 
الجمعية  ومنها  النسوية  والجمعيات  السن  وكبار  والطفولة  واالرسة 
التونسية للنساء الدميقراطيات والتي تتهم الوزارة بالتقاعس يف معالجة 

امللفات التي تهّم املرأة وخاصة املرأة املعنفة نفسيا وعائليا واجتامعيا 
املسلط  بالعنف  والتوعية  للتحسيس  عرش  الستة  االيام  وان  ونفسيا 
عىل النساء وضحاياه باآلالف لن تحل املشاكل املرتاكمة منذ عقود من 

التسلط والتهميش والتحقري. 

في انتظار النصوص التطبيقية
وشهدت جرائم العنف القاتل ضد النساء نسقا مرتفعا لتعدد الحاالت 
النسوية  الجمعيات  وتطالب  حالة   16 السنة  بداية  ومنذ  بلغت  التي 
االتفاقية  عىل  املصادقة  أجل  من  الحكومة  عىل  بالضغط  والحقوقية 
النوع  وعىل  النساء  عىل  املسلط  العنف  حول   190 عدد  الدولية 
االجتامعي ملكافحة العنف والتحرش يف مواطن الشغل مع رضورة وضع 
القطاعات  كافة  يف  العامالت  لحامية  رادعة  بقوانني  تشفع  اسرتاتيجية 
الشغلية وخاصة القطاع غري املنظم. هذا وتطالب الجمعيات واملنظامت 
ومنها االتحاد العام التونيس للشغل رئيس الجمهورية بإصدار النصوص 
ضد  العنف  مبناهضة  الخاص   2017 لسنة   58 عدد  للقانون  التطبيقية 

املرأة يف أقرب اآلجال. 
* ناجح

قانون املالية 23 يثري الجدل قبل صدوره

الكلفة االقتصادية للعنف المسلط على النساء

دراسة بـ300 مليون تقدم يف مارس 2023

ألف مربوك 

املكتب  يتقّدم  الدكتوراه  عىل  العبايس  وجيه  نجله  حصول  مبناسبة 
التنفيذي الوطني وكافة الهياكل النقابية وأرسة تحرير الشعب املوّسعة 
السابق وإىل  العبايس األمني  التهاين والتباريك إىل األخ حسني  بأجمل 
يعيد عليهام  أن  الله  راجية من  الدرايّس.   متيّزه  نجله وجيه مبناسبة 

البهجة واألفراح. 
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بالتعاون مع االتحاد الدولي للصناعات:

نقابة

الرمي العشوائي للفضالت يف الغابة متواصل
بيان المكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي بصفاقس

االتحاد الجهوي للشغل بقابس

بيان أسالك الرتبية
نحن اإلطارات النقابية ألسالك الرتبية املجتمعون يوم 13 ديسمرب 2022 بدار االتحاد الجهوي لشغل 
بقابس تحت إرشاف املكتب التنفيذي الجهوي، بعد االعتداء السافر الذي مارسه املندوب الجهوي للرتبية عىل 
الهياكل النقابية )تعليم أسايس ـ موظفو الرتبية ـ عملة الرتبية( الذين تواجدوا يف املندوبية لطلب جلسات 
عمل مبوجب عدم الرد عىل املراسالت التي أرسلت من قبل االتحاد الجهوي يف الغرض ملحاولة حلحلة املشاكل 
املرتاكمة يف املؤسسات الرتبوية بالجهة فكان رده الرفض التاّم ملّوحا بيده قائال وبحدة )منقعدش معاكم( 
للنقابات  العدايئ  السلوك األرعن  الجلسة استدعى االمن من أجل اخراجنا، وأمام هذا  وعند متسكنا بعقد 

واالتحاد عموما من قبل »مسؤول جهوي للرتبية« فإننا نعلن: 
ـ دعوة الهياكل النقابية والزمالء إىل التواجد غدا باملندوبية عىل الساعة التاسعة صباحا

ـ استعدادنا للدخول يف تحركات نضالية )اعتصامات، ارضابات جهوية( إذا حرمنا من حقنا يف التفاوض.
ونحمل وزير الرتبية كامل املسؤولية إليجاد حلول للوضع الرتبوي املتوتر بالجهة منذ قدوم هذااملندوب.

بالتعاون  للمعادن وااللكرتونيك  العامة  الجامعة  نظمت 
ندوه   2022 ديسمرب   12 يوم  للصناعات  الدويل  االتحاد  مع 
الطائرات  وصناعة  السيارات  قطاع  نقابات  لفائدة  تكوينية 
املنظمة.  إىل  االنتساب  دعم  يف  النقابات  دور  عنوان  تحت 
األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  حضور  الندوة  اختتام  وشهد 
املركزية  تقدمها  التي  واملساند  الدعم  اطار  لالتحاد يف  العام 
لقائه  العام يف  األمني  األخ  القطاعات. وعرب  النقابية ملختلف 
يف  للعامل  مساندته  عن  الندوة  يف  املشاركني  النقابيني  مع 
األمني  األخ  املبذول. كام شّدد  الجهد  وللنقابيني عىل  القطاع 
العام عىل أهمية التكوين النقايب لالرتقاء بالقدرات النقابية 
واقع  تفرضها متغريات  التي  والتحديات  اإلشكاليات  ملواجهة 

العمل.
للجامعة  العام  الكاتب  العرفاوي  العزيز  عبد  األخ  وقال 
العامة املعادن إن الندوة كانت مسبوقة بعدة ندوات أخرى 
تهدف إىل دعم النقابيني يف قطاعات صناعة السيارات وصناعه 
النقابية  الطائرات. وأضاف إن الهدف هو االرتقاء بالقدرات 
مع  التعامل  عىل  والقدرة  الواقع  ملواجهة  النقابيني  وبكفاءة 
وانعكاساتها  العاملية  األزمة  نتيجة  ستطرح  التي  اإلشكاليات 
الكاتب  األخ  وأشار  القطاعات.  بعض  يف  تظهر  بدأت  التي 
النشاط وهو  انخفاض  إىل  أدى  الواردات  نقص  أن  إىل  العام 
العرفاوي  االخ  اجتامعية. وحمل  إشكاليات  اىل  يؤدي  قد  ما 
التدخل  إىل  داعيا  األوضاع  إليها  ستؤول  ما  مسؤولية  الدولة 
السيارات  مكّونات  صناعة  قطاع  ان  عىل  كام شدد  العاجل. 
النشاط  توسعة  يف  متمثال  مغايرا  وضعا  يشهد  والكابالت 
وتزايد االستثامرات. وعن تأثريات قرار االتحاد األورويب وقف 
2035 قال  التي تعمل باملحروقات يف أفق  تصنيع السيارات 
يف  ليست  ولكنها  محتلمة  تأثريات  هناك  إن  العرفاوي  األخ 

يف  خربات  تراكم  بدأت  تونس  ان  إىل  مشريا  الحايل  الوقت 
مجال صناعة مكونات السيارات الكهربائية مام قد ميكنها من 

التأقلم مع الوضعيات الجديدة.
هرسلة النقابيين

القطاع يعرف استقرارا  العام عىل أن  الكاتب  شّدد األخ 
اجتامعيا غري أن بعض الرشكات تختار طريق التصعيد ورضب 
العمل النقايب ومنها رشكة »سميثز انرتكوناكت« التي انطلق 
الكاتبة  طرد  عىل  احتجاجا  الحمراء  الشارة  حمل  يف  عاملها 
تعسفيا.  الشطبوري  دنيا  االخت  األساسية  للنقابة  العامة 
قانوين  غري  الطرد  قرار  أن  عىل  العام  الكاتب  األخ  وشّدد 
أسباب  إىل  استند  انه  كام  القانونية  اإلجراءات  يحرتم  ومل 
الجلسة  العرفاوي  األخ  وقال  للقانون.  ومخالفة  قانونية  غري 
الصلحية املنعقدة يوم 10 ديسمرب 2022 مل تؤدِّ اىل حلول بعد 
ان تغيب ممثلو اإلدارة. وعرب األخ العرفاوي عن استيائه من 
تعنت اإلدارة وسط صمت السلطة الجهوية وتفقدية الشغل 
التي مل تكن جادة يف تطبيق القانون خاصة أمام الخروقات 

القانونية الواضحة.
ضبابية

شّدد اإلخوة النقابيون املشاركون يف الندوة عىل ان قطاع 
وخاصة  السيارات  قطاع  وان  مهام  تطورا  يشهد  الطائرات 
الكابالت واملكونات االلكرتونية تعيش منوا غري ان قطاع وكالء 
اجتامعية  إشكاليات  إىل  تؤدي  قد  تعرثات  يشهد  السيارات 
دويل.  صعيد  عىل  األسعار  وغالء  التوريد  نقص  بعد  خاصة 
سيخلق  الوضع  هذا  إن  املشاركون  النقابيون  اإلخوة  وقال 
أمر  وهو  للقطاع  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  يف  ضبابية 

ستكون له انعكاسات عىل العامل.
* طارق السعيدي      

تدعيم االنتساب يف قطاعي صناعة الطائرات والسيارات

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس املجتمع يوم الخميس 08 ديسمرب 2022 برئاسة 
االخ نور الدين الطبويب االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل لتدارس الوضع بجهة صفاقس يجّدد اعتزازه 
باالنتامء إىل منظمة حّشاد ويثّمن دعم االخ االمني العام ومن خالله االخوة اعضاء املكتب التنفيذي الوطني 

مساندتهم املطلقة لجهة صفاقس.
وبعد تدارس الوضع يهّم املكتب التنفيذي أن يسّجل

البيئية  الكارثة  التي يعيشها أهالينا يف صفاقس منذ اكرث من سنة جراء انفجار  ـ املعاناة الحقيقية   1
الصحية نتيجة تراكم الفضالت يف شوارع املدينة وازقتها مام جعل منها مصبا حقيقيا لشتى انواع النفايات 
خاصة بعد غلق مصب طريق امليناء العشوايئ الذي ارّض بالرشيط الساحيل ومبيناء الصيد البحري وقد زاد 
تعّمد احداث الحرائق يف محاولة للحّد من خطورة القاممة املتكّدسة يف كل مكان من حّدة االزمة وسبّب 
حاالت من االختناق والتسّمم الهوايئ وهو جرمية نكراء يف حّق أهالينا بصفاقس وآخر هذه الجرائم الرمي 

العشوايئ للفضالت داخل غابات صفاقس وأوديتها مبا ينبئ بكارثة مستقبلية كبرية.
2 ـ االحتقان الكبري الذي تعيشه الجهة نتيجة تجاهل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة البيئة 

للوضع الكاريث داخل الجهة.
3 ـ الفشل الذريع للسلط الجهوية وعىل رأسها وايل الجهة ويحّمله املسؤولية كاملة يف إدارة الشأن العام 
باعتامده الخطاب الشعبوي وتعّمده تقديم الترصيحات االستفزازية املعادية للعمل النقايب ولالتحاد العام 

التونيس للشغل.
وبناء عليه يؤكد املكتب التنفيذي استعداده التام للدفاع عن حق اهالينا يف صفاقس يف بيئة سليمة وخوض كل 

االشكال النضالية املتاحة والتصدي لكل املحاوالت التي تنتهك الحق النقايب وتستهدف املنظّمة وقياداتها املنتخبة.
* األمني العام
نور الدين الطبويب

االتحاد الجهوي للشغل بنابل

الحق النقابي ال يدخل حيز التفاوض
إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل وبعد متابعته لتطور األوضاع املهنية 
يبنّي  أن  يهمه  الحاممات  معتمدية  حامد  بسيدي   WEWIRE مؤسسة  داخل  واالجتامعية 

التايل:
1 ـ الطرف االجتامعي تحىّل بكل روح املسؤولية محافظا عىل السلم االجتامعية داخل 
ادارة  أّن  حني  يف  القائم  االشكال  لحّل  الحدود  اقىص  إىل  تعاونا  وأبدى  وخارجها  املؤسسة 
الدولة  من  املكفولة  الشغيلة  للحياة  املنظمة  القوانني  بكل  الحائط  عرض  املؤسسة رضبت 
التونسية واالتفاقيات الدولية املُمضاة من قبلها ومارست شتى أنواع االستعداء للعمل النقايب 
ودون  قانوين  موجب  دون  للمؤسسة  األساسية  النقابة  أعضاء  كافة  بطرد  خطرية  سابقة  يف 
لِط الجهوية والوطنية املسؤولة عىل إنفاذ القانون بني أفراد الشعب أو االطراف  احرتام للسُّ

املتنازعة عىل حد سواء.
به  الذي متّر  الحايل  للواقع االجتامعي  األمام دون مراعاة  اىل  الهروب  وانتهجت سياسة 

البالد بعيدا عن تغليب املصلحة الوطنية.
كام يؤكد املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بنابل أن الحق النقايب ال يدخل حيّز 
التفاوض ويحّمل مسؤولية تطور األحداث إىل األسوإِ إلدارة املؤسسة املشغلة التي مل تحرتم 
لِط الجهوية والوطنية مسؤولية إنفاذها بالصورة التي تحفظ املصلحة الفضىل  القوانني وللسُّ

للوطن والشعب التونيس.
األوضاع  ملتابعة  دائم  انعقاد  يعترب يف حالة  الجهوي  التنفيذي  املكتب  أن  ويعلن 
وتطوراتها. وكله استعداد مبعية كامل الهياكل النقابية بالجهة مع تجّندها للّذود عن 
استقاللية القرار الوطني والحق النقايب املكفول بالدستور التونيس واالتفاقيات الدولية.
* الكاتب العام
حاتم بن رمضان
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لقد بات جليا نهج وزارة االرشاف يف التعاطي مع النقابات ومل تعد مفرداته خافية 
)رضب  التوجه  لهذا  الالدستورية  الطبيعة  هو  االنظار  يلفت  ما  ان  اال  أحد  عىل 
الحق النقايب(، وطابعه الالتاريخي الناكر ملا به تفردت ومتيزت التجربة التونسية يف 
املجال االجتامعي ونعني بذلك الحوار حيث مل تتوقف محاوالت نسف مقومات 
اي مناخ اجتامعي مستقر ومتوازن اي التفاوض برفضه جملة وتفصيال وبالرتاجع 

عن مخرجاته والتلكؤ يف تفعيل منتوجه اىل الحد الذي يفقده نكهته كمكسب:
* 1 ـ رفض التفاوض

الالئحة  التقديم )جوان 2022( بتقديم  العامة مبناسبة جلسة  الجامة  لقد بادرت 
املهنية اىل الوزارة التي مل تعرها اهتامما فلم ندع اىل أية جلسة تفاوضية يف الغرض 
كام يقتضيه املنطق ويتطلبه الرصيد حيث كان من املفرتض ان تفتح املفاوضات يف 

كافة املطالب او ان يرد عىل مطالبنا كتابيا.
ثم  مجيب  وال   2022 أوت   29 بتاريخ  املنعقد  االدارية  الهيئة  بعد  الكرة  اعدنا 
ثالثة بعد الهيئة االدارية املجتمعة بتاريخ 7 اكتوبر 2022 قوبلت بصمت رهيب 

يستبطن حرصا عىل تأزيم االوضاع.
هذا التجاهل لحق كرسته الرشعية الدولية ومتثله الترشيع التونيس يف اعىل هرمه 
ال ميكن تنزيله إال يف إطار وحيد استهداف النقبات بالحيلولة دون تحقيقها الية 
مكاسب لفائدة منظوريها فيدق االسفني بينهام وتنتعش باملحصلة الكيانات املوازية 

التي ال تخفى صالتها املتينة بجهات مل تسرت يوما عن عدائها االتحاد.
* 2 ـ الرتاجع عن االتفاقيات

او  محارض  عن  الرتاجع  هو  بالنقابات  عالقة  يف  سلطة  اية  تأتيه  ما  أخطر  لعل 
شيئا سوى طعن  يعني  ال  وضعية  االمر يف هكذا  ان  ذلك  معه  ُوقّعت  اتفاقيات 
مصداقية النقابات واشاعة اجواء ريبة وتوجس يستحيل معها الحديث عن تبادل 

او تعاون او رشاكة.
الوزارة مل ترتدد يف تأصيلها لتتحول إىل سلوك متوقع  ورغم خطورة املامرسة فان 
تم  والتي  املحارض واالتفاقيات  املزمنة عن  الرتاجعات  وغري مستبعد وقد شكلت 
جلها بطريقة يطغى عليها صلف يحيل إىل قصدية ثابتة تعكس اميانا قويا برضورة 

الغاء النقابات وشطبها اصال.
اما مناسبات الرتاجع فعديدة

الجامعة  ان  رغم  ابرامه  بعد  أياما   2021 مارس   1 الرتاجع عن محرض جلسة  ـ  أ 
العامة قد عقدت هيئة ادارية بُْغية تقييم هذا الحاصل وتحويله إىل اتفاق يف صورة 
املوافقة عليه وقد متت االخرية اال ان الرد الرسمي كان مختلفا متاما عام اتفق فيه.

ب ـ الرتاجع عن تطبيق محرض جلسة االعرتاضات الذي صادقت اللجنة املشرتكة 
التنفيذ  الوزير باملوافقة ومع ذلك مل يجد املحرض طريقه اىل  عىل قامئتها وامىض 

منذ فيفري 2021.

 ج ـ رغم وجود مذكرتني من وزارة املالية تتعلقان برتقية 2020 الخاصة باملسار 
العلمي واللتنْي تقضيان برصف مفعولها املايل بدءا من اكتوبر 2020، اال ان وزارة 
االرشاف مازالت اىل حّد اآلن مل تحرك ساكنا يف االطار ال بل اتجه حديثها اىل شطب 
الحكومة ستصدر )هكذا( منشورا يف ذلك كام مل  ان رئاسة  ترقيات 2021 بحجة 
الناجزة بفتح مناظرة االرتقاء إىل مختلف رتب املسار  الرتاتيب  تبادر كام تحتمه 

العلمي بعنوان 2022 إىل حد الساعة.
* 3 ـ التلكؤ يف تطبيق املحارض واالتفاقيات

رغم ان اتفاق 16 نوفمرب مازال حربه مل يجّف بعد اال ان الوزارة مل تدخر جهدا 
كعادتها لالنقالب عىل ما جاء فيه من احكام حيث أن

مل  املنقيض  نوفمرب  موىف  اعاملها  تنهي  ان  يفرتض  كان  التي  االعرتاضات  لجنة  ـ  أ 
تجتمع اصال.

ب ـ لجنة النواب خارج االتفاقية مل تعقد اية جلسة رغم أن االتفاق يلزم االطراف 
املوقعة بذلك ورغم مطالبتنا بذلك كتابيا بعد ابرام االتفاق.

ج ـ لجنة اعادة التصنيف )الصنف أ3( دعيت اىل جلسة بتاريخ 8 ديسمرب رغم ان 
االتفاق قىض بأن تستكمل اشغالها نهاية شهر نوفمرب املايض.

محرض  من  االخرية  النقطة  عليه  نصت  التي  االربعة  املحاور  يف  املفاوضات  ـ  د 
اىل  وجهناه  الذي  انطالقها  بواجب  التذكري  مكتوب  رغم  اصال  تنطلق  مل  االتفاق 

الوزارة يف شهر نوفمرب الفارط.
 2022 نوفمرب   17 بتاريخ  عقود  امضاء  نحو   ،2022 نواب  إىل  بالنسبة  الدفع  ـ  ه 
رغم أنّهم بارشوا جميعا قبل هذا التاريخ ومنهم من قاطع جزئيا وبعضهم اآلخر 
مل يلتزم باملقاطعة يف حني ان االصل يف االشياء هو يف دعوة املتعاقدين إىل توقيع 
عقود بتاريخ املبارشة االوىل مع تفعيل قاعدة العمل املنجز عمال بأحكام القانون 

والرتاتيب الناجزة.
إن الجامعة العامة للتعليم االسايس اذ تستهجن نهج االلتفاف عىل املنجز التفاويض 
وتستنكر بشدة سياسة تجفيف املنابع برضب الحق يف التفاوض فإنها تدعو وزارة 

االرشاف اىل:
أ ـ تفعيل محرض جلسة 1 مارس 2021.

ب ـ فتح مفاوضات يف مختلف لوائح القطاع
ج ـ ضبط رزنامة جلسات خاصة تفعيال للجان محرض اتفاق 2022.

د ـ رصف املستحقات املالية لزمالئنا املنتفعني برتقية بعنوان سنة 2020 )املفعول 
املايل من أكتوبر 2020(.

بعنوان سنة 2021  العلمي وذلك  املسار  اىل مختلف رتب  ـ فتح مناظرة لالرتقاء  ه 
التزاما بالقوانني وتقيدا مبحرض جلسة 2021 الذي نّص عىل ان االخرية تفعل يف آجالها.
* الكاتب العام نبيل الهوايش

الجامعة العامة للتعليم األساسي

الوزارة ترفض التفاوض وترتاجع عن االتفاقات وتتلكأ

هيئة ادارية لقطاع النقل 
يوم 28 ديسمرب 

عقد  عىل  املوافقة  متت  انه  مطلعة  مصادر  من  الشعب  علمت 
الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للنقل وذلك يوم االربعاء 28 
ديسمرب 2022 عىل الساعة التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى الحاممات 
الجنوبية برئاسة االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد لالتحاد 

العام املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية.

تمثيل مهمّ لقطاع التعليم يف 
املؤتمر السادس بعمان

تحّول األخوان نزار بن صالح ويرسى الصغري الكاتب العام والكاتبة العامة 
املساعدة للجامعة العامة للتعليم العايل والبحث العلمي إىل عاّمن للمشاركة 

يف املؤمتر السادس للبنية اإلقليمية للمنطقة العربية للدولية للرتبية.
كام يشارك أيضا يف هذا املؤمتر األخوان إقبال العزّايب وآمال الرضواين كممثّلني 
للجامعة العامة للتعليم األسايس واألخوان محمود العرفاوي وعربية العياري 

كممثلني لنقابة متفقدي اإلبتدايئ. 
متثيل قطاعاتنا وعربها متثيل اإلتحاد العام التونيس للشغل رشف لنا جميعا 

وسنعمل عىل املحافظة عىل إشعاعها وإشعاعه وصوراتها وصورته املرشقة.

قّدم األخ حفيظ حفيظ يوم 13 ديسمرب 2022 املداخلة التالية يف إطار مشاركة 
العمل  منظّمة  تنظّمها  التي  الندوة  يف  للّشغل،  التونيس  العام  االتحاد  باسم 
التعليم  العربية بحضور أطراف االنتاج الثالث يف الوطن العريب حول: »دور 
االلكرتوين واالفرتايض يف تنمية أسواق العمل« املنعقدة بعاّمن ايام 13 و 14 

و 15 ديسمرب 2022.
لقد كان للجائحة التي عرفها العامل خالل السنوات الثالث األخرية والتي خلفت 
حوايل 15 مليون ضحية حسب احصائيات منظمة الصحة العاملية، األثر الكبري 
بعد  عن  العمل  غرار  عىل  جديدة  مفاهيم  وبروز  املفاهيم  بعض  تغيري  يف 

والذي شمل مختلف املجاالت وخاصة التعليم.
نحن يف تونس، وعىل غرار الدول العربية، كان اعتامد خيار التدريس عن بُعد 
حملت  التجربة  هذه  أن  غري  الرتبوية٬  العملية  استمرار  لضامن  حتمياً  حال 
معها أسئلة أخرى حول مدى نجاعتها يف ظّل املشاكل التي تعيش عىل وقعها 
املنظومة التعليمية سواًء عىل مستوى جودة املحتوى الرتبوي املقّدم، أو مدى 
توفّر اآلليات التقنية والرقمية الرضورية للعمليّة. وهنا برزت عديد العراقيل 
حالت دون تحقيق الفاعلية لهذا الخيار أو لنقل أنها هنات ومواطن ضعف 
برزت سواء عىل املستوى االقتصادي أو البنية التحتية لالنرتنات أو كذلك عىل 

مستوى مهارات العاملني يف القطاع الرتبوي.
ارتفاع  اىل  أدى  منخفض  منّو  مستوى  من  سنوات  عرش  منذ  تونس  تعاين 
مستويات البطالة والفقر وقد تفاقم هذا الوضع مع الجائحة الصحية عمقت 

االزمة التي يعيشها االقتصاد التونيس وساهمت يف مزيد تفقري شعبها.
خاصة  أولوية  العائالت  إىل  بالنسبة  التعليم  يكن  مل  الظروف  هذه  ظل  ويف 
الكمبيوتر  كأجهزة  لذلك  الرضورية  املعدات  توفري  عىل  قدرتها  عدم  ظل  يف 
واالرتباط يف شبكة االنرتنات. وقد بات من الصعب أن يضمن التعليم عن بعد 
تكافؤ الفرص بني جميع التالميذ إذ أن السواد األعظم من التالميذ يفتقرون إىل 

التجهيزات الالزمة كاالنرتنت وأجهزة االتصال)الكمبيوتر والالبتوب(.

البنية التحتية لالنترنات
الحقيقة أن البنية التحتية لالنرتنت كانت من بني ابرز املعضالت التي حالت 
دون فعالية اعتامد التعليم عن بعد يف تونس من ذلك رسعة التدفق اىل جانب 

عدم تغطية بعض املناطق بشبكة االتصاالت واالنرتنت 
جعلت عملية اعتامد التعليم عن بعد عملية منقوصة 
وغري ناجعة. كام خلق هذا التفاوت بني املناطق عدم 
التعليم  الحصول عىل نفس مستوى  الفرص يف  تكافؤ 
النمط من  ترفض هذا  التعليم  نقابات  ما جعل  وهو 

التعليم.
عدم توفر المهارات

التعليم  التحول إىل  التي أعاقت عملية  ومن األسباب 
عن بعد أو التعليم االلكرتوين هو عدم توفري املختصني 
واملُدِربني واملعلمني املؤهلني لتقديم التعليم اإللكرتوين، 
وعدة قدرة العاملني واملتعلمني يف املؤسسات التعليمية 

عىل استخدام التقنيات.
ويحتاج املعلمون إىل تدريب عىل االستخدام األمثل للتقنيات، وإعداد املحتوى 
واستخدامها  والتقييم  التقويم  وبرمجيات  أدوات  عىل  والتعرف  التعليمي، 
مبهارة باإلضافة إىل إكسابهم الخربة يف التعامل مع وسائل تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت والربمجيات التعليمية. كام أن عدم وجود خربة سابقة تكنولوجيه 
للمعلمني والطلبة حال دون املرور السلس إىل عملية التعليم االلكرتوين، فضال 

عن عدم اإلعداد واالستعداد الجيد من قبل الوزارة
أسباب نفسية لدى الطالب والمعلم

فكرة »الدراسة أونالين« كان لها تأثري سلبي عىل نفسية الطالب واملعلم يف 
اآلن ذاته، فقد خلق عدم التواصل بني الطالب وأقرانه وبني الطالب واألستاذ، 
التوتر  االنعزال، إضافة إىل  التفاعل وامليل إىل  الرغبة يف  مام أدى إىل فقدان 
االنتباه  ونقص  التشتت  عن  فضالً  الروتني،  نتيجة  بامللل  واإلحساس  والقلق، 
اللوحية. كام وجد  األجهزة  أمام  مستمر  بشكل  الطالب  الناتجني عن وجود 
لوقت  البيت  يف  املكوث  عن  الناتج  النفيس  الضغط  بني  أنفسهم  املعلمون 

تامني  رضورة  وبني  الصحي  الحجر  فرض  بسبب  طويل 
الواجبات العائلية وتامني الدروس لفائدة الطلبة.

النساء اآليت باإلضافة  بالنسبة إىل  الوضع مقلقا أكرث  وكان 
بالعائلة  العناية  أمام رضورة  كانت  العملية  الواجبات  إىل 
واألطفال. وقد عانت بعض األرس اجتامعياً ونفسياً بسبب 
األمور  أولياء  من  كثرياً  أن  خاصة  عليهم،  الهائل  الضغط 
يحلوا  أن  لهم  ميكن  وال  األكادميية،  املعلومات  تنقصهم 
محل املعلمني، وإيصال املعلومة بشكل سهل، مثلام يفعل 

املدرسون. 

التوصيات
نالحظ من خالل تجربة تونس ان هناك زيادة الوعي لدى 
املعلمني برضورة املرور اىل التعليم عن بعد ال يف زمن الجائحة فقد بل كذلك 
خالل فرتة ما بعد الجائحة ملا ميثله من فرص كبرية لتامني تعليم ذي جودة 

وأكرث نجاعة.
- البّد من وضع التعليم عن بعد يف سلم اولويات الحكومات والنقابات عىل 

حد السواء
- ال بّد من اعتبار التعليم عن بُعد فرصة وليس عبئا.

التعليم ال بّد من الضغط عىل الحكومات من أجل  النوع من  - لتأمني هذا 
السعة  ذي  االنرتنات  توفري  يف  بالخصوص  تتمثل  مالمئة  أساسية  بنية  توفري 
العالية يف املدارس ومتكني التالميذ من األجهزة الذكية التي تؤّمن لهم االرتباط 

بالشبكة.
- إعداد محتوى تعليمي يتالءم مع حاجيات عن التعليم عن بعد

لهذه  الناجع  االستعامل  عىل  السواء  حد  عىل  والتالميذ  املعلمني  تدريب   -
األدوات.

األخ حفيظ حفيظ يف ندوة دور التعليم االلكرتوني يف تنمية أسواق العمل الوطنية
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في ذكرى اإلعالن العالمي لحقوق االنسان: 

املكتب  عضوات  اللقاء  هذا  يف  شارك 

املكتب  وعضوات  العاملة  للمرأة  الوطني 

املكاتب  وعضوات  العامل  للشباب  الوطني 

الجهوية للمرأة العاملة لتونس الكربى وحرضه 

األخ  من  كل  الوطني  التنفيذي  املكتب  من 

املسؤولة  بوستة  سهام  واألخت  الشفي  سمري 

عن التكوين النقايب والشؤون الثقافية واألخت 

العالقات  عن  املسؤولة  العرفاوي  هادية 

العربية والدولية. 

العام  األمني  الشفي  سمري  األخ  افتتح 

مرحبا  الدرايس  اليوم  أشغال  املساعد 

ممثالت  بينهم  ومن  والحارضين  بالحارضات 

واالتحاد  التونسيني  للمحامني  الوطنية  الهيئة 

التونسية  والجمعية  التونسية  للمرأة  الوطني 

التونسية  والرابطة  الدميقراطيات  للنساء 

سمري  األخ  وأكد  اإلنسان.  حقوق  عن  للدفاع 

ناجعة  عمل  بخطة  الخروج  رضورة  الشفي 

التعجيل  آليات  إيجاد  يف  للمساهمة  وفاعلة 

والترسيع باملصادقة عىل أحكام االتفاقية عدد 

190 وتطوير الترشيع التونيس ملالءمة أحكام 

االتفاقية. كام أضاف األخ سمري أّن قسم املرأة 

والشباب العامل والجمعيات يساهم مع بقية 

أقسام االتحاد يف التحسيس والتعريف والدفع 

العتامدها يف املنظومة الترشيعية لتونس. ويف 

الجهوية  االتحادات  عديد  تنظم  اإلطار  هذا 

للشغل أياما دراسية يف املوضوع ذاته.  

بوستة  سهام  األخت  اعتربت  جانبها  من 

املوضوع  هذا  أن  املساعدة  العامة  األمينة 

تعترب  حيث  السياق  صلب  يف  طرحا  يشكل 

العنف  بالقضاء عىل  املتعلقة  يوما   16 حملة 

من  انطالقا  سنة  كل  تنطلق  التي  املرأة  ضّد 

يوم 25 نوفمرب وتنتهي يوم 10 ديسمرب ذكرى 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان فرصة للتذكري 

بأن اتفاقية العمل الدولية عدد 190 املصادق 

عليها يف مؤمتر العمل الدويل سنة 2019 ، ال 

تجد لها أثرا يف املنظومة الترشيعية التونسية.

الرتسانة  أن  سهام  األخت  وأوضحت 

عىل  وأكدت  تكفي.  ال  وحدها  القانونية 

رضورة تدعيمها وتطويرها والعمل الدائم عىل 

مرشوع ثقايف وتغيري العقلية والذهنية داخل 

املجتمع التونيس وخاصة من أجل حامية بيئة 

العمل .

تتواجد  النساء  بأن  سهام  األخت  وقالت 

ميزة  وهي  واملستويات  املجاالت  جميع  يف 

للتونسيات مقارنة باألقطار الشقيقة. وأضافت 

عىل  مؤكدة  املساعدة  العامة  األمينة  األخت 

أن املرأة النقابية دامئا يف قلب الحدث وصلب 

مختلف مواقع النضال وهن مدعوات اكرث من 

اي وقت مىض اىل العمل عىل تغيري الثقافات 

داخل املجتمع. 

بالقول  كلمتها  سهام  األخت  وأنهت 

»نحن يف االتحاد معنيون بالحّرية و بالحقوق 

وبالقيم السامية… وندعو إىل املشاركة الفعالة 

والدامئة جميع النقابيات والنقابيني ومكونات 

املجتمع املدين لتكريسها يف الواقع«.

إطالق حملة للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية 190 

* ضياء تقتق

نظم قسم املرأة والشباب العامل والجمعيات 

 10 السبت  يوم  الدستورية  واملؤسسات 

العاملي  االعالن  ذكرى  مع  املتزامن  ديسمرب 

لحقوق االنسان يوما دراسيا وذلك من أجل 

إطالق حملة منارصة للمصادقة عىل اتفاقية 

مبناهضة  املتعلقة   190 عدد  الدولية  العمل 

العنف والتحرش يف عامل العمل وتحت شعار 

»من أجل عامل خال من العنف والتحرش«. 

إضراب 
يوميْ 

22 و23 
ديسمرب

عامالت  نحن 
سميث  مؤسسة  وعامل 
باملنستري  كونكرت  أنتار 
 10 يوم  املجتمعون 
بإرشاف   2022 ديسمرب 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
باملنستري  للشغل  الجهوي 
للمعادن  العامة  والجامعة 
والفرع  وااللكرتونيك 
للمعادن  الجامعي 
تدارسنا  وبعد  باملنستري 
داخل  املهني  للوضع 
الدخول  نعلن  املؤسسة 
العمل  عن  ارضاب  يف 
 22 يومْي  وذلك  بيومني 
مبقر   2022 ديسمرب  و23 
العمل يف صورة عدم تلبية 
األخت  بإرجاع  مطلبنا: 
للنقابة  العامة  الكاتبة 
االساسية اىل سالف عملها.

قطع  لصناعة  انرتكونات«  »سميث  مؤسسة  تعيش 
غيار الطائرات املنتصبة باملنستري هذه االيام عىل وقع 
الكاتبة  العامالت وهي  النهايئ الحدى  الطرد  تداعيات 
العامة للنقابة االساسية وهرسلة باقي رفقائها مام عكّر 
لرضب  مرسحا  اصبحت  التي  املؤسسة  داخل  االجواء 
اجتامعي  واهتزاز  مظاهره  ابشع  يف  النقايب  العمل 
ادارة  عدا  ما  واالطراف  الجهات  كل  تجاهه  تحركت 

املؤسسة.
بإرشاف  مهّم  اجتامع  محور  كانت  املعضلة  هذه 
الجامعة  بحضور  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد 
الكاتب  االخ  شخص  يف  وااللكرتونيك  للمعادن  العامة 
العنرص  ويتعلق  العرفاوي  العزيز  عبد  للجامعة  العام 
النهايئ  بالطرد  التحركات  وباقي  لالجتامع  الرئييس 
للكاتبة العامة للنقابة االساسية االخت دنيا الشطبوري 
بعد سلسلة من املؤاخذات التافهة والتي عىل تفاهتها 
مل متنع االدارة من عديد الهرسالت والتضييقات وصلت 

اىل حد الطرد النهايئ.
وأمام خطورة الوضع داخل املؤسسات وما قد ينجّر 
الخط من جديد  الجامعة عىل  تبعات دخلت  عنه من 
وعقدت اجتامعا مبقر االتحاد الجهوي للشغل باملنستري 
يف  بارك  الذي  يوسف  سعيد  األخ  العام  الكاتب  حرضه 
البداية جهود الجامعة وتضحياتها خاّصا بالذكر االخ عبد 
ما  املوضوع  اوىل  الذي  العام  الكاتب  العرفاوي  العزيز 
لتطورات  مستمرة  بصفة  ومتابعته  عناية  من  يستحقه 
عىل  الطيب  االثر  له  كان  مام  املؤسسة  داخل  االوضاع 

تحقيق جملة من املكاسب البناء القطاع سواء يف جهة 
املنستري او يف غريها من بقية الجهات.

عديد  عن  سعيد  االخ  تحدث  الحال  قضية  ويف 
امتداد  وعىل  املؤسسة  داخل هذه  املسجلة  التجاوزات 
بكل مسؤولية حفاظا  التعامل خاللها  وقع  فرتة طويلة 
العليا  املصلحة  يف  يصّب  مام  املؤسسة  دميومة  عىل 
للجميع. يقول االخ سعيد »إنه٬ رغم مرونة التعامل مع 
التوتر  من  مرة  كل  يف  تزيد  فإنها  املؤسسة  هذه  ادارة 
الجميع  طالت  التي  املامرسات  ببعض  واالضطراب 
وخاصة الطرف النقايب الذي ما إن متر فرتة من الهدوء 
مرة  كل  ويف  الدورات  اىل  املشاكل  عجلة  تعود  حتى 
يتّضح أن رضب العمل النقايب هو الهدف املنشود لهذه 
االدارة التي متت دعوتها أوال اىل احرتام ترشيعات البالد 
والتوقف عن الترصف املشوب بالتعنت والتجاوز وخرق 
القوانني وهو مطلبنا الوحيد الذي يعمل لالسف الكثري 
يف  االدارة  حْذو  والحذو  متييعه  عىل  جلدتنا  أبناء  من 
النقايب  العمل  ان  وإدارتهم  متناسني  الخرقاء  ترصفاتها 
وبالتايل  للسيادة«  انتهاكا  يعني  ورضبه  دستوري  حق 
احمر  خط  النقايب  العمل  رضب  إن  سعيد  األخ  يقول 
كل  يف  والترشيعات  القوانني  وفق  له  التصدي  ويجب 
البلدان التي تحرتم نفسها٬ مضيفا أن مثن هذه التحديات 
مع  جاٍر  والعمل  غاليا  للنقابة  العامة  الكاتبة  دفعته 
السلط اإلدارية واالجتامعية عىل رفع هذا الضيم قبل ان 
تتطور االمور نحو األسوإِ وهو املنحى ذاته الذي تحدث 
فيه األخ عبد العزيز العرفاوي كاتب عام الجامعة الذي 

أبناء املنظمة يف  الوقوف مع الحق واجب عىل  اكد ان 
مختلف املستويات محليا وجهويا ومركزيا. ويقول األخ 
الصدع  هذا  لرأب  بُذلت  كثرية  جهودا  إن  العزيز  عبد 
إرادتها  للقوانني حسب  وتطويعها  االدارة  تعنت  ان  إال 
والتصدع..كام  التوتر  من  يزيد  أن  شأنه  من  ورغبتها 
والدفاع  املترضرة  النقابة  ازر  شّد  عىل  الجامعة  اكدت 

عنها مبختلف الوسائل التي يضمنها القانون.
* هرسلة دورية

يف أعقاب هذا االجتامع التقينا املعنية باألمر األخت 
أوجزت  والتي  املطرودة  العام  الكاتبة  الشطوري  دنيا 
الحديث يف القضية بالقول إن هذا االيقاع متواصل عىل 
امتداد أكرث من خمس سنوات إذ يكاد ال يخلو شهر من 
التضييق والعقوبات واإلجراءات التأديبية ألتفه األسباب 
النقايب  العمل  استهداف  فقط  متاما  لغيابها  وأحيانا 
وآخر ما حدث أي الطرد النهايئ وقع عىل خلفية إشعار 
مجلس  عىل  مبوجبه  أُحلت  طلبات  بكراس  التفقدية 
تساءلت  كام  نهائيا.  طردي  قرار  اتخذ  الذي  التأديب 
األخت دنيا »أستغرب من مثل هذه الترصفات الصادرة 
أكرث من  ببالدنا منذ  منتصبة  إدارة مؤسسة عريقة  عن 
وعاملة  عامل  الثامنني  تتجاوز  تشغيلية  بطاقة  عقدين 

من خرية الكفاءات«.
االحتامالت  كل  عىل  مفتوحة  املسألة  هذه  وتبقى 
وكخطوة اوىل تقرر رفع الشارة الحمراء بداية من هذا 

االسبوع يف انتظار ما ستؤول إليه األمور.
* حمدة الزبادي

ضرب صريح للعمل النقابي املنستري
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أرشف األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد التّحاد 
الشغل عىل أشغال الهيئة اإلدارية  لالتحاد الجهوي 
للشغل بباجة. وسجل األخ حفيظ حفيظ قلقا كبريا 
مع  تزامن  والذي  لتونس  السيايس  املستقبل  عىل 
تعفن الوضع االقتصادي، مشريا إىل أن املانحني لهم 

تحفظات عىل تونس.
يف  اليوم  نعيشه  ما  أن  حفيظ  حفيظ  األخ  واعترب 
حلول  إيجاد  من  استقرار ميكن  إىل  يؤرش  ال  تونس 
مع املانحني وذلك من خالل الخطابات املزدوجة بني 

رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. 
الجمهورية  رئيس  »إن  حفيظ  حفيظ  األخ  وأضاف 
بيع  ميكن  وال  الدعم  رفع  ميكن  ال  بأنه  يقول 
املؤسسات العمومية وال بّد من إصالح جبايئ وعدالة 
جبائية، ويف املقابل تقدم الحكومة مرشوعا لصندوق 
رئيس  ترصيحات  مع  متاما  يتناقض  الدويل  النقد 

الجمهورية...«.
قالها  الشغل  اتحاد  أن  حفيظ  حفيظ  األخ  وأكد 
بصوت عال يوم 3 ديسمرب2022، بأنه ال ميكن القبول 
بهذا الوضع وال ميكن البقاء يف وضع املتفرج وتونس 
له  ستكون  االتحاد  أن  إىل  مشريا  أيدينا،  بني  تضيع 
مواقف يف انتظار قانون املالية الذي ستتم  املصادقة 

عليه.  
كام لفت إىل أن املصادقة عىل قانون املالية ستكون 

التحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  باجتامع  متبوعة 
مع  التشبيك  إطار  يف  صالحا  تراه  ما  لتقرر  الشغل 

مكّونات املجتمع املدين.
* إيهاب

في الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بباجة

قانون املالية لسنة 2023 ال يخدم ال مصلحة البالد وال اأُلجراء 

تجمع عمّالي ألعوان قطاع الفالحة 
يوم 20 ديسمرب

يوم  عاّميل،  تجمع  تنظيم  للفالحة،  العامة  الجامعة  أعلنت 
الثالثاء 20 ديسمرب 2022، تليه مسرية تنطلق يف اليوم ذاته 
الفالحة،  وزارة  مقر  إىل  الدولية  األرايض  ديوان  مقر  من 
»للمطالبة بتنفيذ االتفاقيات املربمة يف القطاع والضغط من 

أجل تحقيق جملة من املطالب العالقة«.
التحرك  هذا  أن  لها،  بيان  يف  الفالحة٬  جامعة  وذكرت 
االتفاقيات املربمة  بتنفيذ  املطالبة  االحتجاجي يأيت يف إطار 
سابقا مع ُسلَِط االرشاف وكذلك من أجل الدعوة إىل سحب 

املنشورين عدد 20 و21 »املناقضني للتفاوض«.
كام دعت إىل تطبيق االتفاق الخاص بعامل الحضائر وإرجاع 
حل  بإيجاد  مطالبة  عملهم،  سالف  إىل  منهم  املوقوفني 

لوضعية الرشيحة العمرية املرتاوحة بني 45 و55 سنة.
أدرجوا يف  املعتمدة بخصوص من  الشغورات  بيانها عىل رضورة مراجعة طريقة سد  الجامعة يف  وقد أكدت 
سياق تسوية الوضعيات، معرّبة عن دعمها »تسوية وضعيات األعوان والعامل املتعاقدين والعرضيني والوقتيني 

الراجعني بالنظر إىل املؤسسات واملنشآت العمومية التابعة للقطاع«.
وقد تضمنت الئحة املطالب، إدماج كافة األعوان امللحقني يف الرشكات التعاونية بكافة مصالح الوزارة وتسوية 
الحق  إسقاط  ب«ضيعات  يُعؤف  ما  وأعوان  وعامل  الفنية  واملراكز  املهنية  املجامع  يف  املتعاقدين  وضعيات 

املسرتجعة«.
ويف سياق متصل دعت الجامعة العامة للفالحة، إىل تعميم الرتقية االستثنائية عىل كافة األسالك املنتمية للوزارة، 

مطالبة بتطبيق األمر عدد 1143 لسنة 2016 وإعادة توظيف أعوان الوزارة، طبقا لشهائدهم.
وجددت كذلك الدعوة إىل إصدار األنظمة السلكية ومدونة املهن الخاصة بعامل الوزارة، مقرتحة إحداث ديوان 
القانون  إصدار  أن شددت عىل رضورة  تنظيمي. وبعد  تأجري وهيكل  أسايس وشبكة  بنظام  وإفراده  الغابات 
املوحد للمجامع املهنية واملراكز الفنية، أشارت الجامعة إىل وجوب »مراجعة اإلتفاقية اإلطارية لقطاع الفالحة 
وترجمتها يف شكل اتفاقيات قطاعية مشرتكة«. واعتربت أن إصالح الرشكات التعاونية »يقتيض إعادة هيكلتها 
وتطهريها ماليا وسن قانون أسايس خاص بها«، داعية إىل متكني العاملني بهذه املؤسسات من حقوقهم يف املنح، 

من ذلك منحة العمل اللييل والتنقل.
وطالبت بتسديد النقص الحاصل يف اإلمكانيات اللوجسيتة والرضورية للعمل وبإقرار الزيادة يف أجور العاملني 

باملؤسسات واملنشآت العاملة يف القطاع، فضال عن إصدار األنظمة األساسية والهياكل التنظيمية الخاصة بها.

النقابة األساسية ألعوان 
العدلية بسوسة   

تّم مبقر االتحاد الجهوي للشغل بسوسة توزيع املهام صلب النقابة األساسية ألعوان العدلية بسوسة عىل 
النحو التايل: حبيبة الشايب )كاتبًة عاّمًة( سامية الشاوش كاتبًة عاّمًة مساعدًة واسكندر براهم وعادل الطريفي 

وليىل الرباهمي ومحمد عيل املكني ومصباح حمدي )أعضاًء(.

إضراب يف وزارة االقتصاد والتخطيط  
نفذ أعوان وإطارات وزارة االقتصاد والتخطيط إرضابهم الحضوري أمام مقر العمل بعد انسداد سبل 

التفاوض ولغة الحوار مع وزارة االرشاف. كام واصل أعوان وإطارات وزارة االقتصاد والتخطيط ارضابهم يوم 
أمس األربعاء 14 ديسمرب 2022 دفاعا عن مطالبهم املرشوعة.
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يف ذات املكان!
تسبق  التي  املرحلة  هذه  يف  االنتظار  شعور  يهيمن   
مع  السنة  هذه  املتزامنة  الترشيعية  االنتخابات  اجراء 
ترقب كشف الحكومة من مختلف تفاصيل مرشوع قانون 
املالية لسنة 2023 املثري للكثري من الجدل وردود االفعال 
من اغلب الفاعلني يف املشهد العام يف الوقت الذي ينتظر 
ذلك  مرحلة  نتجاوز  ليك  وفعلية  حقيقية  اتخاذ خطوات 
االنتظار املمزوج بالكثري من الحرية والتخوف يف ان نبقى 
ان  بعد  الطأمنينة  اسباب  فقدان  من  الدائرة  ذات   يف 
غايتها  واملجادالت  املناكفات  يف  السياسية  الطبقة  غرقت 
لالزمة  حلول  عن  البحث  دون  والهيمنة  التموقع  االوىل 
وتوجهاتها  بألوانها  الحكومات  تعاقب  رغم  املستفحلة 

املتعددة.
ان استمرار مثل هذا الوضع من الدوران يف ذات املكان 
االمر كسب  يتطلب  مكبل حني  وجهد  مهدور  وقت  هو 
ودوليا  اقليميا  كافية  غري  وهي  تقلباتها  واحتواء  املراحل 
اذ ال جدوى )وهذا ما كشفته االوضاع العاملية( للتمرتس 
خلف الخيارات الفاشلة املرفوظة من قبل من جربها سابقا 
وراجع حساباته حتى ال تتفاقم الخسارة ويصعب  التدارك 
أخذا يف الحسبان ما يفرضه الواقع الذي ال ميكن تجاهل 
إكراهاته وهي أكرب من ان نقف امامها باملكابرة وتغافل 
عن ما تم من اخطاء واالنطالق للبناء الحقيقي عىل أساس 
من  للخروج  املتحفزة  الوطنية  القوى  وتجميع  التشاركية 
هذا النفق واالنسداد املخيم عىل اغلب مخارج االزمة التي 

يكابد  أغلب ا ملواطنني من شّدتها يف معاشهم اليومي.
غياب  إليه  أرشنا  الذي  االنتظار  مظاهر  من  ولعّل 
بالّرغم  القادمة  االنتخابيةالترشيعية  الحملة  مع  التفاعل 
من أن املرتشحني متّت تزكيتهم وبذلك »يتعّود« املواطنون 
ويف  الحقا  شيئا  يتغرّي  ان  دون  الخطاب  ذلك  مثل  عىل 
برضائب  الجديدة  السنة  تأيت  من  الخشية  نفسه  الوقت 
جديدة تحت مسميّات مختلفة غايتها مزيد اثقال األجراء 
من  »مستحدثة«  بأنواع  واملهمشني   والفقراء  واملوظفني 
القيمة املضافة دون ان يكون هناك ما يحفز عىل الخلق 
املجاالت  يف  االنصهار  يف  الرتغيب  بوابة  من  واالبتكار 
املنظمة وكل هذا مرتبط بإقرار مبادرات حقيقية تعلمها 
عن  التخيل  يف  الصادقة  الرغبة  اال  تعوزها  وال  الحكومة 
بالتجارب  واالقتداء  مبواطنيها  عالقتها  يف  املجبى  عقلية 
الربامج  كل  يف  واملنتهى  املنطلق  املواطن  حيث  املقارنة 
يف  املتمرسة  الشعوب  تلك  رهان  ان  طاملا  والخيارات 
التجربة الدميقراطية هو املواطن كرشيك اسايس يف وضع 
كل االسرتاتيجيات ومنه تكون مساهمة مختلف مكونات 

الطيف السيايس واملدين.
تزايد  الوقت  ذات  ويف  االنتظار  حالة  استمرات  ان 
التي  الوطنية  القوى  اليها  نبهت  التي  اليومية  الصعوبات 
ساندت ودعمت القطع مع املراحل السابقة بعد ان تبني 
فشلها فسوف يطيل عطالة املسار الذي توقّع الجميع رسعة 
نسقه وانحيازه اىل الخيارات الشعبية بعيدا عن الشعارات 
والخطب التي ال تعكس حقيقة اوضاع الطبقات الكادحة 
والهشة التي طمحت اىل مرحلة مغايرة ملا عرفته السنوات 
عىل  املبنيّة  التحالفات  يف  وانغامس  عجز  من  السابقة 
الوطنية  لألولويات  وتغييب  الشخصية  واملنافع  املصالح 
زمن  عىل  والتحرس  بالغنب  الشعور  منسوب  من  رفع  مبا 
كانت فيه االساسيات مضمونة حتى وان غبت غريها من 

املقومات واولها املشاركة يف أخذ القرار السيايس.

في ميزانية 2023
ا بالتلميح والتصريح

توحيد النسب وتطويع التشريعات الجبائية  

* لطفي املاكني

الترشيعات  وتطويع  النسب  وتوحيد   2023 لسنة  املالية  قانون  الجبائية يف  اإلجراءات  تبسيط  للجباية رضورة  الوطني  املجلس  أعضاء  أكد 
الجبائية لدعم نشاط املؤسسة والقطاعات املنتجة فضال عن تحسني مناخ األعامل وتعصري الخدمات.

التشاور  مواصلة  اطار  املالية، يف  وزارة  البوغديري منصية، مبقر  املالية، سهام  وزيرة  مع  ثانية  للجباية، جلسة عمل  الوطني  املجلس  وعقد 
واالستامع اىل مقرتحات املنظامت املهنية بشأن مرشوع قانون املالية لسنة 2023.

والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  منها  مهنية،  هياكل   10 عن  ممثلني  يضم  الذي  املجلس  أعضاء  والحظ 
التهريب.  ومقاومة  الجبايئ  التهرب  ملف  يف  النظر  التونسية، رضورة  للمرأة  الوطني  واالتحاد  للفالحة  التونيس  واالتحاد  التقليدية  والصناعات 
وينضوى تحت املجلس الوطني للجباية، مجمع املحاسبني بالبالد التونسية اىل جانب الجمعية املهنية للبنوك واملؤسسات املالية وهيئة السوق 

املالية والجامعة التونسية للنزل وهيئة الخرباء املحاسبني للبالد التونسية عامدة املحامني والغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيني.

للمنتدى  املديرة  الهيئة  ذكر منري حسني عضو 
التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية يف حديثه 
مرشوع  كون  ترسيبات  هناك  ان  »الشعب«  لـ 
تطبيق  ضمن  منصها   2023 لسنة  املالية  قانون 
بينه  تم  ما  الدويل حسب  النقد  تعليامت صندوق 
وبني الحكومة من اتفاقات وذلك من خالل لجنتني 
يف  بالترصف  وتعنى  االورويب  بالبنك  متصلة  األوىل 

املديونية والثانية دورها مراقبة امليزانية.
للسنة  املالية  قانون  مرشوع  فان  وبالتايل 
حدود  اىل  بالتدرج  التعليامت  لتنفيذ  جاء  القادمة 
سنة 2026 تحت ما يسمى االصالحات الكربى والتي 
ستكون عىل حساب الجانب االجتامعي املفروض ان 
تقوم به الدولة بعد دخولها منحى تقشفي باعتبار 
هي  الحال  هذه  ويف  بالديون  وااليفاء  االلتزامات 
قبل  من  به  كلفت  ملا  القصوى  األولوية  ستعطي 
التداعيات ستتجىل يف  ان  الدويل اي  النقد  صندوق 
توقف االنتدابات بالقطاع العام ليقترص االمر فقط 
ستسوى  التعليم  اما  والجيش  االمن  قطاعات  عىل 
تلك  قبل  سابقا  عليه  االتفاق  تم  ما  وضعيات 
الحكومة  الصندوق يف حني ستذهب  االلتزمات مع 
الهش  التشغيل  بتكريسها  للبقية  الوعود  إىل اطالق 
منذ  الدولة  تعامل  يف  البارزة  السمة  اصبح  الذي 
الضامنة  الدولية  االتفاقيات  مع  يتناىف  مبا  سنوات 

للحقوق االساسية.
* تغييب املسألة االجتامعية

الحكومة  توجه  بخصوص  يثار  مبا  عالقة  ويف 
لرفع الدعم اكد منري حسني ان صندوق النقد  الدويل 
الحكومة  ان  والدليل  التوجه  هذا  بفرض  متشبث 
حني  يف  مستمر  بشكل  املحروقات  اسعار  يف  تُرفّع 
ان  العاملية ويتوقع  االسواق  اسعاره مرتاجعة يف  ان 
القادمة زيادات يف اسعار املحروقات  تعرف األشهر 
النها  الزيادات  تلك  لتمرير  الفرص  ستقتنص  وهنا 
بقية  عىل  السلبية  انعكاساتها  مدى  جيدا  تعلم 
ىف  ارتفاعا  ستعرف  عديدة  مواد  ان  اي  القطاعات 
املرتاكمة  االجتامعية  املشاكل  سيعمق  وهذا  امثانها 
اضافة  القطاعات  الغلب  الهيكلية  االزمة  بسبب 
ان  يكشف  ما  وهو  كرونا  جائحة  تداعيات  اىل 
االجتامعية  باملسألة  التضحية  هو  الحكومي  الخيار 
الي  بقوة  للتصدي  استعدادها  مع  الديون  لتسديد 
والتفقري  والبطالة  املعيشة  غالء  ضد  احتجاجات 
وهذا ما ظهر مؤخرا يف بعض الجهات حيث ال ميكن 
حصل  كام  االحتجاج  عند  الحمراء  الخطوط  تجاوز 
منذ اسابيع يف عالقة بفاجعة جرجيس اثناء انعقاد 

قمة الفرنكفونية.
كام عملت السلطة القامئة عىل تقسيم الحركات 

اىل  سيؤدي  مبا  زائفة  بوعود  وتشتيتها  االحتجاجية 
العجز  امام  االجتامعية  املؤرشات  سلبيات  تعميق 
يف التحكم يف التضخم الذي هو يف الحقيقة برقمني 
ذلك  يف  لجعله  قوة  بكل  تعمل  الحكومة  ان  اال 
ان  نعتقد  فإننا  واجامال  قبلها  من  املعلن  الرقم 
االجتامعية  باملسألة  التضحية  هي  القادمة  املرحلة 
الحالية هي  الحكومة  تركيبة  خاصة وان خصوصية 
تكنوقراط متبنية للفكر الليبريايل ال يضريها تكريس 
املتجمع  ورشائح  فئات  اغلب  تراعي  ال  خيارت 
التونيس الن غايتها تحقيق التوازنات املالية من خالل 
وتجميد  والجباية  بالرضائب  املواطنني  كاهل  اثقال 
املرتبات والرتاجع  عىل املكاسب التي تحققت عىل 

املتوسطة  الطبقة  وتفقري  عقود  مدى 
عن  دخلهم  يقل  من  ان  ذلك 

1500 دينار شهريا هم اصبحوا 
ان  بعد  الفقرية  الطبقة  ضمن 
الرشائية  مقدرتهم  انهارت 
جراء ارتفاع تكاليف العيش 

بشكل غري مسبوق.
* مسارت مغلوطة

االوضاع  هذه  وبسبب 
املديرة  الهيئة  عضو  عرّب 

للحقوق  التونيس  للمنتدى 
حسني  منري  واالجتامعية  االقتصادية 

االحتقان  ينفلت  اين  من  خشيته  عن 
يحقق  مل   2011 سنة  حصل  ما  الن  االجتامعي 
اوضاعهم  يف  تغيري  اي  واملفقرة  املهمشة  للطبقات 
وبالتايل فانه اذا ارصت الحكومة عىل استمرارها يف 
انتهاج هذا األسلوب يف معالجة امللفات االجتامعية  
التحكم  ويصعب  يحصل  قد  اجتامعي  انفجار  فان 
فيه الحقا خاصة وان أعداد الفئات املحتجة ترتفع 
السياسة  لهذه  الرّافضة  الحركات  دائرة  وتتوسع 
باغلب  اوضاعهم  تردي  من  املحتجني  وتذّمر 
وكل  واملعطلني  املهمشني  اىل  اضافة  القطاعات 
الذين يتم استغالل اوضاعهم الهشة يف ظل تجاهل 
انها يف حاالت عديدة تكرس مثل  بل  لها  الحكومة 
التغايض  ميكن  وال  عديدة  والحاالت  االسلوب  ذلك 

عنها.
القامئة  والسلطة  الحكومة  ان  محدثنا  واضاف 
عموما تريد حل االزمة الخانقة التي تعيشها اغلب 
االمر  كان  كام  املغلوطة  باملسارات  املجتمع  فئات 
متبعا مع الحكومة السابقة منذ 2011 والتي فشلت 
اوضاع  تغيري  يف  الحقيقية  ورغبتها  جديتها  لعدم 
ترذيل  خالل  من  تعمقت  االزمة  ان  بل  املواطنني 
املشهد السيايس بتحجيم دور الربملان وجعله وظيفة 

ال سلطة له كام هو متعارف عن دور الربملانات يف 
اغلب دول العامل وهذا ينضاف بحسب منري حسني 
اىل ما تعانيه البالد من تداين تدفع رضيبته الفئات 

الضعيفة وهي الغالبية يف املجتمع.
يف حني تتعرض البالد إىل نهب ممنهج لكل ما 
تنتهجه من خالل آليات التداين املعتمدة والتبادل 
التجاري غري املتكافئ مع عديد الدول وبال محتوى 
تكنولوجي اضايف وكذلك االستثامر الضعيف مقارنة 
اىل  تذهب  البالد  جعل  ما  وهو  االخرى  بالدول 
املديونية التي تستدعي التحكم فيها بإعتامد آليات 
حقيقية أّولها إقرار العدالة الجبائية وعدم حرصها يف 
االجراء واملوظفني والفئات الضعيفة وادماج القطاع 
جميع  عىل  طاغيا  اصبح  الذي  املنظم  غري 
بتفيش  االدارة  فيها  مبا  القطاعات 
يستدعي  ما  وهو  الفساد  مظاهر 
العام  القطاع  مؤسسات  اصالح 
ال  حتى  فيها  العمل  وحوكمة 
تتحجج عديد االطراف بأسباب 
االوضاع  هذه  الستدامة  واهية 
فشل  الحقيقة  يف  هي  التي 
املتوحشة  الليربالية  للسياسة 
التي تسعى للهيمنة عىل مقدرات 
الشعوب حيث تبحث لحلول لذلك 
الفشل عىل حساب الشعوب ومقدراتها.

* ضحايا عدم االهتامم
ذكرى  مع  تزامنا  العام  بالتجمع  محدثنا  وذكر 
االعالن العاملي لحقوق االنسان والذي كان دعا اليه 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 
ما  وكذلك  االجتامعية  الحركات  مع  بالتنسيق 
من  املفقودين  وعائالت  جرجيس  اهايل  له  تعرض 
الجهات  له  تتعرض  الذي  وبالحيف  وحقرة  تنكر 
القطاع  عامالت  من  الفقرية  والفئات  املهمشة 
الهش  التشغيل  وضحايا  النسيج  وعامالت  الفالحي 
املتعلقة  املطالب  الدولة  به  تقابل  الذي  والتجاهل 
الدولة  به  تقابل  الذي  والتجاهل  الهش  بالتشغيل 
االقتصادية  والحقوق  بالتشغيل  املتعلقة  املطالب 
واالجتامعية والبيئية وما يتعرض له نشطاء الحركات 
وقضائية  امنية  مالحقة  من  والشبابية  االجتامعية 
تهدف لتجرميهم وعزلهم يف الوقت الذي يستمّر فيه 
االفالت من العقاب ملختلس املال العام واملورطون 
اثناء  االنسان  حقوق  ينتهكون  والذين  الفساد  يف 

االحتجاج ويف مراكز االيقاف.

 *لطفي املاكني

منير  حسين لـ»الشعب«

 مشروع قانون املالية الجديد منصهر ضمن تعليمات صندوق النقد الدولي
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تحركات مكثفة جهويا ووطنيا ومجلس القطاعات يوم 22 ديسمرب
في ندوة لقسم الدواوين والمنشآت العمومية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية 

حول  الدراسية  الندوَة  افتتاحه  لدى  العام  األمني  األخ  أكد 
حوكمة املساهامت واملنشآت واملؤسسات العمومية وجود إمالءات 
القطاع  قانون  تنقيح  مبرشوع  عالقة  يف  البحار  وراء  من  خارجية 
املنظمة  أن  عىل  مشددا  فرنيس  دراسات  مكتب  أعده  الذي  العام 
كل  وترفض  الوطنية  بالسيادة  املساس  تقبل  وال  تجامل  ال  النقابية 

يتم ترشيكه يف  مل  االتحاد  ان  الالّوطنية مربزا  والخيارات  اإلمالءات 
أي من املشاريع أو املقرتحات وان الحكومة الحالية وعىل عكس ما 
تروجه فإنها برزت باملخاتلة وإخفاء الحقائق وتضارب الترصيحات 
والضامنات  وااللتزمات  االقتصادية  باإلصالحات  عالقة  يف  خصوصا 
التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدويل ومن بينها رفع الدعم 
العام  االمني  األخ  وشّدد  واالنتدابات  االجتامعية  املكاسب  وتجميد 
عىل أن تضارب الترصيحات بني رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية 
يؤكد التخبط الكبري يف إدارة امللفات الكربى وخاصة منها اإلصالحات 
االقتصادية وأضاف األخ االمني العام أن التهجم واالتهامات التي توجه 
والتصدي  الوطني  دورها  لعبة  عن  تثنيها  لن  الشغيلة  املنظمة  إىل 
لكل الخيارات الالّوطنية مشريا إىل أن االتحاد يواجه منظومة كاملة 
بأزمة  فيها مستشهدا  والتفويت  البالد  مكتسبات  السطو عىل  تريد 
الحيوية  كوفيد األخرية والتي دفعت عدة دول إىل تأميم قطاعاتها 
تعاطي  العام  األمني  متاما. ووصف  العكس  إىل  تسعى  بالدنا  أن  إال 
الحكومة مع املنظمة الشغيلة باملخاتل ألنه يفتقر إىل االقناع والحوار 
الحقوق  نوايا مبيتة لرضب  بالقول »ينطوي عىل  والتشاركية مؤكدا 

االقتصادية واالجتامعية لألُجراء وعموم التونسيات والتونسيني«. 

البالد  وراهن  الوطني  الشأن  أن  العام  االمني  األخ  أكد  كام 
من  هو  املتأزم  واالجتامعي  االقتصادي  وضعها  وخاصة  ومستقبلها 
اولويات املنظمة النقابية وضمن مخططاتها القادمة ضمن الدرجة 
للتحديات  والنقابيني  النقابيات  وادراك  النقايب  للوعي  العالية 
الجهود  وتكثيف  الصف  وحدة  من  املزيد  تحتم  والتي  املطروحة 
التعبوية جهويا وقطاعيا وقال األخ االمني العام إن األسابيع القادمة 
ستشهد تحركات مكثفة يف هذا الصدد من ذلك عقد مكتب تنفيذي 
القطاعات  مجلس  عقد  اىل  إضافة   2022 ديسمرب   21 يوم  موسع 
إدارية وطنية الحقا وذلك  بهيئة  الشهر ستشفع  22 من نفس  يوم 
لتدارس مجمل األوضاع الوطنية والقطاعية واتخاذ املواقف املناسبة 
الحوار االجتامعي  التازم وانتكاس  والحازمة تجاه تضاعف مؤرشات 
إىل جانب تحديات حامية الحقوق والحريات والحقوق االقتصادية 

واالجتامعية.
هذه مجاالت االختالف

عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الساملي  صالح  األخ  قدم 
قانون  التفاوض يف  مسار  عن  بسطة  العمومية  واملنشآت  الدواوين 
عدد 9 مشريا إىل عقد عديد الجلسات التفاوضية حول أربعة محاور 
من بينها الحوْكمة العامة والحْوكمة الداخلية واإلصالح املايل واملوارد 
العامة  الحوْكمة  محوري  حول  اختالف  ال  انه  اىل  مشريا  البرشية 
والداخلية ألن االتحاد حريص من جانبه عىل مزيد نجاعة مؤسسات 
القطاع العام ورضورة إرساء آليات واضحة ملقاومة الفساد داخل كل 
مؤسسة ووجوب بعث هيكل وطني مرشف عىل مؤسسات القطاع 

العام.
وأبرز األخ صالح الدين الساملي أن مجال االختالف كان أوال يف 
للتأجري  اقرتاح احداث نظام خاص  البرشية عرب  املوارد  عالقة مبلف 
واملنح والرتقيات وهذا من شأنه ان يخلق تداخال بني األنظمة داخل 
نفس املؤسسة كام أشار اىل وجود اختالف حول تحديد املؤسسات 
العمل عىل  الحكومة  االسرتاتيجية خصوصا رفض  االسرتاتيجية وغري 
تحديد قامئة هذه املؤسسات بوضوح زيادة عىل أن عديد املؤسسات 
مهمة  تعديلية  أدوار  ملعب  أنها  إال  اسرتاتيجية  غري  تصنف  التي 
عىل غرار رشكة اللحوم وديوان الحبوب وديوان الزيت. وشدد األخ 
لكن  العام  القطاع  قانون  بتنقيح  متمسك  االتحاد  أن  عىل  الساملي 
املؤسسات  لخْوصصة  التمهيد  اتجاه  يف  وليس  تحسينه  اتجاه  يف 

والتفويت فيها.

الخبير محمد القاسمي 
حومة تقدم مفاهيم فضفاضة وغامضة

الجديد  املرشوع  يف  أولية  قراءة  القاسمي  محمد  الخبري  قدم 
للقانون  األصيل  النّص  عرض  خالل  من  انطالق   9 عدد  للمرسوم 
ارتباطها  جهة  من  طالته خصوصا  التي  التنقيحات  مجمل  ومتابعة 
بخيارات سياسية وتوجهات الدولة خالل فرتة التنقيح وأشار الخبري 
بالعمومية  متسمة  الجديدة  بالفصول  املفاهيم  عديد  وجود  إىل 
والفضفاضة عىل غرار الحديث عن أهداف التنقيح وهو ضامن األداء 
الشامل واملستدام ملؤسسات القطاع العام دون التّنصيص عىل رضورة 

املفرط عىل  الرتكيز  إىل  أشار  الحفاظ عىل دميومتها وعموميتها كام 
استعامل مفهوم الدولة املساهمة يف حني أن القانون الفرنيس عىل 
سبيل املثال يحّدد ثالثة مستويات لهذا املفهوم وهو الدولة املساهمة 
والدولة املعدلة والدولة املرشفة مؤكدا أن االقتصار عىل مفهوم الدولة 
وقانون  والخسارة  الربح  منطقة  إىل  الخضوع  إىل  يحيل  املساهمة 
العرض والطلب وهذا ما سيتناقض مع الدور االجتامعي للدولة. كام 
تحدث الخبري اىل افراد الحوار االجتامعي بجملة إنشائية عن شكل 
إعالن نوايا دون مقرتح عميل ملجال وسياق الحوار االجتامعي عىل 
غرار بعث لجنة الحوار االجتامعي من بني اللجان الثالثة التي اقرتحها 
املرسوم الجديد وهي لجنة الصفقات ولجنة التدقيق ولجنة الحوْكمة 
وهذا من شأنه أن يفعل الحوار االجتامعي ويضمن دميومته. وتعرض 
االستاذ محمد القاسمي إىل اقرار املرسوم باعتامد مقاربة جديدة يف 
مجال املوارد البرشية وهو ما يوحي بإشارة اىل رغبة الدولة يف إرساء 
مرونة عىل املستوى التشغيل واالنتداب عرب العقود واملناولة وهو ما 
سينجّر عنه تفاوت كبري يف األوضاع املهنية داخل املؤسسة الواحدة 

وما قد يرتتب عن هذه الوضعية من توتر املناخ االجتامعي. ونقد 
الخبري الفصل املتعلقة باالحداثات الجديدة للمؤسسات والذي يشري 
إىل أن اإلحداثات الجديدة ستكون يف شكل رشكات خفية االسم وهذا 
الشكل سيسهل الحقا الترصف يف مساهامت الدولة بالبيع والتفويت 
زيادة عىل أن الصالحيات الجديدة املوكولة إىل مجالس االدارة تحيل 

ضمنيا إىل تخيل الدولة كلية عن دورها إرشافًا ورقابًة.
وهي  الورشات  تقارير  عرض  خالل  من  الندوة  أشغال  تتواصل 
األخ  بإرشاف  العامة  لألحكام  األوىل  الورشة  أربع ورشات ستخصص 
الطاهر الربباري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع العام كام 
ستخّصص الورشة الثانية ملحور حوْكمة املؤسسات العمومية التي ال 
تكتيس صبغة إدارية بإرشاف األخ محمد الشايب وستتمحور الورشة 
الثالثة حول حوكمة املنشآت العمومية بإرشاف األخ سمري الشفي أما 
الورشة الرابعة فستكون حول محوري املساهامت العمومية بإرشاف 
األخ منعم عمرية وينتظر أن متهد كل الورشات لصياغة موقف نقايب 
الدواوين  قسم  سيصدره   9 عدد  للمرسوم  الجديد  املرشوع  حول 

واملنشآت العمومية قريبا. 
* تغطية نرص الدين السايس 

األخ نور الدين الطبوبي:
 املنظمة يف مواجهة 

منظومة كاملة مناهضة 
للخيارات الوطنية 

مشروع تنقيح قانون القطاع 
العام صيغ بشكل أحادي ودون 

التشاور مع االتحاد

للوضوح و التوضيح

اتحاد  من  بدعم  العمومية،  واملنشآت  الدواوين  قسم  نظم 
املساهامت  حوكمة  حول  وطنية  دراسية  ندوة  الرنويج  عامل 
األمني  األخ  بإرشاف  وذلك  العمومية  واملؤسسات  واملنشآت 
العام نور الدين الطبويب وحضور أغلب أعضاء املكتب التنفيذي 
الوطني واالخوات واالخوة الكتاب العامني لنقابات القطاع العام 
األخ  استهل  وقد  الجهوية  باالتحادات  العام  القطاع  ومسؤيل 
صالح الدين الساملي الندوة بكلمة تأطريية تحدث فيها عن يف ما 
يسّمى باطال باإلصالحات الكربى التي طرحتها الحكومة مبفردها 
دون ان يشارك فيها االتحاد ال من قريب وال من بعيد وأضاف أن 
االتحاد سارع بعقد هذه الندوة دراسة نظرا إىل مبادرة الحكومة 
بطرح مرشوع تنقيح القانون عدد 9 دون تشاركية ودون تشاور 
وكذلك دون رؤية ناجعة لإلصالح وإمنا الهدف هو مزيد تدمري 
املؤسسات العمومية والدفع نحو إفالسها وبني األخ صالح الساملي 
بأن املرشوع صيغ يف مكتب استشارات بفرنسا بتمويل من الوكالة 
الفرنسية التنمية وشّدد األخ الساملي عىل أن املنظمة النقابية لها 
بدائل وخيارات يف أصالح مؤسسات القطاع العام ستدافع عنها 
الزمالء  اىل  الدعوة  الساملي  وستسعى إىل تجسيدها وجدد األخ 
االعالميني بتقديم كل الحقائق الشعب التونيس خصوصا يف ظل 
املغالطات التي ترسبها الحكومة والجهات الرسمية. وستتواصل 
الندوة الدراسية عىل مدى ثالثة ايام لتتعرض بالدرس اىل مرشوع 

الحكومة وأبرز الهنات واملطبات التي يتضمنها.

األخ صالح الدين السالمي 
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الوضوح والتوضيح

1. إّن الهدف املعلن يف هذا املرسوم هو »تحسني 
العمومية  للمؤسسات  واملستدام  الشامل  األداء 
وتحديد دور الدولة املساهمة، وذلك من خالل 
إرساء املامرسات الفضىل يف الحوكمة »حيث مل 
يتعرّض هذا املرسوم ال من قريب وال من بعيد 
اىل املحافظة عىل عمومية املنشآت واملؤسسات 
هذا  يرّجح  ذلك  من  بالعكس  بل  العمومية 
والعام  الشامل  األداء  تحسني  إمكانية  املرسوم 
ومنها  فيها  للترصف  جديدة  أشكال  طريق  عن 

الخوصصة.
املساهمة  الدولة  مفهوم  عىل  الرتكيز  إّن   .2
لوحده  اعتامده  يتم  حني  اللبس  بعض  يثري 
الدولة  مفهوم  عن  االستغناء  تم  حيث  فقط 
ووظائف  خدمات  تقدم  التي  االجتامعية 
اسرتاتيجية  عمومية  ملرافق  بتسيريها  اجتامعية 
بها وال تخضع ملنطق  الخواص  ال ميكن تكليف 

الربح او العرض والطلب.
3. نّص هذا املرسوم عىل أّن املنشآت العمومية 
 2023 جانفي   01 من  بداية  ستُحدث  التي 
ستتخذ شكل رشكة خفية االسم وهو ما يُشّكل 
للمنشئات  العمومية  الصبغة  لتغيري  مدخال 
العمومية بنية التفويت فيها وخوصصتها خاصة 
من  الجدوى  يبني  أسباب  رشح  يوجد  ال  أنه 
العمومية  للمنشئات  القانوين  الشكل  تحويل 

وحرصه فقط يف رشكة خفية االسم.
الحوار  تكريس  عىل  املرسوم  هذا  نص   .4
االجتامعي٬ لكنه مل يحدث الية لتجسيده عمليا 

حوار  بتكريس  تعنى  دامئة  لجنة  كتخصيص 
اجتامعي دائم ومنتظم٬ عىل غرار لجان التدقيق 

والصفقات املنصوص عليها بهذا املرسوم.
التشاركية  مببدأ  املرسوم  هذا  يأخذ  مل   .5
باملنشآت  املتصلة  املسائل  أهم  ضبط  عند 

العموميةمثل : 
• تقنني التمثيل النقايب داخل مجلس اإلدارة

تركيبة  يف  االجتامعي  الطرف  ترشيك  عدم   •
هيئة حوكمة املساهامت العمومية 

مجلس  مهام  من  أّن  املرسوم  هذا  يف  ورد   .6
العمومية  املؤسسات  إىل  بالنسبة  املؤسسة 
املؤسسات  مساهامت  حافظة  يف  الترصف 
إدارة  مجلس  مهام  إىل  وبالنسبة  العمومية 
حافظة  يف  الترصف  إحكام  العمومية  للمنشآت 
املنشأة العمومية وهي مهام ال تتطلب املصادقة 
ما  وهو  القطاعية،  اإلرشاف  سلطة  طرف  من 
الترصّف  ميكنها  املنشأة  او  املؤسسة  أن  يعني 
منقولة  تكون  قد  التي  مساهامتها  يف  بحرية 
األعامل  بجميع  القيام  أي  عقارات  شكل  يف  أو 

القانونية من رهن وبيع وكراء وتفويت.
7. يحيل هذا املرشوع اىل 20 أمرا حكوميا ويف 
رشوط  تحديد  بينها  من  جدا  مهّمة  مسائل 
صبغة  تكتيس  ال  عمومية  مؤسسات  اعتبار 
التي  املنشات  , قامئة  إدارية كمنشات عمومية 
تنشط يف محيط تنافيس. املنشآت املستثناة من 
االسلم  من  فكان  العمومية  الصفقات  تراتيب 
عالوة  القانون٬  بهذا  عليها  التنصيص  قانونا 

عىل رضورة تبني متشٍّ تشاريك عند ضبط هذه 
يف  التناقض  وحتى  االعتباطية  لتجنب  املنشات 
عىل  تقديم  املفرتض  من  وكان  األحيان.  بعض 
األقل الخطوط العريضة ملحتوى هذه النصوص 

التطبيقية. 
يف  العامة  السياسة  مراجعة  إىل  الدعوة   .8
الترصف يف املوارد البرشية حيث ميكن ملجلس 
املوارد  يف  التعاقدية  الصبغة  تحديد  اإلدارة 
البرشية من خالل إمكانية التشغيل عرب العقود 
من  جديد  شكل  إنتاج  إعادة  وهو  املناولة  أو 

أشكال التشغيل الهش.
كام قد ينجر عن ذلك احداث مسارين قانونيني 
مختلفني وسياسات تأجري متعددة ترضب مبدأ 
املساواة. عالوة عىل ان احداث وضعية ترتيبية 
)نظامية( لألعوان )الخضوع اىل القانون عدد 78 
لسنة 1985( ووضعية تعاقدية )مجلة الشغل( 
داخل  متوتر  اجتامعي  مناخ  خلق  شانه  من 

ااملؤسسة. 
9. إّن فلسفة مرشوع املرسوم تقوم عىل الرغبة 
التفويت يف املنشآت العمومية دون البحث  يف 

عن حلول جدية إلصالحها.

المالحظات الشكلية 
 1989 لسنة   9 عدد  القانون  وإمتام  تنقيح  تّم 
باملساهامت  املتعلق   1989 فيفري   01 بتاريخ 

واملؤسسات واملنشآت العمومية عدة مرات:
 1. القانون عدد 102 لسنة 1994 املؤّرخ يف أول 

أوت 1994: سهم االمتياز وبيع كتلة أسهم
 29 املؤّرخ يف  لسنة 1996   74 القانون عدد   .2

جويلية: تعريف املنشات العمومية
 30 يف  املؤرخ   1999 لسنة   38 عدد  3.القانون 

ماي1999 التصفية الرضائية
يف  املؤّرخ   2001 لسنة   33 عدد  4.القانون 
)املساهمة  الفصل9  إلغاء   :  2001 مارس   29

العمومية ب34 %يف قطاع البنوك والتأمني(
 12 يف  املؤرخ   2006 لسنة   36 عدد  5.القانون 
من  عمومية  منشآت  استثناء   :2006 جوان 
تطبيق بعض أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989

اهم النصوص التطبيقية :
 1.األمر عدد 2197 لسنة 2002 يتعلق بكيفية 

مامرسة اإلرشاف عىل املنشآت  
الترصف  أعامل  عىل  املصادقة  وصيغ  العمومية 
هيئات  يف  العموميني  املساهمني  ومتثيل  فيها 
ترصفها وتسيريها وتحديد االلتزامات املوضوعة 

عىل كاهلها.
 24 يف  املؤرخ   2005 لسنة   910 عدد  األمر   .2
مارس 2005 املتعلق بتعيني سلطة اإلرشاف عىل 
العمومية  املؤسسات  وعىل  العمومية  املنشآت 
جميع  وعىل  إدارية  صبغة  تكتيس  ال  التي 
األمر  وخاصة  متمته  أو  نقحته  التي  النصوص 
ديسمرب   13 املؤرخ يف   2010 لسنة  عدد 3170 

 ،2010
 4 يف  املؤرخ   2007 لسنة   1330 عدد  االمر   .3
املنشآت  قامئة  بضبط  املتعلق   2007 جوان 
مبواد  للتزود  طلباتها  تخضع  ال  التي  العمومية 
بالصفقات  الخاصة  الرتاتيب  إىل  وخدمات 

العمومية.
املؤرخ يف 13  لسنة 2014  األمر عدد 1039   .4
مارس 2014 املتعلق بتنظيم الصفقات العمومية 
عدد  الحكومي  باألمر  وإمتامه  تنقيحه  تم  كام 

416 لسنة 2018 املؤرخ يف 11 ماي 2018.
5. األمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 املؤرخ 
يف 11 ديسمرب 2015 املتعلق بضبط نظام تأجري 
رؤساء املؤسسات واملنشآت العمومية والرشكات 

ذات األغلبية العمومية.
الحكومي عدد 314لسنة 2020 مؤرخ  6. األمر 
اختيار  مبادئ  بضبط  يتعلّق  ماي 2020   19 يف 
وتقييم أداء وإعفاء املترصفني ممثيل املساهمني 

العموميّني واملترصفني املستقلني.

مشروع المرسوم :
 9 عدد  »قانون  بـ  القانون  تسمية  تغيري   •
املؤرخ يف أول فيفري 1989 يتعلق باملساهامت 

واملنشآت واملؤسسات العمومية وبحوكمتها«.
• الغاء العنوان األول »أحكام عامة« وتعويضها 

بـ 8 فصول جديدة 
• الغاء العنوان الثاين »االلتزامات املوضوعة عىل 
بعنوان  وتعويضه  العمومية«  املنشات  كاهل 
ثاين جديد تحت تسمية »يف حكومة املؤسسات 

واملنشآت العمومية«.
ال  التي  العمومية  املؤسسات  األول:  القسم   .1

تكتيس صبغة إداريّة 
2. القسم الثاين: املنشآت العمومية 

• الغاء العنوان الخامس »االلتزامات املوضوعة 
عىل كاهل املؤسسات العمومية التي ال تكتيس 
»هيئة  بعنوان جديد  وتعويضه  إدارية«  صبغة 

حوكمة املساهامت العمومية«
الثالث »إعادة هيكلة  العنوان  • املحافظة عىل 

املنشات ذات املساهامت العمومية«
• املحافظة عىل العنوان الرابع »أحكام خاصة« 

التصفية  السادس »يف  العنوان  املحافظة عىل   •
الرضائية« 

ما تنفرد »الشعب« بنشره

مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 9 املؤرخ يف1 فيفري 
1989 املتعلق باملساهمات واملنشآت واملؤسسات العمومية 

مبناسبة اليوم العاملي لشجرة الزيتون hنتظمت 
يف  الزيتون  قطاع  »واقع  حول  نقاش  حلقة 
صفاقس: املخاطر والحلول« من تنظيم جمعية 

تونس الزيتونة ومعهد الزيتونة.
وأهم  القطاع  يشهدها  التي  املخاطر  وحول 
ببعض  توجهنا  به  للنهوض  املقرتحة  الحلول 
األسئلة اىل الخبري يف السياسات الفالحية السيد 

فوزي الزياين.

في  الزيتون  لقطاع  واقع  أي  بداية   *
أن  باعتبار  تونس عموما  صفاقس وفي 
أرجاء  كامل  في  توجد  الغراسة  هذه 

تونس من الجنوب الى الشمال؟
- نظمت جمعية تونس الزيتونة ومعهد الزيتونة 
حلقة نقاش حول قطاع الزيتون وذلك مبناسبة 
العيد العاملي لشجرة الزيتون كل 26 نوفمرب من 
كل سنة  تخللت هذه الحلقة عديد املداخالت 
حلول  اقرتاحات  املشاكل،  الواقع،  تناولت  التى 
وتوصيات موجهة اىل السلط الجهوية واملركزية. 
قطاع  أهم  الزيتون  زيت  قطاع  يعترب  حيث 
 ،)%  40( املغروسة  املساحة  حيث  من  فالحي 
حيث  ومن   )%  40( الفالحني  عدد  حيث  من 

نسبة العائدات من العملة الصعبة )ثاين مصدر 
للعملة بعد السياحة(

أهم املشاكل هي :
وأثر  سنوات  منذ  يتواصل  الذي  الجفاف   -  1
واليات  كل  يف  الزيتون  غابات  عىل  سلبيا  تأثريا 
الصابة  وتراجع  األشجار  تيبس  من  الجمهورية 

من سنة اىل أخرى.
الزيتون  شتالت  من  األجنبية  األصناف  -غزو   2

عىل حساب األصناف املحلية
فقد  الفالحية  األوساط  يف  االرشاد  -غياب   3
اىل   900 من  الفالحيني  املرشدين  عدد  تراجع 
لتكوين  وطني  برنامج  أي  يوجد  أن  دون   300
أشد  يف  الفالح  بينام  املرشدين  من  جيل جديد 
الحاجة اىل ارشاد وتكوين مستمر نظرا للتغريات 
املناخية التى تشهدها بالدنا والعامل من سنوات 
عموما  والبيئة  الفالحي  القطاع  عىل  وتأثريها 

وعىل قطاع الزياتني بالخصوص.
الواليات  عديد  يف  املائية  املائدة  -استنزاف   3
الزياتني  وغراسة  لآلبار  العشوايئ  الحفر  نتيجة 
السقوية دون أي مراقبة أو متابعة. وقد شهدت 
بعد  خاصة  النسق  يف  ارتفاعا  الوضعية  هذه 
سنة 2011 فوزارة الفالحة غائبة والردع منعدم. 

وتوازنها  املنظومة  يهدد  وهذا 
غري  املائية  املائدة  أن  باعتبار 

متجددة خاصة نتيجة الجفاف.
4 -تهرم غابات الزيتون يف عديد 
واليات  يف  وخاصة  الواليات 

الوسط والجنوب فماليني األشجار وجب اقتالعها 
وطني  برنامج  أي  هناك  ليس  لكن  وتعويضها 
الدراسات  أن  رغم  الغابات  تشبيب  أجل  من 
موجودة منذ سنة 2008. وهذا يؤثر سلبيا عىل 

االنتاجية.
عموما  الفالحي  القطاع  يف  التمويل  -غياب   5
جني  موسم  يف  املوسمية  القروض  وغياب 
مل  املعارص  واصحاب  الفالحني  فصغار  الزيتون. 
املوسمية  القروض  عىل  املوسم  هذا  يتحصلوا 
فالبنوك تتخلف من سنة اىل أخرى عىل متويل 
وهو  التاريخي  بدورها  القيام  وعىل  الفالحني 

متويل موسم الزيتون.
6 -الرسقات التى تنخر القطاع الفالحي عموما 
يشهد  موسم  فكل  بالخصوص  الزيتون  وقطاع 
الزيتون  سعر  يكون  عندما  وخاصة  الرسقات 

مرتغعا.

* ما هي الحلول التي تقترحونها؟ 
تنفذ  التى مل  القدمية  الحلول منها  - جملة من 
للتطور  املواكبة  الجديدة  ومنها  سنة   15 منذ 

العلمي ومنها:
التى  1 - رضورة دعم منظومة البحث العلمي 

بقيت محتشمة منذ عقود.
 فالبحث العلمي هو السبيل للنهوض بالقطاع 
املستجدات  يواكب  أنه  باعتبار  وغريه  الفالحي 
عني  عىل  تجسيدها  وميكنه  الخارج  يف  العلمية 

الواقع بالتعاون مع الفالحني.

يف  أصبح  الفالحي  االرشاد   -  2
تونس مفقودا لذلك وجب اعادة 
املوارد  من  ومتكينه  هيكلته 
البرشية الالزمة حتى يتمكن من 
متابعة وتكوين الفالحني يف مجال 

الزيتون وغريه.
3 - تشبيب غابات الزيتون  وهذا أمر مستعجل 
الوسط  واليات  وخاصة  الواليات  أغلب  يهم 
وجودة  أفضل  مردودية  أجل  من  والجنوب 

أحسن. 
4 - إحداث أمن فالحي عىل غرار األمن السياحي 
حيث أصبح األمر مستعجل ألن الفالحني يعانون 
األمرين دون أن يجدوا الدعم الالزم من السلط. 
فاألمن الفالحي ميكن أن يكون حال نسبيا لطأمنة 
أهمية متكينهم من   اىل  اضافة  الفالحني  جموع 

التزود بأجهزة دفاعية بخالف األسلحة النارية.
ما  غرار  عىل  ميرسة  متويل  خطوط  توفري   -  5
مراهن  يزال  وال  كان  فالفالح  العامل  يف  يجري 
عليه من قبل الدولة فهو الذي يساهم من خالل 

االنتاج يف تحقيق األمن الغذايئ.

* ما هي أبرز التوصيات؟ 
باحثون  النقاش تكفل  امللتقيات وحلقات  ككل 
من معهد الزيتونة بتحرير جملة من التوصيات 
ولعل  والوطنية  الجهوية  السلط  اىل  ورفعها 

أهمها يتمحور حول :
العلمي  والتكوين والبحث  االرشاد  - دعم دور 
خاصة فيام يتعلق بغزو األصناف األجنبية عىل 
حساب األصناف املحلية فلقد ملسنا مزيجا من 
مع  التعاطي  يف  الفالحني  لدى  والخشية  الحرية 

األصناف األجنبية.
- رضورة االنطالق يف تسويق األصناف الجديدة 

التى اشتغل عليها معهد الزيتونة منذ 30 سنة 
لكنها مل تر النور اىل حد اآلن.

الزيتون  غابات  تشبيب  يف  االنطالق  رضورة   -
الفالحني  يرشك  وطموح  واضح  برنامج  باعتامد 

ويضمن دميومة نشاطهم عند التشبيب.
بقطاع  املتعلقة  النرشيات  نسق  يف  الرتفيع   -
عىل  بالعمل  الفالحة  وزارة  ومطالبة  الزيتون 
ارشاد الفالح عرب كل وسائل التواصل االجتامعي 

وامليداين.

زيت  لتسويق  أفضل  أن حوكمة  * هل 
الميزان  تعديل  في  يساهم  الزيتون 

التجاري الغذائي؟
العملة  من  الزيتون  زيت  عائدات  تتجاوز  مل   -
الصعبة ال 2500 مليار دينار يف أحسن الحاالت. 
بينام كان من املمكن أن نتجاوز هذا الرقم لو 
اعتمدنا عىل سياسة ترويجية وتسويقية جريئة 
الزيتون  زيت  تصدير  عىل  تراهن  وناجعة 
املعلب أوال وليس سائال. فتصدير زيت الزيتون 
املعلب ال يتجاوز ال 10 % يف أحسن الحاالت 
الكميات  لتصبح  املعادلة  قلب  يف  نذهب  ولو 
املصدرة املعلبة أكرث من 50 % لوفرنا  8 أو 9 
الصعبة خاصة  العملة  مليار دينار من عائدات 
زيت  وتصدير  انتاج  يف  األوىل  هي  تونس  وأن 
للمراهنة  الوقت  يحن  أ مل  البيولوجي.  الزيتون 

عىل هذا القطاع الحيوي واالسرتاتيجي؟
أ مل يحن الوقت ليضطلع الديوان الوطني للزيت 
الفالحني  جانب  اىل  والوقوف  التاريخي  بدوره 
هو  ما  نقل  مل  ان  ثانوي  هو  مبا  يهتم  أن  بدَل 

غري مهم؟
* أم إياد

الخبير في السياسات الفالحية فوزي الزياني

إحداث أمن فالحي على غرار األمن السياحي 

إىل السادة متعهدي جريدة الشعب
تعلم إدارة جريدة الشعب انه سيقع الرتفيع يف سعر بيع الجريدة للعموم بداية 
بسبب  وذلك  مليم   1200 لتصبح   2022 جانفي   5 لتاريخ  املوافق   1728 العدد  من 
والقراء  الباعة  لدى  والقبول  التفهم  القرار  يلقى هذا  ان  آملني  الورق  اسعار  ارتفاع 

واملنخرطني األعزاء.
* مالحظة: ملزيد من االرشادات ميكنكم االتصال عىل االرقام التالية: 71330291 

* اإلدارة ـ 71255020 ـ 24520551.     
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* حوار: لطفي املاكني   

بينّ الدكتور منري القاطري أستاذ االقتصاد والترصف بالجامعة يف الحديث 
الذي خصنّ به »الشعب« االخالالت يف توزيع االعباء الجبائية يف مرشوع قانون 
املالية لسنة 2023 والتي اعتربها مجحفة عىل كاهل األُجراء واملوظفي مقارنة 
بغريهم ممن لهم مداخيل كبرية وهذا ما ال يجب ان يتواصل لتحقيق العدالة 
الجبائية املطلوبة. كام توقف عند االساليب املعتمدة من قبل الحكومة لتمرير 
برنامج رفع الدعم وهذا ما يكون له تداعيات سلبية عىل االستقرار االجتامعي 
تلبية  القادرة عىل  االرتفاع املستمر لالسعار دون تحسي األجور غري  يف ظل 

الحاجيات األساسية ألغلب رشائح املجتمع.

* كيف قيمتم مشروع قانون المالية لسنة 2023 من خالل 
ما يتواتر من إجراءات سيتم إقرارها؟

ـ بالنسبة إىل مرشوع قانون املالية يجب أن يأخذ بعي االعتبار حاجيات 
الدولة من الناحية االقتصادية واالجتامعية خاصة ان املترضر الوحيد واالول 
هو املواطن لذلك ميزانية الدولة هي يف االساس تتكون من مداخيل جبائية 
والتي هي يف االساس غري كافية لتوفري ميزانية مالمئة لتنمو بالبالد واملشكل 
متكونة  الدولة  ميزانية  أن  خاصة  الجبائية  العدالة  غياب  يف  يتمثل  االسايس 
باالساس من الرضائب وغالبيتها مصدرها من االقتطاعات املبارشة من مداخيل 
املوظفي واألُجراء النها اجبارية ونسبة قليلة من اصحاب املؤسسات )٪15( 
املتوسطة والكربى وهي يف الحقيقة ال تفي بالغاية ألن يف العامل الرضائب تسند 

بتونس  هو  ما  عكس  تصاعدية  نسب  وهي  واألرباح  املال  رأس  اساس  عىل 
مقدارها ثابت واملطلوب أن تكون متحركة حسب رأس املال واألرباح ويبقى 
املشكل األسايس يف الرضائب املتأتية من القطاع الخاص الذين يدفعون نسبة 
قليلة وقليلة جدا ورفضهم لرقمنة معامالتهم مع الحرفاء لتحديد مداخيلهم 
لذلك البعض منهم يدفعون مبعدل 500 دينار يف السنة وهذا قليل وقليل جدا 

مقارنة بغريهم من األُجراء واملوظفي.

* لكن هناك قطاعات أخرى ال تلتزم بالجباية...
ذكرته  ما  اىل  فإضافة  أوضحه  أن  أريد  ما  هذا  ـ 
عليها  يرتتب  ما  تطبق  ال  التي  املوازية  السوق  هناك 
تجاه الدولة من رضائب وذلك لنقص املراقبة الجبائية 
ودور الدولة وهو تعصري االدارة الجبائية برتكيز مراقبي 
جبائيي لجميع االسواق املوازية لتطبيق القانون وجلب 
نظام  مع وضع  الدولة  مليزانية  اضافية حقيقية  أموال 

جبايئ جديد مبسط وأكرث عدالة مع تطبيق القانون.

* كيف ترى من منظورك تحقيق العدالة 
الجبائية؟

ة  مهمنّ مالية  موارد  الجبائية  العدالة  تضمن  ـ 
ان  يجب  لذلك  بالبالد  والنمو  االستثامر  عىل  تساعد 
العدالة  لتحقيق  املثىل  الطرق  عن  جميعا  نبحث 

الدولة  يدفع حق  ان  عليه  قار  له دخل  املجتمع  فرد يف  أن كل  إذ  الجبائية 
باقتطاع جزء من مداخيله اراديا او اجباريا اذا تتطلب االمر وهنا يكمن دور 
السوق  إىل  ينتمون  الذين  هؤالء  مداخيل  من  التثبت  يف  الجنائيي  املراقبي 
املوازية او التجارة الخاصة بتطبيق القانون مع تفعيل رقمنة مداخيل اي فرد 
الناجع والقابل للتطبيق الفعيل يف تونس  الن الرضيبة عىل الرثوة هو الحل 

بهدف تحقيق العدالة الجبائية.

* لكن حاليا القسط األكبر من الجبائية محمول على اأُلجراء 
والموظفين فكيف يمكن التخفيف منه؟

األُجراء  قبل  من  خاصة  بالجباية  عالقة  يف  بالحيف  الشعور  لتجنب  ـ 
بالتخفيض  مقارنة  الشهرية  مداخيلهم  من  مبارشة  يقتطع  حيث  واملوظفي 
املستمر للرضيبة عىل الرشكات من 35٪ إىل 25٪ مع االبقاء عىل النسبة العليا 
للرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيي 35٪ وعىل الدولة العمل عىل تغيري 
وتجديد هذا النظام برتسيخ قواني جديدة تأخذ بعي االعتبار الدخل السنوي 
الخام لكل االفراد عىل سواء لرتسيخ روح املبادرة والعمل واملشاركة يف تنمية 
هذه البالد وعىل الحكومة تجنب أسلوب محاباة بعض القطاعات عىل حساب 
املواطن الذي يتحمل عىل كاهله نسبة كبرية من متويل ميزانية الدولة رغم 
رضيبة  عىل  تصاعدية  مراجعة  ايضا  الرضوري  من  ويعترب  مداخيله.  ضعف 
الدخل لخلق تناسبية وعدالة جبائية باإلضافة اىل مراجعة منظومة االمتيازات 
الجبائية التي تكلف الدولة قرابة 6 مليار دينار دون وجود مردودية اقتصادية 

واجتامعية.

القطاعات  أغلب  لرفض  تفسيرك  ما   *
والفئات لمشروع قانون المالية لسنة 2023؟

لسنة  املالية  قانون  مرشوع  أن  الرفض  هذا  مردُّ  ـ 
الضعيف  املواطن  استغالل  عىل  باألساس  مبني   2023
كبرية  امتيازات  توفري  مع  والعملة  واملوظفي  واألُجراء 
الصحاب الرشكات واملشاريع الخاصة لذلك عىل الحكومة 
مراعاة هذا الحيف وتعمل عىل تغيري بنود هذا املرشوع 
املجتمع  الفراد  جامعية  تشاركية  مع  عدالة  أكرث  ليكون 
لتوفري ميزانية يكون لها دور أسايس يف تنمية البالد عىل 

جميع املستويات. لكن يف الحقيقة الحكومة تخضع لعدة ضعوطات من ِقبَل 
أصحاب الرشكات الكربى الذين يبحثون عىل مصلحتهم الشخصية دون تفكري 
العلم  مع  واآلنية  الفردية  املصالح  واالبتعاد عىل  للبالد  الحقيقية  التنمية  يف 
أن ازدهار البالد يعود باملنفعة عىل جميع الفئات االجتامعية بطرق مبارشة 

وغري مبارشة.

في  الحكومة  تقدمها  التي  التبريرات  صدقية  مدى  ما   *
الترفيع المستمر للمحروقات وتداعياته على بقية القطاعات؟

العامل  دول  جميع  القتصاديات  االسايس  املحرك  املحروقات  تعترب  ـ 
وارتباطاته بكل الرشكات الصناعية ومن هناك ارتفاع أسعار املحروقات يكلف 
هذه الرشكات مصاريف اضافية مام يضطره إىل الرتفيع يف األسعار لتغطية هذه 
الزيادة ولكن من املؤسف أن املترضر االسايس والوحيد واالخري هو املستهلك 
الذي مل يستطيع مواجهة املصاريف املتزايدة ويف الوقت نفسه يتحمل أعباء 
الرشائية  القدرة  من  يقلل  مام  األجور  نسق  عىل  االبقاء  مع  االسعار  ارتفاع 
للتنمية النه  للمواطن ونحن نعلم جميعا ان االستهالك هو املحرك االسايس 
العاملة  اليد  طلب  معه  ويرتفع  االنتاج  معه  يرتفع  االستهالك  يرتفع  عندما 
عىل  وخيمة  ستكون  نتيجته  األسعار  ارتفاع  أن  أرى  لذلك 
اعتامد  فإن  وبالتايل  الهشة  الفئات  وخاصة  االطراف  جميع 
اسلوب الرتفيع يف االسعار هو حل وقتي لكن نتائجه سلبية 

عىل املدى الطويل.

المختصون ان هناك  * وما حقيقة ما يعتبره 
مخاتلة من قبل الحكومة للرفع التدريجي للدعم؟

ـ ما ال ميكن تجاهله كون ارتفاع االسعار مرتبط اساسا 
بالتفكري يف رفع الدعم ورمبا الدولة تسلك طرق غري مبارشة 
لتنفيذ رفع الدعم تدريجيا ليك ال يؤثر بطريقة فجئية عىل 
مل  الدعم  اهداف  الحقيقة  ويف  ككل  واالقتصاد  االستهالك 
تتحقق النها باالساس كانت موجهة للمواطني ذوي الدخل 
املحدود لكن يف الواقع استغل البعض من أصحاب املؤسسات 
والخواص ملصالحهم التجارية واالستثامرية ويعود ما ارشت اليه اىل النقص يف 
مراقبة استهالك هذه املواد املدعمة ورمبا رفع الدعم يجب ان يرافقه دعم 

مبارش للمواطن صاحب الدخل املحدود.

* لكن يُخشى من هذا األسلوب حصول احتقان اجتماعي 
للفئات المتضررة؟

ـ ال بدنّ أن تكون خطوات رفع الدعم مدروسة وغري مترسعة مع تحديد 
برنامج لتعويض النتائج الوخيمة عىل الفئات الهشة والربنامج يجب أن يكون 

واضحا وحسب خطة متدرنّجة لتلبية حاجيات املواطن والتوازن االجتامعي.
* هل تعتقد أن قرض صندوق النقد الدولي سيحد من األزمة 

التي تعيشها البالد؟
ـ ميزانية 2023 مبنية أساسا عىل القدرة املالية املتوفرة داخليا وخارجيا 
لتحقيق  امليزانية  هذه  يف  مدرج  هو  الدويل  النقد  صندوق  قرض  ذلك  من 
أهداف اقتصادية واجتامعية لسنة 2023 مع العمل عىل توفري موارد اضافية 
جميع  عىل  النمونّ  لتحقيق  والعادلة  الحقيقية  الجباية  عىل  مبنية  داخلية 
االصعدة لكن اإلشكال الحقيقي وراء ارتفاع االسعار بشكل متسارع يتطلب 
يتسبب يف  مام  اإلنتاج  قيمة  من حقيقة  أكرث  مالية  موارد  توفري  الدولة  من 
التضخم املايل اليشء الذي يجعل املواطن يشعر بنقص كبري يف القدرة الرشائية 
املواطن  يجعل  مام  مستقبال  الدولة  املسؤولي عىل شؤون  الثقة يف  وفقدان 
ال يعطي قيمة للمصلحة العامة ويفكر يف مصلحته الخاصة وهذا يؤثر سلبا 
ألن ارتفاع مداخيل الدولة بهذه الطريقة هو ارتفاع وهمينّ ال يؤدي إىل منونّ 
حقيقي واقتصادي يفي بحاجيات املواطني وعىل الدولة 
خلق مشاريع استثامرية حقيقية يف كل والية من تراب 
اقتصاديات  يف  املشاركة  إىل  الجهات  لدفع  الجمهورية 
الشعور  وتعزيز  البطالة  نسبة  من  والتخفيض  البالد 

باالنتامء.

* ما هو مطلوب لتنشيط محركات التنمية 
وضمان االستقرار االجتماعي؟

والعمل  عامليا  مطلوبة  استهالكية  مواد  أوال خلق  ـ 
والسعي  االجنبية  البضائع  ملنافسة  الجودة  تحسي  عىل 
إىل فتح اسواق خارجية للتصدير ألنه املحرك االسايس للتنمية ولجلب العملة 
الصعبة. ومن ناحية اخرى تزخر تونس باليد العاملة املختصة ما يجب توفري 
هامة  اقتصادية  مشاريع  بعث  جانب  اىل  والخلق  للتميز  لها  الظروف  كل 
بالجهات الداخلية لتوفري مواد استهالكية جديدة تدفع بالنمونّ بتلك الجهات 
مع العلم أن النمو العام هو مجموع النمو الجزيئ )نقصد الجهات الداخلية( 
بعث  من  منهم  املهندسي  خاصة  العليا  الشهادات  أصحاب  ميكنّن  ما  وهذا 
مشاريع دعم من الدولة ومرافقة عىل جميع  املستويات لتوفري النجاح لهم مبا 

يوفنّر مداخيل إضافية وتطور يف أكرث من مواد وقطاع.

الدكتور منير  القاطري  أستاذ االقتصاد في الجامعة ـ  لـ»الشعب«

مشروع قانون املالية لسنة 2023 مبني على استغالل املواطن الضعيف

من غير المعقول 
أن يظل اأُلجراء 

والموظفون 
يتحملون القسط 
األكبر من الجباية 

من ثقب اإلبرة
*يكتبه رمزي الجّباري

ميزانية 2023!
السهلة يف  الحلول  اىل تضمي  بودن ساعية  اننّ حكومة  املتأكد 
قانون املالية لسنة 2023 من خالل مزيد فرض الرضائب عىل االجراء 
الذين دفعوا من جراياتهم عىل امتداد الـ 10 سنوات االخرية وهم 
الذين ساءت أحوالهم االجتامعية بشكل اصبح واضحا للعيان بعد 
االساسية  املواد  كل  يف  زيادات  إقرار  يف  بودن  حكومة  تفننت  ان 
)املعيشية( كام تمنّ تغييبها ـ وهي مواد تهم الزيت والحليب والسكر 
بأسعار  التجارية  املساحات  إىل  لتعود  والعظم  والفرينة  والسميد 
االجراء هم  إىل متى سيظل  يطرح  الذي  السؤال  ان  اال   )!( خيالية 
يف  2023؟  ميزانية  الغموض  رافق  وملاذا  »الرضائب«  يدفعون  من 
عن  الدعم  رفع  يف  املرشوع  تطبيق  يف  الحكومة  فيه  بدأت  وقت 
زيادات  مع   !2022 سنة  متتالية  زيادات  عرفت  التي  املحروقات 
من  فأكرث  اكرث  لالقرتاب  املعيشية  املواد  اسعار  متجددة يف  جديدة 
مينع  كان  الذي  ما  باعتقادنا  االهم  اننّ  اال  العاملية!  االسعار  حقيقة 
الذي  الرضيبي  التهرب  وبفاعلية  مقاومة  من  املتعاقبة  الحكومات 
املهن  بعض  ستوفر  وماذا  املالية؟!  باملوازنات  ابينا  ام  شئنا  ارض 
الحرة من رضائب وهي التي كانت تحت لواء ما يسمى »بالنظام 
دينار  مليار   17 قيمته  »ما  هؤالء  يوفر  ان  ميكن  وهل  التقديري« 
تحتاجها ميزانية 2023 والتي ستكون يف حدود 62 مليار دينار بعد 
ان كانت سنة 2022 يف حدود 57٫2 مليون دينار ـ أما حجم الديون 
واملطالبة الدولة بتسديدها سنة 2023 فهي يف حدود 25 مليار دينار 

بي السوقي الداخلية والخارجية.
يف ظل هذه االرقام املتداولة ـ ما الذي ميكن ان يتغري يف عالقة 
بالواقع االجتامعي املرتدي للمواطني بعد ان تمنّ نسف وبشكل نهايئ 
بودن  حكومة  اننّ  بالتأكيد  لننهي  ـ  الوسطى«  بالطبقة  يسمى  »ما 
»عىل ضعف ادائها« يغيب عنها املرشوع االصالحي الحقيقي بعد ان 
ضمنت عىل امتداد سنة عنرص»االستقرار االجتامعي« ـ فهل بهكذا 
توجهات ستضمن استعادة ثقة رشكائها االقتصاديي بعد ان غيبت 
ونحن  نسأل  نحن  الداخل  يف  االجتامعيي  رشكائها  عن  الثقة  هذه 

نعرف مسبقا اننّ حكومة بودن ال تتكلم!!.
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األستاذ عزام املحجوب وداعا   
التونيس  الجامعي  األستاذ  املحجوب  عزام  توفيّ 
وقد  املرموق.  والدويل  العريب  االقتصادي  والخبري 
العالية  التونسية ومكيّنتْه كفاءته  الجامعة  دريّس ف 
ومن  األجنبية  الجامعات  عديد  ف  التدريس  من 
انجاز الدراسات لفائدة العديد من مراكز البحوث 
تنموية  وبدائل  استشارات  صياغة  ومن  اإلفريقية 
فاسو  بوركينا  ف  وخاصة  االفريقية  البلدان  لعديد 
ف فرتة حكم توماس سانكارا. وكان إىل جانب سمري 
العلوم  أمني عضوا فاعال ف »مجلس تنمية أبحاث 
وهو   )CODESTRIA( إفريقيا  ف  االجتامعية 
القرن  ستينات  ف  أمني  أنشأه سمري  الذي  املجلس 
العرشين ف داكار بالسينغال، كمخرب وهيكل مامثل 
لوضع  االجتامعية،  للعلوم  الالتينية  أمريكا  ملجلس 
التابعة  االفريقية  االقتصاديات  ارتباط  فكيّ  أسس 
واسترشاف  املهيمنة،  الدولية  الرأساملية  للمراكز 

اسرتاتيجيات تنمية بديلة. 
العلوم  مادة  ف  التدريس  املحجوب  عزام  وبارش 

ومضامني  بأدوات  التونسية  بالجامعة  االقتصادية 
مناقضة  يسارية  تقدمية  علمية  وبحثية  معرفية 
وتخريّجْت  السائدة،  الليربالية  االقتصادية  للمدارس 
عىل يديه أجيال من الباحثني املتشبيّعني بروح النقد 
والتجديد. ولعليّ كل هذه الخصال النادرة ف الوسط 
الجامعي التونيس التقليدي السائد، هي التي كانت 
وراء قرار السلطات التونسية حرمان أجيال طالبية 
التقاعد  عىل  فأحالتُْه  الجامعي،  درسه  من  إضافية 

الوظيفي ف سن الـ60، وذلك متاما كام فعلْت مع 
قمم جامعية مامثلة كتوفيق بكار وهشام جعيط.

الجانب  عىل  املحجوب  عزام  نشاط  يقترْص  ومل 
بالبحوث  كذلك  اهتم  إنه  بل  الجامعي  التدرييس 
التقدمية  النرشيات  ف  النظرية  واإلسهامات 
التونسية والعربية. كام كان له نشاط سيايس حثيث 
االجتامعية  للعدالة  ومنحاز  لالستبداد  مناهض 

وللسيادة الشعبية عىل املوارد والقرارات.
جيل  من  العرشين  القرن  سبعينات  ف  كان  فهو 
الرواد املناضلني الذين سبقونا ف منظمة برسبكتيف 
التونسية املعارضة ف املهجر، وانتمى إىل مجموعة 
التونيس«  »العامل  جريدة  أصدرْت  التي  غرونوبل 

وكان عم خميس )املولدي زليلة( أحد ُمحريّكيها.
مسألة  الثامنينات  بداية  ف  عليه  طرحُت  وحني 
اإلسهام ف مرشوع مجلة أطروحات اليسارية، كان 
بني واملُتطويّعني للكتابة فيها بدراسات  من أويّل املُرحيّ
تونس  ف  الرأساميل  الرتاكم  حول  قييّمة  علمية 

وصياغة البدائل لفكيّ االرتباط والتبعية.
االحرتام  من  زاخرا  رصيدا  املحجوب  عزام  ترك 
التي  والدراسات  والبحوث  الكتب  ومن  والتقدير 
االقتصادي/ واقعنا  تحليل  ملزيد  السبل  تفتح 

بهدف  ملموسة  بأدوات  امللموس  االجتامعي 
والتهميش  والتفقري  للتبعية  بدائل  استرشاف 

والحيف.
لذكراه  وفييّة  الصاعدة  األجيال  تكون  أن  وعىس 

بالوفاء لهذا الرصيد باإلثراء والتطوير.

احتقان وغضب 
وتهديد بغلق سوق 

الذهب بصفاقس 
ف  املصوغ  باعة  اطلقها  التي  الفزع  صيحة  بعد 
صفاقس واملطالبة بتعيني أمني لحرفة املصوغ أرشف 
ضم  اجتامع  عىل  االتحاد  رئيس  الرتييك  أنور  السيد 
اللومي  الدين  جامل  السادة  الصاغة  هياكل  ممثيل 
بوعزيز  والهادي  الذهبي(  )الهالل  تعاضدية  رئيس 
غرفة  رئيس  غربال  والطاهر  الصناعيني  غرفة  رئيس 
التجاراضافة اىل بعض املهنيني. وتركز االجتامع  عىل 
املصوغ.وتقرر  لحرفة  أمني  بتعيني  اإلرساع  رضورة 
وقت.  اقرب  ف  التعيني  المتام  صفاقس  وايل  دعوة 
الهام  بإنهاء هذا املوضوع  الوايل مل يرسع  خاصة أن 

واملثري للجدل منذ مدة
وحرفيي  تجار  من  لعدد  أمل  خيبة  حصلت  فقد 
صفاقس  وايل  تطبيق  عدم  من  بصفاقس  املصوغ 
عىل  القانون  تطبيق  سعيد  قيس  عىل  املحسوب 
بعد  وخاصة  النهضة  حركة  عىل  املحسوبني  احد 
اشارت  ما  حسب  الداخلية  وزارة  مصالح  تحفظات 
املعنية..  للجهات  مراسالتها  ف  املهنية  الغرف  إليه 
ايفاء وايل صفاقس  وساد االستغراب من خالل عدم 
السوق  امني  تعيني  إىل  الدعوة  ف  للمهنيني  بوعوده 
ثاين سوق  والحركية ألحد  الديناميكية  جديد العادة 

ذهب ف تونس إذا مل يكن أهمها.

تعزية
حرسة،  بكل  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  النقابة  تلقت 

خرب وفاة الزميلة بسمة بحري
إىل  التعازي  بأحريّ  النقابة  م  تتقديّ الجلل  املصاب  وإثر هذا 

عائلة الفقيدة وإىل أرستها اإلعالمييّة 
دها برحمته الواسعة. رحم الله الزميلة وتغميّ

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

فعىل الراغبني ف املشاركة االطالع عىل كراس الرشوط وسحب ملفات 
العروض من املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف.

ترسل العروض عن طريق الربيد مضمونة الوصول او الربيد الرسيع 
يوسف  سيدي  بساقية  والطفولة  للشباب  املندمج  املركز  مديرة  باسم 
الضبط ف ظرف  اىل مكتب  او تسلم مبارشة  الساقية 7120  ص.ب.34 
خارجي باسم السيدة مديرة املركز املندمج بساقية سيدي يوسف ختم 

مكتب الضبط تثبت تاريخ الوصول.
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 2022/12/26 حسب ختم 
مكتب الضبط للمركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف 

ترسل العروض عىل النحو التايل:
منفصلني  ظرفني  ف  املايل  والعرض  الفني  العرض  تضمني  يجب 
ثالث خارجي يختم ويكتب عليه مرجع  ومختومني يدرجات ف ظرف 

طلب العروض وموضوعه.
يتضمن الظرف الخارجي إىل  جانب العرضني الفني واملايل الوثائق 

االدارية

الوثائق االدارية:
1* ـ شهادة ف الوضعية الجبائية )األصل او نسخة مطابقة لالصل( 

سارية املفعول
2* ـ شهادة انخراط ف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

3*ـ  ترصيح عىل الرشف يقدمه العارضون بانهم ليسوا ف حالة إفالس 
او تسوية قضائية طبقا للرتاتيب الجاري بها العمل )ملحق عدد 02(.

4*ـ  ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم وعود او هدايا قصد التأثري عىل 
سري مختلف اجراءات الصفقة )ملحق عدد 03(

بانه مل يكن عونا عموميا  العارض  5* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه 
لدى االدارة او انه مىض عن انقطاعه عن العمل بها 05 سنوات عىل االقل 

)ملحق عدد 04(.
6* ـ االستشارة ف نسخته االصلية ممىض عليه ف جميع صفحاته من 

طرف العارض ويحمل طابع املؤسسة.
7* ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية

العروض  طلب  لوثائق  املصاحبة  املزود  عن  ارشادات  بطاقة  ـ   *8

معمرة وممضاة )ملحص عدد01(.
1/ العرض الفني: يحتوي عىل

* ـ التزام بأجل التسليم )ملحق عدد 06(.
* ـ ترصيح عىل الرشف ف توفري وسائل النقل املطلوبة )نسخة من 
البطاقات الرمادية لوسائل النقل باسم املشارك او عقد تعامل مع رشكة 
املذكورة  البيانات  حسب  للصفقة  املحددة  املدة  طيلة  نقل  خدمات 

بالفصل 05 )ملحق عدد 05(.
* ـ بطاقة رمادية تفيد ان وسيلة النقل مجهزة بغرفة تربيد )بالنسبة 

لقسط اللحوم والدجاج(.
* ـ قامئة ف وسائل النقل.

هام جدا:
بالنسبة لقسط الخبز:

* ـ شهادة تصنيف مخبزة من صنف )ج( مسلمة من مصالح االدارة 
الجهوية للتجارة املعنية.

2/ العرض املايل: يحتوي عىل:
* ـ االلتزام املايل

* ـ جدول االسعار
* ـ القامئة التقديرية.

الوثائق  عىل  املحتوية  العروض  فتح  لجنة  انعقاد  تاريخ  حدد  وقد 
االدارية والفنية واملالية ف جلسة علنية ليوم 2022/12/27 عىل الساعة 
والطفولة  للشباب  املندمج  للمركز  االجتامعات  قاعة  ف  صباحا   10٫00

بالساقية.

وزارة األسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ
المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية 

استشارة عدد 2023/01
يعتزم املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف اجراء استشارة للتزود باملواد الغذائية وذلك خالل الفرتة املرتاوحة بني غرة جانفي 2023 و31 ديسمرب من نفس السنة وفقا للقامئة املوالية.

القسطرقم القسط

مادة اللحم البقري ولحم علوش طابع أخرضالقسط األول

مادة الدجاج والبيضالقسط الثاين

مادة الخرض والغاللالقسط الثالث

مادة الخبز )باقات(القسط الرابع

مادة العطرية والحليب ومشتقاتهالقسط الخامس
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ضعف اللغات األسباب والعالج 

قضية ضعف النتائج وضعف املكتسبات شيئني مختلفني فضعف النتائج هو 
نتيجة تقييم تحصييل يف فرض او امتحان وطني بينام املكتسبات هي ما يبقى يف 
ذهن التلميذ ويقع استنفاره يف وضعيات معينة وتدل نتائج االمتحانات ان النتائج 
واالصفار التي يحصل عليها التالميذ هي مؤرش داّل عىل ضعف النتائج يف اغلب 
املواد اما املكتسبات فقد عملت وزارة الرتبية عىل قياس مكتسبات التالميذ وفق 
معايري دولية. كانت البداية مع سنوات االبتدايئ ليكون الهدف من القراءة حسب 
اهداف الحصص ان يتمكن التلميذ من قراءة أحرف ومقاطع وكلامت وفق الطريقة 
الشاملة والنتائج كانت كارثية وأثبتت الدراسات العلمية فشل هذه الطريقة. لقد 
ابتكر العامل طرق ووسائل اكرث تعبريا ونجاعة عن روح هذا العرص مام أدى اىل تقلص 
االستعامل اللساين وغزو الرموز واالشكال فنحن فشلنا يف مواكبة األجيال واسترشاف 
تطلعاتها وحاجاتها فجيل اليوم هو جيل األنرتنات والوسائط ولألسف مل نسترشف 
كيف نتعامل مع هذا الجيل فاملتغريات كانت أرسع وقلبت التصورات الرتبوية يف 

املقابل فان البيئة والسياقات التي تضع االنسان يف وضعية لسانية 
جامعية  انتكاسة  هنالك  ان  كام  كثريا،  تغريت  ومشافهة«  »كتابة 
للمطالعة ومخالطة املكتوب هذا الخطر ال نشعر به اال اذا قاربنا 
تدريس واستعامل وفهم العلوم فنحن وعىل عدم متكننا من اللغات 
الحية فإننا ندرس بها العلوم وهنا تظهر املفارقة الكربى فنحن ال 

نفهم هذه اللغة او تلك يف جوهرها ونستعملها أداة ليس فقط للتعبري بل للتفكري. 
فاللغة هي استعامل صويت قبل ان تكون كتابة والتي ظهرت مؤخرا والخطر اآلخر 
انه ليس لدينا يف تونس إطار مرجعي لتدريس اللغات او لتعلمها ليس لنا أدوات 
نقيس بها الدرجات التي يجب أن يصل اليها التلميذ وليس لنا أُطر تحدد املستوى 
معينة  لغة  الساعات  من  معينا  عددا  مثال  درس  إذا  التلميذ  اليه  يصل  قد  الذي 
واألطر املرجعية موجودة يف كل دول العامل إالّ يف تونس فكل يصنع إطاره املرجعي 
ويشتغل عليه. فتقييم اللغة العربية او الفرنسية او األنقليزية ال يخضع اىل نفس 

األطر املرجعية وال بّد من اإلقرار أنه بإمكاننا االستفادة من الرقمي إن استثمرناه 
تفاعليا ويقدم لك اإلصالح واشياء أخرى  املادة ويدّربك  فالرقمي يقدم لك  جيدا 
وهذا ليس اختيارا فال ميكن أن نفكر يف عقلية طفل نعده اىل 2050 وما بعدها 
بعقلية 1992 وان نحن مرصون عىل هذا فسنفقد عالقتنا بأبنائنا ولإلشارة فاملدرسة 
ليست جاذبة ألنها ال تلبي حاجات التلميذ ويجب ان يتملك الطفل التونيس القراءة 

باللغة العربية والفرنسية واألنقليزية باعتبارها لغة »مفتاح للعامل«.
* أحمد 

اللغة كأداة للتفكري وأداة للتعبري
يشري خرباء البيداغوجيا والفاعلني يف الحقل العلمي عموما ان اللغة متثل عائقا ابستيمولوجيا امام التلميذ ليتمكن من فهم علوم العرص وقد 
دلت األرقام واالحصائيات اىل وجود آالف االصفار يف امتحانات الباكالوريا يف مادة الفرنسية او األنقليزية هذه األسئلة تتعلق بطبيعة الربامج التي 
تُدرس وبطبيعة املواد وطرق التدريس التي رمبا وقع تجاوزها ومل تعد ناجعة لتدريس اللغات.ملعالجة هذا املوضوع استضاف املركز العريب لألبحاث 

ودراسة السياسات خرباء مبارشين وفاعلني يف الحقل الرتبوي وخرباء يف املناهج الدراسية.

لمسة وفاء
 في رادس 

باملدرسة  تّم  متميزة  أخوية  أجواء  يف 

االبتدائية بشارع الجمهورية برادس تكريم 

إدريس  وألفة  السعيدي  نعيمة  األختني 

وذلك  املهنة  رشف  عىل  إحالتهام  مبناسبة 

بحضور ثلّة من زمالئهام.

االحتفاء  الحفل  هذا  خالل  وتّم 

وقد  املصغرتني.  وعائلتهام  باألختني 

رضا  األخ  االبتدائية  املدرسة  مدير  حيّى 

تحظى  التي  املربنّي  مجهودات  الحرباوي 

بتقدير ومحبة محييا باملناسبة دور النقابة 

إىل  وقوفها  ودعمها  وتضحياتها  األساسية 

جانب منظوريها.

كلامتهم  يف  املتدخلني  كل  أثنى  وقد 

التي ألقوها باملناسبة عىل الخصال املهنية 

والشخصية التي متيزت بها زميلتاهم طيلة 

وحسن  وعطاء  جهد  من  عملهام  فرتات 

املعاملة.

السعيدي  نعيمة  األختان  وعربت 

وألفة ادريس عن شكرهام لكل من ساهم 

متمّنيتني  الحفل  هذا  وحضور  إعداد  يف 

التوفيق للجميع. وبهذه املناسبة السعيدة 

نتمنى لهام تقاعدا مريحا وأن ميتعهام الله 

بالصحة والعافية وطول العمر.

كتاب بيداغوجيا املقهورين
لتحرير  أيًضا  سياسية  ولكن  تعليمية  منهجية  املقهورين  بيداغوجيا  كتاب  يقدم 
املظلومني، وهو أمر مبتكر وشجاع للغاية نظرًا إىل السياق التاريخي الذي تّم وضع 
الكتاب فيه. كتاب قدمه للقارئ التونيس والعريب وترجمه إىل اللغة العربية كل من 
السيد محمد الطيب بدور متفقد تعليم متقاعد خريج مدرسة الرتشيح واملعهد األعىل 
يف  األستاذية  عىل  الحاصلة  غامني  سمرية  والسيدة  بباردو  املستمر  والتكوين  للرتبية 
العربية وآدابها أستاذة أوىل مميزة وذلك بعد الحصول عىل إذن برتجمة هذا  اللغة 
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وتصميم  ترجمة  العريب هو  القارئ  إىل  املقدم  القيم  األثر  هذا 
تونيس ونرش لدار تونسية )منشورات األفق(. 

وللمرتجمني محاوالت جادة يف الكتابة النقدية التي تهتم بالشأن 
بني  التونيس  التعليم  بعنوان  كتاب   2020 يف  لهام  وصدر  التعليمي 
خطر اإلفالس ورضورة تأسيس لتعليم تحرري منصف، ويف املنظور 

القادم قد نشهد لهام أثرا نقديا ملفتا.
مؤلف بيداغوجيا املقهورين، باولو فريري، كاتب ومعلم برازييل 
ولد عام 1921 وتويف عام 1997. قام بحمالت طوال حياته من أجل 
محو األمية يف بلده، وتحرير الطبقات األكرث اضطهاداً. بعد انقالب 
عام 1964 الذي وضع حًدا للحركات التقدمية، تم حبس فريري وتّم 
استجوابه وطرده أخريًا إىل تشييل. خالل هذه الفرتة قرر االنفتاح عىل 

العامل من خالل االهتامم بأشكال االضطهاد املختلفة.
الكتاب، الذي هو تتويج لفكر فريري، مقسم إىل أربعة أجزاء:

- تربير »تربية املظلومني«
- املفهوم »املرصيف« للتعليم أداًة للقمع. همومه. نقده.

- الحوار جوهر الرتبية والتعليم والذي ينظر إليه كمامرسة للحرية
- نظرية العمل املناهض للحوار.

التغلب عىل  للرشوع يف تطبيق عميل تحريري حقيقي، يجب عىل املضطهدين 
الخوف الذي غالبًا ما يكون ذاتيًا وغري واٍع، وتحرير أنفسهم، مام سيؤدي إىل تحرير 
أنفسهم  تعيني  الظاملون، من جانبهم، هم يف مخطّط حيث ال ميكنهم  مضطهديهم. 
خارج الحيازة املبارشة للعامل والناس. يتعامل فريري كثريًا مع مسألة أنانيّتهم الواردة 
يف شكل »كرم زائف« يف ما يتعلق باملضطهدين بهدف السيطرة عليهم بشكل أفضل 
يف  يتمثل  للمضطهدين  التحريري  العمل  إن  اإلنسانية.  أشكال  كل  من  وحرمانهم 
الخروج من هذا املخطط حيث يكونون مجرد أشياء يك يصبحوا ذواتًا يف حّد ذاتها، 
الذايت ال  الثمن للوعي  بالنسبة إىل فريري، هذا  أفعالهم.  ومدركني ومقتنعني بنطاق 
تنتمي إىل نظام االضطهاد. وما يستنكره فريري يف  أدوات  يتّم عىل أساس  أن  ميكن 
الرتبية التي قدمها الظاملون هو »املفهوم املرصيف للتّعليم«: »فعل إيداع ونقل القيم 
واملعرفة.  والسلطة  الحقيقة  ميلك  الذي  املوضوع  هو  املريّب  يكون  حيث  واملعرفة«، 
املتعلّمون يعتربون فقط أشياء، أوعية مصّممة لتلّقي هذا الجسم املعريف بشكل سلبي. 
ال يوجد مكان لتنمية الوعي النقدي بني املقهورين، الذين، منذ اللحظة التي يدخلون 

فيها هذا النظام، يتخلون عن أصالة أفكارهم ويصبحون نوًعا من »اإلنسان اآليل«.
نفسه مبفرده،  يعلم  أحد  اآلخرين، وال  يعلم  أحد  »ال  فريري،  باولو  إىل  بالنسبة 

الرجال يثقفون أنفسهم مًعا، من خالل وسيط العامل«. حان الوقت لوضع حّد لنظام 
لديهم  أن  التالميذ  يدرك  أن  يجب  لذلك  للحوار.  املجال  وإفساح  العمودي  التعليم 
باولو فريري يف  يواجهون تحديًا ملواجهته. ويركز  بالتايل  العامل وأنهم  مكانًا كامالً يف 
يُنظر  الذي  التعليم  أنه »جوهر  يحلّله عىل  الذي  الحوار،  أهمية  الثالث عىل  فصله 
إليه عىل أنه مامرسة الحرية«. الحوار بالنسبة إليه فعل من أعامل الخلق الذي يجعل 
من املمكن التعبري عن العامل والبحث عن الحقيقة بطريقة النهج الفلسفي. ويجب 
الحب  الحوار.  أساس  هو  الذي  الحب  منها  معايري  عدة  عىل  الحوار  هذا  يقوم  أن 
سيمكن املظلومني من التنازل عن أنفسهم من أجل قضيتهم، وأن ميتلكوا الشجاعة 
لتحرير أنفسهم: »إذا مل أحب العامل، إذا مل أحب الحياة، إذا مل أحّب الرجال، ال ميكننا 
التحّدث مع بعضنا البعض«. يعترب باولو فريري ثوريًا يدافع عن 
نهج عاملي حيث ال ينبغي أن يكون التعليم قانًعا بكونه نقاًل 
بسيطًا للمعرفة، بل يجب إنشاء عالقات جديدة بني املعلمني 

واملتعلمني...
بل  هرمية  أو  عمودية  العالقات  هذه  تكون  أال  يجب 
إيداع  إىل  املقهورين،  التعليم، وفًقا ملنهجية  جدلية. ال يهدف 
املعرفة بل إىل صقل الحس النقدي. من الواضح أن هذا يتطلب 
الخاصة  ومعرفتهم  العاملة  والفصول  التالميذ  تقييم  إعادة 
وقدرتهم التي ال تزال سليمة عىل فهم العامل وإعادة اخرتاعه إذا 
تم تزويدهم باألدوات الالزمة للقيام بذلك. إن مرشوع فريري 
االجتامعي  املرشوع  عن  ينفصل  ال  بالثورية  موسوم  الرتبوي 
أصحاب  الثورين  واملناضلني  القادة  إىل  موجه  فهو  والسيايس 
الفكر املستنري واملربني املشبعني باملفاهيم الفلسفية الطامحني 

إىل تعليم متحّرر يعمق الوعي وينتهج الحرية.
خالل  من  املقهورين  لتحرير  الكفاح  من  جزء  فكره  إن 
برضورة  وتبصريهم  وأسبابه  االضطهاد  واقع  يدركون  جعلهم 
االلتزام بالنضال من أجل االنعتاق وتحرير أنفسهم بل وتحرير قاهريهم الذين تربوا 
يف أحضان مجتمع تعود ثقافة الصمت وألفها حتى رآها قدرا محتوما. رفض فريري 
والثقافة  للتاريخ  مراعاة  اآلخرون، دون  أنتجه  ملا  استنساخ  نظرياته مجرد  تكون  أن 
والبيئة. بذلك كرس القاعدة التي تربط إنتاج األفكار بالغرب، وتجعل االستهالك من 
القاسية  النقدي املتفاعل مع ظروف بلده  نصيب بقية شعوب العامل. بإعامل الفكر 
بلور هذا الرتبوي الفّذ، من خالل مامرسته يف مجال الرتبية، أطروحة حول »فلسفة 
الرتبية والتعليم«، تقوم عىل تغيري دور التعليم يف جدلية عالقته بالسلطة واملقهورين.

 *أبو جرير 
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إلى السيد رئيس بلدية العمران

تنفيذ قرار
نهج  متساكني  من  املمضاة  العريضة  هذه  تلقينا  الشعب  يف  نحن 
الواليات املتحدة عدد 18 كام تسلمنا معها قرار الغلق البلدي الذي امضاه يف 
9 فيفري 2015 السيد زبري األرصم أيام كان يرتأس النيابة الخصوصية لبلدية 
تونس ننرشه كام وصلنا وهذا ال يعني البتة انحيازنا للمتساكنني وامنا نحن 
ننرش هذا بسبب قلقهم عىل اننا نرتك للطرف اآلخر فرصة الرد عىل هذا إن 
اراد ذلك مع التأكيد اّن قرار الغلق الذي هو مسؤولية الكاتب العام للبلدية 

ورئيس مركز الرشطة بالعمران مل يسع كل منهام إىل تطبيقه.
ـ  املتحدة باب سعدون  الواليات  بنهج  القاطنني  نحن املمضون أسفله 
تونس  بلدية  قرار  تطبيق  االمر  يهم  ملن  االذن  جنابكم  من  نلتمس  تونس 
املدينة، بغلق املحل الكائن بنهج الواليات املتحدة عدد 18 لصاحبه )ح/ب/م( 
وذلك لتغيريه من محل سكن إىل محل تجاري لبيع املياه واملرشوبات الغازية 
بالجملة مام تسبب يف ازعاج املتساكنني بعد الهرج والصخب ليال نهارا الناتج 
بالتفصيل  لبيعها  بعد ذلك  ثم  السلع  الثقيلة الفراغ  الشاحنات  عن وقوف 
الراحة واالمان منعدمة متاما مع صعوبة الدخول والخروج  حيث اصبحت 
اليومية  للحياة  املاء دون مراعاة  السيارات لرشاء  لتوقف  إىل منازلنا وذلك 

للمتساكنني او مراعاة أوضاع املرىض وكبار السن.

العوائد أملك باألحوال
* بقلم األستاذ: محمد الحمدي          

ديسمرب   17 انتفاضة  بعد 
 2011 جانفي   14  -
القرآنيّة  املدارس  انترشت 
البالد  والكتاتيب يف عرض 
أّن  جّدا  وواضح  وطولها 
كان  ذلك  عىل  عمل  َمْن 
ألخونة  مرشوعا  ميتلك 
جديد  جيل  وتربية  البالد 
طالبان  مبثابة  يكون 
تونس. ففي الّصباح الباكر 
الجوامع  قرب  مررَت  أّن 
صغارا  أطفاال  تسمع 
جامعّي  بشكل  يرّددون 
عن  القرآن  من  آيات 
طريق أشباه )مؤّدبني( أو 
يسرتعي  وماّم  )مؤّدبات(. 
األطفال  أّن هؤالء  االنتباه 
حفظ  إىل  دفعا  يُدفعون 

القرآن الكريم دون امتالك أبسط القدرات ومن أبرزها قدرة الّنطق والتلّفظ بالحروف بشكل سليم وذلك لتحويلهم عن طريق التّلقني 
إىل ببّغاوات بعد قتل ملكة التّفكري والّنقد لديهم.

إّن ما دعاين إلثارة هذه القضيّة هو تيّقني بشكل مطلق أّن ما يتّم يف دور العبادة وخارجها ليس الهدف منه ترسيخ الطّفل يف هويّته 
مثلام يُشاع وإمّنا هو عمل مسيّس يرمي كام قلنا سابقا إىل تكوين جيل ال يرى الوجود إاّل من زاوية التديّن اإلخوايّن.

إّن ابن خلدون الذي تفصلنا عنه أكرث من ستّة قرون قد نقد هذه الطّريقة التعليميّة العقيمة التي تُدّشن بتحفيظ القرآن واعتربها 
مرضّة للمتعلّمني الذين مل يسيطروا بعد عىل ناصية اللّغة ومل يدرسوا الّرياضيات والفنون واقرتح بديال تعليميّا ملا هو سائد يف بالد 

املغرب. يبدو أنّنا نطوي الزّمن طيّا يف التقّدم إىل الوراء بخطى ثابتة وتلك معجزة أخرى نضيفها إىل معجزات الّربيع العربي.
يقول ابن خلدون: »ولقد ذهب القايض أبوبكر بن العريب يف كتاب رحلته إىل طريقة غريبة يف وجه التعليم وأعاد يف ذلك وأبدأ وقّدم 
تعليم العربية والشعر عىل سائر العلوم كام هو مذهب أهل األندلس. قال: ألن الشعر ديوان العرب ويدعوعىل تقدميه وتعليم العربية 
يف التعليم رضورة فساد اللغة ثم ينتقل منه إىل الحساب فيتمرّن فيه حتى يرى القوانني ثم ينتقل إىل درس القرآن فإنه يتيرس عليك 
بهذه املقدمة. ثم قال: ويا غفلة أهل بالدنا يف أن يُؤخذ الصبي بكتاب الله يف أوامره يقرأ ما ال يفهم وينصب يف أمر غريه أهم ما عليه 
منه. ثم قال ينظر يف أصول الدين ثم أصول الفقه ثم الجدل ثم الحديث وعلومه، ونهى مع ذلك أن يخلط يف التعليم علامن إال أن 
يكون املتعلم قابال لذلك بجودة الفهم والنشاط. هذا ما أشار إليه القايض أبوبكر رحمه الله وهو لعمري مذهب حسن إال أن العوائد 

ال تساعد عليه وهي أملك باألحوال«.

االنتصار التونسي
على »الرجل األبيض«  

* صربي الرابحي   

مل نكن نحن العرب من مبتدعي التفرقة العنرصية املعارصة التي نراها اليوم، يتساوى 
الرجال عندنا يف كل يشء ويتاميزون عن بعض مبا أدركوا من بطوالت لذلك يحق لنا 
الفخر بأسالفنا عىل اختالف ألوانهم وأعراقهم وتجدنا نبحث عن ذلك الفخر حتى يف 
أصغر انتصاراتنا. كرة القدم مثالً أنصفت كل ما فينا، فلم نلبث بعد يف فخرنا باملنجز 
السعودي التاريخي حتى الح لنا نرص املنتخب التونيس عىل نظريه الفرنيس مبا فيه. 
انتظار يوم  أيام من  الحلم. خالل  التمرد عىل  أملنا يف  نرص حطم مهزومياتنا وجدد 
يحق  يكن  مل  املباراة،  رهان  من  السخرية  يتناوب عىل  الفرنيس  اإلعالم  كان  املقابلة 
للكثريين أن يحلموا بإنتصار تونيس مقنع عىل بطل العامل حتى إشعار آخر من الفيفا.

أسامء الالعبني وفرقهم املتطورة والعرصية وقيمتهم السوقية كانت كلها محددة يف 
التكهن بنتيجة املباراة من خارج دوائر األمل والعزمية والتحدي.

الجمهور العريب نفسه مل يكن يصدق وسوسة عروبته بأن وهم الرجل األبيض زائل 
وأن تجدد التمرد عليه جائز منذ »ديان بيان فو« وفوق كل أرض منصفة. أما ما وراء 
لعبة األحد عرش العباً والكرة الجلدية فتختفي نظرة فرنسا ملستعمراتها السابقة، تلك 
الضعيفة املتناحرة التي ال يحق لها أن تتمرد عىل اإلرث االستعامري الذي مل يشكل 
فطاملا  بعد.  يأِت  مل  حقيقي  هووّي  جالء  من  منقوصة  خطوة  إال  العسكري  جالؤه 
اعتربت املستعمرات السابقة نفسها ضعيفة أمام فرنسا سياسيا وإقتصاديا وثقافيا ومل 

يكن اإلذعان الكروي بعيداً عن كل هذا.
املهاجرين  دحر  قضايا  يف  فرنسا  يف  املتطرف  اليمني  وجد  األخرية  السنوات  خالل 
والتصدي للهجرة غري الرشعية بيئة خصبة الستاملة عديد الناخبني حتى أن اإلنتخابات 
الفرنسية األخرية أثبتت ذلك وأصبحت تنذر بالخطر املحدق مبن مل يتسنَّ لهم تسوية 
وضعيتهم القانونية بعد أمام حمالت ممنهجة من التشويه حد العنرصية واملطالبة 
بطردهم من الرتاب الفرنيس. لقد صار اليمني املتطرف يف فرنسا يضيق ذرعاً باختالف 
األعراق املستوطنة لفرنسا ويدعو إىل عودة الرجل األبيض إىل مكانته القدمية تلك التي 
ال يقربها الهمج والرببر، غري أن العوملة استطعت أن تحدث األفاعيل يف البنية العرقية 
للشعوب وأهمها فرنسا، فصار منتخبها الوطني خليطا من األفارقة والعرب، فعن أي 
القادمني  الوظيفيني يف منتخبه  بالفرنسيني  املغرتّ  الفرنيس  التعايل  يبحث  أبيض  رجل 

من جنسيات أخرى.
األجدر هو تجاوز األمر وتقبل الفسيفساء العرقية التي ال تنضبط للحدود اإلقليمية 
وال ميكن بأي طريقة منعها من التمدد يف أي مجتمع حتى ولو بلغ األمر تحصينه بإرثه 
االستعامري املتعايل عىل الشعوب كام تفعل فرنسا، ففي النهاية انترصت تونس حتى 
يف مجرد مباراة كرة قدم وكان نرصها أكرب من االنتصار يف اللعبة وإمنا كان هزمية أخرى 

ملن يزعجه أن تكون تونس حرة.
الفلسطينية إىل أرضية امللعب فوق  الراية  النهاية، أعظم ما يف املباراة كان نزول  يف 
سواعد شاب تونيس يلبس »الشاشية« فكان انتصار التونسيني لفلسطني أهّم من أي 
نرص آخر عرفوه من قبل. وما زالت كرة القدم تدهشنا برسائلها اإلنسانية التي ترد 

تباعاً من فوق األرض العربية شاحذة فينا عزائم أعياها الخذالن.
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الرسم والتلوين برباءة وتلقائية بها طفولة حيث لطخات األلوان 
* شمس الدين العوينالفنانة التشكيلية ألفة المثناني قبيل معرضها الخاص 

 كلام ذكرت أكودة أحالك االسم إىل عراقة الحركة املرسحية بهذه املدينة 
التي شهدت بعث أول جمعية مرسحية يف بدايات القرن املايض أي منذ ما 
يربو عن القرن عىل يد شيخ املرسحيني ورائد املرسح يف تونس إبراهيم بن 
حميدة األكودي، ومنذ ذلك التاريخ مل تفتأ األجيال املتعاقبة تنهل من معني 
ممن  وغريهم  وموليار وشكسبري  أرسطووسوفوكل  حياض  وترد  الرابع  الفن 
أسسوا البناء الدرامي وارتقوا باألبعاد اإلنسانية واألفكار املجتمعية والذوق 
املرسحي  املخيال  يف  توثبها  وعزائم  قوتها  مواطن  اكتشفت  لشعوب  العام 
ويف اللعب الدرامي، لذلك فإن جمرة الفعل املرسحي يف مدينة أكودة ومنذ 
ما يزيد عن مائة عام ما خبَْت إال لتتقد من جديد أكرث توهجا، فعىل إرث 
 )1985( األكودي  إبراهيم  مرسح  جمعية  تأسست  اإلبراهيمية  الجمعية 
وتأسس مهرجان أكودة ملرسح الطفولة )1988( وكالهام يواصل إثراء املشهد 

الثقايف محليا ووطنيا.
أكودة عىل  أبناء  املئات من  تتلمذ  األكودي  إبراهيم  يف جمعية مرسح 

التي عليها تنمومواهبهم وتصقل طاقاتهم ويتهيئون لخوض غامر الحياة بروح فنية إبداعية دافعة، ويف مهرجان  اعتالء الخشبة 
مرسح الطفولة وعىل امتداد خمسة وثالثني عاما تربىّ جيالن : جيل أول ارتاد املهرجان باألمس القريب طفال ليصبح اليوم أبا وأما 
لجيل ثان يترشىّب يف الزمن الراهن روعة الفن املرسحي طفال ليكون قريبا مربيا لجيل يتلوه عىل ذات اإليقاع ، إيقاع الخلق املتجدد.

قات -وكم هي كثرية  جيل بعد جيل وهذه التظاهرة املميزة ثابتة تجهد من أجل البقاء والتواصل، ورغم الهزات والعراقيل واملعوىّ
ب فيها الذوق  يف املجال الثقايف- فقد ظلت تحقق النجاحات وتصنع الصباحات، حضنا صديقا للمرسحيني وميدانا خصبا للناشئة يهذىّ

والسلوك، ويحميها من الجنوح واالنزالق يف مهاوي تيارات الهدم والضالل.
شهد ركح املهرجان عرب مسريته مئات العروض املرسحية يف كل األلوان واألجناس ومن مختلف املدارس واألصقاع، من تونس 
ومن خارجها، وساهمت يف أعامله وفقراته أعداد من املفكرين واملنظرين والباحثني، وأرشف عىل ورشاته خرية املنشطني املختصني 

يف كل عنارص العمل املرسحي، كاألداء الركحي وتقنية القناع والعروسة والرقص املرسحي والكوريغرافيا والسينوغرافيا.
وإذ تستعد هيئة املهرجان منذ أشهر لتأمني الدورة الخامسة والثالثني فال بد من التذكري أن ال FTEA يف دورته 35 التي تنتظم 
من 18 إىل 25 ديسمرب 2022 تجاوز الحدود املغاربية إىل العاملية وهوأول مهرجان مختص يف مرسح الطفل يف تونس كاد يفقد 
وهجه لوال إرصار وثبات املرشفني عليه أمام صمت مريب للجهات الثقافية املعنية تجاه قلة اإلمكانيات املادية املتاحة وعدم دعمها 
بالشكل املطلوب والدعوة ملحة هذه املرة إىل أن تتعاطى سلطة اإلرشاف مع مهرجان اكودة ملرسح الطفولة كمجرد تظاهرة ثقافية 
بل قلعة من قالع الثقافة التونسية واحد اهم بوابات الفن الرابع للعبور نحوالضفة األخرى.. من أجل صنع املستقبل الذي نريد أن 
ر )من أجل العيون  نرسمه يف أحداق الرباءة لطفل متطلع إىل الحياة، إىل النور... وذلك كام يقول مديره وأحد مؤسسيه الصادق عامىّ

الحاملة من أجل التأسيس وصنع الصباحات القادمة(. 
   * محمود بن منصور

مثل حلم ناعم متيض األلوان اىل جهة يف القلب تعيل 
من شأن املعاين حيث الجهات كلامت ملونة وتعابري وجد 
تأخذ من العنارص والتفاصيل فكرتها األوىل.. هي األشياء 
حيث الجامل املبثوث والبهاء النادر أين يستيقظ الكائن 

بعد غفوة رأى فيها الكون علبة تلوين...
من  القادمة  األمنيات  أيقظته  الذي  الكائن  هذا 
مدن القلب.. من أزقة الجامل وقد ألفت الذات ينابيعها 
لرتسمها مثل أطفال يف براءاتهم األوىل... بعني القلب.. ال 
والتلوين  الرسم  أثاثه  قول  من  فسحة  إنها  الوجه.  بعني 
التواريخ  قريوان  يف  الجدران..  خلف  قدمية  وحكايات 

واألحالم النادرة.
الفن هنا باب مفتوح عىل جملة ابتكارات ومهارات 
حيث  األكوان  هذه  عنارص  فنانتنا  وبها  منها  تلمست 
التلوين  من  مناطق  إىل  والتأويل  والوجد  الحنني  قادها 
لتأخذها فكرة الفن والرسم اىل ذاتها لرتى العامل واآلخرين 
ديدنها  واالبداع  والجامل  املوسيقى  من  شتى  هيئات  يف 
أمكنة  تزين  أن ترى لوحاتها وأعاملها وهي  يف كل ذلك 
وجهات شتى من هذا العامل املفتوح عىل الدهشة والحلم 
االنسان  حيث  املريرة  وتداعياته  ومفاجآته  أحداثه  رغم 

يروي شيئا من سريته املكللة باألىس... وبالفرح النادر..

هكذا نلج عوامل الطفلة التي ولعت بالفن والتلوين 
نهجا تجاه حياة اجمل ومن هنا كانت رحلتها املخصوصة 
يف  متعددة  وفضاءات  أروقة  يف  أعاملها  لتربز  الرسم  مع 
تونس وخارجها ال تلوي عىل غري القول بالفن التشكييل 
مثلها..  الحاملة  عواملها  خالله  ومن  به  ترى  باذخا  عنوانا 
كثري  بها  وتلقائية  براءة  يف  عندها  والتلوين  الرسم  عوامل 
طفولة حيث لطخات األلوان يف سياق به حكاية من نقد 
دة  وسخرية ورسائل يف لعبة من التجريد وبتقنيات متعدىّ
بني  وأبعادها  تعددها  يف  اللوحات  حيث  الكوالج  منها 
التي  الفنية  األهواء  من  ذلك  اىل  وما  واألكريليك  الزيتي 

رأت فيها ألفة أسلوبها املعرب عن دواخلها وذاتها.
لها  كانت  التي  املثناين  ألفة  التشكيلية  الفنانة  هي 
مؤخرا مشاركة ضمن فعاليات ثقافية وفنية عىل هامش 
القمة الفرنكوفونية بجربة لتربز بالقول مشرية اىل لوحاتها 
عىل كونها شيئا من ذاتها واعتامالت شواسعها فنا وهياما 

ومالذا نحو البهاء امللون.
الرسم عندها فسحة القلب وهي التي خربت منطق 
املعروضة  أعاملها  كانت  الفنية  الجولة  هذه  من  الفن.. 
لطفي  الفنان  اعداد  من  فنية«  »مؤانسات  بجربة ضمن 
ميدون  جربة  الثقافة  بدار  ابداعاتها  وكذلك  القلفاط 

سالم«..  تعبرية  »الفن  للصورة  الدويل  املهرجان  ضمن 
واىل جانب هذه املشاركة النوعية بجربة، نوفمرب 2022 
كانت للفنانة ألفة مشاركات أخرى منها يف املهرجان ال 
سنوي للفنون البالستيكية باملنستري، سبتمرب 2022 بعرض 
للفنون  الدويل  وباملهرجان  املارينا  معرض  يف  األعامل 
بسيدي بوسعيد جويلية 2022 ويف العرض األول لألعامل 
الثاين يف بلدية  يف معرض HEDI TURKI ويف املعرض 
 SO-GALERIE سيدي بوسعيد ويف معرض املجموعة يف
األصلية«  ، مع مجموعة »تونس   2022 تونس جويلية   ،

ويف املعرض الفني السنوي باملنامة البحرين ،ماي 2022 
الدويل  باملهرجان  الرشق  يف  البحرين  ألوان  معرض  ويف 
األول  املعرض  2022 ويف  البحرين، ماي  باملنامة  للفنانني 
الثاين لألعامل يف  لألعامل يف معرض الحائط ويف املعرض 
»الزمور«  ملتقى  وضمن  »فرج«  ببيت  الخاص  املتحف 

الدويل للفنون والسياحة،
»دار  الضيافة  بيت  معرض  ويف   2021 سبتمرب 

جدي«...
 ...« ألفة  الفنانة  تقول  وتجربتها  الفني  نهجها  عن 
قواعد  أي  ودون  مجاين  أصيل،  انتقايئ،  أصيل،  أسلويب 
وتقنيتي: وسائط مختلطة، لوحة بني زيتية وباألكريليك... 
إيفان  مدرسة  يف  تدربت  حيث  الفني  تدريبي  يل 
الجمعية  مع  العريب  الخط  وعىل  للفنون  إيفازوفسيك 
وقمت  العريب«  »الخط  العريب  للخط  التونسية  الوطنية 
نجيب  واملعلم  الرسام  مع  مختلفة  تقنيات  يف  بدورات 
زنايدي وحصلت يف مساري التعليمي وتكويني األكادميي 
عىل ماجستري يف الدبلوماسية والعالقات الدولية ودبلوم 
متقدم يف التاريخ والحضارة واللغة الفرنسية وكلية األداب 
ودوليا  ووطنيا  محليا  متعددة  الفنية  ومشاركايت  مبنوبة 

أعد ملعرض فني خاص للفرتة القريبة...«.

دار الشباب والصالون الثقافي الشجرة أكودة

العاملي  اليوم  مبناسبة 

وبإرشاف  العربية  للغة 

للشباب  الجهوية  املندوبية 

دار  تنظم  سوسة،  والرياضة 

باالشرتاك  أكودة  الشباب 

الشجرة  الثقايف  الصالون  مع 

بهذا  احتفائية  تظاهرة 

املوعد وذلك يومي 16 و18 

شعار  تحت   2022 ديسمرب 

»لغتنا نخوتنا« وقد تضْمنت 

منها  األول  اليوم  يحمل  حيث  انتظامها،  عىل  القامئون  اجتهد  مختلفة  فقرات 

إلنجاز  دلدول  الرحامن  عبد  الرسام  دعوة  ديسمرب   16 الجمعة  ليوم  املوافق 

الخطاط محمد  مع  بالتعاون  وذلك  القرى«  أم  »أكودة  عنوان  تحمل  جدارية 

»أحرف  معرض  تدشني  أكودة  الشباب  بدار  الفنون  رواق  يشهد  ثٌم  الورداين، 

الرابعة مساء أمسية شعرية  الزواري، لتقام يف حدود  وزخرف« للرسام محمد 

مبشاركة الشعراء نائلة عبيد، سامل الرشيف وجالل باباي إىل جانب اعضاء مجلس 

اتيكودا األديب بدار الشباب عىل غرار غادة العيايش؛ أسامة الحاج محمد؛ وئام 

وصالت  األمسية  وتتخلل  هذا  عامر...  بن  وسريين  الله  خلف  يرسى  النخيل، 

موسيقية عىل آلة البيانو أما صبيحة يوم األحد 18 ديسمرب فتحمل بني طياتها 

انطالق أشغال ورشة يف الخط العريب تأطري وتنشيط الفنان إكرام الغريب يليها 

امللتقى لتختتم فعاليات تظاهرة  الزواري وضيوف  الرسام محمد  حفل تكريم 

التقدير عىل  توزيع شهائد  ثم  الفائزة  الخطية  األعامل  بتتويج  نخوتنا«  »لغتنا 

أعضاء مجلس اتيكودا األديب املشاركني يف األمسية األدبية.  
* يحيى

أمام تجاهل الجهات المعنية لدعمه 
مهرجان أكودة الدولي ملسرح الطفولة : نبض الوفاء .. 

»لغتنا نخوتنا« جدارية »أم القرى«، 
ورشة للخط العربي

 وتكريم الرسام محمد الزواري
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واإلبداع  للفنون  العربية  الرابطة  هيئة  اختارت 
قافلة  مهرجان  من  عرشة  الثانية  الدورة  تخصيص 
الدورة  بوترعة، وهي  املرحوم شكري  للشاعر  املحبة 
بدار   2022 ديسمرب   24 إىل   22 من  ستلتئم  التي 
الثقافة املغاربية ابن خلدون بالعاصمة، تحت شعار 
»التصوف العلمي من الندية إىل االنصهار أو الصوفية 
الدورة  وستشهد  الشعبية«،  والذاكرة  العلم  بني 
املغرب،  فلسطني،  أهمها  عربية  دول  من  مشاركات 
ليبيا، العراق والجزائر٬ إىل جانب املشاركة التونسية، 
وتنتظم هذه التظاهرة بإرشاف وزارة الشؤون الثقافية 
ووالية  التونيس  الشعر  بيت  من  كل  مع  بالتعاون 
مبنوبة  والرياضة  للشباب  الجهوية  واملندوبية  منوبة 
خلدون  ابن  الثقافة  ودار  الليل  وادي  الشباب  ودار 
املغاربية وبالرشاكة مع جمعية سنا سفيطلة وجمعية 
مدارات املغربية ومبساهمة نادي الرسد توفيق بكار 

بدار الثقافة ابن خلدون املغاربية.  
وسيكون االفتتاح يوم 22 ديسمرب الجاري من دار 
الثقافة املغاربية ابن خلدون حيث تقام مجموعة من 
املغريب  الرسام  الكتب ومعرض  منها معرض  املعارض 
الشعرية  املقتطفات  لبعض  االستامع  ثم  منري  محمد 
وستشهد  بوترعة  شكري  املرحوم  الشاعر  بصوت 
اإلعالمي  ها  ويسريرّ طها  ينشرّ التي  االفتتاحية  الجلسة 
ناجي بن جنات بعد كلامت االفتتاح من قبل وزيرة 
الشعر  بيت  ومدير  تونس  ووايل  الثقافية  الشؤون 
واإلبداع،  للفنون  العربية  الرابطة  ورئيسة  التونيس 
تكريم عائلة الشاعر شكري بوترعة من خالل االستامع 
إىل شعراء العائلة وكلامتهم وهم زوجته منية بوترعة 
وأخته الشاعرة ضحى بوترعة والشاعرة آمال بوترعة 
»شكري  بكتاب  واالحتفاء  الرشايطي  رياض  والشاعر 
عن  الصادر  نعرفك«،  كنا  أننا  تذكرنا  أخريا  بوترعة: 
املايض  أكتوبر  يف  املغربية  الثقافية  مدارات  مجلة 
الشاعر والكاتب املغريب محمد منري  وهو من إعداد 

التونسيني  منهم  الكترّاب  من  مجموعة  تأليف  ومن 
والتونسيات فتحية الهاشمي وضحى بوترعة والكاتبة 
سنية  والشاعرة  داود  بن  سامح  التشكيلية  والفنانة 
رياض  والشاعر  رجب  بن  محمد  واالعالمي  فرجاين 
املغاربة  واملبدعني  الشعراء  جانب  إىل  الرشايطي 
سعيد  والناقد  ملتوين  حفيظ  والزجال  بلبايل  احميدة 
الحسن  والشاعر   مييل  سعاد  والشاعرة  بوعيطة 

الكامل.
شعرية  قراءات  أيضا  االفتتاحي  اليوم  وسيشهد 
مختلفة لكل من فاطمة بصور ومحمد لخرض جويني 
رقية وجالل خشاب  القادر  بوغازي وعبد  ومصطفى 
وآمال محمد سليامن ومنى محمد سليامن إىل جانب 
السبيعي،  وليد  كرميي،  منصف  التونسيني  الشعراء 
بوترعة،  ضحى  ميينة،  بن  الدين  نور  سايس،  مراد 
ذلك  إثر  م  لتقدرّ الهاشمي  وفتحية  الرسايري  سليمى 
الشعرية  واملداخالت  الحية  الشهادات  من  مجموعة 

حول كتابات شكري بوترعة.
ويوم 23 ديسمرب الجاري يكون املوعد مع تنشيط 
وناس  السالم  أنصار  فرقتي  مع  الليل  وادي  لشوارع 
معرض  الليل  وادي  الشباب  بدار  ينتظم  ثم  الناس 
للرسم ومعرض للكتب لتنعقد جلسة يديرها الشاعر 
م فيها األستاذ منذر املرزوقي  املغريب محمد منري يقدرّ
مداخلة بعنوان »العالقة بني األدب والتصوف« تليها 
املغرب  من  بوعويطة  سعيد  لألستاذ  ثانية  مداخلة 
بعنوان »هاجس التجريب واشتغال الرؤيا الصوفية يف 
الرواية العربية - رواية »ظل الله« لفتحية الهاشمي 
بوذينة شهادة  الروائية رفيعة  م من  تقدرّ ثم  منوذجا« 
عبد  لألستاذ  ثانية  روائية  شهادة  تليها  أوىل  روائية 
الفارض  ابن  ديوان  تقديم  خالل  من  يوسف  املجيد 
شعرية  بقراءات  املهرجان  من  الثاين  اليوم  ويُختتم 

لعدد من الشعراء من املغرب والجزائر وتونس.  

* ناجي الخشناوي 

ثقافة

يف الوقت الذي يحتفل فيه الجمهور املغريب والعريب عموما بتحقيق 
منتخب املغرب لكرة القدم إنجازا غري مسبوق بتأهله إىل الدور نصف 
النهايئ لكأس العامل لكرة القدم إثر إزاحته املنتخب الربتغايل يف العاصمة 
إثر  عىل  املغاربة  األشقاء  أفراح  تونس  يف  تواصلت  الدوحة،  القطرية 
تتويج املرسحية املغربية »حدائق األرسار« للمخرج محمد الحر بالجائزة 
الكربى )العمل املتكامل( للدورة 23 أليام قرطاج املرسحية التي أسدل 

عليها الستار مبرسح األوبرا مبدينة الثقافة.
وحصلت مرسحية »حدائق األرسار« أيضا عىل جوائز أفضل إخراج 
املرسح  تحصل  فيام  نسايئ.  أداء  أفضل  وكذلك  سينوغرافيا  وأفضل 
تونيس عىل جائزة واحدة هي جائزة »أفضل نص« وقد كانت من نصيب 

مرسحية »تائهون« للمخرج نزار السعيدي.  
وتم خالل حفل االختتام، الذي جرى بحضور وزيرة الشؤون الثقافية 
حياة قطاط القرمازي ونخبة من املرسحيني التونسيني والعرب واألفارقة، 
بن سعيدان وسلوى محمد  فاطمة  القديرتني  املمثلتني  تكريم كل من 

والباحث واألكادميي محمد العوين.  
ويف ما ييل النتائج الكاملة للمسابقتني الرسمية واملوازية للدورة 23 

أليام قرطاج املرسحية:  
»حدائق  الكربى(: مرسحية  )الجائزة  متكامل  عمل  أفضل  جائزة   -

األرسار« )املغرب(  
- أفضل إخراج: محمد الحر مرسحية »حدائق األرسار« )املغرب(  

السعيدي عن مرسحية  ونزار  الحليم مسعودي  عبد  نص:  أفضل   -
»تائهون« )تونس(  

- جائزة أفضل سينوغرافيا )أسندها مرسح األوبرا(: مصطفى العلوي 
ومحمد الحر عن مرسحية »حدائق األرسار« )املغرب(  

- جائزة أفضل أداء رجايل: غسان أشقر عن مرسحية »لغم أريض« 
)فلسطني(  

»حدائق  مرسحية  عن  تلميس  جليلة  نسايئ:  أداء  أفضل  جائزة   -
األرسار« )املغرب(  

- جائزة االتحاد العام التونيس للشغل »فرحات حشاد« ألفضل تقني: 
الفنان العرائيس محمد نوير )مرسحية »املنفى« للمخرج نادر بلعيد(  

الوطنية  النقابة  )تسندها  التعبري  لحرية  الحمروين  نجيبة  جائزة   -
للصحافيني التونسيني(: مرسحية »ثقوب سوداء« لعامد املي )تونس(

- تنويه خاص: مرسحية »عطارد« ألوس إبراهيم )تونس(  
- جوائز مرسح الحرية بالرشاكة مع الهيئة العامة للسجون واإلصالح:  

- الجائزة األوىل: مرسحية »تخلبيزة« للسجن املدين بربج العامري  
- الجائزة الثانية: مرسحية »بالسالمة« لسجن النساء باملسعدين.  

- الجائزة الثالثة: مناصفة بني العملنينْ »هذا بختي« للسجن املدين 
باملهدية و«Xy« لسجن النساء مبنوبة.  

الجوائز املوازية:  
- جائزة صالح القصب لإلبداع األديب: املخرج توفيق الجبايل )تونس( 
واملرسحي  واألكادميي  )العراق(  الجودي  جبار  والسينوغرايف  واملخرج 

محمد املديوين )تونس(.

املرسحية املغربية »حدائق األرسار« ملحمد احلر تتوج باجلائزة الكربى
اختتام أيام قرطاج المسرحية 2022: 

سينتظم بني واليتي تونس ومنرّوبة:كانت 

التوايل ترشف جمعّية مهرجان قافلة املحّبة يف دورته الثانية عرشة الثاين عىل  للموسم 
مختار  )أيّام  مهرجان  تقديم  عىل  مراجعات 
من  الزارات  مبدينة  الطالئعي  للشعر  اللغامين 
الراحل  الشاعر  رأس  مسقط  قابس(  والية 
بعد   21 الدورة  هذه  وتعّد  القصيدة‹  ›شهيد 
املهرجان  قيام  فيها  تعطّل  لفرتة  دام  توّقف 
مبدينة الزارات. وكانت جمعّية الثقافة البديلة 
مبارث مشكورة قد أثثت مهرجانا يحمل اسم 
أن  قبل  متتالية  دورات  سّت  زهاء  الشاعر 
يعود املهرجان إىل مساره الطبيعي والتاريخي 
يف مدينة الزارات. حيث يرقد الشاعر يف عمق 

قلبه وأنفاسه الخالدة.
الثائر  الشاعر  القصيدة  يكون شهيد  فمن 
عّتم  التي  لألجيال  بالنسبة  اللغامين  مختار 
عليها األنظمة املتعاقبة معرفة واكتشاف هذا 
العلم من أعالم الثقافة واإلبداع القلمي مقالة 
البابطني  مدونة  يف  مثبة  هو  كام  هو  وشعرا. 

العربية للشعر العريب.
*الشاعر الذي أقسم بانتصار الثوار*
*ورقات من تاريخ تونس الشعري*

*شهيد الكلمة الحرّة الشعبّية*
 -  1952( اللغامين  املختار  الشاعر  سرية 

1977 م(
ولد يف قرية الزارات )قابس( بتونس، وتويف 
ريعان  يف  يزال  ال  وهو  )العاصمة(  تونس  يف 
علومه  تلقى  تونس.  يف  حياته  قىض  شبابه. 
 -  1958( الزارات  بقرية  االبتدائية  املدرسة  يف 
الثانوية،  قابس  مبدرسة  التحق  ثم   ،)19644
ثم   ،1970 عام  البكالوريا  شهادة  عىل  وحصل 
اآلداب،  بكلية  فالتحق  العاصمة،  تونس  قصد 
 .1976 عام  فيها  وتخرج  العربية،  اللغة  قسم 
شهرين  بعد  وتويف  تستور،  مبدينة  أستاًذا  عني 

من تعيينه.
اإلنتاج الشعري: له ديوان مطبوع بعنوان: 
الدار   - الشمس«  انتصار  عىل  »أقسمت 
قومي  شاعر   .1978 تونس   - للنرش  التونسية 
قصيدة  كتب  قلق،  مجدد  علمي  اشرتايك 
تصارع  عرب  ينشأ  جدل  شعره  يف  التفعيلة، 
املناجاة،  نازع  يعكس  مبا  الداخلية،  األفكار 

كام أن كثريًا من قصائده تتعدد فيها األصوات 
أقرب  فهي  الشاعرة  الذات  مستويات  وتتباين 
إىل الحوار، ومجمل شعره يصدر عن وعي يقظ 
العريب مثل: »الهوية - املصري -  الواقع  لقضايا 
املوقف من اآلخر«، فضالً عن اهتاممه بالقضايا 
الفلسطينية.  القضية  مثل  الرصيحة  السياسية 
وإذا كانت قصائده تنطلق من لحظات معيشة 
آنيًا، فإنها تشتبك بالتاريخ، وتجد فيها شواهد 
ورغبته  الثوري،  نزوعه  وتربر  الحارض،  تيضء 
تحت  العريب  اإلنسان  معاناة  عن  الكشف 
أساليب القهر املختلفة، مبرًشا بغد أفضل، قد 
تكون رصيحة، وقد تتوسل بالرمز، ورمبا نجد يف 
شعره أصداء لكبار شعراء الحداثة أمثال صالح 

عبدالصبور ونزار قباين.
إالرّ  الشاعر  حقرّ  الفقرة  هذه  تفي  ال  وإن 
بهذا  نكتفي  أن  يفرتض  الصحفي  املقال  أنرّ 
اإليجاز. تاركني للذين يتمكنون من حضور هذا 
التعررّف  مزيد  القصيدة(  شهيد  )عرس  العرس 
عىل الشاعر وجوانب من مآثره من خالل يوم 
 23/12/2022 الجمعة  صباح  ينتظم  درايس 
له  م  ويقدرّ بالزارات.  العمومية  املكتبة  بفضاء 
ثلرّة من األساتذة املشهود لهم. كام يؤثث هذا 
البحث  )مجموعة  الفنيرّة  فقراته  يف  العرس 
نرباس  امللتزم  الفنان  بقيادة  بقابس  املوسيقي 
وللجمهور   22/12/2022 االفتتاح  يوم  م(  شامرّ
لقاء مع الفنرّ الشعبي الجنويب ممثل يف )طائفة 
عشية  التومي(  حبيب  الفنرّان  بقيادة  غبننت 
السبت  لقاء  ويكون   23/12/2022 الجمعة 
24/12/2022 مع الفنرّان يارس جرادي يف حفل 

فنرّي هو خامتة الربنامج الفنرّي.
هذه  برنامج  ضمن  الشعريرّة  وللكلمة 
الدورة حظرّها الوافر حيث تقام سهرات وأمايس 
الشعبي  للشعر  مخصصة  أمسية  منها  شعريرّة 
والبقية يتداول فيها عىل املنرب لفيف من شعراء 
الوطن من عدد من بقاعه وعواصمه الشعرية 
الوطن  والقرصين من  تطاوين  من قفصة من 

القبيل والشامل كام الجنوب الرشقي والغريب.

* املختار املختاري الزارايت

أّيام خمتار اللغامين للشعر الطالئعي بالزارات
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* كنت من أهم الصحافيني الثقافيني وخاصة يف 
دار الصباح، لو عدت بنا إىل تلك املرحلة؟ 

ثقافية  بتجربة  محّمال  الصحفي  العمل  بدأت   -
بعض  لدى  معروفا  كنت  انتدايب  تم  فلام  فريدة 
املسؤولني يف الجريدة ألين نرشت فيها بعض نصوص 
ثقافية  بحركية  تعج  الساحة  كانت  وقد  البدايات. 
ثقافية  روح  مع  والتحديث  بالتجديد  تتميز  واسعة 
وجود  رغم  األمام  إىل  بتونس  التقدم  تريد  ثورية 
قوى الجذب إىل الوراء وهي موجودة دوما هدفها 
مصالحها الخاصة وهي تعرتض عىل أي يشء جديد 
متكنوا  فقد  املهيمن.  هو  الجديد  يصبح  أن  خشية 
كانت  السلطة  أن  الثقافية رغم  الطليعة  من رضب 
والرتويج  النرش  وسائل  لها  وتفتح  وراءها  تقف 
من  العديد  هناك  عمر،  بن  صالح  محمد  ويقول 
االشرتايك  الحزب  إىل  منتمني  كانوا  الذين  الطليعيني 
الدستوري ومل يكونوا ثوارا وال معارضني. فهل تعلم 
كان صوت  الذي  العمل  لجريدة  الثقايف  امللحق  أن 
الطليعة األدبية تقريبا قد توقف ملدة زمنية طويلة 
بأمر  فيه، وذلك  تغيريي  إبعاد كل نفس  تم  أن  إىل 
امللحق نرش تحقيقا  الرئيس بورقيبة نفسه ألن  من 
اللّغامين  أحمد  بالشاعر  التنكيل  وتّم  املدح...  حول 
برسم كاريكاتوري يظهره يتمسح عىل أعتاب القرص 
وكان الرسم من إبداعات الفنان عيل عبيد الذي كان 
العمل... مبعنى ال خوف منه... وقد  رساما لجريدة 
حدث اإلفالت الذي أّرخ لفرتة نحّس معها بأن الكثري 
التغيري  يف  فعال  يرغبون  واألدب  الثقافة  أهل  من 
حركة  آنذاك  وظهرت  الدميقراطية.  ويف  الحرية  ويف 
وطني  مجلس  شكل  يف  الدميقراطيني  االشرتاكيني 

للدفاع عن الحريات برئاسة أحمد املستريي، كام أن 
بعض اليساريني عّمقوا تجاربهم السياسية فأصبحوا 

يعمرون السجون.
* األكيد أن األحداث كانت كثيرية... أليس كذلك؟
السيايس  القرار  بأن  بدأت ألذكر  أعود من حيث 
رجالها  من  إال  اندثرت  أن  إىل  تنهار  الطليعة  جعل 
من  وهناك  اإلبداع  بآخر  أو  بشكل  واصلوا  الذين 
ابتعد عن الثقافة أصال. وهناك من غرّي التوجه متاما 
مع  أمره  دبّر  من  وهناك  الطليعة.  عن  يدافع  ومل 
الحياة  تدار  هكذا  أو  األمور  تدور  وهكذا  النظام. 
ولسنوات  بدايايت  يف  عملت  لقد  الوقت.  ذلك  يف 
طويلة مع الهادي العبيدي وعبد الجليل دمق وعبد 
وصالح  قاسم  الحاج  السالم  وعبد  الفرايت  اللطيف 
الحاجة وأحمد عامر وعبد الحميد القصيبي وسارة 
عبد  بن  وأحمد  اإلمام  الرؤوف  وعبد  املقصود  عبد 
الله واملختار الطريفي ومحمد قلبي... تعلمت منهم 
وتتلمذت عىل بعضهم يف طريقة إعداد الجريدة من 
متكنت  لكني  األخرية.  صفحتها  إىل  األوىل  صفحتها 
أيضا من أن أصبح من رجاالت الجريدة وتعلم الكثري 
غادرت  وقد  رؤيتي.  وفق  املهنة  هذه  الشباب  من 
ورثة  من  واحد  مع  إثر خالف   2006 عام  الجريدة 
متقاعدا  منها  أخرج  أن  وفضلت  املؤسسة  صاحب 

محمد  الدكتور  اختارين  أشهر  ستة  حوايل  وبعد 
العربية  للمنظمة  العام  املدير  عاشور  بن  عزيز 
بإدارة  مكلفا  ألكون  والعلوم  والثقافة  للرتبية 

اإلعالم ضمن ديوانه. عىل كل ما زالت الصباح حية 
وما زال النضال الصحفي رغم صعوبات املرحلة ولوال 
أبناء هذه املؤسسة ملا كانت الصباح اليوم موجودة 
ففي بداية الثورة كان الحّكام الجدد يحملون رغبة 
يف السيطرة عليها خاصة أنها أصبحت ملك الدولة مبا 
أن صاحبها الذي اشرتاها من ورثتها هرب من البالد 
واألسباب معروفة وال فائدة من العودة إىل تعدادها. 
كنت  ملا  الصباح  تحرير  هيئة  لنا  تقدم  كيف   *

تعمل بها؟
قبل  التي ذكرتها  تأملنا يف هذه األسامء  ما  إذا   -
الفرايت  اللطيف  وعبد  العبيدي  الهادي  مثل  حني 
هؤالء  أن  نالحظ  وغريهم  اإلمام  الرؤوف  وعبد 
مختلفة  ومشارب  توجهات  عدة  ميثلون  الصحافيني 
لعبوا  والليرباليون  واليساريون  املحافظون  فمنهم 
أدوارا مهمة وخطرة يف السياسة واالقتصاد والثقافة 
يف  وبرزوا  والثامنينات.  والسبعينات  الستينات  يف 
ويف  األسود  الخميس   1978 جانفي   26 أحداث 
بكتاباتهم  ومتيزوا   .1984 جانفي   3 الخبز  أحداث 
يف األجواء الساخنة فيام بعد تونسيا وعربيا ودوليا، 
إىل أن متكن زين العابدين بن عيل من إنهاء حكم 
بورقيبة باالنقالب عليه وإبعاده بل سجنه يف مسقط 
رأسه ألكرث من 13 سنة وكلف من سيطر عىل اإلعالم 
آنذاك  كنت  وقد  عيل.  بن  نظام  لفائدة  وتوجيهه 
نشيطا يف اإلعالم فأنا رئيس قسم الثقافة يف الصباح 
منتجا  وكنت  السعودية.  املدينة  جريدة  ومراسل 
باإلذاعة ومنتجا لربامج ثقافية يف التلفزة منها برنامج 
»صفحات من العمر« أجريت خالله حوارات مهّمة 
مع أهل الثقافة والفنون بلغت 174 حوارا أعتربها 
ثروة وطنية لو متكن أحدهم من استنساخها ونرشها 
يف كتاب. وهو األمر الذي مل أقم به وال أريد يف الواقع 
أن أقوم به وأترك الحرية ألي راغب يف استغالل تلك 
الصحفي  العمل  هذا  غمرة  ويف  ثقافيا.  الحوارات 
املكثف فأنا ال أبتعد أبدا عن الحياة الثقافية كعنرص 
الّصحايف  يكون  أن  متاما  أحب  فال  وفاعل.  معطاء 

الثقايف بعيدا عن إنتاج الثقافة واالشرتاك فيها.
التونيس  األدب  عن  املدافعني  من  أنك  نعلم   *
حني  يف  ورجاال،  نساء  الشباب  األدباء  عن  وخاصة 
أن هناك عديد النقاد التونسيني ذهبوا إىل مدونات 

األدباء املشارقة. هل من تعليق؟
األدب  عن  املدافعني  من  كنت  لقد  فعال...   -
تعلقت  إذ  الثانوي  التعليم  يف  كنت  منذ  التونيس 
وعبد  املطوي  العرويس  ومحمد  الفاريس  مبصطفى 
القادر بالحاج نرص وعز الدين املدين وسمري العيادي 
نكهة  ذا  التونيس  األدب  أعترب  فأنا  وفاطمة سليم... 

خاصة وهو ال يختلف يف يشء عن األدب يف أي مكان 
آخر من العامل وخاصة يف املرشق العريب انطالقا من 
مرص ولبنان وسوريا والعراق وفلسطني. نعم هناك 
بعض االستثناءات التي يجب االعرتاف بكونها تشكل 
املعركة  كانت  وقد  ونقدية.  إبداعية  أدبية  مدارس 
مفتوحة يف تونس بني أنصار األدب املرصي... جلّهم 
الكتاب  ويعتربون  التونيس  باألدب  يعرتفون  ال 
التونيس  األدب  أنصار  وبني  هواة.  مجرد  التونسيني 
ويف هذه املعركة وككل املعارك الفكرية والسياسية 
يربز املعتدلون. كام يربز املتطرفون من كل التوجهات 
أدب  أجل  من  يناضل  وأصبح  البعض  تطرف  فقد 
تونيس بحت مفصول عن أبعاده التاريخية وهويته 
أنصاره  أصبح  أن  إىل  التوجه  هذا  وتوسع  العربية. 
الثقافة ولو أدى األمر إىل استعامل  ينادون بتونسة 
والبعض  العربية.  اللغة  عن  بدالً  التونسية  اللهجة 
التعليم  من  املشارقة  األدباء  نصوص  بسحب  نادى 

يف تونس. 
ورغم  مهمة.  وهي  قضية  هناك  كانت  إذن 
قامئون  ذاك  من  أو  الجانب  هذا  من  املتطرفني  أن 
املعركة  يف  انترص  فقد  والربوز  بالحضور  دوما 
وال  تفريط،  وال  إفراط  فال  عموما  واملنطق  العقل 
عن  الدفاع  يف  أستسلم  ال  فأنا  تسيب.  وال  تطرف 
اإلبداع التونيس، ولكني أيضا أحب عرشات الكتاب 
أطالب  دوما  وكنت  العريب.  املرشق  من  واملفكرين 
بإثراء الكتب املدرسية بالنصوص التونسية وقد نادى 
اتحاد الكتاب التونسيني منذ تأسيسه برضورة إيالء 

األدب التونيس مكانة عالية يف الكتاب املدريس
وقد نظم اتحاد الكتاب بالتعاون مع وزارة الثقافة 
زمن محمد مزايل والبشري بن سالمة ندوة وطنية يف 
نزل افريقيا حول هذا املوضوع يف بداية الثامنينات، 
مع دعوة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية إىل رضورة 
الجامعة  يف  وتدريسه  التونيس  باألدب  االهتامم 
األدب  دراسة  إىل  الشبان  والباحثني  الطلبة  وتوجيه 
التونيس وطبعا كان لهذه الندوة التي شاركت فيها 
من  تعيل  وطنية  ثقافة  أجل  من  املناضلني  بحامس 
مع  املستويات  جميع  عىل  تونس  إبداعات  شأن 
العناية باملبدعني والواضح أن قضية األدب التونيس 
إن  فها  وبقوة.  قامئة  زالت  ما  املدريس  الكتاب  يف 
املركز الوطني للدراسات والبحوث يقيم ندوة وطنية 
مكانة  حول  التونسيني  الكتاب  اتحاد  مع  بالتعاون 
التعليم  يف  املدريس  الكتاب  يف  التونسية  النصوص 
الثانوي والتعليم االبتدايئ. وباملناسبة يشارك يف هذا 

امللتقى العلمي عدد مهّم من الباحثني الكبار.
يتبــع

مع  أجريناه  كنا  الذي  املطّول  الحديث  من  األول  الجزء  يف 
يف  رأيه  وعن  بداياته  عن  ضيفنا  تحدث  رجب  بن  محمد  االعالمي 
تنوع  من  تونس  يف  األدبية  الحركة  عرفته  مبا  مرورا  الطليعة  حركة 
وتطور وحركية مل تعد اليوم موجودة، كام تحدث ضيفنا عن مهرجان 
األدباء بحي الزهور، وهي محطة مهّمة يف تاريخ ضيفنا مبا أنه ساهم 

الذي كان يعترب حجر أساس  املهرجان  لهذا  النواة األوىل  يف تشكل 
كّل محاولة أدبية هادفة سواء عىل مستوى األسامء التي مرت منه 
ليكون التأسيس واالمتدادـ  إالّ أنه ال أحد يعرف ملاذا أوقفوا مهرجان 
الزهور... عىل كل األستاذ محمد بن رجب يواصل يف  األدباء بحي 

الحلقة الثانية دفاعه عن األدب التونيس.

هـؤالء متّيـزوا فـي أحداث جانفي 78 وفـي أحـداث اخلبــز

كانت الساحة تعجّ بحركيّة ثقافية
تتميّز بالتّجديد والتّحديث

اإلعالمي محمد بن رجب لِـ »الشعب«

األستاذ الصحايفّ محمد بن رجب  

)الجزء الثاين(

دار الثقافة القلعة الصغرى تحتضن
 الدورة السابعة أليام مسرح العرائس 

 
مبناسبة العطلة املدرسية الشتوية تحتضن دار الثقافة القلعة الصغرى يف املدة املرتاوحة بني الثالثاء 20 
ديسمرب والسبت 24 ديسمرب 2022 الدورة السابعة من تظاهرة أيام مرسح العرائس التي تنتظم بالتعاون 
أمّدتنا مديرة  للثقافة سوسة، وقد  الجهوية  املندوبية  الصغرى وبإرشاف  بالقلعة  الفن  أوتار  مع جمعية 
دار الثقافة األستاذة إكرام السهييل مبختلف فقرات هذه املحطة العرائسية التي تحتوي يف يومها األول 
يوم الثالثاء عىل انطالق أشغال الورشات عىل غرار ورشة عروس القفاز تأطري األستاذ رشيد نجاح وصنع 
عرائس الطاولة إعداد حسن الواعر، ثم يعرض عىل هامش األيام رشيط وثائقي حول تقنيات وتقنيات 
تحريك العرائس. أما الفرتة املسائية فستخصص لعرض مرسحية »الطيبون والطامعون« انتاج رشكة جوهرة 
الفنون سوسة. ويشهد يوم 21 ديسمرب مواصلة عمل الورشات والرشوع يف عمل ورشة صنع عرائس الظل 
إعداد وتأطري إكرام السهييل ثم يعرض رشيط حول تقنيات وفنيات صنع وتحريك العرائس ويرضب عشاق 
املرسح موعدا مع عرض »طبيب الضيعة« إنتاج املركز الوطني لفن العرائس. يف حني يتضّمن يوم الخميس 
22 ديسمرب الجاري انطالق ورشات صنع عرائس الطني إعداد محمد بّكار وصنع عرائس الجوارب تأطري 
زينب العوادي ويعرض مساء نفس اليوم نادي مرسح الشباب بدار الثقافة القلعة الصغرى مرسحية »سوق 
 23 الجمعة  يوم  عرضا مرسحيا  التظاهرة  هذه  القامئون عىل  ادرج  كام  سليامن.  وسام  إخراج  العجب« 
ديسمرب بعنوان »تاتسوالتنني« لرشكة دار بابا لإلنتاج والرتويج املرسحي، ليتم عرض أعامل الورشات صبيحة 
بعرض مرسحية  مساء  والنصف  الثالثة  الساعة  حدود  يف  األيام  وتختتم   2022 ديسمرب   24 السبت  يوم 
»الوصية« لرشكة املرسح الحديث للعرائس إخراج عياد بن معاقل. هذا وقد خّصصت دار الثقافة القلعة 

الصغرى أسعارا رمزية لحضور العروض أواملشاركة يف الورشات. 
* يحيى

*  حاوره: جرير 



21 الخميس 15 ديسمبر 2022 - العدد 1725 
رياضة

دارت مباراتان مؤجلتان من الجولة الثانية 
لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم، وقد 

اكتفى النادي الصفاقيس بالتعادل أمام ضيفه 
امللعب التونيس فيام انقاد اإلفريقي إىل هزمية 
مذلة يف املنستري انتهت عىل نتيجة ثقيلة جدا٬ 

ويف ما ييل النتائج:
املجموعة األوىل: 

النادي الصفاقيس - امللعب التونيس 1 - 1
املجموعة الثانية:

االتحاد املنستريي - النادي اإلفريقي 3 - 0

الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة األولى  

املنستريي يذّل اإلفريقي وتعادل 
عادل يف صفاقس

التصريح المهزلة لنبيل معلول   بعد مباراة الصفاقسي

الرتجي يختار حّكامه
الرقراقي الكبري يف ندوة صحفية بعد ازاحة الربتغال يفرس انتصار املغرب عىل 
كبار العامل ويؤكد بتواضع أنه انتصار للكرة العربية واإلفريقية... ونبيل معلول 
يرّصح بعد التعادل مع الصفاقيس ويشتم طاقم التحكيم وينىس أّن هيئة الرتجي 
كّل  صّفر  إذ  القاعدة  عن  يشذَّ  مل  بوعيل  والحكم يرسي  سنويا  حّكامها  تختار 

املخالفات املمكنة للرتجي إالّ أنّه مل يقو عىل تغيري النتيجة.
نقول هذا ملعلول حتى يستحي ويلجم يف مناسبة قادمة لسانه ـ  وقدميا قيل »صون لسانك واحفظ كرامتك« 

ومعلول يعرف أّن ادارة التحكيم تعّي حكام الرتجي عىل القياس.
محمد / ع

إجراءات  تحديد  وتم  اإلفريقي  النادي  لرئاسة  الرتشح  باب  فتح  تقرر 
الجلسة العامة االنتخابية الخارقة للعادة. وذلك انطالقا من يوم االثني 
12 ديسمرب 2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا ويتواصل ذلك لغاية 
أجل  كآخر  مساًء  الخامسة  الساعة  عىل   2023 جانفي   03 الثالثاء  يوم 

إليداع ملفات قامئات الرتشح ملناصب أعضاء الهيئة املديرة.
السبت 07  للعادة يوم  الخارقة  العامة االنتخابية  الجلسة  وتقرر إجراء 

جانفي 2023 و سيتم تحديد املكان والساعة يف بالغ الحق.
وإثر اجتامع أعضاء لجنة »اإلرشاف عىل الجلسات العامة واملنخرطي« 

بالنادي االفريقي تّم توزيع املهام عىل النحو التايل:
-  عدنان األسود: رئيس اللجنة.

-  التومي بن فرحات: ناطق رسمي.
-  محمد أمين شبك: كاتب عام.
-  زين العابدين الوساليت: عضو.

-  محسن الطرابليس: عضو. 
الريايض2022  باملوسم  الخاصة  اإلنخراطات  باب  فتح  اللجنة  وقررت 
العارشة  الساعة  /2023 انطالقا من يوم االثني 12 ديسمرب 2022 عىل 
صباحا ويتواصل بيع االنخراطات يوميا بالحديقة »أ« عىل أن يغلق يوم 
إيداع  ويتّم  النهار.  منتصف  الساعة  عىل   2022 ديسمرب    31 السبت 
أو  بالحديقة  النادي  مبقر  االنخراط  طالب  من طرف  االنخراط  مطلب 
عن  أو  شخصيا  االنخراط  طالب  من  االنخراط  بطاقات  سحب  يجوز 
طريق الغري مبوجب توكيل معرّف عليه باإلمضاء أو عن طريق املراسلة 

عىل نفقة املنخرط. 
الجلسة  انعقاد  اثر  عادية  بصفة  اإلنخراطات  ترويج  وسيستأنف  هذا 
العامة االنتخابية اىل تاريخ 31 مارس 2023 طبقا للفصل 14 من القانون 

األسايس. 
سعر االنخراط: مائة )100د( دينار طبقا للفصل 14 من القانون األسايس 

للجمعية. 
وذكّرت اللجنة بالفصول التالية من القانون األسايس للنادي: 

* الفصل 9: رشوط االنخراط 
كل  أعاله   8 بالفصل  األوىل  بالفقرة  املذكور  »املنخرط«  بصفة  يتمتّع 

شخص مهام كان عرقه أو دينه أو جنسه أو جنسيته 
أو مقرّه رشيطة أن يستويف الرشوط التالية: 

1. أن يكون يف تاريخ تقديم طلب االنخراط قد بلغ 
مثانية عرشة سنة )18( عىل األقل. 

2. أن يكون حامال لبطاقة تعريف وطنية أو جواز 
وبطاقة  التونسيي،  إىل  بالنسبة  نافذ  تونيس  سفر 
إقامة سارية املفعول بالنسبة إىل األجانب املقيمي 

بتونس. 
شبل  انخراط  أو  انخراط  ببطاقة  يستظهر  أن   .3
لحضور  اشرتاك سنوي  بطاقة   02 بعدد  أو  سابقة، 
بطاقة   02 بعدد  أو  اإلفريقي،  النادي  مباريات 

قانونا  املكّونة  اإلفريقي  النادي  أحباء  خاليا  بإحدى  سابقة  عضوية 
واملتحّصلة عىل ترخيص يف النشاط من النادي اإلفريقي، أو أن يتم تبّنيه 

من طرف عضو سابق أو حايل بهيئة مديرة للنادي اإلفريقي.
 

* الفصل 43: رشوط الرتشح لعضوية الهيئة املديرة 
ميكن لكل تونيس بلغ من العمر خمسة وعرشون )25( سنة عىل األقل 
ويتمتع بجميع حقوقه املدنية ومعرتف له بانتامئه إىل الجمعية أن يرتّشح 
لعضوية الهيئة املديرة بعد استيفاء الرشوط املنصوص عليها بالفصل 26 

أعاله وأن يكون كذلك مستجيبا للرشوط التالية: 
التونسية،  الدولة  لدى  بها  املعرتف  الباكالوريا  شهادة  عىل  الحصول   -
ويعفى من هذا الرشط إذا كان املرتشح من قدماء الالعبي الذين تجاوز 
نشاطه مع األكابر مدة ثالث مواسم متتالية ومعروف بانتامئه إىل النادي. 

- عدم التعرّض للعقوبة التأديبية الرياضية: الشطب مدى الحياة. 
- أن يكون نقي السوابق العدلية؛ 

بهيئة  أن يكون عضوا  أو  بالجمعية  انخراط  بطاقات  أن يحمل ثالث   -
مديرة سابقة، أو أن يثبت إنهاَءه عامي من املامرسة يف واحدة من لجان 

النادي أو الفروع الرياضية للجمعية؛ 
- أن ال يكون يف حالة من حاالت عدم التالؤم كام تّم تحديدها يف هذا 

القانون األسايس؛ 
- مل يتّم عزله من قبل جلسة عامة للنادي. 

تجميد  يف  يتمثل  تأديبي  قرار  محّل  يكن  مل   -
مؤقت من قبل جلسة عامة للنادي. 

ما  أو  التنفيذي  املكتب  يف  عضوا  يكون  ال  أن   -
منظمة  أو  نقابة  أو  سيايس  حزب  أي  يف  يقابله 

األعراف. 
العام  الكاتب  ملنصب  املرتشح  يكون  أن  ويجب 
واملرتشح  اإلدارية   العلوم  أو  القانون  يف  مختصا 
ملنصب أمي املال مختص يف املالية أو املحاسبة. 

بوثائق  أعاله  املذكورة  الرشوط  إثبات  ويتم 
رسمية. 

 
*  الفصل 44: رشوط ترّشح الرئيس ونائب الرئيس 

عىل  عالوة  ونائبه  الجمعيّة  لرئاسة  املرتشح  القامئة  رئيس  عىل  يجب 
الرشوط املنصوص عليها يف الفصل 43 من القانون األسايس أن يستويف 

الرشوط التالية: 
• أن يكون بالغا من العمر ثالثون سنة عىل األقل. 

• أن يكون حاصال عىل شهادة جامعية معرتف بها يف تونس ال تقل عن 
سنتي بعد الباكالوريا. 

تقلّد  أو  مديرة سابقة  كاملة يف هيئة  نيابية  مّدة  توىل  قد  يكون  أن   •
النادي ملّدة ال تقل عن خمس سنوات بشهادة  مسؤوليّة تسيري صلب 

الكتابة العامة للنادي.

الترشح لرئاسة النادي اإلفريقي

الشروط املجحفة واإلجراءات الخانقة   

ماذا يفعل سليم بلخواص مع 
هيئة شبيبة العمران  ؟

عرثنا عىل هذه الصورة التي يتواجد فيها الرئيس السابق للجنة تعيينات 
عنارص  ضمن  بلخواص  سليم  األّول  للمستوى  الثالثة  الرابطة  حكام 
الهيئة املديرة لشبيبة العمران. وال ندري ملاذا مل يعلن تواجده ضمن 
الهيئة املديرة؟ وهو الذي تواجد يف واحد من اجتامعاتها إذ البّد من 

الوضوح حتى يعرف كّل طرف ماله وما عليه.
محمد / ع

وزارة الداخلية
والية الكاف

إعالنبلدية القلعة الخصبة
يعلم رئيس بلدية القلعة الخصبة العمومي انه تقرر اعتامد صيغة التفاوض املبارش »املراكنة« للمرة االوىل لتسويغ معاليم لزمة السوق االسبوعية 
لسنة 2023 هذا بعد استنفاذ كامل االجراءات املستوجبة ويشرتط يف املشاركي ان ال تكون متخلدة بذمتهم ديون لفائدة الدولة والجامعات املحلية 

علام وانه سيتم توجيه استدعاءات الكرث من مستلزم.
تتم جلسة »املراكنة« يوم االربعاء 21 ديسمرب 2022 عىل الساعة 10٫00 صباحا.
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اإلذن  بإصدار  قامت  واإلسكان  التجهيز  وزارة  كانت 
اإلداري لتنطلق أشغال تهيئة امللعب االوملبي باملنزه 
بتاريخ 10 جوان 2022 ومبدة قدرها 900 يوم وتم 
والرياضة  الشباب  وزارة  طرف  من  اعتامدات  رصد 
بقيمة 100 مليون دينار إلنجاز هذا املرشوع بتمويل 

من ميزانية الدولة.
تهيئة  إعادة  األشغال  تشمل  بأن  حينها  القرار  وجاء 
القامئة  التغطية  وإصالح  هياكلها  وتدعيم  املدارج 
couverture existante” ” وإحداث منطقة جديدة 
وإحداث  املالبس  حجرات  فوق  واإلعالم  للصحافة 
حوارات  إلجراء   ”zone mixte“ مشرتكة  منطقة 
املالبس وتجديد شامل  وتهيئة حجرات  الالعبني  مع 
الشخصيات  لكبار  قاعة  وإحداث  الرشفية  للمنصة 
وتجديد  الالمعة  السبورة  واستبدال   ”salle VIP“
 7 وبعد  واإلنارة.  الكهربائية  الشبكة  لجميع  شامل 
اشهر علمنا من بعض املصادر أن االشغال يف ملعب 
املنزه قد توقفت وان املقاول التونيس قد تخىل عن 

امتام املرشوع الريايض…
وزاريت  خالل  من  الدولة  أن  املصادر  هذه  وتؤكد 
الشباب والرياضة ووزارة التجهيز واالسكان ظلت يف 
تفقده  تم  املرشوع  أن  اعتبار  عىل  أمرها  من  حرية 
إيقاف  عملية  وأن  الجمهورية  رئيس  قبل  من 
الخسائر  خالل  من  سلبي  اثر  لها  سيكون  االشغال 

املالية والتأخري الكبري يف »تحضري« امللعب الستقبال 
املرشوع  إدراج  إعادة  عن  فضال  الرسمية  املباريات 
الخاص«  »تونابس  برنامج  ضمن  أخرى  وبآجال 

بالصفقات العمومية وإعادة طرحه من جديده…
حول  سؤال  من  أكرث  يطرح  املقاول  وهروب 
كانت  وإن  امللعب  لتهيئة  املخصصة  االعتامدات 

متوفرة أصال أو تم ادراجها يف مشاريع أخرى بعنوان 
آخر ضمن الباب الثاين الخاص باملشاريع. ويبدو أن 
واعادة  أجنبي  مستثمر  عن  البحث  اىل  تتجه  النية 
باملنزه ضمن  االوملبي  امللعب  تهيئة  صياغة مرشوع 

آلية الرشاكة بني القطاعني العام والخاص.

الملعب االولمبي بالمنزه:

ملاذا هروب املقاول وإيقاف األشغال؟

هيئة النادي الصفاقسي تتفق مع املدرب 
اإليطالي السويسري  

اإليطايل  املدرب  مع  اتفاقها  الصفاقيس  النادي  هيئة  حسمت 
السويرسي موريسيو جاغو باتيش مع كّل بنود العقد.

وقام جاغوباتيش بالتوقيع عىل العقد، وكشفت ذات املصادر أّن العقد 
الشغليّة  العالقة  استمرار  أّول رشوط  أّن  ومنه  أهداف«،  »عقد  هو 
ثّم  أوف«،  »البالي  مرحلة  إىل  الرتّشح  هو  الفريق  يف  املدرب  وبقاء 
هناك أهداف أخرى مرتبطة بالتتويج املحيل وضامن املشاركة القاريّة 
األنسب  وهي  األبطال،  رابطة  مسابقة  يف  سواء  املقبل  املوسم  يف 

واألفضل أو كأس الكنفدرالية.
فإّن جهة  والنادي،  املدرب  بني  نزاع  أنّه يف صورة  العقد  بنود  ومن 
التقايض هي الجامعة التونسيّة لكرة القدم. وأضافت املصادر ذاتها 
أّن هناك ارتياحا بني الجانبني للعمل مع بعض من أجل صالح »األبيض 
تدريبيّة  تجربة  أّول  لخوض  املدرب  حامس  جانب  إىل  واألسود« 

إفريقية له من بوابة النادي الصفاقيس.

إدارة هالل الشابة تقبل 
إستقالة املدرب لطفي رحيم 
أكّدت الهيئة املديرة لهالل الشابة أنها قد استجابت لطلب مدرب الفريق األول لكرة القدم 
لطفي رحيّم الذي كان عرب عن رغبته يف املغادرة ألسباب خاصة مشرية اىل أنها قد استقرت 
عىل تعيني مدرب أجنبي عىل رأس االطار الفني للفريق إذ من املنتظر أن يرشع يف مهامه 

بداية من األسبوع املقبل عىل أن يواصل السيد لطفي رحيّم تسيري تدريبات الهالل إىل حني 
تسليم املشعل للمدرب الجديد.

إدارة الهالل شكرت املدرب لطفي رحيّم عىل حرفيته ورفعة أخالقه و عىل قبوله ركوب 
صهوة التحدي يف سياق استثنايئ وصعب ويف مناخ غري ريايض رفضت بسببه عديد األسامء 

املعروفة قبول املهمة ونجح رغم ذلك يف تحقيق املطلوب منه وزيادة.

الهيئة التسييرية للنادي الصفاقسي:

إىل متى »الفوضى وعدم 
وضوح  الرؤية«؟

للجولة  املؤجلة  املباراة  مبناسبة 
التي  الريايض  الرتجي  ضد  االفتتاحية 
تحول  االنف  حامم  ملعب  احتضنها 
اعضاء من الهيئة التسيريية ومن إطارات 
النادي  رئيس  يتقدمهم  للنادي  ادارية 
السيد محمد الطرابليس ملرافقة الفريق 

والوقوف اىل جانبه وحضور املباراة. اال ان املسؤولني عن األمن منعوا 
القرار املتخذ أمنيا ال  الهيئة من الدخول للملعب بدعوى ان  اعضاء 
االداري  اال بحضور 35 فردا عن كل فريق مبا يف ذلك اإلطار  يسمح 

والفني.
ورغم التعريف برئيس النادي وبصفة املرافقني له من أعضاء الهيئة 
التونسية  الجامعة  من طرف  املؤرشة  الرسمية  بالشارات  واالستظهار 
لكرة القدم، اال ان مسؤويل األمن ولجنة التنظيم رفضوا السامح للوفد 
الرسمي للنادي بدخول امللعب، وذلك بالرغم من معاينة تواجد أكرث 
من 100 محب من الفريق املنافس مبدرجات امللعب يف خرق واضح 

لنفس القرار املحتج به ضدهم.
بهذه  التّنديد  اال  الصفاقيس  للنادي  التسيريية  الهيئة  يسع  وال   
املامرسات التي تكررت اكرث من مرة لعل آخرها منع الرئيس واعضاء 
الهيئة من حضور مباراة النصف النهايئ لكأس تونس ودخول ملعب 
حامدي العقريب برادس يف سبتمرب املايض مبا استوجب تدخل السيد 

وزير الداخلية شخصيا لفض االشكال آنذاك.
إن تكرار مثل هذه املامرسات تجاه النادي الصفاقيس وهيئاته املديرة 
ومحاوالت  نادينا  استهداف  سياق  يف  اال  تفسريه  ميكن  ال  وجامهريه 
يزيدنا  لن  االستهداف  هذا  ان  اال   . العبيه  معنويات  من  النيل 
كمسيريين وكداعمني وجمهور اال تضامنا وارصارا عىل توحيد كلمتنا 
تتجاوز  حتى  لها  واإلخالص  دعمها  ومزيد  جمعيتنا  حول  وااللتفاف 
مصاعبها وتواصل مسريتها يف تحقيق طموحات جمهورها العريض يف 

تونس ويف الخارج يف كنف االلتزام بالشفافية والروح الرياضية.
هذا وإذ تدعو الهيئة التسيريية السيد وزير الداخلية للتحقيق يف األمر 
ووضع حد لهذه املامرسات والسؤال املطروح أين كان املنّسق العام 

وهذه مسؤوليته لفّض  االشكال؟
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قرار الـCAF يخدم مصلحة الرتجي يف دوري إبطال أفريقيا 

الرتجي الرياضي يف املجموعة الرابعة  

 2022-2023 إفريقيا  أبطال  لدوري  النهايئ  مثن  الدور  قرعة  أسفرت 
عن وجود الزمالك املرصي ضمن املجموعة الرابعة، مع شباب بلوزداد 
الرتجي مشواره  ويستهل  السوداين.  واملريخ  الريايض  والرتجي  الجزائري 
املريخ  مبواجهة   2022-23 إفريقيا  أبطال  لدوري  املجموعات  دور  يف 

السوداين، عىل أرضية امللعب األوملبي »حامدي العقريب« برادس.
للموسم  أفريقيا  أبطال  دوري  مجموعات  من  األوىل  الجولة  وتنطلق 
املباريات عىل مدار  الكروي 23-2022 يف شهر فيفري 2023، وتستمر 

شهرين، لتنتهي يف األول من أفريل.
املريخ،  لنادي  قوية  القدم »كاف« رضبة  لكرة  اإلفريقي  االتحاد  ووّجه 
مبعاقبة اثنني من العبيه قبل مواجهة الرتجي، يف الجولة االفتتاحية من 
دور املجموعات للمعرتك القاري، ويتعلق األمر باملدافع بخيت خميس 

وحارس املرمى أحمد بيرت.
خميس  بخيت  الالعب  بالكاف  االنضباط  لجنة  »عاقبت  املريخ:  وأكد 
وعاقبت  دوالر،  آالف   10 لغرامة  إضافة  أفريقية،  مباريات   4 باإليقاف 
الحارس أحمد بيرت باإليقاف مباراتني أفريقيتني، إضافة لغرامة 10 آالف 

دوالر«.
التي  لألحداث  تعود  بالكاف  االنضباط  لجنة  وقعتها  التي  »العقوبات 
الدور  لحساب  طرابلس«،  أهيل  أمام  الفريق  مباراة  نهاية  عقب  جرت 

التمهيدي من املسابقة القارية.
يُذكر أن عقوبة املدافع بخيت خميس جاءت ُمضاعفة بعدد 4 مباريات؛ 

أمام  املريخ  مباراة  نهاية  بعد  قوي  بشكل  واحتج  اعتدى جسديا،  ألنه 
األهيل طرابلس الليبي.

األبطال  رابطة  من  املجموعات  دور  قرعة  وضعت 
الرتجي  املسابقة  يف  الوحيد  تونس  ممثل  االفريقية 
الزمالك  الرابعة رفقة كل من  املجموعة  الريايض يف 
املرصي وشباب بالوزداد الجزائري واملريخ السوداين.

ويذكر أن قرعة دور املجموعات من رابطة االبطال 
االتحاد  مبقر  ديسمرب   12 يوم  سحبها  تم  االفريقية 
االفريقي لكرة القدم بالعاصمة املرصية القاهرة وقد 
شهدت حضور كل من امين املثلويث ومجدي الرتاوي 

للمشاركة يف سحب القرعة بدعوة من »الكاف«.
ويف ما ييل تركيبة كل املجموعات: 

المجموعة االولى: 
- الوداد البيضاوي املغريب 

- برتو اتليتيكو االنغويل 
- شبيبة القبائل الجزائري 

- فيتا كلوب الكونغويل 

المجموعة الثانية: 
- األهيل املرصي 

- ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي 
- الهالل السوداين 

- القطن الكامريوين 

المجموعة الثالثة: 
- الرجاء البيضاوي املغريب 
- حوريا كوناكري الغيني 

- سيمبا التنزاين 
- فايربز األوغندي 

المجموعة الرابعة: 
- الرتجي الريايض 

- الزمالك املرصي 
- شباب بالوزداد الجزائري 

- املريخ السوداين 
يُذكر أن مواعيد املباريات ستكون عىل النحو التايل: 

الجولة األوىل: 10 و11 فيفري 
الجولة الثانية: 17 و 18 فيفري 
الجولة الثالثة: 24 و 25 فيفري 

الجولة الرابعة: 7 مارس 
الجولة الخامسة: 17 و 18 مارس 

الجولة السادسة: 31 مارس و 1 أفريل

أصدر االتحاد الدويل للتأريخ واإلحصاء لكرة القدم العاملية ترتيبه العاملي 
غاية  إىل   2021 ديسمرب  بني  ما  املرتاوحة  للفرتة  وذلك  لألندية  الجديد 

نهاية شهر نوفمرب 2022…
وقد اعتمد االتحاد عىل األلقاب واألهداف املحققة يف مختلفة املسابقات 
الرتجي  الرتتيب، وحقق  املعتمدة يف  لألندية  والدولية  والقارية  املحلية 
الريايض تقّدما يف الرتتيب ليحتل املرتبة 202 عامليا، بعد أن كان يف املركز 
209 خالل الرتتيب السابق الصادر يف شهر نوفمرب الفارط، وبالتايل حّقق 
وللتاريخ  لألندية…  العاملي  الرتتيب  كاملة يف  مراكز   6 بـ  قفزة  الرتجي 
فان الرتجي الريايض هو األكرث نجاحا وطنيا ودوليا يف جميع املسابقات 
)رقم  األوىل  املحرتفة  التونسية  الرابطة  من  لقب  وثالثني  اثنني  برصيد 
)رقم  اىل خمسة عرش كأس  اضافة    ،  22  - قيايس( آخرها موسم 21 
عىل  قيايس(.  )رقم  التونيس  السوبر  كأس  من  ألقاب  خمسة  قيايس(، 
مرات  أفريقياأربع  أبطال  دوري  بلقب  الرتجي  فاز  اإلفريقي  املستوى 
سنوات 1994، 2011، 2018، 2018–19، كأس االتحاد اإلفريقي لألندية 
سنة1997، كأس السوبر اإلفريقي يف نسخة 1995 وكأس إفريقيا لألندية 

أبطال الكؤوس يف نسخة 1998.
العربية فوزا بلقب كأس  العريب فإن الرتجي أكرث األندية  عىل املستوى 

العرب لألندية األبطال ثالث مرات )رقم قيايس( يف نسخ 1993، 2008–
الرتجي  عامليا تحصل  العريب سنة 1996،  السوبر  09، 2016–17 وكأس 
عىل لقب الكأس األفروآسيوية لألندية سنة 1995. وشارك ثالث مرات يف 
كأس العامل لألندية سنوات 2011، 2018، 2019، واكتفى باملركز الخامس 
كأفضل مشاركة كام أنه صاحب أكرب فوز يف تاريخ كأس العامل لألندية 

بنتيجة 6–2 ضد السد القطري.

 و احتل الرتجي الريايض املركز السابع يف ترتيب أفضل األندية االفريقية 
للقرن العرشين الذي وضعه االتحاد الدويل لكرة القدم.

كام تصّدر ترتيب األندية االفريقية عدة مرات
 وصاحب املركز الـ21 يف ترتيب أكرث األندية تتويجا باأللقاب يف القرن 21 
حسب موقع ترانسفري ماركت. كام حصلعىل جائزة أفضل نادي أفريقي 

سنة 2011 وجائزة الفيفا للعب النظيف سنة 2019.
أملانيا، قطر  بفرنسا،  املنترشة  األحباء  الخارج خاليا  الجامهري يف  وتؤطر 
واإلمارات يف كأس العامل لألندية 2018 تنقل أكرث من 15 ألف منارص إىل 
اإلمارات ملؤازرة الفريق.وهو رقم غريمسبوق يف تاريخ الرياضة التونسية 
ذلك  يف  مبا  املشجعني  من   العدد  هذا  مثل  يرافقه  مل  املنتخب  فحتى 

مونديال قطر فاملشجعون كانوا يف جلهم من املقيمني بالدوحة .
وكل هذه االرقام متت بفضل من تداولوا عىل رئاسة الفريق من محمد 
عىل  االهم  املدب  مرحلةحمدي  وتبقى  املدب،  حمدي  اىل  الزواوي 
مستوى االكتفاء الذايت ماليا مام زاد متانة لوضع الفريق استحق الريادة 
ال يف كرة القدم بل يف جميع االختصاصات التي يضمها جامعية كانت 

او فردية.

الرتجي والرتتيب العاملي  
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* جرير   

انها  ورواية وحياة.  ولغة وقصة  لعبة  العامة.  لغة  إنها  قيل  القدم  كرة 
مدورة كالسياسة .والسياسة لعبة. نعم كرة القدم قصيدة كتبت وكتب 
بشعوب  لعبت  لكنها  لعبة  هي  االنسان.  كيان  يف  فعلها  وفعلت  عنها 
لكرة  وعشاق  أحباء  الكون  ناس  نصف  من  جعلت  لعبة  هي  ودول. 
ساحرة. تقرب الناس شعوبا وقبائل. ال تقربها األديان بل املدورة قررت أن 
تجمع االنسان. كرة فعلت يف االنسان أكرث من األنبياء والرسل والفالسفة 
والشعراء. كرة فاتنة ..كرة فالتة. فعلت فعلها يف تحديد سياسات الدول. 
الوحيد.  الكوين  الحزب  هي  واليمني.  والوسط  باليسار  تعرتف  ال  كرة 
كأس  لعبة  ان  وقيل  لعبة.  هي  نعم  األمم.  ومسرية  مبسار.  تلعب  كرة 
العامل تحولت اىل دولة تحكمها قيم وأخالق اخرى. أخالق لها فلسفتها. 
كأس العامل. مؤسسة تفوق ميزانيتها ميزانيات عرشات الدول مجتمعة. 

مؤسسة كأس العامل هذه التحفة الفنية التي أصبحت مؤسسة كنيسة.
أردنا طرح هذا السؤال: عالقة املبدع التونيس تحديداً بكأس العامل لكرة 

القدم.
املبدعني  بعض  سألنا  السؤال:  هذا  نطرح  ملاذا  البعض٬  يضحك  قد 
واملثقفني كل يف مجاله علنا نهتدي اىل جواب طريق. شكرا ملن ساهم يف 

هذا االستطالع املشتبك.
وسألت  التاريخ.  وسألت  والرواية  الشعر  وسألت  الفلسفة  سألت 
الصحافة. كانت اإلجابات مربكة... تجاوزت ما كنا نصبوا. إليه من خالل 
سؤال بسيط. عالقة املبدع التونيس بكأس العامل. وجدت نفيس يف سباق 

مع السؤال. لتكون هذه اإلجابات ملجموعة أوىل من املشاركني

* عبد الجبار المدوري )قاص وروائي(
أموال ملقاومة املجاعة واألمراض

الفرجة  فيها  إبداعية  مامرسة  هي  القدم  كرة 
واملتعة والحامس ويتابعها جمهور واسع من كافة 
واملبدعون...  املثقفون  ذلك  يف  مبا  العامل  أنحاء 
وبطبيعة الحال فإن املبدع واملثقف عموما تختلف 
الناس مبا يتملكونه  اللعبة عن عامة  نظرته لهذه 

أي  أكرث من  القدم أصبحت  استرشافية... فكرة  نقدي ونظرة  من حس 
وتؤثر  واالقتصادي  السيايس  فيها  يتداخل  متشعبة  ظاهرة  مىض  وقت 
عىل العالقات الدولية وعىل العالقات بني الشعوب واألنظمة... والدورة 
الحالية لكأس العامل كرست هذا التوجه وأثبتت أن كرة القدم مل تعد تلك 
اللعبة الشعبية التي متارسها الشعوب كل بطريقته الخاصة إذ يكفي كرة 
حتى ولو كانت من القامش وبطحاء وفريقني حتى يكتمل املشهد... كرة 
بإمكانها حتى  يعد  مل  التي  الجامهري  ابتعدت عن  لألسف  اليوم  القدم 
متابعة املباريات عىل شاشة التلفزة بعد البث املشفر فام بالك بالحضور 
يف املالعب الذي بات مقترصا عىل الفئات الربجوازية القادرة عىل دفع 
تكاليف السفر واإلقامة ومعلوم الدخول للمالعب الذي أصبح خياليا... 
باإلضافة إىل األموال الطائلة التي يتم رصفها عىل تنظيم كاس العامل والتي 
بإمكانها مقاومة املجاعة واألمراض واألمية يف عديد الدول الفقرية فقطر 
مثال رصفت عىل تنظيم النسخة الحالية 220 مليار يورو وهو مبلغ يكفي 

لبناء 5756 مستشفى جامعيا عرصيا.

* الدكتورة آمنة الرميلي )ناقدة وروائية(
كأس العالم، صورة عن العالم!

اللعب واأللعاب واألالعيب عالمة الوجود البرشي 
تحضرّ  مقياس  عموما  واأللعاب  القدم.  منذ 
واأللعاب  الحياة،  يف  اندماجها  ومدى  الشعوب 
والتطهري  الرتفيه  أجل  من  ومشاركة  تشارك  فضاء 
النفيس وتحقيق التوازن الفردي والجامعي، ولكن 
واقتصاديرّ  وسيايسرّ  اجتامعيرّ  دالرّ  أيضا  األلعاب 
خاصة اليوم. وهو مجال قابل للتفكيك والتحليل والتدبرّر. ويبقى كأس 
لعبة  ألنها  البرشية  تاريخ  يف  واألشهر  األكرب  اللعبة  القدم  لكرة  العامل 
تتحررّك بطاقة رمزيرّة هائلة كونها ليست لعبة للرتفيه والتفريغ النفيس 
ا إذ ترتبط باالنتامء وبالوطن وبالراية  ا هي لعبة جادرّة جدرّ فحسب وإنرّ
الوطنية عند الشعوب، وهي مصدر ثروات هائلة وأموال طائلة قوامها 
واملسؤولني  اللعبة  املرشفني عىل  والربح عند  والتجارة  والشهرة  اإلشهار 
الجامهري  لعبة تدير قلوب  القدم  العامل لكرة  إنرّ كأس  عن نظامها. ثم 

من  واملال  االقتصاد  دواليب  وتدير  ناحية  من  وغرائزهم  وأحاسيسهم 
ناحية أخرى. ولذا هي لعبة ال يكفي فيها غالبا حبرّ الوطن والرغبة يف 
ا هي تؤيت أكلها ملن ميتلك الرثوة والقوة والتحكرّم يف دواليب  االنتصار وإنرّ
ا ال بدرّ من املكر  السوق الكرويرّة، لعبة ال تكفي فيها النوايا الصادقة وإنرّ

واملراوغة واملالوصة داخل املالعب وخارجها! 

* خير الدين الشابي )شاعر(
عزة الوطن وشموخه

طبعا املبدع التونيس يحمل أكرث من غريه اهتامما 
الوطن  لعزة  بالصلة  متًت  التي  االشياء  بكل 
عىل  كنا  االيام  هذه  ونحن  ومناعته  وشموخه 
موعد مع تصفيات كأس العامل لكرة القدم والذي 
كان مبثابة عرس كروي ال شبيه له يف بقية االلعاب 
االخرى كنت كشاعر تونيس توزري أتابع باهتامم 
بقيادة  منتخبنا  يجريها  كان  التي  املقابالت  كل 
الفائقة  قدرته  عىل  برهن  والذي  القادري  جالل  والرائع  الذيك  املدرب 
بتسيري محكم واداء لكل العبي املنتخب دون استثناء كنت وقتها أتابع 
باستمرار ونهم كل املقابالت التي يجريها منتخبنا التونيس وخاصة تلك 
املقابلة مع بطل العامل الفرنيس وما يحمله من قوة اندفاعية لدى العبيه 
ورغم ذلك مل يصل اىل شباك منتخبنا الذي برهن عىل قدرته الرجولية 
عىل امليدان وأنا وقتها اهتز تارة واندفع تارة أخرى اىل الشاشة كاملجنون 
الدانارك عىل أسرتاليا  أو فوز  بتعادل  املرتبطة  املقابلة  نهاية  انتظار  يف 
لحظات  انها  بالفعل  الحكم  يشتهية  ال  مبا  الكرة  تجري  لألسف  ولكن 
العلم  رفرفة  وما  والوطنية  الوطن  أحاسيس  كل  منها  تخرج  حاسمة 
والنشيد الوطني عىل امليدان أال لحظة حب وموت من أجل تونس انتهت 
املقابالت فريقنا لألسف ورغم ذلك يبقى االحساس بالنخوة واالنتامء اىل 
هذه األرض الطيبة التي انجبت عديد األبطال يف جميع املجاالت وتونس 
بلد التنوع وبلد التفوق وان شاء الله يف مشاركات أخرى ستكون تونس 
مرشفة بكل املقاييس وما هذه الجامهري التي حضت بكثافة يف قطر إال 
إشارة للميضرّ قدما نحو نتائج افضل تحيا تونس حرة منيعة شامخة أبدا

*رياض الشرايطي )شاعر(
خدمة األقطاب السياسية

- يف عرصنا أصبح من غري الجائز 
غري  برشي  نشاط  عن  الحديث 
مبارش  بشكل  التوظيف  ممكن 
القوى  لصالح  مبارش  غري  أو 
فكل  ومحليا  عامليا  املهيمنة 
بهذا  صارت  تقريبا  األنشطة 
مجاالت  عن  تخرج  ال  ما  لغاية  موظفة  ذاك  أو  الحد 

نشاط املهيمن بصفة عامة. 
القدم تحديدا ولنئ ظهرت  الرياضة بصفة عامة وكرة 
يقع  ومل  ترفيهي  العام  طابعه  كنشاط  البداية  يف 
االهتامم  وقع  مثلام  الباحثني  قبل  من  بها  االهتامم 
وبالعلوم  وباألنرثوبولوجيا  بالسلوك  و  العمل  بنظم 
والفيزياء  وبالطب  واالقتصادية  واالجتامعية  اإلنسانية 
االستهالك  وباسرتاتيجيات  والدعاية  التسويق  وبعلوم 
إال أنها صارت تحظى باهتامم كبري من قبل الدارسني 
والفالسفة والرشكات الناشطة يف مجال الربح والدعاية 
واإلعالن وزحفت كنشاط رئييس عىل رأس اهتاممات 
اإلعالم مبختلف وسائله وتحولت من نشاط عىل هامش 
الدورة االقتصادية وعىل هامش املجتمع إىل نشاط يف 
اهتاممات  قلب  ويف  االقتصادية  الدورة  هذه  قلب 

منتجة  جديدة  مفاهيم  وظهرت  والدول  املجتمعات 
القدم  كرة  وبرياضة  عموما  بالرياضة  متصلة  للربح 
والتفوق وأضحت  االستحقاقية والجدارة  تحديدا مثل 
التي  القيم  من  وواحدة  قيام حضارية  املفاهيم  هذه 
الحياة  إدارة  وعن  النجاح  عن  مثالها  الدول  بها  تبني 
املدنية وتغذي الفكرة الرائجة كثريا يف مجتمعات اليوم 

حول التنافس والجدارة والتفوق ونرش قيم التسامح.
نشاط  من  وتحويلها  القدم  كرة  توظيف  أمر  يكن  مل 
يف  للربح  نشاط  إىل  االجتامعية  الدورة  يف  هاميش 
العوملة والثورة  البداية يتقدم بشكل رسيع لكن ومع 
االتصال  لوسائل  واملثري  الكبري  والتطور  التكنولوجية 
بدرجة  تقريبا  موظف  نشاط  مجرد  ومن  ذلك  أمكن 
ارتباط  أي  العامل  يف  السياسيني  األقطاب  لخدمة  كبرية 
الرياضة وكرة القدم بالسياسة ) رصاع االتحاد السوفيايت 
وبلدان أروبا الرشقية ضد أمريكا وبلدان أروبا الغربية( 
تسعينات  الثانية وحتى  العاملية  الحرب  بعد  خصوصا 
أساسه  نشاط  إىل  الرياضة  تحولت  املايض  القرن 
هذا  يف  الضخمة  املبالغ  تنفق  أصبحت  و  اقتصادي 
والفساد  للمضاربة  واسعا  مجاال  أصبح  كام  النشاط 
واالحتكار مثله مثل مختلف األنشطة املحتكرة من قبل 
رأس املال املعلوم وباتت كرة القدم مؤسسة للربح يف 
كل مكان قبل كل يشء مثلها مثل أي سلعة أو منتوج 
الربح  هو  منه  األوىل  والغاية  لالستهالك  موجه  آخر 

وإنعاش املؤسسة االقتصادية بصفة عامة.
أيضا  القدم  فلكرة  مستهلكوها  للسلع  ومثلام 
إىل  القدم  كرة  تحولت  لقد  وجمهورها.  مستهلكوها 
وأصبح  جمهورها  وتضاعف  للتسويق  وأداة  سلعة 
من  وباملزيد  السلعة  هذه  من  باملزيد  دوما  يطالب 

استهالكها.
طبعا وككل مستهلك ال يختلف جمهور كرة القدم يف 
يف  السلع  لبقية  استهالكه  عن  اللعبة  لهذه  استهالكه 
أفيونا واحد بل  فالجمهور عموما ال يستهلك  السوق. 
تحويلها  يف  الربح  رشكات  اجتهدت  أفيونات  مجموع 
وعموما  املعمورة  امتداد  عىل  للناس  الزم  أمر  إىل 
من  املتعددة  األفيونات  بهذه  تغص  اليوم  مجتمعاتنا 
نطاق  عىل  وتستهلك  واالنتامءات  واملظاهر  السلع 
واسع وكرة القدم ال تختلف كثريا عن بقية األفيونات 
مشرتك  تعاطف  لحظة  تحقق  متاما  مثلها  أنها  حيث 
هاربة يف املكان والزمان منشودة وغري معرب عنها أشبه 
متخيل  إىل  الناس  يأخذ  الذي  الديني  الطقس  بذلك 
مشرتك لالنتامء يتجدد باستمرار ولكنه يف حقيقته ليس 
أكرث من رساب يغطي الهوة السحيقة التي سحبت إليها 
الرشكات الربحية الناس بتسليع كل نشاط برشي عىل 

وجه األرض.
طبعا كرة القدم العربية ينسحب عليها مجمل تحليلنا 
السابق مع مراعاة بعض الفروقات املعروفة بينها وبني 

.فمجتمعاتنا  العامل  من  أخرى  أماكن  يف  القدم  كرة 
بخصوصية تخلفها وارتباطاتها وتطورها املشوه والهجني 
قد أنتجت إىل جانب ما وقع الحديث عنه سلفا مظاهر 
أخرى متخلفة كالعنف واالرتشاء ورشاء الذمم والغش 
وغياب اإلدارة الرشيدة وهي كلها مظاهر فساد منترشة 
اليوم وسائدة يف ميدان كرة القدم ويف الرياضة عموما 
واالقتصادية  السياسية  األخرى  األنشطة  مجمل  ويف 
التي  الطرائق  يف  أسبابها  وتجد  السائدة  واالجتامعية 
تدار بها مجتمعاتنا وبها تهيمن الطبقة السائدة وهو 
منه  الخروج  ميكن  وال  باستمرار  إنتاجه  يعاد  وضع 
أسبابها  الوقوف عىل  أو  الظاهرة  هكذا مبجرد ترشيح 
فالرياضة وكرة القدم فرع من فروعها هي مظهر من 
فأندية  أخرى.  بطرق  ولكن  السياسة  مواصلة  مظاهر 
ملجرمني  للمضاربة  التجاري  األصل  مبثابة  رياضية 
وفاسدين وجمعيات يعشش فيها الفساد وتبيض فيها 

األموال ال ميكن أن تحقق غاية الرياضة األوىل.
من  وجه  كجمعياتنا:  كأحزابنا  الرياضية  نوادينا  إن 
القول  ميكن  املضوب...  املفربك  العام  املشهد  وجوه 
وبعد  وأثناء  قبل  واحتفاالتها  القدم  وكرة  الرياضة  أن 
مازالت طقس... احتفاٍل تجيرّش فيه الجامهري بوسائل 
واملراكز  السلطات  عىل  »الرشعيات«  إلضفاء  رمزيرّة 
املهيمنة ولتمرير املعنى والهدف دامئا استمرار الوعي 

املستلب.

عالقة المثقف بكأس العالم لكرة القدم 

ديانة الشعوب والحزب الكوني الوحيد )الجزء األول(


