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

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

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

اخلميس  5 جانفي 2023 - العدد 1728  -الثمن دينار و 200 مليم -كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

هذه الدول »الصديقة« هي سبب البلية!

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

التشاركية  يف  جديدة  صفحة  فتح 
أم أّن اخلطوة جاءت متأخرة؟!

وزارة الثقافة بال مشروع ثقايف
200 ألف هجرة نظامية 

يف حدود سنة 2027

 بعد لقاء بودن بالطبوبي وماجول 

طيارون ومهندسون وأطباء

األخ حفيظ حفيظ يرد على كومبارصات السلطة:                  اليوم الخميس:

املحامون غاضبون
 من قانون مالية 2023! 

ووقفة إحتجاجية...

إلهاء الرأي العام 
باإلشاعات الكاذبة 

لعبة مكشوفة

اإلفريقي  تغييبه،  يستنكر  الساحلي  النجم 
يعرف الفراغ وفرصة أخرية ملعلول مع الرتجي!
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تونس وشعبها 
بألف خري

الجديدة  اإلدارية  السنة  حلول  مبناسبة 
املوسعة  الشعب  أرسة جريدة  تتقّدم   2023
األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  رأسها  وعىل 
أصالة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام 
االتحاد  هياكل  كافة  عن  ونيابة  نفسه  عن 
عموم  إىل  التباريك  وأجمل  التهاين  بأحّر 
والشعب  النقابيني  اإلخوة  وكافة  الشغالني 
التونيس وأن يرفع اللّه عن البالد وأهلها كّل 
عصيا  آمنا،  بلدا  تونس  من  يجعل  وأن  بالء 

عىل أعدائه وعىل املرتبصني به.

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

املقر : 41 شارع عيل درغوث - تونس 1001  - الهاتف : 020 255 71 - 291 330 71 / الفاكس : 139 355 71  - العنوان االلكرتوين : echaabtechnique@gmail.com - الحساب الجاري بالربيد : 51 - 300 

وطنية

بداية من هذا العدد لسنة 2023
جريدة الشعب بـ 1200 مليم

اضطرت اإلدارة العامة لجريدة الشعب إىل اتخاذ القرار الصعب واملتمثل يف الزيادة مبائتي مليم يف سعر النسخة الورقية بعد أن وجدت نفسها أمام 
صعوبات مالية كبرية جراء االرتفاع املشّط واملتكّرر يف أسعار الورق من املصدر والحرب والّصفائح.

وقد تحملت إدارة الشعب كل تلك األعباء اإلضافية عىل امتداد سنة 2022 ـ األكيد أننا نعّول عىل رحابة صدور قراء جريدة الشعب الورقية التي مل 
تحتجب حتى يف أصعب املراحل التي مرت بها تونس )كورونا مثال( لتكون هذه الزيادة االضطرارية ليكون سعر النسخة من جريدة »الشعب« 1200 

مليم. وشكرا عىل التفّهم.
* اإلدارة العامة

سؤال األسبوع

متى سدّ الشغورات 
يف 30 سفارة؟

التونسية منذ مدة قرارات  تعرف الديبلوماسية 
كنا  وقت  يف  هذا  يحصل  ملاذا  ندري  وال  وجزر  مد 
مع  قطعت  الخارجية  وزارة  هياكل  اّن  نعتقد 
لترتك  الحظ  تعيينات  ومع  املحسوبة  التعيينات 
هذا  اّن  يبدو  لكّن  التعيني  مبدأ  وحدها  للكفاءة 
االعتقاد رسعان ما سقط هكذا يف باب االجتهاد الذي 
ال يؤسس لفعل »املنجز« اقول هذا بعد اطالعي عىل 
قامئة املعينيني حديثا ضمن »املعتمدين الجدد« او 
آلية  باالعتامد عىل  اعفاؤهم هكذا  تّم  الذين  حتى 
االقصاء الّن املهمة انتهت ـ اعود إىل مسألة عدم سد 
الشغورات املوجودة يف اكرث من 30 سفارة ألسأل إىل 
القائم  هو  الديبلوماسية  البعثة  رئيس  سيظل  متى 

باالعامل وليس برتبة سفري كامل األوصاف!
سطح  عىل  القفز  يف  الحائرة  االسئلة  وتزيد 
قد  تعيينا  تنتظر  مثال  بيكني  سفارة  ألّن  االحداث 
وتزيد  بالصني  تونس  عالقة  يف  نوعية  نقلة  يحدث 
الذي   8 تيكاد  اىل  الذاكرة  بنا  تعود  حني  غرابتنا 
احتضنته تونس يف عالقة بالتعاون املنتظر بني تونس 
والصني وافريقيا وما انبثق من توصيات واتفاقيات ـ 
عىل كل نحن نود لو تعمل وزارة الخارجية وهياكلها 
الفاعلة لتجاوز هذا »التغييب« الذي نتمنى صادقني 

ان ال يكون مقصودا واالكيد اّن للحديث بقية.

* رمزي الجّباري

الحكومة  قرص  يف  رمضان  بودن  نجالء  الحكومة  رئيسة  استقبلت 
بالقصبة، كاّل من األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
األخ نور الّدين الطبويب، ورئيس االتحاد التونيس للصناعة 

والتجارة والصناعات التقليدية السيد سمري ماجول.
الحكومة  رئيسة  ديوان  حسب  اللقاء  هذا  وجاء 
السنة  حلول  ومبناسبة  والحوار،  التشاور  لسنة  »تكريسا 

اإلدارية الجديدة«.
وشددت رئيسة الحكومة خالل هذا اللقاء عىل رضورة 
الحلول  إليجاد  املشرتك  والعمل  العامة،  املناخات  تنقية 
فيه  مبا  القادمة  املرحلة  يف  النجاح  سبل  وتوفري  املالمئة 

تغليب املصلحة العامة وإعالء مصلحة الوطن.
خاّصة  هذا  نقول  فجئية..  كانت  الخطوة  أّن  األكيد 
امتداد  عىل  تسع  مل  بودن  نجالء  حكومة  أّن  نعلم  ملا 
بعد  االجتامعي  املناخ  تنقية  إىل  األخرية  واألشهر  األسابيع 

التي  األوامر  السابقة واصدار  االتفاقيات  تطبيق  بودن  أي حكومة  رفضها 

تّم االتفاق فيها قبل 25 جويلية )!( عىل كّل الحوار كان رصيحا إذ متّت 
االستثنائية  التدابري  إنهاء  رضورة  إىل  االشارة 
أن  شأنه  من  ما  وتفادي  االقتصاد  وانقاذ 
يخلق األزمات يف عالقة بقانون مالية 2023 
املهنية والوطنية  الذي ترفضه كّل املنظامت 
هذا  يف  دار  ما  وفحوى  الصورة  عن  بعيدا 
حكومة  ستعمل  هل  نسأل  الثاليث  الحوار 
بودن حقيقة عىل فتح صفحة جديدة ناصعة 
البياض يفتح من خاللها باب الحوار الحقيقي 
صعبة  مرحلة  لتجاوز  الرضورية  والتشاركية 
من تاريخ تونس أم أّن للصورة وللقاء أبعاد 
لكن  متأّخرة  جاءت  الخطوة  أّن  ولو  أخرى 

باإلمكان إنقاذ املوقف وهذا ما نريده.
رمــزي

بعد لقاء بودن بالطبويب وماجول

فتح صفحة جديدة يف التشاركية أم أّن اخلطوة كانت متأخرة؟

النجاح 
جمـاعـي 

أو ال يكون..
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األخ حفيظ حفيظ يرد على كومبارصات السلطة:

يف ترصيح خّص به جريدة الشعب 
الوظيفة  عىل هامش حضوره مبجمع 
األربعاء  أمس  يوم  املنعقد  العمومية 
حفيظ  األخ  اعترب   ،2023 جانفي   04
املسؤول  املساعد  العام  األمني  حفيظ 
باالتحاد  القانونية  الشؤون  قسم  عن 
ترويج  أن  للشغل  التونيس  العام 
الزائفة  واألخبار  املغرضة  اإلشاعات 
لعبة  أصبحت  الحقائق  وتزييف 
من  والغاية  ومفضوحة  مكشوفة 
ورائها هي إلهاء الرأي العام والشعب 
الحقيقية  القضايا  عن  التونيس 
اليومي  وبقوته  بحياته  تتعلق  التي 
ومبستقبله، موضحا أن هذه األساليب 
لالتحاد  الدفني  العداء  عن  إال  تنّم  ال 
العام التونيس للشغل وللعمل النقايب، 
وهي مامرسات تؤّديها »كومبارصات« 
تستخدمها السلطة بغاية الضغط عىل 
نضاالتها،  وإرباك  النقابية  املنظمة 
وهذا األسلوب ليس بالجديد عىل من 
والتشويه،  والتزييف  الكذب  امتهن 
اإلشاعات  هذه  طالت  أن  سبق  فقد 
العام  األمني  العبايس  حسني  األخ 
سامي  واألخ  العام  لالتحاد  السابق 
واألخ  املساعد  العام  األمني  الطاهري 

نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل، كام طالت عددا 
كبريا من القيادات النقابية يف مختلف 
القطاعات ويف مختلف الجهات، وهي 
السلطة  وجدت  كلام  تظهر  إشاعات 
نفسها يف أزمة ويف مواجهة إخفاقاتها 
وتفقري  والتسويف  التهميش  وسياسة 

الشعب التي تنتهجها.
األخ حفيظ حفيظ اعترب أن ما تقوم 
تشويه  من  الشاذيل  وفاء  املدعوة  به 
محاولة  إال  ليس  وافرتاء عىل شخصه 
ينال  لن  ألنه  بائس  بأسلوب  يائسة 
تاريخ  النقابيني وال من  ال من وحدة 

مشريا  املرشّف،  الوطنية  املنظمة 
الوحيد  املتكّفل  هو  القضاء  أن  إىل 
وأّن  األصوات،  هذه  مثل  بإيقاف 
قيادات االتحاد العام التونيس للشغل 
الحارقة  بالقضايا  مهتمون  وقواعده 
قوته  يف  التونيس  املواطن  تهم  التي 

اليومي ويف مستقبله املجهول.
اإلشاعات،  هذه  مرّوجة  عىل  وردا 
فقد سبق لألخ سامي الطاهري األمني 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام 
النرش واإلعالم باالتحاد العام التونيس 
للشغل أن كتب يوم االثنني 02 جانفي 
2023 تدوينة شافية وضافية جاء فيها 
وزيرة  واضحا،  »سأكون  بالخصوص 
العدل تتآمر عىل االتحاد مع محامية 
الرضيبي،  واجبها  أداء  من  متهّربة 
واألخرية تنسب إليها ادعاءات أن لها 
ملفا ضّد األخ حفيظ ومل تنبس ببنت 
التي  األوىل  املرة  ليست  وهي  شفة، 
الحقيقة،  عن  متغاضية  فيها  تصمت 
يف الوقت الذي رفع فيه االتحاد ضد 
أسابيع  منذ  قضايا  املحامية  هذه 
طويلة ومل تتحرّك النيابة العمومية إىل 

حد اآلن.«
* ناجي الخشناوي

إلهاء الرأي العام باإلشاعات الكاذبة لعبة مكشوفة

* متت املوافقة عىل عقد ندوة االطارات 
مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  النقابية 
 2023 جانفي   05 الخميس  اليوم  وذلك 
بدار االتحاد الجهوي للشغل مبدنني، عىل 
األخ  برئاسة  صباحا   )9( التاسعة  الساعة 
العام املساعد لالتحاد  منعم عمرية االمني 
العام التونيس للشغل املسؤول عن املالية 

واإلدارة.
األمينة  بوستة  سهام  األخت  ترشف   *
النقايب  بالتكوين  العامة املساعدة املكلفة 
املجلس  أشغال  عىل  الثقافية  واالنشطة 
بقابس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي 
 2023 جانفي   05 الخميس  يوم  وذلك 
بقابس عىل  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار 

الساعة التاسعة )09( صباحا.
املجلس  عقد  عىل  املوافقة  متت   *
الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين 
وذلك يوم الخميس 05 جانفي 2023 عىل 

بدار  صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة 
االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين برئاسة 
املساعد  العام  االمني  العياري  فاروق  األخ 
لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن 

النظام الداخيل.
* يتحول االخ أنور بن قدور االمني العام 
والتكوين  بالدراسات  املكلف  املساعد 
لالتحاد  الجهوي  املجلس  اشغال  ليرتأس 
الجهوي للشغل بقفصة وذلك يوم الجمعة 
التاسعة  الساعة  عىل   2023 جانفي   06
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  صباحا 

بقفصة.
* يرشف األخ منعم عمرية االمني العام 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
املجلس  واالدارة عىل  املالية  املسؤول عن 
الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري 
وذلك يوم السبت 07 جانفي 2023 بنزل 
التاسعة  الساعة  باملنستري، عىل  ـ  الحبيب 

صباحا.
لالتحاد  نقابية  إطارات  ندوة  *تعقد 
الجهوي للشغل بالكاف وذلك يوم السبت 
التاسعة  الساعة  عىل   ،2023 جانفي   07
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  صباحا 
االمني  حفيظ  حفيظ  االخ  برئاسة  بالكاف 
التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 

للشغل املسؤول عن الشؤون القانونية.
* متت املوافقة عىل عقد مجلس جهوي 
وذلك  باملهدية  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
االتحاد  بدار   2023 08 جانفي  االحد  يوم 
الساعة  عىل  باملهدية  للشغل  الجهوي 
التاسعة صباحا برئاسة االخ: أنور بن قّدور 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 

للشغل املسؤول عن الدراسات والتوثيق.
* يرشف األخ سمري الشفي االمني العام 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
العامل  والشباب  املرأة  عن  املسؤول 
عىل  الدستورية  واملؤسسات  والجمعيات 
الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  اشغال 
 09 االثنني  يوم  وذلك  ببنزرت  للشغل 
جانفي 2023 بدار االتحاد الجهوي للشغل 

ببنزرت، عىل الساعة التاسعة صباحا.
االمني  اليوسفي  محسن  األخ  يرتأس   *
التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 

االتحاد  ممتلكات  عن  املسؤول  للشغل 
اشغال  والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس 
جانفي   10 الثالثاء  يوم  وذلك  بتطاوين 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار   2023

بتطاوين، عىل الساعة التاسعة صباحا.
لالتحاد  الجهوي  املجلس  يعقد   *

يوم  وذلك  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
االتحاد  بدار   2023 جانفي   12 الخميس 
الساعة  عىل  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
التاسعة صباحا برئاسة االخ حفيظ حفيظ 
االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 

للشغل املسؤول عن الشؤون القانونية.
* رمزي الجّباري

مواعيد 

 * األخ محسن اليوسفي* األخ أنور بن قّدور* األخت سهام بوستة

* األخ فاروق العياري

*األخ حفيظ حفيظ

* األخ منعم عمرية

* األخ سمري الشفي

المجلس الجهوي بالقيروان 

غياب التنمية واالتحاد 
سيلعب دوره الوطني

قال اإلخوة النقابيون أعضاء املجلس الجهوي للشغل بالقريوان أنهم مستعدون 
الحالية  اللحظة  أن  مؤكدين  الوطن  مصلحة  اجل  ومن  البالد  اجل  من  للنضال 
تستوجب دورا كبريا لالتحاد. كان ذلك خالل االجتامع الذي ترأّسه االخ صالح الدين 
الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت وهو الذي أكد 

أن الوضع يستوجب مزيد الوحدة ورّص الصفوف.
وانتقد اإلخوة النقابيون الوضع التنموي بالقريوان الذي يشهد تعطل املشاريع 
التنموية يف مختلف املجاالت مشريين إىل نقص التزود باملاء الصالح للرشاب خاصة 
يف حاجب العيون التي تعيش العطش وسياسة الحكومة يف مجال الدعم وقالوا إن 
إذ  األغنياء مقابل حرمان من يحتاجونه ومنها  املدعمة يستفيد منها  املواد  بعض 
عىل سبيل الذكر الزيت املدعم الذي يوظّف يف انتاج الرثوة وسط صمت الدولة 
الجهويني  املسؤولني  أداء  املتدخلون  األخوة  انتقد  كام  الرقابة٬  هياكل  ومختلف 

وفشلهم يف حل اإلشكاليات املرتاكمة تنمويا.
* طارق
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برمزية  التونيس  السيايس  التاريخ  يف  جانفي  شهر  عرف 
للحكم  عيل«  »بن  مغادرة  عىل  شهادة  كان  أنه  ذلك  حضوره 
وانطالق أول تجربة لـ»الربيع العريب« كعهد جديد قوامه الثورة 
لتحقيق  جديد  سيايس  نظام  بناء  إىل  والتوق  االستبداد  عىل 
االجتامعي  الطموح  هذا  الوطنية.  والكرامة  والحرية  الشغل 
جملة  املاضية  العرشية  مّر  عىل  عرف  واالقتصادي  والسيايس 
األصعدة  عىل  املرتاكمة  واألزمات  واالنحرافات  الخيبات  من 
السياسية واالقتصادية واالجتامعية أدت إىل إنهاء هذه التجربة 
بناء عىل لحظة 25 جويلية 2021 التي أعلن فيها الرئيس قيس 
سعيد عن دخول تجربة حكم »الشعب« معلنا عن عزمه عىل 
التطهري واملحاسبة ملن أفسدوا وملن أجرموا وملن تاجروا بالوطن 

وثروته.
غري أنه وبعد سنة ونصف من هذا »الخيار« يجد الرئيس 
مهدد  شارع  وقع  وتحت  خانقة  اقتصادية  أزمة  أمام  نفسه 

باإلصالحات  وتطالبه  باالستبداد  تتهمه  سياسية  ومعارضة  الشعبي،  باالنفجار 
العاجلة يف كل املجاالت سيام أن مرشوعية وجوده السيايس أصبحت يف امليزان 
خاصة بعد أن استفحلت األزمة االقتصادية، وبعد أن شهدت نسبة اإلقبال عىل 
انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب يف 17 ديسمرب 2022 حضورا مل يتجاوز 11 

باملائة من عدد املسجلني.
هي  وما  األهلية؟  بالّسلم  املرضة  الهزات  بالدنا  نجنب  أن  ميكن  فكيف 
اإلصالحات املمكنة لحّل األزمة بني السلطة السياسية من جهة واألحزاب السياسية 
الدميقراطية والعدل  لبلوغ دولة  وقوى مكونات املجتمع املدين من جهة أخرى 

واإلنصاف؟ 
* تداعيات األزمة وظالل خياراتها 

لقد عرفت السنة املاضية نقصا حادا وملحوظا يف جملة من املواد األساسية 
االستهالكية كالسكر والفارينة والسميد والحليب والقهوة والشاي واألرز والبنزين، 
وهو ما أدى إىل جملة من التحركات االجتامعية املصحوبة بالعنف والفوىض يف 
عدد من األحياء الشعبية بالعاصمة ويف عدد من املدن الداخلية. لقد كانت هذه 
األزمات نتاجا لعجز موارد الدولة عىل سّد نفقاتها، فحجم امليزانية لعام 2022  
57.2 مليار دينار )19.8 مليار دوالر(، يقابله دين عام تصاعد منذ سنوات  بلغ 

ما بعد الثورة، فبعد أن كان حجمه ال يتجاوز 43 % من الناتج املحيل اإلجاميل 
يف 2009، ارتفع إىل 90 % يف 2020. لقد غيب هذا التوجه خصوصية الخيارات 
الدولة  تغييب  انبنت عىل  ليبريالية  بخيارات  للدولة الرتباطه  العامة  االقتصادية 
كمقياس  االستهالك  قيم  وإىل  الحيوية  القطاعات  خوصصة  إىل  واالتجاه  الراعية 

للنجاعة والرفاه فتعمقت بذلك األزمة وألقت بظاللها عىل املجال السيايس.
السياسية من  املعارضة  السياسية شهدت رصاعا حادا بني  الساحة  أن  ذلك 
الخالص  جبهة  قبل  من  مطالبته  حّد  وصلت  ثانية  جهة  من  الرئيس  وبني  جهة 
والقضائية  التنفيذية  للسلطات  الحتكاره  باالستبداد  إياه  متهمة  باالستقالة 
والترشيعية. كام تعرض أيضا هذا املسار السيايس إىل نقد من املساندين له كحركة 
يف  األحزاب  مع  التشاور  سياسة  وبانتهاج  الحكومة  بتغيري  طالبته  التي  الشعب 

الخيارات العامة للبالد.
لقد كانت ميزانية 2023 مؤرشا جديدا لتنامي األزمة إذ »تناهز هذه امليزانية 
70 مليار دينار )21 مليار أورو وتبلغ حاجيات التمويل لسّد عجز امليزانية نحو 
23,5 مليار دينار )7,5 مليار أورو( يف عام 2023 مع تضّخم متوقع بنسبة 10،5 
الخارجي  الدولة إىل االقرتاض  اتجهت  املايل  التوازن  باملائة وللوصول إىل تحقيق 
بأكرث من أربعة مليارات يورووقروض محلية بنحوثالثة مليارات أورو«، متجهة إىل 
سياسة جبائية لتعبئة مواردها املالية فرفعت القيمة املضافة من 13 يف املائة إىل 

19 يف املائة لبعض املهن الحرة مثل املحامني واملرتجمني. كام 
رفّع البنك املركزي يف نسبة الفائدة املديرة لتبلغ 8 باملائة. هي 
جملة من االجراءات التي أثرت سلبا عىل املواطن والسيايس 
والنقايب عىل حد السواء، فعرّب الجميع عن غضبهم من التوجه 
 2023 ميزانية  لقانون  العامة  الخيارات  صياغة  يف  الفردي 
وليتفقوا عىل أنه: قانون »الجباية« واإلمالءات الخارجية التي 

حّدد مالمحها الكربى صندوق النقد الدويل. 
أحزاب  من  املدين  املجتمع  مبكّونات  أدى  ما  ذاك 
بتشاركية  الرئيس  مطالبة  إىل  مهنية  ونقابات  وجمعيات 
عقد  إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  فبادر  القرارات، 
مشاورات مع عدد من املنظامت الوطنية كالرابطة التونسية 
بُْغيََة  للمحامني  الوطنية  والهيئة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 

الخروج من هذه األزمة ببعديها السيايس واالقتصادي.
* االستقرار السيايس

هي أزمة تنبئ بتحركات دفاعا عن القدرة الرشائية للمواطن وعن حقه يف 
الحياة الكرمية، مام يوجب عىل الدولة تبني تشاركية الخيارات واحرتام تعهداتها 
تجاه رشكائها االجتامعيني لبناء سلم أهلية حقيقيّة قوامها الحوار لتجنيب البالد 

الهزات والصدامات املهددة للعيش املشرتك.
إن االستقرار السيايس لن يكون ممكنا إال باملسارعة بتكوين حكومة جديدة 
االقتصادية  التوجهات  يف  النظر  إلعادة  حكم  كمنهج  الحوار  تبني  عىل  تحرص 
للدولة وإيقاف نزيف املالية العمومية، وتركيز أسس الدولة الراعية يف مجاالت 
حيوية كالصحة والتعليم والفالحة والصناعة، واالنكباب عىل خلق الرثوة وتشجيع 
الرأس املال الوطني عىل االستثامر يف الجهات الداخلية باألساس، واملقاومة الجدية 

والفعلية للفساد والرشوة واملحسوبية وذلك عرب قضاء نزيه وعادل ومستقل.
نحو  االتجاه  بغري  ممكنا  يكون  لن  املأمول  اإلصالحي  التوجه  هذا  أن  كام 
»الجيو-اقتصادي املغاريب«، مع رضورة العمل عىل تبني خيار تحالفي اقتصادي 
وسيايس بديل يتجه إىل االنفتاح عىل قطب اقتصادي كالصني واالتحاد السوفيايت 
والهند يحرتم الخيارات االجتامعية للدول النامية وخصوصياتها وذلك للمحافظة 

عىل الدولة الدميقراطية االجتامعية الحريصة عىل نرش العدل واالنصاف.
 * حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

الحوار والتشاركية وخلق الثروة أسس الخروج من األزمة الحالية

مسبوقة  غري  بصفة  تونس  يف  األحداث  تتسارع 
املتتالية  السياسية  االنتكاسات  يف ظّل مسار كامل من 
هذه  رأب  يف  تنجح  مل  ديسمرب   17 فانتخابات  للبلد. 
التصدعات التي متيز املشهد فيام يداوم الرئيس قيس 
سعيد عىل تبني الخطاب الذي تعتربه كل األطراف سبباً 
إلضاعة كل الفرص املمكنة واملتاحة لتوحيد التونسيني 
ودفعهم نحو عملية متكاملة من االصالحات السياسية 
باهتة  لبدائل  تقدميه  ظل  يف  الجدية  واالقتصادية 
يف  ذلك جلياً  ومتأزم. ظهر  واقع ساخن  ومنفصلة عن 
ردود األفعال التي تلت العملية االنتخابية والتي ركزت 
عىل نسبة إقبال التونسيني عىل صناديق االقرتاع إذ فرس 
الطبقة  يف  التونسيني  ثقة  بغياب  ذلك  املتابعني  أغلب 
فتحولت  األحزاب  منظومة  من  تبقى  وما  السياسية 
بدورها إىل كابوس يهدد شعبية الرئيس التي بدأت يف 
االنحسار يف ظل تواصل األزمة االقتصادية واالجتامعية 

وانفراده بامللف السيايس للبلد.
أصدرت عديد األحزاب السياسية مواقف متناغمة 
املتدنية  املشاركة  نسب  أن  عىل  تتفق  أغلبها  يف 
للتونسيني يف انتخابات مجلس النواب هي نتاج طبيعي 
لنظام االقرتاع املستحدث والنابع من القانون االنتخايب 
الذي صاغه الرئيس مبرسوم دون أن يكون محل إجامع 
السياسية  األزمة  من  للخروج  حوله  حقيقي  أوتوافق 
هذه  أغلب  تتفق  كام  الدستورية.  املؤسسات  وتعطل 
األحزاب عىل تآكل شعبية قيس سعيد التي مثلت لوقت 
طويل دافعاً قوياً له للميض قدماً يف مسار 25 جويلية 
وما تاله من إجراءات فرضها بسياسة األمر الواقع. لكن 
الجديد يف هذه املواقف هو دعوتها إىل إطالق مبادرة 
ما  وهو  مبكرة  رئاسية  انتخابات  عىل  تقوم  سياسية 
يعترب تحوال جوهريا يف سقف املطالب السياسية لعديد 
األحزاب وتحول املوقف من متيش قيس سعيد يف ادارة 

مرحلة ما بعد 25 جويلية.
املوقف الرسمي من االنتخابات

خرج  حيث  طويالً  الرسمي  الصمت  يدم  مل 
الرئيس قيس سعيد عرب صفحة الرئاسة ليقلل من شأن 
االنتقادات التي وجهت إىل العملية االنتخابية واعتربها 
سابقة ألوانها وانخرط كعادته يف توجيه التهم ملعارضيه 
املوجهة  التهم  تفسري  أو  بعينهم  أشخاص  تحديد  دون 
الرئيس  بني  القطيعة  تواصل  يؤكد  املوقف  إليهم. هذا 
أو  املسار  نكسات  لتدارك  السياسيني  الفاعلني  وبقية 
اختيار  يف  للتونسيني  أوسع  مشاركة  يضمن  مبا  تقوميها 
ممثليهم عرب الطرق الدميقراطية. كام يؤكد أيضاً إرصار 
مالمح  رسم  الفرداين يف  نهجه  يف  التامدي  الرئيس عىل 
القامتة  مالمحها  إنكار  ميكن  ال  التي  القادمة  املرحلة 

خاصة يف ظل األزمة االقتصادية الراهنة.
أسباب العزوف

تتالت يف تونس العمليات االنتخابية والتي اعتادها 
إرادتهم  عن  تعبرياً  طويل  لوقت  واعتربوها  التونسيون 
دميقراطية  أجل  من  بأكملها  أجيال  لنضاالت  وتتويجاً 
مستدامة. غري أن هذا التحول النوعي يف التعاطي معها 
يكشف سلوكاً جديداً يعرب به التونسيون عن سخطهم 
من تواصل األزمة السياسية وعدم ثقتهم يف أن العملية 
االقتصادي  الواقع  عىل  تغيري  أي  تحدث  قد  االنتخابية 
معجزة  الكثريين  حسب  يستوجب  الذي  واالجتامعي 
النقد  صندوق  لدى  االرتهان  وتجنب  لتجاوزه  حقيقية 
كرضورة  املتعاقبة  الحكومات  تطرحه  والذي  الدويل 
يعترب  التونسيني  التحول يف سلوك  كاختيار. هذا  وليس 
الدميقراطية  للمامرسة  رفضهم  عىل  عنيفة  إشارة  أيضاً 
مشاكلهم  عن حل  قارص  السيايس  الحّل  أن  واعتبارهم 
واضح  بشكل  وانعكست  أمدها  طال  والتي  الجوهرية 
ومتتعهم  ملواطنتهم  ومامرستهم  الحياة  جودة  عىل 

بحقوقهم وحرياتهم.
البدائل املطروحة

إدارة  مع  تونس  تجربة  هو  بالتنويه  الجدير 
من  مهّم  جزء  ومبدئية  الداخلية  والنقاشات  الحوارات 
الفاعلني يف التعاطي مع هذه الحوارات بجدية متناهية 

ولعّل أبرز مثال عن ذلك هو الحوار الوطني الذي قاده 
االتحاد العام التونيس للشغل عقب اغتيال الحاج محمد 
الرباهمي صيف سنة 2013 والذي جّنب البلد انزالقات 
االنتقال  مسار  انحرافات  كبري  حد  إىل  وقوم  خطرية 
الدميقراطي وتوج باملصادقة عىل الدستور وامليّض قُدماً 

يف تركيز املؤسسات الدستورية.
اليوم، بدأ االتحاد مساعيه إلطالق مبادرته للدعوة 
تجاربه  مستغالً  األوىل  نواته  يكون  وطني  حوار  اىل 
من  مهّم  جزء  وثقة  الشعبي  عمقه  وخاصة  السابقة 
بني  الفجوة  يوم  كل  تتزايد  حني  فيه.ففي  التونسيني 
الشعب وكافة الفاعلني السياسيني مبا فيهم قيس سعيد 
ثقة  لنفسه بجزء مهم من  االتحاد يحتفظ  فإن  نفسه، 
التونسيني أساسها تحليله املوضوعي لألزمة ومثابرته عىل 
طرح البدائل والحلول من خالل دعوته للحوار الوطني 
التي انطلقت منذ سنة 2020 عندما تبني انسداد األفق 
السيايس واالقتصادي للطبقة الحاكمة وعدم قدرتها عىل 
إخراج البلد من أزمته وهو ما يعيشه التونسيون اليوم.

التونيس  العام  االتحاد  يعكف  الذي  الحوار  هذا 
عرفه  كالسيكيا  خيارا  شكل  ولنئ  إدارته  عىل  للشغل 
هذه  يعرف خصوصية  فإنه  نتائجه  وتبيّنوا  التونسيون 
املرة يف ظل وضع صعب ودقيق وغري مسبوق يف تونس 
يرتاوح بني مداومة الرئيس قيس سعيد عىل إقصاء كل 
األطراف  هذه  وتشتت  وتخوينهم  املشهد  يف  الفاعلني 
السابقة  املنظومات  تأهب  وخاصة  مواقفها  وتباين 
األزمة  من  للخروج  منتظرة  حلول  أي  عىل  للسطو 
أنفسها  لتطرح  املشهد  تعقيد  مزيد  عىل  ومراهنتها 
كبدائل عن فشل قيس سعيد يف إدارة املرحلة وبالتايل 

اعادة تونس اىل مربع ما قبل 25 جويلية.
األزمة  تواصل  عن  بديالً  الحوار  أصبح  وبالتايل 
املسار  تعرث  ظل  يف  تجاهلها  ميكن  ال  قصوى  ورضورة 
أن  ميكن  ومسؤولة  معقولة  بدائل  إىل  تونس  وحاجة 
أمدها  طال  التي  الدقيقة  املرحلة  هذه  من  تخرجها 

والتي تقتيض أن ال يتأخر الحّل. 

* صربي الرابحي

الحوار أساسي للتواصل يف املشهد العام

وطنية
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عميد المحامين حاتم المزيو  

وقفتنا اليوم الخميس تحمل 
رسالة إىل حكومة بودن...

املزيو  حاتم  املحامني  عميد  نبه 
من ما ٱلت اليه أوضاع املحامني يف 
تونس، قائال ان قطاع املحاماة يعترب 
بصفة  البالد  يف  للجباية  دافع  أكرب 
تسجيل  خالص  خالل  من  يومية 
خالل  املزيو،  وشدد  األحكام. 
االربعاء  أمس  يوم  صحفية  ندوة 
هم  املحامني  ان   ،2023 جانفي   4
للدولة  تعسفية  مراجعات  ضحايا 
ممنهج  استهداف  وجود  مؤكدا 
للمحامني  وخاصة  الحرة  للمهن 
لسنة  املالية  قانون  يف  واالطباء 

2023 بهدف إخراجهم يف صورة املتهربني من الجباية.
بالنسبة  املالية لسنة 2023  وطالب حاتم املزيو بادخال تعديالت عىل قانون 
باملائة،  نسبة 13  اىل  الرجوع  يتم  أن  ذلك  املضافة من  القيمة  األداء عىل  إىل 
تقل  إىل من  بالنسبة  املضافة  القيمة  االداء عىل  املحامي من  اعفاء حرفاء  أو 
رقم معامالت مداخيلهم عن 50 ألف دينار. ويطالب املحامون أيضا بتعديل 
قانون املالية وإقرار إعفاءات عىل القضايا ذات الصبغة املعيشية املتعلقة عىل 
سبيل املثال بحوادث الشغل والقضايا الشغلية أو القضايا الشخصية أو املتعلقة 

بالضامن االجتامعي.
ونبّه عميد املحامني إىل أن الواقع االجتامعي واالقتصادي يهدد باالنفجار قائال 
الحكومة  هذه  أن  مفادها  رسالة  املحامني،  غضب  يوم  خالل  من  »سنبعث 
فشلت يف تغيري الواقع السيايس واالقتصادي واالجتامعي.. وفاقدة للرؤية وألي 

مخطط تنمية«.
املقاييس ما يستوجب  املزيو أن سنة 2023 ستكون صعبة بكل  واعترب حاتم 
استعجال ادخال تعديالت عىل قانون املالية، مشريا إىل أن قطاع املحاماة يقوم 
بتشغيل العديد من الشباب سنويا إال أنه ال يتلقى أي تشجيعات عىل غرار بقية 

القطاعات املشغلة للشباب.
* ح/ح

األستاذ رضا بلحاج لـ »الشعب«

لن أقبل املثول أمام 
حاكم التحقيق...

رضا  املحامي  األستاذ  قال 
به  خّص  ترصيح  يف  بلحاج 
 4 األربعاء  أمس  يوم  »الشعب« 
جانفي 2023 إنه لن يقبل باملثول 
الدعوى  بعد  التحقيق  حاكم  أمام 
الحزب  رئيسة  ضده  رفعتها  التي 
وإنه  مويس  عبري  الحّر  الدستوري 
قضايئ  استدعاء  ألي  يستجيب  لن 

قد يصله.
التوجه  سيكون  كيف  سألناه 
يف صورة أصدرت النيابة العمومية 
برقية جلب وتفتيش ـ األستاذ رضا 
بلحاج أكد أنه سيمتثل لها لكنه لن 

السياسية  الساحة  تتحول مناكفات  أن  بأي يشء ألنه رافض من األساس  يديل 
وخالفاتها إىل أروقة املحاكم.

* رمزي الجبّاري

محافظ البنك المركزي مروان العباسي 

ترشيد التوريد والتوقف عن إهدار العملة األجنبية  
بتحوالت  متر  البالد  إن  العبايس،  مروان  املركزي  البنك  محافظ  قال 

العملة  احتياطي  إىل  االنتباه  تستدعي  صعبة،  اقتصادية 
صحفية  ندوة  خالل  ودعا  عليها.  والحفاظ  الصعبة 

ترشيد  رضورة  إىل  املركزي،  البنك  مبقر  عقدها  
التوريد والتوقف عن إهدار العملة األجنبية، مشريا 
يف هذا اإلطار، إىل أن 50 دينارا من كل 100 دينار 
يف السوق التونسية، تذهب إىل الخارج. وشّدد عىل 

يتمثل خصوصا  األموال  هذه  هدر  لوقف  الحل  أن 
املواد  عن  بدال  محليا  املصنعة  املنتجات  استهالك  يف 

مع  متواصل  النقاش  إن  البنك  محافظ  وقال  املستوردة. 

صندوق النقد الدويل وإن االتفاق حاصل عىل مستوى الخرباء.
وبنّي العبايس أن تأجيل الجلسة التي كانت مقررة مع صندوق 
النقد يف ديسمرب املايض، جاء بسبب عدم استكامل قانون 
تونس  إدراج  يف  أمله  عن  معربا  الحالية،  للسنة  املالية 

يف برنامج اجتامعات صندوق النقد يف االيام القادمة.
تصنيف  أن  إىل  التونيس  املركزي  محافظ  أشار  كام 
التصنيف  وكالة  وفق  سلبي   cc كان  االئتامين  تونس 
اإليجايب  إىل  التصنيف  وأنها غريت هذا  رايتينغ،  فيتش 

عند تأكُّد االتفاق الحاصل عىل مستوى الخرباء.
* ابراهيم 

السيايس يف تونس  يف قراءته ملآالت املشهد 
منظومة  تعيشه  وما  املستقبلية  وأبعاده 
سيايس  تراجع  حالة  من  تونس  يف  الحكم 
كبري نتيجة عدم قدرتها عىل تأسيس سياسة 
رؤى  مع  البالد  يف  ومستقرة  ثابتة  توافقية 
وتعالج  البلد  باقتصاد  تنهض  اقتصادية 
املتابعني  من  العديد  اعترب  املالية،  مشاكله 
مجهولة  مرحلة  يدخل  السيايس  املشهد  أن 
تُدار فيها مؤسسات الدولة مبنهجية منفردة 
الربملان  أن  إىل  صحفية  تقارير  تشري  حيث 
عن  جذرياً  مختلفاً  سيكون  املقبل  التونيس 

الربملانات التونسية السابقة.
الصغري  القانون  أستاذ  قال  الصدد  ويف هذا 
زلزال  بعد  انتهى  الرئيس  أن  الزكراوي 
التقاط  الوطنية  القوى  وعىل  ديسمرب   17
العبثي مشريا إىل أن  اللحظة وإنهاء مساره 

الحوار.  عرب  متر  األزمة  من  الخروج  بدائل 
طرف  من  للحوار  الدعوات  تتايل  ظّل  ويف 
املدين  املجتمع  ومنظامت  األحزاب  كافة 
الذي اعتربه عديد املالحظني وأبرز املكونات 
الفاعلة يف املشهد السيايس أنه الحّل األسلم 
الصغري  األستاذ  وأضاف  عليه  تجمع  الذي 
إن  مرتبًكا،  بدا  الرئيس  مسار  أن  الزكراوي 
مل نقل معطاًّل، السيام يف ظّل الضبابية التي 
لإلرشاف  استعداده  مبدى  عالقة  يف  تطّوقه، 
عليه، مبينا أنه مهام كانت عبقرية الرئيس ال 
ميكن له أن يتوصل مبفرده إىل حلول للبالد.

وأنهى بالقول إن وضع ميثاق جبايئ لتحقيق 
العدالة االجتامعية فكرة جيدة لكن ليست 
 2023 لسنة  املالية  قانون  أن  كام  وقتها  يف 
إذ  كارثية  تبعات  له  تكون  أن  املمكن  من 
السنة  املالية  قانون  من   29 الفصل  أحدث 

األهلية  الرشكات  لتمويل  خطّا   2023
قدره  باعتامد  وخّصها  املحلية  أو  الجهوية 
20 مليون دينار وهذا يعني أن قانون املالية 
إجراءات  بعض  لتمرير  الوسائل  أحد  أصبح 
ما  إىل  قادتنا  التي  مغامرته  بل  »مرشوعه« 
نحن فيه اليوم، وكأن الرشكات األهلية هي 

أحد أولويات السياسات العمومية.
* أم إيّاد

أستاذ القانون الصغير الزكراوي 

يف حال رفض الرئيس للحوار، البدّ من حوار يجمد مساره 
العبثي ويلغي الدور الثاني من االنتخابات

* بقلم: األستاذ محمد الحمدي  
الوجع  إاّل  فيها  نتقاسم  مل  ألنّنا  عليها  مأسوف  غري  تدحرجت  سنة 
والقلق والخوف من اآليت. سنة مرّت وكأنّها آالف الّسنوات فالفقراء 
ازدادوا فقرا والجياع ازدادوا جوعا واملرىض ازدادوا توّجعا.. لقد كّنا 
نتصّور أّن سفينة الوطن قد أرست يف شاطئ األمان بعد حراك 25 
رسابا  نعيش  كّنا  أنّنا  األيّام  مّر  مع  اكتشفنا  أنّنا  إاّل   2021 جويلية 
يف  أنّنا  يتصّور  كان  من  الهاوية..  إىل  تتّجه  الوطن  سفينة  وأّن  ُخلّبا 
تونس سنصبح مثل دولة الّصومال الّشقيقة نفتقر إىل الغذاء والّدواء 

وبعضنا يفتقر حتّى إىل الهواء النقّي..
إاّل  آذاننا  تشّنف  ومل  جويلية   25 حراك  عىل  مرّت  سنة  من  أكرث 

التّسويفات..
لقد وعد قيس سعيّد املولع بسرية عمر بن الخطّاب الّشعب بالقضاء 

عىل الفساد الذي
الحقوق  وإحقاق  العدل  بإرساء  وعده  كام  الّدولة  أجهزة  كّل  ينخر 
ومحاكمة قتلة الّشهداء لكّن شيئا من ذلك مل يحصل.. الغريب أنّه 
كلاّم ألقى خطابا ليطمنئ الّشعب  حول شأن معنّي إاّل ويرُتجم نقيض 
ما رّصح به يف الواقع املعيش.. أ مل يعدنا بتخفيض يف سعر الخرض 

والبيض ولحم الّدجاج وتزويد الّسوق بكّل ما هو حاجّي ورضورّي؟
ال يشء من ذلك قد حصل فاملواطن التونيّس ما زال يلهث يوميّا وراء 

علبة حليب أو قليل من السّكر وال يجدهام.. أّما الّدواء فحّدث وال 
الزّائفة  والوعود  الجوفاء  الخطب  التونيّس  الّشعب  مّل  لقد  حرج..! 
وهذا ما جعله يفقد الثّقة يف األحزاب واملعارضة والحّكام ويضعهم 
لطمة   2022 ديسمرب   17 ترشيعيات  وإّن  واحدة  سلّة  يف  جميعا 
موجعة للجميع ولكن من ميتلك القدرة عىل تفكيك رسالة الّشعب 
واستيعابها؟ ورغم رداءة األوضاع سياسيّا واجتامعيّا واقتصاديّا وثقافيّا 
فاملعّول عىل املنظاّمت الوطنيّة ويف مقّدمتها االتّحاد العاّم التونيّس 
للّشغل والرّابطة التونسيّة للّدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة الوطنيّة 
الوطنيني  الّصادقني  والوطنيني  الّصادقات  الوطنيات  وكّل  للمحامني 
النتشال الوطن من الهّوة التي تدحرج فيها وقبل ذلك يظّل شعبنا 
يف  أعدائه  عىل  الطّاولة  قلب  عىل  والقادَر  املوقف  سيَّد  العظيم 

الّداخل والخارج.
التي حلمنا  تونس  إنقاذ  أجل  الحاسم من  الفعل  لحظة  أزِفت  لقد 

بها: جزيرة للحريّة
مأسوف  غري   2022 سنة  ارحيل  والتّنوير.  الوطنيّة  والكرامة  والعدل 
عليك ومرحبا بسنة 2023 التي نأمل أن تكون فاتحة خري عىل شعبنا 
أجمل  زمن  تشكيل  أجل  العامل من  املقاومة يف  الّشعوب  كّل  وعىل 
لإلنسانيّة جمعاء. أشّد عىل أياديكم وأقول لكم: تصبحون عىل وطن 

أجمل من كّل األوطان وكّل سنة أنتم وتونس الجميلة بألف خري.

سنة مرت على حراك 25 جويلية 

الخطب الجوفاء والوعود الزائفة
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الّدولة  رئيس  خيارات  وجيلٍّ  واضٍح  بشكل   2023 لسنة  املالية  قانون  كشف 
جاء  لقد  ومطالبهم.  التونسيّني  وحاجيات  الّدولة  شؤون  إدارة  لكيفية  ورؤيته 
هذا القانون خاليا من أّي إجراءات لفائدة غالبية التونسيّني والتونسيّات، ناهيك 
وجه  عىل  العمل  عن  املعطلني  الشهادات  وأصحاب  الشباب،  استحقاقات  عن 
ملجابهة  موارد  وال  واالستثامر،  للتنمية  وال  للتّشغيل،  اعتامداٍت  فال  الخصوص. 
والبحث  التعليم  بواقع  للّنهوض  الّشائيّة، وال  للمقدرة  املُريع  والتّدهور  الفقر 
العلمي والصّحة... وفيام يرزح أكرث من مليون معطل عن العمل )أكرث من ثلثهم 
من أصحاب الشهادات( تحت نِري البطالة والخصاصة، جاء قانون املالية ليزيد يف 
إثقال كاهل الشعب بالرضائب وتعميق تبعيّة االقتصاد للّدوائر املالية الخارجيّة 
املؤّسسات  لصوص  لفائدة  الوطنية  الّسيادة  ومتريغ  بالقروض  رهنه  مزيد  عرب 

النّهابة.  
إن اتّحاد أصحاب الشهادات املعطّلني عن العمل، وبعد اطاّلعه عىل قانون املالية 

لسنة 2023 وما تضّمنه من إجراءاٍت وأحكاٍم غاية يف الخطورة، يهّمه التأكيد:
التونسيّني  قوت  عىل  خطرية  تداعيات  له  ستكون  هذا  املالية  قانون  أّن   •
يف  الحاكمة  املنظومة  لفشل  آخر  مؤّش  وهو  االجتامعي  وأمنهم  ومعيشتهم 

الخروج من األزمة املتواصلة واملتفاقمة.
• أّن القانون املذكور سيزيد من مفاقمة االحتقان االجتامعي ومن تأزيم األوضاع 

االقتصادية.
• رفضه ملقرتح »الرشكات األهلية« الشعبوي التي ُوضع لها خّط اعتامٍد بقيمة 
20 مليون دينار، عىل عكس ما أكّد »صاحبها« أنّها ستموَّل من »عائدات الّصلح 

الجزايئ« املنشود.
• انْجالء كّل أوهام منظومة 25 جويلية التي زعمت أنّها بديل ملنظومة الحكم 
املتعاقبة بعد الثورة، يف حني أنها امتداٌد لها يف خياراتها الالوطنية والالشعبيّة، 

وخاصة يف تْغييب ملف التشغيل ومواصلة تجميد االنتدابات.
• يهيب بكّل القوى الحيّة، الغيورة عىل الثّورة والّساعية لتحقيق أهدافها النبيلة 
ترّص  أن  الوطنية،  والسيّادة  االجتامعية  والعدالة  والكرامة  والحرية  الشغل  يف 

الّصفوف من أجل رفض هذا القانون الكاريث.
هذا وندعو كّل املعطّلني لالحتجاج وتنويع كّل أشكال الّنضال والتّعبئة ضّد هذا 

القانون الذي يكرّس مزيدا من البطالة والغنب والقهر.
عن املكتب التنفيذي شيف خرايفي

أصحاب الشهائد المعطلون عن العمل

قانون املالية 2023 تمخّض فأنجب كارثة

الكاتب العام المساعد لنقابة مصنع السكر ببنزرت  

أسباب مجهولة وراء الغلق وأوضاع العمال صعبة
وجه الكاتب العام املساعد لنقابة مصنع السكر ببنزرت، األخ وسام املاجري، يوم أمس األربعاء 04 جانفي 2023، نداء لرئيس الجمهورية قيس سعيّد لزيارة املصنع.

وقال وسام املاجري »تونس تُعاين أزمة سكر ومن جهة أخرى مصنع السكر ُمغلق«. وأضاف أنهم يطالبون بإيجاد حلول لهذا املصنع الذي توقف عن النشاط 
منذ جوان الفارط ألسباب يجهلونها. وذكر بأنهم مل يتلقوا أجورهم منذ شهر نوفمرب املايض وحاليا يعيشون حالة من الضبابية بخصوص مستقبلهم وبشأن دميومة 

املصنع.
كام لفت األخ وسام املاجري إىل أنهم التقوا مستشار رئيس الدولة وتلقوا وعودا بتسوية الوضعية املالية للعامل.

* محمد/ع

أريانة  بجهة  العمومية  الصحة  أعوان  يخوض 
إرضابا حضوريا بجميع املؤسسات العمومية تنفيذا 
 17 بتاريخ  عنه  الصادرة  باإلرضاب  التنبيه  لربقية 
اللجنة  اجتمعت  مبقتضاها  والتي   2022 نوفمرب 
ممثل  مستشار  بحضور  بأريانة  للتصالح  الجهوية 
لوزارة الصحة وتقرر يف أثنائها تأجيل اإلرضاب املزمع 
تنفيذه يوم 8 ديسمرب 2022 إىل يوم 5 جانفي 2023 
إلعطاء فرصة للطرف اإلداري الستكامل اإلجراءات 

االدارية الالزمة لتطبيق تعهداته يف الغرض.
إال أننا فُوِجئنا كمكتب تنفيذي جهوي بتجاهل 
يف  ممثلة  القامئة  الجهوية  لَِط  السُّ طرف  من  تام 
الجهوية  اللجنة  اجتامع  إىل  الدعوة  بعدم  الوايل 
للتصالح حسب ما تنّص عليه الرتاتيب الجاري بها 

العمل والقوانني املنظمة للعالقات الشغلية.
طرف  من  املتبع  التميش  هذا  ندين  وإذ 
كاملة  املسؤولية  نحّملها  فإننا  الجهوية  السلطات 
وإيجاد  النظر  تقريب وجهات  إىل  السعي  يف عدم 
الجهوية  الصحية  املؤسسات  بدفع  كفيلة  حلول 
بها  االجتامعي  االحتقان  ودرء  خدماتها  تجويد  إىل 
التنبيه باإلرضاب  الواردة بربقية  خاصة أن املطالب 
للتنفيذ متى  لها عليها وأنها قابلة  انعكاس مايل  ال 

توفرت اإلرادة لذلك.

بعدم  الجهوية  لُط  السُّ عليه  أقدمت  ما  إن 
للتصالح مؤش خطري عىل  الجهوية  اللجنة  جمعها 
وتهميش  والتحاور  التفاوض  منهجية  رضب  درب 
بعهدتها ورضب  املنوط  االجتامعي  النقابات  دوور 
السلبية  انعكاساته  إىل  ننبّه  املفاوضات  مصداقية 
عىل العالقة القامئة بني الطرف االجتامعي والسلطة 

الجهوية.
أسباب اإلرضاب  تقدم من شح  ما  وبناء عىل 

نهيب  فإننا  العمومية  الصحة  قطاع  يف  الجهوي 
النقابية  هياكلهم  حول  االلتفاف  األعوان  بجميع 
نضاالتهم  تاريخ  املفصلية يف  املحطة  وإنجاح هذه 

القطاعية.
وزارة  تسويف  أمام  واحدة  قبضة  غدا  لنكون 
لَِط  السُّ تجاهل  وأمام  مطالبنا  تلبية  يف  اإلشاف 

الجهوية لالستحقاقات املستوجبة عليها.
* الكاتب العام عدنان بن صالح

إضراب قطاع الصحة يف أريانة بيان الجامعة العامة 
للتكوين املهني والتشغيل

لقاء  أعضاء  نحن 
للجامعة  الجهات 
للتكوين  العامة 
والتشغيل  املهني 
بدار  املجتمعون 
الجهوي  االتحاد 
بتونس  للشغل 

نعرّب عن:
الشديد  استيائنا  ـ 
املامطلة  من 

واملراوغة واملخاتلة املمنهجة واملعتمدة من سلطة 
االشاف ومن املديرين العامني ملؤسسات القطاع يف 

تطبيق االتفاقيات املربمة،
ـ رفضنا للمنشور عدد 29 الصادر بتاريخ 25 نوفمرب 
مراكز  مديري  وندعو  االشاف  سلط  عن   2022
والعمل  التشغيل  مكاتب  ورؤساء  املهني  التكوين 
الوحدات  ورؤساء  املبادرات  وفضاءات  املستقل 
الرتقية  املستمر ومديري معاهد  للتكوين  الجهوية 
العليا للشغل االمتناع عن تطبيقه، كام ندعو سلط 
االشاف للرتاجع عنه وردع بعض املديرين الجهويني 

عن التعّسف يف تطبيقه ونقّرر ما ييل:
1 ـ حجب األعداد وعدم تسليمها لالدارة

2 ـ مقاطعة املجالس الخاصة بالترصيح بالنتائج
3 ـ مقاطعة كل اللجان مبا يف ذلك اللجان االدارية 
العامة  االدارات  عن  تصدر  دعوة  وكل  املتناصفة 
للمشاركة يف اي لجنة قبل تنفيذ جميع االتفاقيات 

املربمة.
4 ـ مقاطعة االختبارات املهنية

االسايس  للتكوين  االضافية  الساعات  مقاطعة  ـ   5
واملستمر واالكتفاء بالواجب فقط

6 ـ مقاطعة جميع التظاهرات الجهوية والوطنية 
باالتفاقيات  املتعلقة  االنشطة  جميع  ذلك  يف  مبا 

الدولية املربمة مع سلطة االشاف.
تنّفذ  التي  االرضابات  من  بسلسلة  القيام  ـ   7
مبؤسسات القطاع بالجهات، وتتّوج بارضاب قطاعي 
مقرات  كل  يف  واعتصامات  غضب  ويوم   وطني 
ملؤسسات  املركزية  املصالح  ذلك  يف  مبا  العمل 

القطاع وبوزارة االشاف.

نعي وتعزية 
يف اريانة

ينعى املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
بأريانة وفاة والد األخ كامل الغيلويف، الكاتب العام 
وافته  الذي  الداخيل  النظام  عن  املسؤول  املساعد 

املنية يوم الثالثاء 03 جانفي 2023.
تغّمد الله الفقيد بواسع رحمته وغفرانه ورزق 
أهله وذويه جميل الصرب والسلوان وانا لله وإنا اليه 

راجعون.
* الكاتب العام
عدنان بن صالح
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في المجلس الجهوي بزغوان:

إنقاذ املؤسسات السياحية وإدانة حملة الشيطنة ضدّ االتحاد
المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر

االمني  الطاهري  سامي  األخ  أرشف 
باالعالم  املكلف  لالتحاد  املساعد  العام 
والنرش عىل أشغال املجلس الجهوي بتوزر 

الذي صدرت عنه الالئحة التالية:
الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  ان 
 29 الخميس  يوم  املجتمع  بتوزر  للشغل 
العام  االمني  االخ  برئاسة   2022 ديسمرب 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
سامي  االخ  والنرش  االعالم  عن  املسؤول 
العام  للوضع  تدارسه  وبعد  الطاهري 
والوضع الجهوي ومتابعة املستجدات فإنه:

1( يتمسك بجميع بنود الالئحة املهنية 
االتحاد  مؤمتر  عن  الصادرة  والجهوية 
الجهوي للشغل بتوزر بتاريخ 2022/10/10 
الوزارية  الجلسات  محارض  بتفعيل  ويذكر 
التنموية  الخطط  كل  وانجاز  السابقة 
حد  بوضع  يسمح  مبا  املعطلة  واملشاريع 

لتدهور الوضع يف جميع القطاعات.
إلنقاذ  خطة  وضع  عىل  يشّدد   )2
بها  العاملني  وحامية  السياحية  املؤسسات 
يف  حاليا  السائدة  االسرتاتيجيات  ومراجعة 
السياحة وتغيري أهدافها وطبيعتها وطرقها 
إعادة  عرب  الجهة  يف  السياحة  وتطوير 
وإرجاع  الدويل  نفطة  توزر  مطار  تنشيط 
عىل  تشتغل  كانت  التي  الدولية  الخطوط 

الطريان  رشكات  أمام  الباب  وفتح  الجهة 
املرفق  هذا  إنقاذ  يف  للمساهمة  الدولية 

العمومي الهام.
3( يدين كل حمالت الشيطنة ودعوات 
البعض  يطلقها  التي  والتهديد  التحريض 
النقابيات والنقابيني يف محاولة يائسة  ضد 
إلخامد صوت االتحاد وتهميش دوره والزج 

به يف مربع العنف.
املقدرة  تدهور  استفحال  يسجل   )4
بسبب  والتونسيني  للتونسيات  الرشائية 
وخضوع  االحتكار  وتفيش  األسعار  التهاب 
وضع  يف  وفشلها  للوبيات  التام  الحكومة 
سياسة واضحة ورؤية جريئة ملجابهة ندرة 

بالسلع  األساسية واملضاربة  األدوية واملواد 
والتالعب بقوت التونسيني.

والتسويف  املامطلة  بسياسة  ينّدد   )5
إزاء  الحكومة  تتوخاها  التي  واالستهانة 
مطالب القطاعات وتجاه تطبيق االتفاقيات 
 15 اتفاق  وآخرها  االتحاد  مع  املربمة 
كاملة  املسؤولية  ويحّملها    2022 سبتمرب 
للوضع  توتر  من  ذلك  عن  سيرتتّب  فيام 
عن  بالدفاع  االلتزام  يؤكد  كام  االجتامعي 
وسحب  الجامعية  املفاوضات  يف  الحق 

املنشور عدد 21.
6( يجدد رفضه رفع الدعم والتفويت 
يف املؤسسات العمومية والضغط عىل كتلة 

بالرضائب  األُجراء  كاهل  وإثقال  األجور 
ويتمسك برؤية تشاركية يف إصالح منظومتي 
الدعم واملؤسسات واملنشآت العمومية عىل 
قاعدة الحفاظ عىل املكتسبات االجتامعية 
بجميع  للشغالني  الرشائية  القدرة  وعىل 
ضامن  وعىل  الشعب  ولعموم  أصنافهم 
من  ويحذر  وعموميتها  املؤسسات  دميومة 
كل إجراء أحادي من شأنه تأجيج الغضب 

الشعبي واالحتجاجات االجتامعية.
7( يعرب عن رفضه قانوَن املالية لسنة 
واملستهدف  تشاركية  دون  الصادر   2023
ويتمسك  الشعب  وعموم  األُجراء  لقوت 
من  للتخفيف  سبيال  الجبائية  بالعدالة 

الحيف االجتامعي وخطوة من أجل إصالح 
منظومة كرّست التهرب والغش واستنزفت 

قوت وجيوب األُجراء عىل امتداد عقود.
8( يعرب عن استعداد نقابيات ونقابيني 
عن  للدفاع  الشغالني  وجميع  الجهة 
كل  وخوض  املستهدفة  العتيدة  منظمتنا 
البالد من  املتاحة إلنقاذ  النضالية  األشكال 
أجل تحقيق العيش الكريم والعمل الالئق.

باستحقاقات  متسكنا  نجدد  كام   )9
األشكال  كل  إلنجاح  تجندنا  ونعلن  الجهة 
النضالية التي نوكل إقرار طبيعتها وموعدها 
للمكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 

بتوزر.

التحديات  مواجهة  عىل  عازمون  شعار  تحت 
وانقاذ البالد انعقدت ندوة إطارات جهة زغوان 
األخ  بإرشاف  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقر 
الطاهر الربباري األمني العام املساعد املسؤول 
األخ  افتتحها  وكان  الخاص  القطاع  قسم  عن 
الجهوي  العام لالتحاد  الكاتب  النحايل  حامدي 
لالتحاد  الوطني  بالدور  أشاد  والذي  بزغوان 
املحطات  مختلف  يف  للشغل  التونيس  العام 
ىف  حارضا  وكان  البالد  عاشتها  التي  التاريخية 
يف  محورية  أدوارا  ولعب  الصعبة  املحطات 
مقاومة االستعامر وبناء الدولة الوطنيه وكذلك 

يف تأطري ورعاية ثورة الحرية والكرامة.
الشيطنة  حمالت  النحايل  حامدي  األخ  وأدان 
التي تطال النقابيني وقيادتهم داعيا إىل التجند 
مواقفه  ودعم  االتحاد  استقاللية  عن  للدفاع 

اإلطارات  ندوة  وبخصوص  والوطنية  النقابية 
استجابة  تنعقد  أنها  العام  الكاتب  أفاد  فقد 
بتنظيم  املوسع  التنفيذي  املكتب  لقرارات 
التخاذ  جهوية  مجالس  أو  إطارات  ندوات 
القرارات املناسبة إلنقاذ البالد وبلورة مقرتحات 

لالتخاد  الوطنيته  اإلدارية  الهيئة  عىل  لهرضها 
القرارات املناسبة.

النحايل يف كلمته املشاركات  ودعا األخ حامدي 
وتقديم  النقاش  تعميق  اىل  واملشاركني 
جدول  حسب  البالد  إلنقاذ  العملية  املقرتحات 
أولها  ثالثة محاور كربى  تضمن  والذي  األعامل 
يتعلق بالوضع السيايس العام بالبالد من خالل 
وانحرافه  الدميوقراطي  االنتقال  مسار  تخبط 
األخرية  الترشيعية  االنتخابات  محطة  وتقييم 
واستعراض  واملقاطعة  والعزوف  الرفض  بني 
الدويل  النقد  صندوق  مع  املفاوضات  مسار 
وكان املحور الثاين استعراض الوضع االقتصادي 
املالية  قانون  عن  الربباري  األخ  تحدث  فيام 

اىل  إضافة  األُجراء  عىل  وتبعاته   2023 لسنة 
من  وأيضا  للدعم  التدريجي  الرفع  سياسات 
خالل استنزاف جيوب األُجراء وأصحاب الدخل 
كام  املكثفة  الجبائية  اإلجراءات  عرب  الضعيف 
املؤسسات  يف  التفويت  مخطّطات  إثارة  متّت 
فإن  االجتامعي  الوضع  وبخصوص  العمومية 
عدم التزام الحكومة بتطبيق االتفاقيات املمضاة 
20 وبعده  مع االتحاد وتداعيات املنشور عدد 
عدد 21 واالرتفاع الجنوين لألسعار وفقدان املواد 
االساسية من األسواق واستفحال البطالة وتعطل 
االستثامرات نتيجة غلق املؤسسات. كانت كلها 

محاور أساسية يف هذا املجلس.
* نرص الدين 

امللفات االجتماعية واالقتصادية والوضع السياسي بالبالد محاور للنقاش

*اهتامم بامللفات الكربى

تعزية
ببالغ األىس والحرسة بلغنا يوم السبت 2022/12/24 خرب وفاة زميلنا 
الجلل  املصاب  هذا  وإثر  بجلمة،  العمومية  املكتبة  أمني  دربايل  زهري 
نبتهل للموىل القدير أن يتغمد زميلنا بواسع رحمته ويسكنه الفردوس 

األعىل بغري حساب، وأن يلهم عائلته كثريا من الصرب.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

                           الكاتب العام للفرع الجامعي للثقافة 
 بسيدي بوزيد / فتحي مصباحي
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هيئة إدارية جهوية قبل 
ندوة إطارات يف جندوبة

الهيئة  أشغال  بجندوبة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  اليوم  صباح  انعقدت 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العبيدي  خالد  األخ  برئاسة  الجهوية  االدارية 
بالبالد حيث  العام  والوضع  الجهوي  الوضع  بجندوبة ومتحورت حول  للشغل 
الوضع  عىل  بظاللها  تلقي  السياسية  األزمة  أن  عىل  العبيدي  خالد  األخ  أكد 
االقتصادي واالجتامعي معترباً أن موقف االتحاد هو أن لحظة 25 جويلية كانت 
لحظة رضورية لتونس وأن االتحاد أرادها أن تكون بوصلة ملطالب التونسيني 
لكن لألسف حاد الرئيس عن هذا التصور مبيّناً أن االتحاد يف بيان 26 جويلية 
والحقوق  والحريات  والحقوق  املدنية  الدولة  مكتسبات  عىل  الحفاظ  اشرتط 
التنبيه  مع  تشاركيا  الجديدة  تونس  بناء  يكون  وأن  واالجتامعية  االقتصادية 
منذ اللحظة األوىل من االنفراد بالرأي. كام اعترب أن قانون املالية فيه استجابة 
كاملة إلمالءات صندوق النقد الدويل وسيحيلنا عىل إجراءات موجعة للطبقات 
عىل  للسطو  مفتاح  كلمة  هي  الدعم  مستحقي  كلمة  أن  اعترب  الشعبية.كام 
املفهوم الحقيقي للدعم الذي يتمسك االتحاد بتوجيهه اىل مستحقيه الحقيقيني 
عىل قاعدة األجور الحقيقية مؤكداً أن كل األجراء واملتقاعدين منهم هم من 
مستحقي الدعم. ووّضح األخ خالد العبيدي أن االتحاد ليس مع عودة املنظومة 
القدمية كام أنه ال ميكن أن يسمح بتواصل العبث بقوت التونسيني مؤكداً أن 
االتحاد ال يخاف من التهديدات ويدعم إنقاذ تونس من خالل إطالق مبادرة 

الحوار الوطني الجدي والحقيقي.
كام ذكّر األخ خالد العبيدي برفض االتحاد الجهوي إقصاءه صحبة بقية فروع 
للمستشفى  الجمهورية  رئيس  زيارة  حضور  من  بجندوبة  الوطنية  املنظامت 
العمومية والصحية خاصة  املؤسسات  أهمية إصالح  الجهوي بجندوبة مؤكداً 
ودعم حق الجهة يف خدمات صحية الئقة. هذه الهيئة االدارية ستليها ندوة 
العام املساعد املكلف  الطاهري األمني  التي يرشف عليها األخ سامي  إطارات 

باإلعالم والنرش اليوم الخميس 5 جانفي انطالقا من الساعة 9 صباحا.
* صربي الرابحي 

بيان جامعة املتقاعدين
 

واملتقاعدين  املتقاعدات  إن 
بأعىل  يُعاملوا  بأن  جديرين 
يصبحوا  أن  ال  العناية.  مقومات 
تنهشه  موردهم.  عىل  قلق  يف 
قوانني كارثية متوحشة. ثّم تكون 
حجوزات  لشتى  مرتعا  جراياتهم 
ان عجزوا عىل  اىل  كاهلهم  تثقل 
العيش  من  األدىن  الحد  توفري 
الفاحش  الغالء  أمام  الكريم. 
لالسعار.  وارتفاع مشط  للمعيشة 
وعدم توفر عديد املواد االساسية 

مع  تدهورا  الوضع  يزداد  وقد  والكهرباء.  املاء  لفواتري  مرّبر  غري  وارتفاع  الدواء  وخاصة 
تطبيق الحكومة إمالءات صندوق النقد الدويل والبنك العاملي. لكل هذه أسباب. نحن 
نطالب السلط باحرتام دورية مراجعة األجر األدىن SMIG وتواريخ رصف الجرايات. كام 
نؤكد عىل رصف املستحقات املتخلدة لدى الصناديق. وإلغاء القانون 123/2002 والقانون 
43/2007. وانتهاج معاملة خاصة باملتقاعدين يف املجاالت الصحية واإلدارية. ونظرا إىل 
كل هذه املآيس نتوجه بدعوة كافة املتقاعدات واملتقاعدين بتونس الكربى اىل تنفيذ وقفة 
احتجاجية يوم األربعاء 11 جانفي 2023 الساعة 10 صباحا أمام املرسح البلدي بتونس. 
بجهاتهم.  السيادة  مقرات  أمام  احتجاجية  وقفات  تنفيذ  إىل  النقابية  هياكلنا  ندعو  كام 

ليكن يوم غضب شعاره بالكرامة نحيا وألجلها نعيش. 
* الكاتب العام عبد القادر النارصي

املغرب  عامل  اتحاد  مبقر  انعقدت 
العريب اول هيئة ادارية للنقابة الخصوصية 
وتراوح  السيّارة  للطرقات  تونس  لرشكة 
هو  وما  خاص  هو  ما  بني  اعاملها  جدول 

عام.
وبالحارضين  بالضيوف  الرتحيب  بعد 
الهيئة يف  الساملي  الدين  االخ صالح  وضع 
العام  الوضع  عىل  عّرج  ثّم  النقايب  اطاره 
التونيس  العام  االتحاد  وعالقة  بالبالد 
وصلت  التي  التنفيذية  بالسلطة  للشغل 
اىل مرحلة االنسداد غري املسبوقة بعد تعّث 
انعكس  مام  املربمة  االتفاقيات  مختلف 
سري  وعىل  الشغيلة  العالقات  عىل  سلْبًا 
بعض املرافق يف البالد وخلق أزمة تفاوضية 

حاّدة مع املنشورين 20 ـ 21 اللذين أفقدا 
كل مصداقية للحوار االجتامعي والتفاوض، 
وأكد االخ الساملي عىل بروز نيّة الحكومة 
النقد  صندوق  امالءات  لكل  الخضوع  يف 
االستشارات  ملكاتب  والتبعيّة  الدويل 
يف  التفويت  عىل  ترّص  والتي  الفرنسية، 
املؤسسات العمومية وتقليص كتلة االجور 
واملراجعات الجبائية ورفع الدعم عن املواد 
االستهالكية وهذ التوّجه هو توّجه يرضب 
مختلف  ويستهدف  االجتامعي  السلم 
كل  تسري  الذي  التونيس  الشعب  فئات 

طبقاته نحو التفقري.
للنقابة  العام  الكاتب  الكعبي  أنس 
الرشكة  داخل  بالوضع  ذكر  الخصوصية 

والوحدة  التضامن  أهمية  عىل  وشدد 
العاملية  املطالب  رعاية  اجل  من  النقابية 
داخل املؤسسة واهمها تجديد عقد اللزمة 
االنف  حامم  السيّارة  بالطريق  الخاص 

مساكن.
)لباس  االعوان  مستحقات  رصف  ـ 

الشغل، وصوالت األكل واملنح العينية(
الرتقيات  مناظرة  نتائج  عن  االعالن  ـ 

لسنة 2020 وفتح مناظرة لسنة 2021.
ـ الزيادة يف األجور

ـ تفعيل تحيني الصندوق االجتامعي
ـ توفري وسائل النقل لكافة االعوان

ـ تفعيل االتفاقيات املمضاة
تجاوزت  الذين  االعوان  وترسيم  ـ 
عقودهم 3 سنوات وقد تراوحت مقرتحات 
العاّميل  التجمع  بني  النضالية  األشكال 
وزارة  مقر  امام  االحتجاجية  والوقفات 
تنفيذ  عىل   االتفاق  تّم  وبالتايل  االرشاف 
جانفي  و31   30 يومي  بيومني  ارضاب 

.2023
* سلمى الجاليص

هيئة ادارية لقطاع الطرقات السيارة

تجمع عمّالي واضراب بيومني

تعزية   
ومواساة

مؤمنه  وبقلوب  والحزن  األىس  ببالغ 
بقضاء الله وقدره، تلقينا خرب وفاة جّدة 
الحاج يوسف« )عون  زميلنا »بدرالدين 

فّني قسم الدراسات بإقليم جربة(.
بتعازينا  وذويه  عائلته  وإىل  إليه  نتقدم 
املواساة  ومبشاعر  الحارة،  القلبية 
والتعاطف األخوية املخلصة، سائلني الله 
بواسع رحمته  الفقيدة  يتغمد  أن  تعاىل 
عليها  وينعم  جناته،  فسيح  ويسكنها 

بعفوه ورضوانه.
النقابة األساسية للمياه بجربة
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تعزية ومواساة
انتقل إىل رحمة الله 

تعاىل األخ حامد 
حسني الكاتب العام 

للفرع الجامعي 
للفالحة بنابل. 

الفقيد  الله  تغمد 
الواسعة  برحمته 
فراديس  وأسكنه 
أهله  وألهم  جنانه 

وعائلته النقابية املوسعة جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

تعزية ونعي
ببالغ الحزن واألىس وبقلوب مؤمنة 
بقضاء الله وقدره، تلقينا خرب وفاة 
السيد طه العزايب أستاذ الرياضيات 
باملدرسة  إداري  بعمل  مكلف 
املدينة  الرمانة  حي  اإلعدادية 
الَجلل  املصاب  هذا  وإثر  الجديدة 
بنب  املوسعة  الرتبوية  االرسة  تتقدم 

عروس بأصدق عبارات التعازي واملواساة يف هذا املصاب الجلل 
لكافة العائلة راجية من الله العيل القدير أن يتغمده بواسع 

رحمته ويرزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

جاب اهلل العوني يف ذمة اهلل   
وفاة  الوطني  التنفيذي  املكتب  ينعى 
الله  جاب  األخ  النقايب  واملناضل  األستاذ 
األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  العوين 
للتعليم الثانوي بدوار هيرش والكاتب العام 
الثانوي  للتعليم  الجهوية  للنقابة  السابق 
الجهوي  لالتحاد  السابق  والعضو  بأريانة 

بأريانة 
رحم الله الفقيد ورزق أهله ورفاقه جميل 

الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

عىل امتداد االربعاء املايض وبدار االتحاد الجهوي للشغل 
باملنستري وبرئاسة االخ سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي 
النقايب  التكوين  قسم  نظم  التنفيذي  املكتب  اعضاء  وبحضور 
الحريب  االخ عيل  عليه  الذي يرشف  بالجهة  الثقافية  واالنشطة 
التكوين  دورة  اختتام  حفل  الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو 
شهريْن  مدار  عىل  امتدت  التي   2022 لسنة  االسايس  النقايب 

كاملني )أكتوبر ونوفمرب(.
هذا الحفل ارشفت عليه االخت سهام بوستّة االمينة العامة 
قسم  عن  املسؤولة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعدة 
للقسم  العام  املنسق  الثقافية مبعية  النقايب واالنشطة  التكوين 
االخ نجيب السالمي تم خالله توزيع شهائد التكوين عىل ثالثني 
الشغلية  للقطاعات  النقابات  مختلف  من  ونقابية  نقابيا   )30(
الثالث )خاص، عام ووظيفة عمومية(. وقبل احالة املصدح اىل 

االخت سهام واالخ سعيد تناول االخ عيل الحزيب عضو املكتب 
التنفيذي الكلمة للرتحيب بهام شاكرا لهام دعمهام املطلق لهذا 
الصلب  البناء  لبنات  احدى  يعترب  الذي  املتميز  النقايب  الحراك 
والتزامهم  املتكونني  بدا يف جّدية  ما  النقايب ككل وهو  للهيكل 
بالربنامج عىل امتداد شهرين كاملني وحسن استعدادهم لتلقي 
املسؤولية  لتحمل  االهم  الزّاد  يعترب  الذي  الرضوري  التكوين 
ومبادئها،  املنظمة  لثوابت  وفاء  واقتدار  جدية  بكل  النقابية 
كام مثّن ما قدمه املكونون خالل هذه الدورة وما وفره االتحاد 
الجهوي وقسم التكوين والدراسات باملركزية النقابية من اسباب 

النجاح وتحقيق الدورة لكل اهدافها.

* تثمين ودعوات
اثر ذلك تناول االخ سعيد يوسف الكلمة للرتحيب باالخت 
واالدالء  الحضور  وباقي  نجيب  واالخ  املساعدة  العامة  االمينة  
الوطن..  يعرفها  التي  املناحي  من  املوضوع ويف غريه  بدلوه يف 
امتداد  وعىل  املبذول  الجهد  هذا  تدخله  بداية  يف  مثن  حيث 
شهرين يف سبيل انجاح هذا النشاط الذي من شأنه اثراء املشهد 
واملواقع  القطاعات  مختلف  يف  النقايب  املسؤول  واداء  النقايب 
امليدانية  النقايب ودميومته ومردوديته  االداء  مام يضمن نجاعة 
املناخ  وضامن  مؤسساتهم  واستمرارية  وحقوقهم  العامل  عىل 
املنظمة  استهداف  ظل  يف  خاصة  صلبها  السليم  االجتامعي 
وتراجع الحكومة عن عديد االتفاقيات املربمة عىل غرار اتفاقية 
6 فيفري واملنشور عدد 20  فضال عن فشلها يف عديد املواقف 
الحلول  اليجاد  سْعيًا  الحكومة(  )أي  منها  ينتظر  ال  اذ  االخرى 
والدليل عىل ذلك مرشوع امليزانية لسنة 2023 التي قد تسحق 
االجراء وهو ما يدفع باتجاه مزيد اليقظة واالحتياط للمراحل 

القادمة...

* صمّام األمان
نوهت  التي  سهام  األخت  بكلمة  كان  الحفل  ختام  مسك 
التكوين  وقسم  الجهوي  االتحاد  قبل  من  املبذول  باملجهود 
النقايب  بالعمل  النقايب صلبه اذ تكثف الجهد يف سبيل االرتقاء 
الخيارات  انهكته هذه  لذي  ا  للمنظمة ورجاالتها وشعبنا  وفاء 
التي تضعه بني يشء وأسوأ خصوصا يف هذه املرحلة الصعبة من 
تاريخ تونس وتاريخ العمل النقايب نتيجة التحديات والرهانات 
مؤكدة حاجة املنظمة الشغيلة اىل كل طاقاتها وابنائها وبناتها يف 
جميع املواقع ومختلف املستويات. وعن املناسبة يف حد ذاتها 
)أي التكريم( أكدت ان هذه الندوة التكوينية والتكوين النقايب 
عموما يعتربان صامم امان يف ظل هذه التحوالت التي يشهدها 
الوطن وعامل الشغل بشكل خاص كام عربت عن املها يف تواصل 
النقابيات  يلبي حاجيات  مثل هكذا انشطة مركزيا وجهويا مبا 
باستمرار يف اجتامعات هياكلهم  والنقابيني والتي يعربون عنها 

من اجل تجويد آدائهم النقايب وتبليغ رسالتهم النقابية النبيلة.
* حمدة الزبادي

تتويج للمكوّن والمتكون في المنستير

يتعب »الكّل« ولن نتْعب
الجامعة العامة للمياه تصدر

برقية إىل كل من يهمه األمر قبل 
اعالن تراتيب االضراب...

وتنفيذ ارضاب  والتضحية  النضال  بعد 
16 جوان 2022 بنجاح وبعد محرض االتفاق 
املمىض بني ممثيل الحكومة واالتحاد العام 
التونيس للشغل يف 14 سبتمرب 2022 برعاية 
التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  االخ 
قصد  الحكومة  رئيسة  والسيدة  للشغل 
يف  زيادة  من  العام  القطاع  اعوان  متكني 
االجور بنسبة 05٪ سنويا وبعد قرار السيد 
وزير الفالحة يف مراسلته بتاريخ 02 ديسمرب 
2022 واصدار االمر بإسناد ورصف زيادة يف 
الستغالل  الوطنية  الرشكة  العوان  االجور 
األجر  عنارص  قاعدة  عىل  املياه  وتوزيع 
بعنوان  للحجز  والخاضعة  القارة  الشهري 
بالفصل  التقاعد والحيطة االجتامعية عمال 

10 من القانون عدد 12 لسنة 1985 املؤرخ يف 05 مارس 1985 ويقصد بهذا القانون 
زيادة بـ 05٪ يف االجر االسايس وكل العنارص املكملة لالجر طبقا لالمر عدد 980 املؤرخ 
واملنشآت  املؤسسات  ملتابعة  العامة  املديرة  السيدة  بني  باالتفاق  أوت 1985  يف 11 
العمومية واالخ االمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية قصد 

االلتزام بتطبيق القانون وروح االتفاق.
هنا نسجل استيائنا من عدم استجابة االدارة العامة ملتابعة املؤسسات واملنشآت 
العمومية والبطء الغري مربر من أجل متكني االدارة من االستشارة يف 4 ملفات عاجلة 
تتعلق باألعوان وبالرشكة وهي ملف اصحاب شهادة الهندسة  الريفية )إمد( ـ ملف 
ملف  ـ  التعاونية  تعديل مساهامت  ملف  ـ  االختيارية  الرتقية  يف  الناجحني  تصنيف 
للتقاعد والحيطة  الوطني  الصندوق  لفائدة  االلزام يف عنارص املساهمة  ادراج منحة 

االجتامعية.
االدارة وسلطة االرشاف وبعد  بني  االثنني 26 ديسمرب 2022  وبعد فشل جلسة 
عدم  وامام   2022 سبتمرب   14 اتفاق  تطبيق  اجل  من  القرار  وغياب  االنتظار  طول 
الجدية والشعور بدقة املرحلة وامكانية االنفجار االجتامعي والغضب العاميل بسبب 
عدم رصف مستحقات العامل ومعاينتنا غياب روح املسؤولية يف ملف بدلة 01 ماي 
والدخول يف  النضال  إىل  يدفعنا  مام  الكلفة  او  الجودة  ناحية  من  مقبولة سواء  غري 
ارضاب قطاعي وطني خالل النصف الثاين من شهر جانفي 2023 لتطبيق االتفاق يف 
املواد االساسية  املسبوقة واملشطة يف جميع  الزيادات غري  الزيادة يف االجور يف ظل 
وتدهور معيشة الشعب التونيس التي مل تتوقف ونحن عىل دراية بسياسة )نقصلو 
يرىض( ويف هذا السياق تدعو الجامعة العامة للمياه كافة التشكيالت النقابية وكافة 
ارضابا  سيكون  وطني  ارضاب  تنفيذ  اجل  من  االستعداد  اىل  الرشكة  وأعوان  اطارات 
بيان تراتيب تنفيذه استجابة لقرار املجلس  غري تقليدي وسنكشف عن تفاصيله يف 
القطاعي املنعقد بالحاممات يف 17 نوفمرب 2022 برئاسة االخ عثامن الجلويل االمني 

العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل.
* الكاتب العام حسني الشارين
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 وزارة الثقافة بال مشروع ثقايف 
الهيئة االدارية للجامعة العامة للثقافة )1 من 2(

أضاف األخ محمد الشايب اّن التوجه يف فتح باب الحوار مع الحكومة كان نحو 
الرشائية  املقدرة  تعديل  هام  املسارين  وهذين  البعض  بعضهام  عن  املسارين  فصل 
العمومية  للمؤسسات  الرضورية  باالصالحات  والقيام  االجور  يف  الزيادة  خالل  من 
حالة بحالة لكّن الذي حصل اننا اصطدمنا بواقع متغري ابرز سامته عدم التواصل مع 
االطراف التي كنا نأمل ان نجد معها حلوال للمشاكل العالقة. وقد تجىل ذلك يف عدم 
املحرض  تطبيق وتفعيل هذا  اجل  يكفي من  تنازلنا مبا  فيفري وقد   6 اتفاق  تطبيق 

ولكّن الحكومة تلكأت ثّم تنصلت من إلتزاماتها معنا.

* أوامر مل تصدر!
إنتظرنا صدور عديد األوامر التي اتفقنا فيها مع الحكومات املتعاقبة يف عالقة 
بالحدث املفصيل ليوم 25 جويلية وهي اوامر ارتبطت باتفاق 15 سبتمرب وكنا نأمل ان 
تبدأ الحكومة يف تطبيقها بتاريخ 30 نوفمرب وكان ذلك يف عالقة بتوقف االتفاقات مبا 
أننا عدنا مع حكومة بودن لنناقش مسألة رفع الدعم ومن هم املعنيون بهذا امللف 

البعض وبالتايل  لنناقشها مع بعضنا  الحكومة متكيننا من »القامئات«  وقد طلبنا من 
التعرف عىل الفئات االجتامعية املعنية بهذا االستحقاق اال ان الحكومة ما طلتنا يف 
والتواصل  التعاون  راغبة يف  الحكومة غري  اّن  فهمنا  انتظار طويل  أوىل وبعد  خطوة 
معنا ولو اننا نعود لنقول اّن ميزانية الدعم بدأت يف 1973 لتعويض األجور الزهيدة.

كام اّن الحكومة ويف باب الدعم مل تبد أي استعداد للتعاون رغم انّنا كنا ننوي ان 
نعرف يف باب الضغط عىل كتلة األجور ـ لنعرف مصري 30 ألف عامل وقتي يتقاضون 
اجورهم عىل الباب الثاين )2( للترصف يف امليزانية ـ كام اّن من امللفات االخرى الحارقة 
العودة املدرسية التي كانت بعد شهرين وهي التي كانت انطلقت فعليا يف 16 نوفمرب 
وليس يف 15 سبتمرب.  يف جملة الحكومة مل يعد يعنيها ما يجري من احداث سواء يف 

الجهات اويف القطاعات وصوال إىل املجتمع.
* البدء مبؤسسة الصفاة

كان يف برنامج اتفاقنا مع الحكومة ويف باب تواصل الدولة مع الطرف االجتامعي 
لذلك  اعددنا  وقد  سنوات   5 امتداد  وعىل  بحالة  حالة  املؤسسات  بإصالح  نقوم  ان 
خطة واضحة املعاليم ليكون البدء يف االصالح مبؤسسة »صفاة« لكّن رسعان ما حصل 
االنقالب عىل ما اتفقنا فيه ليكون توجه حكومة بودن نحو تنقيح الفصل 9 ـ الذي 
يشبه يف متشيه القانون عدد 83 / 112 للوظيفة العمومية مع تنظيم هجمة رشسة 
عىل االتحاد لكننا اثرنا عدم الرد النه مل يبق أي يشء من دعم الدولة للمواد املعيشية 

مع غياب الحوار سواء مع رئاسة الجمهورية او مع حكومة نجالء بودن!
* مل نتاجر بقضايا القطاع

ركز االخ ونايس مفتاحي الكاتب العام للجامعة العامة للثقافة سواء يف رده عىل 

النقاش العام من نقاط غامضة او يف تدخالته لتوضيح ما يجب توضيحه  ما اثري يف 
للحارضين الذين فيهم من الم الجامعة عىل صمتها وعدم فتح باب الحوار الجدي مع 
اننا تعاملنا بوضوح مع  العام  الكاتب  العديدة يف هذا االتجاه قال  الوزارة وهياكلها 
الوزيرة »املسقطة« عىل الوزارة وهي ال تحمل إال جملة من االفكار املسبقة لذلك كان 
الحوار معها من باب تسهيل العمل اليومي خاصة يف دور الثقافة ويف عالقة بتوقيت 

االتفاقية  لتنقيح  معها  تواصل  أطر  ايجاد  اىل  سعينا  وقد  السنة  امتداد  عىل  العمل 
االطارية وتفعيل ما تّم رصده من اموال للعمل الثقايف الجهوي وهو مبلغ يف حدود 
20 مليون دينار رصدت منذ مدة يف صناديق املجالس الجهوية، كام عملنا عىل معرفة 
مصري 11 مديرا من املغضوب عليهم وهم موجودون مبركز العمران كام سعينا إىل فتح 
باب النقاش حول مجلة حامية الرتاث وقانون املتاحف ولجنة قيادة االستشارة حول 
الكتاب ووضع املعاهد الجهوية للموسيقى واملناظرات الداخلية التي فتح فيها باب 
التناظر دون احرتام للقوانني االساسية مع مناقشة االمر 424 ومعه االمر عدد 438 كام 
تحدث األخ ونايس عن الذين يبحثون يف الرس والجهر عن استفادة املكتب النقايب من 
التواجد يف صدارة املشهد هنا قال االخ الونايس انه شارك يف مناظرة ومل ينجح وانه مل 
يحدث ان يكون الحدهم ملفا واحدا من استفادة اعضاء الجامعة لتوليهم املسؤولية.

* السؤال األهم!
تّم التأكيد خالل فعاليات الهيئة االدارية عىل غياب الرتقيات االستثنائية يف عالقة 
الوزارة بالهيكل الوظيفي وغياب التجهيزات الرضورية يف املؤسسات الثقافية اذ ال بّد 

الواليئ، زيادة عىل االوضاع  للمجلس  االدارية  التعطيالت  من فصل »الرشاءات« عن 
املزرية للمركبات الثقافية )وضع املركب الثقايف بقفصة منوذجا( مبا انه عىل امتداد 11 

سنة كان كل مقاول يتحصل عىل الصفقة رسعان ما ينسحب! 
سؤال  من  اكرث  محل  االخر  هو  فكان  الثقافة  وزارة  يف  البيداغوجي  التفقد  أما 
زيادة عىل الترصف املايل يف مراكز الفنون الدرامية كام تّم ذكر عىل منحة 90 دينار 
يوم  إىل  مل ترصف  انها  اال   ،2019 اتفاق  يف  اقرارها  تم  التي 
الناس هذا، كام انه مثة 29 مؤسسة ثقافية وضعها غري واضح 
املستحقات  اىل مشكل عدم رصف  التفاوض وصوال  باب  يف 
املالية ألساتذة املوسيقى بالقرصين اذ علمنا ان ساعة تدريس 
املوسيقى بـ 12 دينار وهو مبلغ زهيد جدا، كام متت إثارة 
عديد االشكاليات حول دور الثقافة التي تعمل بال مديرين 

منذ مدة.
* وزيرة الثقافة تقطع التواصل...

قال األخ ونايس اّن الوزيرة الحالية للثقافة تولت املهمة 
وهي ال متلك مرشوعا حقيقيا لتطوير وتحديث القطاع وهي 
بال  ديوانها  اّن  والدليل  التوجه  احادي  عمل  منهج  تسلك 
مستشارين كام اسندت  26 خطة مؤقتة لـ 26 مديرا دون 
ان متكنهم من مقررات زيادة عىل تواجد 14 ادارة ارشاف يف 
صلب وزارة الثقافة هكذا بال روح وال برنامج عمل! واضاف 
االخ ونايس اّن جلسات العمل معها كانت قليلة جدا مبا انها 
مل  اننا  ودليلنا  الجامعة  مع  والتواصل  االتصال  باب  تفتح  مل 
نلتقيها اال يف مناسبات قليلة وهي تعمل االن عىل مزيد قطع 
صلة التواصل بأّن متيض يف احاطة ادارة الوزارة بأسالك شائكة 
كام انها ماضية يف رسم مالمح قطع اطراف الوزارة بأن تخضع 

الزائرين للوزارة إىل نظام مراقبة خاص.
* يتبع

* عىل عني املكان رمزي الجّباري

نقابة

  غياب التعيينات لسد 
الشغورات و26 خطة 

هكذا بال روح!

  الحكومة لم تلتزم 
بما تعهدت به لذلك 
اوقفنا عقد الهيئات 
االدارية للقطاعات

ال ملزيد اثقال كاهل 
املواطنني وال المالءات 
صندوق النقد الدولي

*املشاركون
 يف الهيئة اإلدارية

ارشف االخ محمد الشايب االمني العام املساعد لالتحاد املسؤول عن قسم 
التي  للثقافة  العامة  للجامعة  االدارية  الهيئة  اشغال  عىل  العمومية  الوظيفة 
تم توجيهها  اتهامات  جرت وقائعها يف ظروف عادية جدا رغم ما سبقها من 
اىل مكتب الجامعة وكانت ابرز هذه التهم »التقصري« يف معالجة عديد امللفات 
التي  امللفات  التي مل تتخذ اي اجراء ملعالجة  الحالية وهي  الثقافة  مع وزيرة 
كانت اكدت انها ستوفر لها حلول كام سعت بكل ما لها من نفوذ اىل »رضب 
العمل النقايب« رغم اّن مكتب الجامعة كان صرب عليها وعىل توجهاتها التي ثبت 
انها اي الوزيرة الجديدة جاءت إىل الوزارة بال مرشوع ميكن اذ يرتقي بالفعل 
الثقايف الذي ظل بال هوية ضمن عمل يومي يتسم باالرتجالية ومبجاراة الوضع 
الثقايف املرتدي الذي ورثته عىل مجموعة من الوزراء الذين سبقوها يف  تحمل 
املسؤولية يف وزارة الكل يجمع عىل اّن العمل االداري فيها محل احتجاج وعدم 

رىض خاصة يف دور الثقافة يف مختلف جهات الجمهورية.
االجتامعي  الوضع  ان  بالتأكيد  بدأ  كان  الشايب  محمد  االخ  اّن  ويذكر 
والسيايس واالقتصادي اصبح فوق طاقة تحمل كل التونسيني لذلك رأى املكتب 
متكني  عدم  قرر  بان  التاريخية«  مسؤولياته  »تحمل  رضوة  لالتحاد  التنفيذي 
القطاعات من عقد هيئات ادارية بسبب ان مشاكل ومطالب كل القطاعات 
التواصل مع سلط االرشاف  تنظيمها يف ظل غياب  اذ اصبح بال معنى  تتشابه 
خاصة مع رئاسة الحكومة التي اغلقت باب التفاوض بعد اصدارها املنشور عدد 
21 الذي يتشابه مع املنشور عدد 20 وقد صغنا مع الطرف الحكومي املنشور 
 20 عدد  باملنشور  موجودا  كان  ما  عىل  حافظت  الحكومة  ان  اال  ـ   21 عدد 
وبالتايل ميكن القول اّن الحكومة »تخاتل« يف كل امللفات الرضاء صندوق النقد 

الدويل وهي بذلك ترضب مصداقية التفاوض وعقد جلسات العمل.

الئحة مهنية
إن أعضاء الهيئة اإلدارية القطاعية للثقافة املجتمعة يوم 
األمني  الشايب  األخ محمد  برئاسة   2022 29 ديسمرب  الخميس 
عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 
قسم الوظيفة العمومية. وبعد متابعتنا للوضع العام الوطني 
املرتدية  املهنية  واألوضاع  الثقايف  القطاع  ملشاغل  وتدارسنا 
ملختلف األسالك املنتمية ال سيّام الوضعية الكارثية للمؤسسات 

الثقافية العمومية واملواقع األثرية واملتاحف، نؤكد عىل
»االتحاد  العتيدة  الشغيلة  املنظمة  إىل  باالنتامء  اعتزازنا 
الوطني  ورصيدها  النضايل  بإرثها  للشغل«  التونيس  العام 

وتوجهها التقدمي والتمسك بالعمل تحت رايتها.
كام نسجل:

ارتفاع وترية الهجمة املعادية عىل االتحاد وتشويه رموزه 
الوطني  دوره  لتحييد  ويائسة  بائسة  محاولة  يف  الوطنية 

والتاريخي
لعموم  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  تدهور  مزيد   -
 2023 املالية لسنة  قانون  الشعب، السيام بعد صدور  فئات 
لألزمة  معمقة  مجحفة  جبائية  سياسة  من  تضمنه  وما 

دستوريًا،  املضّمن  النقايب  الحق  رضب  مواصلة  املستفحلة. 
ومصداقية الحوار االجتامعي بتسخري املنشور 20 ومن بعده 

املنشور 21
كام نشدد عىل:

فيفري   06 اتفاق  بتفعيل  والثابت  املبديئ  متسكنا   -
2021 يف عالقة باستحقاقات القطاع الثقايف )الرتفيع يف منحة 
مختلف  تسوية   ،1989/438 األمر  مراجعة  الثقايف  العمل 
الوظيفية  بالخطط  املتعلق  األمر  ومراجعة  التشغيل،  آليات 

للمؤسسات الثقافية وهيكلة مؤسسات العمل الثقايف(
العالقة  القطاعية  االتفاقيات  بنود  بتنفيذ  مطالبتنا   -
تنظري  االستثنائية.  )الرتقية  السابقة  املهنية  الالئحة  ومآالت 
الشهائد العلمية طبقا لألمر 2016/1143. االستشارة الوطنية 

حول الثقافة.
خصوصية األسالك الثقافية بسحب الفصل 2 من النظام 

األسايس العام للوظيفة العمومية. 
مراجعة األمر عدد 2019/424.....

- تنفيذ الجزء الثاين من مدونة العملة املتعلق بعملية 
التصنيف وفق املهام املوكولة إليهم. 

- ترشيك الطرف النقايب بشكل جدي واألخذ مبقاربته يف 

مشاريع إعادة هيكلة قطاع الرتاث وسحب مرشوع املرسوم 
املتعلق مبراجعة مجلة حامية الرتاث

العامني املعطّلني قرسيًا عن  - تسوية وضعية املديرين 
العمل واملتفق يف شأنهم سابقا وبالتشاور مع الطرف النقايب. 
- فتح املناظرات الداخلية بالنَِّسب املضّمنة يف األنظمة 

األساسية لألسالك الثقافية.
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  فإن  تسجيله،  تّم  ما  عىل  وبناء 
عىل  انفتاحهم  عىل  فيه  يؤكدون  الذي  الوقت  يف  القطاعية 
كل مبادرات الحوار الجدي والتفاعل اإليجايب لحلحلة امللفات 
الكامل  استعدادهم  عن  يعربون  فإنهم  املطروحة.  القطاعية 
الثقافية وكل  لتنفيذ تجمع احتجاجي يف بهو وزارة الشؤون 
ما ميكن أن ينبثق عنه من أشكال نضالية والتي سيتم تحديد 
هياكلها  مع  بالتنسيق  العامة  الجامعة  قبل  من  موعدها 
النقابية واالنخراط املبديئ يف كل املحطات النضالية التي تدعو 
إليها املنظمة العتيدة دفاعا عن االستحقاقات املرشوعة ألبناء 

القطاع وعموم الشعب والوطن.
رئيس الهيئة اإلداريّة
محمد الشايب

 األخ محمد الشابي
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حكومة الحلول !
دخلنا منذ أيام قليلة سنة 2023 يسكننا التوجس 
كبيسة  التي ستكون  أيامها  تحمله  قد  والتخوف مام 
ورضيبية  جبائية  واجراءات  االسعار  يف  زيادات  من 
متواصال  الجدل  مازال  الذي  الوقت  يف  اذ  مجحفة 
بخصوص ما تضمنته فصول قانون املالية املرفوضة من 
كل مكونات رشائح املجتمع جاءنا البيان التايل من قبل 
البنك املركزي معلنا الرتفيَع يف نسبة الفائدة الرئيسية 
ليسقط من أيدي الجميع إذ يتوقع الخرباء ان تكون 
لها تداعيات عىل مختلف اوجه الحياة اليومية خاصة 
أنها ال تتضمن ما ميكن ان يؤسس عليه لدفع االستثامر 

وخلق الرثوة.
الرئيسية  الفائدة  الرتفيع يف نسبة  قرار  ان  ويبدو 
تتميز  ملا كانت  السنة  نهاية  اجراء  بتمريره يف خضم 
العام  الستقبال  املمكن  بالقليل  حتى  تسوق  من  به 
القدرة  الرشائية وعدم  املقدرة  إال أن تدهور  الجديد 
ستتضاعف  والتي  املتزايدة  املصاريف  مجابهة  عىل 
املواد من  أغلب  أسعار  لتقرتب  املبطن  التميش  جراء 
االجور  تظل  حني  يف  الحكومة  تصفها  كام  حقيقتها 
القريبة  الدول  بأغلب  مقارنة  األقل  حالها وهي  عىل 
والبعيدة جغرافيا وهي معادلة يعجز أمهر املحاسبني 
شهري  دخل  بني  التوازن  لتحقيق  شفراتها  فك  عن 
متدن ومصاريف ازدادت بفعل ارتفاع الرضائب التى 
جاء بها قانون املالية الجديد وهنا ال ننىس اّن الذين 
هزيلة  منحة  عىل  املعتمدة  والعائالت  لهم  دخل  ال 
تقدمها الحكومة مبا قيمته 200 دينارا اعتربتها كافية 
لتحقيق التوازن الذي أرشنا اليه بل قد »يغطي« ذلك 

املبلغ جميع االحتياجات األساسية وحتى الظرفية.
اغلب  يراه  ما  )وهذا  املتوقعة  التداعيات  إن 
املختّصني املحايدين مام ال يعرف لهم أي ارتباط حزيب 
أو تحالفات مع أي من أصحاب املصالح( عىل املجاالت 
االقتصادية واالجتامعية اّن سنة 2023 ستكون مربكة 
لالستقرار االجتامعي املهتّز منذ سنوات لعدم وضوح 
الرؤية وكيفية معالجة امللفات العالقة اساسا الجالبة 
للمشاريع واملحققة للتنمية الفعلية خاصة يف املناطق 
إذ  التاريخ  ثم  الجغرافيا  بفعل  املهمشة  الداخلية 
عجزت كل ما أطلق عليها مناويل تنموية عن تغيري 
املرافق  وانعدام  والبطالة  التهميش  من  القليل  ولو 
االساسية. ورغم ما نسمعه يف أحيان كثرية عن رضورة 
االستبشار باملستقبل وهذا الخطاب موجه أساسا إىل 
الشباب فإن السؤال املفرتض أن تفهم الحكومة وهي 
تضع مثل تلك القوانني وهي عبارة عن حواجز وموانع 
نحو  االنطالق  من  الحيوية  الرشيحة  هذه  تعيق 
األفضل يف عامل متغري إذ تطالبه بالتميز يف الوقت الذي 
ال توفر له أرضية ذلك التمييز وتفعيل عقلية التفوق 
يفكر  اجداده وال  بأرض  ليتشبث  االفضل  إىل  والتوق 
يف تركها والبحث عن الحلم هناك يف الضفة الشاملية 
املتاجرين  من  واستغالله  بحياته  ليغامر  للمتوسط 
بالخروج  افضل  غدهم  يكون  أن  يف  اآلالف  بأمنيات 
من دائرة البطالة والغنب بعد أن ظهرت طبقة جديدة 
من املستثمرين عىل حساب قوت الشعب ومقدراته 
مستغلني ما عرفته مؤسسات الدولة عىل مدى العقد 
بني  املشتتة  سلطاتها  لفرض  وتراٍخ  وهن  من  املايض 
التحالفات الحزبية ولوبيات الفساد بأشكاله املختلفة.

المراجعات المطلوبة قبل الدور الثاني لالنتخابات البرلمانية
ا بالتلميح والتصريح

 متى الرتكيز على األولويات االقتصادية واالجتماعية 

* لطفي املاكني

عديد  ديسمرب   17 يوم  الناخبني  العداد  الهزيلة  النتائج  طرحت 
اساسا  فيه  والفاعلني  السيايس  املسار  عالقة  يف  واالشكاليات  املسائل 
بفعل  ُغيبت  التي  االوىل  بالدرجة  االحزاب  ونعني  الوسيطة  االجسام 
االفراد  عىل  االقرتاع  اقر  الذي   55 عدد  االنتخايب  املرسوم  به  جاء  ما 
القامئات حيث كانت األولوية لالحزاب لتقدم بدائلها السياسية  بدل 
واالقتصادية واالجتامعية وهذا ما غاب يف االستحقاق الترشيعي االخري.

وذلك الرأي املتّخذ من الطبقة السياسية توقفت عنده الذين اكدوا 
ان  ديسمرب   17 يوم  املقرتعني  من  الهزيلة  النسبة  عن  االعالن  ومنذ 
الناخبني حسموا يف عالقة بالفاعلني يف الشأن العام عىل مدى السنوات 
املاضية بعد ان شاركت يف الحكم بنسب متباينة من خالل تحالفات 
كشفت ان غايتهم االوىل هي التموقع واالستفادة من منافع السلطة 

حتى وان كان خطابهم يقول عكس ذلك.
وهذا ما كان سببا يف وقت الحق ليحرش جميعهم يف سلة واحدة 
عمل  كل  الن  يستقيم  ال  امر  وهو  الحزبية  االنشطة  كل  لتشيطن 
وموقف يبقى خاضعا للتّنسيب ووضعه ضمن اطره وارتباطها بحقيقة 
واملحطات  امللفات  مع مختلف  االحزاب  تعاطي  ان  اال  البالد  اوضاع 

املبادرة  تفقد  جعلها  الفعل  رد  بأسلوب 
جاهزية  مدى  فاعلية  أساس  تبقى  التي 
االجسام الوسيطة لتكون يف موقع املتحكم 
ما  عىل  يعقب  الذي  التابع  ليس  واملوجه 
وغري  مستهلكا  يظّل  حيث  غريه  به  يقوم 
ان ما حصل منذ  اذ  السيايس  للفعل  منتج 
او  مساندة  اما  االحزاب  كون  جويلية   25
سعيد  قيس  الرئيس  به  يقوم  ملا  منتقدة 
دون ان تكون هي املبادرة والفارضة لرؤى 

وتصورات ومقاربات.
تذهب اغلب استنتاجات ما بعد الحصيلة الهزيلة التي متخضت 
عنها نتائج الدور االول لترشيعية 17 ديسمرب ان املراجعات املطلوبة 
من الفاعلني يف املشهد العام واولهم االحزاب كثرية خاصة يف تفاعلها 
مع الشأن اليومي ونتوقف هنا عند قانون املالية الجديد اذ ال نكاد 
ابدته  نسمع لهذه االحزاب تحاليل واستدراكات بخصوصه مقابل ما 
املنظامت الوطنية ومختلف مكونات املجتمع املدين من رفض للتميش 
الذي اعتمدته السلطة التنفيذية بوضع فصوله وما تفرضه من رضائب 
لدى  الشعور  تعمق  وبالتايل  التونسيني  متاعب  من  ستزيد  وجباية 
غالبية املواطنني كون االحزاب منغمسة يف تحالفات غرضها محارصة 
رئيس الجمهورية وتحقيق حساباتها يف التموقع السيايس وان كان ذلك 

حزب  اي  شكل  الن  الحزيب  العمل  يف  عليه  املتعارف  من  هو  االمر 
اال  السلطة  بلوغ  من  الحقا  متكنه  التي  الرصاعات  يف  الخوض  هو 
الجسم  بواقع  مرتبطا  يكون  ان  الخوض البد  االختالف كون ذلك  ان 
االنتخايب الذي سيمنح تلك االحزاب رشعية بلوغ 
عن  االوقات  غالب  يغيب يف  ما  وهذا  اهدافها 
االحزاب يف املشهد الداخيل للبالد اذ انها تحرص 
اهتامماتها يف كل ما له عالقة بينها وبني السلطة 
الحاكمة وعىل أساسها يكون تعاطيها مع الشأن 
رشائح  جميع  لدى  منشغل  اكرب  ان  اذ  العام 
املجتمع منذ أشهر هو االرتفاع املتواصل لالسعار 
واختفاء املواد االساسية والتخوفات املتزايدة من 
عدم القدرة عىل مجابهة التزاماتها االساسية من 
غذاء وصحة وتعليم مع بداية تطبيق فصول قانون املالية الجديد يف 
حني تلهث االحزاب وراء تحالفات ال توجد يف أولوياتها تلك املشاغل 

والتخوفات وهو ما ميثل نوعا من الجفوة والتباعد.
النتيجة املسجلة يوم 17 ديسمرب قد تعرف ما هو أدىن منها اذا مل 
تستوعب مختلف مكونات املشهد السيايس الرسائل واالشارات تلميحا 
لوصول  جرس  مجرد  ليكون  مستعدا  يعد  مل  الناخب  كون  وترصيحا 
والشعارات  الوعود  اطالق  بعد  السيايس  القرار  مواقع  اىل   البعض 
الجوفاء خالل الحمالت االنتخابية وتغيري ارقام هواتفهم لتصبح خارج 
القرارات  تكون  ثم  الحكومة  وقبله  الربملان  إىل  أوصلهم  ملن  الخدمة 
الشعب  تنطيل عىل عموم  تعد  التي مل  الواهية  والتربيرات  املسقطة 

الكريم.

* لطفي املاكني

بيان احتجاحي لجامعة 
التعليم العالي

الوزاري  املجلس  يف  تداوله  تّم  ما  إثر 

األعىل  »املجلس  إحداث  بخصوص  املضیق 

العامة  الجامعة  یھّم  والتعلیم«،  للرتبیة 

للتعلیم العايل والبحث العلمي أن:

االسرتاتجيي  املخطّط  وثیقة  بأّن  تذكّر   .1

العلمي  والبحث  العايل  التعلیم  إلصالح 

مجلس  قبل  من  علیھا  املصادق   2015-2025

الجامعات بتاریخ 19 جانفي 2015 والتي متت 

موسعة  تشاركیة  مقاربة  عىل  بناء  صیاغتھا 

ثالثية الرتكیبة، انطالقا من لجان اإلصالح عىل 

والبحث  العايل  التعلیم  مؤّسسات  مستوى 

)اإلدارة أو العامدة، النقابة األساسية، املجلس 

الجامعة،  رئاسة  بالجامعات(  )مرورا  العلمي 

)وانتھاء  الجامعة  مجلس  الجامعي،  الفرع 

إىل اللّجنة الوطنیّة لإلصالح( الوزارة، الجامعة 

العاّمة، الجامعات(، قد أشارت إىل ھذا املجلس 

وإىل رضورة إعادة تفعیله باعتباره هيكال یضّم 

كافة املتداخلین يف الشأن الرتبوي. وبالتايل ال 

یتعلّق األمر بھیكل جدید مستحدث.

املجلس  إحداث  مسألة  ان  إىل  تشیر   .2

ضمن  من  كانت  والتعلیم  للرتبیة  األعىل 

الصادرة  الالئحة  يف  بھا  ذكرنا  التي  املطالب 

عن الھیئة اإلدارية األخرية املنعقدة بتاریخ 24 

سبتمرب 2022.

املجلس  إحداث  رفضھا  عن  تعرّب   .3

بطریقة أحادیة انفرادیة تغیب فیھا التشاركیة 

الذي  الدور االجتامعي  4. توكد عىل  الفعلیة. 

تلعبه الجامعة العامة للتعلیم العايل والبحث 

داخل  من  ومتابع  موسس  كطرف  العلمي 

جودة  لضامن  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

التكوین والتقییم لخریجي الجامعة العمومیة.

النقابیة  املسؤولیة  باب  من  تحذر،   .5

واألخالقية والبیداغوجیة والعلمیة، من إصدار 

قانون إحداث املجلس األعىل للرتبیة والتعلیم 

العايل  للتعلیم  العامة  الجامعة  ترشیك  دون 

والبحث العلمي. ونطالب بأن تكون الجامعة 

العامة طرفا أساسیا يف صياغته وتحدید ھیكلته 

وصالحياته وبرامج عمله.

* الكاتب العام /نزار بن صالح

ال إللقصاء الطرف االجتماعي
 من املجلس األعلى للرتبية والتعليم 

  النتائج المسجلة يوم 17 
ديسمبر قد تعرف ما هو 

ادنى منها في الدور الثاني!
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قال سامي بن غازي إن نسبة املشاركة »غري املوجودة« تقريبا، 
فهذه  ونظامه  سعيد  قيس  دستور  عىل  حقيقيا  استفتاًء  تعكس 
ثنائية )نهضة/ما بعد 25( كام  االنتخابات كانت خالية نسبيا من 
كان الوضع يف استفتاء جويلية املنقيض، فكلام ابتعدت النهضة عن 
املشهد إالّ وعاد مرشوع قيس سعيد إىل حجمه الطبيعي. فالرئيس 
الناشط  وأفاد  ذلك.  غري  يشء  وال  الغنويش  صورة  من  يتغّذى 
السيايس أن الدستور الحايل والقانون االنتخايب ال ميكن أن يؤسس 
لنظام دميقراطي عادل يضمن التداول عىل السلطة، ويفرز »أغلبية 
تحكُم وأقلية تعارض«، مبّيناً أن »آليات وأسس النظام الدميقراطي 
مفقودة«، والدليل االرتجال الذي حصل يف املسار والقانون االنتخايب 
الذي مل يكن محّل إجامع ويثري تخوفات عدة بني املتابعني للمسار 

ومكونات املجتمع املدين.
االرتجال  عىل  قائم  أنه  املتحدث  قال  السيايس  النظام  وحول 
الفهم  للرئيس، وهو ما سيجعل من  الوجداين  الذايت  التصور  وعىل 
الشعبي ملرشوع الرئيس صعبًا جًدا واالنخراط فيه أصعب. وأضاف 
أن الرئيس يعتقد أنه مبجرد خطه للحروف املوحّوة إليه فإن الشعب 
الذي يبادله ذات اإلميان سترتسخ يف قلبه دون أي مجهود. فالرئيس 
مل يعد يحتاج إىل وسائط أو مفرسين، جربيل يسأل والرئيس يجيب..

قيس  إدارة  سوء  تعكس  إنها  قال  املشاركة  نسبة  وبخصوص 
األزمات  تسطيح  وسياسة  واالجتامعية،  االقتصادية  للملفات  سعيد 
يكمن  وهنا  حلها.  يف  والشعبوية  فهمها  يف  املؤامراتية  واملقاربات 
هون وضعف الشعبويات، يف امللفات التي ال يحلّها معسول الكالم 
يذهب  وال  األرقام  يجّمل  ال  الحديث  منه..  العذب  يغريها  وال 
الجوع عن الناس. واعترب محدثنا أن رئيس الجمهورية قيس سعيد 
والسؤال  وقت،  مسألة  منظومته  ورحيل  البقاء،  مقومات  ميلك  ال 
الوحيد الذي يجب أن يطرح: ما هي تكلفة كل هذا؟ فكّل البدائل 
املطروحة أمامنا هي أشّد قتامة من قيس نفسه، عودة النهضة أو 
يف  يكمن  الجوهوري  واإلشكال  الصلبة..  األجسام  أو  عبري  صعود 
وضعف  الوقت  ضيق  معضلة  أمام  بديل  خلق  يف  النجاح  صعوبة 

املشهد وبحضورها  تنقشع عن  أن  أبت  اإلمكانيات، ووجود وجوه 
تجهض كل محاوالت خلق بديل. وأضاف املتحدث أن األزمة املقبلة، 
هي  غيابه،  ويف صورة  النقد  صندوق  مع  االتفاق  توقيع  يف صورة 
املوضوعية  الظروف  كل  عشناها،  التي  األزمات  كل  بني  من  األشد 
ستكون جاهزة للتغيري وسيغيب عنرص القيادة، والخوف كل الخوف 
من »ثورة سلبية« تقيض عىل األخرض واليابس.. نهاية حقبة وبداية 

أخرى، واألمل منعدم فوق هذه األرض.
املرسوم 54 رضب للحقوق والحريات وترشيع لسياسة االستمرار 

يف الحكم الفردي
الصادر عن املنظامت والجمعيات املوقّعة،  للبيان  وحول قراءته 
قال سامي بن غازي إنه من الطبيعي جدا أن تعترب أغلب األطراف 
أن املرسوم 54 رضب للحقوق والحريات وترشيع لسياسة االستمرار 
يف الحكم الفردي واستمرار يف قمع الحريات وتهديد املكاسب التي 
كان أغلب الناس يعتقدون أنه تحصيل حاصل ومكتسبات راسخة 
وأضاف إن هذه املكتسبات يف حالة تراجع وميكن أن تتمظهر هذه 
الحالة يف املحاكامت أبرزها محاكمة األستاذ العيايش الهاممي مشريا 
الشكل  بهذا  مساندة  حملة  هناك  تكون  أن  الطبيعي  من  أنه  إىل 
عن  ومدافعة  والحريات  الحقوق  عن  دفاع  يف  املحاماة  وستكون 
املالية  قانون  اليوم وواقع  السيايس  الواقع  أن  إىل  إضافة  منظوريها 
يفرض عىل كافة الشعب التونيس وكل القوى الحية واملجتمع املدين 
أن تقف صّدا منيعا ضّد قانون املالية لسنة 2023 خاصة أمام هذا 

وسياسة  أساسية  مواد  فقدان  إىل  أدى  الذي  الحكومي  االستهتار 
اقتصادية غري واضحة األمر الذي يستوجب توحيد الصفوف.

تونس يف وضع ديكتاتورية غري استبدادية
تفريق  عىل  تقوم  دميقراطية  توجد  تقنياً  أنه  محدثنا  وتابع 
بيد  السلطات  السلطات واستقاللية بعضها عن بعض، ولكن مركز 
أن  رغم  ديكتاتورية،  سوى  يكون  أن  ميكن  ال  وهذا  واحد،  شخص 
الوضع غري استبدادي وفيه الحد األدىن من الحريات، كحرية التعبري 

واإلعالم، لكن هناك تخوفات من الرتاجع عن هذه املكاسب.
* أم إياد

رئيس اجلمهورية ال يملك مقومات البقاء، ورحيل منظومته مسألة وقت
الناشط المدني والسياسي سامي بن غازي

»الخوف كل الخوف
 من »ثورة سلبية« تقضي
 على األخضر واليابس«

األستاذ  إحالة  بالغ  بقلق  املوقعة  والجمعيات  املنظامت  تتابع 

العيايش الهاممي منّسق هيئة الدفاع عن القضاة املعزولني ورئيس 

التحقيق  والدميقراطية عىل  الحريات  للدفاع عن  الوطنية  الهيئة 

استنادا للمرسوم سيئ الذكر عدد 54 لسنة 2022 الخاص مبكافحة 

األستاذ  يواجه  قد  واالتصال.  املعلومات  بأنظمة  املتصلة  الجرائم 

العيايش الهاممي عقوبة السجن لعرش سنوات مبوجب الفصل 24 

من القانون 54. تأيت إحالة األستاذ العيايش الهاممي عىل خلفية 

بالقضاة  املتعلقة  القضايا  ام« حول  ترصيحه إلذاعة »شمس اف 

املعزولني. ان املنظامت والجمعيات املوقعة: 

يف  الهاممي  العيايش  األستاذ  مع  املطلق  تضامنها  عن  تعرّب   •

من  مواقفه  خلفية  عىل  تلفيقها  تم  التي  التهمة  هذه  مواجهة 

املسار السيايس الحايل.

• تجّدد الدعوة إىل إلغاء املنشور عدد 54 ملا ميثّله من خطر 

عىل حريّة التّعبري وعىل الحرياّت العاّمة والفرديّة.

• تعترب إرصار السلطة الحالية عىل استعامل املرسوم 54 يسء 

للنشطاء والصحافيني  التعبري وترهيبا  الذكر رضبا ممنهجا لحرية 

السلطة  سياسات  حول  العام  النقاش  لرضب  مشبوهة  ومحاولة 

التي  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األزمة  إدارة  يف  الحالية 

تعيشها البالد والحيف االجتامعي الذي يعيشه املواطن التونيس.

املنظامت املوقعة

والرابطة  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 

للنساء  التونسية  للدفاع عن حقوق اإلنسان والجمعية  التونسية 

والجمعية  التونسيني  للصحافيني  الوطنية  والنقابة  الدميقراطيات 

التونسية  الجمعية  الفردية ودمج  الحريات  للدفاع عن  التونسية 

والحريات  الحقوق  أجل  من  تقاطع  وجمعية  واملساواة  للعدالة 

بال  ومحامون  ميديا  وموقع كشف  والتنمية  لإلعالم  بنا  وجمعية 

البوصلة والراقصون املواطنون الجنوب وجمعية  حدود ومنظمة 

انرش

يف  الدميقراطية  أجل  من  اليقظة  ولجنة   19 املادة  ومنظمة 

وجمعية  االختالف  يف  الحق  تفعيل  وجمعية  ببلجيكا  تونس 

مدنية  عن  للدفاع  الوطني  واملرصد  والحريات  للحقوق  الكرامة 

يف  اإلنسان  وحقوق  الحريات  احرتام  أجل  من  واللجنة  الدولة 

وأخصائيون  الضفتني  بني  للمواطنة  التونسيني  وفيدرالية  تونس 

عن  املعطلني  الشهادات  أصحاب  واتحاد  العامل-تونس  نفسانيون 

السعداوي  نساء وجمعية حسن  نشاز وأصوات  العمل وجمعية 

الحقوق  أجل  من  التونسية  والجمعية  واملساواة  للدميقراطية 

والحريات والبيت الدويل لحقوق اإلنسان

ومنتدى التجديد وجمعية املفكرة القانونية - تونس وجمعية 

وجمعية  التعذيب  ملناهضة  التونسية  واملنظمة  واملواطنة  املرأة 

اإلعدام  عقوبة  إللغاء  التونيس  واالئتالف  جسور  وجمعية  بيتي 

وجمعية كالم.

بيان تضامنّي مع األستاذ العيايش اهلاممي 
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* حوار: لطفي املاكني
التونيس  التبادل  منتدى  رئيس  جعيدان  رياض  الدكتور  توقف 
الدول  مع  الرشاكة  يف  املطلوبة  النجاعة  غياب  اسباب  عند  االورويب 
الحوار  يف  دعا  عقود طويلة حيث  إىل  تعود  انها  من  بالرغم  األوروبية 
الذي خص به »الشعب« اىل رضورة مراجعة مختلف االتفاقيات وقدم 
االمثلة عىل املنهجية املطلوبة يف كيفية تعاطي الدبلوماسية التونسية مع 

مؤسسات االتحاد االورويب.
ويف ربطه بني الصعوبات الخارجية والداخلية التي متر بها البالد أكد 
لتجاوز  جدي  كبديل  الشغل  اتحاد  رؤية  اهمية  عىل  جعيدان  الدكتور 
الصعوبات االقتصادية واالجتامعية يف ظل االوضاع املرتدية خاصة بعد 
ان فرضت الحكومة قانون مالية تعارضه كل القوى والفئات االجتامعية.
ومثله  القصري  املدى  عىل  املمكنة  للحلول  تصوره  محدثنا  وقدم 
الطويل استناد إىل تشاركية تنخرط فيها جميع األطراف الفاعلة يف املشهد 

العام.
الظروف  هذه  مثل  يف  التونيس  األورويب  التعاون  تقيمون  *كيف 

االقليمية والدولية؟
ـ التعاون التونيس األورويب رغم تاريخيته وخاصة بعد امضاء اتفاقية 
الرشاكة سنة 1995 بني تونس واالتحاد االورويب ورغم عديد املفاوضات 
اىل تطلعات خاصة  ترتقي  تعترب محتشمة وال  الرشاكة  التي وقعت فإن 
االورويب  االتحاد  من  وثقافيا  جغرافيا  قريبة  تونس  الن  التونيس  الطرف 
لكن مل تعامل بنفس الطريقة التي عوملت بها بلدان اوروبا الرشقية التي 
حيث  الرشقي  املعسكر  من  خروجها  منذ  االورويب  االتحاد  اىل  انضمت 
ساعدوها عىل عملية االنتقال الدميقراطي عىل جميع املستويات خاصة 

اقتصاديا واجتامعيا.
وبالنسة لتونس بقيت الرشاكة محتشمة وبها العديد من الهنات التي 
متت مالحظتها وعطلت مسار التفاوض الن اوروبا تريد ان تساعدها تونس 
الدميقراطي  النظامية وان تكون مثاال لالنتقال  الهجرة غري  عىل مكافحة 
لكن اوروبا ال متد يدها بكل جدية ومصداقية ورغبة فعلية يف جعل تونس 
بلد مستقر اقتصاديا وتنافس مع االقتصاديات االخرى واولها االوروبية الن 
الكبري  الدعم  ببلدان اوروبا الرشقية يعود إىل   الدميقراطي  نجاح املسار 

خاصة االقتصادي يف تلك السنوات االوىل ال لتحاقها باالتحاد االورويب.
البلدان  عديد  فالحة  مع  املنافسة  عىل  قادرة  غري  فالحتنا  ان  كام 
االورويب يف حني  االتحاد  املبارش من مؤسسات  الدعم  تستفيد من  النها 
ان فالحتنا غري قادرة عىل ذلك وكان باالمكان ان يدعم االتحاد االورويب 
الفالحني التونسيني خاصة يف مواجهة بعض االزمات التي مرت بها الفالحة 
فقط  يرون  االوروبيني  ان  اال  العاملية  الصعبة  الظروف  ويف  تونس  يف 
الجانب الذي به مصلحتهم يف ان تكون تونس حرس حدود. يف حني ان 
ما يجب ان يعلمه الجانب االورويب ان نجاح تونس هو خري دعامة لها 

وضامنة لالستقرار يف املنطقة.
البلدان  * أال ترى ان هذه الظرفية تتطلب توحيد جهود ومواقف 

املغاربية لتكون وازنة تجاه الطرف األورويب؟
ـ هذه الوضعية الوحيدة التي تخول لنا التفاوض عىل قدم املساواة 
مع الجانب األورويب ألن كتلة موحدة مغاربية أفضل من أن تكون كل 
اعرتضت  التي  املشاكل  مجموع  يف  الحظناه  ما  وهذا  انفراد  عىل  دولة 
وحدة  اي  تعرقل  السياسية  الخالفات  ان  مرّده  واالسف  املنطقة  بلدان 
لكن نذكر هنا ان تشكل املجموعة االوروبية حصل بعد خالفات عميقة 
بتوحيد  ولكن  اخرى  أوروبية  ودول  وأملانيا  فرنسا  بني  الحرب  واهمها 
اىل  ان وصلت  اىل  االقتصادية  بالجوانب  بداية  املغاربية  البلدان  مواقف 
الوحدة النقدية والحدود املشرتكة واليوم تلعب املفوضية االوروبية دورا 
الذي  هذا  يتم  ال  فلامذا  والدولية  االقليمية  التكتالت  مختلف  مع  هاّما 
كشعوب  تجمعنا  التي  العوامل  وان  خاصة  لدينا  االوروبيني  بني  حصل 

مغاربية اكرب من ان تفرقنا تاريخيا وجغرافيا وثقافيا.
* هل طرح املنتدى مبادرات لتدعيم التعاون بني البلدان املغاربية؟
يف  2006ومشارك  منذ  األورويب  بالربملان  مالحظ  صفة  له  املنتدى  ـ 

كل ما هو رشاكة وتعاون بني تونس ومؤسسات االتحاد االورويب خاصة 
منها الربملان األورويب ويحرض املنتدى كل ما سنحت الفرصة مع منظامت 
غري حكومية اخرى وكل ما هو رشاكة وتعاون بني االتحاد االورويب وبقية 
البلدان املغاربية كام تتواصل مع العديد من املنظامت بهذه البلدان من 

أجل دعمها يف امللفات الكربى التي تتفاوض فيها.
وخالفا ملا نسمع به عن الخالفات بني البلدان املغاربية عىل مستوى 
املواقف الرسمية فإن املناسبات الهامة تعرف تقاربا كبريا بني ابناء الدول 
خاّصة  مشرتك  مغاريب  لبناء  يؤسس  ما  وهذا  بأوروبا  املقيمني  املغاربية 
ون اعدادهم كبرية ولهم القدرة من خالل مواقعهم عىل تقديم االضافة 
ترشحات  نتائج  عن  االعالن  بعد   2018 سنة  فمنذ  ذلك  عىل  وكمثال 
الحتضان كأس العامل 2026 والتي عادت اىل الواليات املتحدة االمريكية 
والجزائر  تونس  بني  مشرتك  ترشيح  مبادرة  بإعالن  املغرب  حساب  عىل 
انه  املغاريب وهذا يؤكد  البناء  واملغرب ملونديال 2030 مبا يحي مرشوع 
ميكن كرس الجمود مبثل هذه املبادرات التي ليس بالرضورة ان تكون لها 

صبغة رسمية.
الجانب  مع  االتفاقيات  لعديد  املستوجبة  املراجعة  ترى  كيف   *

األورويب؟
ال  الننا  علينا  مفروضة  انها  االورويب  االتحاد  مع  اتفاقياتنا  ـ مشكلة 
االتحاد  ان  االعتبار  يف  االخذ  ومع  املقابل  الطرف  مع  التفاوض  نحسن 
األورويب مبني عىل مرشوع سيايس واقتصادي وتتحكم فيه قواعد قانونية 
من  البد  التفاوض  من  االستفادة  ولضامن  مؤسساته  سري  تنظم  تقنية 
عمل  وطريقة  األوروبية  القوانني  ونعني  القواعد  هذه  من  تتمكن  ان 
االتحاد  داخل  الكواليس  لعبة  تحسن  ان  والبد  األوروبية  املؤسسات 
االورويب وتشكيل قوة ضغط ونفوذ واسرتاتيجية دبلوماسية شاملة وخاصة 
وجود دبلوماسيني متكونني ومتمكنني من هذه العملية وأمتنى ان تساعد 
عديد  يف  حاولت  وقد  مؤخرا  املحدثة  الدبلوماسية  االكادميية  ذلك  عىل 
املرات ربط عالقات بني املركز الدويل والتكوين االورويب الذي أُدرّس به 
من  وغريها  الخارجية  وزارة   من  دبلوماسيني  لتكوين  تونس  يف  وأمثلة 
الوزارات االخرى حتى تتوفر لهم عوامل الصالبة يف املواقف عند التفاوض.
* هل تعتقد أن االوضاع التي متر بها بالدنا تساعد عىل دعم هذا 

التعاون؟
جمع  وعىل  اثنان  عليه  يختلف  ال  ومعقد  صعب  الحايل  الوضع  ـ 
التضخم  كارثية عىل مستوى  االقتصادية  االرقام  ان  ذلك  املستويات من 
نسبة  وانخفاض  الرشائية  القدرة  تدين  ومستوى  التجاري  والعجز  املايل 
االجتامعي  املستوى  عىل  صعب  الوضع  ان  كام  كثري  ذلك  وغري  النمو 
بارتفاع معدالت البطالة والفقر الذي تتوسع دائرته داخل عديد الفئات 
وهذا ما زاد من الهجرة غري النظامية حيث حطمنا ارقام غري مسبوقة وكل 
ذلك يعود إىل ان األزمة السياسية التي تعيشها البالد منذ سنني ال تساعد 

عىل حلحلة أزمتنا االقتصادية واالجتامعية.
ويف مثل هذا الظرف الصعب البد من هدنة سياسية وقتية اعتربها 
هدنة وطنية لتمكني بالدنا من الخروج من أزمتها من خالل تجميع كل 
تشاريك  وطني  اقتصادي  انقاذ  مرشوع  حول  وإلتفافها  الوطنية  القوى 
والخرباء  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  القوى  كل  فيه  تتسامح 

املختصني.
* لكن الخالفات السياسية قد تعطل مثل هذه املبادرات التشاركية

الزجاجة البد لكل االطراف ان تتحمل  الخروج من عنق  اردنا  اذا  ـ 
مسؤوليتها وتفصل عىل االقل يف الوقت الحايل بني السيايس واالقتصادي 
الن الرضورة العاجلة هي ان تعود تونس اقتصاديا عىل السكة الصحيحة 
االقتصادي  عىل  السيايس  هيمنة  و  االخرية  الفرتة  خالل  جرى  ما  الن 
االتحاد  اال  يبق  ومل  سياسة  اال  تتحدث  ال  االطراف  وجميع  واالجتامعي 
االقتصادي  املستوى  بديلة عىل  رؤية  يقدم  الذي  للشغل  التونيس  العام 
واالجتامعي وذلك يعود إلجراء دراسات معمقة وجدية وذات مصداقية 
يقوم بها عادة خرباؤه يف عديد املجاالت ولكن هذا غري كاف اذ عىل بقية 
االطراف االخرى تحمل مسؤولياتها وأولها املعارضة منها وتقديم تصورات 

وأفكار يف عالقة باألزمة التي متر بها البالد.

قانون  مبثل  وهل   *
ميكن  الجديد  املالية 
أزمتها  من  البالد  اخراج 
من  مرفوض  وهو 

الجميع؟
قانون  مشكلة  ـ 
املالية يف عالقة باملنهجية 
كام  اعداده  يتم  مل  انه 
ينبغي عىل أساس املعايري 
كام  عليها  املتعارف 
غياب  يف  استثنايئ  اعتربه 
اي  الن  برملانية  مؤسسة 
مرشوع قانون مالية يقع 
تحضريه بطريقة تشاركية 
ومثلها  الحكومة  بني 
واالطراف  املالية  وزارة 
واملنظامت  االجتامعية 

يطرح  ذلك  واثر  مراسالت  تبادل  مجرد  وليس  جديا  وترشيكها  الوطنية 
املرشوع عىل الشعب عن طريق ممثليه مبجلس النواب ورغم كل ما يقال 
عن سوء آداء املؤسسة الربملانية اال ان مشاركته يف املصادقة عىل مرشوع 
الحكومة  اليوم  لكن  محوري  دوره  فإن  رفضه  او  تعديله  او  الحكومة 
فرضت قانون املالية وهو تقني اعد من قبل تقنيني صحيح ان الظروف 
صعبة من خالل املفاوضات مع صندوق النقد الدويل وهذا الطرف يريد 
منا عديد االصالحات عىل املستوى الجبايئ والنقدي والدعم اال انه عىل 
الحكومة التأقلم مع الوضع وطرح بديل يريض األطراف الدولية ولكن يف 

نفس الوقت يكون بديال تشاركيا تنخرط فيه جميع االطراف.
* ما هي الحلول التي كان باالمكان طرحها لتجاوز هذه الوضعية؟

االقتصادي  املستوى  عىل  الخرباء  افضل  من  نخبة  تونس  يف  لدينا  ـ 
إقليميا ودوليا كام لنا العديد من الكفاءات والخرباء بجميع الدول لكنهم 
غيبوا رغم ان لهم رؤية ومشاريع وبالتايل فان قانون املالية مل يكن تشاركيا 
وهنا امتنى ان يعود دور املجلس االقتصادي واالجتامعي لسالف نشاطه 
االقتصادية  الوطنية  املنظامت  وممثيل  الخرباء  هؤالء  مثل  بجمع  وذلك 
واالجتامعية حول مائدة التباحث والنقاش يف مثل هذه املسائل وتقديم 

رؤية تكون بديلة ملرشوع الحكومة أو ترثى مرشوع الحكومة.
وبإمكاننا ترشيك العديد من الكفاءات والخرباء التي اثبتت جدارتها 
منذ عقود وأصبحت تساهم يف بلورة وتحضري مشاريع إصالح اقتصادي 
لبلدان اخرى ولها من املصداقية املشهود بها يف العامل من قبل املؤسسات 
واملنظامت االقليمية والدولية كام عرفت هذه الخربات بوطنيتها التي ال 

يشك فيها اثنان.
* أغلب التحاليل والقراءات تذهب باتجاه عدم قدرة الربملان القادم 

عىل القيام بالدور املفرتض ألي مؤسسة ترشيعية؟
ـ املؤسسة الربملانية رضورية يف اي دميقرطية يف العامل واثبت مرشوع 
قانون مالية 2023 ان غياب الربملان يؤثر سلبيا عىل محتوى ومضمون اي  
قانون ولهذا فان الربملان الجديد سيلعب دورا جوهريّا يف اصالح االوضاع 
العربة  ولكن  منعدم  انه  من  البعض  يردده  ملا  افضل خالفا  تونس  وبناء 
ليست يف نص الدستور بل يف تطبيقه عىل أرض الواقع و عىل مجلس نواب 
الشعب القادم ان تكون له خارطة ترشيعية حقيقية عىل املدى القصري 

واملتوسط والطويل.
مثال ال بد ان يرفق النظام الداخيل مبدونة سلوكيات برملانية تقطع 
مزرية  تضارب مصالح ومن مظاهر  السابقة من  املجالس  عرفته  ما  مع 
وسياحة برملانية وشوائب افقدت ثقة الشعب يف هذه املجالس كام يجب 
ان يعّدل املرسوم االنتخايب حيث اثبتت االنتخابات االخرية ان به عديد 

الهنات.
كام يفرتض العمل عىل حزمة من التشاريع االقتصادية واالجتامعية 
الشعبية  الطبقات  ببالدنا وحامية  بها اصالحات حقيقية لدفع االستثامر 
للمشاكل  حلول  وايجاد  للدولة  االجتامعي  الدور  وتعزيز  والضعيفة 
القادم ان  الربملان  الطويل فعىل  اما عىل املدى  التي نعيشها  االجتامعية 
الشعب  بني  املفقودة  الثقة  اسرتجاع  يساهم يف  عهدته  نهاية  مع  يكون 

والسياسيني.

إحتاد الشغل الوحيد الذي قدم رؤية بديلة جدية وذات مصداقية عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي
الدكتور رياض جعيدان رئيس منتدى التبادل التونسي األوروبي لـ »الشعب«

 الشراكة بني االتحاد األوروبي 
وتونس رغم تاريخيتها محتشمة 
وال ترتقي إىل مستوى االنتظارات

أغلب االتفاقيات مع الجانب 
األوروبي مفروضة علينا 
ألنّنا ال نحسن التفاوض 

* رياض جعيدان
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الطايع الهـراغــي
مل  من  باألخبار  ويأتيك  جاهال**  كنت  ما  األيّام  لك  »ستبدي 

تزّود«
)طرفة بن العبد(

»ال أذود الطّري عن شجر ** قد بلوت املّر من مثره«
)أبو نّواس (   

»ذهبت هموم حرت يف أسامئها **وأتت هموم ما لهّن أسامي«
)محمد صادق الّرافعي(.

لقيس  الّسيايّس  املرشوع  يكون  أن  يُفرتض   2022 ديسمرب   17
سعّيد قد اكتمل وباح بكّل أرساره ضّدا لرؤية الجميع ورغام عن 
عملّيا – افتتاحه  تّم  لسنة 2023  الّسيايّس  .املوسم  الجميع  أنف 

الجديدة،  لجمهوريّته  الرّئيس  أراده(  )وكام  أراده  مبا  أوانه-  قبل 
حدثا مفصلّيا بني عهدين، عهد قيس سعّيد وعهد الّسابقني، عهد 
تحّول  ما  الذي رسعان  يريد«  »الّشعب  وعهد  والفساد  االستبداد 
إىل »الرّئيس يريد«. تلك هي انتخاباتنا الربملانّية يف حلّتها الجديدة 
كرنفاال  منها  ليجعلوا  القيسّيون  اجتهد  انتخابات  الفريد.  وثوبها 
احتفالّيا عىل طريقتهم بالذكرى الّثانية عرشة لثورة الكرامة حيث 
الفرقة  انترصت  مكان،  كّل  يف  القاعدي  والبناء  خان  تحزّب  من 

الّناجية، فرقة الوالء وهلكت الفرق الهالكة، فرق الرباء.

* االستخالصات العرجاء
بؤس الّسياسة -وأشنع منه جرمية تفاعل الحشود مع آخر فصل 
من املرشوع القيسوّي- يجد ترجمته األمينة مختزلة يف ما جادت به 
قريحة األنصار واملفّسين واملتيّمني بلحظة الوعي يف ما استنتجوه 

من حصيلة االنتخابات الترّشيعيّة.
املارقني  من  والكثري  الحشود  فيه  تهاوت  الذي  الحّر  الّسقوط 
الفاضلة  املدينة  الهل  املنارصين  بقافلة  وامللتحقني  مللهم  عن 
مآله الطّبيعّي االستخالصات العجيبة التي تّوجوا بها تهافتهم وهم 
القرص  قيرص  أرادها  التي  االنتخابات  عىل  اإلقبال  نسب  يقيّمون 
كحال  حالهم  فكان  الرّهانات،  رهان  واليسار  اليمني  من  وأتباعه 
لألوهام  يستسلم  أن  من  بّدا  يجد  ال  األمواج  تتقاذفه  ملّا  الغريق 

ويتعلّق بحبال الهواء.
الّصدف  ارتضتهم  مّمن  وصحبه  القيرص  قاموس  يف  االنتخابات 
أن يكونوا لساكن قرطاج صحابة خلّصا ناجحة بكّل املقاييس -إن 
القريب  األمد  يف  انتخابيّة  عمليّة  أليّة  الّنموذجّي  املثال  تكن  مل 
وأفضالها  منافعها  رصد  ويستحيل  مناقبها  إحصاء  يعس  والبعيد-. 

عىل شعب تونس وسائر األمم الّصديقة والّشقيقة.  
قيس  جند  الوطنيّني،  جبهة  بني  الفرز  سّهلت  أنّها  األوىل  ميزتها 
سعيّد امليامني، قلّة من حيث العدد ولكّنهم كرثة من حيث الّنوع 
وبني  شيئا،  عزامئهم  من  نالت  فام  املؤامرات  كّل  ضّدهم  ،حيكت 
األغلبيّة  انخرطت  فيه  والخيانات،  والّدسائس  الفساد  عامل  جبهة 
الثّورّي  الحراك  التّونسيّني وإجهاض  بعقليّة مؤامرتيّة إلفساد عرس 
سعيّد  قيس  هديّة  25جويلية  حراك  اإلنقاذ،  مغامرة  أتاحته  الذي 
أنّها  الثّانية  وميزتها  يكّرر.  أن  له  يحلو  العظيم كام  تونس  لشعب 
أتاحت الفرصة للجميع- يف الّداخل والخارج- للتّأكّد من االكتشاف 
الجديد: دور املال الفاسد يف تأثيث كّل االنتخابات الّسابقة. ال إقبال 
وال هم يحزنون. جحافل باعت ذممها وتهادت إىل الّصفوف مبقابل. 
من  وتُحرم  املعاش  عىل  الّسياسيّة  األطراف  تحال  أن  يكفي  كان 
املشاركة يف االنتخابات بهويّتها الحزبيّة حتّى تورق شجرة الّشفافيّة 
القناعات  ذوو  إالّ  االنتخابيّة  العمليّة  عىل  يقبل  فال  والّنزاهة، 
الله كام  لوجه  تونس  يحّب  عفيفا  نظيفا  كان  الثّابتة،من  الرّاسخة 

يحلو لألنصار ترديده مبوجب وبدونه.
وميزتها الثّالثة أنّها عرّت عورات كّل الطّبقة الّسياسيّة.فتدّن نسبة 
املشهد  من  وقرف  عزوف  إىل  فيه  املركزّي  الّسبب  يعود  املشاركة 
الّسيايّس عموما وليس إىل مقاطعة منظّمة واعية ومسؤولة. عزوف 
عقايّب ملن تداولوا عىل الّشأن العاّم طيلة العرشيّة املوسومة بالّسوداء، 

وال  جويلية.   25 قبل  ما  منظومة  انتهجتها  التي  للّسياسات  إدانة 
يتعلّق األمر مبوقف سيايّس ال من الرّئيس وال من اختيارات الرّئيس.

تلك هي االنتخابات الترّشيعيّة كام رّوج لها أنصارها. وتلك هي 
القراءات التي تفّنن »حرّاس املعبد« يف إخراجها.

* الّنقد املصلوب عىل قفاه
فيُصلب  عشواء  خبط  يخبط  عقاله  من  ينفلت  عندما  الّنقد 
املنطق عىل عتبة الخرايّف ويتيح لجوقة التّهليل والتّكبري أن تنتج ما 
عجزت األفهام عن مجرّد تخيّله فام بالك بتمثّله. الّنخبة )إذا جاز 
الحديث عن نخبة( التي بنت متاهيها مع 25جويلية عىل أنّه انبثاق 
وكسلها  تخمريتها  قادتها  ثوريّة،  لحظة  مسبوقة،  غري  وعي  لحظة 
الفكرّي وخيانتها لذاتها إىل تنايس ماضيها القريب )إرثها البعيد قد 
تتّكل عىل عامل الزّمن لتربير صعوبة استحضاره، ولِم ال نسيانه؟(. 
فام اعتربته يف 2011 إنهاء مع رأس الّنظام وليس مع كامل املنظومة 
فحذرت من األوهام ودعت إىل رضورة التّفطّن واالحرتاس ماّم قد 
يحاك من مؤامرات والتفافات بات -بعد ليلة هبوط الوحي- جزءا 
من تاريخ قديم. وباتت الحقيقة الجديدة هي الجزم بانبالج لحظة 
من  ميلك  الذي  املنتظر  املهدي  سّعيد،  قيس  لحظة  هي  تاريخيّة، 
الّشعوب  فعل  عن  ويستعيض  التّاريخ  قوانني  يخرق  ما  املؤّهالت 

بفعل واحد أحد.
للجميع -أحزابا ومنظاّمت  التّهجينّي  الّنقد  يتنزّل  يف هذا اإلطار 
وجمعيّات وكفاءات يف أكرث من مجال- كمواصلة للحملة املمنهجة 
التي تهدف إىل تقزيم وتجريم كّل الفاعلني الّسياسيّني. حملة أفقها 
تصحري الّساحة الّسياسيّة وسبيلها شيطنة الفاعلني أيّا كانت مجاالت 

أنشطتهم.
من  منفلت  متعال،  هجني  نقد  الجميع  يستهدف  الذي  الّنقد 
ال  عمليّا  ألنه  منه  الّصوري  حتّى  منطق  كّل  عل  عقاله،متمرّد 
الّنوع  التّأثّر.هذا  سطوة  من  متملّص  أنّه  ويتوّهم  أحدا  يستهدف 
املثّقفني.  وخيانة  الّنخب  ارتداد  خانة  يف  إدراجه  يجب  الّنقد  من 
وخيانة املثقفني هذه أبشع جائحة ميكن أن يصاب بها مجتمع ما 
مادام املثّقف أقدر عىل تربير ما ال يرُّبر بلوي عنق الحقيقة وصلب 
مع  الحّق  كّل  الحّق  ونقيضه.  الّشء  تربير  عىل  وحمله  املنطق 
الثّوريّة روزا لوكسمبورغ وزعيم البالشفة لينني عندما شّددا عىل أّن 
الّنقد مهّمة وليس مهنة، وظيفّي أو ال يكون ليك ال يتحّول إىل ترف 
فكرّي تحكمه معادالت متيل عليه التّملّص أحيانا حتّى من التاّمسك 

الّداخيّل الذي يشّد وحدات أّي خطاب..
الحاكمة  املنظومات  فظائع  لتربير  الجميع  وتهجني  التّعميم 
األطراف  من  البدعة،أصحابها-لفيف  مستوى  إىل  ترتقي  »موضة« 
دين  ال  مّمن  ورشاذم  أحزابها  عن  املنسلخة  والّذوات  الّسياسيّة 
ركيكة،  موضوعيّة  -باسم  الخلط  إىل  عمدا  يجنحون  لهم،  ملّة  وال 
الحكم قبل وبعد 25 جويلية يف  بليدة، رعناء- بني فشل منظومة 
الفعل يف األزمة وإدارتها- يك ال نتحّدث عن حلّها- وبني مسؤوليّة 
ملشاريعها  تقييمنا  عن  الّنظر  )بقطع  وجامعات-  أفرادا  املعارضة- 
واملوقف من اصطفافاتها( فشلها يكمن تحديدا يف العجز عن فرض 
بدائل تنظيميّة وعمليّة قادرة عىل مجابهة منظومة الحكم وتسهيل 

اإلطاحة بها.
تحميل الجميع، ميينا ويسارا، معارضة وحكام، مسؤوليّة الفشل 
استأثر  الذي  لليمني  مقصودة  مجانيّة  خدمة  اآلفاق  وانسداد 
بالحكم منذ2011 ولربيبه الجنيس املرتبّع مبفرده عىل الحكم منذ 
يف  تضعهم  الّدالئل  كّل  أصحابها  تربئة،  شهادة   .2021 جويلية   25
خانة املأجورين باملعنى الّسيايّس للكلمة، ومنتدبني لتبييض جرائم 
املاسكني بدواليب الّسلطة، مكلّفني مبهّمة خسيسة عنوانها التّمييع 
أدبيّة  جرمية  البائس.  الوضع  لتأبيد  األوراق  وخلط  والتّعميم 
من  تعبرية  موضوعيّا  باتت  جهات  بها  تتكّفل  وسياسيّة  وأخالقيّة 

تعبريات املنظومة الحاكمة.
تعرية هذا الخطاب وفضح الّساهرين عىل تأثيثه وترويجه مهّمة 

يجب أن توضع يف سلّم األولويّات.

* بعيدا عن اللّغو
أّما العزوف كظاهرة طبعت املشهد الّسيايّس- بعد انتكاسة وهج 
املعطيات  من  جملة  حكمته  فقد  الكرامة-  لثورة  األوىل  الّسنوات 
تتالت عىل  التي  الحكم  املسؤوليّة أطراف منظومات  فيها  تتقاسم 
ال  »بيدي  سياسته  قوام  أضالعها.  أحد  الجمهوريّة  ورئيس  تونس، 
بيد عمرو«. خطابه يحلّق يف األعايل، وضع بينه وبني الواقع أصنافا 
من الحجب. خطاب خشبّي رجمّي تخوينّي استفرادّي، يدور حول 
مسؤول  ألّي  الرّسمّي  الربوتوكول  أبجديّات  ألبسط  ويفتقر  نفسه 
حتّى يف مجتمع دولته حديثة العهد بالحراك الّسيايّس، وتنعدم فيه 
الذي جعل من  املجاري  إعالم  له ضالّة يف  الّسياسيّة، وجد  اللّباقة 
أغلب املنابر اإلعالميّة فضاء مفتوحا للتّنّدر ال فقط برجال الّسياسية 
والفكر بل بكّل فعل جاّد.فرّبر -وعى ذلك أم مل يعِ- كّل شطحات 
قيس سعيّد. نقد تدمريّي ظاهره تعميم موضوعّي يروم الّشموليّة 
املرتّهل  الّسيايّس  للفعل  للجميع، وجوهره وأد  املسؤوليّة  وتحميل 

بطبعه والحكم بالعقم عىل كّل محاولة مهام كانت جّديّتها. 
انتخابات  يف  املشاركة  عىل  اإلقبال  لحجم  الكارثيّة  الّنسبة  وأّما 
الربملان فيستحيل رّدها إىل عامل العزوف الذي يظّل مجرد افرتاض 
والربهنة.  االستدالل  مقّومات  أبسط  إىل  يفتقد  تخمينا  يكن  مل  إن 
فطاملا أّن أوسع األطياف الّسياسيّة مقصاة من املشاركة ومل تنخرط 
إشعاعها ودورها يف  املستحيل رصد مدى  العمليّة فسيظّل من  يف 
التّأثري عىل سري العمليّة بالّسلب كام باإليجاب. فلو أتيحت لألحزاب 
فرصة املشاركة وحتّى لو كانت الّنسبة ضعف ما هو حاصل لجاز 
وللمعارضة  مجتمعة  لألحزاب  إدانة  عن  بل  عزوف  عن  الحديث 
فرضه  عزوفا-  أم  كانت  -مقاطعة  املشاركة  عن  اإلحجام  تحديدا. 
قيس سعيّد الذي أراد تهميش املعارضة وذبحها فوّحدها يف هدف 
له،  ال  عليه  املشاركة محسوبا  فبات هزال  تقزميها.  رام  من حيث 

إدانة لسياساته وليس تدليال عىل نفور من منافسيه وخصومه.
ومشّجع  مالئم  مناخ  وجود  إىل  وجوبا  تُرّد  انتخابيّة  عمليّة  أيّة 
)سيايّس وإعالمّي وفكرّي وأمنّي( خاّصة يف البلدان التي ال يزال عود 
التّجربة الّدميقراطيّة فيها طريّا والزال تعاطي الّسياسة فيها كشأن 
ماقبليّا  العمليّة  عىل  يُحكم  غيابه  يف  عاّم  مناخ  أقلّيّات.  عامل  عاّم 
املاسكون  املسؤوليّة  من  األكرب  القسط  فيه  يتحّمل  بالفشل.فشل 
بدواليب الّسلطة والجهاز التّنفيذّي أساسا. يف وضعيّة الحال يستفرد 
الرّئيس بكامل املسؤوليّة كام استفرد بحيثيّات ومنعرجات كّل املسار 
وفرض  األمام  إىل  الهروب  سياسة  الّسيايّس.  املسار  وقبله  االنتخايّب 
األمر الواقع هي الخاّصيّة األوىل التي حكمت فشل سلوكات قيس 
باالستفتاء  مرورا  االستشارة  منذ  معاملها  رُسمت  سياسات  سعيّد، 
رغم إقراره يف تاريخ دالّل 25 جويلية ورغم اإلرشاف املبارش للرّئيس 
»قولوا  التّوجيهيّة  كلمته  يف  االنتخابات  يوم  الّسافر  وتدّخله  ذاته 
نعم حتّى ال يصيب الدولة هرم«وانتهاء بالحدث الجلل :االنتخابات 

الترّشيعية. 
قسّي  واقع  فرض  يف  الّدولة  أجهزة  بتوظيف  سعيّد  قيس  نجح 
عىل الجميع ولكّنه أرىس أسس تنازع املرشوعيّات، مرشوعيّة رسميّة 
باملنّصبة ومرشوعيّة مجتمعيّة  الّسلطويّة مبؤّسسات يسهل وسمها 

ما زالت تبحث عن نفسها.

الّنقد املنفلت من عقاله
االنتخابات الترّشيعيّة
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من ثقب اإلبرة
* يكتبها رمزي الجّباري

العّطار املحظوظ...!
الرئيس  امام سؤال  االنطالقة  الصدفة وحدها وضعت عطار حي 
والفرينة  والعظم  والحليب  الزيت  توفر  عن  مبارشة  سعيد  قيس 
والسميد ـ الصدفة وحدها وفرت للعطار كل ما يحتاجه التونيس يومها 
وهو الذي تعود منذ اشهر عىل املكابدة والتضحية وبذل املجهود وان 
لزم االمر الدفع عىل الحساب يف انتظار توفر بقية الكتاب عفوا بقية 
ان  اقتضت  الصدفة،  وحدها  الجملة!  تاجر  عند  من  املعيشية  املواد 
يذهب الرئيس ليال إىل ذلك العطار دون غريه من العطارة الذين ميلؤون 

املكان...! ليجد عنده ما يريده ويا لها من صدفة سارة.
العطار  هذا  عند  توفر  حني  جدا  جميلة  كانت  الصدفة  وحدها 
املحظوظ الزيت والحليب وكل رضوريات الحياة اليومية ـ قلت صدفة 
ألّن الرئيس ولد حومة وولد الحومة أوىل من الغريب هكذا كان يردد 
السابقون وهم مبا كانوا يقولون كانوا يقدمون الحّكم ـ واال ملاذا كانت 
تلك الصدفة الجميلة مع »عطار حي االنطالق« دون غريه من عطارة 
كل واليات تونس الكربى ممن ال تتوفر يف محالتهم التجارية ـ املواد 
املعيشية التي توفرت يومها جملة وتفصيال عند ذلك العطار املحظوظ 
من  لها  يا  بالدنا  يف  اكرثهم  وما  الحظ  منكودي  من  البقية  كان  فيام 
صدفة )!( ، يف تقديري الخاص عطار حي االنطالق توفرت له كل املواد 
وهو بهكذا مجهود ميكن تكرميه يف االيام التي عز فيها »التكريم« بعد 
تسارع  والتلفزات  واالذاعات  تتالقفه  الكامرياهات  مئات  اصبحت  ان 
لتجري معه لقاءات بعد توفر كل املواد املعيشية عنده ويا ليتها من 
التسويقية مل تكن ال محبكة وال جميلة  الصورة  اّن  إالّ  صدفة جميلة 

ويوىف الكالم!

للتعاون  الفرنيس  للمعهد  والثقافية  التقنية  اإللكرتونية  الجريدة  طيات  بني 
مجال  يف  ناشطة  واخرى  باألساس  طبية  فرنسية  ملؤسسات  اعالنات  عدة 
املعلوماتية ترغب وبالحاح يف انتداب الكفاءات التونسية خريجة الجامعات 
الوطنية وممن رصفت الدولة ودافعو الرضائب عليهم من املال اليشء الكثري. 
الكليات  خريجي  من   ٪  90 فإن  تونس  يف  التشغيل  أفق  وأمام ضيق  ولكن 
واملعاهد العليا للهندسة يفرون إىل الخارج بطرق قانونية، وعروض التشغيل 
لهذه الكفاءات متوفرة بنقرة اصبع عىل الحاسوب. وهذا ما جعل عددا من 
نشطاء املجتمع املدين يطلقون صيحات الفزع بالنظر إىل حاجة مستشفياتنا 
املعاهد  حاجة  مثل  مثلها  العليا،  الكفاءات  هذه  إىل  االقتصادية  ومؤسساتنا 

والكليات إىل مدرسني وجامعيني.
والصناعة  التجارة  لغرفة  العام  الكاتب  بلخريية  ناصف  يستبعد  مل 
وتحديدا  الخارج  إىل  التونسية  االدمغة  هجرة  تتواصل  ان  التونسيةاليابانية 
أوروبا وفرنسا بالذات وكذلك بلدان الخليج الذي ال تغري املهندس او االستاذ 
او الطبيب خريج املعاهد والكليات الوطنية باملال فقط بل توفر له ظروف 
عيش افضل ومل يستبعد الرجل وهو الذي اختار الهجرة املعاكَسة حيث درس 
وباالرقام  يستبعد  مل  تونس،  إىل  العودة  ليختار  األمريكية  املتحدة  بالواليات 
2027.ليبسط  سنة  بحلول  الف   200 إىل  املهاجرة  الكفاءات  اعداد  تصل  ان 
واإلدارية  واالقتصادية  الصحية  املؤسسات  مردودية  عىل  ذلك  انعكاسات 
التونسية. هذه األرقام خاصة بالتعاون الفني ذلك أن النتائج سجلت ارتفاعا 
بـ 46 ٪ خالل موىف شهر نوفمرب من سنة 2022 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 
2021 وبلغ عدد املنتدبني 3281 منتدبا مقابل 2248 خالل الفرتة نفسها من 
امللفات  وحسب  بعد  عن  او  املبارش  بالحضور  االنتدابات  وتتم   2021 سنة 
 1134 بـ  طبية  شبه  واطارات  اطباء  من  الصحة  قطاع  من  الطلبات  واغلب 
انتدابا والرتبية والتعليم الثانوي والعايل بـ 832 منتدبا و532 منتدبا من قطاع 
الهندسة و263 منتدبا من قطاع االعالمية وتصدرت فرنسا وكندا تليهام البلدان 
االنتدابات  عىل  الطلبات  مجموع  باألساس  وقطر  السعودية  مثل  الخليجية 
وبهذا الرقم السنوي يصل الرقم العام يف مختلف االختصاصات ولكل البلدان 

ويف اطار التعاون الفني إىل حوايل 23 ألف منتدب.

خبرات في  بلدان إفريقية 
الوكالة  فتسجل  خربات  شكل  يف  واملطلوبة  الجديدة  االختصاصات  عن  اما 
والخدمات  والنقل  املتجددة  الطاقات  يف  ارتفاعها  الفني  للتعاون  الوطنية 
الفالحية وتتعامل الوكالة يف ذلك مع موريتانيا وغينيا والغابون وهذا ما دفع 
عدة مؤسسات جامعية ومراكز تكوين خاصة إىل دفع التخصص للطلبة الجدد 
الفني  التعاون  املضافة. ويطرح  القيمة  الناشئة وذات  يف هذه االختصاصات 
عدة اشكاالت تخص التأقلم وظروف السكن والعيش يف بيئة خارجية، ولكن 
املالية  وامتيازاتها  املدة  حيث  من  محدودة  الفنية  التعاونية  الخطط  هذه 

مربحة.
وال تدخل هذه األرقام اإلحصائية الدقيقة يف اإلحصاء العام لهجرة الكفاءات 
التونسية إىل الخارج ذلك أن عدد الطلبة الدارسني مبؤسسات تعليم عاٍل يف 
أوروبا وكندا يفوق االربع والعرشين الف ) 24 الف( منهم 12 الف طالب يف 
فرنسا  وتونس البلد الرابع من حيث عدد الطلبة هناك بعد املغرب والصني 
والجزائر، ولنئ الزمت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي الطلبة املمنوحني  
سنوات  عرش  وملدة  التونسية  واالدرات  باملؤسسات  للعمل  العودة  برضورة 
وذلك عرب تعهد كتايب فإن نزرا قليال ومحدودا منهم يعود وذلك تحت ضغط 
العائلية واغلب هؤالء الطلبة منهم  العائلة او لالهتامم بالعمل يف املؤسسة 
من ال يْحصل عىل منحة من الدولة وتترصف العائلة عىل طريقتها يف تدبري 
أموال السفر والدراسة، أغلب هؤالء وخاصة يف اختصاصات طبية وشبه طبية 

وهندسة يجدون مواطن الشغل وهم مل ينهوا دراستهم بعُد.

المعادلة الصعبة والنقص المحتمل 
ستبقى املعادلة صعبة لهذه الكفاءات بني العودة إىل العمل يف تونس وظروف 
وبني  متزايدا  تشهد ضغطا  التي  املستشفيات خاصة  املناسبة يف  غري  الشغل 
مواصلة الدراسة والعمل يف بلد املهجر حيث املرتبات املرتفعة وظروف العمل 
إىل  البلدان  أوروبا وحاجة هذه  تهرّم سكاين مخيف يف  أمام  الجيدة. خاصة 
يد عاملة وكفاءات مفكرة يف كل االختصاصات. ويف املقابل فإن هجرة هذه 
الكفاءات ألقت وستلقي مستقبال بظاللها عىل عدة قطاعات يف تونس مثل 
الصحة والرتبية والتعليم والفالحة. فهل فكرت الحكومة املنكبة عىل مجاراة 
اليومي فقط يف هذا امللف؟ وهل نحتاج إىل كفاءات يف اختصاصات معينة 

نستوردها مثلام نحتاج اآلن إىل اليد العاملة اإلفريقية؟ 
* ناجح مبارك 

طيارون ومهندسون وأطباء:

200 ألف هجرة قانونية للكفاءات التونسية يف حدود سنة 2027

* ناجح مبارك
 

مرة أخرى يرضب مجلس إدارة البنك املركزي عرض الحائط مبقرتحات الخرباء 
يف االقتصاد واملالية ويعمد إىل الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية لتصل إىل 8 
باملائة وهو بذلك يدق سيفا جديدا يف جسم االقتصاد الوطني بعد السيف 
املوغل من قانون املالية لسنة 2023 وهو القانون الذي لقَي معارضة الجميع 
املحاسبة  والخربة يف  الحرة  باملهن  ذات عالقة  مهنية وهياكل  من منظامت 
وأهل الحوكمة الجبائية وهذا ما أكده الباحث والخبري االقتصادي آرم بلحاج 
الذي قال إن ما أقدم عليه البنك املركزي يؤكد عىل أنه يقطع مع األمل يف 

تعايف االقتصاد الوطني.
ويتساءل املراقبون اآلن عن دور محافظ البنك املركزي والذي يتقاىض منذ 
دينار  الف   28 من  أكرث  الشاهد  يوسف  السابق  الحكومة  رئيس  عينه  أن 
دون أن يقدم اي تصورات بالعودة إىل خربته لدفع سلم اإلنقاذ بل انه يرتك 
السفينة االقتصادية واالجتامعية تغرق بثبات. وال ميكن وحسب الخرباء كبح 
جامح التضخم وارتفاع األسعار بهذا الرتفيع املشط للفائدة املديرية يف ظرف 
الصغرى  املؤسسات  وأصحاب  والصناعيون  التّجار  وصغار  املوظفون  كان 
واملتوسطة ينتظرون أن تقّر الحكومة إجراءات ذات بعد مايّل لخلق مواطن 
اإلنتاج  نحو  أصحابها  ومرافقة  املؤسسات  بعث  عىل  التسهيل  بعد  الشغل 
أخرى  رضبة  املديرية  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع  ليكون  والتصدير،  والتوزيع 
للمؤسسات وأصحابها وأعاملها وعاملها، والجميع يتذكر أن الرتفيع األخري يف 

نسبة الفائدة كان يف 5 أكتوبر 2022. 
اإليداع  تسهيالت  نسبتي  يف  ارتفاع  يرافقه  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع  هذا 
والقرض الهاميش ملدة 24 ساعة لتصل إىل نسبة 7 ٪ ويرى مجلس إدارة البنك 
املركزي واملتكون من أصحاب بنوك تجارية خاصة باألساس يهمهم الرتفيع يف 
بالنظر إىل املعطيات االحصائية  الفائدة ان ال مناص من هذا الرتفيع  نسبة 
االمر مرتبط بكبح جامح  ان  املركزي  البنك  اهل  االقتصادية واملالية ويزعم 
األساسية  املواد  مست  عالية  مستويات  إىل  لتصل  األسعار  وارتفاع  التضخم 
الفائدة  نسبة  يف  الزيادة  هذه  مربرات  ومن  املواطنني  لحياة  والرضورية 

املديرية املحافظة عىل التوازنات املالية والسيولة من العَملة. 

* ال أفق قريب للتعافي المالي 
وال يرى املراقبون املاليون وخرباء االقتصاد اية آفاق لتعايف االقتصاد الوطني 

المتصاص الفائدة املديرية والنزول بها إىل مستويات دنيا او املحافظة عىل 
اية  تتضمن  ال  املالية  قانون  بها  جاء  التي  اإلجراءات  دامت  ما  استقرارها 
تبعات لذلك بل إن عددا من اهل املهن الحرة اكدوا عىل أنه قانون جباية 
بامتياز لتغطية حاجة الدولة ومؤسساتها إىل السيولة وتغطية عجز السنوات 
دافعي  جيوب  من  املايل«  »النهب  إىل  الذهاب  خالل  من  العجاف  العرش 
واملتوسطة.  الصغرى  املؤسسات  وأصحاب  املرتبات  أصحاب  من  الرضائب 
باملائة من  الحكومة إىل تغطية حاجتها بنسبة إضافية تضاهي 20  وتسعى 
جيوب مفقرة لدافعي الرضائب. وال ميكن لألُجراء االخري ملجلس إدارة البنك 
التضخم والذي وصلت نسبته إىل 9،8 ٪ أخر سنة  ان يكبح جامح  املركزي 
2022 ويف تقديرات البنك املركزي فان نسبة ارتفاع األسعار و ندرتها والرتفيع 
اآليل يف نسبة التضخم سيصل إىل ما يفوق 10 ٪ وكل تلك األرقام يراقبها البنك 
املركزي وال حول له وال قوة ملراجعة التيار الجارف بعد أن كان تيارا زاحفا 
ذلك أن املؤرشات األولية ال تنبئ بتوفر املواد األولية واالساسية للحيلولة دون 
تواتر ارتفاع أسعارها يف معادلة هّشة بني العرض املضطرب والطلب املرتفع. 

وكأن مصالح البنك املركزي يف قطيعة مع مصالح وزارة التجارة. 

* نسبة نمو ال تمتصّ التضخم 
تقدر مصالح البنك املركزي ان تكون نسبة النمّو يف حدود 2،2 ٪ مع نهاية 
األسبوع االخري من سنة 2022 ذلك أن االحصائيات مل تقدم بعد من معهد 
ويحقق  الرثوة  يخلق  أن  ميكن  ال  الضعيف  التنموي  الرقم  وهذا  االحصاء 
الداخلية.  الجهات  يف  خاصة  الشغل  مواطن  وبعث  االستثامر  عىل  اإلقبال 
يخدم  أن  ميكن  ال   ٪  8 إىل  الفائدة  نسبة  يف  الرتفيع  هذا  فإن  وباملحصلة 
املستهلك واألرس سواء التي لها قروض وأشياء أخري لدى البنوك مثل أصحاب 
املؤسسات الصغرى واملتوسطة بل ستخدم املؤسسات املالية والبنكية والتي 
ال تزال تحقق األرباح الخيالية يف اقتصاد مختّل املدارك املالية والذي يقطع 
اإلسكان  بنك  مثل  البنوك  محاصيل  فائض  أن  ذلك  التنمية  محركات  مع 
كربى  ومداخيل  إنتاج  يفوق  وغريها  والربكة  الزيتونة  وبنك  بنك  والتجاري 
البنوك  تلك  رأسامل  يف  حارضة  هي  والتي  االقتصادية  واملجامع  املؤسسات 
الثالث من سنة  الثاليث  البنوك تجاوز نسبة 22 ٪ يف  ذلك أن فائض مرابيح 
2022 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2021 وهكذا فإن البنك املركزي بقراره 
الرتفيع يف نسبة الفائدة لن يخدم االقتصاد الوطني بل تلك البنوك املساهمة 

يف مجلس إدارته. 

بعد الترفيع في نسبة الفائدة لتصل 8 ٪:

البنك املركزي يف خدمة البنوك ال االقتصاد الوطني 
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الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

بلدية السند

إعـالن بتــة عمومية للمرّة الرابعة
يترشّف رئيس بلدية السند باعالم العموم بإجراء بتة عموميّة باإلشهار واملزاد العلني للمرّة الرابعة يوم الثالثاء املوافق لـ: 2023/01/10 بداية من 

الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك لتسويغ:
الوحدة: الدينار

مكان إجراء الضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصلع/ر

وتوقيت البتة

مّدة اللزمة

1

املعاليم املوظفة 

عىل امنة الدواب واالنتصاب 
العام وسوق الخرض والغالل

11.000د110.000د

بلدية السند

 عىل الساعة
10h 

 صباحا

من 

2023/01/17

 إىل

2023/12/31

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلّد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية أو الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس أن 

يسحبوا االستامرة املعّدة للغرض لتعمريها وإرجاعها لبلدية السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2023/01/10 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية »باتيندة مستلزم أسواق« أو التزام بإعدادها إثر الفوز بالبتة.

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلّمة من القباضة املالية.

ـ وصل خالص باسم املشارك بعنوان معلوم الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي لكل فصل مسلّم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء.

لالطالع عىل كراس الرشوط الخاصة باللزمة وملزيد اإلرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية أو عن طريق الهاتف )76290164( أنثاء أوقات العمل 

االداري.

تصويب واعتذار
يف الحديث الذي نرشناه يف الشعب أرفقنا ذلك 
بصورة للدكتور منري القاطري يف العدد 1725 بتاريخ 
ـ حيث   14 الصفحة  وتحديدا يف  15 ديسمرب 2022 
وضعنا صورة غري صورة الدكتور منري القاطري وها اننا 
نتدارك الخطأ االنساين ونعتذر عن اللبس الذي حصل 

ثّم ننرش صورة من تحدثنا معه وشكرا عىل التفهم.
* املحرر

استدراك وتنويه
يف العدد 1727ـ  نرشنا مقاال حول وضع قاعة السينام باملكنني 
وتوجه البعض نحو غلقها وتغيري صبغتها وقد ارفقنا املقال بصورة 
لقاعة قرص هالل بعد تحويلها إىل مغازة وهو ما مل يعجب بعضهم 
وها اننا نتدارك املسألة ألن قراءنا يف مختلف جهات الجمهورية 
هذا  لتدارك  نعود  لذلك  الجريدة  تتوجه  وإليهم  مالنا  رأس  هم 

اللبس غري املقصود وشكرا عىل املتابعة واالهتامم وابداء الرأي.
* املحرر

تجار وصانعو املصوغ بصفاقس يغلقون سوق 
الذهب باملدينة العتيقة!

 
انعقد اجتامع لغرف املصوغ يوم االثنني 2 جانفي 2023 مبقر االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وكان رؤساء غرف تجارة املصوغ وصانعو 
املصوغ بصفاقس أكدوا أن أمني الصاغة الحايل بصفاقس وبعد تحفظات وزارة الداخلية ومراسالت وزارة السياحة والديوان الوطني للصناعات التقليدية ورئاسة 
الحكومة فإن أمني الصاغة الحايل أصبح وجوده غري رشعي مثلام أكده رؤساء الغرف املهنية للمصوغ التابعني لالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات 
التقليدية واضافة للمراسالت فإن ماراطون من االجتامعات آخرها اجتامع بإرشاف أنور الرتييك رئيس منظمة األعراف مبقر تعاضدية الذهب باملدينة العتيقة 
بصفاقس وقد تّم تجديد متسك أهل املهنة من نقابات مهنية وقطاعية بتغيري أمني الصاغة بصفاقس إضافة إىل توجيه مراسالت رسمية إىل كل من وايل صفاقس 
ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية وللديوان الوطني للصناعات التقليدية وكذلك للجهات األمنية ومصالح الديوانة وهذه املراسالت موجهة من رئيس 

الغرفة الجهوية والوطنية لصانعي املصوغ ورئيس الغرفة الجهوية لتجار املصوغ بصفاقس حول طلب تفعيل القانون وتغيري أمني الصاغة بصفاقس.

كلمة رثاء يف فقيد الحركة 
العمالية الفلسطنية 

موسى جريس
* محمد بدران    

افتقدت الحركة العاملية الفلسطنية األمني العام املساعد 
جورج(  )أبو  جريس  موىس  فلسطني  عامل  التحاد  سابقا 
أيام،  الرنويج قبل  املنية بعد مرض عضال يف  الذي وافته 
الذي استقر يف تلك البالد بعد هجرته من مخيم الضبية يف 
بريوت وإقامته يف تونس لعدة سنوات مع قيادات وكوادر 
الثورة الفلسطينية. لقد عاش رحمه الله مناضال وكادرا من 
كوادر الثورة الفلسطينية، إذ توىل مسؤولية إدارية ملكتب 
أمني رس حركة فتح يف لبنان حمدان عاشور يف السبعينات، 
ومن ثم عايشناه يف تأسيس فرع اتحاد عامل فلسطني يف 
لبنان إىل أن انتُِخب أمينا مساعدا التحاد العامل عام 1983، 
الفلسطيني،  الوطني  املجلس  يف  عضوا  االتحاد  مثل  وقد 
يف  الخارجية  العالقات  دوائر  إحدى  مسؤولية  توىل  كام 

اتحاد عامل الرنويج عندما استقر يف تلك البالد. 
أخي أبا جورج: أيها الراحل من دنيا الفناء إىل دنيا الخلود، 
الحارض يف قلوبنا، نودعك اليوم كام تودعك مخيامت لبنان 
التي عشت خاللها مرارة النكبة والتي عرفتك مناضال صلبا 
عاملنا  حقوق  عىل  املتطاولني  مواجهة  يف  صامدا  شامخا 
فلسطني،  عن  املسافات  بك  بعدت  لقد  شعبنا،  وأهداف 
ولكنها مل تغب عن قلبك ونضالك ونشاطك يف املؤمترات 
النقابية الدولية واإلقليمية، وقد قضيت حياتك يف ساحة 
النضال النقايب والثوري للدفاع عن حقوق شعبك ورشعية 
ومشاريعها  الصهيونية  الحركة  أهداف  ومواجهة  نضاله 
الصهاينة  عامل  اتحاد  وتضليل  وجرامئها،  االحتاللية 
يف  التاريخ  لحقائق  وتزويره  وافرتائته  )الهستدروت( 

فلسطني. 
لقد كان حلمك أن تعود إىل بلدك يف الجليل الشاميل من 
ملتابعة  ميهلك  ومل  أمانته  أخذ  الله  قدر  ولكن  فلسطني، 
نضالك، فرتكت نهجا وإرثا وطنيا ونقابيا لألجيال القادمة 
ملتابعة املسرية النضالية، الذين لن ينسوا عطاءك ومواقفك 
لتحرير  والتضحية  شعبهم  وقضية  حقوقهم  أجل  من 
إخوانك  مع  لقد خضت  الغاصب،  االحتالل  من  فلسطني 
حقوقهم  أجل  من  مرير  نضال  غامر  النقابيني  القادة 
املرشوعة ومن أجل بناء ورفع رصح االتحاد العام لعامل 
فلسطني ووحدتهم، فطوىب لك يا أخي يف مثواك، وستبقى 
يف  النقابيني  واإلخوة  فلسطني  عامل  وجدان  يف  خالدا 
الساحة العربية والدولية الذين عرفوا فيك دماثة الخلق 
أنك  رحيلك  يف  وعزاؤنا  الوفاء،  وصدق  السلوك  وحسن 
تركت إخوة يف ساحة النضال سيتابعون املسرية يف العطاء 
والتضحية وحمل األمانة من أجل قضية شعبهم وحقوق 
أن  الله  نسأل  النضالية.  مسريتك  يف  حملتها  كام  عاملهم 
يتغمدك بواسع رحمته ويدخلك فسيح جنانه وإنا لله وإنا 

إليه راجعون.
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* لطفي املاكني

من  جملة  الجمعة  غدا  املستهلك  ارشاد  منظمة  تعلن  ان  ينتظر 
القرارات الهامة بحسب ما رصح به لـ »الشعب« رئيسها لطفي الرياحي 
تهدف إىل جعل املستهلك فاعل رئييس ومتحكم يف املنظومة االقتصادية 
وليس الحلقة االضعف كام هو الحال االن حيث يتم تجاهله عند أخذ 
االجراءات التي تعود عليه يف الغالب بكثري من املصاريف التي ستعرف 
املضافة  القيمة  الرتفيع يف  الجديد  املالية  قانون  ان تضمن  بعد  ازديادا 
ومتثل  لوحده  املستهلك  النهاية  يف  يستحملها  والخدمات  املواد  لعديد 
تلك القرارات ما سميناه ميثاق احرتام حقوق املستهلك. وبني الرياحي 
ان القرارات املرتقبة يوم غد ستكون مبنية عىل رؤية ومنهجية اشتغلت 
للتطبيق من خالل حمالت  املنظمة منذ أشهر واصبحت جاهزة  عليها 
تحسيسية واسعة تنبه املواطنني اىل كيفية التعامل مع عديد املنتجات 
تنوعها حتى  بتوفرها بكميات هامة مع  والخدمات من ذلك تذكريهم 
البعض كون  ال  يقعون يف عمليات االحتكار والغش واملضاربة برتويج 
الكميات محدودة وان هناك صنف وحيد ال بد من االقبال عليه دون 
باتت  خدمات  هناك  ان  املستهلك  ارشاد  منظمة  رئيس  وأضاف  غريه. 
مشغال لعديد املواطنني ونعني هنا العالقة مع البنوك خاصة يف ما أثري 
بفرض  اشكاليات  من  فيه  تسببت  وما  املجمدة  الحسابات  بخصوص 

أمرها  وحسم  واضح  القانون  ان  حني  يف  مستحقة  غري  مالية  غرامات 
وبالتايل سنقوم بحملة تحسيسة واسعة لنكشف حقيقة هذا املوضوع 
وندعو كل من يتعرض إىل أي نوع  من الضغوطات لتسديد مبالغ مالية 
استغالله  يقع  ال  حتى  الضيم  ذلك  عنه  لريفع  القضاء  لدى  التظلم  إىل 
بسبب عدم معرفة غالبية حرفاء البنوك إىل كيفية الترصف يف مثل هذه 
االوضاع إضافة إىل ان عديد الخدمات البنكية االخرى تقدم مجانا لكن 
ال يتم اطالع الحرفاء عليها كنوع من حجب معرفة حقوقه وهنا أشري إىل 
14 خدمة تقدمها البنوك دون مقابل لكن من لديه معلومات عنها من 

قبل اغلب الحرفاء.

* تجاوز السلبية
السلبية  دائرة  من  املستهلك  ليخرج  حان  الوقت  ان  محدثنا  وأكد 
تسعى  هي  بل  وحاجياته  مصالحه  تراعي  ال  التي  االطراف  بقية  تجاه 
الستغالله بأشكال مختلفة وتحت مسميّات عديدة رغم علمهم برتدي 
قانون  تضمنه  ما  ولعل  واالجتامعية  االقتصادية  الطبقات  كل  اوضاع 
عىل  منظمتنا  حفزت  التي  االسباب  من  املركزي  البنك  قرار  او  املالية 
باالمر  القبول  السلبية وعقلية  بأن يخرج من دائرة  تحسيس املستهلك 
الفاعل  دائرة  اىل  له  املستغلة  االطراف  قبل  من  عليه  املفروض  الواقع 
انه  يرى  املقاطعة الي منتوج  واولها معرفة حقوقه واستعامل  االيجايب 

الطريقة  وبتلك  املستوجبة  واالسعار  واملواصفات  للرشوط  يخضع  ال 
سيضع حدا لالساليب امللتوية املتخفية وراء عديد القوانني  التي وظفت 
لتكديس االموال  من قبل اللوبيات املهيمنة عىل عديد القطاعات دون 
رادع لذلك. وبنّي لطفي الرياحي ان املستهلك ظل وحيدا يف مواجهة كل 
قرارات الرتفيع يف الرضائب ليتحمل تبعاتها وفرس هنا كيف ان الزيادة 
املعلنة مؤخرا من قبل البنك املركزي عىل القيمة املديرية سيدفع تبعاتها 
بالنهاية املستهلك اذ ان هو الحلقة االضعف يف كل عمليات الرتفيع مهام 
كان نوعها املواطن الذي ال يجد سندا له اال الشعارات والخطب الواهية 

املتجاهلة ملعاناته اليومية.

لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ »الشعب«

سنعلن غدا الجمعة على ميثاق احرتام حقوق املستهلك لنضع 
حدا لكل عمليات االحتكار واملضاربة واالبتزاز

منظمة رواد األعمال

ما  على  2023 سيجهض  املالية  قانون 
تبقى من املؤسسات!

املالية لسنة 2023 وبعد  اثر صدور قانون  الوطنية لرواد االعامل وعىل  املنظمة  ان 
االطالع عىل فحواه وما تضمنه من فصول واجراءات معظمها يتعلق يف بحث الحكومة 
عىل التوازنات املالية للدولة عىل حساب االستثامر العمومي والتشجيع عىل االستثامر يف 
القطاع الخاص. وبالنظر إىل ما آلت اليه وضعية املؤسسة االقتصادية خاصة الصغرى منها 
واملتوسطة من تردي وضع املنافسة وعدمية البقاء وتهديدها الجدي باالرتهان اىل املنظمة 
البنكية الجائرة. وبالنظر إىل استهداف اصحاب املهن الحرة واثقال كاهل املواطن وأصحاب 
املؤسسات مبعامل جبائية جديدة وغري مدروسة وبالنظر إىل عدم ترشيك منظامت االعراف 

واملنظامت املهنية يف صياغة هذا القانون.
تعرب املنظمة الوطنية لرواد االعامل عىل ما ييل:

واملنظامت  االقتصاديني  الفاعلني  مقرتحات  اىل  باالصغاء  الحكومة  مطالبة  أوال:   *
الوطنية ومكونات املجتمع املدين مام من شأنه ان يساهم يف وجود حلول تشاركية لتجاوز 

الصعوبات االقتصادية التي متر بها البالد.
* ثانيا: رفضها عديد االجراءات التي جاء بها قانون املالية 2023 ملا متثله من اجحاف 
يف حق املواطنني واملؤسسات واثقال كاهلهم بالرضائب واالداءات والخطايا يف غياب تام 

للحلول الجوهرية والنعاش مناخ االستثامر.
* ثالثا: مطالبتها القيام باجراءات من شأنها انقاذ املؤسسات الصغرى واملتوسطة يف 

هذا الظرف االستثنايئ التي متر به البالد، تسهيل متويلها من طرف املؤسسات املالية.
* رابعا: استنكارها الرتكيز فقط عىل كتلة االجور التي متثل تقريبا ثلث امليزانية، وخدمة 
الدين العمومي التي متثل تقريبا الثلث الثاين للميزانية، واإلقرار عن نفقات االستثامر التي 
متثل فقط 6٫7٪ امليزانية وهذا اقرار صارخ عىل غياب رؤية واضحة النعاش مناخ االستثامر.

* خامسا: التغايض عىل الصعوبات املالية التي متر بها اغلب املؤسسات والتي كانت 
الدولة سببا فيها يف العديد من االحيان وذلك بعدم خالص العديد من املتعاملني معها ومع 
ذلك تقوم الدولة بالرتفيع يف نسب الخطايا عىل التصاريح املودعة بصفة متأخرة او غري 

مودعة النعدام السيولة لدى معظم املؤسسات االقتصادية.
* رئيس املنظمة الوطنية لرواد االعامل
ياسني قويعة

* لطفي املاكني

لالقتصاد  التونيس  للمرصد  التفسريية  الورقة  بيّنت 
بخصوص اإلصالح الهيكيل لنظام دعم الوقود الحجج والتّدابري 
النقد الدويل للحكومة التونسية إلصالح  التي قدمها صندوق 
سياسة دعم املحروقات ضمن إطار أشمل ونعني نظام الدعم 
ويشكل  مكلفا  الدويل  النقد  صندوق  يعتربه  والذي  عموما 
األكرث  الغنية هي  األرُس  أن  إذ  عادل  وغري  امليزانية  عىل  عبئا 
العام  االستثامر  أمام  عائقا  ميثل  الذي  الدعم  من  استفادة 
يف  الصندوق  رغبة  وتذهب  للحكومة(  االجتامعي  )االنفاق 
تخفيض مقدار الدعم )من نسبة الناتج املحيل اإلجاميل( عن 
طريق زيادة األسعار عند الضّخ لتتناسب مع السعر يف السوق 
املحلية  لألسعار  الشهري  اآليل  التعديل  ومأسسة  العاملية 
األكرث هشاشة  األمر  الدولية مع تعويض  لتقرتب من األسعار 
من خالل الحّد االدىن من التحويالت املالية املبارشة )لن يأخذ 
والفاعلني  الصغرية  التجارية  األعامل  االعتبار  يف  االستهداف 

االقتصاديني(.
وتضمنت الورقة التفسريية أن الحكومة قامت مع بداية 
الوقود مثلام أعلنت  سنة 2022 بزيادات مسرتسلة يف أسعار 
ويوضع  نفسها  السنة  من  جوان  يف  اإلصالحي  برنامجها  يف 
بلغت  الزيادات من سنة إىل أخرى حتى  البياين وترية  الرسم 
2500 مليم يف انتظار زيادات أخرى مندرجة ضمن اإلصالحات 
الهيكلية التي عىل الحكومة االلتزام بها مقابل قبول صندوق 
النقد الدويل متويل الدولة التونسية والتي تهدف إلغاء دعم 
الطاقة واملواد االساسية الذي ميثل آلية حامية اجتامعية شاملة 
وتعويضه بنظام قائم عىل الدعم املوّجه إىل الفئات الضعيفة 
واألكرث هشاشة وميثل هذا التحول الذي قامت به السلطات 
الدويل  البنك  رشوط  أهم  كأحد  الوقود  دعم  عىل  التونسية 
تنفيذها  التونسية  السلطات  لتواصل  الدويل  النقد  وصندوق 

 2013 منذ  ومراجعاتها  القروض  برامج  مختلف  خالل  من 
وصوال اىل املفاوضات الحالية للحصول عىل القرض الجديد.

الدويل  النقد  صندوق  يرص  الذي  الربنامج  هذا  ويربط 
املالية  التحويالت  آلية  إىل  املوجه  التعويض  بني  تنفيذه  عىل 
املبارشة التي تندرج يف إطار إصالح أشمل تقوم به الحكومة 
خالل  من  الفقر  استهداف  وبني  االجتامعية  الحامية  لنظام 
 2019 منذ  عليه  التعرف  تّم  الذي  االجتامعي  األمان  برنامج 
القامئة  غري  تلك  أي  االجتامعية  الحامية  آليات  كافة  بتجميع 

عىل املساهمة والتي تقوم عىل استهداف الفقر.
ويف تقرير ملشاورات املادة الرابعة لعام 2021 مع تونس 
إنهاء  التونسية  الحكومة  من  الدويل  النقد  صندوق  طلب 
تطوير قاعدة بيانات األمان االجتامعي والبدء بإجراء تحويالت 
كام  الطاقة  عن  املرفوع  الدعم  لتعويض  للمستفيدين  نقديّة 
نظام  إىل  التحول  أن  عىل  الدويل  النقد  صندوق  تقرير  شّدد 
أن  يجب  والطاقة  الغذائية  املواد  إىل  بالنسبة  موجه  دعم 
التداعيات  من  للتخفيف  املتخذة  األوىل  التدابري  أحد  يكون 
االجتامعية املفرتضة من أي طارئ. وتتوقف الورقة التفسريية 
عند التفكري يف االنتقال من نظام اإلعانات الشامل للوقود إىل 
نظام دعم موجه إىل أكرث الفئات االجتامعية ضعفا ومع ذلك 
فإن التعداد وأمناط االستهداف تؤخر الدفع التعوييض الفعال 
األخطاء  مسألة  تطرح  كام  ضعفا  الفئات  ألكرث  واملضمون 
فإن  ذلك  إىل  إضافة  االستهداف  نظم  االستبعاد يف  ومعدالت 
الوسطى  الطبقة  الطبقة األكرث هشاشة تقيض عىل  استهداف 
التي ستتكبد إثر هذا اإلصالح دون آليات حامية أو تعويض 
زيادة عىل ذلك فإن إصالح أمان االجتامعي ال يعالج بشكل 
املتأثرة  االقتصادية  القطاعات  لها  تتعرض  التي  املخاطر  عام 
الطاقة يشكل خطرا  كلفة  ارتفاع  أن  إذ  الوقود  بإصالح دعم 
السلبية  تأثرياته  باعتبار  والخاصة  العمومية  املؤسسات  عىل 

عىل موازناتها وعىل نسق خلق مواطن الشغل.

الورقة التفسيرية للمرصد التونسي لالقتصاد

زيادات جديدة يف أسعار املحروقات استجابة لصندوق النقد الدولي
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* شمس الدين العوين

الحيك وعوامله  القديم حيث سحر  الفن  الخرافة 
الشتى بني تلوينات تيش برسدية االمتاع واملؤانسة.. 
الثقافية  الفعاليات  اجرتحت  العوامل  هذه  من 
واألنشطة املتنوعة هذا السياق الذي هو برنامج 
الثقايف  النادي  يف  انتظم  الذي  الخرافة  مهرجان 
الثقافية  الروافد  من  عددا  ليضم  الطاهرالحداد 
من خرافات ومعرض وورشات. جمهور مميز من 
الشتوية  العطلة  يف  استمتع  وعائالتهم  األطفال 
املنقضية بكم هائل من الحكايات يف تلوينات من 
الخرافة وتقنياتها ومن خالل مؤطرين ومحارضين 

بالفضاء  املهرجان  وذلك ضمن  بخرباتهم  وفنانني 
العريق بادارة األستاذة سهام بن تومي ومن هذه 
ضمن  واملشاركني  واألعامل  اليومية  الفعاليات 
العروض والورشات والتقديم نذكر خرافة »األمرية 
وورشة  عامر  بن  زهرية  املميزة  للفنانة  ونّاسة« 
الفنان  تنشيط  الحيك«  فن  وخصوصيات  آليات 
إكرام عزوز وخرافة  البلدي  القدير مدير املرسح 
»قالت الناس لوىل« للفنان منترص العمريي مبركب 
والفنانة  »الصقر«  حكاية  بالحفصية  الطفولة 
وتالميذ  كيمو...  وعمي  املفتاحي  دليلة  املميزة 
الحكيم كسار يف ورشة »الحكوايت الصغري« تأطري 
محمد  للفنان  و»عيشة«  العمريي  منترص  الفنان 

موجود  انا  اذن  احيك  و»انا  الزبيدي  العرويس 
النرث  والكربياء  بالحس  والكتاب  بالحب  احيك 
املميزة  التونسية  »للحكواتية  والياقوت  الياسمني 
عبد  للفنان  بالخرافة«  و»بليد...  القرمازي  رائدة 
يف  الخزف  لفنون  وورشة  الرشيف...  الرحامن 
وغري  الطرابليس...  ماهر  التشكييل  للفنان  تأطري 

ذلك من العروض والربامج.
الثقايف  النادي  أرجاء  تحولت  الدورة  هذه  يف 
الطاهر الحداد اىل حضن دافئ للحكايا يف تلوينات 
الدفني...  وسحرها  الخرافة  فتنة  من  مشوقة 
برنامج وفقرات متعددة وأطفال سافروا مع الرسد 

املشوق بكثري من الخيال واالبداع واملؤانسة.

في النادي الثقافي الطاهر الحداد

برنامج وفقرات متعددة وأطفال سافروا مع السرد املشوق 

* شمس الدين العوين
 INSPIRATION« الجامعي املعرض  افتتاح  تّم 
يوم   Préface الثقايف  املركز  يف   »TRIPTYQU
الجمعة 23 ديسمرب 2022 ليستمر اىل غاية يوم 6 
جانفي  2023 وذلك مبشاركة الفنانني التشكيليني 
يف  بوقلة.  ولبنى  قيزاين  ونعيمة  حسني  غازي 
الفنون  افتتاحه جمهور  الذي حرض  املعرض  هذا 
التشكيلية وأحباء الرسم والتلوين تنوعت األعامل 

الفنية من خالل تجارب املشاركني يف هذا النشاط 
الثقافية  الحركية  يف  يسهم  الذي  الثقايف  الفني 

بجهة سوسة.
إن الزائر لهذا املعرض يلمس دون شك الخصوصية 
الفنية لكل من املشاركني يف املعرض وفق التقنية 
واألسلوب باإلضافة إىل الشخصية الفنية التي عمل 
تجارب  لثالث  الجامع  املعرض  هذا  فنانو  عليها 

فنية.

وتتنوع األنشطة الثقافية لهذا الفضاء حاضن هذا 
مبثابة  يعد  الذي   Préface فضاء  وهو  املعرض 
فنية،  كمنصة  تصورها  تّم  التي  الثقافية  املساحة 
تتيح الوصول إىل جميع الفنون الحالية من خالل 
ورش العمل ومعارضها... هو مكان ثقايف منوذجي 
لعشاق الثقافة، ومركز ترفيهي مخصص لالجتامع 
الفنية  والتجارب  الثقافية  وللتبادالت  والرتفيه 

ومساحة عمل لإللهام واإلبداع وريادة األعامل.

في فضاء » Préface« بسوسة و الى غاية يوم 6 جانفي 2023 :

معرض »استلهام ثالثي » للفنانني غازي حسني و نعيمة قيزاني و لبنى بوقلة...

تَظاهُرَة ثقافية فكرية فنية بسوسة:

معرض للكتاب للوغوس للنشر ومداخلة للكاتب مصطفى الكيالني
* شمس الدين العوين

ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والفكرية مبدينة 
انتَظََم عشيَّة  العطلة الشتوية  سوسة خالل هذه 
ََقرَّ جمعيّة  يْوم السبت 24 ديسمرب 2022 لمِقاء مبمِ
»نجمة للُفنون والثَقافَة« َجَمَع بنَْي عدد من أهل 
الذاكرَة  َحْول  وارمِّي  حمِ لمِقاء  ضمَن  والثقافة  كر  الفمِ
ُشاَركَة  و»باب القبيل«، املَكان والكيان تحديدا، ومبمِ
َشمِكَة لوغوس للنرش والتوزيع الّتمِي نَظَّمت معرضا 
ام  الرَسَّ  ّ ييلمِ التشكمِ الفنَّان  اللِّقاء  َم  قَدَّ بمِاملُناسبَة. 

َب َذلمِك تقديم  سمري شوشان، وَعقمِ
ينة:  املَدمِ ُسوسة  »ذاكرة  َمْوضوع 
يف  وَشارََك  مَنُوذجا«،  بيل  القمِ باب 
عامر  األساتذة  من  كل  النمِقاش 
َحْوَل  إصداريْن  صاحب  بوعزيز، 
ُشَعيَّب  وصالح  ُسوَسة  يَنة  َمدمِ
واألُستاذ  رمضان  حبيب  والكاتب 

توفيق بورقيبة واملَُفّكر ُمصطفى الكيالين وبمُِحضور 
رسيوي  الله  عبد  بن  الحبيب  الُدكتور  املُؤّرخ 

واألٌستاذ ُمنصف الرياحي.

وأَغاٍن  ّي  يقمِ ُموسمِ َعزف  النقاش  وتََخلََّل 
جانب  إىل  عبيد٬  نبيل  الَفنَّان  مها  قَدَّ
والتوزيع  للنرش  لوغوس  َشمِكَة  معرض 
من  لعدد  معرضا  النشاط  َن  تَضمَّ
ُدرَّة  شوشان،  ري  َسممِ ني  اممِ للرَسَّ اللَّْوحات 
تَظاُهرَة  شوشان...  أريج  غّفار،  بن 
ناجَحة بمُِكّل املَقايمِيس، لمِقاء ُمتَميّز قطَع 
عىل  وراَهَن  املُتََكّررَة  املُْستهلكة  املَواضيع  مع 
ناَعة  يم أنشطة تُؤالف بنَْي ُمختلف الُفنون وصمِ تنظمِ

تاب. الكمِ

التشكيلية أريج بن عثمان:

أعمال فنية منها »أنثى 
الكنرتباس« وتعلق بالرسم 

وعشق األلوان 
* شمس الدين العوين

للحلم  مجال  الفن 
به  ما  اىل  والذهاب 
البهاء  اىل  الذات  تنشد 
العنارص  يف  املبثوث 
والتفاصيل  واألشكال 
وتأمل  ونظر  دأب  وفق 

للجامل  نشذانا  ومساراتها  أحوالها  شتى  يف  امللونة  الفكرة  حيث 
عموما  الفن  لعبة  هي  هكذا  األرجاء...  يف  املخفي  باأللق  وقوال 
يظل  التشكييل  الفن  مجاالت  ضمن  فروعه  من  كفرع  والتلوين 
أمنية مبثوثة يف الدواخل يرعاها املأخوذ بالفن مثل عشبة تتطلب 
العناية والحياة واألخذ بها اىل مواطن العطاء والتجدد. هكذا هي 
الفكرة الفنية مع التلوين عنذ الفنانة التشكييل وأريج بن عثامن 
التي ترسم وهي تحلم لرتى يف التلوين عاملها الطافح باألمل والحب 
ال  منذ فرتة وهي  بالرسم  الكيان..بدأت عالقتها  وتأصيل  والتجدد 
تلوي عىل غري القول بأن تصبح رسامة تعتّد بذاتها وبآمالها الفنية 

وفق رغبة يف أن يكون لها معرضها الشخيص...
تشارك يف األنشطة املتصلة بالفن التشكييل منها لقاء فني بسيدي 
من  تجعل  أن  املرصين يف  رغبة  وراغبة  وتسعى جاهدة  بوسعيد 
وعن  واألحالم.  الرغبات  متعددة  حياتها  يف  اخرى  حياة  التلوين 
أريج »... فرتة جديدة  الفنانة  الجديد وحلمها تقول  الفني  عاملها 
النشاط  يف  واملشاركة  األلوان  وعشق  بالرسم  التعلق  من  أعيشها 
الفني عىل أمل أن أمترس يف هذا املضامر لتصري يل بصمتي الفنية 
فالفن  ولوحايت  بألواين  والعواصم  البالد  وأجوب  معاريض  وتتعدد 

عشقي ومالذي...«.
تنوعت لوحاتها الفنية ومنها لوحة »أنثى الكنرتباس« حيث اللون 
يف تلبس باملوسيقى من خالل األنثى التي تلتحم بالكامن وما يف كل 

ذلك من ألوان وموسيقى وجامل.
فنانة قادمة عىل مهل تحلم باالبداع وتيضء شواسع عاملها بالرسم 
والتلوين وفق إحساس دفني بالجامل املبثوث يف األرجاء واألكوان 
علها تجعل منه تخريا فنيا وجامليا يف حياتها التي تهبها اىل الحلم.. 
والفكرة  باالبتكا  املحفوف  والرسم  الفن  عامل  يف  بالتألق  الحلم 

العميقة.. وبالحلم املفتوح عىل الدهشة والبهاء. 

يسعى القامئون عىل الندوة اإلجابة عىل أول سؤال يبادر ذوي الشأن اإلعالمي 
والثقايف عند الحديث عن اإلعالم والثقافة، هو مفهومه: هل هو ذاته ما يرّوج 
أنه  أم  العامة؟  واإلعالمية  الفكرية  والندوات  والتظاهرات  امللتقيات  يف  عنه 
عن  بها  يتميز  التي  الخاصة  ومقوماته  ميكانيزماته  له  بذاته،  مستقل  مجال 
باقي املجاالت اإلعالمية األخرى؛ سواء كانت اجتامعية أو سياسية أو علمية 
عن  تستغني  أن  اإلعالم  لوسائل  ميكن  ال  التصّور  هذا  ضمن  اقتصادية؟  أو 
الثقافة فهل باإلمكان اقتناص املزيد من املواصفات عرب هذه الندوة الوطنية 
املثقف وسلطة  الرابعة حول  الوطنية  الندوة  تتنزل  اإلطار  البارزة؟ ويف هذا 
املندوبية  بإشاف  حسان  بني  الثقافة  دار  فعالياتها  ستحتضن  التي  االعالم 
الجهوية للثقافة باملنستري يوم السبت 7 جانفي 2023. ويف الربنامج املقرتح 
افتتاح املعرض الوثائقي: »إعالميون صنعوا ربيعا ثقافيا« مع مرافقة عىل آلة 
من  الثقافة«  »تحيا  قيايس  عرض  يليها  سعيدان  زهرة  للعازفة  الساكسفون 
تقديم سارة الركباين لتنطلق اشغال الندوة يف حدود الثالثة مساء ضمن جلسة 
ثم يف  الصادقي  باملعهد  )الذي درس  بوعبان  اإلعالمي صادق  يديرها  علمية 
كلية اآلداب 9 أفريل حيث تحصل عىل األستاذية يف اللغة واآلداب الفرنسية، 
عنّي بالتدريس مبدينة املنستري، والتحق بإذاعة املنستري كمنتج ومقدم برامج 

بصيغة متعاون خارجي وأصبح يف ما بعد رئيسا ملصلحة الربامج بها، بعد أن 
»أغصان  غرار  عىل  الثقافية،  الربامج  من  باقة  لإلذاعة  أنتج  التدريس.  غادر 
وجذور«، صحبة الدكتور أحمد حيزم، و»حديث الخالدين«: تعريف يف قالب 
»رؤى«:  ثم  بإضافاتها.  اإلنسانية  يف  أثرت  التي  الشخصيات  بأهم  ممرسح، 
سهرة مباشة مدتها ساعتني تتناول أهم القضايا التي تعيشها البالد كام كان 
بإذاعة  الناشطني  ثلة من  إىل جانب  التسعينات«  أدب  من مؤسيس »ملتقى 
املنستري نذكر منهم عامر بوعزة واملرحومة عواطف حميدة والدكتور الراحل 
البدوي. هذا وشغل الصادق بوعبان خططا يف إدارة مؤسسة إذاعية  محمد 
الجلسة  املنستري( وتحمل  قناة 7 وإذاعة  قناة 21،  )إذاعة تطاوين،  وتلفزية 

بني طياتها مداخلة اوىل لالعالمي والشاعر عامر بوعزة بعنوان »سلطة اإلعالم 
وإعالم السلطة« علام أنه صدر للكاتب واإلعالمي عامر بوعزة كتابا بعنوان 
)إعالميون يف زمن االستبداد( كام صدر له كتاب )نظرية املوز( وأعامل أخرى 
التلفزي ومقيم خارج تونس حاليا منذ  أدبية.... وهو يعمل يف حقل اإلعالم 
الليايل«  لكل  و»قمر  »سفر عىل سفر«  منها  الربامج  عديد  أنتج   .2012 سنة 
املحارضة مقاربة  تلفزيون قطر. ييل  ثم »قوس قزح«.. وهو حاليا يعمل يف 
معّمقة ثانية للكاتبة آمال مختار تحمل عنوان: »يف عرص الثورة الرقمية اعالم 
بال سلطة« علام أن آلمال مختار مساهمة يومية بالربنامج التلفزي الصباحي 
»نسمة صباح« بفقرة خاصة بتقديم الكتب وكتابها عىل امتداد سنة 2001. 
الثقافة«  بعنوان: »حديث  الثانية  بالقناة  ثقايف  تلفزي  برنامج  وتقديم  إنتاج 
بعنوان:  حواري  إذاعي  برنامج  اىل  إضافة   2007  -  2006 سنتي  امتداد  عىل 
»خارج النص« بإذاعة تونس الثقافية بني سنوات 2009-2007. كام اشتغلت 
العربية.(  واملجالت  الصحف  عديد  وراسلت  الصحفية  املؤسسات  عديد  يف 
هذا وتتخلل املداخالت وصالت موسيقية يؤثثها الفنان: مهدي شويخ. لتختتم 

فعاليات الندوة بتكريم بعض الوجوه اإلعالمية. 
* يحيى

دار الثقافة بني حسان تحتضن الندوة الوطنية حول: املثقف وسلطة اإلعالم
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رغم الصعوبات المالية واالقتصادية

»معجم املصطلحات الدارجة واألهازيج واألمثال الشعبية التونسية السائر بعضها إىل االندثار«
كتاب األستاذ محمد الجالصي

الجاليص  محمد  األستاذ  صديقي  أسعدين 
الذي  الجديد  كتابه  تقديم  رشف  مبنحي 
انضاف إىل باكورة إنتاجاته الغزيرة يف األدب 
والتاريخ ويحمل عنوان »معجم املصطلحات 
الدارجة واألهازيج واألمثال الشعبية التونسية 
يف  واملستعملة  االندثار  إىل  بعضها  السائر 
املكنني منوذجا«. لن أتحدث عن الرجل وهو 
التعريف إذ أعتربه »ذاكرة مدينة  الغني عن 
املكنني الحية« وها هو يؤكد ما ذهبت إليه 
ونحن نحتفي مبولوده الجديد الذي لن يرثي 
قد  بل  عاّمة  والجهة  املدينة  مكتبة  فقط 
يتعداهام إىل املستوى الوطني. وسأبدأ حول 
هذا املعجم بنّص للفيلسوف الفرنيس فولتري 
1753 وترجمه  املوسوعة طبعة  وقد نرش يف 
الواعر.  األسعد  األستاذ  الفلسفة  يف  الدكتور 
تاريخ  لكل  األوىل  األسس  »إن  فولتري:  يقول 
انتقلت  والتي  األبناء  إىل  اآلباء  روايات  هي 
روايات  فكانت  إىل جيل  ذلك من جيل  بعد 
محتملة يف أصلها لكنها فقدت مع كل جيل 
الذي  التشكيك  هذا  االحتامل...«.  من  درجة 
العقالنية  مسّوغاته  وله  فولتري  أعلنه رصاحة 
يفرتض حالّ عمليا وحيدا وهو التوثيق املبكر 
التفحص  والقائم عىل  املوضوعية  املتجذر يف 
وذلك  املنقولة.  للمعطيات  املمنهج  الدقيق 
فتصبح  باألسطورة  الحقيقة  تغلف  ال  حتى 
ومن  عبثية.  عملية  التاريخية  الكتابة  معها 
الجاليص  محمد  األستاذ  انخرط  املنطلق  هذا 
مدينة  تاريخ  تجميع  يف  طويلة  ولسنوات 
املحصلة  وكانت  مختلف جوانبه  من  املكنني 
هذا  آخرها  الكتب  من  قيمة  مجموعة 
هذا  إدراج  وميكن  أيدينا.  بني  الذي  املعجم 
يف  التاريخية  االنرثوبولوجيا  ضمن  املعجم 
بعديها االجتامعي والثقايف عالج فيه الباحث 
يف  املكنني  مدينة  يف  الدارجة  املصطلحات 
الجزء األكرب منه حوايل 535 صفحة وخّصص 
الشعبية.  واألمثال  لألهازيج  املتبقي  الجزء 
وقد بدأ هاجس الباحث من وراء هذا املؤلف 

والخصوصية  الهوية  عن  الدفاع  وهو  واضحا 
من الهجمة الرشسة التي تتعرض لها يف إطار 
ما يسّمى بالعوملة يف مختلف أبعادها وذلك 
فمنذ  التعبري-  صح  -إن  الهويايت  التهجني 
الكتابة  انخرطت  املايض  القرن  تسعينات 
ما  إىل  مييل  معريف  تصور  ضمن  التاريخية 
وسم بالتاريخ العاملي يحاول إخضاع البحوث 
الخصوصية  ينفي  إىل مقياس كوين  التاريخية 
عىل  للرتميز  الخاضعة  الوطنية  والرسديات 
رأي أستاذنا لطفي عيىس املختص يف التاريخ 
املدارس  الطرح  هذا  مررت  وقد  الثقايف. 
وأصبحت  شيكاغو  مدرسة  مثل  األمريكية 
تاريخ  تناول  يف  التشبيكية  املقاربة  هذه 
املجموعات البرشية رضبا من رضوب التهجني 
املختلف  من  ومّسا  للهويات  املسبوق  غري 

والخصويص فينا.
والتثاقف  الحضاري  التامزج  ننكر  ال  نحن 
كذلك  نرفضه  وال  املمتد  تاريخنا  يف  القائم 
تفرضه  الذي  االندماجي  الواقع  لكن  اآلن. 
العوملة وتتبناه سياسة القطب الواحد ويهرول 
له تقبال ال مرشوط سياسيو االنبطاح حفاظا 
الهوية  مييّع  أن  له  ينبغي  ال  الكرايس  عىل 
وبالتايل  وتاريخا.  حارضا  الخصوصية  ويقزم 
تكمن  وطرافته  الجاليص  معجم  أهمية  فإن 
ملدينة  ليس  اللغوية  للهوية  يوثق  كونه  يف 

مستوى  إىل  يتعداها  بل  فحسب  املكنني 
جهوي ووطني ويصطف مع النخبة املثقفة يف 
مواجهة العوملة الثقافية التي تسعى إىل خلق 
خصوصية  ال  هجينة  وأحيانا  منطية  هويات 

ثابتة لها.
تجميع  يف  الجاليص  محمد  األستاذ  نجح  لقد 
املكنية  الدارجة  اللهجة  من  مصطلحا   3489
اآلخر  البعض  زال  وما  بعضها  اندثر  والتي 
متداوال٬ إىل جانب 326 مثال شعبيا هذا دون 
إهامل األهازيج.. وهو عمل ُمضٍن نثمنه. كام 
مواضيع  إىل  املصطلحات  تبويب هذه  حاول 
وجسده  اإلنسان  بتوصيف  تتعلق  متباينة 
اليومي  املكني  التقليدي  اللباس  ومكّونات 
واملناسبايت إىل جانب األطعمة وأدوات العمل 
اليدوية يف الفالحة والصيد واأللعاب الشعبية٬ 
هذه  خالل  من  أكرث  نقرتب  جعلنا  ما  وهو 
املصطلحات من معايشة يومي املدينة الذي 
فحني  متظهراته.  مختلف  يف  الذاكرة  أهملته 
تتصفح هذا املعجم لن تستطيع منع نفسك 
األصول  عن  تبحث  الزمن  عرب  السفر  من 
أحدهم  تلوم  وأنت  للمدينة  األمازيغية 
»بالبلعوط  وتنعته  ما  موضوع  يف  راوغك 
والبهناس«. وتستغرب من الحضور الفاريس يف 
اللهجة املكنية وأنت تؤكد له أنه »بْلَْف كبري 
وعداها عليك«. وتتأفف من المباالته  بقولك 
»مال راطسا« كلمة قد تكون أصولها فرنسية 
الكلامت  ببعض  تستنجد  كام  إيطالية.  أو 
تدلل  وأنت  حديثا  الواردة  األخرى  الفرنسية 
عىل  ماسحا  وتداعبه  بوقوس«  »مالّ  طفلك 
شعره مستعينا مبصطلح ليبي »يا مشعشط« 
يكون  بأن  تنصحه  وأنت  أمازيغيتك  لتؤكد 
جادا يف دراسته »ما نحبكش تطلع مسطك«. 
لألعراس  لرتسم صورا  املعجم  بك  يسافر  كام 
محتويات  يف  تبحث  وأنت  التقليدية  املكنية 
غربال الذهب هدية العروس املكنية »التاقية 
والضبّاح....«  والخلخال  والتيقار  والتليلة 
)عودوا إىل معجم الجاليص لتعرفوا ماهيّتها( 

بدءا  العروس  جهاز  يف  تتأمل  نفسك  وتجد 
الرمان  وحب  قطارش  بأنواعها  »بالخالال 
الصوف(  من  )حزام  والشملة  والزعيفة«.. 
)جاكيت  والكنتوش  الرأس(  )لباس  والقفية 
الذهب(٬  بخيوط  مطرزة  العروس  تلبسها 
األمازيغي  الطقس  يحرض  كام  كثري.  وغريها 
املعرب عن رشف العروس مجسدا يف »القمّجة« 
)القميص الذي يخرجه العريس بعد الدخول 
تجد  وهكذا  لعذريتها(....  واملؤكد  بزوجته 
نفسك دون أن تشعر تقف صحبة مجموعة 
أثناء  »الصّف«  يف  العريس  وراء  الشبان  من 
دخوله عىل عروسه مرددا »هيا هيا عىل أوالد 
رسول  عىل  والصال  ساملة  والعراسة  بوقاملة 
الله...كيلو الحوت بخمسة والصرباص بعرشة.. 

والصال عىل رسول الله..«.
فيك  املكنية  الذاكرة  الجاليص  معجم  ويحفز 
املايض  القرن  أواسط  طفال  نفسك  فتتخيل 
واألكعاب  بالكركابة  أقرانك  مع  تلعب 
العصافري  وتصطاد  والزرمول  والحليلة 
لالطالع  وادعوكم  أفرسها  بالشقليبا....)لن 
عىل املعجم وستجدون تفسريا ضافيا وشافيا( 
)يدق  »يدرس«  الحصاد  موسم  يف  فالحا  أو 
القمح( أو »الدريسة« بواسطة »الجاروشا« أو 
»الساهلة«.... ومهام  باالعتامد عىل  »تْسني« 
الجاليص  األستاذ  معجم  فإن  أمر  من  يكن 
يحاول أن يحفظ الذاكرة اللغوية أو الدارجة 
»بيار  أثارها  فكرة  وينهي  املنسية  املكنية 
الرمزية«  والسلطة  »اللغة  كتابه  يف  بورديو« 
مجرد  هي  الشعبية  »اللغة  أن  اعترب  الذي 
مجموعة كلامت مستبعدة من قواميس اللغة 
يرشعنها  الجاليص  األستاذ  نرى  إذ  الرشعية«. 
-إن صح التعبري- ويصنع لها معجمها الذي أىت 
أكرث إثارة عندما حرك سواكن الذاكرة وتالعب 
باألزمنة يف داخلنا وتجرأ عىل الصور املبتورة 
مبصطلحاته  فركب  املكنني  مدينة  تاريخ  يف 
ببعض  اصطدم  ولكنه  جزئياتها.  أغلب 
املعّوقات لعّل أبرزها ذلك التحرج من الكالم 

البذيء أو »الزايد« الذي ورد يف مصطلحاته٬ 
فقد  وتفسريه  ذكره  عىل  أقدم  أنه  فرغم 
صبغه باعتذاراته مع كل كلمة وكأنه هو من 
أنتج هذه العبارات وهو ما قد ال يتالءم مع 
تتجرد  أن  التي يجب  البحوث  املوضوعية يف 
من الكتابات األخالقوية التي تعمق املحاذير 
البذيء  الكالم  أن  خصوصا  اإلبداع.  وتقتل 
إىل  الجهوية  الخصوصية  كظاهرة  يتعّدى 
تاريخية موغلة  تحمل جذورا  ظاهرة وطنية 
»القديس  إليها  أشار  من  وأّول  القدم  يف 
أوغسطينوس« يف معرض حديثه عن فظاعة 
البذاءة املتفشية بني شباب قرطاج٬ لتتواصل 
الكالم »الزايد« بعض  الظاهرة ويقتحم  هذه 
نصوص الشعراء وأبرزهم عبد الرحامن الكايف 
يف ملزومته الشهرية يف عرشينات القرن املايض٬ 
األمر الذي دفع بريم التونيس يف جريدة الزمان 
الصادرة سنَة 1934 إىل نعت تونس »مبدينة 
أستاذنا  عن  يَْخَف  مل  معطى  وهو  الشتائم« 
كتابه  يف  إليه  أشار  الذي  التيمومي  الهادي 
»كيف صار التونسيون تونسيني«. وأعتقد أن 
حضور  تفسريات  يف  للبحث  يتسع  ال  املجال 
إيحاءاته يف منطوق  البذيء ومختلف  الكالم 
كالمنا عىل اختالف انتامءاتنا.. أضف إىل ذلك 
فإن املجتمعات تعمل دامئا عىل إنتاج بنياتها 
ومتتلك  الزمني  املتغري  وفق  تواصلها  ولغة 
لذلك آليات كام تخضع يف صياغتها وإنتاجها 
املتغري.  ذلك  زمن  الفاعلة  أو  املهيمنة  للفئة 
وبالتايل ال أتفق مع األستاذ الجاليص يف تحرسه 
عىل اندثار بعض الكلامت من اللهجة املكنية 
يرتك  ال  خروجها  ألن  طبيعي  ُمعطى  فهذا 
اللغوية  واملراكمة  واإلثراء  والتعويض  فراغا 
بورديو عندما  بيار  أكده  ما  قامئة دامئا. وهو 
تحدث عن حيوية  اإلنتاج والتبادل اللغوي يف 

املجتمعات الحية.
القول فإن هذه املالحظات ال تنقص  خالصة 
من قيمة هذا العمل شيئا والذي أهنئ عليه 

األستاذ محمد الجاليص.

صدر العدد الثالث عرش من مجلة رحاب الزيتونة وهي مجلة 
جامع  قدماء  جمعية  عن  تصدر  سنوية  نصف  ثقافية  دورية 
محمد  االستاذ  تحريرها  ويرتأس  ويديرها  واحبائه  الزيتونة 
بالحاج عمر رئيس جمعية قدماء جامع الزيتونة واحبائه وتضم 

ارسة املجلة نخبة من االسامء كأعضاء الهيئة املديرة.
املواد  عديد  عىل  عرش  الثالث  عددها  يف  املجلة  حوت  وقد 
ثقافية  ابعاد  ذات  واملتنوعة  والدسمة  الجادة  واملواضيع 

واسالمية ودينية.
ـ ويف ما قبل بداية العدد الجديد كتب أ، محمد بالحاج عمر 
رئيس التحرير واملدير املسؤول عن املجلة ما ييل: بجهد املقل 
وسعي الحريص عىل هدفه ها ان العدد الثالث عرش يرى النور 
وفيه االركان املعتادة بأقالم اوفياء يف رحاب الزيتونة الغيورين 
عىل ثقافتهم األصيلة ذات املدى االنساين الرحب وهم اصحاب 
االخوة  محمد  املشايخ  تعاىل  الله  برحمة  املنعمون  الفصيلة 
النارص  ومحمد  القايض  بن  الهادي  ومحمد  العدايس  وعمر 
اضافة  العزيزبوفايد  وعبد  النيفر  الصالح  ومحمد  القريواين 
بن عاشور  الفاضل  الخالدين محمد  الزعيمني  الذكر  اىل طيبي 
وفرحات حشاد، دون أن ننىس ذكر من تّم الحديث عنهم يف 
هذا العدد والذين رشفوا حضارتهم وامتهم ونعني بهم املشائخ 
املهريي  ومحمد  الرباري  املجيد  وعبد  العلويني  محمد محسن 
كتّاب  ويواصل  هذا  حسني  الخرض  ومحمد  الطوييل  وأحمد 

يف  املجاهدة  اقالمهم  املباركة  مجلتنا 
الحقائق لالجيال وتذكريهم ليس  بيان 
مبناقب األولني فحسب وامنا كذلك بيان 
ما توصلوا اليه من نظريات علمية عىل 
الساحيل  العزيز  أمحمد  به  قام  ما 
اهم  ومن  السهييل  أحمد  والشيخ 
والفقهية  الدينية  نجد  العدد  مواضيع 
ما  نطالع يف مستهل محتواياتها  حيث 
من  آليات  تفسري  الله  كتاب  مع  ييل: 
العالمة  املرحوم  بقلم  االنبياء  سورة 
الجزء  نتابع  كام  االخوة  محمد  الشيخ 
د،  لـ  القراءات  علم  مقال  من  الثاين 
من  جوانب  فيه  يتعرض  خليل  جالل 
الرشعية  العلوم  بني  العلم  مقولة هذا 

واللغوية.
أ،  القرآن بقلم  كام نطالع موضوعا يهتم ويتعلق بآداب تالوة 
سامل زيتون ويف موضوع حول اسهامات اهل االندلس يف العناية 
مبوطأ االمام مالك لـ د، عبد الله حامد كام نطالع مقاال حول 
فوزي  د،  لـ  االسالمية  الرشيعة  مقاصد  ظل  يف  بالبيئة  العناية 
مبقصد  االسالم  يف  بالبيئة  العناية  ان  قوله  يخلص  الذي  غالب 
التي تحث عىل  تعاليمه  تفرضه  ديني  منشود وواجب  رشعي 

حامية البيئة واالهتامم بها والتي تنهي عن 
واجب  انه  األرض كام  واالفساد يف  الفساد 
اجتامعي يجب ان تتكاثف من أجله جميع 
املؤسسات واالفراد عىل حد سواء. كام نجد 
الشيخ  رسالة  وهي  وثيقة  العدد  هذا  يف 
محمد الفاضل بن عاشور إىل فرحات حشاد 
 1947 أوت   5 يف  صفاقس  حوادث  بعد 
االسالم خري  اي  السنة  رحاب  يف  وموضوع 
للمرحوم سامحة الشيخ محمد الهادي ابن 
القايض مفتي الجمهورية التونسية االسبق.

مقال  بالليل  قطيف  الخري  طلحة  وكتب 
حول عودة التعليم الزيتوين االصيل املايض 
وتحديات الحارض واستئناف مسرية االصل. 
يف  املسجد  ودور  الفكري  االمن  نجد  كام 

تحقيقه اطروحة فضيلة الشيخ جمعة عياد. 
محمد  الشيخ  عند  الصالحية  النظرية  حول  مقاال  نطالع  كام 

الخرض حسني 1873 ـ 1958 م لـ د،مروى صميدي.
بهجة  )محمد(  بعنوان  نجد قصيدة  اذ  بالعدد  وللشعر مجال 
القريواين.  الصدام  النارص  محمد  املرحوم  ومثقفها  الدنيا 
من  كتاب  االخوة  محمد  الشيخ  فضيلة  آثار  من  ومختارات 
تقديم العريب الزوايب، ومن أعالم الزيتونة كتب االستاذ محمد 

محسن  االستاذ  الشيخ  فضيلة  املرحوم  عن  الساحيل  العزيز 
العلويني. كام كتب االستاذ محمد العزيز الساحيل كلمة وفاء 
وتقدير اىل روح املريب الفاضل أحمد بن الشيخ محمد املهريي 

يف الذكرى االوىل لوفاته 1931 ـ 2020.
املرحوم  حياة  من  مسرية  البكوش  عيىس  االستاذ  كتب  فيام 
اربعينية  احياء  ذكرى  ومبناسبة  الرباري  املجيد  عبد  الشيخ 
املرحوم الدكتور  احمد الطوييل كلمة وفاء بقلم الدكتور الطيب 

الطوييل.
كام نطلع عىل نص وثيقة تاريخية للشيخ محمد صالح النيفر 
حول مجلة االحوال الشخصية وملحات من تاريخ الكعبة املرشفة 
الدينية  املساهمة  حول  ومقال  الخليفي.  الوهاب  عبد  د.  لـ 
والعلمية والصناعية ألبناء عائلة بوشعالة يف صفاقس بتونس يف 
القرنني 19 و20 بقلم أ،د عيل بن عبد الرحامن املرابط وآخرون، 
كام نجد ما كتبه املؤرخ املرحوم االستاذ حامدي الساحيل حول 

مالمح النهضة التونسية يف أواخر الدولة الحفصية.
وبهذا العدد الثالث عرش تواصل املجلة مسارها بنفس النسق 
وذلك منذ صدور عددها االول يف نوفمرب 2014 لتأخذ مكانتها 
الدوريات  روافد  من  كرافد  الثقافية  الساحة  عىل  وبصمتها 
واملجالت الثقافية واالسالمية رغم الصعوبات املالية التي متر بها 

كل الدوريات واملجالت والجرائد.

*تقديم الدكتور رضا الضيف باحث في التاريخ الحديث 

 *األستاذ محمد الجاليص 

مجلة رحاب الزيتونة تصدر عددها الثالث عشر

* العريب الزوايب
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 * حسني عبد الرحيم
بعنوان  تونيس  روايئ  فيلم  أول  تصوير  تم 
وأخرجه  بنفسه  صوره   1922 عاَم  »زهرة« 
ومنتجته  ومثلته  وكتبته  شيكيل«  »ساممة 
ابنته »هايدي« وهو ما يُعترب أول فيلم روايئ 
عمل  قد  الرائد  هذا  كان  وإفريقي،  عريب 
وقام  »لوميري«..  األخوة  ذلك مع  قبل  مصورا 
الباريسية  السينامئية  العروض  أول  بعرض 
السينام  عن  »زهرة«  فيلم  ويختلف  بتونس. 
مختلفة  صورة  بتقديم  قام  فقد  االسترشاقية 
وابنته  املخرج  إليها  ينتمي  التي  البالد  عن 
بعيون  صورت  التي  الغرائبية  الصور  وليس 

استعامرية.
صانعي  من  أجيال  تكونت  الحني  ذلك  ومنذ 
التونسيني بعضهم تكون من  املتحركة  الصور 
خالل التدريب يف الجامعة التونسية للسينام 
السينامئية  املدارس  يف  تكونوا  وآخرون 
االستقرار يف  اختاروا  بينهم من  الغربية ومن 
بالذاكرة  خارج وطنهم وانتجوا أفالما محملة 
واملخيلة التونسية بأشكال فنية حديثة وهي 

نوع آخر من السينام التونسية.
خالل القرن املايض اغتنى األرشيف السيناميئ 
الروائية والتسجيلية  األفالم  التونيس بعرشات 
التونسية  »الجامعة  عاما  ستني  منذ  وتكونت 
كحاضنة  عملت  التي  الهواة«  للسينامئيني 
التونسية  والجامعة  واملهرجانات  لألفالم 
تأسيس  يف  ساهمت  التي  السينام  لنوادي 
بعرضها  السينامئية  الثقافة  وانتشار 
لألعامل  ومناقشاتها  الفيلمية  للمستجدات 
للنقاش يف زمن  كانت مالذا  والتى  املعروضة 

املنع السيايس.
يومني  موضوع  كان  الذكرى  بهذه  االحتفال 
السينامئية  »املكتبة  نظمتهام  دراسيني 
التونسية« و»املركز الوطني للسينام والصورة« 
حيث  املايض.  ديسمرب  و21   20 يومي  خالل 
تاريخها  حيث  من  مهّمة  أفالم  برمجة  متت 
التونسية وكان  السينام  وتأثرياتها يف مسارات 

األفالم  مخرجي  بعض  حضور 
إنتاجها  ظروف  لتبيان  فرصة 
وتقديم شهادات واقعية حول 
االقتصادية  الرئيسية  مسائلها 
تُعرض  مل  وغالبيتها  والفكرية، 

للجمهور الواسع.
من  االستعامر«  »سينام  فيلم   -

عام  إنتاج  العجيمي«  »مختار  إخراج 
للسينام  املانوية  النظرة  ويتناول   1997
املغرب  يف  املهيمنة  االستعامرية  الفرنسية 

العريب.
املجنون  ذاك  شكيل«.  ساممة  »البري  فيلم 
بن  محمود  إخراج  من  غربية  بآالت  املصور 
محمود عام 1996 مصورا رحلة ذلك املغامر 

والرائد الكتشاف تكنولوجيا سينام عرصه.
- فيلم »مختار« من إخراج صادق بن عايشة 
البطل  صورة  يف  أخرى  تحول  نقطة  وهو 
الوطني الذي يصارع من أجل الوفاء بواجباته 

يف زمن جديد.
بن  إخراج حاتم  النجوم« من  »راعي  فيلم   -
عيل  الكاتب  حياة  حول   1971 عام  ميالد 
أهله  من  ملعارصيه  شهادات  عرب  الدوعاجي 
جامعة  عىل  األضواء  يلقي  وهو  وأصدقائه 
الثقافة  من  لجانب  املؤسسة  السور«  »تحت 

التونسية الحديثة.
عام  برناز  كلثوم  إخراج  من  كسوة  فيلم   -
معالجة  وهو  الجبايل  توفيق  وحوار   1998

للتقاليد املكبلة لحياة األفراد.
- فيلم »قريتي ..قرية بني القرى« من إخراج 
مشكلة  ويعالج   1972 عام  الوحييش  الطيب 
هجرة  بسبب  تتالىش  التى  الجنوبية  القرى 
واالقتالع.  النفي  بني  يعيشون  والذين  شبابها 
اآلباء  إسهامات  مناقشة  متت  محورين  عىل 
من  نجار  سهام  الحوار  وأدارت  املؤسسني 
أنس  من  لكل  مداخالت  مع  منوبة  جامعة 
القاسمي  وأحمد  قرطاج  جامعة  من  كمون 

من جامعة منوبة.

حول  الثاين:  املحور 
السينامئية  »الخطابات 
بني  السيناميئ  »اإلنتاج   -
والتطلع  الخارجية  التأثريات 
كانوا  واملتدخلون  لالستقاللية« 
جامعة  من  شعبان  بن  طارق 
قرطاج وسليم بن شيخ من املدرسة 

العليا للسمعي والبرصي بقمرت.
السينامئية«  »الكتابات  حول  الثالث:  املحور 
وأداره عامد مليتي من جامعةاملنار، تدخالت 
حول  الحكمة  بيت  من  عامر  بن  هشام 
جامعة  من  قيقة  ونضال  الوثائقية  السينام 
قرطاج حول »االقتباس يف عرص الرتانسميديا«.

بعنوان  الثالث  املحور  يف  الثانية  الحصة 
»الرائدات  صعبة«-  دروب  يف  »مسارات 
إيناس  قدمته  وآثار«  مسريات  التونسيات 
و»سينامئيون  املنار  جامعة  من  الرشيف 
تونسيون يف املهجر« وقدمته آمنة مرابط من 

جامعة باريس الثامنة.
مهاّم  محور  كان  تونس  يف  السينام  جامعات 
وتطور  نشأة  عن  مراد  بن  املنصف  وتناوله 
ونشأة  السينام  لنوادي  التونسية  الجامعة 
الهواة  للسينامئيني  التونسية  الجامعة  وتطور 
سلمى  السينامئية  من  لكل  شهادات  ضمن 

بكار وعادل عبيد الرئيس الحايل للجامعة.
املائدة املستديرة حول وضعية تقنيي وتقنيات 
وأحمد  )ديكور(  الجلويل  الطيب  السينام: 
طالب)صوت(  بن  ومنصف  )تصوير(  بنيس 
وعزة شعبوين )مونتاج( وسامل دلدول )مساعد 
املنظمة(  )القوانني  بالشيخ  ومراد  إخراج( 
والضيف املخرضم ومساعد اإلخراج التاريخي 

منري بعزيز.
املناقشة حول تاريخ السينام مبناسبة مئويتها 
مل تكن موضوعا سينامئيا فقط بل يف صميم 
الوطني  الوعي  وتشكل  املجتمعي  التطور 
الوطنية  الحركة  تاريخ  وكذلك  واالجتامعي، 

فالسينام هي أرشيف ذاكرة القرن العرشين.

في اختتام فعاليات مهرجان أكودة الدولي لمسرح الطفولة 

عروض، إنتاجات الورشات واحتفاء 
باملؤسسني 

اختتمت فعاليات املهرجان الدويل ملرسح الطفولة باكودة يف دورته 35 التي تحمل شعار 
»للتاسيس وصنع الصباحات القادمة« وذلك بدار الثقافة بحضور رئيس البلدية نبيل بن 
عمر ومعتمد املنطقة بدر الدين القيل وممثيل املنظامت والجمعيات واألولياء وجمهور 
األطفال. وميثل املهرجان فرصة للقاء والتفاعل والنهل من تجارب كل املختصني املرشفني 
عىل الورشات والرتبصات التي تنتظم بالتوازي مع العروض املرسحية وقد تكونت هذه 
الدورة من اختصاصات: التمثيل )الصادق عامر( فن العرائس )رمزي بحنان( خيال الظل 
)هدى مسعود( الكوريغرافيا )نائلة سهلول( الجدارية )عىل قرطاس( الرشيط الوثائقي 
الفقيد رضا بن حليمة  تكريم كل من  الختامي  الحفل  تّم خالل  الكناين(. كام  )زيدان 
وأثنى  سنوات  طيلة  االستعراض  فقرة  عىل  اإلرشاف  يف  لتفانيهام  جامل  منري  والسيد 
مدير املهرجان الصادق عامر باملناسبة عىل مجهودات املحتفى بهام يف خدمة الطفولة 

والشباب والثقافة يف مدينة أكودة من مواقع مختلفة.  

رغم قلة اإلمكانيات 
الجهة  تحرص  حيث  وفرادة،  خصوصية  من  يكتسيه  مبا  املهرجان  هذا  أهمية  تكمن 
املوارد  شّح  رغم  ومعنويا  وتقنيا  ماديا  به  واإلحاطة  املهرجان  رعاية هذا  املنظمة عىل 

وقلة ذات اليد حتى تتمهد أمام األجيال القادمة السبل اآلمنة للتطور والرقي.
لتبادل  وفرصة  نوعه  من  فريدا  حدثا  الطفولة  ملرسح  الدويل  اكودة  مهرجان  ويعترب 
الفنون الذي ظّل منذ عهود  الخربات والتنافس يف الخلق واالبداع للنهوض بواحد من 
طويلة، رافدا متينا من روافد الفعل الثقايف والفني الخالق وقد أوىل القامئون عىل املشهد 
الثقايف يف مدينة الياسمني إيالء هذا الفن حضوة خاصة باعتبار أكودة مسقط رأس أحد 
أبرز رواد املرسح التونيس إبراهيم األكودي يف انتظار أن تراجع وزارة الثقافة مقاييسها 
الكربى لضامن استمراريتها والحفاظ عليها من االندثار  يف دعم مثل هذه املهرجانات 

والنسيان.
* محمود بن منصور 

صدر أواخر سنة 2022 عن دار أفق للنرش يف 302 صفحة وقد قسمه املؤلف 
الجديدة  وتطور مفهومها.  الفرنكفونية  األول: نشأة  الباب  أبواب:  اىل ثالث 
الباب  واألدوات.  والوسائل  واألهداف  واللغة  والتاريخ  التعريف  من  انطالقا 
الثاين: الفرنكفونية بني الغنية والخديعة. وقسم هذا الباب اىل ثالثة فصول. 
الباب الثالث: الفرنكفونية وقضايا التعريب واالصالح الرتبوي. وقد تناول يف 
الباب  عديد االشكاليات اهمها الفرنكفونية وقضايا العروبة والتعريب  هذا 
الخصوصية  احرتام  بني  الرتبوي  واإلصالح  الفرنكفونية  حرب٬  أم  تعايش 
املرشوع  وغياب  السياسية  االرادة  وضعف  وإلحاق.  إمالء  أم  الحضارية 

التحرري ضد الفرنكفونية.
كتاب »الفرنكفونية فرس رهان أم حصان طروادة؟« من وجهة نظر املؤلف 
يطرح اشكالية العالقة بالفرنكفونية هل هي غنيمة حرب مثلام زعم كاتب 
والباحث  الكاتب  طرح  فقد  ناعمة؟  بطرق  وهيمنة  استعامر  هي  أم  ياسني 
الحضارية  الثقافية  الزاوية  وهي  اربع  زوايا  من  املوضوع  الساكري  كامل 
السياسية  العسكرية  االمنية  الزاوية  ومن  االجتامعية  االقتصادية  والزاوية 

وزاوية التعريب واالصالح الرتبوي.
وعرض حجج الفرنكفونية املدافعة عن فرادة اللغة الفرنسية ومتايز حضارتها 
وبسط حجج املخالفني للفرنكفونية الذين رأوا يف تلك الفرادة شوفينية وذلك 
التاميز وبني أن   فرنسا يف عهد االستعامر  املبارش مارست  االفرتاس اللغوي 

جنبا اىل جنب مع ابادة البرش
وال مجال لتاميز اللغات وانقسامها اىل لغة حية واخرى ميتة. كل اللغات قابلة 
بسبب  االعصار  مواكبة  عىل  قادرة  وهي  قومها  وتخلف  هجرت  ان  للموت 
يعرف  ملا  فرنسا  مقاربة  اىل  عرج  كام  لوجودها.  وتجديدها  شعبها  حيوية 

االفريقية  والدول  عامة  الفرنكفونية  الدول  وبني  بينها  االقتصادي  بالتعاون 
املعامالت واالرباح لصالح  البحث والنقاش عن رجوح ميزان  خاصة فكشف 

فرنسا إذ تبلغ نسب عائد االستثامر وال سيّام القروض حوايل 
ورسية  علنية  اتفاقيات  أن  إىل  اضافة  فرنسا  لصالح   %  80
تعطي فرنسا االفضلية يف االستثامر واستغالل الرثوات االولية 
كالنفط وااليرانيوم والفسفاط والحديد وارتباط عدة عمالت 
دول افريقية بالبنك املركزي الفرنيس وبالتايل باألورو٬ أما يف 
الجانب االمني العسكري والسيايس فإن الدول الفرنكفونية 
االفريقية مرتبطة بشبكات األمن الفرنيس والقواعد العسكرية 
بنهب  أمنهم  وتقايض  لفرنسا  املوالني  الرؤساء  تحمي  التي 
ثروات البلدان وإحباط أي تغيري وطني ودميوقراطي. وفرنسا 
تتدخل مبارشة أمنيا وعسكريا كلام تعرضت دولة فرنكفونية 
الفرنكفونية  وعالقة  الرتبوي  الجانب  وأخريا  للخطر.  موالية 
بالتعريب إذ الحظ  الكاتب تدين اللغة العربية يف مواطنها 
واالدارة  الرتبوية  املناهج  عىل  وسيطرتها  الفرنسية  وتقدم 

والوظيفة والرتقيات املهنية. ويدعم هذا التحكم نخبة فرنكوفونية يف تونس 
واملغرب العريب تحارب التعريَب وتتّفهه وتعظّم من شأن الفرنسية وفرنسا!

لذلك ال بّد من تعريب التعليم والتمكني للعربية حتى تصبح لغة التدريس 
يف كافة التعلامت األدبية والعلمية وتدريس االنقليزية والفرنسية وغريهام.

عامة  ثم  الفرنكفونية  والنخب  السلطة  أن  الساكري  كامل  الباحث  وأبرز 
املتعلمني واملثقفني مسؤولون عن طغيان الفرنسية وتأخر التعريب والعربية٬ 
يف  وباحث  تربية  رجل  األول  سببني:  عن  فناىشء  بالفرنكفونية  االهتامم  أما 

يف  الرتبوي  اإلصالح  تعطل  أسباب  من  أن  يعتقد  االسالمية  العربية  الحضارة 
واإلعالم  واإلدارة  التعليم  يف  فرنكفونية  نخبة  سيطرة  العريب  واملغرب  تونس 
إدامة  عن  وتدافع  التعريب  ترفض  املؤثرة  القرار  ودوائر 
الفرنكفونية. والسبب الثاين سعي التونسيني إىل تحرر تونس 
واسرتداد دعائم السيادة الوطنية يصطدم بهيمنة االستعامر 
االستعامر  أشكال  من  ناعم  شكل  نظره  يف  والفرنكفونية 

واالستغالل ونهب الرثوات وإدامة التخلف.
وثيقة  طروادة؟  حصان  أم  رهان  فرس  الفرنكفونية  كتاب 
مهمة للباحثني والجامعيني واملؤرخني قد نختلف مع ما جاء 
ايقاع  عىل  نعيش  أننا  خاصة  سياقاتها  مع  ننساق  وقد  فيه 

حوافر عديد األحصنة من مختلف األهواء.
أكادميي  وباحث  سيايس  ناشط  الساكري  كامل  فإن  لإلشارة 
والجامعي  املدريس  والتوجيه  لإلعالم  عاما  مستشارا  اشتغل 
بالقضايا  مهتم  وهو  التقاعد،  قبل  التونسية  الرتبية  بوزارة 
السياسية محليا وعربيا، وهو  والشؤون  والحضارية  الرتبوية 
وعضو  مبنوبة،  والفنون  اآلداب  بكلية  الدينية«  »الظاهرة  مخرب  يف  منضٍو 
فتنة  والشيعة:  »السنة  مؤلفاته  أهم  بني  ومن  التونسيني،  الكتاب  اتحاد  يف 
العرشين  القرن  يف  العريب  بالوطن  السلفية  و»الظاهرة   )2008( التأويل« 
أم  رهان  فرس  و»الفرنكفونية:   )2018( واألطروحات«  والتيارات  )املفاهيم 
حصان طروادة؟« )15 نوفمرب 2022(، إضافة إىل مقاالت ودراسات مختلفة يف 

صحف ومجالت تونسية وعربية.
* جرير

الفرنكفونية: فرس رهان أم حصان طروادة للدكتور كمال الساكري

مائة عام من السينما التونسية
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التونسيني  الحكام  أسامء  عن  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة  كشفت 
الذين وقع إدراجهم يف القامئة الدولية لسنة 2023، وضمت القامئة 29 

حكام وقع تقسيمهم عىل النحو التايل وهم: 
10 حكام ساحة:

نضال اللطيف - يرسي بوعيل - آمنة العجبوين - أسامء شوشان - درصاف 
القنواطي - هيثم قرياط - نعيم حسني - أمري الوصيف - محرز املاليك 

والصادق الساملي.
11 حكام مساعدا:

خلود   - عفني  هدى   - اسامعيل  أمين   - الحساين  خليل   - بكري  محمد 
فوزي   - الجامي  يوسف   - الحنايش  وائل   - الهاممي  أماين   - العمري 

الجريدي - يامن امللوليش ونرسين الورتاين.
:VAR 2 حكم

هيثم قرياط ودرصاف القنواطي 
3 حكام كرة قدم داخل القاعات:

عبد األكرم الهنتايت - نبيل قديش- أمين كمون 
3 حكام كرة القدم الشاطئية: 

حمدي بشري - رشيف بن حامد ومحمد الحبيب هيبة
* محمد

القائمة الدولية للحكام التونسيين  

ال شيء تغيّر يف املنظومة

الرتجي يريد الليبي 
محمد صولة 

علمت »الشعب« من مصادرها الخاصة ، أن ادارة الرتجي الريايض التونيس 
قد دخلت يف مفاوضات متقدمة مع الالعب السابق للنادي الريايض 

الصفاقيس محمد صولة .

و بات الالعب الدويل الليبي الناشط حاليا يف صفوف نادي العريب الكويتي 
محمد صولة، حديث الجامهري الرياضية يف تونس، بعدما ارتبط اسمه 

باالنضامم للرتجي الريايض التونيس.
وسبق لصولة خوض تجربة يف البطولة التونسية حيث تقمص أزياء النادي 

الصفاقيس  ملوسمني من 2020 اىل غاية  2022 وخاض مع الفريق 15 مباراة 
سجل خاللها 3 أهداف، قبل ان يتحول اىل الدوري الكويتي يف 2022 .

 قيس الزواغي 
مدربا جديدا 

لرتجي جرجيس 
أكدت  هيئة الرتجي جرجيس ، يوم أمس  االربعاء 
04 جانفي 2023، اتفاقها الرسمي مع املدرب قيس 

الزواغي لإلرشاف عىل املقاليد الفنية لفريق األكابر خلفا 
للمدرب املنسحب لسعد معمر .

و سيبارش الزواغي مهامه عىل رأس االطار الفني للفريق 
انطالقا من اليوم الخميس 05 جانفي 2023 .

 اجتماع بني هيئة النادي 
الصفاقسي ووالي 

الجهة لتحديد مصري 
الكالسيكو ضد الرتجي 

اجتامعا  عقد  وايل صفاقس  ان  الخاصة  من مصادرها  الشعب  علمت 
مساء أمس االربعاء بالهيئة التسيريية لفريق عاصمة الجنوب يف مقر 
الوالية  لتحديد مصري الكالسيكو ضد الرتجي الريايض يف اطار الجولة 

االوىل اياب من البطولة.

يشار اىل ان هيئة النادي الصفاقيس قد طالبت بلعب املباريات املؤجلة 
وايل  طالب  كام  االياب  مرحلة  يف  االنطالق  قبل  الذهاب  مرحلة  من 

الجهة يف وقت سابق بتأجيل الكالسيكو لدواعي أمنية.
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يتعلق  قانون  مرشوع  إعداد  يف  ترشيكه  عدم  الساحيل  النجم  استنكر 
يف  وصاية  وأي  وكالة  أي  يرفض  إنه  قائال  وصياغته،  الرياضية  بالهياكل 

هذا األمر. 
اإلعالم  وسائل  تناقلته  ملا  »تبعا  الساحل:  جوهرة  فريق  إدارة  وقالت 
من قيام وزارة الشباب والرياضة بإعداد مرشوع قانون يتعلق بالهياكل 
واجب  من  فإنه  الحكومة،  لرئاسة  قريبا  إحالته  تقع  سوف  الرياضية 
هيئة النجم الساحيل إنارة احبائها ومنخرطيها مبا ييل: تستنكر جمعية 
النجم الساحيل تغييبها وعدم ترشيكها أوحتى أخذ رأيها يف إعداد ذلك 
املرشوع والحال أنها من أقدم وأعرق الجمعيات الرياضية يف تونس إذ 
التاريخ وهي من أهم ركائز  تأسيسها إىل سنة 1925 ومنذ ذلك  يعود 
الرياضية  التظاهرات  يف  البالد  إشعاع  يف  وساهمت  بتونس،  الرياضة 
املستوى  عىل  إنجازاتها  عىل  عالوة  أصنافها  بجميع  والقارية  العاملية 
يف  الرياضة  قوانني  تطوير  يف  ساهمت  كام  والعريب،  واملغاريب  املحيل 
من  جمعيتنا  استغراب  يزيد  ما  »إنه  الساحيل:  النجم  وأضاف  تونس. 
منابر  يف  املذكور  القانون  مرشوع  عن  اإلعالن  وقع  أنه  التغييب،  هذا 

إعالمية عديدة وخالل انعقاد جلسة عامة إلحدى الجمعيات الرياضية 
بالعاصمة وتقديم ذلك عىل أساس أنه وقع إعداده من طرف أحد أعضاء 
هيئتها املديرة وأشخاص آخرون ينتمون اىل نفس الفريق، مبا يفهم منه 
أن الوزارة قامت بحرص املكلفني بإعداد ذلك القانون يف أشخاص ينتمون 
لجمعية واحدة وأقصت النجم الساحيل وبقية الجمعيات عىل اختالف 

ظروفها وأولوياتها من املشاركة يف ذلك وهو أمر غري مقبول.«
إنه يرفض اي وصاية اووكالة فيام يتعلق مبصريه  الساحيل  النجم  وقال 
وأوضح قائال: »إذ يجدر التنويه بأن النجم الساحيل ال يقبل أية وصاية 
وال أية وكالة يف ما يتعلق مبصريه، فإنه يلفت نظر الوزارة بأنه سيقوم 
هذا  من  مبوقفه  الجمهورية  ورئاسة  الحكومة  رئاسة  من  كل  بإعالم 
الترصف من الوزارة، وبرفضه لكل قانون يقع إعداده من طرف أشخاص 
ينتمون إىل جمعية واحدة بتكليف من وزارة الشباب والرياضة ودون 
ترشيك النجم الساحيل الذي ال يقبل أبدا مبثل هذا اإلقصاء الذي ميس 

من هيبته وجامهريه ومقام كفاءاته وتاريخه ومستقبله.«

قانون الهياكل الرياضية: 

النجم يستنكر تغييبه ويرفض الوكالة والوصاية  
النجم الساحلي

تسوية ملف سليم 
بوخنشوش  

سليم  الجزائري  الالعب  عقوبة  ملف  تسوية  الساحيل  النجم  أنهى 
بوخنشوش والذي سبق له تقمص زّي النادي يف الفرتة املمتدة بني 2019 

و 2022، تخلّلتها فرتة إعارة لنادي أبها السعودي. 
وتم االتفاق بني النجم الساحيل والالعب عىل تقسيط مبلغ العقوبة عىل 

دفعتني تبلغ قيمة كل واحدة منها 175 ألف دينار. 
* م/ م

عزيز بن محمد أول 
انتدابات األوملبي الباجي  

أمىض املدافع املحوري عزيز بن محمد  عقدا مع االوملبي الباجي ملدة 
موسم ونصف، وفق ما أكده مراد الفرشييش الكاتب العام للنادي.

ابن  وهو  الليبي  الصداقة  من  قادم  محمد  بن  عزيز  فإن  وللتذكري 
يف  الباجي  األوملبي  بها  يقوم  انتدابات  أول  ويعد  التونيس،  امللعب 

املريكاتو الشتوي.
* محمد

في بادرة من دائرة التفقد الثالثة للشباب بسوسة

يوم مفتوح يف رياضة 
املشي وحملة للعمل 

التطوعي
الشباب  إطارات  لفائدة  الرتبوي  التنشيط  التجديد يف مضامني  ضمن 
مبؤسسات الشباب بوالية سوسة، تبادر دائرة التفقد الثالثة باملندوبية 
جانفي   5 الخميس  يوم  الساحل  والرياضة جوهرة  للشباب  الجهوية 
الحرضي  باملنتزه  وذلك  امليش  رياضة  يف  مفتوح  يوم  بتنظيم   2023
سهلول 4. هذا وأفادتنا السيدة ريم العواين متفقدة الدائرة، أنه عىل 
الحديدية وحصة  الكرة  مباريات يف  تُقام  الريايض  اليوم  هامش هذا 
التطوعي، يف حني ينسق فعاليات ومختلف  العمل  اليوغا وحملة  يف 
ورشيد  عمر  الحاج  نبيل  املنشطني  من  كل  التظاهرة  هذه  فقرات 
التأسيس لعدد من  الثالثة للتفقد تسعى إىل  الصيد، علام أن الدائرة 
األمان  بني  تراوح  التنشيطية  لإلطارات  موجهة  الشبابية  املحطات 

واملؤانسة واإلفادة. 
* جالل باباي

نتائج املجموعة الثانية
القلعة الرياضية 0 امللعب الصفاقيس 0

هالل مساكن 1 نادي حامم األنف 1
مكارم املهدية 2 سبورتينغ بن عروس 0
سبورتينغ املكنني 0 الرتجي الجرجييس 2

امللعب القابيس 2 شبيبة العمران 0 
جمعية جربة 1 قوافل قفصة 2

الرتتيب:
1/ قوافل قفصة 25 نقطة

2/ نادي حامم األنف 24 نقاط
3/ القلعة الرياضية 18 نقطة

4/ الرتجي الجرجييس 16 نقطة

5/ شبيبة العمران 15 نقطة
6/ هالل مساكن 14 نقطة

7/ امللعب القابيس 11 نقطة
8/ امللعب الصفاقيس 11 نقطة

9/ مكارم املهدية 10 نقاط
10/ سبورتينغ بن عروس 8 نقاط

11/ سبورتينغ املكنني 7 نقاط
12/ جمعية جربة 6 نقاط

نتائج مقابالت الرابطة الثانية   ليوم أمس األربعاء 
4 جانفي 2023
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الترجي   الرياضي

فرصة أخرية ملعلول
استعّد الرتجي الريايض ملواجهة يوم السبت أمام ضد النادي الصفاقيس 
قبل  تعادال  قد  الفريقان  وكان  اإلياب،  ملرحلة  األوىل  الجولة  إطار  يف 
أسبوعني يف مباراة الذهاب املؤجلة من شهر أكتوبر الفارط وبالتايل يبدو 
الطرفان كتابا مفتوحا لكل منهام خاصة أن التغيريات لن تكون كبرية رغم 

فتح سوق االنتقاالت الشتوية أمس.
وإضافة إىل الحسم يف معّوض الجزائري محمد أمني توغاي وتوليفة وسط 
امليدان يف ظل الغياب االضطراري لغيالن الشعاليل، ستفرض التغيريات 
نفسها يف فريق باب سويقة يف ظل حتمية تعديل األوتار من أجل تجديد 
العهد مع االنتصارات الغائبة طيلة املباريات الثالث املاضية وقد تشمل 
هاين  إىل  فإضافة  والهجومي،  الدفاعي  بشّقيه  األمين  الرواق  باألساس 
عاممو املرشح بقوة للعب أساسيا قد تكون مباراة املهريي فرصة للظهري 
محمد بن عيل للظهور من جديد ضمن الرتكيبة املثالية بعد غياب امتد 
منذ لقاء اتحاد تطاوين يف مطلع شهر نوفمرب ليكون يف املوعد ضد فريقه 

السابق الذي تألق معه بشكل كبري طيلة السنوات الفارطة.
وقّدم  الباجي  األوملبي  ضد   الودية  املقابلة  يف  أساسيا  عيل  بن  وكان 
مستوى جيدا من الناحية الهجومية قد يؤهله ليكون حارضا أمام فريق 

حاسمة  متريرة  قّدم  الذي  بوشنيبة  رائد  حساب  عىل  الجنوب  عاصمة 
اللعب رغم أن عامل  الدفاع عن حظوظه يف  الهوين من شأنها  لحمدو 
الخربة يرّجح كّفة بن عيل مثلام هو الحال يف الجانب الهجومي حيث 
نجح أنيس البدري يف تقديم مردود متميز يف »الربوفة« األخرية ليدخل 
األمين  الرواقني  بني  املطلوب  التوازن  خلق  أمل  عىل  الحسابات  مبدئيا 
محمد  األردين  جاهزية  عدم  من  أيضا  البدري  يستفيد  وقد  واأليرس، 
رشارة الذي واصل الغياب عن املباريات لتكون حظوظه يف املشاركة يف 
املنافس عىل أرضه  للغاية خاصة أن صعوبة مراس  »الكالسيكو«ضئيلة 

وقيمة الرهان تفرضان التعويل عىل أكرث الالعبني جاهزية.
الفرصة  ستكون  األواسط،  منتخب  مع  الشابة  العنارص  التزامات  أمام 
واألمر  الثقة  ونيل  قدراتها  إثبات  أجل  من  األسامء  عديد  أمام  مواتية 
يتعلق أساسا بأنيس البدري الغائب عن التشكيلة األساسية منذ اللقاء 
األول يف املوسم ضد بالتو يونايتد والذي ينتظر فرصة جديدة قد متّكنه 
يف  كان  حيث  التساؤالت  عديد  تثري  وضعيته  أن  مبا  االعتبار  رد  من 
الحسبان أن يكون ضمن الثوابت األساسية يف هذا املوسم لكن العكس 

هو الذي حصل يف تكرار ملا عاشه يف املايض القريب.

عودة مرتقبة
مباراة  تعرف  أن  املنتظر  من  األواسط،  منتخب  عنارص  غياب  مقابل 
الصفاقيس عودة محمد عيل بن رمضان بعد احتجابه الطارىء يف األسبوع 
الفارط ألسباب صحية ليكون يف املوعد ضد النادي الصفاقيس وهو الذي 

يعترب من أهم »أسلحة« الرتجي حيث كانت اضافته كبرية وبات الرقم 
األهم صحبة الليبي حمدو الهوين الذي أكد »الفورمة«.

من جهة أخرى يبدو أن إدارة الرتجي منحت معلول فرصة أخرى قبل 
يكون  االتصال مع معوضه وقد  قنوات  إقالته وقد فتحت  قرار  إصدار 

معني الشعباين.
* محمد/ع

حول مباراة الصفاقسي والترجي

ملاذا لم تستجب الرابطة؟   
مل ترم هيئة النادي الصفاقيس املنديل بخصوص مطلبها بتأجيل الجولة االفتتاحية ملرحلة الذهاب اىل حني إجراء اللقاء املؤجل بني الرتجي الريايض 
والنجم الساحيل حيث دخل وايل صفاقس عىل الخط من خالل التأكيد عىل عدم إمكانية إقامة مباراة الرتجي الريايض يف موعدها املربمج هذا 
السبت بسبب االحتقان الكبري يف صفوف جامهري فريق عاصمة الجنوب كام جّدد رئيس الهيئة التسيريية محمد الطرابليس مطالبته باتخاذ موقف 

رسمي ونهايئ برتحيل الجولة األوىل اىل موعد الحق.

العب النجم الساحلي مالك بعيّو يف فرنسا
 

قد يفعل اإلنسان بنفسه ما ال يفعله العدّو بعدوه... ولن نخوض يف موضوع العب وسط الّنجم مالك 
بعيّو من منطلق أخالقي وعاطفي وجداين... سنكون واقعيني يف تعرّضنا ملوضوع مالك ولد ليتوال وكّل 
املالحظني تنبّؤوا له مبستقبل مرشق ومبسرية يذهب فيها هذا الشاب بأحالمه بعيدا... ولكّن ذلك وبكّل 
أسف مل يحدث...اللّه أعلم بظروف الالّعب الشخصيّة وباختياراته يف الحياة وهو يف الّنهاية مسؤول عنها... 
ثنيّة  الكرة رأسامل«... واختار  الالّعب بكّل أسف مل يترصّف كام يترصّف أّي شاب موهوب »عامل من 
غالطة برشة... املهّم أّن آخر األخبار تؤكّد تحّوله إىل فرنسا وإقامته عند أحد أقاربه وهو مسؤول سابق 
يف الّنجم يحاول أن يساعده عىل إنقاذ ما ميكن إنقاذه من مسريته الكرويّة... أّما بالّنسبة إىل عالقته مع 
الّنجم فاملك بعيّو ينتهي عقده مع الفريق يف 30 جوان 2023... وغالب الظّن أّن قّصته وبكّل أسف مع 
الّنجم انتهت... وهكذا هي الّدنيا... أحيانا الّنهايات تكون سعيدة مثلام حدث مع محّمد الّضاوي وبيّة 
وحّقي وسانطوس والجزيري والرشميطي وغريهم... وأحيانا تكون الّنهايات سيّئة مثلام حدث مع عديد 
الالعبني الذين دخلوا الّنجم وخرجوا منه بيد فارغة وأخرى ال يشء فيها ال أفادوا وال استفادوا... ويف كّل 

حال مالك بعيّورّب يوّجهه خري ورّب معاه...
* رياض

غياب الترشحات في النادي االفريقي

الحل يف بقاء الهيئة 
التسيريية!  

أي  وصول  تسجيل  دون  اإلفريقي  النادي  لرئاسة  الرتشح  باب  أغلق 
ما  بحسب  واملنخرطني  العامة  الجلسات  عىل  املرشفة  للجنة  ترشح 
أكده األستاذ التومي بن فرحات.. وبخصوص عدد االنخراطات التي 

تّم تسويقها أكد بن فرحات أنه قد بلغ عددها 225 انخراطا.
وعقدت اللجنة املرشفة عىل الجلسة العامة االنتخابية منذ غلق باب 
الرتشح يف الساعة الخامسة مساء اجتامعا التخاذ الخطوات القانونية 
أنها  التي كان يفرتض  العامة  الجلسة  الغاء  بينها  القادمة والتي من 
ستنعقد يوم 7 جانفي فيام ينتظر أن يصدر بالغ يف كافة الرتتيبات 

بني اللحظة واألخرى.
استعدادا  التامرين  الجديد  باب  نادي  استأنف  مغاير  سياق  ويف 
زوينت..  الشاديل  ملعب  سيحتضنها  والتي  املتلوي  نجم  ملواجهة 
غابوا عن  الذين  لالعبني  االفريقي عودة جامعية  تدريبات  وسجلت 
الذوادي  زهري  القائد  غرار  عىل  الودية  عروس  بن  سبورتينغ  مباراة 
ومتوسط امليدان خليل القصاب اللذين تعافيا من اإلصابة باإلضافة إىل 

الثاليث الجزائري توفيق الرشيفي وايهاب بلحوسيني ونبيل العامرة.
من جهته وصل املدافع نادر الغندري إىل تونس فيام تلوح مشاركته 
العبيدي  إسكندر  عودة  مع  السيام  مستبعدة  املتلوي  مواجهة  يف 

وتعايف رامي البدوي.
* محمد

الجلسة العامة االنتخابية للنادي البنزرتي   
أعلنت إدارة النادي البنزريت عن تعيني موعد الجلسة العامة االنتخابية للجمعية يوم 15 جانفي الحايل النتخاب هيئة جديدة ومن بني الرشوط التي 
يتطلبها الرتشح ملنصب الرئيس تقديم ما يفيد ضخَّ مبلغٍ مايل يف حدود 100 ألف دينار يف خزينة النادي وأن ال يحق له املطالبة باسرتجاعها فيام بعد 
هذا إىل جانب أن يكون الرتشح يف شكل قامئة تتكون من 4 أفراد الرئيس ونائب الرئيس والكاتب العام وأمني املال وأن ال يقل سن املرتشح ملنصب 

الرئيس عن 35 سنة و25 سنة بالنسبة لالعضاء.
هذا كام سيسبق الجلسة االنتخابية عقد جلسة عامة عادية لعرض التقريرين املايل واألدب عىل املصادقة من قبل املنخرطني.

* محسن
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عدد من األعامل الفنية تحلت بعا فضاءات ورشتها التي 
تشهد نشاطه الفني التشكييل من رسم وتلوين وهي الحاملة 
بالنجاح يف هذه العوامل التي شدتها بكثري من الحب والرعبة 
والينابيع فهي ابنة الفن واأللوان منذ الطفولة حيث كانت 
شاهذة عىل ابداعات األب الفنان الذي منحها هذا الشغف 
مراد  حمدة  املعروف  التشكييل  الفنان  األب  إنه  الفني.. 
الدايل 1909/1994 الذي تنوعت لوحاته الفخمة يف منجزها 
يف  موهبته  اآلن عىل  لوحاته  وتشهد  اطارها  الفني وجامل 
الفني  املناخ  هذا  العرشين.  القرن  بدايات  من  الفرتة  تلك 
وأحواله أخذ الفنانة نرجس مراد الدايل اىل مناطق من الحلم 
يجمع  شتى  وتيامت  أحجام  بني  لوحاتها  لتتنوع  بالتلوين 
وأحوال  مشاهد  من  بالرسم  الولع  هو  الفت  عنوان  بينها 
املرأة وغريها من مواضيع قادحة لرغبتها يف تلوين األمكنة 
اللوحة قوال مبا يعتمل يف دواخلها  واألحوال وفق فضاءات 

وأحاسيسها..
الدايل شاركت يف عديد  مراد  نرجس  التشكيلية  الفنانة 
وسيدي  جربة  بني  التشكيلية  الفنية  واألنشطة  املعارض 
عىل  أكرث  اآلن  لتعمل  وغريها  واملنستري  وتونس  بوسعيد 

االعداد ملعرضها الشخيص. 
متلكني   ...« نرجس  الفنانة  تقول  والتجربة  البدايات  عن 
شغف كبري بالرسم والتلوين منذ صغري وهمت به حتى أنني 
بالفن  الكراس والبلور وكان غرامي المتناهيا  رصت أرسم عىل 
ومنه الخزف واألعامل اليدوية وكنت بالقرب من أيب وهو يرسم 

كل  أقتنص  وكنت  يرسم«  كيفاش  ليه  »صحة  نفيس  يف  ألقول 
 2018 وخالل  أزمنة  ...ومرت  ذلك  يفعل  وهو  عمله  تفاصيل 
التي عاشت  الرسم  املغامرة مغامرة  قلت مل ال سأبدأ يف هذه 
مع  بالزيتي  األوىل  لوحايت  وكانت  عقود  لخمسة  كحلم  معي 
احساس  ويل  توصف  ال  للفرشاة  محبتي  باألكريليك...  لوحات 

خاص بلعبة الرسم حيث أنني ال أتوقف عن اقرتاف هذا 
الفن الجميل... كنت أرسم يف أي وقت وتعلمت مبفردي 
مقتضيات  عىل  الخاص  وباطالعي  بنفيس  نفيس  وكونت 
أن  اىل  األنرتنات  خالل  من  الرسم  وتقنيات  الفني  االبداع 
وفق  النبيل  الفن  هذا  أمارس  وأصبحت  ذلك  من  متكنت 
شخصيتي ورؤيتي... لقد حببني والدي يف فن الرسم ورأيت 
فيه روعة اإلبداع والفن وعشقت تفاصيل الفن التشكييل 
وعن  والخزف...«  الطني  عىل  وتجربتي  محاواليت  لتتوزع 
حلمها تجاه الفن والحياة تضيف الفنانة التشكيلية نعيمة 
ألحمل  الرسم  يف  متميزة  أصبح  بأن  أحلم   ...« القيزاين 
مشعل والدي يف هذا املجال وأواصل مسريته الفنية التي 

عاشها وهو الفنان التشكييل املعروف حمدة مراد الدايل.
املرأة بكثافة يف أعاملها وفق حاالت متعددة  وتحرض 
العطاء  من  ذلك  ودالالت  شجرة  شكل  يف  املرأة  منها 
األعامق  ولعبة  واملرأة  والجامل...  واالخرضار  والتضحية 
ودوامة الحياة... هي أحبت عوامل املرأة كام تقول ».. أحببت 
عوامل املرأة املختلفة ويف تجربتي أحلم بأن أبلغ املرتبة التي 
خطها  التي  الفن  رسالة  ألواصل  مشهورة  فنانة  تجعلني 
أن  وأمتنى  طلبيات  وفق  فني  محبّو  طلبها  أعامل  يل  والدي.. 
يكون للفن شأن أكربيف بالدي... الساحة الفنية متنوعة األسامء 
والتجارب واألساليب وقد أعجبت بعديد األسامء ويظل مرجعي 

يف كل ذلك الوالد وتجربته الفنية التشكيلية العريقة...«.
 * شمس الدين العوين

محمد دغامن الذي عقد لقاًء إعالميا يف مقر النقابة الوطنية 
تكون  تكاد  الثقافية  املشاريع  أن  أكد  التونسيني  للصحافيني 
والركحية  الدرامية  للفنون  الجهوي  واملركز  بالجهة  منعدمة 
التي كان باإلمكان االنتهاء منها  »معطل عن العمل« واألشغال 
يف نوفمرب 2021 مل تنته إىل اآلن وال ندري من يعطل املشاريع 
التفقد البّد لها أن تهتم مبوضوع  الوزارة ومصالح  الثقافية وان 
مرسحية  عدا  ما  منعدما  يكون  يكاد  اإلنتاج  أن  خاصة  املركز 
»مثار املحبة« وهي من إخراجه ولكنه ذاق األمرين عند إنتاجها 
الثقافة  دور  فضاءات  الربوفات يف  عنه  منع  الجهوي  فاملندوب 
واملركز الثقايف بسوسة واضطر إىل التحول إىل دار الثقافة مبساكن 
مع تحمل مشاق التنقل مع الفريق التقني واملمثلني ومنهم من 

أصيب مبرض »كورونا« جراء التنقل يف وسائل النقل الجامعي.
أحرزت  للمخرج محمد دغامن وإن  الجنة«  مرسحية »مثار 
النص واإلخراج مع ممثلني  عىل تصنيف ممتاز نظرا إىل جودة 
محرتفني إال أنها مل توزع بالقدر الكايف ذلك أن تصنيفها مبالحظة 
عمل جيد جدا يجعلها توزع يف أكرث املهرجانات عىل أن يفوق 

عدد عروضها 16 عرض غري أن املندوبية الجهوية للثقافة 
بسوسة أمعنت يف إقصائها وانعدام التواصل بني مصالح 
املمثلني  وفريق  واملخرج  للثقافة  الجهوية  املندوبية 
عرب  بل  الرسمية  املراسالت  عرب  يتّم  ال  التواصل  وأصبح 

الفايس بوك. 
بالغ سري إلنتاج مسرحي

للفنون  الجهوي  املركز  مدير  أصدر  اإلعالمي  الضغط  وبعد 
مرسحي  نص  النتقاء  داخليا  بالغا  بسوسة  والركحية  الدرامية 
الربوفات  أي فضاء ستتم  نعلم يف  2023 وال  إنتاجه سنة  قصد 
كام ذكر املخرج محمد دغامن والحال أن البالغ صدر يف غفلة 
من الجميع وهي عملية استباقية إذ مل يتمكن عموم املخرجني 
املرسحيني واملمثلني من االطالع عن فحواه، والحال أن مثل هذه 
البالغات يجب أن تصدر دوريا ويطلع عليها كل املرسحيني يف 
الجهة علام أن مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة ال 
ميت للفعل املرسحي بصلة وجرت العادة أن تُعني الوزارة وعرب 
آلية التناظر مديرا من أهل املرسح ال موظفا إداريا ال عالقة له 

بالكتابة واإلخراج مثل العون اإلداري سامي عبد اللطيف. 
هدم سينما النجمة

الوضع الثقايف بسوسة ازداد تأزما بعد أن تّم هدم أهم فضاء 
مصالح  تقدم  أن  دون  »النجمة«  سينام  وهو  بالجهة  سيناميئ 
مأزق  من  للخروج  وحل  تصور  أي  للثقافة  الجهوية  املندوبية 
الهدم بالتوافق مع صاحب العقار مثلام تحرك مندوبون آخرون 
وتنشيط  السينامئية  الذاكرة  للمحافظة عىل  أخرى  واليات  ويف 
السنوات  يف  فقدت  سوسة  والية  أن  والحال  سينامئيا  الجهة 
مهرجان  وأهمها  سينامئية  وتظاهرات  مهرجانات  عدة  األخرية 
سينام  مهرجان  غري  اآلن  نجد  وال  والشباب.  الطفولة  سينام 
شلوف  محمد  السيناميئ  الفنان  من  شخيص  مبجهود  املتحف 

الشغوف بالفن السابع وتاريخه. 
* ناجح 

الفنان محمد دغمان
مع مندوب الثقافة احلايل نندب حظ الثقافة يف سوسة 

تفاعال مع مقال حول الوضع الثقايف والفني بوالية سوسة حيث أن »أشغال مركز الفنون الدرامية والركحية مل تتقدم 
ومرسحية يتيمة مل توزع« اتصل بنا املخرج محمد دغامن ليؤكد أن الوضع الثقايف بالجهة يدعو إىل طرح األسئلة الحارقة 
عىل أهل الحل والعقد بوزارة الثقافة مطالبا بعقد لقاء بني مثقفي الجهة ووزيرة الثقافة الدكتورة حياة قطاط القرمازي 
متهام املندوب الجهوي للثقافة والذي ميسك ويعطل الفعل الثقايف بالجهة منذ ما قبل الثورة حيث يهتم بالتسيري اإلداري 

واملايل باملندوبية الجهوية للثقافة بسوسة دون تقديم تصورات تذكر. 

متلكني شغف كبري بالرسم منذ صغري وكان غرامي المتناهيا بالفن ومنه اخلزف
التشكيلية نرجس مراد الدالي قبيل معرضها الشخصي:


