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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

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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رؤى متضاربة
 بني وزير االقتصاد 
ومحافظ البنك املركزي

في المجالس الجهوية  

وندوات إطارات االتحاد

عمل  جلسة  محور  لإلنقاذ،  الوطنية  املبادرة  حول  املشاورات  تقدم  مّثل 
األربعاء 11 جانفي  أمس  يوم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  احتضنها مقر 

.2023
الجلسة حرضها األخ األمني العام الدين الطبويب وعميد املحامني حاتم املزيو 
ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بسام الطريفي ورئيس 

املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية عبد الرحامن الهذييل.

تقدم المشاورات حول المبادرة الوطنية لإلنقاذ  

رجال االتحاد 
يشيّعون املناضل 

النقابي محمد الهادي 
العفيف إىل مثواه األخري

في يوم حزين:

في وقفة احتجاجية أمام المسرح

املتقاعدون غاضبون وبحقوقهم يطالبون

نفد الصرب وال بدّ من وضع 
حدّ لضرب الحكومة للحق 

النقابي وعدم تنفيذ االتفاقيات

إلغاء التأشرية
 بني الدول العربية 

مطلب كّل عربي
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على خلفية قانون المالية
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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التلويح  إعالن اإلرضاب العام يف الوظيفة العمومية، 
بإرضابات قطاعية متتالية، والتلويح بتجمعات احتجاجية 
الحبيب  شارع  ويف  القصبة  ساحة  ويف  الوزارات  يف 
بورقيبة، ورفع قضايا إىل منظمة العمل الدولية... هذه 
العاّمني لجامعات  الكتاب  الصادرة عن  التوصيات  أبرز 
االتحاد  مبقر  املجتمعني  العمومية  الوظيفة  قطاعات 
األخ  برئاسة  العمومية  الوظيفة  مجمع  ضمن  املغاريب 
محمد الشايب األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 
للشغل املسؤول عن قسم الوظيفة العمومية وبحضور 

ثالثة أعضاء من املكتب التنفيذي الوطني.
أعضاء  بحضور  العمومية  الوظيفة  مجمع  انتظم 
املكتب التنفيذي الوطني، األخت سهام بوستة واألخوين 
االجتامع  شهد  وقد  الجلويل،  وعثامن  حفيظ  حفيظ 
يف  الجامعات  لكل  العامني  الكتاب  جميع  حضور 
قطاعات الوظيفة العمومية عىل غرار التعليم األسايس 
الرتبية  وعملة  والطفولة  والشباب  والعايل  والثانوي 
والثقافة والشؤون االجتامعية والقيمني والقيمني العامني 
الدينية واألشغال  والُعمد والشؤون  الداخلية  وموظفي 
العمومية والفالحة والصحة والبلديني وموظفي الرتبية 
املهني  والتكوين  الدولة  وأمالك  العدل  وزارة  وأعوان 
والتشغيل والصناعات الغذائية والسياحة وأعوان وزارة 
ومتفقدي  األسنان  وأطباء  والصيادلة  واألطباء  الدفاع 
التعليم األسايس ومتفقدي التعليم الثانوي ومستشاري 
خلفية  عىل  االجتامع  وجاء  املدريس،  والتوجيه  اإلعالم 
الحيثيات املتعلقة باملنشور عدد 21 وباتفاق 06 فيفري 
املتّسم  العمومية  الوظيفة  قطاع  يف  العام  وبالوضع 
والتسويف  املامطلة  سياسة  أمام  والضبابية  باالنتظار 

التي تنتهجها حكومة بودن.
* فرتة انتظار وعطالة

التونيس  العام  االتحاد  أن  الشايب  محمد  األخ  أكد 
للشغل ولجنة التفاوض قّدما كل ما يف وسعهام من أجل 
الحوار  مبدإ  وتكريس  للتفاوض  اإليجايب  املناخ  إيجاد 
االجتامعي وتغليب املصلحة العليا للبالد وتفادي رضب 
الثقة بني األطراف االجتامعية، لكن هذه الجهود كانت 
وبعدم  غري جدية  وبطرق  والتسويف  باملامطلة  تقابَل 
االستجابة ملطالب الجلسات وغريها من الطرق امللتوية، 
بسبب  وعطالة  انتظار  فرتة  الفرتة  ما جعل هذه  وهو 
عدم تطبيق االتفاقيات وإصدار املناشري املنظمة، مشريا 
إىل أن هذه السياسة ال تخدم السلم االجتامعية وال متنح 
امللفات  عىل  لالنكباب  االجتامعية  األطراف  بني  الثقة 
الوقت  ربح  بغاية  ممنهجة  سياسة  هي  بل  الكربى، 
وطنية  ال  خيارات  مترير  أجل  من  الجهود  وتشتيت 

وتطبيق توصيات صندوق النقد الدويل املجحفة.
* تثوير سلّم األجور

هذه النقاط جاء عليها أيضا األخ حفيظ حفيظ األمني 
العام املساعد ورئيس لجنة التفاوض املشرتكة، الذي أكد 
بدوره أن سياسة حكومة بودن مل تتغري عن الحكومات 
وتقزيم  تحجيم  بغاية  والتسويف  املامطلة  السابقة يف 
دور االتحاد، مؤكّدا أن املسار التفاويض ال ينفصل عن 
العام  االتحاد  يلعبه  الذي  الدور  وعن  الوطني  املسار 
التونيس للشغل كمنظمة وطنية رشيكة يف بناء مستقبل 
رشيك  بأنها  التاريخ  يشهد  مثلام  التونيس  الشعب 
أسايس يف بناء الدولة التونسية منذ بداياتها، ونبّه األخ 

دامئا  تنزع  فهي  السلطة مكشوفة  لعبة  أن  إىل  حفيظ 
ال  وأنها  أكرث  ال  وجود  تأمني  معركة  املعركة  جعل  إىل 
تسعى إىل البناء والتطوير والنهوض مبختلف القطاعات 
يف الوظيفة العمومية وخري دليل عىل ذلك اإلشكاليات 
املتعلقة باألنظمة األساسية ويف بعض االتفاقيات خاصة 
سلّم  تثوير  أن  مربزا  والداخلية،  والبلديات  الفالحة  يف 

الحقيقية.  الثورة  هو  العمومية  الوظيفة  يف  األجور 
االتفاقيات وأن هذا  أنه ال سبيل للرتاجع عن  أكّد  كام 
األسلوب السلبي ال يليق بالحكومة ومبسؤولني يف أعىل 

مراتب الدولة.
* عناوين كربى

تدخالت األخوات واإلخوة ممثالت وممثيل جامعات 

العمومية كانت يف مجملها معرّبة عن استياء  الوظيفة 
من  والقطاعات  األسالك  مختلف  يف  منظوريهم  وقلق 
هذه الخيارات الفاشلة التي تنتهجها السلطة ومن هذا 
األسلوب الذي أصبح مكشوفا خاصة يف اآلونة األخرية، 
فهذه الحكومة تفعل كل ما يف وسعها لتجاوز عقبة شهر 
جانفي وما ميكن أن يحمله لها من مفاجآت غري متوقعة 
العارم يف  التونيس والغضب  الشارع  أمام غليان  خاصة 
الرشائية  املقدرة  تردي  أمام  املجتمع  رشائح  مختلف 
الجرائم  وتفاقم  األساسية  املواد  وندرة  األسعار  وغالء 
وعدم تطبيق القانون وأمام الخطابات الشعبوية التي ال 
تقّدم حلوال عملية للطبقات املفّقرة والجهات املهمشة. 
أغلب التدخالت أشارت إىل أن العناوين الكربى التي ال 
تنازل عنها هي مصداقية التفاوض وتطبيق االتفاقيات 
وعدم التفويت يف املؤسسات العمومية وأن املنشور 21 
إال مبنشور مامثل ورضورة  إلغاؤه  الذكر ال ميكن  يسء 

تطبيق اتفاقيات 06 فيفري.
* توصيات أخرى 

األشكال  يف  والتوصيات  املقرتحات  اختلفت  لنئ 
األبرز  عنوانها  موّحدة يف  كانت  أغلبها  أن  إال  النضالية 
بحكومة  وصفوه  ما  ضد  النقايب  الصف  وحدة  وهو 
تونس  تاريخ  يف  األزمات  وأن  املكتسبات،  عىل  السطو 
العامل  لصمود  الحقيقي  الغربال  كانت  التي  هي 
والتجويع  القمع  أشكال  كل  ضد  النقابية  والقواعد 
الهيئة  انعقاد  موعد  تحديد  انتظار  ويف  والتخويف، 
رفع  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية 
التوصيات  العمومية جملة من  الوظيفة  أعضاء مجمع 

لعل أبرزها اإلرضاب العام يف الوظيفة العمومية.

 

توصيات مجمع الوظيفة العمومية للهيئة اإلدارية الوطنية
* ناجي الخشناويردّا على ما وصفوها بحكومة السّطو على المكتسبات

العمومية  الوظيفة  مجمع  أعضاء  نحن 
املجتمعني يوم 4 جانفي 2023 مبقر االتحاد النقايب 
الشايب  محمد  االخ  بارشاف  العريب  املغرب  لعامل 
الجلويل  وعثامن  بوستة  سهام  االخوة  وحضور 
وحفيظ حفيظ ملتابعة مآل اتفاقي 6 فيفري 2021 
سيئي  املنشوري  عىل  عالوة   2022 سبتمرب  و14 
ومحفوف  معّقد  مسار  ظل  يف  و21   20 الذكر 
باملخاطر يغذيها عدم وضوح ما يحدث يف الساحة 
العاملية من جهة واملحلية من جهة أخرى، اضافة 
اىل استهالك تونس رصيدها من الثقة لدى صندوق 
والبطالة  الفقر  نسب  تأزما  زادها  الدويل  النقد 
التخضم وانهيار  ارتفاع نسبة  املرتفعة عالوة عىل 
املقدرة الرشائية وارتفاع مستوى املديونية وتآكل 

الطبقة الوسطى.
لالتحاد  باالنتامء  واعتزازنا  فخرنا  نعلن  ـ   1
دميقراطية  وطنية  منظمة  للشغل  التونيس  العام 
لها  تتعرض  التي  التشويه  مستقلّة وننّدد بحمالت 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وقيادات  هياكل 
وطنيا وجهويا وقطاعيا ونؤكد أنّها حمالت معلومة 
النقابية  الصفوف  شق  عىل  تقدر  ولن  املصادر 
وشعبيتها  املنظمة  اشعاع  من  متّس  ولن  املرتاصة 
وتبّنيها لدورها الوطني وملشاغل الشعب التونيس.

2 ـ نسّجل تردي االوضاع االجتامعية للشعب 
غري  وتضّخم  أساسية  مواد  فقدان  من  التونيس 
ومظاهرالفقر  الرشائية  للمقدرة  وانهيار  مسبوق 
الوطن  ارجاء  كل  يف  واملنترشة  املستجّدة  املدقع 

ونستنكر تخيّل الدولة عن دورها االجتامعي.
و21   20 املنشورين  ان  مجّددا  نعترب  ـ   3

وملصداقية  الجامعي  التفاوض  لحق  رضبا  ميثاّلن 
املمضاة  الدولية  االتفاقيّات  كافة  عىل  والتفافا 
لتحجيم دور  التونسية ومحاولة  الّدولة  من طرف 
متهيدا  االجتامعي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
الفوري  بالسحب  ونطالب  الوطني،  دوره  لرضب 
التي  املنظّمة  مجهودات  نثّمن  كام  للمنشورين، 

سعت إىل تحقيق هذا الهدف.
إتفاق  لتطبيق  إضايف  تأجيل  أّي  نرفض  ـ   4
لآلجال  طبقا  بتفعيله  ونتمّسك   2021 فيفري   6
من  املمىض   2022 سبتمرب   14 اتفاق  يف  الواردة 

طرف الحكومة واالتحاد.
احتجاجية  تحركات  يف  الدخول  نعلن  ـ   5
ان  العمومية عىل  الوظيفة  قطاعات  لكل  قطاعية 
املكتب  إىل  نفّوض  الحكومة  بساحة  بتجمع  تتّوج 

التنفيذي الوطني تحديد تاريخه.
الحوار  بثقافة  متسّكنا  عىل  نؤكد  إذ  وإنّنا 
لحل  سبيال  الجامعية  واملفاوضة  االجتامعي 
واالجتامعي  الوطني  االتحاد  وبدور  املشاكل 
ودفاعه الالّمرشوط عن مكاسب الشغالني خصوصا 
والشعب التونيس عموما. فاننا نعرّب عن استعدادنا 
املناورات  لكل  للتصدي  املطلق  وتجندنا  الكامل 
واملشاريع التي تعادي طموحات شعبنا نحو الرقي 
بإقرار  الوطنية  االدارية  الهيئة  ونويص  واالزدهار، 
االرضاب العام يف الوظيفة العمومية يف صورة عدم 

االستجابة ملطالبنا املرشوعة.
* األمني العام املساعد
املسؤول عن الوظيفة العمومية
محمد الشايب

رفض تأجيل تطبيق اتفاق 6 فيفري
 واحتجاجات وتجمع عمّالي بساحة القصبة

في قسم الوظيفة العمومية 

استدراك وتنويه 
اجتامع  وقائع  ننرش  ان  املفروض  من  كان 

مجلس الوظيفة العمومية يف عددنا الصادر بتاريخ 

5 جانفي 2023 وقد اعد زميلنا ناجي الخشناوي 

مقاال للغرض اال انه سقط يف آخر لحظة من عملية 

الرتكيب )املونتاج(ـ  أرسة التحرير ولنئ تتحمل هذا 

وحسن  النوايا  تؤكد صدق  انها  اال  التقني  الخطأ 

الذي هو  العدد  ننرشه يف هذا  اننا  االهتامم وها 

بني اياديكم مع االعتذار طبعا لالخ محمد الشايب 

املكتب  اعضاء  رفقة  اضافيا  مجهودا  بذل  ألنه 

التنفيذي الوطني وشكرا عىل حسن االهتامم.
* املحرر
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للوفاء والذكرى

الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب
محّمد الهادي العفيف، رفيقا وأخا حبيبا مناضال ال يفقد البوصلة، 
أيّها الرفيق لنوّدعك عىل أمل لقاء أبدي ال ينقطع.  نقف يف حرضتك 
يف هذه اللحظة املَهيبة نحن متمزّقون بني أن نحزن لغيابك أم نعتّز 
نعزّي  عفيفا..  نظيفا  طاهرا  شامخا  مناضال  بل  قّديسا،  ال  بارتفاعك، 
أضلعك  بني  تفاصيله  حملَت  وطنا  نعزّي  أم  ورفاقك  وأهلك  أنفسنا 
املتعبة دوما وعبَّأَت رئتينْك املحطّمتنينْ بنقي هوائه.. نوّدعك وتوّدعك 
نابل بأكملها بعد أن وّدعت منذ أيّام رفيقيك حامد حسني كاتب عام 
الفرع الجامعي للفالحة ومن قبله أحمد الدايخ الكاتب العام السابق 

لالتحاد املحّل مبنزل متيم.
ليس سهال نعيُك، واألصعب أن توفَّ حقَّك وأنت سيّد الكلمة تعشق 
الذي ينطبق عليك قوُل شاعر تونس  نى يف املعنى.. أنت  الِعبارَة وتَفنْ

حبيبك الذي تعَشق وتذوب الصغري أوالد أحمد:  

»بحيايت نِلنُْت ما تسُمو بِه هذي الحياةنْ
وزرعُت الشكَّ يف أرِض اليقنينْ

تونيٌس مرًّة واحدة
» تونيٌس ُدفنْعًة واحدًة.. أونْ ال أكوننْ

الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب
للحّرية  عاشقا  مبكرّة  سّن  يف  طريقه  شقَّ  الذي  العصفور  أنت 
مدافعا رشسا عن قيم الدميقراطية واملساواة والعدالة االجتامعية، قيٌم 
آمنت بها، تتحّرر من قيود املحّل والقطري واإلقليمي إىل عامٍل إنسايٍن 
ُ الجغرافيا  الِعرِق والجنس واللّون وال أسنْ ٍب وأفٍق ال تحّده قيوُد  رحنْ
تسبّح  فكنت  بأسه  للعامل  يتّسع  املرهق  قلبُك  كان  فقد  والحدود... 
واليونان وجنوب  ونيكاراغوا  الشيل  والشعوب يف  العاّمل  بانتفاضات 
إفريقيا والجزائر واليمن وسوريا وبغداد كام لو كانت يف حارات تونس 

وقراها.. 
ومل تنس يوما يف كّل املعامع القدَس عروَس املدائن وفلسطني رمز 
املقاومة فأحببت ترابها عطرا ووسادة ولحافا ومرقدا أخريا، سيُذرَّى عىل 
قربِك اليوَم بعٌض من حبّات تراِبها هديًة من رفاقك الفلسطينيني الذين 
قوافل  لقاء  إىل  وزفّك  وبكاك  نعاك  من  أّول  وكانوا  وأحبّوك  أحببتهم 

الشهداء واملوىت العزيزين..
لقد كان دوما فكرُك التّواق ينفتح لكّل اآلفاق فتحّررت من سجوُن 
التصنيفات واالصطفافات الضيّقة وحلّقت كام تحلّق الطيور يف أعايل 
طعنات  وال  الهزيل  الجسد  آالم  وال  الجراحات  تؤنْذيك  السامء..فلم 
عن  تتسامى  كنت  ولكّنك  بسمومهم  روحك  أثخنوا  الذي  الغادرين 
وترّدد  وغباءهم  حمقهم  لهم  وتغفر  تخوينهم  عن  وتتعاىل  حقدهم 

قول مظّفر النّواب: 
» َستْغِفُر،،،

قلُبَك أوسع من كُلِّ ما قد أساؤوا
َسَتْغفر،،

إالّ لِجنس الذئاب،،،«
ال  وممن  والتحّدي  العزم  أهل  من  كنت  ولكّنك  الجسد  أتعبك 
يهربون من ساحات الحرب وكنت مثاال ملقاومة املرض وحّب الحياة 
حدَّ العناد الذي فّسه البعض باالنتحار وكنت مرّصا عىل اعتباره تعلّقا 
باألمل استكامال للمعارك التي كنت تخوضها بال هوادة متشبّثا بالحياة 

متحّديا لجربوت املوت  فانطبق عليك قول صديقك أوالد أحمد: 
»غداً ليس يوماً أكيدا

ها هي الكلامُت
والوقُت أبيُض قاٍن

نَُشيُِّد للموِت ُعّشي
عّشاً حديًثا…
وعّشاً جديدا

: أيها الِطبُّ والربُّ
ال ترتكاين مع الذئب وحدي

وإن شئتام فدعاين إىل ِوحديت…
واحداً ووحيَدا..«

الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب
وأصدقائك  لرفاقك  يحلو  كام  »العصفور«  العفيف  الهادي  محمد 
مناداتك، من تكون غري ذلك الطفل الصغري عىل الدوام إىل يوم مامتك 
الذي انبعث إىل الحياة من رحم أم حنون مقاومة ذات فجر يوم 20 

ديسمرب 1961
تلّقيَت تعليَمك االبتدايئ باملدرسة االبتدائية طريق الشاطئ بقليبية 
ومنها ارتقيت إىل التعليم الثانوي مبعهد عبد العزيز الخوجة بقليبية، 
وتأّهلت من قلعة قليبية للدراسة الجامعية بكلية اآلداب منوبة حمراُء 

الكلّيات وساحُة النضال الطاليّب..
جيلك  كأبناء  للتدريس  التعليم  معمعان  يف  األقدار  رمتك  ومنها 
مدرسة  يف   1986 سنة  التعليم  يف  مسريتك  أّول  مع  موعدك  ليكون 
الراڨوبة الحمراء بنرص الله بالقريوان فتلّقيت منها رصيدا ال ينضب من 
عشق مهنة التدريس وحبّا ال ينقطع لالتحاد فكنت من بني املؤّسسني 
ملّف  غلق  إثر   1990 سنة  الله  نرص  بسيدي  االبتدايئ  التعليم  لنقابة 

األزمة النقابية وعودة الرشعية. 
املڨايز فإىل  الكرمانية فإىل مدرسة زاوية  انتقلت إىل مدرسة  ومنها 
املدرسة االبتدائية أرشف بن عزيزة دار علوش.. أين استكملَت مسريتك 
أشهرا  املوت  وباغتك  املرض  يسعفك  ومل   2022 أكتوبر  يف  التعليمية 

قليلة بعد إحالتك عىل التقاعد وتكرميك من قبل زميالتك وزمالئك.
الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب 

وطأة  عىل  أجنحته  ورفرفت  التلمذية  الحركة  عصفور  عود  »اشتّد 
لنفسه  ونحت  األمنية  واملطاردات  واإلخفاقات  والنكسات  األعاصري 
من  النضال  وواصل  والوطن  للشعب  العاشق  املتمرّد  الثائر  شخصينْة 

مواقع متقّدمة مبا فيها كليّة اآلداب مبنوبة سنة 1981.
وعن  الثورة  قيم  عن  الّدفاع  يف  عنيدا  كان  الحّرية  »عصفور« 
العام  اتحاد  استقاللية  عن  ثّم  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  استقاللية 

التونيس للّشغل.
عاشق الحرية لعب أدوارا مركزية داخل الحركة 
الطالبية طوال سنوات دراسته الجامعيّة حيث توىلنْ 

نحن متمزقون بني أن نحزن لغيابك أم نعتّز بإرتفاعك
يف يوم حزين  األخ األمني العام يؤبن املناضل النقابي محمد الهادي العفيف 

والرفيق  والصديق  األخ   2023 جانفي   10 الثالثاء  يوم  النقابيون  شّيع  حزين  يوم  يف 
املناضل محمد الهادي العفيف إىل مثواه االخري... وهم الذين جاؤوا من كل مختلف جهات 
مجانية  عن  الرشس  واملدافع  األسايس  التعليم  مناضل  املوت  غيب  ان  بعد  ـ  الجمهورية 
التعليم وبقائه عموميا يف كل املحافل واملحطات النضالية التي شارك فيها عىل امتداد سنوات 

عمره ـ املرحوم محمد الهادي العفيف كان وظّل كام هو بعيدا عن االصطناع وعن الرتف.

وكان إىل يوم وفاته انسانا يخدم اآلخر ويقّدم جليل الخدمات للمدرسة ولزمالئه وهو 
الذي أشعل شموع العلم والفرح إىل حد يوم رحيله حيث حرض الجميع جنازته التي كانت 
الدين  نور  العام  األمي  األخ  أبّنه  وقد  البياض  ناصع  وتاريخه  سمعته  مستوى  ويف  مهيبة 
الطبويب بكلمة نرشها كاملة لتكون عنوان محبة ووفاء، أليس هم السابقون ونحن الالحقون.

األخ األمي العام يؤبن املناضل محمد العفيف

20 ديسمرب القادم سيكون عمري 
سنة   60 املدنية  الحالة  حسب 
من  أين  العائلة  تأكيدات  رغم 
مواليد أوّسو وبـ»فضل« صديقي 
محمد الطرابليس سأكون مضطّرا 
ألمتم  األقل  عىل  أخرى  سنة  إىل 

األقدمية املطلوبة.
ورغم ذلك ما زلت طفال

حتى أخطايئ الصغرية
عىل  أكون  لن  ودفاعا  تاريخا 
آيت  قد  بل  فقط  إنعاش  رسير 
فكرة  فنحن  قربي  من  إليكم 

والفكرة ال متوت 
عبيثة مبفهوم أمي الخالدة

ديناصور حي«
)محمد الهادي العفيف(

ما لم تقله دموعي
عىل غري عادتك..
ودون علم أحد

صمتك  إىل  الطريق  شددت 
... األبدينْ

.. وكنَت كام روحي تعرفنْ
تنارص الجهر دوما

وأنت بقلب املدائن
» تقول »أنا البدوينْ
فكيف انسحبت..

من ساحة »الالم« ّسا
ال للهزميه... ال للهزميه

ال للسكوت
وال لنضال »الغنيمة«

يا صاحبي...
كيف تخرّيَت تاريخ موتك،

شتاء حزين...
كحزن، البلدنْ

.. فيه مضيت نحو األبدنْ

تركت الرفاق تركت البالد..
تركت حبيبة عمرك..

تركت بناتك
تركت الولد... 

وكنت تغّني إذا ما التقينا..
البالد  يحّب  ال  كام  البالد  أحّب 

أحد
يا صاحبي

ملاذا انسحبت... وكنت تقول
أحّب رفيقة عمري..

بنايت... وابني. عطور حيايت..
بهم سأصري...

... إذا عشت جدنْ
وعدَت صغريا صغريا..

وكنت بأعينهم ...
أبا ورفيقا...

... وعشق األبدنْ
يا صاحبي..

كنت بعيدا بعيدا... ومل تنتظرين.. 
وكنت رجوتك... 

.. أرجوك... ال تبتعدنْ
لنرشب آخر قهوه...
وأنت آلخر مره.... 

بباب »عرين األسد*« 
وأسعت... نحو الرتاب..

وأنت العزيز
وأنت الرفيق
وأنت الحفيد

وأنت الولد... 
لهذا الرتاب وهذا البلد..

ومل تنتظرين....
... لنحيص تواريخ رفقهنْ

وننىس... املكان.. وننىس العددنْ...
تنويه: *عرين األسد )االتحاد(

البقيـة ص 4* عبد الكريم الخالقي تونس

إىل روح أخي حممد اهلادي العفيف
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للوفاء والذكرى

مهمة الناطق الرسمي باسم النقابيني الثوريني زمن االستبداد والقمع 
سنة  أواخر  الداخلية  وزارة  ودهاليز  اإليقاف  زنازين  وعرف  املفتوح 

.1985
اإلنسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  أبناء  من  حقوقيا  مناضال  وكان 
األبرار فلم يتخلّف يوما يف الدفاع عنها ضّد تضييقات السلطة وال يف 
الوقوف إىل جانب املظلومني ويف وجه االنتهاكات دون متييز أو تفرقة..

وكان عاشقا للثقافة ومنارصا لإلبداع و ساهم يف إنجاح تجربة نوادي 
سينام الهواة بقليبية التي كان فرعها منارة يف الوطن. وعشق الشعراء 
ومظّفر  اللغامين  ومختار  ومنّور صامدح  والشاّب  املتنبّي  بشعر  ولهج 
الَنّواب ومحمود درويش وسميح القاسم والصغري أوالد أحمد والطيب 

بوعالق وآخرون بال حرص أو إحصاء..
الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب 

بالنقابات  بدءا  عّدة  نقابية  مسؤوليات  العفيف  رفيقنا  تقلّد  لقد 
من  ألكرث  بنابل  األسايس  للتعليم  الجامعي  بالفرع  مرورا  األساسية 
عقدين وصوال إىل نيل ثقة النقابيني ليكون عضوا يف املكتب التنفيذي 

لالتحاد الجهوي للشغل بنابل طيلة دورتني.
وملّا كان دوما مؤمنا بوعي بوجوب ضامن االستمرارية والتداول يف 
الجهوي  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  عدم  خرّي  فقد  النقابية  املسؤولية 

والتفّرغ للفرع الجامعي منذ سنة 2018.
كان ابن االتحاد البار، أو ليس هو من قال بحكمة بالغة: »االتحاد 
فكرة... والفكرة ال متوت..« فأحّب االتحاد حّد الولَه وتحّدى كّل يشء 
وبضامن  الداخيل  البيت  وبرتتيب  بالخيمة  مهوسا  وكان  عنه  دفاعا 
يف  تونس  أّن  جازما  يعتقد  ألنه  تنازالت،  األمر  استدعى  ولو  الوحدة 
املراحل  يف  والنقابيني  النقابيات  دور  وأن  االتحاد  إىل  دوما  حاجة 
يف  وهو  حتّى  يرّص  فكان  آخر...  دور  بأي  تعويضه  ميكن  ال  الصعبة 
أوج أزمات مرضه عىل الحضور واستكامل النشاط واملهاّمت ومتابعة 

الشأن النقاب..
العصفور مسكون مبنظّمة حّشاد ألنّه يدرك قيمتها ومكانتها وعمقها 
حياته  عىل  خوفه  من  أكرث  عليها  ويخاف  الوطني  ودورها  الشعبي 
وببناته.. العفيف مل يكن نقابيا عاديا..كان حامال لهموم شعبه مدافعا 

عن املستضعفني مؤمنا بهم. 
الله أكرب٬ الله أكرب٬ الله أكرب 

للناس  محبّا  مختلفا...  نوعيا...  صلبا...  مناضال  نابل  جهة  تودّع 
والوطن... مل يؤذ أحدا ومل يسئ إىل أّي كان ولو كان له خصام... رحل 
ليس  العفيف  عفيّا...  نابضا  حيّا  بيننا  سيستمر  لكنه  العفيف جسدا 

رجال عاديا إنه رجل بحجم وطن..

نعزّي زوجتك ليىل وبناتك فداء وغادة وسريين وابنك فادي وبقيّة 
األهل... 

والزهراء  وقليبية  نابل  ونعزّي  فيك  أنفسنا  ونعزّي  الوطن  نعزّي 
عىل  نبقى  أن  نعاهدك  ومراتَعك...  ربوَعك  والهوارية  االغزاز  وحاّمم 

العهد مخلصني لشعبنا..
العفيف روحك اآلن تحلّق عاليا وقد كنت دوما تؤمن بأّن النضال 

تختزله فكرة..لذلك سنواصل تجسيم قيمك و أفكارك..
فـ»ال يشء يطلَُع من مرايا البحِر يف هذا الحصاِر عليَك 

أن تِجَد الجسْد يف فكرة أُخرى
وأن تجد البلْد يف ُجثٍَّة أخرى

وأن تِجَد انفجاري يف مكان االنفجار..
أينام َولَّيَْت وجهَك:

كلُّ يشء قابٌل لالنفجاِر«
يا أيّتها النفس املطمئّنة ارجعي إىل ربّك راضية مرضية«. 

صدق الله العظيم.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

* نرص الدين سايس
كلمته  يف  الطاهري  سامي  األخ  بّي 
املوسع  التنفيذي  املكتب  أن  االفتتاحية 
يقوم  جديدا  نضاليا  مسارا  اقرتح  املنعقد 
النقابية  القواعد  مع  التشاور  تعميق  عىل 
ندوات  عقد  عرب  وذلك  الجهات  مبختلف 
املقرتحات  تقديم  أجل  من  اإلطارات 
التي  الوطنية  اإلدارية  للهيئة  والتوصيات 
ستنعقد يف األسابيع القادمة. وانطلق األخ 
مظاهر  باستعراض  البداية  يف  الطاهري 
رأس  باعتباره  السيايس  الوضع  يف  التأزم 
النقابية  املنظمة  أن  مربزا  وأصلها  األزمة 
دميقراطيا  البناء  صيانة  دوما  حاولت 

وتأمينه بالقطع مع الظلم والحيف لكن العرشية األخرية كانت عنوانا 
بارزا للفشل من خالل التعامل مع البالد مبنطق الغنيمة واالصطفاف 

واملحسوبية والفساد.
تنامي  اىل  نبهت  قد   2019 ومنذ  النقابية  املنظمة  أن  وأضاف 
الوضع ال ميكنه  أن  وإىل  الشعبي  واالحتقان  السيايس  التأزم  مظاهر 
ان يتواصل لذلك قدمت مبادرة اىل رئيس الجمهورية لكنه مل يتفاعل 
تتويجا  كانت  جويلية   25 لحظة  أن  السياق  ذات  يف  موّضحا  معها 
والشارع  املدين  واملجتمع  والنقابيي  والنقابيات  العامل  لنضاالت 
االتحاد  بأن موقف  أيضا  وبي  فرديا  إنجازا  وليسس  التونيس عموما 
تاريخية الستعادة  التعامل مع لحظة 25 جويلية كفرصة  إيجايب يف 
بريق الثورة وشعاراتها وتحقيق انتظارات الشعب. يف املقابل يجب 
بياض وإمنا هو  بأنه صّك عىل  اإليجايب  النقايب  التعاطي  يُفهم  أن ال 
سلطة  وإعالء  والدميقراطية  الحريات  بدعم  مرشوط  نقدي  إسناد 
القانون والفصل بي السلطات لكن بعد أن جاء املرسوم 117 حذرت 
املنظمة النقابية مجددا من بداية االنحراف واالنزالق وعدم املبادرة 
أن  ورغم  التشاركية.  عرب  الخيارات  وتعديل  واإلصالح  باملحاسبة 
حكومة رئيس الجمهورية كانت بال برامج وال كفاءات إال أن املنظمة 
النقابية واعتبارا لخصوصية الوضع العام بالبالد مل تتجه نحو الصدام 
االنحرافات  من  للتقليص  اإليجايب  الضغط  تسليط  عىل  عملت  بل 
الدستور  منحها  التي  املطلقة  بالسلطات  عالقة  يف  مواقفها  وتبليغ 
املرور  منطق  يجذر  الذي  االنتخايب  القانون  وكذلك  للرئيس  الجديد 
بالقوة ومن هذا املنطلق طالب االتحاد بتأجيل االنتخابات ألنه عىل 
قناعة بأن التأسيس للبناء القاعدي ورضب األجسام الوسيطة وتغييبها 
ملا  السيايس  املسار  وبخصوص  السيايس.  املشهد  تعكري  من  سيزيد 
يغري موقفه من  االتحاد مل  أن  الطاهري  األخ  أبرز  بعد 25 جويلية، 
اللحظة لكنه يتفاعل مع مختلف املستجدات ويبدي مواقفه تجاهها 
وحول مبادرة االتحاد لحلحلة األزمة السياسية، أكد األخ األمي العام 
الرابطة  املساعد أن االتحاد يتناقش مع عدد من األطراف من بينها 

للمحامي  الوطنية  والهيئة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
موضحا أن الحوار هو الطريق إلنقاذ البالد مربزا أن املبادرة مفتوحة 
لعديد األطراف األخرى من بينها اتحاد الطلبة واتحاد املعطلي واتحاد 
املرأة واملنتدى االقتصادي واالجتامعي وغريها من املكّونات املستقلة 
عىل أن هذا املسار ال يقبل أن ينخرط يف مسار إنقاذ البالد من كان 
سببا يف غرقها واعتربها غنيمة وسفر شبابها كام أن املبادرة ال ميكنها 
أن تستثني األحزاب ألن املنظمة النقابية ترى أن القطع مع األحزاب 
عبثي وال ميكنه تأمي العملية الدميقراطية ألن النموذج القائم عىل 
األشخاص ال يتيح املحاسبة واملساءلة زيادة عىل أن فرص نجاحه يف 

نظام دميقراطي ناىشء محدودة.
وبّي األخ الطاهري أن املنظمة النقابية منفتحة عىل كل اإلمكانات 
مبا فيها فسح املجال للمراجعة لكنها باملقابل ال ميكن أن تقبل بإهدار 
الحوار  أن  الفرص وتحويل تونس إىل مخرب تجارب وأبرز  املزيد من 
القادمة من خالل  الفرتة  تونس وهو من سينقذها يف  أنقذ  هو من 
والقطع مع  الواقع  األمر  تأبيد سياسة  األمل عرب رفض  إحياء  إعادة 
كل مقومات الحكم الفردي والصالحيات املنتفخة عىل حساب بقية 
بالتأكيد  كلمته  الطاهري  األخ  وختم  املؤسسات.  وبقية  السلطات 
مبقايضة  يقبل  ولن  والرعب  الخوف  باستقرار  يقبل  لن  االتحاد  أن 

االستقرار باالستبداد.
... ويف ندوة اإلطارات بسليانة:

مختلف  مع  يتفاعل  هو  وإمنا  مواقفه  يغري  مل  االتحاد  أن  أبرز 
أحادي  بشكل  األخرية  اآلونة  يف  تطرح  التي  والخيارات  املستجدات 
 25 لحظة  منذ  كلمتها  قالت  حشاد  منظمة  أن  عىل  وشّدد  وفردي 
املجتمع  من  عديدة  أطياف  لنضاالت  تتويجا  اعتربها  والتي  جويلية 
املدين ويف مقدمتهم االتحاد العام التونيس للشغل. وأشار إىل تحفظات 
املنظمة النقابية بشأن نص الدستور ومقاطعة الحوار الوطني الذي كان 
حوارا صوريا وعىل املقاس شأنه شأن القانون االنتخاب الذي أدى إىل 
العزوف عن االقرتاع وزادت نسبة العزوف جراء العبثية التي طبعت 
لتمثيلية  املثىل  السبل  حول  والنقاش  الجدية  وعدم  السيايس  املسار 

القانون االنتخاب  النياب لكن هذا  وصالحيات وازنة وفاعلة للمجلس 
الجديد زاد من تعقيد األمور وبعد أن كان الشعب موحدا بدأ يتجه 
تدريجيا نحو االنقسام والتشظي والفرقة زد عىل ذلك الفرقة والتنافر 

السيايس والحزب.
وتحدث األخ األمني العام املساعد عن ضعف األداء الحكومي والعجز 
الجيل يف إدارة الشأن العام وإيجاد مخارج لألزمة املستفحلة يف ندرة 
املواد األساسية وارتفاع األسعار وتنامي نسب التضخم وذلك بالتوازي 
اإلنقاذ  خيارات  مختلف  حول  والتشاور  التشاركية  درجة  مع ضعف 

واإلصالح.
الوطن  إرادة  سلبت  املتعاقبة  الحكومات  أن  الطاهري  األخ  وأكد 
بالخيارات الخاطئة والهرولة نحو الدائنني الخارجيني يف كنف التعتيم 
والرسية ودون تشاركية وأضاف أن مسار التفاوض مع صندوق النقد 
وااللتزامات  الرشوط  حول  إلعالم  وجود  وال  بدوره رسيا  كان  الدويل 
قانون  منها يف  والتي ظهر جزء  البالد  التي ستفرض عىل  واإلكراهات 
بشكل  مرتهنا  وقانونا  بامتياز  جبائيا  قانون  كان  والذي  األخري  املالية 
مفرط اىل املديونية الخارجية وأبرز يف هذا الصدد أنه كان يفرتض أن 
تعبئة  برنامج وخيارات وطنية تستهدف  تفاويض حول  ينطلق مسار 
الرضورية  باإلصالحات  والقيام  الداخلية  املديونية  خالل  من  املوارد 

ملؤسسات القطاع العام وإحياء دور الدولة يف االستثامر.
وشّدد األخ االمني العام املساعد عىل أنه ال مفّر من الحوار ألنه السبيل 
املطروحة  التضحيات  وحجم  البالد  إنقاذ  سبل  حول  للتوافق  االوحد 
القادر  وهو   2013 يف  تونس  أنقذ  الذي  هو  والحوار  طرف  كل  عىل 
املشاورات  ستكثف  النقابية  املنظمة  أن  مؤكدا  حاليا،  إنقاذها  عىل 
وطنية  خيارات  إقرار  نحو  والدفع  البالد  يهّدد  الذي  النزيف  لوقف 
يسمح  يعد  مل  املجال  وان  وتشاركية  جامعة  واجتامعية  دميقراطية 
اليوم مبزيد إضاعة الوقت كام لن يسمح باالنزالق مجددا نحو الحكم 
الفردي والخيارات املفروضة وتكميم األفواه خامتا تدخله باإلشارة إىل 
أن املنظمة النقابية حريصة عىل بلورة موقف نقاب جامع مفتوح عىل 

األطراف التي تتقاطع يف ثوابتها مع منظمة حشاد. 

األخ سامي الطاهري يف جندوبة وسليانة: 

لـن نقبـل باستقـرار اخلوف كمـا لـن نقبل بمقايضـة االستقـرار باالستبــداد
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في المجلس الجهوي للشغل بالقيروان

االتحاد يلعب دوره الوطني وسياسات الحكومة ارتجالية
* طارق السعيدي   

قال األخ صالح الدين الساملي األمني العام 
الدواوين  قسم  عن  املسؤول  املساعد 
واملنشآت خالل ترؤسه املجلس الجهوي 
للشغل بالقريوان املنعقد يوم 04 جانفي 
2023 ان االلتقاء مع النقابيني يف مستوى 
يف  تتمثل  ملّحة  لحاجة  يأيت  الجهات 
الوضع املعقد والصعب يف البالد. وأضاف 
أنه من الرضوري رّص الصفوف الداخلية 
تفرتض  النضالية  اللحظة  الن  لالتحاد 
عرب  الداخيل  والتامسك  الوحدة  دعم 
التشاور مع القاعدة النقابية. وذكّر األخ 
االمني العام املساعد مبوقف االتحاد من 
مختلف مراحل املسار السيايس منذ بيان 
26 جويلية إىل حدود االنتخابات األخرية 
كاالستفتاء  املحطات  مبختلف  مرورا 
أن  وبنّي  التشاورية.  اللجنة  إىل  والدعوة 
االتحاد معني بكل القضايا الوطنية وانه 
الوطنية  القضايا  مختلف  يف  بدوره  قام 
بدورهم  قاموا  النقابيني  أن  مؤكدا 
الوقت  اىل  االستعامر  فرتة  منذ  الوطني 
املساعد  العام  الحايل. ورشح األخ األمني 
موقف االتحاد من خالل تاريخه النضايل 
العريق بني دوره النقايب ودوره الوطني. 
األخ  وانتقد  فاعال وطنيا.  يزال  وكان وال 
األمني العام املساعد العالقة بني السلطة 
يف  توترا  تشهد  التي  واالتحاد  التنفيذية 
برنامج  هي  الجوهرية  الخالف  نقطة 
الحكومة وما تحاول فرضه من سياسات 
والفئات  العامل  مصلحة  تخدم  ال 
الشعبية الهّشة ومنها مسألة رفع الدعم 
امللف  هذا  معالجة  ميكن  ال  انه  معتربا 
إن  وقال  بالدعم.  املعنيني  تحديد  قبل 
أن  عىل  يؤرش  املالية  قانون  يف  ورد  ما 
املعنيني  حول  تصورها  لديها  الحكومة 
بالدعم باعتبار أن القانون تضمن خفض 
الدعم مؤكدا رفض أي قرار أحادي لرفع 
الدعم ورشح أن رفع الدعم سيؤثر سلبا 
عىل املرفق العمومي مثل النقل الجهوي 
ونقل الطلبة والتالمذة. كام متثل مراجعة 
مساهمة الدولة يف املؤسسات العمومية 

والتفويت يف املؤسسات غري االسرتاتيجية 
العام  األمني  األخ  وتحدث  خالف  محل 
أجل  من  االتحاد  مبادرة  عن  املساعد 
بصدد  املبادرة  إن  وقال  البالد  إنقاذ 
البلورة مشريا إىل أن املجلس الجهوي يأيت 
املبادرة  اجل هذه  التشاور من  إطار  يف 
وهياكله  االتحاد  حرص  عىل  مشّددا 
آراء  ملختلف  االستامع  عىل  القيادية 
والهياكل  الجهات  مختلف  يف  النقابيني 

قبل بلورة تصور نهايئ للمبادرة.

قرار قاعدي
العام  الكاتب  السبوعي  السيد  األخ  قال 
إن  بالقريوان  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
توصيات  اثر  ينعقد  الجهوي  املجلس 
ومجلس  املوسع  التنفيذي  املكتب 
أن  يجب  القرار  أن  مؤكدا  القطاعات 
وجود  الرضوري  من  وانه  قاعديا  يكون 
جسور تفاعل بني مختلف هياكل االتحاد 
العام التونيس للشغل. وإنه عىل النقابيني 
التكلم بوضوح ورصاحة من أجل البناء، 
داعيا اىل تبليغ صوت النقابيني يف الجهة. 
ورشح األخ الكاتب العام للنقابيني أهمية 
هذه املحطة الوطنية التي يجب التداول 
حولها بعمق وفرس أن ما تعيشه الجهة 
من ضعف تنموي وإشكاليات اجتامعية 
السياسات  عن  ناتج  وشائكة  متعددة 
أن  واعترب  الفساد..  تفيش  وعن  العامة 
سطوة العصابات وغياب الدولة قد أدى 
إىل تراجع التنمية وإىل رضب كل املرافق 
وانتقد  التونسيني  قوت  استنزاف  إىل 
الحكومة  تريد  الذي  الليربايل  الربنامج 

من  الكثري  وجود  إىل  مشريا  تنفيذه 
الحلول األخرى البديلة عن مزيد اعتصار 

الشعب.
 نقاشات ومقترحات

املجلس  أعضاء  النقابيني  لإلخوة  وكان 
الجهوي للشغل بالقريوان كلامت مبا أن 
مستعدون  الجهة  يف  والنقابيني  العامل 
للنضال من أجل البالد ومن أجل مصلحة 
الحالية  اللحظة  ان  مؤكدين  الوطن 
تستوجب دورا كبريا لالتحاد. وذكر عدد 
من املتدخلني أن الوضع يستوجب مزيد 
عدد  أبرز  كام  الصفوف  ورص  الوحدة 
من اإلخوة املتدخلني ان االتحاد منظمة 
وطنية لها دورها الوطني مؤكدين رفض 
املطلبية.  مربع  يف  حرصه  محاوالت  كل 
مزيد  إىل رضورة  اإلخوة  من  عدد  ودعا 
تطوير الخطة االتصالية واإلعالمية جهويا 
مواقف  ورشح  إبراز  أجل  من  ووطنيا 
أن  خاصة  الشعب  عموم  لدى  االتحاد 
االتحاد يقف اىل جانب الشعب وحقه يف 
العيش الكريم. وانتقد اإلخوة النقابيون 
تعطل  يشهد  الذي  التنموي  الوضع 
املجاالت  مختلف  يف  التنموية  املشاريع 
الصالح  باملاء  التزود  نقص  إىل  مشريين 
التي  العيون  حاجب  يف  خاصة  للرشاب 
تعيش العطش. وانتقد اإلخوة النقابيون 
الدعم وقالوا  الحكومة يف مجال  سياسة 
منها  يستفيد  املدعمة  املواد  بعض  إن 
يحتاجونهم  من  حرمان  مقابل  األغنياء 
تعمق  الحكومية  السياسات  أن  واعتربوا 
األزمات وال تحلها وهو ما يفرض مقاربة 

جديدة 

في المجلس الجهوي ببنزرت

وقانون  انتكاسة  عرف  جويلية   25 مسار 
مالية 2023 زاد من األوجاع

ترأس األخ سمري الشفي األمني العام أشغال املجلس الجهوي ببنزرت الذي أصدر يف ختام أعامله 
البيان التايل:

 2023 جانفي   9 يوم  املجتمعني  ببنزرت.  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  أعضاء  نحن 
العامل  العام املساعد املسؤول عن املرأة والشباب  بدار االتحاد بإرشاف األخ سمري الشفي األمني 

والجمعيات واملؤسسات الدستورية. 
التقدمي  وتوجهه  النضايل  بإرثه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  عن  نعرب  وإذ 

الدميقراطي فإننا:
نجّدد دعمنا للقضايا العادلة يف العامل ويف مقدمتها القضية الفلسطينية ونحيي صمود شعبنا األعزل 
واإلنسان  األرض  تستهدف  التي  املتكررة  الصهيونية  لالعتداءات  مقاومته  يف  املحتلة  األرايض  يف 

واملقدسات اإلسالمية واملسيحية.
املنعقد يف  املوسع  التنفيذي  املكتب  لتوصية  تنفيذا  ببنزرت  الجهوي  انعقاد أشغال املجلس  ويأيت 
21/12/2022 يف ظل أزمة شاملة ومعقدة متر بها البالد ويعاين بسببها الشغالون وعموم املواطنني 
انهيارا رهيبا يف مقدرتهم الرشائية وظروفا مادية صعبة وغري محتملة تنذر بانفجار اجتامعي نتيجة 
سياسات ما بعد الثورة. إن تردي الوضع العام يف البالد سياسيا واقتصاديا واجتامعيا ومتادي السلطة 
الحقيقية للمشاكل املطروحة  الحلول  العام وافتقارها إىل  الشأن  انتهاج سياسة فردية يف إدارة  يف 
يحتّم  البالد  به  متر  الذي  املأزوم  الوضع  إن  ضحاياه.  أول  وسيكونون  رضيبته  الشغالني  سيدفع 
واالجتامعية  االقتصادية  منظوريه  حقوق  عن  الدفاع  يف  التاريخية  مسؤوليته  تحّمل  االتحاد  عىل 

واستحقاقات شعبنا يف الحرية والكرامة والعدالة االجتامعية. 
فعىل الصعيد الوطني العام مل تعد االزمة متعددة األبعاد خافية عىل احد. نتيجة االنتكاسة التي 
عرفها مسار 25 جويلة 2021 الذي مثل وعدا بالقطع مع العرشية السوداء ومنظومتها السياسية 
الفاسدة غري أن هذا املسار انتهى اىل التفريط يف قيم الشغل والحرية والكرامة. ويف املجال االقتصادي 
كان الفشل حليفا للخيارات والسياسات االقتصادية التي استأثرت السلطة التنفيذية لنفسها بحق 
رسم مالمحها. وكان من نتائج هذه السياسات األحادية أن تفاقمت املديونية واالرتهان إىل الخارج 
التبادل. وتحّققت نسب منّو سلبي  اإلنتاج ومنظومة  آلة  املانحة. وتعطلت  والجهات  القوى  وإىل 
وتراجعت قيمة العملة وشحت املوارد املالية للدولة. وقد تجلّت مالمح األزمة الشاملة عىل الصعيد 
االجتامعي سواء تعلق األمر بالشغالني وكذلك بعموم املواطنني حيث مل تسلم كل الفئات االجتامعية 
وخاصة الهّشة منها من التّدهور املريع ملقدرتهم الرشائية نتيجة ندرة السلع واالرتفاع املشّط يف 
نتيجة  للشغالني كان  املادية  للظروف  التدهور  التضخم نسب غري مسبوقة. هذا  بلغ  االمثان وقد 
متوقعة وحتمية لسياسات الحكومة وتوجهها نحورفع الدعم وانتهاكها للحقوق وعىل رأسها الحق 

النقايب بعد غلق باب التفاوض مبوجب املنشور 20 ثم املنشور 21.
للشغالني وملنظمتنا  دافعا  الوضع ومآالته متثل  أن هذا  يعترب  ببنزرت  الجهوي  املجلس  فإن  لذلك 
لحقوقهم وكرامتهم وخاصة  يتوجب عليهم من نضاالت ضامنة  ما  العتيدة منظمة حشاد خوض 

تفعيل اتفاق 6 فيفري.
يثّمن املجلس الجهوي مبادرة االتحاد العام التونيس للشغل إلنقاذ البالد. ويعرب أعضاؤه عن التزامهم 
بكل الخيارات النضالية التي تتخذها سلطات القرار يف االتحاد يف عالقة بالوضع االجتامعي وإنقاذ 

البالد من األزمة الخانقة التي متّر بها. 
القطاعات إىل مزيد متتني وحدتهم  النقابيات والنقابيني يف كل  الجهوي بكافة  كام يهيب املجلس 

وااللتفاف حول منظمتهم انتصارا لقيم العدالة والحرية وذودا عن حرمة الوطن.

شفاًء عاجال
خضع األخ نزار بن صالح الكاتب العام للجامعة العامة للتّعليم العايل 

والبحث العلمي إىل عملية جراحية يوم الثالثاء 10 جانفي 2023، 
مبستشفى شارل نيكول.

كل متنيات املكتب التنفيذي للجامعة العامة له بالسالمة والشفاء 
واستعادة موفور الصحة يف أقرب اآلجال.

تّم إحياء ذكرى الشهيد سعيد قاقي بإرشاف األخ أنور بن 
الدراسات  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  قدور 
والتوثيق، بحضور عائلته ورفاقه يف الجامعة العامة للسياحة 

والصناعات الغذائية والتجارة.
ويالت  عاىن  السياحة  قطاع  من  قاقي  سعيد  واملناضل 
الظلم والتعذيب وفتكت به آلة التعذيب وأردته قتيال يوم 

9جانفي 1979 عن عمر يناهز 49 سنة.
واجه الشهيد سعيد قاقي السجون يف الستينات وكان كاتبا 
إيقافه  تّم  للسياحة سنة 1973، كام  العامة  للجامعة  عاما 
ضمن  وحوكم  القمع  واجه   ،1978 جانفي   26 احداث  يف 

القيادة الرشعية صحبة عدد من النقابيني.
تّم نقله إىل عدة مستشفيات جراء التعذيب ومنح الرساح 

السجن صحبة رفاقه  البقاء يف  الرشطي لكنه رفض وفضل 
الله الفقيد  إىل أن وافته املنية يوم 9 جانفي 1979. رحم 
الذي سيبقى مثاال للتضحية والصدق يف النضال والدفاع عن 

االتحاد وعن البالد.

إحياء ذكرى الشهيد سعيد قاقي   

مثال التضحية والنضال الصادق
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 غلق معمل السيليلوز قرار ظالم ومستعدون للنضال
املجلس  أشغال  عىل  الداخيل  النظام  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  العياري  فاروق  األخ  أرشف 
الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين الذي أكد يف كلمته االفتتاحية املسؤولية التاريخية لالتحاد الذي 
شارك يف معركة التحرير ودفع عددا من ابرز شهداء الحركة الوطنية لذلك من الطبيعي ان نجده يف مقدمة 
القوى الوطنية التي تدفع نحو انقاذ البالد من الهوة التي سقطت فيها من خالل التداين الخارجي والسعي 
الرضاء صندوق النقد الدويل الذي ال يريد الخري للبالد وبنّي االخ فاروق العياري اّن نسب التداين ورشوطها 
املجحفة، اصبحت فوق طاقة البالد ومواردها ومواطنيها الذين اعيتهم عمليات البحث اليومية عن املواد 
النقايب  الحق  الذي اسقط  بعد 20  الصادر  باملنشور عدد 21  كالزيت والحليب والفرينة مرورا  املعيشية 
وفرض عليه قيودا مام جعل التفاوض النقايب مرشوطا وهو ما ترفضه املنظمة التي بعثت حية وحرة كام 
توقف االخ فاروق العياري امام حزمة االداءات التي جاء بها قانون املالية لسنة 2023 والذي مل تشارك يف 
اعداده املنظامت الوطنية واملهنية، وقد ابدى الحارضون استعداد مواطني ومواطنات والية القرصين التي 
مل تستفد بأي يشء من سنوات الثورة رغم مساهمتها الفاعلة يف اسقاط املنظومة السابقة للنضال والدفاع 
عن حق الجهة يف العيش الكريم بعد غلق معمل السيليلوز بعد شهر واحد من العمل وهو ما اصاب الجهة 

بخيبة أمل كبرية جراء عدم صدقية وزارة الصناعة.
* رمزي الجّباري

املجلس الجهوي بالقصرين 

يف املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل 

* طارق السعيدي
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  األخ  قال 
قسم الشؤون خالل ترؤسه املجلس الجهوي للشغل بالكاف ان 
بعد  ارتدادا وتراجعا عن مسار 25جويلية  السيايس ميثل  املسار 
أن  اعترب  الدستور. كام  إعداد  انتهاجه يف  الذي وقع  التفرد  نهج 
املستويني  عىل  خطرة  انعكاسات  اىل  أدى  قد  السيايس  الوضع 
االجتامعي واالقتصادي. وأضاف أن األزمة الحالية مركبة ومعّقدة 
املجاالت.  مختلف  الضبايب عىل  السيايس  الواقع  تأثري  مدى  تربز 
الخيار  عىل  باالعتامد  األزمة  ملعالجة  الحكومة  خيارات  وفّس 
كلفة  وتحميلهم  الفقراء  اعتصار  إىل  الهادف  املتوحش  الليربايل 
األزمة وهو ما يربز يف ميزانية 2023 التي تعترب ميزانية مجبى. 
الدعم  العام املساعد عن خفض ميزانية  كام تحدث األخ األمني 
وهو ما سيرتتب عنه خفض الدعم املوجه إىل الفقراء والطبقات 
مستوى  ويخفض  التونسيني  كاهل  سيثقل  أنه  كام  الضعيفة. 

للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني  خالفا  هناك  أن  مؤكدا  عيشهم 
الدعم  مستحقي  تحديد  يف  أساسا  يتمثل  الدعم  حول  والحكومة 
الذي تريد الحكومة توجيهه إىل العائالت املعوزة فقط وهو ما يعني 
حرمان الفئات الشعبية الواسعة من الدعم كام أن امليزانية الحالية 
بشكل  الحكومية  والسياسات  واالجتامعية  االقتصادية  وانعكاساتها 
العام  االتحاد  أن  معتربا  التونسيني  مكتسبات  عىل  خطرا  متثل  عام 
التونيس للشغل ال ميكن أن يسكت وأكد ان الهيئة اإلدارية الوطنية 
إىل  وأشار  األزمة.  الحدث ويف عمق  قرارات يف مستوى  لها  ستكون 
واملالحقة  والتضييق  بالتشويه  االتحاد  تستهدف  الحكومات  كل  أن 
الشعب.  وللتفويت يف مكتسبات  للخوصصة  الرافض  بسبب موقفه 
واعترب ان الخوصصة متثل أكرب نقاط الخالف مع الحكومة التي تسعى 
ومراجعة  البورصة  يف  اإلدراج  ومنها  ملتوية  بأساليب  التفويت  إىل 
æمساهمة الدولة يف املؤسسات العمومية وقدم األخ األمني العام ا

ملساعد بسطة عن مسار التفاوض بني الحكومة واالتحاد يف مختلف 
املطالب واملحطات النضالية الكربى ومنها اإلرضاب العام يف القطاع 
العام يوم 16 جوان وقال إن االتحاد متكن من الحصول عىل الزيادة 
اتفاقاتها  انقلبت عىل  الحكومة  الوضع الصعب وإن  يف األجور رغم 
ويف مقدمتها عدم تطبيق اتفاق 06 فيفري مع اإلبقاء عىل املنشور 
21 وبنّي أن الوضع يشهد تراجعا عن مختلف االتفاقات وهو ما مل 

يعد القبول به. 

استعداد للنضال
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السايح  كامل  األخ  أكد 
بالكاف أن املجلس الجهوي ينعقد يف إطار متابعة توصيات املكتب 
التنفيذي املوسع ومجلس القطاعات من اجل اإلسهام يف بلورة البديل 
الذي سيقدمه االتحاد إلنقاذ البالد وشّدد األخ الكاتب العام عىل ان 
الوضع صعب ومعقد وان األزمة مركبة وتستوجب التدخل وأضاف 
البوصلة يف  البالد وتعديل  إنقاذ  أجل  بدوره من  االتحاد سيقوم  أن 
اتجاه مسار يخدم التونسيني مؤكدا أن الربيع يجب أن يكون للجميع 
وأن من حق التونسيني أن يعيشوا عيشا كرميا وشّدد عىل أن الجهة 
مستعدة للنضال من اجل إنقاذ تونس مربزا عىل ان الجهة ستقدم 

املقرتحات لتدعيم مواقف االتحاد العام التونيس للشغل.
خيمة التونسيني

أجمع اإلخوة النقابيون املشاركون يف أشغال املجلس الجهوي عىل 
أن االتحاد خيمة كل التونسيني وأنه من الرضوري أن يتحرك يف كل 
االتجاهات داعني إىل أن تكون املبادرة يف حجم التحديات املطروحة 
عىل الوطن. مبا أن الوضع أصبح محرجا جدا عىل مختلف األصعدة 
وانه من الرضوري التحرك. وانتقد اإلخوة النقابيون املتدخلون قانون 
املالية للسنة الحالية معتربين انه قانون خطري وال يجب ان ينفذ وان 
عىل الحكومة مراجعة خياراتها. ومثن اإلخوة النقابيون الجهد الكبري 
كل  خيمة  ميثل  الذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  به  يقوم  الذي 
الجامع وقدم اإلخوة عدة مقرتحات نضالية من  التونسيني والفضاء 

شأنها دعم املبادرة وتوفري أسباب النجاح لها.

املؤمتر  عقد  تقّرر  انه  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
 24 الثالثاء  يوم  وذلك  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العادي 
جانفي 2023 بداية من الساعة التاسعة )09( صباحا بدار االتحاد 

الجهوي للشغل بباجة.
او  الجهوي  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  يفتح 
الهيئة الجهوية للنظام الداخيل او الهيئة الجهوية للمراقبة املالية 

بداية من يوم الثالثاء 10 جانفي 2023.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية 
النظام  من   )89( والثامنون  التاسع  بالفصل  عليها  املنصوص 
مطالب  يقّدموا  ان  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  الداخيل 
للشغل،  التونيس  العام  العام لالتحاد  االمني  االخ  باسم  ترشحهم 
13 شارع الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس 1002، عرب الربيد 
السيع او مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.

االثنني 16 جانفي 2023  يوم  الرتشحات  لقبول  أجل  آخر   *
عىل الساعة الرابعة والنصف )16٫30( بعد الزوال.

يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة ال 
تقل عن 7 سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص 

الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة 
سنوات   6 عن  تقل  ال  ملدة  تحملها  قد  او  الرتشح  عند  متوالية 

كاملة.
اشهر  ثالثة  تتجاوز  ال  الوالية وجوبا يف مدة  يقيم مبركز  ان 

بعد انتخابه.
* مالحظة:

الجهوي  التنفيذي  باملكتب  املتقاعدين  عدد  يتجاوز  ال 
العضوين.

طبقا  االقل  عىل  امرأتني  الجهوي  التنفيذي  املكتب  يضم 
امرأة  تقديم  عدم  مينع  وال  الداخيل،  النظام  من   )87( للفصل 

لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يجب ان يتضمن املطلب:

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

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

املؤتمر االنتخابي لالتحاد الجهوي بباجة
االتحاد سيكون يف حجم التحديات وال بدّ من إنقاذ البالد
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املجلس  اشغال  املساعدة  العامة  األمينة  بوستة  سهام  األخت  ترأست 
الجهوي بقابس التي صدرت عنه الالئحة التالية:

نحن اعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بقابس املجتمعني 
بدار االتحاد الجهوي للشغل بقابس بإرشاف األخت سهام بوستة االمينة العام 
اعتزازنا  نؤكد  الثقافية،  واالنشطة  النقايب  التكوين  عن  املسؤولة  املساعدة 
النضايل  ولخطها  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  ملنظمتنا  باالنتامء 
فيها  اختلطت  فارقة  تاريخية  لحظة  يف  ونحن  خاصة  والدميقراطي  الوطني 
الرؤى والتوجهات وانسداد االفق وان الدور التاريخي والريادي لالتحاد يحتم 
عليه االخذ بزمام االمور مع القوى الوطنية والدميقراطية واملنظامت واملجتمع 
املدين واملبادرة لحل مجمل القضايا وانقاذ البالد من االزمة الخانقة التي متر 
واالنضباط  السلطة  تنتهجها  التي  والالشعبية  الالوطنية  الخيارات  نتيجة  بها 
الوطنية  السيادة  تستهدف  والتي  الدولية  النهب  صناديق  إلمالءات  الكيل 
ورضب املرفق العام ومزيد تفقري الشعب بشكل غري مسبوق مام يحتم هبّة 
امام  منظمتهم  حول  وااللتفاف  الصفوف  لرص  والشغالني  النقابيني  جميع 
حملة التشويه والشيطنة واالتهامات الباطلة تجاه املنظمة وقياداتها لرضب 

العمل النقايب ومحاولة الحد من دورها الوطني يف مختلف املجاالت.
اثر  بفرتة مرتدية غري مسبوقة  مام  الجهوي مير  الوضع  فان  اما جهويا 

كل  داخل  العمل  سريورة  وعىل  جهويا  املطروحة  امللفات  مجمل  عىل  سلبا 
االدارت واملؤسسات بالجهة وعدم تفعيل قرارات املجالس الوزارية املتعلقة 

باالستحقاقات الجهوية )الصحة/التشغيل/البنية التحتية/التلوث...(.
اذ منذ تويل الوايل الحايل ملهامه اتّسم اداءه بالضعف والتعّنت وانتهاج 
النقابيات  النقايب باستهدافه  بالرأي ورضب العمل  سياسة املغالطة واالنفراد 
والنقابيني كام استغل منصبه ونفوذه للقيام مبامرسات ذاتية وسلوكات ال  تليق 
مبنصب وال للجهة مربرا ذلك بعالقته املبارشة والشخصية برئيس الجمهورية 
لتمرير كل قراراته بالقوة والرتهيب مام ادى إىل  بوادر فوىض وانفجار عىل 

التي اعلنها االتحاد الجهوي  كل املستويات بالجهة رغم االحرتازات املسبقة 
للشغل بقابس عند تسميته ملعرفته الجيدة بطبيعة الشخص.

وبناء عىل ما تقدم وحفاظا عىل السلم االجتامعي بالجهة يطالب املجلس 
الجهوي »سلطة القرار« باتخاذ االجراء املناسب إزاء هذا الوايل حتى ال نجد 

انفسنا مضطرين للدخول يف سلسلة من التحركات االحتجاجية.
مسؤولياتنا  امام  يضعنا  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  الوضع  ان 
التاريخية والوطنية ويجعلنا يف انضباط وانتصار ملرشوع االتحاد العام التونيس 

للشغل وخياراته ونعلن استعدادنا التام لخوض كل املعارك النقاذ البالد.

مجلس االتحاد الجهوي للشغل بقابس

ال للخيارات الالوطنية والوالي لم يلعب دوره

قرر املكتب التنفيذي للجامعة العامة لعملة التعليم العايل والبحث العلمي 
 16 ابتداء من يوم  2023 تنفيذ وقفة  احتجاجية يومية  09 جانفي  املجتمع يوم 
جانفي 2023 إىل غاية 21 جانفي 2023 من الساعة الحادية عرش والنصف  صباحا 
إىل الساعة الثانية عرش والنصف بعد الزوال مبقر العمل. وذلك يف خطوة  تصعيدية 
أوىل عىل عدم جدية التفاوض وفتح باب الحوار ومحاولة إرضاب مكاسب القطاع. 
بتفعيل  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وطالب 
باستحقاقات  عالقة  يف   2021 فيفري   06 اتفاق 
بالالئحة  مطالب  من  جاء  مبا  التمسك  القطاع   
 2022 ماي   22 يف  العامة  الجامعة  ملؤمتر  املهنية 
املكتب  ودعا  شأنها.  يف  التفاوض  باب  وفتح 
العايل   التعليم  لعملة  العامة  للجامعة  التنفيذي 
األسبوع  بداية  صادر  بيان  يف  العلمي  والبحث 
العملة  مدونة  من  الثاين  الجزء  تنفيذ  اىل  الحايل 
املتعلق بعملية إعادة التصنيف وفق املهام املوكولة 
العمل  الساعات  معلوم  من  العملة  متكني  إليهم. 
اإلضافية لسنة 2022 يف أقرب اآلجال. ودعا املكتب 
التنفيذي للجامعة العامة إىل الجلوس والحوار مع 
الخدمات  قطاع  وهيكلة  إصالح  يف  مبقاربته  واألخذ  جدي  بشكل  النقايب  الطرف 
أداء  الجامعية يف ظل تردي أوضاعه وصعوبة مواصلة  املطاعم  الجامعية وخاصة 

مهامه بالشغل املطلوب مع تعمق األزمة املالية.
العايل  التعليم  لعملة  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  ثابت  محمد  األخ  وقال 
والبحث العلمي يف ترصيح للشعب ان العامل مستاؤون جدا من غلق باب التفاوض 
وعدم جدية الحوار وقال ان عدم تنفيذ االتفاقات وغلق باب الحوار سينعكس عىل 
واقع العاملني يف القطاع وسيؤثر عىل الحياة الجامعية من حيث الخدمات والتعليم. 
واعترب األخ الكاتب العام ان مطالب العامل مرشوعة خاصة امام تعطل االستجابة 

اىل املطالب ونظرا لرتاجع املقدرة الرشائية للعامل بشكل عام. 
وسجل املكتب التنفيذي للجامعة العامة  ارتفاع وترية الهجمة املعادية عىل 
الوطني  دوره  لتحييد  ويائسة  بائسة  محاولة  يف  الوطنية  رموزه  وتشويه  االتحاد 
الشعب،  فئات  لعموم  واالجتامعي  االقتصادي  سالوضع  تدهور  مزيد  والتاريخي 
السيام بعد صدور قانون املالية لسنة 2023 وما تضمنه من سياسة جبائية مجحفة 
معمقة لألزمة املستفحلة. وطالب بسحب الفوري للمنشور عدد 20 وبعده املنشور 

عدد 21.
* طارق السعيدي

كام كان منتظرا كان املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بنب 
اّن  العام، رغم  النقاش  الحدود عىل مستوى  ابعد  إىل  عروس ساخنا 
أوىل البدايات كانت هادئة بعد كلمتي االخوين محمد نجيب املربويك 
ليتحمل  استثنايئ  هو  ما  كل  مع  للقطع  حان  الوقت  اّن  قال  الذي 
تردت  ان  بعد  والعباد  البالد  شؤون  ادارة  يف  مسؤولياته  طرف  كل 
هامشية  سياسات  اعتامد  جراء  االسوإ  إىل  االجتامعية  الوضعيات 
االخ  حّمل  كام  الواضح  واالقتصادي  السيايس  الربنامج  عنها  يغيب 
نجيب املربويك االطراف الحاكمة مسؤولية تردي االوضاع ـ والتهرب يف 
اصالح املؤسسات العمومية حالة بحالة، رغم اّن االتفاق املبديئ مع 
الحكومة كان يف اتجاه اعتامد التشاركية يف الحوار والتنفيذ ـ كام بعث 
االخ محمد نجيب املربويك رسائل واضحة إىل السيد وايل بن عروس 
ليفتح بابه عىل النقاش املحمود حول امللفات البيئية والصحية والبنية 

التحتية بحكم مسؤولياته الجهوية.
أما االخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد لالتحاد املكلف 
التزام كل هياكل  العمومية والدواوين فقد أكد للحارضين  باملنشآت 
االتحاد مبا تعهدت به مع كل الحكومات منذ اليوم االول للثورة واّن 
امللفات الّن  العديد من  ليونة وتساهال غري مسبوق يف  ابدى  االتحاد 
الهدف من كل ذلك هو تجاوز معوقات عدم االيفاء بالتعهدات وعدم 
االنجاز، وأضاف األخ صالح الدين الساملي اّن االتحاد هو عنوان كبري 
للمفاوضات التي تهم أكرث من 900 ألف عامل وعاملة يف القطاع العام 
والوظيفة العمومية، وحني اعلنا نيّة اصالح املؤسسات العمومية حالة 
تتجاوز  ال  الذي  لالصالح  رؤيتنا  وقدمنا  بالتشخيص  بدأنا  فقد  بحالة 
كلفته 60 مليار مثال يف رشكة صفاة لالدوية بنب عروس إالّ ان الحكومة 
تلكأت وبالتايل السقوط يف عدم تنفيذ االتفاقيات املمضاة وهو وضع 
الحال اذ اّن حكومة بودن وبعد ان صغنا معا نص املنشور عدد 21 

الذي رضب الحق النقايب يف مقتل عادت لتصدره أي املنشور 21 عىل 
القدمية دون تغيري يف اصله وبعده وبالتايل كانت نوايا  الصيغة  نفس 
قلت  لو  رسا  اذيع  ولن  الصدقية  وعدم  املخاتلة  يف  واضحة  الحكومة 
تحريض  خالل  من  االتحاد  رضب  تعمدت  خارجية  اطرافا  هناك  اّن  
الحكومة والرئيس عليه بدعوى تدخله يف الشأن العام واّن من املصلحة 
هنا  ـ  فقط  األجور   يف  الزيادة  مناقشة  يف  النقايب  دوره  عىل  االبقاء 
زاد االخ صالح يف التعليق بلغة حادة ـ أليست مناقشة ملف الزيادة 
بودن  ان حكومة  واضاف  يعلمون!  كانوا  لو  سياسيا  موقفا  االجور  يف 
تريد تعاونا معنا باالعتامد عىل »الغمة« يف كل امللفات بعد ان رضبت 
حق التفاوض والحق النقايب واغمضت اعينها عىل اصالح املؤسسات بل 
ذهبت إىل تنقيح القانون عدد 9 الذي نقحه بن عيل سنة 2015 وملن 

ال يعلم فهو القانون عدد 85.
كل هذا ومل نفقد صربنا وعملنا عىل ان مننح الحكومة كل الوقت 

علها تراجع متاشيها لكن يا خيبة املسعى.
 يف باب النقاش وتقديم املقرتحات قال النواب كلمتهم وهي اعالن 
معها  التواصل  خيط  انقطاع  بعد  مكانها  يف  بوضعها  الحكومة  احراج 
وبالتايل تقديم اقرتاح للهيئة االدارية الوطنية باقرار مبدإ االرضاب العام 
كخطوة أوىل احتجاجا عىل حكومة بودن التي أضاعت الوقت من خالل 
ظهور ثقافة الطوابري بحثا عن الخبز والحليب والزيت واملقرونة ـ اذ 

من غري املعقول ان تأيت حكومة لتزيد يف أوجاع التونسيني.
* رمزي الجّباري 

في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل ببن عروس
 مللنا الوضع االستثنائي واملرحلة تتطلب القطع مع كل السلبيات

الجامعة العامة لعملة التعليم العالي
 والبحث العلمي

 االتحاد عنوان كبري للمفاوضات 
الجدية والحكومة الحالية خيّبت اآلمال

وقفة احتجاجية بأسبوع بداية من 16 جانفي 

*األخ محمد ثابت  
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الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  أعضاء  نحن 
الجمعة 06 جانفي  يوم  املجتمعون  بقفصة  للشغل 
شعار  تحت  للشغل  الجهوي  االتحاد  دار  يف   2023
»من أجل انقاذ االقتصادي الوطني وتكريس العدالة 
االجتامعية« برئاسة االخ أنور بن قدور االمني العام 
وبعد  والتوثيق  الّدراسات  عن  املسؤول  املساعد 
تدارسنا للوضع العام وطنيا وجهويا وما يتّسم به من 
اجتامعية  وازمة  اقتصادي  وتدهور  سيايس  غموض 

خانقة فإننا:
الوطنية  منظمتنا  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  نؤكّد  ـ 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  املستقلة  الدميقراطية 

قلعة النضال الوطني واالجتامعي.
رضب  عىل  القامئة  الحكومة  سياسة  نرفض  ـ 
وااللتفاف  و21(   20 املنشورين  )عرب  النقايب  الحق 
 06 اتفاق  بالذكر  ونخّص  املربمة  االتفاقيات  عىل 

فيفري 2021.
تجويع  يف  أمعنت  التي  الخيارات  كل  نُدين  ـ 
الشعب التونيس وتفقريه وتعميق الهّوة بني الجهات 
والفئات وهو ما تبنّي خاصة من خالل قانون املالية 
2023 وما حّمله من اجراءات لرفع الدعم عىل املواد 
االساسية واملحروقات وما لذلك من تداعيات وخيمة 
عىل املقدرة الرشائية للمواطنني واستهداف منشآت 

كاهل  وإثقال  والتفويت  بالخوصصة  العام  القطاع 
املواطن باألداءات.

ـ نُدين سياسة الحكومة يف تكميم األفواه ورضب 
الحريات الفردية والعاّمة عرب املرسوم 54.

الخطرية  السياسية  االزمة  تداعيات  نحّذر من  ـ 
عديد  وفقدان  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  عىل 
 ٪10٫1 لتبلغ  التضخم  نسبة  وارتفاع  االساسية  املواد 
الفقر  مؤّشات  وارتفاع  الرشائية  املقدرة  وتدهور 
التنمية  مظاهر  من  مظهر  أي  وغياب  والبطالة 
واالستثامر نتيجة تخيل الدولة عن دورها االجتامعي 

والتعدييل.
نطالب بـ:

ـ وطنيّا:
لضبط  ومسؤول  جاد  اجتامعي  حوار  فتح  ـ 
الرشائية  املقدرة  لرتميم  عاجلة  اجتامعية  إجراءات 
املقررة  امليزانية  ومراجعة   الهّشة  للفئات  خاصة 
لدعم املواد االساسية واملحروقات وسياسة االقرتاض.

ـ تطبيق كل االتفاقات املربمة مع االتحاد العام 
التونيس للشغل خاصة اتفاق 06 فيفري 2021 وفق 

اآلجال الواردة يف اتفاق 14 سبتمرب 2022.
ـ جهويا

تنفيذ كل القرارات املتخذة يف املجالس الوزارية 

قرار   100 الـ  تجاوزت  والتي  قفصة  بجهة  الخاصة 
تنويع  بالجهة والعمل عىل  الحياة  تهم كل مجاالت 

النسيج االقتصادي.
ـ التدّخل الفوري النقاذ مؤسسات القطاع العام 
الحديدية  للّسكك  الوطنية  الرّشكة  خاصة  بالجهة 
فسفاط  وشكة  بالقوافل  للنقل  الجهوية   والرشكة 
قفصة واملجمع الكيميايئ ومطار قفصة القرص وشكة 

نقل املواد املنجميّة وشكة اشغال الّسكك الحديدية 
وتفعيل شكات البيئة.

ونؤكّد استعدادنا للدفاع عن استحقاقات الجهة 
االرضابات  فيها  مبا  املتاحة  الّنضالية  االشكال  بكل  

الجهوية والقطاعية واالرضاب العام.
* األمني العام املساعد املسؤول
عن الدراسات والتوثيق
أنور بن قّدور

البيان الختامي 

عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  أكّد 
فرتة  منذ  يعمل  االتحاد  أن  قّدور  بن  أنور  األخ  والتوثيق،  الدراسات 
إلصالح  طريق  خارطة  بلورة  عىل  أخرى  وطنية  منظامت  مع  بالرشاكة 
الوضع السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف تونس، مشريا إىل أن لقاءات 
بحضور كفاءات تونسية هي بصدد االنعقاد لهذا الغرض. وأضاف خالل 
إشافه بدار االتحاد بقفصة عىل أشغال املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي 
الخارطة  بهذه  العام  والّرأي  الجمهورية  رئيس  إعالم  أنه سيتّم  للشغل، 
حاملا تكون جاهزة، دون أن يُحّدد موعدا زمنيا لذلك، قائال أّن مثل هذه 
الطريق  الترّسع فيها«. وبنّي أن خارطة  األمور »تتطلّب وقتا وال يجوز 
سوف تتضّمن حلوال ورؤى من اجل إنقاذ البالد من »األزمة الخانقة التي 
متُّر« بها، مؤكّدا أنّه عىل الجميع أن يتحّمل مسؤوليته ويعي اإلشكاليات 
مضيفا  تونيس،  تونيس-  حوار  غياب  يف  حلّها  ميكن  ال  التي  املطروحة 
إليه  الحلول املالمئة ملا آلت  بالرأي« ال يساعد عىل إيجاد  أّن »االنفراد 

األوضاع.

وأشار يف السياق نفسه، إىل أن الحوار االجتامعي ال يقترص عىل الزيادات 
يف األجور بل يشمل كّل ملّفات الشأن الوطني وأنّه ال ميكن اليوم حّل 
الوضع االقتصادي قبل »حلحلة الوضع السيايس« وتوّخي نهج الوضوح 
بدل »الضبابية« التي تطغى اليوم عىل الوضع السيايس يف البالد، موضحا 
سياسية  مسألة  أي  غريه حول  او  االتحاد  اليوم  تُحاور  ال  السلطات  أن 
اإلصالح  تأخرت عمليّة  »كلاّم  الصدد  قائال يف هذا  اجتامعية،  أو  كانت 

واإلنقاذ، كلاّم ارتفعت كُلفتها«.
املالية لسنة 2023 وسيام  قانون  قّدور ما تضّمنه  أنور بن  األخ  وانتقد 

خالل  من  قوله  حسب  برز  ما  وهو  الدعم  برفع  الخاّصة  اإلجراءات 
يف  التنصيص  وعدم  األساسية«  واملواد  املحروقات  دعم  يف  »التخفيض 
إىل  باإلضافة  للدعم،  املُوجهة  املالية  التحويالت  قيمة  القانون عن  هذا 
ما تضّمنه نفس هذا القانون من »إشارات للمصادرة والتخصيص« وهو 
العمومية ويطرح مخاوف  واملنشآت  املؤسسات  قوله،  يهّدد حسب  ما 

التفويت فيها.
الجبايئ  اإلصالح  قضايا  من  االتحاد  مبواقف  قّدور  بن  أنور  األخ  وذكّر 
لن  االتحاد  أن  مضيفا  بحالة«،  »حالة  العمومية  املؤسسات  وإصالح 
يقبل  املالية لسنة 2023 ولن  قانون  الواردة يف  اإلجراءات  إزاء  يصمت 
انهيار،  حالة  يف  والبالد  األيدي  مكتوف  يبقى  ولن  »االستبداد«  برجوع 
وبناء  االستعامر  فرتة  منذ  لعبه  الذي  الوطني  للدور  وفيّا  سيبقى  وأنّه 

الدولة الوطنية.
* محمد/ع

المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بقفصة   

إدانة للخيارات التي تجوّع الشعب وتقيد تنفيذ اتفاق 6 فيفري 

* 100 قرار وزاري في 
قفصة دون تفعيل

* االنفراد بالرأي ال يساعد 
على إيجاد الحلول 
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المجلس الجهوي للشغل بنابل

األْغوال تداهمنا وحانت ساعة الصفر
المجلس الجهوي بالمنستير

شديد  وامتعاض  عارم  غضب  اجواء 
والذي  باملنستري  الجهوي  املجلس  سادت 
ترأسه األخ منعم عمرية االمني العام املساعد 

لالتحاد العام التونيس للشغل.
تحت شعار »عىل العهد باقون ولتونس 
العامل  موالون ولشعبها منحازون وبحقوق 
نقايب   300 من  أكرث  بحضور  متمسكون« 
كاتب  يوسف  سعيد  االخ  يتقدمهم  ونقابية 
عام االتحاد الجهوي وزمالؤه اعضاء املكتب 
الجهة  ضيف  جانب  اىل  الجهوي  التنفيذي 
عبد  والخبري  الجليل  االستاذ  واملجلس 
الرحامن الالحقة الذي ادىل بدلوه يف تقييم 
مالحظات  معتمدا  دقيقا  تقييام  الوضع 
وارقاما تنبئ بواقع قاتم ومبآل اسود... وهو 
ما تطرق له االخ سعيد يف افتتاح االشغال يف 
كلمة غشاها التشاؤم واملخاوف من مستقبل 
الرتحيب  بعد  الوطن  سامء  يف  يلوح  بائس 
باالخ منعم ومرافقيه والذي أىب اال ان يكون 
مدنني  من  مبارشة  الجهة  ابناء  بني  حارضا 
لنفس املهمة واثر ذلك عاد االخ سعيد ليذكر 
ان هذا املجلس مسؤول عن قراراته يف ظل 
والخطري  والخطري  املحتمل  غري  الوضع  هذا 
جدا مام يتوجب تحمل املسؤولية التاريخية 
وعدم البقاء يف موقع املتفرج بل عىل العكس 
من ذلك اذ يتعني ان تكون  الكلمة للنقابيني 
البالد مام  لتقديم مشاريع وتصورات النقاذ 
ال  ما  وهو  مسبوقة  غري  وبجدية  يتهددها 
يجعل املجال فضاء خطابات  وشعارات وامنا 
هو فرصة لترشيح  الواقع املرير الذي نعيشه 
جميعا وليس امامنا اال ترشيحه ودراسة كل 
تصورات  من  لعالجه  املمكنة  االسالييب 
وجهويا  مركزيا  املواقع  مختلف  من  نقابية 

التواصل  مزيد  يؤكد  بل  مييل  مام  ومحليا 
وابالغ القواعد وعموم املواطنني بواقع الحال 
وحقائق االمور اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا 
يحدث  مام  بيّنة  عىل  الجميع  يكون  حتى 
الكلمة  محيال  االنعتاق...  ُسبل  وتدارس 
التحليل  من  مزيدا  لتقديم  منعم  االخ  اىل 
اوضاع  اليه  آلت  ملا  واملعالجات  واملواقف 

الوطن،
* الخطر الّداهم

أُحيل املصدح إىل  اثر كلمة االخ سعيد 
االخ منعم عمرية االمني العام املساعد ليُْديل 
بال  تشغل  التي  املسائل  مختلف  يف  بدلوه 
قبلها  لينطلق  الشعب  وعموم  النقابيني 
بالنضالية  لها  املشهود  املنستري  جهة  بتحية 
والتضحية والصرب عىل امتداد العقود املاضية 
سعيد  اخاهم  يتقدمهم  وقواعد  اطارات 
الذي  الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  يوسف 
عديدة  ازمات  عرب  املّر  النضال  متعة  تذّوق 
يف  املنديل  خاللها  يرْم  مل  املنظمة  عرفتها 
جهة  بل  منطقة  يف  خاصة  الفرتات  احلك 
ودفع  ما  زمن  يف  الويالت  عانت  حساسة 
وها  وشخصيا  واجتامعيا  نقابيا  الكثري  فيها 
املنظمة  راية  لرفع  باقتدار  يعمل  اليوم  هو 
الوطن  بها  وميّر  مّر  التي  املحن  رغم  عاليا 
الذي يبقى فيه االتحاد هو املايض والحارض 
وليست  وطنية  منظمة  باعتباره  واملستقبل 
السابع مام يصعب  تجاوزت عقدها  حرفية 
عىل أي كان تحديد املربع الذي يلعب فيه 
كل  يف  للجميع  منحازا  يجعله  مام  االتحاد 
مكان واىل عموم الشعب والطبقات العاملة 
مهام  استثناء  دون  املحرومة  الجهات  وكل 
يجعله  ما  وهو  تضحيات  من  ذلك  تطلب 

للوطن  يحدث  ما  ازاء  للمسؤولية  متحمال 
والدفاع عنه يف لحظة عشق عرّب عنها فرحات 
حشاد يف ذات تدخل حني قال »رشٌف لدمي 
ان يهدر يف وطني«... هذا الوطن الذي تؤكد 
نتيجة  االنهيار  حافة  عىل  انه  املؤرشات  كل 
وضع  نتيجة  واجتامعية  اقتصادية  ازمة 
بني  لياله  عىل  كل  يغّني  اذ  بائس  سيايس 
تُحاك  »املنّصتني«  كالّ  ويف  وقرطاج  القصبة 

ومتنهج لرضب القطاع العام ويف ذلك رضب 
لقلب الوطن وهو ما يعترب من ابرز مؤرشات 

االنهيار.
* ساعة الصْفر...

حوار  فتح  رضورة  إىل  نبّه  منعم  األخ 
ـ  التي  العصامء  الخطب  عن  بعيدا  جّدي 
وعكس ما يعتقدون ـ تزيد يف حالة االحتقان 
عىل  املسكنات  بعض  رغم  تتفاقم  التي 
الطني  زادت  التي  االخرية  االنتخابات  غرار 
ربك  رحم  ما  اال  لها  الشعب  مبقاطعة  بلة 
)90٪ مقاطعة( وهو ما يتعني اعتباره صوت 

اليه  االستامع  اىل  ندعوهم  الذي  الشعب 
النه ناقوس خطر ينبُئ باألسوِء يف ظل هذه 
تأمني  عن  والعجز  املنهارة  املادية  االوضاع 
ال  اذ  االقل  درجاته  أدىن  يف  الغذايئ  األمن 
حليب وال زيت وال سكر وال... وعندما يُشار 
ننال من هجامت  ما  ننال  او يذكر  إىل هذا 
وتشويهات وسّب وغريها من املوبقات التي 
نتلقاها بصدور عارية قابلة للزنزانات وحتى 

املوت الن االتحاد وال وأبدا لن ميوت.
* هّجة

والقول  ـ  الذكر  السالف  الخطر  ناقوس 
تسمع  ال  التي  اسامعهم  رضب  منعم  لألخ 
فالهم  الّصمم  ازاءه  أصابهم  كل صْوب  من 
نهاية  ادركوا  املربني وال هم  سمعوا اصوات 
املصعد االجتامعي وال هم سمعوا بحمالت 
يدركون  هم  وال  االتحاد  وشتم  التشكيك 
بيّنة  عىل  هم  وال  املالية  قانون  كارثية 
فاهمون  هم  وال  الدولية  النهب  بصناديق 
االصل  يف  هي  التي  الرسية  الهجرة  ملعنى 

الرّس من  »هّجة« جهرية يخضون عليها يف 
يف  وسيتنكروها  املقيتة  اختياراتهم  خالل 
اىل  مضافا  لالخبار  استهالكية  كامدة  العلن 
حيوية  قطاعات  ملعاناة  تجاهلهم  كله  ذلك 
ابناؤه معركة  النقل الذي يخوض  عىل غرار 
اجل  من  بل  الزيادة  اجل  من  ليس  كربى 
الذي شأنه شأن  املرفق  تأمني خدمات هذا 
الصحة العليلة التي غاب عنها حتى الدواء 
التي  القطاعات  من  وغريهام  الجنيس... 
 )50( خمسني  من  اكرث  شأنها  يف  صيغت 
ولكن...  الحكومات  هذه  من  ممىض  اتفاقا 

يف الريح!!
* نكون أو ال نكون...

بدعوة  كلمته  منعم  االخ  ختم  بذلك 
املسائل  هذه  يف  قراراته  اتخاذ  اىل  املجلس 
وبكل مسؤولية النها لحظة فارقة نكون فيها 

او ال نكون.
* رجل واحد...

االخوة  شأن  يف  قوله  ميكن  ما  هذا 
واحد  رجل  قلب  عىل  كانوا  اذ  املتدخلني 
والتي  والصادقة  الرشيقة  بتدخالتهم 

سنصيغها يف عدد الحق.

املساعد  العام  األمني  الساملي  صالح  األخ  برئاسة 
املجلس  انعقد  العمومية،  واملنشآت  الدواوين  مسؤول 
الجهوي للشغل بنابل بصفة استثنائية يوم 7 جانفي وسط 
حضور غفري من نقابيات ونقابيي الجهة تحت شعار مركزي: 

»أحبك يا شعب«
بعد ترحيب األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي حاتم 
بن رمضان بالحضور والرتحم عىل من غادروا من النقابيني 
ومتني الشفاء للمرىض انطلقت األشغال بحامسية عىل وقع 

النشيد الوطني ونشيد االتحاد.
األخ بن رمضان أكد يف كلمته ان البالد متر بأزمة مركبة 
التونسيات  تجاه  مسؤولياتها  من  السلط  تنصل  ظل  يف 
والتونسيني مام ينذر بوضع اجتامعي متفجر يزيده االنفراد 
التوحد  تستدعي  املسبوقة  غري  األزمة  وهذه  ثقال.  بالقرار 
الحزيب  االصطفاف  عن  بعيدا  لإلنقاذ  وطني  مرشوع  حول 
مالمحها  صياغة  يف  تشارك  وطنية  مبادرة  شكل  يف  ليكون 

املنظامت الوطنية.
هذا  لتأطري  االفتتاحي  تدخله  ويف  الساملي  صالح  األخ 
ضمن  يتنزل  انعقاده  ان  أكد  للشغل  الجهوي  املجلس 
العامة  التعبئة  تستوجب  وطنية  اليوم  والرضورة  الرضورة 
من اجل  مزيد ضبط التحرك النقايب مبا يضمن له النجاعة 
وتجاوز حالة انفراط التضامن بني الهياكل النقابية )نقابات 
اساسية اتحادات محلية، جامعات، اتحادات جهوية...( ومن 

القادمة  املرحلة  تقتضيها  التي  النضالية  أجل نجاح االشكال 
إىل  االجتامعية داخلها٬ إضافة  السلم  البالد وعن  دفاعا عن 
أن شحذ الهمم النقابية تحكمه طبيعة العالقة غري السلسة 
الخيارات  حول  لالختالف  تبعا  القرار  وسلطة  املنظمة  بني 
االقتصادية التي تنتهجها الحكومة استجابة إلمالءات صندوق 
أوىل  الشغالون  سيكون  التي  الخيارات  وهي  الدويل  النقد 
الدولة  خاللها  تتنصل  ليربالية  خيارات  باعتبارها  ضحاياها 
املجاالت  كان ضمن  ما  االجتامعية وخاصة  من مسؤولياتها 
الحيوية كالصحة والتعليم عرب دعم القطاع الخاص وإهامل 
القطاع العام، فضال عن اإلمالءات األربعة الخطرية لصندوق 

وال  تشاركية  دون  إليه  الحكومة  بها  هرولت  التي  النقد 
إنصات لخرباء االتحاد ومالحظاتهم وهذه اإلمالءات صارت 
اليوم معلومة للجميع وهي التخيل عن مساهامت الدولة يف 
املؤسسات العمومية وتهيئتها ليتملكها القطاع الخاص، ورفع 
الدعم وليس ترشيده كام تّدعي الحكومة وهو ما سينعكس 
األجور  كتلة  من  والتقليص  التونسيني،  ماليني  حياة  عىل 
مقارنة بالدخل الوطني الخام مبا يعنيه من إيقاف االنتدابات 
التي  الجبائية  واإلصالحات  املتقاعدين...،  تعويض  وعدم 
انخرطت فيها الحكومة ولكن ليس يف اتجاه العدالة الجبائية 
من  التقليديني  الرضائب  دافعي  عىل  الضغط  اتجاه  يف  بل 

األُجراء ومواصلة التسامح مع أصحاب املهن الحرة والقطاع 
الجهوي  املجلس  ألعضاء  الساملي  األخ  رشح  كام  الخاص.. 
عىل  التضييق  إىل  الرامية  الحكومة  سياسة  بنابل  للشغل 
العمل النقايب من خالل تقييد التفاوض ورضب مصداقيته 
عرب تقييده باملنشور عدد 20 لسنة 2021 مام يهدد صميم 
اإلدالء  إىل  نابل  ونقابيي  نقابيات  داعيا  النقابية٬  املامرسة 
بني  تتبلور  التي  الوطنية  اإلنقاذ  مبادرة  نقاش  يف  بدلوهم 
لحقوق  التونسية  والرابطة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 

اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامني.
                                                 * سلمى الجاليص 

نحن ندفع املشروع الوطني إلنقاذ البالد

* حمدة الزبادي

ضاع الصواب بين القصبة وقرطاج
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* كيف تقّيم النقاش النقايب العام والخاص مبداوالت املجلس الجهوي يف دورته العادية؟
كل  يف  النقابيني  االخوة  من  الواردة  االراء  حيث  من  وتعدديا  ودمبقراطيا  كان رصيحا  النقاش   -
االجتامعي  و  االقتصادي  الوضع  تهم  التي  الكربى  القضايا  يف  خاصة  ثري  نقاش،  وهو  القطاعات 
والوطني وهو تفاعل إيجايب مع ما قدمه األخ منعم عمرية عضو املكتب التنفيذي الوطني ومسؤول 
اإلدارة واملالية باالتحاد العام التونيس للشغل وعن آخر التطورات يف خصوص املبادرة النقابية الوطنية 
ومخرجاتها املمكنة بالتعاون مع عامدة املحامني والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان. وهذه 
املبادرة سوف تضع النقاط عىل الحروف وتسترشف الوضع العام وأفق الخروج من االزمة االقتصادية 

والسياسية. فال االستشارة الوطنية اإللكرتونية نجحت وال االنتخابات الترشيعية اقبل عليها املواطن. 
وهذا ما يدعو إىل التدخل من املنظامت الوطنية ذات اإلرث التاريخي يف حسن إدارة 

الحوار بني الفرقاء ال الغرباء لوضع البالد عىل سكة اإلنقاذ.
* ماذا عن قانون املالية وانعكاساته عىل التنمية يف الجهات وخاصة جهة 

املنستري؟
بالجامعة  واألستاذ  والخبري  االقتصادي  املستشار  من شكر  بّد  ال  أوال   -
التونسية عبد الرحامن الالحقة عىل مداخلته يف خصوص قانون املالية واقولها 
منظمتنا٬  مستشاري  إضاءات  إىل  نحتاج  املواقع  مختلف  يف  كنقابيني  اننا 
مدة  منذ  املتعفن  واملايل  االقتصادي  الواقع  فهم  أجل  من  منظمة حشاد 
حتى نتسلح باملعطيات الدقيقة بخصوص املسائل املالية واالقتصادية وهي 
مسائل حيوية تهم املواطن والنقايب واملستهلكني مثلام تهم رجال األعامل 
والجهوية  الوطنية  السلط  مواجهة  ميكن  املعطيات  وبهذه  واملستثمرين 

بالحقائق واألرقام لتغيري سياساتها التي ال تخدم ال العامل وال األعراف ونحن 
مثال نشهد عزوف عدد من املستثمرين يف والية املنستري عىل توسيع مدار االستثامر وبعث املشاريع الجديدة 
واملتجددة. وهذا ما توصلنا إليه مع قانون املالية املفروض من االتحاد العام التونيس للشغل واالتحاد التونيس 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عىل حد سواء إىل جانب الرفض الواسع من املنظامت املهنية واتحاد املهن 
الحرة وهذا ما تفصل األستاذ عبد الرحامن الالحقة بتوضيحه والرد عىل استفسارات اإلخوة النقابيني منَ مختلف 

القطاعات الحيوية يف الجهة.
* ما هو التوجه النقايب العام يف جهة املنستري بعد عقد املجلس الجهوي من حيث الخطط النضالية املقرتحة 

من أعضاء املجلس من اإلطارات النقابية؟
العام  الجهوي واإلرضاب  ناقشنا واقرتحنا عدة مسارات نضالية منها اإلرضاب  الجهوي  املجلس  - نحن  يف 
والتحركات القطاعية ومنها االستعداد الكامل لدعم إرضاب النقل برّا وبحرا وجّوا. مع التشديد كذلك عىل أهمية 
الحوار قبل التحركات النضالية دفاعا ال عن حقوق الجهة فقط بل عن حقوق أبناء الوطن من الشغالني الذين 
ترّضروا من عدم التزام الحكومة الحالية مبقررات ومحارض الجلسات واالتفاقيات املربمة مع الطرف النقايب هذا 
إىل جانب ترضر منتظر للمؤسسات من قانون املالية الجديد. لهذا فقد فوض املجلس النقايب الجهوي األمر للهيئة 
االدارية الوطنية التخاذ ما يحب اتخاذه خدمة للوطن وللشغالني مع التجند للتعبئة العامة يف حالة اتخاذ قرار 

اإلرضاب من عدمه او القيام مبسرية وطنية.
* ميثل قطاع النقل يف والية املنستري ثقال اقتصاديا ونقابيا وقد شارك النقابيون يف تحركات الجامعة العامة 

منذ مدة مع االستعداد لالظراب جوا وبحرا وبرا فام هو واقع القطاع يف الجهة وماذا عن مطار املنستري؟
- واقع القطاع مرتدٍّ بدرجة أصبح مطار املنستري الذي كان ينافس مطار تونس قرطاج من حيث عدد الرحالت 

وعدد املسافرين فقد أصبح املطار »يعشش فيه الحامم« وعلم الرشكة الرتكية يرفرف يف حني ان علم 
تونس ممزق وهذا مؤسف ومن يقول مطار املنستري يقول عدة انشطة لوكاالت االسفار والنقل 
الخاص بالحافالت والتاكيس السياحي هذا إىل جانب ترضر النزل والحجوزات فاملسائل مرتابطة. 
منذ أن حلت الرشكة الرتكية يف عقد اللزمة حلت معها املتاعب ملطار املنستري وذلك بعد أن 

نقلت كل انشطة الرحالت إىل مطار النفيضة.

* ما املطلوب من وايل الجهة ومن السلطة السياسية بصفة عامة اآلن وبصفة مستعجلة؟ 
عىل  السلط  من  حازمة  وقفة  يستوجب  الذي  النقل  قطاع  يف  فيض،«  من  »غيض،  هذا   -
املستوى الوطني واملستوى الجهوي نحتاج اآلن إىل وقفة حازمة من املسؤولني 
من واٍل »يوجع« يف الدفاع عن مطالب مستحقة ومستعجلة للجهة واٍل 
النقل  رشكة  واقع  ننىس  وال  قرارت.  من  اتخاذه  يجب  ما  ويأخذ  يدافع 
بحالة  تتعلق  اشكاالت  القرى يف  املسافرون بني  يتخبط  الجهوية حيث 
الحافالت واالسطول املتهالك. نحتاج اليوم إىل تجديد األسطول ودفع 
الحاصل  والنقص  وامليكانيكيني  والسواق  العملة  من  االنتدابات 
التي  البنيوية  اإلشكاليات  مع  والجوي  والبحري  الربي  النقل  يف 
تستدعي عقد مجلس وزاري مضيق يناقش كافة القضايا العالقة 
وفتح املسارات التشاركية لإلصالح. واملجلس الوزاري لن ينظر 
فقط يف ملف النقل بل يف البنية التحتية والقطاعات األخرى 

مثل الرتبية والتعليم والتجهيز واإلسكان والصحة. 
يف  واألعوان  واألطباء  املمرضني  شواغل  رصد  ضمن   *
مستشفى فطومة بورقيبة مثة احتقان وغضب متصاعد من الجميع ما مردُّ ذلك هل من تحركات يف هذا االتجاه؟ 
- كام ذكرت من قبل فإن الوضع األكرث احتقانا بالجهة يف املؤسسات الصحية حيث مل تحرك الوالية وال اإلدارة 
الجهوية للصحة ساكنا من أجل حّل املشاكل املرتاكمة مثل تراكم النفايات واألوساخ يف محيط املؤسسات الصحية 
وعىل رأسها املستشفى الجهوي فطومة بورقيبة. مثة مرىض مل تربمج لهم »عمليات« منذ اشهر لنقص يف املعدات 
وغياب لألدوية الحيوية والرضورية وصحة املرىض والزوار يف خطر. مثة أيضا نقص يف اإلطار الطبي بعد هجرة 
البعض وإرصار عدد من األطباء بوازع وطني عىل مواصلة املهام ومنهم النقابيني من أجل إمتام املهام والوقوف 
إىل جانب املرىض رغم االغراءات الخارجية. املستشفى الجهوي فطومة بورقيبة مثل املستوصفات تتطلب األدوية 

املفقودة وانتداب اإلطار الطبي وشبه الطبي وهذا ما يقتيض ضخَّ السيولة ودعم امليزانية.
الثانوي  الرتبية والتعليم  الجامعية يف قطاع  النقابات األساسية والفروع   * كيف تنظر إىل سري مؤمترات 

والعايل؟ 
أعضاء  األخوة  بإرشاف  مضبوط  زمني  وفق جدول  تسري  الجامعية  والفروع  األساسية  النقابات  مؤمترات   -
دميقراطي  والتنافس  طبيعية  املؤمترات  فيها  تدور  التي  واألجواء  باملنستري  لالتحاد  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
ونزيه عىل قاعدة الربامج وضمن احرتام لقوانني املنظمة. ونسبة التجديد يف الهياكل النقابية مقبولة. ولكن ما 
يورق النقابيني يف قطاعات الرتبية والتعليم الثانوي والعايل هو نقص املوارد البرشية من معلمني واساتذة وعملة 
ومعضلة املعلمني النواب ال تزال عالقة وعدة مؤسسات تعليمية وتربوية تشكو نقص املعدات ويف بعض املدارس 
يقوم املدير بدور الحارس والعامل فبأي أفق واطارات وعملة ميكن مواجهة ما تبقى من السنة الدراسية؟ إن فتح 

باب االنتداب أمر رضوري ومرشوع يف مؤسسات الرتبية والتعليم ومؤسسات التعليم العايل أيضا.
 * ماذا عن طرد الكاتبة العامة النقابة األساسية لرشكة سميث كونكر وعن وضعية النقابة األساسية ببلدية 

جامل؟ 
- مع األسف الجلسات مع الطرف اإلداري لهذه املؤسسة الخاصة واملشغلة بـ 40 عامالً وعاملًة وإطارات 
مل تسفر عن نتائج تذكر ذلك أن العرف متعنت وحتى دعوته للحضور بوزراة الشؤون االجتامعية رفضها وهو 
يهدد بغلق املؤسسة وقد واجهناه بالحجة إذ ادعى أن الكاتبة العامة للنقابة األساسية باملؤسسة ال متلك الصفة 
النقابية وهذا شأن نقايب داخيل وسنواصل الدفاع عن حقوقها وحقوق العامل وكذلك الشأن بالنسبة إىل أعضاء 
النقابة األساسية لبلدية جامل وهذه مؤسسة إدارية ونحرص عىل عودتهم إىل العمل يف أقرب وقت بالتعاون مع 

السلط الجهوية. 
* ما هو واقع االنتساب إىل االتحاد يف الجهة؟

- نسعى إىل دفع االنتساب وتوسيع دائرة االنخراط يف املنظمة الشغيلة ولكن ال يخفى علينا العامل االقتصادي 
وخاصة االنتساب يف القطاع الخاص ونحن نتفهم ذلك وبالتوازي مع دفع التكوين النقايب وفتح آليات وتقنيات 
التفاوض وهذا األمر مكلف لالتحاد الجهوي ولكننا مؤمنون بأهمية ذلك التكوين عىل العامل ونقاباتهم األساسية. 

الحوار النقابي

األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي بالمنستير لـ »الشعب«

 الوضع يف مطار املنستري 
كارثي »يعشش فيه الحمام« 
منذ أن هبت رياح الخوصصة 

ونحتاج إىل واٍل »يوجع« 
يف اتخاذ القرارت 

املجلس اجلهوي لـم يغلق الباب أمام ارضاب جهوي سوف نحدد تارخيه الحقا 

مؤسسات التعليم 
والرتبية والصحة تحتاج
 إىل انتدابات باملئات 

لتحسني الخدمات  
ويف أقرب األوقات

* حوار : ناجح مبارك 
عقد االتحاد الجهوي للشغل باملنستري أشغال املجلس الجهوي بحضور اكرث من 300 اطار نقايب 
قدم خالله  واملالية  اإلدارة  الوطني مسؤول  التنفيذي  املكتب  منعم عمرية عضو  األخ  تحت إرشاف 
مستشار املنظمة االقتصادي واألستاذ الجامعي عبد الرحامن الالحقة مداخلة قيمة حول قانون املالية 
لسنة 2023 ومواطن الخلل الجبايئ فيه ورضره ال عىل الطبقة الشغيلة فقط بل عىل عموم املؤسسات 
ناهيك  املؤسسات  وإنتاج  تشغيلية  وتوسيع  االستثامر  نوايا  وعىل  واملتوسطة  الصغرى  االقتصادية 
أكد عليه  إمكانياتها االستثامرية وهذا ما  القانون عىل  عن تخوف عدة مؤسسات من مخاطر هذا 
كذلك األخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري يف تقييمه للوضع االقتصادي 

االجتامعي بالجهة.
منذ  النقايب  التسيري  مبقاليد  باملنستري  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  يوسف  األخ سعيد  وميسك 
عقود تعود إىل سنة 1984 وقد عايش كافة االزمات التي مرت بها البالد وخرب انعكاساتها عىل املنظمة 
الجهة ومسألة دفع  السلطة ويتحدث عن وضع  العالقة مع  أفق  الحوار يسترشف  الشغيلة يف هذا 
االنتساب وانسداد االفق يف الحوار مع عدة مؤسسات اقتصادية رغم املرونة يف التفاوض وخص بالذكر 
عن  تعسفيا.  طردا  األساسية  النقابات  أعضاء  طرد  تم  حيث  جامل  وبلدية  كونكر  سميث  مؤسسة 
مخرجات املجلس الجهوي والوضع االقتصادي واالجتامعي بالجهة واالستعداد لتحركات قطاع النقل 

كان لنا معه هذا الحوار.
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  الرتفيع يف القيمة املضافة سينفر املواطنني 
من املرفق القضائي والتخلي عن االلتجاء للمحاسبني

متابعات

العمومي املشرتك !
باتت الحاجة متأكدة يف ظّل ما متّر به البالد من صعوبات 
بدت جلية عىل الواقع اليومي للمواطنني من حسن توظيف 
الرثوات الوطنية وهي متعددة وغري مقترصة عىل الباطنية 
منها او غريها املرتبطة بصورة منطية ترسخت يف عالقة مبا 
نحن بصدد الحديث عنه ومرد هذا الذي نطرحه ما يعرفه 
العامل من لهفة عىل استغالل الرثوات اين ما وجدت وبأي 
املتسعة  والدولية  اإلقليمية  الرصاعات  ولعّل  كانت  طريقة 
دائرتها يف السنوات االخرية تبنّي حجم الحاجة املتزايدة لها 
مع توسع دائرة الطلبات بفعل املتغريات يف أمناطها بحسب 

كل مجتمع.
لكيفية  واملوجهة  املتحكمة  اليوم  املتغريات هي  وتلك 
ما  يف  نتمعن  ان  هنا  والبد  الرثوات  تلك  مع  التعاطي 
حققته عديد الدول من نجاحات يف توظيف ثرواتها املادية 
الكميات  العربة ليست يف  والبرشية مهام كان حجمها الن 
)وإن كانت يف عديد الحاجيات مطلوبة( بل يف مدى القدرة 
عىل الجدوى الحاصلة من توظيفها آنيا ومرحليا تحسبا ملا 
املواد  من  كثريًا  أّن  ذلك  اليوم  نراه  ما  وهذا  االيام  تخفيه 
االولية مل تكن تحظى بأي اهتامم لتوفرها او لعدم انتشار 
االسواق  يف  املتداولة  أسعارها  كانت  وبالتايل  استعاملها 
املتسارعة  االحداث  لكن  فيها  باملضاربة  تغري  ال  العاملية 
االولويات  قامئة  رأس  تقلبات جعلتها عىل  وما حملته من 
وبأسعار مل تعد امليزانيات املنهكة ألغلب الدول قادرة عىل 
تأمني ولو النزر القليل منها لتلبية ما تحتاجه شعوبها وهذا 
ما أجرب العديد من الدول عىل الرضوخ للتداين وما يتبعه 

من فرض منطق األمر الواقع.
بالدنا  بينها  الدول ومن  تلك  العديد من  بإمكان  وكان 
من  به  مقصود  الكالم  وطبعا  السناريو  ذلك  مثل  تجّنب 
مداخلها  يف  التحكم  عىل  القدرة  دون  بالسلطة  تشبثوا 
التي  العامل  يف  التاريخية  الزعامات  صفة  وهي  ومخارجها 
نفسه  الوقت  ويف  للواقع  الجيدة  القراءة  عىل  القدرة  لها 
التحسب إىل املستقبل من خالل الدراسات والبحوث املنجزة 
من قبل الخرباء واملختصني ملا لهم من قدرة عىل رسم مالمح 
ومتطلبات مجتمعاتهم بعيدا عن الحسابات التي ال هّم لها 
اال االستئىثار بالسلطة ومغامنها وهذا ما يحصل عادة بعديد 
تسكنها  التي  االزمات  ابعاد  تالزم  من  تعاين  التي  الدول 
اذا ما ظلت نفس االسباب  لسنوات دون امل يف تجاوزها 
تُعاد باشكال مختلفة مع خطاب يربر االخطاء والهنات وال 
البدائل  ويطرح  العطالة  أصل  اىل  ويذهب  الحقيقة  يقول 

لها.
املنطلق  هي  تبقى  صعوبة  اي  تجاوز  يف  الرغبة  ان 
وأساس االصالح ومنها االنطالق يف االنجاز استنادا اىل حسن 
توظيف القدرات املادية والبرشية والعمل من خالل النوعية 
والتحسيس للمحافظة عىل تلك الرثوات وعدم اهدارها الن 
ما متت مالحظته يف الفرتة السابقة غياب مثل ذلك الخطاب 
وكأن هناك نية مضمرة )أي غري معلنة( للتغايض عن كل ما 
يحصل من اهدار ملقدرات البالد النه ال معنى الي قوانني 
املواطني  الحس  من  الرفع  مع  متالزمة  تكن  مل  اذا  ردعية 
يتطلب  املتداول  املصطلح  وهو  املشرتك«  »العمومي  بأن 
املسؤولية  تكون  ال  حتى  الجميع  من  وحاميته  تحصينه 
امكانياته  كانت  ومهام  ميكن  وال  وحيد  يف طرف  منحرصة 
مبني عىل  االمر  يكن  مل  اذا  الغاية  تلك  تحقيق  قادر عىل 
األمان  صامم  تبقى  التي  التشاركية  اساسها  جامعية  رؤية 
ذات  الدول  اعتمدته  ما  وهذا  والربامج  املقاربات  لجميع 
التجارب العريقة يف حسن توظيف ثرواتها املادية والبرشية 
امتداد   هي  بل  مرحلة  وأي  منظومة  بأي  ربطها  لعدم 
طبيعي لألوطان ومكسب لشعوبها وبالتايل ال يحق ألي كان 
االنفراد باستغاللها أو اهدارها لذا فإنه محمول عىل الجميع 
املحافظة عليها خاصة يف ما تعانيه عديد الدول من شح يف 
كثري من املوارد مثل املياه واملحروقات وتأمني عديد املواد 

األساسية وأولها الحبوب ومشتقاتها.

األستاذ علي بن عون لـ»الشعب«
ا بالتلميح والتصريح

 على الحكومة تغيري نظرتها لوضع املحامني 
وعدم اعتبارهم متهربني من الضرائب

* لطفي املاكني

لسنة 2023 يف  املالية  قانون  ما جاء يف  بن عون  األستاذ عيل  اعترب 
طرح  عند  التشاركية  يعتمد  ال  انفرادي  متيش  يعكس  باملحاماة  عالقة 
القضايا وامللفات الوطنية وهذا ما كان حصل بالنسبة لالستشارة وبعدها 
الوقفة  يوم  لـ»الشعب«  حديثه  يف  وبني  االنتخايب  القانون  ثم  االستفتاء 
االحتجاجية التي نفذها املحامون بكامل جهات الجمهورية ان االنفرادية 
يف اتخاذ القرارات مل تستنث اي قطاع اذ تم تغييب الجميع لذلك جاء هذا 

الرفض ملا تضمنه قانون املالية لسنة 2023.
وذكر بأن املتعارف عليه ويف دولة مستقرة ان يتم عرض مرشوع قانون 
املالية عىل الربملان ملناقشته من قبل النواب يف قراءة أوىل وثانية مع االشارة 
إىل ان النقاش داخل اللجنة املكلفة بالنظر فيه داخل مجلس نواب الشعب 
يسبق الجلسات العامة التي تغوص يف أدق تفاصيل فصوله وكثريا ما تراجع 
بعض الفصول العادة النظر فيها اضافة اىل االستامع صلب اللجنة لالطراف 

املعنية بكل قطاع.
لكن يف مثل الظروف التي تعيشها بالدنا مل مير مرشوع قانون املالية 
بل  املراحل  تلك  الرئايس( مبختلف  املرسوم  نافذا مبوجب  يصبح  ان  )قبل 
اليوم  املالية من فصول هي  وزارة  االداريون صلب  مبا ضمه  االكتفاء  تم 
يف  بالرتفيع  اثقلت  التي  املحاماة  واولهم  القطاعات  اغلب  رفض  محل 

القيمة املضافة مبا سينفر املواطنني ورغم اهمية 
الن  املحامني  إىل  االلتجاء  من  القضايئ  املرفق 
كلفة التقايض ستكون مثقلة عليهم يف ظل تردي 
تعرفها  التي  واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع 
أغلب فئات املجتمع والتي مسها ارتفاع االسعار 
كان  ومهام  املواطن  بات  اذ  املتزايدة  والجباية 
االتجاهات  كل  من  بالرضائب  محارصا  دخله 
من ضغط  الحكومة  له  تتعرض  ما  يفرس  وهذا 
لصندوق النقد الدويل الساعي إىل اجبارها عىل 

تنفيذ »إصالحات« عىل حساب الطبقات القادرة عىل تحمل مثل تلك االعباء 
املثقلة يف قانون املالية املسقط عىل الجميع النه مل تقع استشارة القطاعات 
املعنية التي خرجت اليوم لتعلن رفضها له طاملا انه ال يراعي عديد الجوانب 
والحقائق عىل أرض الواقع الن ما يريده صندوق النقد الدويل من تفويت 
للمؤسسات العمومية ورفع الدعم عن املواد االساسية والزيادة يف اسعار 
املحروقات وكل ذلك دون االستامع للفاعلني يف املشهد العام واولهم االتحاد 
العام التونيس للشغل وبالتايل هناك توجه من الحكومة لفرض امر واقع 
سيزيد من معاناة املجتمع التونيس واملحاماة جزء من هذا املجتمع وهي 
املدافعة عن الحقوق والحريات وسباقة يف ذلك عىل مدى عقود طويلة. 
من ذلك املنطلق يضيف االستاذ عيل بن عون الواجب يفرض عىل املحاماة 
التدخل كلام الحظت ان هناك انحرافا يحصل يف هذا املسار الذي تعيشه 
اليوم  يقع  ما  اجتامعيا وهذا  او  واقتصاديا  نوعه سياسيا  كان  البالد مهام 
عندما تكون هناك قناعة كون املواطن غري قادر عىل تحمل تبعات الرتفيع 
يف القيمة املضافة التي اصبحت 19٪ مام سيجرب املحامي عىل الرتفيع يف 
اتعابه وهنا نتساءل هل مازال املواطن قادرا ومستعّدا لاللتجاء للتقايض 
بعد هذه الزيادة املشطة اخذا يف االعتبار ان جميع املتدخلني يتحصلون 
عىل اتعابهم دفعة واحدة اال املحامي الذي يراعي ظروف منوبيه ويقبل ان 
ترصف له االتعاب عىل دفعات دون تحديد موعدها فكيف سيكون االمر 
بعد هذا الرتفيع غري املنطقي يف قانون املالية الجديد النه ويف حاالت كثرية 

هناك من يعجز عن توفري املبالغ املستوجبة عليه وبالتايل عىل الحكومة 
تغيري نظرتها لوضع املحامني وعدم اعتبارهم متهربني من الرضائب وهي 
صورة منطية البد من التخيل عنها الن املحامي يعيش يف خضم املجتمع 
ويعاين اوضاعه املعيشية الصعبة ويتفاعل معها 

لذا تم رفضه لتلك الزيادات املجحفة.
* طلبات املحامي

يطلبه  ما  ان  عون  بن  عيل  االستاذ  أكد 
املحامون هو مراجعة الحكومة ملا جاء يف قانون 
املالية بعد التشاور مع اهل املهنة واالستامع إىل 
يف  يعتمد  ملا  املتعددة  ومشاغلهم  مقرتحاتهم 
الدول املتقدمة التي تحرص عىل التشاركية يف كل 
برامجها وقراراتها ليكون القانون مستساغا وغري مسقط كام هو الحال عندنا 
وهو ما يستوجب وهذا ما ينتظر ان يكون فالخطوات القادمة يف اطار ما 
عرفت به املحاماة من نضالية يف مثل هذه املواقف وهو ما تحرص هياكلها 
عىل تجسيمه من خالل اجتامعات مجلس الهيئة الوطنية للمحامني لتتخذ 
القرارات املدروسة انطالقا من النقاش مع مختلف الفروع بعد االستامع إىل 
طلبات املحامني املستندة إىل ما يعيشونه يوميا من صعوبات هي يف عالقة 
مبا متر به اغلب فئات املجتمع وهذا ما عىل الحكومة عدم تجاهله حتى ال 

تكون قرارتها املسقطة غري مقبولة من عموم التونسيني.
للمحامني عربوا  البالد وقفات احتجاجية  وقد عرفت مختلف جهات 
من خاللها عن رفضهم ملا تضمنه قانون املالية 2023 من ترفيع يف القيمة 
املضافة التي اثقلت كاهل الجميع وهي من منظورهم تأيت تنفيذا ملا يريده 
الحكومة  قبل  تطبيقها من  الدويل من »إصالحات« يجب  النقد  صندوق 
التي تعلم جيدا ان اغلب الفئات منهكة بفعل استمرار االزمة االقتصادية.

رضورة  إىل  الجمهورية  رئيس  وقفتهم  خالل  من  املحامون  ودعا 
الجميع  من  املرفوض  املالية  قانون  به  جاء  ما  ومراجعة  الصالح  التدخل 
تجنبا لالحتقان االجتامعي بإعتبار ان فصوله متت صياغتها دون اي تشاور 
الهياكل املهنية واالستامع إىل مشاغل منظوريها ومقرتحاتهم املفرتض  مع 
التي  الصياغة  بتلك  القرار  اصحاب  ينفرد  ال  حتى  االعتبار  بعني  اخذها 

واجهت الصّد من كل القوى الوطنية.

* لطفي املاكني

 المحاماة جزء من المجتمع 
تعاين ما يعيشه المواطن

 من صعوبات معيشية

* االستاذ املحامي عيل بن عون
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الجهوي  املجلس  انعقاد  الخميس  اليوم 
لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس   

تنعقد أشغال املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس اليومس الخميس 12جانفي 2023 عىل 
الشؤون  عن  املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني  برئاسة  صباحا  الثامنة  الساعة 
الجهوي بصفاقس  باملجلس  اجتامعهم  نائب يف  األخ حفيظ حفيظ. هذا وسيتناول حوايل 400  القانونية 
عديد النقاط  الوطنية والجهوية أهمها:  الوضع العام بالبالد وقانون املالية وغالء األسعار والوضع النقايب 

واالجتامعي والوضع البيئي واملشاريع املعطلة بصفاقس.

في المجلس الجهوي بمدنين

و26   25 يومي  النقل  إلضراب  مساندة 
جانفي وتمسك بتفعيل اتفاق 15 سبتمرب

نحن اعضاء املجلس الجهوي االستثنايئ لالتحاد 
الجهوي للشغل مبدنني املنعقد يوم 5 جانفي 2023 
منعم  االخ  برئاسة  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار 
املالية  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  عمرية 
واالدارة لتدارس الوضع العام بالبالد ومحتوى قانون 
املالية لسنة 2023 وتداعياته عىل البالد ككل وعىل 
جهة مدنني، وبناء عىل ما تّم تقدميه من معطيات 
مفّصلة فإّن اعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي 

للشغل مبدنني يسّجلون:
العتيدة  منظمتهم  إىل  باالنتامء  اعتزازهم  ـ 
التونيس للشغل وتنديدهم بحمالت  العام  االتحاد 
التشويه التي تطال رموز وقيادات ومناضيل االتحاد 
االشكال  بكافة  مظمتهم  عن  للذود  واستعدادهم 

النضالية.
ـ تعويل الحكومة عىل مزيد الضغط عىل ابناء 
املتفاقم  العجز  ملعالجة  التونيس  الشعب  وبنات 
العدالة  غياب  تواصل  ظل  يف  الدولة  مليزانية 
الجبائية والتخفيض يف نفقات الدعم بنسبة ٪26٫4 
ما  لتعبئة  التداين  سياسة  ومواصلة   2023 سنة 
قيمته 24٫1 مليار دينارا، 66٫2٪ منها من االقرتاض 
مصدر  عن  توضيحات  أّي  تقديم  دون  الخارجي 

هذه القروض.
ـ تصاعد وترية رفع الدعم عن املواد االساسية 
غذائية كانت او طاقية وما ميثّله من اعتداء صارخ 

عىل املقدرة الرشائية لعموم التونسيني.
قد   2023 لسنة  املالية  قانون  ان  يعتربون  ـ 
تخصيصها  ينبغي  التي  املالية  باالعتامدات  ضّحى 
تخيّل  تواصل  يكشف  مام  العمومي  لالستثامر 
العمومية  والخدمات  العام  القطاع  عن  الدولة 
تعليم وصحة  من  التونيس  الشعب  البناء  املوّجهة 
ونقل وخدمات اساسية... ويهّدد بتعميق ازمة هذه 
الحكومة  مساعي  مع  سيام  ال  الحيوية  القطاعات 
لتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 للتفويت فيام 

تبقى من مؤسسات عمومية.
التي  والسياسات  التوّجهات  نفس  تواصل  ـ 
املتفاقمة  واالجتامعية  االقتصادية  االزمة  انتجت 
التونيس  الشعب  وبنات  ابناء  يدفع  التي  البالد  يف 
السلطة  مكّونات  ترصيحات  رغم  يوميا  رضيبتها 
أفق  فتح  الحكومة مبعارضتها وعملهم عىل  رئاسة 
الشعب  أمام  جديد  واجتامعي  واقتصادي  سيايس 
املالية  قانون  وآخرها  الوقائع  ولكّن  التونيس 
رؤية  غياب  وتؤكد  الترصيحات  هذه  مع  تتناقض 
وطنية واضحة وارادة سياسية منحازة لواقع الوطن 
التونيس  العام  االتحاد  تحذير  بالرغم  والشعب 
الوخيمة  العواقب  من  مناسة  من  اكرث  يف  للشغل 
لالنفراد بالرأي يف رسم السياسات العامة وتغييب 

الكفاءات والخربات التي تزخر بها البالد.
الواردة  النقاط  جميع  بتفعيل  متّسكهم  ـ 

باتفاق 15 سبتمرب 2022.
عىل  االلتفاف  محاوالت  من  يحّذرون  ـ 
أو  العام  القطاع  يف  سواء  القطاعية  االتفاقيات 

الوظيفة العمومية او يف القطاع الخاص.

أّما عىل املستوى الجهوي فان اعضاء املجلس 
يؤكّدون  مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي 
العام  االتحاد  هياكل  بكافة  اخوتهم  شأن  شأنهم 
التي  االزمة  رضيبة  دفع  رفضهم  للشغل  التونيس 
ضحاياها،  اكرب  من  كانوا  بل  فيها  سببا  يكونوا  مل 
كام يجّددون متّسكهم بكافة االتفاقيات واملشاريع 
املعطّلة ويعتربونها استحقاقات تنموية واجتامعية 
غري قابلة للتنازل مهام كانت التربيرات خاصة وان 
بعض القطاعات اصبحت عىل حافة االنهيار مثلام 
مبدنني  للنقل  الجهوية  للرشكة  بالنسبة  الشأن  هو 
يف ظّل الفراغ االداري الكبري الذي تعاين منه الجهة 
يف مختلف االدارات والقطاعات حيث تجاوز عدد 
االسالك  مختلف  يف  شغور   3600 فيها  الشغورات 
املؤسسات  غياب  اىل  باالضافة  واالصناف  والرتب 
والية  جعل  مام  العالية  التشغيلية  القدرة  ذات 
الهجرة  نزيف  من  ترضرا  الجهات  اكرث  من  مدنني 
وعجز  الشغل  مواطن  غياب  ظّل  يف  النظامية  غري 

النسيج االقتصادي املتواضع بالجهة عن خلفها.
تضامنهم  الجهوي  املجلس  اعضاء  يجّدد  كام 
النظامية  الهجرة  مركب  ضحايا  عائالت  مع 
يف  املركزية  السلطة  بتقاعس  وينددون  بجرجيس 
اطلقها  التي  الوعود  رغم  ما حدث  كشف حقيقة 
رئيس الدولة منذ اكرث من شهر وعن سد الشغور 
عطل  مام  جرجيس  معتمدية  رأس  عىل  الحاصل 
فان  جدية  مخاطر  من  بالجهة  املواطنني  مصالح 

اعضاء املجلس الجهوي:
ومحارض  االتفاقيات  بتفعيل  يطالبون  ـ 
مقّدمتها محرض  ويف  املعطلة  واملشاريع  الجلسات 

جلسة 15 جوان 2021 مع رئاسة الحكومة.
حد  بوضع  الترسيع  رضورة  عىل  يؤكدون  ـ 
والتعجيل  جرجيس  مبعتمدية  الحاصل  للفراغ 
بكشف الحقيقة كلّها يف ملف ضحايا قارب الهجرة 
يف  واملتورطني  املقرصين  ومحاسبة  النظامية  غري 
الحادثة بعيدا عن الترصيحات االعالمية الفضفاضة 
التي ال تزيد اال يف معاناة عائالت الضحايا ويف توتري 

املناخ االجتامعي بالجهة.
وامام هذه االوضاع الخطرية التي متر بها بالدنا 
وتهدد مصريها فان اعضاء املجلس الجهوي لالتحاد 
مناضيل  كافة  عن  ونيابة  مبدنني  للشغل  الجهوي 
ووفاء  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  ومناضالت 
التي  الوطنية  وللمبادئ  لالتحاد  التاريخية  للرسالة 
الدفاع  اجل  من  التام  تجندها  تعلن  عليها  تأسس 
طيلة  التونيس  الشعب  راكمها  التي  املكاسب  عن 
محاولة  الي  والتصدي  الطويل  النضايل  تاريخه 
ويعلنون  عليها  وااللتفاف  املكتسبات  لرضب هذه 
يف  العام  لالرضاب  والالّمرشوطة  التامة  املساندة 
قطاع النقل يومي 25 و26 جانفي 2023 ويفوضون 
كافة  اتّخاذ  القادمة  الوطنية  االدارية  للهيئة 

الخطوات واالجراءات النضالية املناسبة.
* األمني العام املساعد املسؤول عن املالية واالدارة
منعم عمرية

ندوة اطارات يف منوبة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة كافة الهياكل النقابية انه تقرر عقد ندوة إطارات وذلك يوم 
الجمعة 13 جانفي 2023 عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا )9٫30( مبقر االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة بإرشاف األخ 

حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشؤون القانونية.

قسم الدواوين والمنشآت العمومية 

يصدر برقية اإلضراب يف »الصوناد«
القطاعي  املجلس  لقرار  تطبيقا 
 2022 نوفمرب   17 يف  املنعقد  للمياه 
وامللفات  املسائل  لعديد  واملتضمن 
الطرف  جدية  عدم  بسبب  العالقة 
تطبيق  يف  االداري  والطرف  الحكومي 
بني  املمىض  االتفاق  محارض  بنود  كل 
محرض  وخاصة  االجتامعية  األطراف 
االتحاد  مع   2022 سبتمرب   14 اتفاق 
العام التونيس للشغل مع عدم احرتام 
الخاص  االسايس  النظام  مقتضيات 
بأعوان الرشكة ومن اهمها الفصل 12 
 13 والفصول  النقايب  بالحق  املتعلق 
الباب  وكذلك   69 ـ   42 ـ   15 ـ   14 ـ 
التشغيل  وبنظام  بالتأديب  املتعلق 
نسجل  كام  االجتامعية  املنافع  وباب 
عىل  االجابة  تعطل  من  استياءنا 
العامة  االدارة  لدى  الرشكة  استشارات 
مربر  دون  العمومية  املنشآت  ملتابعة 
واهمها  مستعجلة  ملفات  ثالثة  يف 
ملف تصنيف اصحاب شهادة الهندسة 

الريفية )إمد(، لذلك نطالب:

الزيادة يف األجور لكافة  ـ برصف 
يف  املربم  باالتفاق  عمال  الرشكة  أعوان 
ملكتوب  واستنادا   2022 سبتمرب   14
نومرب   28 بتاريخ  الحكومة  رئيسة 
 02 يف  الفالحة  وزير  وقرار   2022

ديسمرب 2022.
الرشكة  مقرات  تهيئة  اعادة  ـ 
وكراء مقرات جديدة يف مدة االشغال 
بأقاليم قفصة ـ قابس ـ باجة ـ سيدي 

بوزيد ـ قبيل ومنزل بورقيبة.
للرتقية  النهائية  النتائج  اصدار  ـ 
املناظرات  بالغ  وتعليق  االختيارية 

الداخلية بعنوان 2014 ـ 2015.
ـ مواصلة اعتامد وتوزيع وصوالت 
اللباس لبدلة 01 ماي 2022 وما بعدها 
قصد الضغط عىل النفقات والحوكمة.

ـ مراجعة وتحيني قامئة املنتفعني 
مصاريف  واسرتجاع  الخاصة  بالبدلة 
الكيلومرتية  واملنحة  النارية  الدراجة 

باعتامد السعر الحقيقي للمحروقات.
القباضة  أعون  تصنيف  إعادة  ـ 

الجديدة  املهنية  الخطط  لقامئة  طبقا 
واملصادق   2022 جانفي  من  بداية 

عليها يف 08 جوان 2022.
بتنقيح  الخاص  االتفاق  تفعيل  ـ 
النظام األسايس بأعوان الرشكة الوطنية 

الستغالل وتوزيع املياه.
وأمام غياب وعدم تطبيق محارض 
مصالح  تعطل  يف  تسبب  مام  االتفاق 
يف  وطني  ارضاب  تنفيذ  تقرر  االعوان 
الجمهورية  تراب  بكامل  املياه  قطاع 

وذلك يوم االربعاء 01 فيفري 2023.
* األمني العام املساعد

املسؤول عن الدواوين واملنشآت 
العمومية
صالح الدين الساملي

هيئة ادارية للبلديني
علمت »الشعب« أنه متت املوافقة عىل عقد الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة 
للبلديني وذلك يوم السبت 21 جانفي 2023 بداية من الساعة التاسعة )09( صباحا، بنزل 
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشايب  محمد  األخ  برئاسة  الجنوبية  الحاممات  الهدى 

الوظيفة العمومية.

في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي بتطاوين

سماع القواعد  بعد أن نغصت الحكومة حق الحياة
جانفي   10 يوم  الجهوي  املجلس  انعقد 
2023 بدار االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين 
العام  األمني  اليوسفي  محسن  االخ  برئاسة 
االتحاد  ممتلكات  عن  املسؤول  املساعد 
واالقتصاد االجتامعي والتضامني تحت شعار 
»منترصون لتونس... مدافعون عن حق جهتنا 

يف التنمية والتشغيل«. 
الربيني  رشيف  األخ  اشغاله  افتتح  وقد 
الكاتب العام لالتحاد الجهوي بتطاوين مؤكدا 

اّن صرب الشعب التونيس عىل منظومة 25 جويلية قد نفذ يف ظل عدم احرتام حكومة بودن كل االتفاقيات التي امضت عليها 
مع اصدار املرسوم 21 الذي كان كسابقه ضد الحق النقايب ـ اّما االخ محسن اليوسفي فانه بدأ من حيث انتهى االخ الربيني من 
خالل اشارته لكون االتحاد تعامل مع حكومة بودن بثقة وحكمة وانه مل يندفع ال يف رد الفعل كام انه مل يتشنج بعد املامطلة 
ومحاولة خلق االزمات معه، لذلك كانت كل مقررات هياكله وسلط قراره ملتزمة مع توجهاته الوطنية اال اّن ما جاء من اعباء 
جديدة يف قانون املالية لسنة 2023 كان مبثابة االنذار االخري النقاذ البالد التي تراجعت بعد ان تّم ترك مجال التخطيط للغري 
مقابل رضب الحق النقايب وعدم االلتزام بتنفيذ االتفاقيات املربمة وهو ما اضطرنا إىل التحرك وبالتايل ترشيك القواعد يف صياغة 
القرار الوطني. يف باب النقاش العام تّم رفع توصية بالتأكيد ان جهة تطاوين مستعدة للنضال والدفاع عن حق التونسيني يف 

العيش الكريم بعيدا عن الغرصات ومنغصات الحياة.
* محمد عزيز



13 اخلميس 12 جانفي 2023 - العدد 1729 

التنفيذية  السلطة  إىل  املوجهة  الدعوات  االخرية  الفرتة  يف  تزايدت 
مستوجبة  مبراجعات  للقيام  والحكومة  الجمهورية  رئاستي  إىل  تحديدا 
ان شعروا  بعد  25 جويلية  مسار  من  التونسيني  انتظارات  تحقيق  بهدف 
بأن هناك انحرافات حادت به والبد من الحوار والتشاور مع القوى الوطنية 
الفاعلة وهذا ما توقف عنده الدكتور شهاب اليحياوي االستاذ والباحث يف 
قّدم  به »الشعب« حيث  الذي خّص  الحديث  بالجامعة يف  االجتامع  علم 
عديد االمثلة عىل ما يختلج املواطنني من رغبة يف تجاوز البالد ألزمتها مع 
يف  املسبوقة  غري  العزوف  نسبة  ونعني  تجاهله  ميكن  ال  موقف  تسجيل 
انتخابات 17 ديسمرب املايض. كام اشار يف ذات الحديث إىل عديد املؤرشات 
عىل  وانعكاساتها  واالجتامعية  االقتصادية  باالوضاع  عالقة  يف  السلبية 
ان  البد  إذ  والقطاعات  والجهات  الفئات  أغلب  لدى  االجتامعي  االستقرار 
تعمل الحكومة عىل االستامع إليهم لتجنب حاالت انفالت ال ميكن  التحكم 

فيها الحقا.
* توجد خشية من ارتفاع منسوب االحتقان االجتامعي بسبب ازدياد 
الرضائب والجباية خاصة يف هذا التوقيت املرتبط سنويا باالحتجاجات فام 

هي قراءتك لذلك؟
ـ علينا استيعاب ان املتوقع ليس له ارتباط دامئا باملناسبات لكن يبقى 
هناك ارتباط لهذه الفرتة ورمزيتها التاريخية اال ان تراكم االحداث السياسية 
دون  والطبقات  الرشائح  لجميع  املادية  االوضاع  وتردي  جويلية   25 منذ 
مع  خاصة  كبرية  تخوفات  من   2023 املالية  قانون  يحمله  ما  مع  استثناء 
التي  هي  االتصالية  وسياساتها  الحكومة  تعتمدها  التي  الغموض  سياسة 

تزيد من الغموض والحرية والتخوف.
يف  الحكومة  وفشل  والحياتية  االساسية  املواد  بعض  ندرة  اضفنا  واذا 
تقديم مؤرشات النفراج هذا النقص فإّن النتيجة توقع احتقان لكن كيف 
ستكون  فيفري  وحتى  جانفي  شهر  فإن  لذا  االجابة  منلك  ال  وألننا  ومتى 
هناك تحركات بعد تطبيق الزيادة يف كثري من املواد مع العلم ان اشكال 
االحتجاج ليست يف الخروج إىل الشارع وقطع الطرقات امنا تكون مثل غلق 
املهن  بعض  فرضها عىل  رغم  التي  االجراءات  عل  فعل  كرد  »الباتيندات« 

الصغرى والرتفيع يف اآلداء الجزايف وهذا شكل مستحدث من االحتجاج.
* ما هي التداعيات املرتقبة ملا تم ذكره خالل الندوة الصحافية العضاء 
الحكومة عن توسع دائرة الفقر بسبب الظروف الصعبة عىل الصعيدين 

االقتصادي واالجتامعي؟
هي  بل  ملطفة  تعترب  النسبة  هذه  فإن  الدولية  املقاييس  بحسب  ـ 

الن  صادمة  ستكون  ألنها  الرقم  بحقيقة  الترصيح  يقع  ومل  ذلك  من  ارفع 
الدولية  املقاييس  اىل  استنادا  الفقر  منطقة  إىل  تدحرجت  الرشائح  بعض 
رغم ان الحكومة تتحدث عن العائالت املشمولة باملساعدات املقدمة إليها 
يف حني ان الفقر هو العجز عن تلبية احتياجاتها االساسية والتي ازدادت 
وتضاعفت بعد ان اصبح ما كان يعترب كامليات بات أساسيات ومن هنا ال 
يجب ربط الفقر بظاهرة التسول كام هي الصورة النمطية املتداولة لذلك 
فإن عديد الرشائح دخلت دائرة الفقر بهذا التعريف واملعنى. وبخصوص 
التداعيات فإن الحكومة ستجد نفسها أمام ضغط متعدد األبعاد من ذلك 
مشكلة البطالة بغلق باب االنتدابات واالحتجاجات جراء إلزامية رفع الدعم 
واملهنية  املادية  املطالب  ذات  القطاعية  االرضابات  وازدياد  معلنة  بنسب 
الفقرية وأصحاب  النواحي وهي ليست من الطبقات  وهو ضغط من كل 
الشهادات العليا بل توسعت إىل طبقة العامل واملوظفني وهذا له دالالت 

عميقة.
ضغط  تحت  االجتامعي  دورها  عن  تخلت  الدولة  أن  تعتقد  هل   *

الرشوط املجحفة لصندوق النقد الدويل؟
االن  لكنها  عديدة  سنوات  منذ  انتهت  االجتامعية  الرعاية  الدولة  ـ 

خاضعة لرشوط عديدة الن الدولة الوطنية اصبحت بفعل تأثريات العوملة 
مرتبطة كليا بالرأساملية العاملية وبتقسيم العمل الدويل الذي يفرض عليها 
الدائرة التي تتحرك فيها وحتى النموذج التنموي الذي تتبعه وهو السائر اىل 
تطبيق الليربالية وتراجعها عن متسكها بأكرث من القطاعات العمومية التي 
كانت تعترب اسرتاتيجية وحيوية اما للقطاع الخاص او الرشاكة مع القطاع 
الخاص وهذا ما يعمل صندوق النقد الدويل عىل تكريسه عرب ما يفرض من 
رشوط واصالحات هيكلية عىل الدول املثقلة بالديون والتي هي يف حاجة 
الرعاية االجتامعية بل تصبح فقط مجرد  إىل تدخله وبالتايل مل تعد دولة 
مراقب او حكم تلعب عىل تخفيف الفوارق االجتامعية وتفقد قدرتها عىل 
السيطرة عىل االقتصاد ليتحول إىل منافسة السوق وهذا سيتوسع يف املرحلة 
الليربايل هو املتحكم يف ظل ما نشهده من اسعار  القادمة ليكون املنطق 

مرتفعة يف االسواق العاملية املسعرة بالدوالر.
* ما هي االجراءات املستوجبة من الحكومة للتخفيف من حدة تردي 

االوضاع املعيشية؟
ـ الحكومة تعتمد أسلوب االنغالق عىل نفسها وتشتغل دون ترشيك 
املنقذ من  انها متثل  االجتامعية معها رغم  او  السياسية  االطراف  مختلف 
أجل ابتكار الحلول او امتالك الحجج واألسس التي تعطي الرشعية لبعض 
االجراءات التي تتخذها وهذا ما ال تقوم به هذه الحكومة وهي اضاعت 
اسلحتها يف االستفادة من الحوار مع االطراف االجتامعية واملهنية واغلب 

الوزارية دون اطالع وموافقة املهنيني مثل  القرارات تتخذ داخل املجالس 
املحامني والفالحني وهذا ما يدل عىل ان افق الحلول ضيقة بحكم التزامها 
مبا وضعه صندوق النقد الدويل. فاملطلوب اطالق حوار يف كل القطاعات 
هذا  الن  ترصف  حوكمة  او  هيكلية  او  مالية  اشكاليات  بها  التي  واملهن 
يخفف عنها الضغط وردود االفعال ضد ما نتخذه من تراتيب جديدة يف 

قانون املالية 2023.
* كيف ترى هذا الحوار الذي تطالب به الحكومة؟

باالساس هدفه تشخيص موضوعي  اقتصاديا  يكون حوارا  ان  ـ يجب 
اسرتاتيجية  ووضع  الحالية  التنمية  منظومة  وافاق  للواقع  وحقيقي 
مخرجات  احدى  تكون  املدى  بعيدة  وأخرى  العاجل  للتدخل  استعجالية 
القطاعات مع حضور  الحوار االقتصادي مع كل االطراف املعنية مبختلف 
واتحاد  األعراف  ومنظمة  الشغل  اتحاد  هنا  ونعني  لها  املمثلة  املنظامت 
الفالحني الن ما متت مالحظته هو اتخاذ قرارات بعدد من الوزارات تفاجئا 
القطاع  وتهدد  مهنهم  لقانون  أحيانا  مخالفة  أنها  حتى  أنفسهم  املهنيون 

مبزيد التأزم.
* أي ترابط ميكن ان تفرسه بالظواهر العديدة املتفشية يف املجتمع 
املستقبل  يف  األمل  وغياب  الزواج  نسب  وانخفاض  العائالت  هجرة  مثل 

وتفيش العنف واالضطرابات النفسية؟
ـ االزمات اإلقتصادية واملادية لها تأثري قوي عىل مستويني األول تفاقم 
اجتامعية  ظواهر  خلق  أو  والهجرة  العنف  مثل  معينة  اجتامعية  ظواهر 
جديدة مثل العزوف عن الزواج بعد التأخر عن الزواج او ارتفاع ما يسمى 
بالعنوسة الن الشباب عاجز عن تحمل املصاريف وهذا ليس فعل ارادي 
يف املطلق بل هناك ضغط اقتصادي يجعل الكثري يعجز عن تكوين ارسة 
الزواج  ليكون  املستقبلية  الرؤية  وضبابية  االوضاع  تأزم  ظل  يف  يرفض  او 
ما  وبعض  عائلة.  لتكوين  املستقبل  رؤية  وضوح  لعدم  املغامرة  من  مثال 
ذكرته يؤكده املؤرش العريب الصادر منذ أيام لسنة 2022 الصادر عن املركز 
العريب لالبحاث ودراسة السياسات بوجود تراجع يف األمل واليأس يف قدرة 
أغلب  )شمل  اإلقتصادية مستقبال  املشكالت  العربية عىل حل  الحكومات 

الدول املغاربية(.

* هل عكست حالة العزوف يف االنتخابات الترشيعية موقفا من كل 
الفاعلني يف املشهد العام ام انشغاال بتأمني رضوريات العيش؟

منذ  انحدار  كان يف  أنه  نُقر  ان  يجب  العزوف  بخصوص  ما حصل  ـ 
الرقم  ان  الصادم  بالفرتة االخرية لكن  2011 وبالتايل ليس ظاهرة مرتبطة 
العاملي هي مؤرش هام  املستوى  انتخابات عىل  اي  يبقى غري مسبوق يف 
البد من الوقوف عليه الن الخطأ هو ربطه كليا إما باملوقف من مسار 25 
جويلية او ربطه كليا بانعدام ثقة التونسيني والفاعلني السياسيني )ما قبل 
التونيس  يأس  اليه  25 جويلية( وهو موقف مركّب فيه ما ذكرناه يضاف 
من املجتمع السيايس بشقيه التقليدي او املسار الحايل لفشل هذا االخري 
ايضا يف حل اي مشكلة من التي يعيشها املجتمع التونيس مثل الغالء وندرة 
الحلول  مبعالجة  النظامية  غري  الهجرة  ومقاومة  والبطالة  االساسية  املواد 
الجذرية لها بعيدا عن الحلول األمنية وبالتايل يقول املواطن ملاذا اذهب 

ألنتخب بعد فشل املنظومات املتعاقبة وعجزها.
لكن قد نقرأ منه أنه يبعث رسائل لكل األطراف وخاصة للنظام الحايل 
واليأس  بالخيبة  االحساس  مبرارة  الرضاء  وعدم  االنذار  أشكال  من  كشكل 
أمام  نحن  التأويل  كان  ومهام  الحاالت  كل  يف  ولكن  املستقبل  وضبابية 
ظاهرة خطرية جدا عىل مستقبل الدولة التونسية النها تفقد ما ستؤسسه 
من قوانني واجراءات وتراتيب الرشعية واملرشوعية التي أساسها ليس مجرد 

االنتخاب بل حجم الكتلة التي أنتخبت.
وطني  ملرشوع  او  اجتامعي  ميثاق  إىل  تدعو  الرضورة  باتت  هل   *

لتجّنب منزلقات ال ميكن التحكم فيها الحقا؟ 
اليوم لالصالحات الكربى والهيكلية والعميقة  ـ كل القطاعات تحتاج 
الن مراكمة الرتفيع واالصالح الجزيئ يف السنوات املاضية افقد هذه الحلول 
حل املشكالت القامئة اذا اتفقنا عىل هذا فان أي اصالح يف أي قطاع البد ان 
يكون يف اطار مرشوع مجتمعي او ما يسمى مبيثاق اجتامعي جديد وهذا 
ما يحتاج إلرادة الحوار والترشيك واملشاركة التي دونها ال ميكن الحديث 
لهذا  لالتجاه  لبوادر  وجود  ال  اآلن  حّد  اىل  انه  ويبدو  وطني  عن مرشوع 

املرشوع لغياب الحوار مع االطراف املعنية.
عىل  يتأّسس  ان  البد  املجتمعي  املرشوع  هذا  أن  عىل  التأكيد  أجدد 
دون  القطاعات  كل  يف  الحقيقية  املشكالت  تشخيص  عىل  االتفاق  مبديئ 
استثناء، واالجامع مصدره ترشيك مختلف الفاعلني من اهل املهنة وخرباء 
مرتبطني باملهن والقطاعات واالطراف االجتامعية واملجتمع املدين والسيايس 
)ليس بالرضورة ان تكون االحزاب مبارشة بل ميكن التحاور مع شخصيات 
واملخرجات  الحلول  االجامع عىل  يتحقق  وبذلك  واشعاع(  ذات مصداقية 

ومراحل التنفيذ.

الدكتور شهاب اليحياوي ـ أستاذ وباحث في علم االجتماع لـ »الشعب«
 ال يمكن الحديث عن مشروع وطني يف غياب الحوار والتشاركية للقيام باالصالحات الكربى والهيكلية العميقة 

  دولة الرعاية االجتماعية انتهت وهي االن 

خاضعة للرأسمالية العاملية وشروطها الليربالية 

التي ال تراعي الطبقات الضعيفة والشعبية

ضيف األسبوع
*حوار: لطفي املاكني

  الحكومة مطالبة باالستماع 
إلى كل المهن والقطاعات 

لتخفيف الضغوط وردود االفعال 
جراء قانون المالية 2023 

 بعض الفئات تدحرجت
 إلى منطقة الفقر بحسب 

المقاييس الدولية وأولها العجز 
عن تلبية الحاجيات األساسية 
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للذكرى والمذكرة

الطايع الهـراغــي
 »من يهن يسهل الهوان عليه** ما لجرح مبيت إيالم«

)أبو الطّيب املتنّبي(
»حني يتقّدم العمر بالّشيطان يصبح ناسكا«

 )نيكوس كازانتزاكيس(
عرب  إالّ  فيه  الّنرص  يأيت  ال  الذي  الوحيد  الحرب  شكل  هي  »الّثورة 

سلسلة من الهزائم«
)روزا لوكسمبورغ(
جانفي الّتونيس هو فعال شهر الجمر، الّشهر األحمر بامتياز: اإلرضاب 
العاّم يف ما ُعرف بالخميس األسود 26 جانفي 1978/ انتفاضة الخبز 03 
جانفي 1984/ انتفاضة الحوض املنجمّي 5 جانفي 2008/ ثورة الحّريّة 
تاريخ  طبعت  التي  العظام  األحداث  ككّل   .2011 14جانفي  والكرامة 
الّشعوب كان 14جانفي وسيظّل حدثا مفصلّيا يف »أيّام« تونس املعارصة. 
مل ينتظر منشورا وال فرمانا وال مرسوما. حدٌث نُقش يف املخّيلة العاّمة 
وإىل األبد. وعبثا تسعى حكومات وحكّام ال دور لهم يف املخاض الّسيايّس 
إىل تحويله إىل مجرّد قوس يسهل غلقه يف إطار مساع حثيثة إىل تنميط 
مثّة  أنه  الّشعوب  البالد. من حسن حّظ  تاريخ  وإعادة تشكيل  الّذاكرة 

قاض اسمه الزّمن.
* ما الّثورة؟

فورة الّذاكرة ساعَة تدرك أّن عليها أن تثور عىل انتكاساتها، أن تتمرّد 
ذاتها  مع  تتصالح  تتآكل،  ال  نفسها حتّى  أن تشحذ  عار هزامئها،  لتمحو 
وتستدعي مكبوتاتها، بها ترتق ما علق من ثقوب وما تراكم من خدوش 
وما ارتسم من ندوب، تغريدة الذاكرة حني تلتحم مبخزون إرثها، تقتحم 
عليه قالعه، تسامره وتحتضنه بحنّو عجيب غريب، رصخة الجرح الذي 
مل  ما  يربأ  أن  ويأىب  فاه  فاغرا  الجراح  ويداري  نفسه  يوايس  الّدهَر  يظّل 
يتمّكن من أن يثأر لنفسه من »حفالت« جحافل زّوار اللّيل ومداهامت 

ضيوف ثقال تصالحوا مع غزوات أّول الفجر.
ترذيل واع ومقصود ملحظور يباح للخاّصة ويُحّجر عىل العاّمة، جواز 

عبور إىل ضّفة املمنوعات.
لغة تبحث عن بنيها، وال أحد مؤّهل ألن يفهمها غري من يعرف معنى 
االشتياق  لوعة  إليها  تهزّه  ويبتعد  يغرتب  ينأى،  عنها  ملّا  فيها.  يذوب  أن 
وتخّضه روعة التّذكّر فال ميلك إالّ أن يزداد بها هياما ومنها اقرتابا، يغالب 
بداية  تشّكل  إىل  الحنني  به  فيطري  أغلب  دوما  والّشوق  الّشوق  فيها 

البدايات. 
الثورة أن تتمثّل كيف يغازل املعنى املغنى، به يتغزّل، وبه يلتحم، 
ويف ملكوته يوغل فيهيم، أن تدري متى به يصّح أن يتوّحد، وعىل أجنحته 
الّسفر  به محن  أضنته  ماّم  اكتوى  ليسرتيح وقد  الرّحال  يحّط  أن  يبغي 
عساه يرتوي من لوعة األسفار، رسٌم لاِم التبس من تشّعب يف رحلة عمر 
اإلنسانيّة الطّويل من حّد الفصل بني األىس والتّأيّس، ضبط لحدود التاّمس 
بني ما ترّسب من بقايا األمل بعد كْم حرب خارسة وما حفرته األيّام من 

أمل نُِحت وشام يف الذاكرة.      
يكون  فال  يسكنك  ملّا  األبدّي  الهيام  الطويلة، رحلة  املسافات  سباق 
منه فكاك، يتمّكن منك فال متلك إالّ أن تذعن طوعا لاِم منك رام وأراد، 
املسافات يف ما عُس  اإلبحار يف متاهات ما ظّل دوما غامضا من  متعة 
األوهام وعنيدها، من ركيك  بليد  تلبّد من  ملا  األدغال، نسٌف  كشفه يف 
األحاجي، باهتها وثقيلها. رغبة جامحة يف الفصل بني ما ظّل دوما ثابتا من 

سحر اللّغة وما كان متهافتا من غبش اللّغو.
يوم  يف  للغيوم  مخاتلة  امللتويّة،  الثنايا  يف  املضنيّة  الرّحالت  مغامرة 
غائم، مغامرة ركوب املخاطر الستكشاف العجيب يف ما بني املنت والّسند 
ماّم غفل عنه رّشاح الحوايش -وما أكرثهم- قصدا وأهمله كتبة البالطات 
يف  وترحالها،  حلّها  يف  األوطان-  -كام  الثورة  عمدا.  عّدهم-  أعس  -وما 
محنة غربتها واغرتابها، ساعَة رشودها عن املعتاد ليس لها إالّ أن تغرتب 
عن غربتها فتجايف من تجّرأ عىل أن يقتحم عليها أسوارها وقالعها، فام 
كان يوما منها، وما كانت يوما منه، تعانق من افتعل كرهها لبعض الوقت 

بكامل الّصدق ليتعّشقها كامل الوقت بكّل ما أويت من التياع.
ثورتك اشتعال لهيب الحّب لوطن لِعلّة ما تفتقده وأنت فيه، رغم 
الّسنوات العجاف مل ترحل عنه وإّنا كنت ترحل فيه وتسافر منه إليه، 
هي  وردة  غري  تحتوي  ال  حقيبة  وطنك  ويكون  تربحه.  مل  أنّك  فيكون 
هديّتك ملن تشرتط أن يستقبلك يوم العودة، وكتاب مفتوح فيه حجبت 
مداخل املدينة وأبوابها، وعليه رسمت تضاريس املدينة وأحزانها، عربدات 
الفجر،  الّصباحات وتباشري  ابتسامات  الّصبايا،  الطّفولة ورشودها، ضحك 
ومفتاح حاّد كاإلبر يخزك كلاّم سكنك التّوّجس من أن يداهمك يف غفلة 

منك غول الّنسيان وارتعبت خوفا عىل الذاكرة -وليس منها- أن تخون ما 
تعاهدمتا عليه يف لحظة بوح هي الّصدق. نشيد يحثّك دوما أن »سرنجع 

يوما إىل حيّنا«، »سرنجع مهام ميّر الزّمان«، غزاة إليه نعود.
أنت لست املسافر عىل أجنحة الوهم. واألعجب منه أنّك ما كنت 

أبدا عىل غري سفر.
ما الثّورة؟ وطن يفتّش عن وطن، شهيد يدعوك إىل منادمة يف خيمة 
بعض  الّدهر(  )هي  للحظة  تتبادال  أن  يرتّجاك  تفرق-  الخيام  كّل  -عن 
األدوار، تالغي األموات ويريث هو األحياء، يعلّمك فنون الوصل والفصل 
يتلو عىل مسامعك شدو أرساب  بتصّنع.  تباىك  بني من بىك بحرقة ومن 
الطّيور وهي ترتاقص عىل أنغامه يف رحلة أوبتها إىل أوكارها، شهيد يحلو 

له أن يسرتجع معك مجدا ويلّقنك عهدا.        
ال تخلو أيّة ثورة من حقد، ولكّنه يف هذه الحالة حقد إنسايّن بديع. يف 
لحظة يلبس الحقد حلّة جميلة ترتعد لها فرائس الّساسة والّسادة األغنياء 

ويرفل فيها اليتامى واألرامل والفقراء.      
الحّب  فيها  يصبح  رحلة  الّنشاز.  فيه  ينتظم  الذي  الجامعّي  الّنغم 
لحظة  املفقودة.  بالذاكرة  املكبوتة  الّرغبة  فيها  تلتحم  مرغوبا.  متلّكا 
شاردة منفلتة من دبر التّاريخ، الّنشيد الرّسمّي املارق عن مراسيم الّدولة 
وفرمانات الّسالطني، االحتفال الجامهريّي الذي يسخر من قوانني الطّوارئ 

وهيبة الدولة وقداسة املُلك.
ساعة انتعاش قصوى، فيها تتزاحم اآلالم وتتكّدس فتثور عىل آالمها. 
تهزأ  للعيان،  ماثلة  ترتاقص  األحالم،  وتورق  األوهام  تندحر  لحظة  يف 
األغلبيّة بعجرفة األقليّة، يثب التّاريخ ويخطو خطوته العمالقة، تسرتجع 
الحساب،  دفرت  ينفتح  املجرّد،  سامء  الّنظريّة  تغادر  يريقها،  الّشعارات 
ترتّجل الفلسفة من عليائها وتهجر فضاء املتعايل، تنزل إىل ميدان التّحرير 

ترسم مسافة بني حّد الغموض وحّد الوضوح.
تتجّمل املدينة، تلبس أبهى حلّة بها تتزيّن، تطلّق أحزانها وتقيم عىل 
املإل أفراحها، تعلن يف املشايخ والقصور أن ال أمري وال سلطان وال سيّد وال 
ملك وال مليك الّشعب يحارصكم من أمام ومن خلف فأين املفّر؟ يرتاءى 
لك شاعر تونس الّشاّب يتمتم يف الّسّ كأنّه العلن »ال األفق يحضن ميت 
الطّيور **وال الّنحل يلثم ميت الزّهر«، يفاجئك نقيب العاّمل محمد عيل 
الحاّمي، يذكّرك بأنّه منذ ما يقارب املائة عام كان عاد إىل البالد مبا اعتربه 
رفيق دربه الطّاهر الحّداد أفكارا »ال تتّسع لها البالد«. حشاد )يس فرحات( 
يرّدد سمفونيّته املكثّفة »أحبّك يا شعب«. الحّداد يف شارع ما من شوارع 
العاصمة يشدو« يا أيّها الّشعب قم للمجد مقتحام** حرب الحياة. فال 
عّز بال نصب«. دوريش يّساءل »كيف نشفى من حّب تونس؟«، ويبقى 
الّسؤال معلّقا بال جواب ألنّه هو ذاته الجواب. شيخ املعرّّة كدأبه دوما 
يرفض التّسليم ما ينفك يحّذر من سطوة الحّكام وسفالتهم، أمل يقل عنهم 
»كذب يقال عىل املنابر دامئا ** أفال مييد ملا يقال املنرب؟«. ال ملل وال نحل، 
ال إمام وال صدر أعظم، ال فرعون وال مهدي منتظر، هؤالء رؤوس الفتنة 

أشعلوها دوما بـ»قول زور سطّروه«.
زمن الثّورة ميكنك أن تخالف أوالد أحمد، وبإمكانك أن تطمنّئ متام 
االطمئنان إىل أنّك ستأمن غضبه ومترّده هو الذي ما أرضاه يوما العجب 
العجاب. مات وهو يجزم عن حّق من أنّنا »ذهبنا جميعا إىل االنتخاب/ 
لألحالم  العنان  تطلق  أن  املرّة  نجح«، ميكنك هذه  أحد من  ينتخب  ومل 
فتكتب عىل لسانه »ذهبنا جميعا إىل االنتخاب وانتخبنا جميعا من نجح«.  

* عذابات الّثورة
من مكر التّاريخ أّن الزّمن الثّورّي هو أيضا له أزالمه، أعاجيبه، عرّابوه، 
مشايخه ورسديّاته. دونك عىل ذلك حّجة ودليال ما يأتيه جيش املفّسين 
املهلّلني  جحافل  الولدان،  لها  تشيب  وإنجازات  إعجاز  من  والّشّاح 
ذات  بها  ماّم حلم  وقاحة  بأكرث  الدولة  لهيبة  الخرايّف  واإلعالء  واملكرّبين 
يوم الباجي -أحد ديناصورات الحكم البائد- وماّم تبّجح به خلفه الجبايل 

الحامل بالخالفة الّسادسة.
ودونك أحاجي املرتّدين عن قناعات -كانوا يتبّجحون بها أحيانا دون 
الغوغائيّة  أمام  الطّريق  سّد  األّول  عنوانها  فّجة،  واقعيّة  باسم  موجب- 
واملغامراتيّة، وعنوانها الثّاين التّمييز بني ميني متطرّف إسالموّي وميني مديّن 
حدايّث لقبول الّسيّئ ومبايعة املشف عليه تجنبا لفداحة األسوإ. وعنوانه 
الثّالث التّصّدي ملنظومة ُوسمت بأنّها رمز الخراب ويُرّوج إىل أنّها أزيحت 
من وعن الحكم بقبول هيمنة بديلها الجنيس الذي انبثق من صلبها يف 
فرتة الّنكد واالنسداد ملّا بات التّعايش بني األصل وجنيسه أكرث مأساويّة 

من تنكيد الّضائر.
خطيئتهم  عن  بالتّكفري  واملسكونني  قناعاتهم  عن  املرتّدين  فيالق 
تحت وقع تخمرية لحظة الوعي الذي داهمهم ليلة الفاتح من الخامس 
والعشين من جويلية أشّد هياما مبنجز قيس سعيّد وإرشاقاته وافتتانا 
مبسار جمهوريّة العلّو الّشاهق من هيام وولع زليخة امرأة العزيز حاكم 

مرص بالجامل األّخاذ للّنبّي يوسف.     
يلبس االرتداد جبّة التّعّقل والتّعّفف والتّحذير من امليّض إىل املجهول، 
مييض عنوة إىل اعتناق األوهام فينعش عقليّة التّسليم مببايعة منقذ أعىل 
ولكّن  تتغرّي صياغته  قد  الفراعنة  ككّل  الّسلطات، شعاره  كّل  توكل  إليه 
جوهره ثابت كام تكشفه الزمة قيس سعيّد »قولوا نعم حتّى ال يصيب 

الّدولة هرم«.
العفويّة خاّصيّة كّل الثّورات -لحظة اندالعها- كام تفصح عن ذلك كّل 
التّجارب تصبح لعنة ودليال عىل مجانيّة الفعل الثّورّي يف غياب جاهزيّة 
الحوزات الحزبيّة إلعالنها واحتضانها. ذلك ما يفّس الرّتّدد الذي الزم كّل 
الّنظر  بقطع  منذ 2011،  تونس  الثّورّي يف   الفعل  بها  مّر  التي  املراحل 
يصاحب  الذي  االنفالت  فيه.  الفاعلني  رؤى  ووضوح  تجّذره  مدى  عن 
كّل الثّورات، بحكم تصارع قديم مل يستنفد بعُد مّدة صلوحيّته وجديد 
معامله ليس واضحة كّل الوضوح- تحّول إىل مطيّة ركبها الحرس القديم 
والّشور  املآيس  كّل  لتجميل  الجدد  األزالم  بإفرازات جديدة من  املطّعم 
التي ارتكبها الحّكام الهواة طيلة عشيّة الّنحس األّول املمتّد من 2011 
من إىل غاية انتصاب قيس سعيّد حاكام أوحد والّنحس الثّاين الذي افتتحه 

الحاكم بأمره منذ 25 جويلية 2021.
الّشنائع  بتحميل  القائم  الحكم  سياسات  فشل  تربير  عقليّة  تنتعش 
للحاكم »الغائب« ومُيّرر إعادة إنتاج القديم ورسكلته تحت عنوان برّاق 
مخادع، التّصّدي ألعداء الثّورة ومقاومة الفساد وإجهاض املؤامرات التي 

تُحاك ضّد الثّورة والّشعب التّونيّس وتهدف إىل إرباك الّدولة ورجاالتها.
الثّورّي وأملت عىل  املّد  أيّام  نفسها عىل  التي فرضت  االحتجاجات 
الجميع االعرتاف بوجاهتها ومشوعيّتها تصبح يف عرف »ثوريّيي« الوقت 

الّضائع عنوان الثّورة املضاّدة بعد االستنجاد كالعادة بنظريّة املؤامرة.
الحّق كل الحّق مع زعيم البالشفة لينني »إذا كانت هناك معركة بني 

اليمني واليمني سأختار معركتي«.

تغريدة للثورة الّتونسّية      حتّى ال ننىس جمرة 14جانفي
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مع  للثقافة  العامة  الجامعة  أعضاء  جلسة  تسفر  مل 
بوزارة  واملايل  اإلداري  الثقايف  الشأن  عن  املسؤولني 
القرمازي  قطاط  حياة  الوزيرة  وبإرشاف  الثقافة 
وبطلب من األخ محمد الشايب األمني العام املساعد 
الوظيفة  مسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
املسائل  إن  بل  املفاوضات  يف  تقدم  عن  العمومية 
تراوح  تزال  ال  واإلطارات  األعوان  بوضع  املتصلة 

مكانها.
وزارة  وإطارات  ألعوان  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  وأكد 
الراجعة  واملؤسسات  الهياكل  لكل  واملمثلة  الثقافة 
االعتزاز  عىل  وجهويا  مركزيا  الوزارة  إىل  بالنظر 
باالنتامء إىل املنظمة الشغيلة مع االستعداد لخوض 
املعارك العادلة من أجل العدالة االجتامعية والرفض 
األعضاء  واستغرب   2023 لسنة  املالية  لقانون  التاّم 
الالمباالة  سياسة  انتهاج  اإلرشاف  سلطة  تعمد  من 
القطاع  أهل  مطالب  مع  التعاطي  يف  والتسويف 
تهّم  والتي  سابقة  اتفاقيات  يف  واملضّمنة  املرشوعة 

العلمية  الشهادات  وتنظري  االستثنائية  الرتقيات 
وتنظيم املناظرات الداخلية.

العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  أعضاء  ودعا 
الخاص  االتفاق  تنفيذ  إىل  اإلرشاف  سلطة  للثقافة 
 2022 بعنوان  للرتقية  الداخلية  املناظرات  بفتح 
األساسية  األنظمة  مختلف  وضمن  األسالك  ملختلف 
لهم  يحق  ممن   ٪  35 حدود  يف  للرتقية  الداعمة 
التمتع بالرتقيات ومع توفر الرشوط للرتقية من أستاذ 
برمجة  من  واستغربوا  أول  أستاذ  إىل  ثقايف  تنشيط 
لهم  يحق  إطارا   60 من  ألكرث  واحدة  تناظر  خطة 

التمتع بالرتقية حسب امللفات.
وجدد أعوان املعهد الوطني للرتاث والوكالة الوطنية 
للتنمية الثقافية الدعوة العاجلة إىل مراجعة القوانني 
املنظمة للقطاع مثل قانون املتاحف وإعادة هيكلة 
الرتاث  حامية  مجلة  وتنقيح  للرتاث  الوطني  املعهد 
األثري والتاريخي. كام دعا األعوان إىل عقد ورشات 
عمل حول مستقبل القطاعات الثقافية مثل الكتاب 

االستشارة  من  جزءا  واعتبارها  والسينام  واملرسح 
أهل  عىل  االقتصار  دون  الثقافة  حول  الوطنية 
املعنيني  والنقابيني  اإلداريني  وترشيك  االختصاص 
مركزيا  الثقافة  مؤسسات  ودعم  والتنفيذ  بالتصوير 

وجهويا.
وألقت الحوكمة وحسن الترصف يف املوارد البرشية 
واملالية بظاللها عىل أشغال الهيئة االدارية القطاعية 
االعتبار  بعني  األخذ  برضورة  األعوان  طالب  إذ 
من  تضمنه  وما  املحاسبات  دائرة  تقرير  مالحظات 
مداخيل  من  االقتطاع  يف خصوص  تجاوزات  تدوين 

للرتاث،  الوطني  املعهد  أنشطة  لتمويل  املتاحف 
هذا مع إثقال كاهل صندوق التشجيع عىل اإلبداع 
األديب والفني بتمويالت غري مقررة وال مربرة للقطاع 
الخاص ودون إقرار االعتامدات اإلضافية والخاصة مع 
إىل  بالعودة  القضاء  اإلحاالت عىل  مغبّة  التنبيه من 
التدوينات والوشايات ودون مربرات قانونية ومنهم 
إحالة 11 مديرا عاما عىل البطالة القرسية مع فوىض 

التعيينات واإلعفاءات.
* ناجح مبارك 

الهيئة اإلدارية للجامعة العامة للثقافة )2 من 2(:

ترقيات معطلة وتعيينات فوقية وإعفاءات عشوائية 

إعالن طلب عروض بصفاقس
يعلن االتحاد العام التونيس للشغل اعالن طلب عروض متعلق بالقيام بأشغال تهيئة مقهى مبقر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. 
فعىل الرشكات او املقاولني املزكني نشاط بناء، ب 0 صنف 1 أو أكرث والراغبني يف املشاركة االتصال مبكتب الضبط مبقر االتحاد العام 

التونيس للشغل لسحب ملف طلب العروض، وذلك أثناء األوقات اإلدارية مقابل دفع ثالثون دينارا غري قابلة لالسرتجاع لقابض الخزينة. 
عىل أن يكون تاريخ ورود العروض ملكتب الضبط يف اجل أقصاه يوم 28 جانفي 2023.

كل عرض يتكون من:
- ضامن وقتي ميثل 1 % من قيمة العرض صالح ملدة 120يوما يحتسب من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

- نسخة من التزكية املطلوبة مطابقة لألصل أو نسخة من كراس الرشوط مطابقة لألصل ومصادق عليها يف الصنف واالختصاص 
املطلوبني.

- شهادة يف خالص معلوم االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي صالحة يوم آخر اجل لطلب العروض.
- ترصيح عىل الرشف يف عدم اإلفالس.

- شهادة يف الوضعية الجبائية صالحة يوم آخر اجل لطلب العروض.
- بطاقة إرشادات عن املشارك.

- كراس الرشوط اإلدارية الخاصة مختومة وممضاة.
- العرض املايل الذي يتضمن: 

- االلتزام ممىض مؤرخ ومختوم.
- جدول األمثان والقامئة التقديرية األصلية املصاحبة ممضاة، مؤرخة ومختومة.

ترسل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع باسم السيد األمني العام وتحمل عبارة )ال يفتح طلب عروض أشغال 
تهيئة مقهى مبقر االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس( عىل العنوان التايل: 13 شارع الواليات املتحدة 1002تونس. 

هام: كل عرض يصل بعد املوعد املحدد أو منقوصا من إحدى الوثائق اآليت ذكرها يعترب ملغى.

أخبار
* 240 عامل وعاملة يف مؤسسة سنيب البراس مهددون بالترشيد 
توجهاته  عىل  يعّول  ان  املفوض  املترصف  من  طلبت  الحكومة  اّن  مبا 

ليرصف أجور شهر جانفي 2023.
وتقديم  اعداد  من  بالقايض  مريم  اإلذاعية  املنشطة  انسحبت   *
املستحقات  وغياب  األوضاع  تردي  بسبب  شمس  اذاعة  يف  برامجها 

املالية.
* علمت »الشعب« من مصادر مطلعة أّن جامعة السكك الحديدية 
ستصبح نقابة خصوصية لعدم توفر النصاب القانوين املطلوب يف عدد 

االعوان والعامل.
* تّم تأجيل قضية املهدي بن غربية اىل موعد الحق وهو املحال من 
اجل جرائم تعلقت بغسيل أموال والتدليس ومسك مدلس واستعامل 

مدلس.
* كام تّم تأجيل قضية العميد السابق بشري الصيد املنشورة امام 
االبتدائية  باملحكمة  االنتقالية  العدالة  يف  املتخصصة  الجنائية  الدائرة 
بورقيبة  عهدي  يف  لها  تعرض  التي  الجسيمة  االنتهاكات  بعد  بتونس 

وبن عيل.
* تعرض محمد بن يوسف صاحب دار تونس هبدو واألخبار إىل 

حادث جعله يتعرض إىل كرس ان شاء الله لباس.
العريب  لطفي  اليوم  الصحافة  جريدة  تحرير  رئيس  تعرض  كام   *
السنويس إىل حادث سري ومن ألطاف الله اّن االرضار كانت خفيفة ولو 

أنه شعر بأمل عىل مستوى ضلوع صدره.
التحقيق  امام حاكم  مثوله  يوم  الهاممي  العيايش  األستاذ  رافق   *
للدفاع عنه ويذكر  إنابات  كانوا قدموا  املحامني )110(  عدد كبري من 
أّن حاكم التحقيق ابقى االستاذ العيايش بحالة رساح وقد غادر مكتب 

التحقيق عىل الساعة 7 مساء.
* رمزي الجبّاري

يهّمنا نحن النقابات األساسية لقطاع النقل غري 
بارشاف  االربعاء  امس  يوم  املجتمعني  املنظم 
للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي  وجيه  األخ 
العام  للوضع  تدارسنا  وبعد  انه  للنقل  العامة 
نعرّب  ان  االوضاع  اليه  آلت  وما  القطاع  داخل 

عن:
ـ فخرنا واعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة 

االتحاد العام التونيس للشغل
للوضع  وانشغالنا  استيائنا  عميق  عن  نعرّب  ـ 

املرتدي بالنقل غري املنظم
ـ ندين بشّدة سياسة املامطلة والتسويف التي 
وسلطة  الربي  للنقل  العامة  االدارة  تنتهجها 
االرشاف وعدم جديتها يف ايجاد الحلول لقطاعنا 

االسرتاتيجي.
االدارية  الهيئة  مبخرجات  التّام  التزامنا  ـ 
ديسمرب   28 بتاريخ  املنعقدة  للنقل  القطاعية 

.2022
ـ انخراطنا يف جميع التحركات النضالية املزمع 

تنفيذها للدفاع عن مطالبنا التالية:
ـ تطهري القطاع من الدخالء

ـ اإلرساع باصدار األمرين 2202 و2410.
احتجاجية  بوقفات  القيام  نحن  نعلن  وعليه 
الربي  للنقل  الجهوية  اإلدارات  مقرّات  بجميع 
وذلك بالنسبة إىل الجهات الداخلية، واالحتجاج 
إىل  بالنسبة  الربي  للنقل  العامة  االدارة  مبقر 
جهات تونس الكربى وهذا طيلة يومي االرضاب 

العام القطاعي 25 و26 جانفي 2023.

بيان الجامعة العامة للنقل  حول النقل غري املنظم
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األخ الطاهر المزي في المجلس الجهوي بأريانة

انتهى زمن صربنا على الحكومة وال بدّ 
من احرتام الحق النقابي   

قال األمني العام املساعد املكلف بالقطاع 
للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  الخاص 
الجهوي  املجلس  يف  املزي  الطاهر  األخ 
املشاورات  أن  بأريانة،  الشغل  التحاد 
الوطنية  املنظاّمت  مع  جارية  تزال  ال 
الراغبة يف املشاركة والحوار بشأن إعداد 
إىل  تقدميها  سيتّم  طريق  خارطة  ورسم 
رئيس الجمهورية ودعوته للتفاعل مع ما 
تتضّمنه وثيقة هذه الخارطة. وأضاف األخ 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  املزي 
وكافة املنظامت املشاركة يف هذا الحوار 
الجمهورية  رئيس  تنحية  إىل  تدعو  لن 
مدى  وستنتظر يف  الشعب  انتخبه  الذي 
تفاعله مع هذه املبادرة برشط فتح حوار 

وطني.
وأوضح أن هذا املجلس الجهوي يندرج يف 
إطار تواصل املكتب التنفيذي املوسع مع 
قواعد االتحاد بكّل الواليات لبناء موقف 
واالقتصادي  السيايس  الوضع  من  واضح 
خالل  من  وذلك  بالبالد  واالجتامعي 
الشعب  أطياف  جميع  مع  الحوار  فتح 
عن  بعيدا  توافقية  أرضية  لبناء  التونيس 

التشنجات وعن املصالح الشخصية.

أسفه  املساعد  العام  األمني  األخ  وأضاف 
الجمهورية  رئيس  استجابة  عدم  إزاء 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  لدعوة 
عديد املرات للحوار ورفضه رغم ترصيحه 

بعكس ذلك.  
كام استنكر األخ املزي الترصيحات التي 
الحكومة  قرارات  مع  باملتناقضة  وصفها 
لكّل  االتحاد  رفض  عن  معربا  وتعاملها، 
التعبري  حرية  يقمع  أن  شأنه  من  ما 
مع  وتتعارض  الحق  كلمة  إلسكات 
مبادئ الثورة خاصة يف ظل ما تتّسم به 
خطابات الرئيس من تشكيك يف الشعب 
واتّهامه والتفريق بني مكوناته  وتهديده 

واالستحواذ عىل السلط.
املكلف  املساعد  العام  األمني  األخ  ودعا 
التونيس  العام  باالتحاد  الخاص  بالقطاع 
ملسار  داعام  كان  املزي  الطاهر  للشغل 
االسترشافية  الخطة  أن  إال  جويلية   25
التي كان يتطلع إليها مل يتّم تطبيقها وتم 
بالبالد ال  العام  الوضع  التعامل سلبا مع 
سيام أن االتحاد كان يأمل يف بناء مرشوع 
من  ميّكن  مبا  الدولة  مليزانية  مشرتك 
إصالح الوضع االجتامعي املرتدي للشعب 

التونيس.
* ناجي الخشناوي 

في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي

غضب املتقاعدين نتيجة 
التهميش

بدعوة من الجامعة العامة للمتقاعدين، نّفذ عدد هام من املتقاعدين وقفة احتجاجية 
تعبريا عن  األربعاء 11 جانفي 2023  أمس  يوم  بورقيبة  البلدي بشارع  أمام املرسح 
غضبهم أمام الوضع الذي ترّدت فيه ظروف املتقاعدين يف تونس رغم سنني العطاء 
والكّد والتضحيات وهم جديرون بأن يعاملوا بأعىل مقومات العناية، ال أن يصبحوا يف 
قلق عىل موردهم الذي تنهشه قوانني كارثية متوحشة وتصبح جراياتهم مرتعا لشتّى 

الحجوزات إىل أن عجزوا عن توفري الحد األدىن من العيش الكريم.
ويذكر أّن الجامعة العامة للمتقاعدين قد أصدرت بيانا خالل األسبوع الفارط دعت 
فيه إىل وقفة احتجاجية وأكّدت فيه أن وضع املتقاعدين يف تدهور خاصة أمام الغالء 
الفاحش للمعيشة واالرتفاع املشّط لألسعار وعدم توفر عديد املواد األساسية وخاصة 
األدوية واالرتفاع غري املرّبر لفواتري املاء والكهرباء، وقد يزداد الوضع سوءا مع تطبيق 

الحكومة إلمالءات صندوق النقد الدويل.
وطالبت الجامعة باحرتام دورية مراجعة األجر األدىن SMIG وتواريخ رصف الجرايات 
وجّددت  االجتامعية،  الصناديق  لدى  املتخلدة  املستحقات  كل  رصف  عىل  وأكّدت 
خاصة  معاملة  وانتهاج   2007/43 والقانون   2002/123 القانون  بإلغاء  مطالبتها 

باملتقاعدين يف املجاالت الصحية واإلدارية.

وزارة الداخلية
بلدية ساقية سيدي يوسف

إعالن استشارة للمرة األوىل
للتعاقد مع طبيب بيطري لسنة 2023

القيام باستشارة للمرّة األوىل للتعاقد مع طبيب)ة( بيطري)ة( لتأمني املراقبة  يعتزم السيد رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف 
الصحية للذبائح واللحوم الحمراء باملسلخ البلدي، فعىل الراغبني يف املشاركة االتصال بإدارة بلدية ساقية سيدي يوسف اثناء أوقات 

العمل االداري للحصول عىل االرشادات الالزمة وسحب وثائق املشاركة املنجزة يف الغرض.
* كيفية ارسال العروض:

يتم ارسال العروض عن طريق الربيد او تودع مبارشة مبكتب الضبط باسم السيد رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف ويكتب وجوبا 
عىل الظرف عبارة ال يفتح »استشارة للمرة األوىل خاصة بالتعاقد مع طبيب بيطري لسنة 2023«.

يكون آخر أجل لقبول العروض مبكتب الضبط يوم االثنني 23 جانفي 2023 عىل الساعة العارشة صباحا ويتم فتح العروض يوم 
االثنني 23 جانفي 2023 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا مبقر بلدية ساقية سيدي يوسف.

* كيفية تقديم العروض:
يجب ان تحتوي العروض عىل الوثائق التالية:

ـ مطلب كتايب بإسم السيد رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف.
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ نسخ من عقود مامثلة مع مؤسسات عمومية أخرى ان وجدت
ـ شهادة مامرسة مهنة الطب البيطري الخاص مسلمة من طرف عامدة األطباء البيطريني 

ـ نسخ من شهادة تكوينية اخرى ان وجدت
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية

ـ نسخة من الباتيندا
ـ شهادة يف تسوية الوضعية تجاه الصناديق االجتامعية

ـ العرض املايل ممىض ومختوم )معدل 6 حصص صباحية أسبوعيا / تدوم الحصة ساعة واحدة(
يلغى كل عرض يصل بعد اآلجال املحددة أعاله.

ملزيد االرشادات ميكن االتصال بإدارة بلدية ساقية سيدي يوسف مبارشة او عن طريق الهاتف القار: )78258720(.

إىل عدد قادم إن شاء اهلل
تزامن هذا العدد مع وفرة املقاالت والتغطيات الصحفية للمجالس الجهوية 

ولندوات إطارات االتحاد لذلك مل نتمكن من نرش عدد مهّم من املقاالت األخرى 
التي أجلناها إىل عدد الحق.

نشكر املتعاملني معنا عىل تفّهمهم وصربهم علينا وشكرا عىل الثقة املتبادلة.
* املحّرر

تعازينا إىل األخ 
وليد الجويني

الجويني  وليد  األخ  والد  وفاة  خرب  بلغنا 
الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام  الكاتب 
الجلل  املصاب  هذا  وإثر  بتونس  للشغل 
بأحّر  العائلة  وكافة  وليد  األخ  إىل  نتوجه 
يتغّمده  أن  تعاىل  الله  من  راجني  تعازينا 

بواسع رحمته. 

كام بلغنا خرب وفاة جدته منوبية حرم عبد 
ولكافة  له  الحارة  تعازينا  الشارين  املجيد 

األهايل وألهمهم الله الصرب.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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والتخطيط  االقتصاد  وزير  سعيد  سمري  بدا 
واضحا عىل االقل عند تأكيده خالل الندوة الصحفية 
مبدينة   2023 لسنة  املالية  قانون  حول  املنعقدة 
الثقافة عىل أن سنة 2023 ستكون صعبة وان نسبة 
التضخم ستكون يف حدود 10،5 ٪ سنة 2023 مقابل 
وهذا   2022 سنة   ٪  8،3 حدود  يف  تضخم  نسبة 
التجميل لألرقام مع الحرص عىل التأكيد عىل سالمة 
والحد من  األسعار  للضغط عىل  الحكومي  التميش 
تجد  والتي  املكلفة  األولية  املواد  وتوفري  التضخم 
حكومة نجالء بودن صعوبة يف توفريها قد يتعارض 
محافظ  سارع  لذلك  املركزي.  البنك  معطيات  مع 
مجلس  وأعضاء  العبايس  مروان  املركزي  البنك 
توجهات  عىل  رّدا  صحفية  ندوة  عقد  إىل  إدارته 
الحكومة وهذا ما يعكس عدم التناغم يف املواقف 
عدد  لنا  أكده  موقف  وهو  الجانبني  بني  والرؤى 
املركزي  البنك  داخل  من  االقتصاديني  املحللني  من 
عربوا  ممن  املركزي  البنك  محافظ  ومستشاري 
قدرة  عىل  الرضاء  عدم  عن  علنية  غري  جلسات  يف 

املايل واالقتصادي  بامللف  املكلفني  الحكومة  أعضاء 
البالد والنهوض  عىل تقديم تصورات عملية إلنقاذ 
بالواقع االقتصادي املتعفن وما لذلك من انعكاسات 

اجتامعية ومالية متعددة الجوانب.
استقاللية البنك

ما كان يدور يف كواليس البنك املركزي وخاصة 
بعد تخبط الحكومة يف تقديم اإلصالحات االقتصادية 
من  االقرتاض  نحو  قدما  والذهاب  واالجتامعية 
األحداث يف  إىل سطح  الدويل خرج  النقد  صندوق 
ليربئ  املركزي  البنك  األخرية. وخرج محافظ  اآلونة 
ذمته وأعضاء مجلس إدارته وهو واحد من رؤوس 
زمن  التعديلية  النقدية  السلطة  توليه  منذ  األزمة 
يوسف الشاهد. خرج محافظ البنك املركزي ليطعن 
لالقتصاد  ووزيرها  بودن  نجالء  حكومة  أرقام  يف 
لإلعالميني  تحدث  كام  سعيد.  سمري  والتخطيط 
عن صعوبة الظرف االقتصادي، وهو املتسلح دامئا 
إن  قال  األرقام  وعن  املركزي«.  البنك  بـ»استقاللية 
نسبة التضّخم ستكون خالل الثاليث األول من السنة 

الحالية يف حدود 13 ٪ مام يعني أن هذا االرتفاع 
من  املتبّقية  الثالثيات  مع  أكرث  سيتواصل  برقمني 
السنة الحالية وهو ما يتعارض والتنسيب يف األرقام 
توقّف  الذي  والتخطيط  االقتصاد  وزير  قبل  من 
عند رقم 10،5 ٪ كامل سنة 2023. وأكد املسؤول 
أهمية  بودن عىل  نجالء  لحكومة  أقول  االقتصادي 
هذا  يف  الروسية  األوكرانية  الحرب  أزمة  تداعيات 
وأن  الحلول  تقديم  إىل  السعي  مع  املرتّدي  الوضع 
2023 ستكون يف حدود  النمّو املنتظرة سنة  نسبة 

.٪ 1،8
نشر الغسيل الداخلي

قبل  من  املقدم  النمّو  نسبة  عن  الرقم  هذا 
قبل وزير التخطيط واالقتصاد يقلّل محافظ البنك 

املركزي من حقيقتها وأحقيتها لريجعها نحو السلب 
التعجيل  الحكومة  وزراء  من  ويطلب   ٪  1،3 بـ 
للبنك  كمحافظ  بها  معنّي  غري  وكأنه  باإلصالحات 
الرصف  قارن  يف  بالنظر  مطالبته  ذلك  من  املركزي 
رجال  اشتىك  وقد  مشموالته  من  وهو  الجديد 
الخارج  يف  املشاريع  وأصحاب  املصدرين  األعامل 
االفريقي والعريب من ركود مبادرات البنك املركزي 

وعدم التعامل بجدية مع مطالبهم.
األوامر  فقط  يعطي  املركزي  البنك  محافظ 
وهو  السفينة  خارج  وكأنه  الحكومة  ويطالب 
متى  فإىل  املركزي.  البنك  باستقاللية  دامئا  ويتسلّح 
يتواصل نشري غسيل الخالف بني الحكومة ومحافظ 

البنك املركزي ولصالح من؟ 

* ناجح مبارك على خلفية قانون المالية والفائدة المديرية

رؤى متضاربة تعكس األزمة بني وزير االقتصاد ومحافظ البنك املركزي 
مل يرتك قانون املالية لسنة 2023 رموز السلطة االقتصادية يف حالة سكينة فالخالف خرج من 
البنك  االقتصاد سمري سعيد ومحافظ  الحكومة من جهة ممثلة يف وزير  العلن بني  إىل  الكواليس 
بني  والتنسيق  أخرى  جهة  من  املركزي  البنك  استقاللية  لواء  يرفع  الذي  العبايس  مروان  املركزي 
الندوتني الصحفيتني ألعضاء الحكومة و ملجلس إدارة البنك املركزي كان منعدما وكل يدافع عىل 
رؤاه، ولكل من الطرفني موقف من األحداث وخاصة الزيادة يف نسبة الفائدة املديرية وتوقعات 

نسب التضخم يف األشهر األوىل من سنة 2023.

بلغت نسبة تقدم جني الزيتون يف مختلف املناطق الفالحية 
بالبالد نسبة 70 ٪ خالل األشهر االخرية وتأثر موسم الجني بتوفر 
اليد العاملة من عدمها وهذا األمر يختلف من جهة إىل أخرى 
مع ارتفاع كلفة اإلنتاج التي جعلت كلفة بيع الزيت ترتفع إىل 
18 دينارا بعد أن كانت يف حدود 15 دينار يف املوسم الفارط وأما 
الزيت البكر املعلب يف الفضاءات واملساحات التجارية فيفوق 
عالقة  لها  مصادر  عدة  وتقول  دينارا  الـ20  منه  الواحد  اللرت 
األيام  قادم  لالرتفاع يف  مرشحة  األسعار  بأن  والتوزيع  باالنتاح 
بالنظر إىل ارتفاع الطلب الداخيل وخاصة الطلب عىل التصدير 

مام ال يوفر للسوق الداخلية اال النزر القليل من املحصول.
وأشارت إحصائيات الديوان الوطني للزيت إىل تراجع اإلنتاج 
من الزيتون إىل 900 الف طن خالل املوسم الجاري 2022 /2023 
180 الف  بـ  الزيت يرتاجع  املنتوج الجميل من  وهذا ما يجعل 
طن مقابل 1،2 مليون طن من الزيتون وتسجيل حصيلة ب 240 
الف طن كزيادة خالل املوسم املنقيض وكان املعدل العام لإلنتاج 
من الزيت بعد مراحل الجني والعرص يف حدود 211 الف طن 
عىل مدار العرشية الفارطة. حيث تستحوذ مناطق الوسط الغريب 
عىل 42 ٪ من حجم اإلنتاج تليها املناطق الفالحية بالشامل و14 
٪ من املحاصيل يف واليات الجنوب والتي تنتج حصة تعادل 25 
الف طن. ويؤكد الخبري يف الفالحة والزراعات الكربى فوزي الزياين 
للشعب أن املحاصيل تأثرت بالجفاف وهو ما جعله يطلق صيحة 
فزع عن مسار اإلنتاج الفالحي عامة وإنتاج زيت الزيتون الذي 
يتأثر باألمطار والتي كانت نسب تساقطها محدودة خالل املوسم 

أشار  كام  التحرك  إىل  السلط  ودعا  املوسم  هذا  وخالل  الفارط 
فوزي الزياين إىل أن ارتفاع الطلب عىل التصدير سيجعل أسعار 
بيع زيت االستهالك للسوق الداخلية يف ارتفاع مطرد ومل يستبعد 
املوسم.  نهاية  مع  دينار  العرشين  الواحد  اللرت  سعر  يفوق  أن 
يف  املعارص  عدد  من حيث  األوىل  املرتبة  والية صفاقس  وتحتل 
توزيع الواليات بـ 87 معرصة يستغل أصحابها املعدات واآلليات 

العرصية يف اإلنتاج.
أما عن املداخيل والعائدات املتأتية من التصدير فقد سجلت 
األول  الشهر  ففي  للفالحة  الوطني  املرصد  مهام حسب  ارتفاعا 

من املوسم لهذه السنة سجلت العائدات نسبة 100،8 ٪ مقارنة 
مليون   240،3 العائدات  لتبلغ  ذاتها  الفرتة  ويف  الفارط  باملوسم 
املوسم  خالل  دينار   9،89 من  الكيلوغرام  سعر  وارتفع  دينار 
مرشح  والسعر  املوسم  هذا  خالل  دينار   13،97 إىل  املنقيض 
األسعار  وتدخل   .٪ بـ41  زيادة  يسجل  ما  وهذا  اكرث  لالرتفاع 
هذا املستوى املرتفع من التداول بعد انخفاض اإلنتاج يف الدول 
املنافسة ومنها إيطاليا وإسبانيا. وتدخل عدة دول أخرى مجال 
أن  والحال  خاصة  املعلب  التونيس  الزيت  توريد  عىل  املنافسة 
نسبته ال تتجاوز أكرث من 15 ٪ يف حني ان 80 ٪ من الكمية تصدر 
سائلة وهذا ما يؤثر عىل املردودية املالية ومن هذه الدول الصني 
واليابان رغم بعد املسافة وارتفاع كلفة النقل والشحن وقد مثّلت 
وأصحاب  و»الذواقة«  واالعامل  الفالحة  رجال  من  وفد  زيارة 
والية  إىل  الياباين  األرخبيل  من  والغذائية  التصديرية  املجمعات 
وخصائصه  الجهة  يف  الزيتون  بزيت  للتعريف  فرصة  صفاقس 
الغذائية وتعدد استعامالته املطبخية والطبيعية والطبية وكانت 
املبادرة بدعوة من جمعية تونس الزيتونة حيث تحول الوفد إىل 

»الهناشري« والضيعات الفالحية وانبهر بآليات اإلنتاج.
مضافة  قيمة  سيمثل  اليابانية  األسواق  عىل  االنفتاح  وهذا 
أن  ويذكر  الزيتون  خشب  تصدير  مع  املعلّب  التونيس  للزيت 
عائدات املوسم املنقيض من التصدير قد بلغت 2،2 مليون دينار 
بزيادة تقدر بـ 35 ٪ مقارنة باملوسم الذي سبقه٬ ورغم تقلص 

املحاصيل فإن العائدات ستسجل ارتفاعا مهاّم لهذا املوسم.
* ناجح مبارك

موسم جني 
الزيتون:

تراجع بـ900 ألف طن وارتفاع يف األسعار
 بـ 20 دينارا وتخوف من الجفاف 

*سمري سعيد *مروان العبايس
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* فوزي القصيبي      

أن  قبل  البارحة  حلمي  يف  طار 
يهجر قفصه اليوم واقعا.. ال لهم 
وال عليهم.. ولكّن قفصه العظمّي 
هّشا  الالزم..  من  أكرث  هّشا  كان 
مقاومة  مزيد  يستطع  مل  بحيث 
يف  جّدا  املتواترة  الصحية  ِمَحِنه 
السنوات األخرية.. رأسه كان صلبا 
هشة..  دقيقة  وعظامه  جدا.. 
وعزمه  رأسه  أّما  هزيل  جسده 
صخرة  معاندة..  فُصلبة  ومبادئه 
معارك  وكم  املعارك  تحرّكها  ال 

خاض!
واصطّف  بعدالتها  آمن  معارك 
ووقف  كثريون..  وراءه  فيها 
األكيد  ضّدها..  كثريون  آخرون 
فيه  أثخنت  األخرية  معركته  أن 
حتى  املوت  من  وقّربته  الجراح 
لن  حني:  بعد  حينا  يكتب  وهو 

أموت لهم..
رفاق كثريون له انقلبوا خصوما.. 
باالتحاد  املسكون  وهو  خّونوه 
كّل  عىل  يطلق  كان  والوطن... 

واحد منهم: كامرادي..
الثانوية  وكنت وإيّاه من سنوات 

نتنادى  اآلن  وحتى  منوبة  قبل 
لعبارة  اختزاال  كْلُو..  بكنية: 
معنى..  ال  كناية  ولكن  كلوشار 
الحيّز  تطليق  اختيار  عن  كناية 
املشرتك املألوف والوقوف دامئا يف 

هامش املختلف الخصويّص..
الفايسبوك  يف  التفاعل  قليل  أنا 
أكتب  ما  أكتب  أنني  مبعنى 
سؤاال  كثريا  أتفاعل  ال  ولكنني 
وال  وتعقيبا  وتعليقا  وجوابا 
أستسيغ العبارات املنقولة كوبيي 
التصبيح  وراء  أنساق  وال  كوّل.. 
والدعاء  والتعزية  يوم  كل 
أوىل وثانية  والتهنئة  املتعاوديْن.. 
أوّجه  ومل  أسأل  مل  لذلك  وثالثة 
للكلو  متكررة  استلطاف  رسائل 
إاّل  أسأل  مل  األخرية..  محنته  يف 
طبعا  كنت  ولكنني  قليلة  مرات 

يسكنني..  وكان  أخباره  أتلّقف 
شقيقه  بأن  حلمت  البارحة 
أمامي  ماّرا  كان  يوسف  الصديق 
أخبار  عن  وسألته  فاستوقفته 
يوسف  بدموع  وإذا  العفيّف 
تنساب ويقول ل بصوت متقطّع: 

العفيّف: الدوام لله..
حني استيقظت من نومي صباحا 
هل  لنفيس:  وقلت  مرتعبا  كنت 
بعد  األخري..  العفيّف  يوم  يكون 
جيبي  يف  هاتفي  رّن  ساعتني 
الهاتف  أخذت  ومرّتني..  مرة 
استوقفني  ولكن  أجيب  أن  أريد 
قصصت  وأعلمني..  رفاقنا  أحد 
رفيقي  مىض  الحلم..  قصة  عليه 
إىل  أنا  وعدت  حاله  سبيل  يف 
هاتفي وإذا مبخاطبي يعلمني مبا 
كنت قد علمت به..العفيّف كان 

أن ميوت يف  قبل  مات يف حلمي 
واقعي..

يستطع  ومل  الجناحان..  خانه 
املقاومة  مزيد  العظمّي  قفصه 
طاملا  التي  مخالبه  وحتى 
نهائيا  اّمحت  للصّد  استعملها 

وإىل األبد..
كثريها  كثرية،  حروب  العفيّف 
خارس..  القليل  وبعضها  رابح 
العفيّف اختيارات مبدئية أصاب 
بعضها..  يف  أساء  ورمّبا  أغلبها  يف 
العفيّف ذاكرة  أّن  واألكيد األكيد 
ثريّة جدا لالتحاد بتاريخه الطويل 
العفيّف الئحة جلسات  الحافل.. 
ومؤمترات.. أرشيف شاسع وألبوم 

عامر.. االتّحاد هو كّل العفيّف..
رحمة وسالما أيّها الكبري الصغري... 

وداعا أيّها الكلو...

يشرتط عىل القارئ املتفاعل أن يقرأ أربعة رشوط لفهم رسالة الكاتب 
الراوي... الكاتب الحامل والكاتب املشتبك مع السياق واللغة. 

أوال: أن يتمثل شخصياته ويعيشها ويعايشها. 
ثانيا: أن يكون الكاتب املثقف صديقا حميام للجغرافيا والتاريخ.

ثالثا: الكاتب كتابة ورقصة يف الزمن وعىل الزمن.
الكتابة إضاءة ال تعرتف بالتفسري. وال تعرتف بأميان املنت. واملنت خرافة قد 

تحدث وأحيانا أخرى حدوثة.
رابعا: الكتابة رحلة... رحلة تاريخ وتأريخ تكتب عىل أوراق بحرب الدواخل

األفراس  يخاف  رواية  عن  والكتابة  اإلنسان.  إنسانية  نوازع  هاجسها 
للروايئ صالح الربقاوي هي ما نحن فيه. إنها فعل حياة فتحت األقفال 
املوصدة وجدتها. كتابة مسكرة. مبرارة العسل... عسل املعرفة والفلسفية 
بسالسة عامل االجتامع وقد نجد أنفسنا أمام كاتب يتقن الطب النفيس 
القاّص  عنها  قال  كام  استقاللية  لها  شخصياته  وكل  بالضحك٬  ويدواي 

لسعد بن حسني.
يخاف األفراس رواية/ رحلة يف ضياع وضياء الحياة. هي فتنة املاء الراكد 
برواد  الجموح.  رواية/ سفينة هاجسها  االستفهام...  فراش  والراقد عىل 
الصدفة اىل مرافئ بال قاع.رواية حروفها من طني األرض خزافها. هادئ 
سرية  هي  للشايب.  والحريق  الحرف  من  وأرسع  الحداد  الطاهر  هدوء 
أناس ميشون عىل كوكب األرض محركها األسايس الِحجاج وشحنتها أغنية 

ولسان كخالتي مسعودة.
يخاف األفراس رواية سعت اىل النبش يف األحشاء. شخصياتها كلها ذاكرة 
ملحاحة. تريد الولوج اىل القلب والسخرية من السكون والسكينة. يخاف 
املرأة. والفرس هي األم واألخت والزوجة واالبنة.  األفراس هي وجيعة 
ومن ال يخاف األفراس يعيش عىل ضالل٬ عىل رشاشف القلب. فبعد أن 
وكل  واملكتوب صنوان٬  الكاتب  أن  اقتنعت  الرواية  قراءة هذه  أنهيت 

متنها حوارات بني األفراس٬ ذكورا وإناثا.. ال يختلفان يف الرؤية والرؤيا..
إنها رواية أحداثها رسيالية مشاكسة.. تشاكس العقل والروح. إنها رواية 
التهكم عىل الفضاء: من املدرسة إىل املعهد الثانوي إىل الجامعة. والقسط 
يف  والجامعيني.  واملحامني  القضاء  عوامل  إىل  واقعي  مبنحى  األكرب جعله 
عالقة حميمية مع التوصيف املتناسق بلغة متيش عىل حقل الغام. كام 

ارتجل لسعد بن حسني حني قدم رواية يخاف األفراس  يف سليانة.
الرواية والراوي عمل ملداخل شتى ال تقاطع بينهام كأنهام حروف الله 
روايته  يف  الربقاوي  واأللوان. صالح  العطف  وحروف  العلة  حروف  وال 

يخاف األفراس هو الشهد والشاهد.
واقعها  يف  ثابتة  تربتها.  يف  راسخة  التاريخ.  أعطاف  يف  متجذرة  رواية 
حيدر  حيدر  بالروايئ  ذكرتني  موحش.  زمن  يف  فعلها  تفعل  اإلنساين. 

والشاعر الكبري أمل دنقل.

»كازما«.  األوىل  الرواية  بعد  الثانية  املوجة  هي  األفراس  يخاف  رواية 
باملكر وبعض  وأن تقرأ رواية عنوانها يخاف األفراس٬ عليك أن تتسلح 
الرشاشف إلزالة العرق الحليم من الجبني وأنت الراقص عىل أنغام املطر 
مرافئ  اىل  تحلينا  رواية  األفراس٬  يخاف  الذاكرة.  أبعاد  يف  األمل  ونزق 
التيه... رواية تهدينا راحة البال وراحة السؤال. ألنها تهذي وتروي وتحلم 

بال رصيف. رصيف صالح الربقاوي فتنة ولفظ ورسد...
استعمل صالح الربقاوي )الذمار( واستعمل تهويم اللغة. واللغة فاتنة. 
كالبكاء حني يستدعي اللهجة العامية.. لغة الرواية. فتنة ألفاظ. وبكاء 

إميل حبيبي.
قرأت الرواية مرتني واستخرت كأنني أقرأ 
كائنا ال أعرفه. والخالصة قبل النهاية ألنه 
مشاعرنا. صدرت  عىل  نسيطر  أن  علينا 
لصاحبها  للنرش«  »أركاديا  يف  الرواية 
سكون  يف  الساكن  املعتقل  صاحب 
املعاين وليد الفرشييش. وصالح الربقاوي 
يف  واملغامر  املكان  سكون  يف  الساكن 
روايته  كتب  ومجامع..  مجتمع  ذاكرة 
معتقل  من  نهم  رهيف  نقدي  بحس 

التفاصيل.
يخاف األفراس رواية هي باخرة تحملك 
تستدرجك  رواية  شاطئ.  بال  بحر  إىل 
وعىل  كتبت  ألنها  تشتهيها٬  سينام.  إىل 
وجه الدقة. كأنها دبيب رسام مييش عىل 

لوحة. ال تؤول إال إىل تفاصيل عشنا عىل وقعها. صالح الربقاوي يف روايته 
يخاف األفراس. نجده يحاور الصمت والسكون والصم والبكم.

تحدثت الرواية عن سجن الذات وسجن الصمت وصمت الرصاخ. رواية 
يخاف األفراس. هي فوىض حواس الكاتب والراوي والشخصيات والحرب 
القايض  االطالع..  كومارس(  )فون  من  ميلكه  مبا  الكاتب  راودهم  كلهم 
واملحامي والسيايس واملثقف الذي أتقن هندسة اللغة واالستعارة وأثبت 
أنه بعد رواية »كازما« له حق الدخول اىل مراسيم الروائيني الكبار٬ نعم٬ 
الرسد  رواية  هي  األفراس  يخاف  ورواية  حظها.  تنل  مل  »كازما«  رواية 
وعىل النقاد والجامعيني واألكادميني االنتباه إىل هذا املنجز الراوايئ الذي 
يدرك من  القارب  والقارئ  األفراس.  أخاف  أرهقني وأرقني مساره ألين 

يخاف األفراس. ألين أخاف األفراس وأخاف تركها يف أدراج مكتبتي. 
يخاف األفراس رواية تستحق القراءة والدراسة وخاصة من أساتذة علم 
مهمة  ملرحة  تؤرخ  وثيقة  أعتربها  األفراس  يخاف  والفلسفة.  االجتامع 
االشتباك  رواية  فهمنا  حسب  بالفعل  وهي  والجغرافيا.  التاريخ  تحايك 

مع املحرمات... أوال مع شخصياته ثّم مع الجغرافيا والتاريخ واالشتباك 
املفزع هو مع اللغة ومع توظيف االستعارة.

الطأمنينة لحظات ثم  بنا يف يخاف األفراس إىل  الربقاوي يذهب  صالح 
يربكنا إىل درجة الذهول. يخاف األفراس رواية أعتربها من املراجع التي 
يجب أن تدرس يف الجامعات التونسية وأعتربها من أهم اإلبداعات التي 

صدرت مؤخرا.
االشتباك مع من؟ لذلك اختم بكلمة حربها املبدع صالح الربقاوي تعرب 
الرواية: ماذا يعني أن تكون ملكا أو أمريا٬ رئيسا  بنا إىل ما بني سطور 
تكون  أن  يعني  ماذا  سفريا؟  أو  واليا  وزيرا٬  أو 
قاضيا أو عضو برملان٬ محاميا أو جراحا أو طبيب 
أسنان٬ رياضيا أو فنانا؟ ماذا يعني أن تزور لندن 
ماذا  اليونان؟  أو  امريكا  تعرف  أنك  اليابان؟  أو 
يعني أن تكون حاصال عىل فيزا »شنغان«؟ ماذا 
يعني أن يف حياتك إمراة أو مائتان؟ ماذا يعني 
ذا  أنك  يعني  ماذا  وولدان؟  مال  ذا  أنك رصت 
يتعاىل  حني  العمر٬  مساء  يف  وسلطان؟  نفوذ 
كالقفر..  الذاكرة  املايض يف  القرب.. ويرتامى  نداء 
النهاية...  بياض  ويلفها  فيك  األشياء  تتساوى 
وتتنبه عند نزع البدلة لتأوي إىل فراشك أوحني 
عضالتك  أن  إىل  لتستحم  عنك  الثوب  تنضو 
صارت مرتهلة مجّعدة، وتتعّود عىل قضاء لياليك 
والتنهدات..  األسف  بني  موزعا  مسهدة،  بعيون 
تفكر مبن اقرتب من املوت ومبن مات، وتحسب 
لحظة  من  تقرتب  وحني  وبالساعات...  باأليام  العمر  من  نصيبك  بقايا 
حياتك  ومتتد  وراءك«..  العمر  باب  تغلق  أن  »وتوشك  الستار  إسدال 
أمامك كالخالء.. ال أحد سيقاسمك نهايتها.. ال أهل ال أصدقاء.. ال أحد 

سيهون عبثها.. ال الحنان وال الرياء وال الدعاء وال البكاء ...
وميّر أمامك رشيط حياتك محمال بكربى املحطات.. ههنا لحظة خوف.. 
هناك خديعة.. من هنا عصا عىل رأسها جزر.. من حولك صحو وأنواء.. 
دماء وأشالء.. خاضت روحك كل هذا املدى.. سقطت ونهضت مرات.. 
فرحت وحزنت مرات.. نجحت وفشلت مرات.. اآلن ما كان فات.. وما 
هو آت آت.. تسأل روحك الغاربة عام قد تكون قدمته من تنازالت من 
أجل مركز أو لقمة أو فتات.. عام أهدرت من رشف أو كرامة أو مبادئ أو 
شهامة.. هل كان ذلك الئقا بك.. هل كنت محتاجا إىل التنازل؟ ومن أجل 
ماذا يف النهاية؟ ومن يعتقد أن اللحظة ال تزال بعيدة، ليغمض عينيه.. 
الغد عىل مرمى طرفة عني. رواية يخاف األفراس لصالح الربقاوي رواية 

الروايات لسنة 2022.

»يخاف األفراس« رواية االشتباك مع املحرمات لصالح الربقاوي

عصفور
عصفور ْوڤلبُه يف ْجناُحه،

مشدوَدة انفاُسه لرِْباُحه

طاير ما يخاف إال ُجوُعه

يف جوُعه َمْكَمْن طْياُحه،

َواحنا يا ڤلوب َعىَل َهْدَوة

ترسي ِمالنجمة ْوَعالّندَوة

متيش وعينيها عىل ُغدَوة

وتبدأ املوضوع ْمِن ْصباُحه

مثل العصفور.. 

وڤلب العصفور.. 

وأنفاُسه وريشات ْجناُحه

* الطيب بوعالّق

العصفور طار...
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* حسني عبد الرحيم    

الخرضاء  بباب  الكرمل«  فضاء  مرسح«  عىل 
من  عروض مرسحية  تتابعت  العاصمة  بتونس 
طراز خاص ذلك النها خارج املسارات املرسحية 
مكتوبة  هي  الكربى.  الفضاءات  يف  املهيمنة 
املرسح  يف  دكتورة  املؤلفة  محافظة..  بروح 
مبسارح  قبل  من  عملت  وهي مرصية-تونسية 
االن  وتعيش  وتعمل  باالسكندرية  الثقافة  دور 
عاما  من عرشين  اكرث  منذ  وزوجها  ارستها  مع 
بتونس. مخرجها هو املتفقد للمرسح باملعاهد 
الثانوية أحمد مصباح وهو زوج املؤلفة واملمثلة 
»انديرا رايض«. قام بالتمثيل معها املخرضم«نبيل 

»ميهوب« من قدامى املرسح التونيس.
اثناء فرتة  الحكاية معروفة نرشتها الصحف منذ عامني اذ تخرج سيدة 
للتحرش  فتتعرض  منزلها  الهواء خارج  الوبايئ الستنشاق  الصحي  العزل 
نفسها  عن  ودفاعا  الشوارع  يف  وجهه  عىل  هائم  شباب  من  الجنيس 

ورشفها تقوم بقتل ثالثة منهم.
بالقتل  القايض واملتهمة  ثنايئ بني  الحادثة يف حوار  الدراما تحدث بعد 
هو  الذي  الجسد  هذا  بل  الجسدية  كرامتها  عن  فقط  تدافع  ال  فهي 
محتوى للروح. الشكالنية القضائية يف مواجهة مع التعبري االشمل لتكامل 
الجسد والروح. القايض ينفذ القانون املكتوب واملتهمة تدافع عن مفهوم 

الحياة املتكاملة والتي التقبل االنفصام بني الجسد والروح والتى دفعتها 
لقتل املعتدين دفاعا عن روحها التي تسكن هذا الجسد. حرية الجسد 
وسالمته هي مكون من السالم الروحي واالعتداء عليه سواء بتعذيبه أو 

انتهاكه هو اعتداء عىل روح االنسان. 
السؤال الجوهري الذي تنتهي به املرسحية توجهه املتهمة إىل القايض: 
ماذا تفعل لو كنت مكاين؟ إجابته التي تناقض حكمه.. هي كنت سأفعل 
نفس ما فعلته. لكني عىل هذا املقعد املتحرك لست شخصا بل ممثال 
للقانون. وهنا يتشعب منه تساؤل آخر لدى املشاهد هل تكفي شكلية 
الَحَكم؟ املرأة أم القايض؟  القانون امام تعقد الوضع االنساين؟ من هو 

يشكل  ثنايئ  لعرض  مثايل  ُركح  عىل  بسيط  بديكور 
للممثلني.  متسعة  تحركات  ودون  جوهره  الحوار 
القايض  بخروج  املرسحي  للوهم  إلغاء  هناك  فقط 
الخطاب  طبيعة  يبدل  وهذا  مقاعداملتفرجني  من 
حوار  هو  الذي  العام  للفضاء  املرسحي  الفضاء  من 
مبالغة  هناك  املرسح.  أبواب  خلف  القابع  املجتمع 
كبريات  أداءات  عىل  تربت  التى  للممثلة  اإللقاء  يف 
املرشدي  وسهري  أيوب  كسميحة  املرصي  املرسح 
وهي أداءات أكرث تعبريا عن مرسح الستينات حيث 
املرحلة  زعامء  لبطولة  مشابهة  املرسحية  البطولة 
مرسحي  وجود  الحياة.  مرسح  عىل  بخطاباتهم  تلك 
محافظ هو يشء معقول ومفيد يك يتحاور مع مسارح 
أخرى متعددة وحدانية ولها اجتهادات مختلفة سواء 
ألن  والفكرية٬  املرسحية  املفاهيم  أو  األداءات  يف 

االختالفات هي املحرك للتطور والتجديد.
املرسحية من إنتاج مخترب الفن وبدعم من وزارة الثقافة ودراماتورجيا 
وإخراج أحمد مصباح وُعرِضت يف مرات أخرى من قبل العروض الحالية 

بالتوازي مع أيام قرطاج املرسحية.

* شمس الدين العوين   

الفنون  برواق  الفني  املرواين ملعرضها  التشكيلية جميلة  الفنانة  تستعد 
تجمع  للفنانة  متنوعة  أعامال  الفنون  أحباء  يتابع  حيث  القرمايس  عيل 
بني مواضيع متعددة.. هي فنانة تستلهم األعامل من مشاهداتها وفق 
الشامل  املرواين من عبق  إذ نهلت جميلة  الفني والجاميل  رهافة حبها 
معرضها  يف  هذا  كل  اىل  أخذتنا  حيث  الساحرة  طربقة  وجامل  الغريب 
يف  ديغول  شارل  بشارع  القرمايس  عيل  برواق   2022 سنة  يف  السابق 
اطار معرضها الخاص الذي انتظم بعنوان »تعبريات جاملية بني املايض 
تجاه  قديم  غرام  بداخلها  فنانة  موهبة  املعرض  لوحات  يف  والحارض«. 
والنوستالجيا  والجامل  والخيول  املشاهد  اىل  البورتريهات  ومن  الرسم 
حيث املدينة باألعمدة واألقواس واملرأة بالسفساري وغريها من األجواء 
التشكيلية لألعامل املعروضة بالزيتي واالكريليك والباستال وفق عناوين 
و»أمازيغ«  بوسعيد«  و»سيدي  البحر«  و»عىل  تقليدي«  »حفل  منها 
و»سواحل قرطاج« و»املدينة« و»الخيول« و»طلوع الشمس/ الرشوق« 
فنية متعددة ومعرض خاص يف تجربة  و»الطانقو« و»الجمل«... عوامل 
التي  املرواين  جميلة  بالتلوين هي  وشغوفة  للرسم  ومحبة  حاملة  فنانة 
وقبل  املدرسة  أدخل  أن  قبل  للرسم  حبي  بدا   ...« تجربتها  عن  تقول 
أن أتعلم الكتابة والقراءة. ولكن طريقتي وادوايت للرسم كانت بسيطة 
كعقيل وقتها، فقلمي قطعة من الخشب أو الفحم وقرطايس رمال البحر 
اوبقايا من )باكو( السكر. يف طربقة ويف الستينات ليس لنا مكان للرتفيه 
غري البحر وليس لنا نواد غري القيام بجمع املحار املتناثر فوق الرمال او 
املتألئة تحت  الرمال  ألوانها وأحجامها وعىل  الجميلة املختلفة  الحجارة 
أشعة الشمس كنت أرسم رسومات جميلة وازركشها باملحار والحجارة 
املختلفة ألوانها وبدأت موهبتي تكرب وتتطور شيئا فشيئا وانتقلت من 
عىل الرمال اىل الخشب فأرسم الرسمة عىل قطعة من الخشب وازركشها 

باملحار والحجارة فتزيدها جامال ورونقا. فاكتشفت امي موهبتي وكانت 
بدورها تصنع أواين الفخار فكانت تأتيني برسومات بربرية كانت عىل 
أوان قدمية وتطلب مني نقلها مبادة تصنعها من األعشاب الربية والصحية 
مثل )الذرو والريحان( فتعطيها جامال عىل جاملها وهكذا بدأت موهبتي 
تتطور باملدرسة وبعدها املعهد وكنت دامئا متعطشة للمزيد من املعرفة 
الثقايف  باملركز  للرسم  التدريب  مبركز  االلتحاق  قررت   2004 سنة  ويف 
اونيس  لسعد  التونيس  والرسام  »ماخاطش«  الرويس  الرسام  مع  الرويس 
بل  بهذا  أكتِف  مل  ولكنني  ديبلوم  عىل  تحصلت  سنوات  أربع  وبعد 
واصلت التدريبات يف نفس املركز وقمت بعدة معارض جامعية ويف سنة 
2012 انتقلت إىل املركز الثقايف اإليطايل ألكتشف مع األستاذة والرسامة 
بعدة  وقمت  املركز  يف  تدريب  فواصلت  اخرى  تقنيات  عدة  »تاتيانا« 
club inter-  ععارض داخله وخارجه وحصلت عىل جوائز وشاركت يف

national sevas Art الذي تنشطه السيدة سلمى بن عائشة وشاركت 
بعدة تظاهرات عاملية مع أكرب رسامني عامليني وتونسيني وحصلت عىل 
وقمت  التشكيليني  الفنانني  باتحاد  التحقت  ثم  العاملية  الشهائد  عديد 
بعدة معارض جامعية وثنائية مع »تاتيانا« يف دار الثقافة ابن خلدون... 

وصوال إىل معريض هذا برواق القرمايس«.

الفنانة جميلة املرواني يف أعمال فنية متنوعة قبيل 
معرضها برواق الفنون علي القرماسي

المركز الفلسطيني للتراث الشعبي: 

الرؤية واملناشط
إن الرتاث املادي والالمادي ميثل اليوم مبحثا أكادمييا مهام لدى الدوائر 
الجامعية وغريها ولكنه حلقة مهمة للفاعلني الثقافيني الذين يراهنون 
بها  لألمم  والحضارية  الثقافية  الركائز  أهّم  الرتاث ويعتربونه من  عىل 
تتميّز ويعملون عىل حفظه وتبويبه ودراسته يك يتواصل يف الزمن وميتّد 
كحلقة مهّمة تربطنا باملايض ليبقى عالمة فاقة تتوارثه األجيال ولعل 
املركز الفلسطيني للرتاث الشعبي ميثل رقام كميا وكيفيا عىل املستوى 
الفلسطيني والعريب هذا املركز الذي أسس سنة 2016 يف قطاع وهو 
عادات  من  واآلباء  األجداد  ما خلفه  بكل  يهتم  فلسطيني  ترايث  مركز 
غزة  عليها  والحفاظ  وتعزيزها  نرشها  عىل  ويعمل  وأشغال  وتقاليد 
كدرع متقدم مقاوما املسخ اليهودي ومحاوالت رضب الذاكرة الشعبية 
والجمعية للشعب الفلسطيني وهي معركة مهمة يقودها هذا املركز 
وقد حددت له رؤية وهي تفعيل دور الشباب من كال الجنسني وتنمية 
والعمل  والثقافية  والتعليمية  الفنية  املجاالت  يف  ومهاراتهم  قدراتهم 
عىل تلبية طموحاتهم يف بناء املستقبل وتنمية الشخصية الذاتية لهم 
محكومة بجملة أهداف وبرامج يعمل عىل تحقيقها العاملون يف لجانها 
الفنية  األعامل  اإلرشاف عىل جمع  الثقافية وتعمل عىل  اللجنة  وهي 
ودائرة  الشعبية  الفنون  ودائرة  واألدب  الشعر  دائرة  ضمن  والثقافية 
املرسح ودائرة الفنون الشعبية ولجنة املشغوالت اليدوية وترشف عىل 
كافة األعامل الحرفية ولجنة األنشطة ولجنة العالقات العامة واإلعالم 
ولجنة املالية وكام ينجز املركز مشاريع ثقافية مشرتكة كمحطة »تراثنا 
رمز أصالتنا« وشعار الدورة »تراثنا يجمعنا بالقدس« مع جمعية حواء 
املستقبل وجمعية تطوير القدرات الشبابية أين أثثت املحطة الثقافية 
مبعرض لألكالت الشعبية واألزياء املطرزة والتي تختلف من جهة إىل 
الفنية  للدراسات  مجاال  تكون  ورمبا  الفلسطيني  املشهد  وترثي  أخرى 
والفخاريات ومجسامت ولوحات تشكيلية ورقصات شعبية فلسطينية 
الفاعلني  مع  التواصل  املركز  ويحاول  املحتلة  األرض  شباب  يتوارثها 
الفلسطيني  وبالرتاث  باملركز  التعريف  ملزيد  العريب  بالوطن  الثقافيني 
املختلفة  أبعادها  الفلسطينية يف  الثقافة  لنرش  النوعي كخطوة مهّمة 
وإنجازا  برمجة  تحقيقها  عىل  يعمل  مستقبلية  أنشطة  عدة  وللمركز 

لرياكم عمله مع كل الناشطني يف نفس امليدان. 
* طارق العمراوي

مسرحية »سوناتا الروح«

هل تكفي شكلية القانون أمام تعّقد الوضع اإلنساني؟



الخميس 12 جانفي 2023 - العدد 1729  20
ثقافة

ميدون تختتم األيام الثقافية بدار البشير التليلي 

ورشات يف الرسم واملسرح 
والكورال واملوسيقى 

والرقص والتصوير واملونتاج
* شمس الدين العوين

نظمت دار الثقافة البشري التلييل جربة ميدون تظاهرة األيام التنشيطية الشتوية يف دورتها 
السادسة بالرشاكة مع جمعية جربة بال حدود وبإرشاف املندوبية الجهوية للثقافة. هذه 
الثقافة  دار  مدير  به  أفاد  ما  ميدون. وحسب  الثقافة جربة  دار  بفضاء  كانت  التظاهرة 
الورشات يف مختلف  بعدد مهم من  الدورة متيزت  فان هذه  العرف  املنعم  عبد  األستاذ 
الفنون، حيث بلغ عدد الورشات 12 ورشة متنوعة بني الرسم والفنون التشكيلية واملرسح 
الفنون.  العرصي والتصوير واملونتاج والتنشيط وغريها من  والكورال واملوسيقى والرقص 

واضافة اىل الورشات تم فيها عرض مجموعة من األفالم املوجهة لألطفال.
واستمتع أطفال جربة ميدون بفرصة مهمة للتعرف عىل الورشات وعىل الفنون باختالفها 
وعىل النوادي الناشطة يف دار الثقافة ميدون وعىل املؤطرين بهذه املؤسسة، وهي اضافة 
وفرصة الكتشاف املواهب كمحاولة من دار الثقافة لتشجيعها واستقطابها ملزيد تأطريها. 
الذين  املنشطني  كافة  العرف  املنعم  عبد  األستاذ  ميدون  جربة  الثقافة  دار  مدير  وشكر 
باملؤسسة لحرصهم عىل حسن  العاملني  األعوان  الورشات وكافة  إنجاح هذه  سهروا عىل 
استقبال الرواد وتشجيعهم واإلحاطة بهم. وتعد دار الثقافة جربة ميدون مؤسسة ثقافية 
امتداد  التظاهرات عىل  ونوعية  الرواد  بها وعدد  الناشطة  النوادي  رائدة من خالل عدد 

السنة.

* شمس الدين العوين   

اختتمت فعاليات مهرجان »شخصيات 
وطنية وقناع« الذي انتظم بالتعاون بني 
جمعية أنوار املرسح بفوشانة واملكتبة 
األنشطة  تنوعت  حيث  بها  العمومية 
الثقافية  واللقاءات  الورشات  بني 
من  بتأطري  اليدوية  الرباعات  وحصص 
بن  العرفاوي وعمر  أنور  األساتذة  قبل 
املكتبة  ومديرة  السائح  وسنية  مربوك 
وتنوعت  الرويهمي  ألفة  األستاذة 
وعائالتهم  األطفال  بحضور  اللقاءات 
وأحباء الكتاب والقراءة واملطالعة حيث 
ومبسطة  مميزة  تقدميات  هناك  كانت 
منها  الوطنية  الشخصيات  من  لعدد 
املطوي  العرويس  األديب  بالخصوص 
والكاتب الطاهر الحداد واملؤرخ املفكر 
اللقاءات  هذه  من  جعيط.  هشام 
الحوار  وبيداغوجيا  بالتقديم  املميزة 
الثقايف مع الطفل كان لقاء الفنان عمر 
شخصية  حول  األطفال  مع  مربوك  بن 

هذا  ويف  املطوي  العرويس  األديب 
سعداء  فعال  نكون   ...« يقول  الصدد 
نقدمه  ما  مع  االطفال  يتفاعل  عندما 
وورشات،  وعروض  انشطة  من  لهم 
خالل  ونصائحنا  بتوصياتنا  أخذوا  لقد 
شخصيات  مبهرجان  الحكوايت  عروض 
املرسح  أنوار  لجمعية  وقناع  وطنية 
بفوشانة  العمومية  واملكتبة  بفوشانة 
وفعال عاد األطفال إىل منازلهم والتزموا 
البحث  بتوصيةمهمة وهي  املزيد من 
يف تفاصيل ومسريات شخصيات كل من 
هشام جعيط والطاهر الحداد ومحمد 

االمهات  إحدى  املطوي...«.  العرويس 
ضمن  ابنتها  مشاركة  وتابعت  حرضت 
 ...« ييل  ما  تقول  املهرجان  فعاليات 
عرض شخصية محمد العرويس املطوي، 
والسعادة  الرضاء  نفوسنا  يف  يبعث 
املهرجان  اهداف  اهم  احد  بتحقيق 
والفنان  الجمعية  مسريو  وضعها  التي 
السيدة  املكتبة  ومديرة  السايح  طارق 
املكتبة  لرواد  فشكرا  الرويهمي...  الفة 
الطفال  بفوشانةوشكرا  العمومية 
صربهم  عىل  لالولياء  وشكرا  فوشانة 

ونضالهم...«.

الدورة الرابعة ملهرجان »شخصيات وطنية 
رموز الثقافة وكتاباتهم وما عالجوه

يف إطار تواصل سلسلة الندوات التي ينظمها منتدى الفكر التنويري 
الندوة  الشبان فعاليات  الثقافة عقدت بقاعة املبدعني  التونيس مبدينة 

الفكرية لتكريم األديب عيل الدوعاجي.
واشتملت الندوة عىل مداخالت مبشاركة نخبة من االدباء والباحثني 
البداية ملحمد املي من خالل مداخلة تحت عنوان: عيل  وكانت كلمة 
الدوعاجي فنان الغلبة اذ ال يزال عيل الدوعاجي يستهوي قلوب االدباء 
املنشق  وهو  رحيله  عىل  عقود  سبعة  من  اكرث  مرور  رغم  والكتّاب 
واملقال  الرحلة  وأدب  القصة  كاتب  الفنان  مأساة  وكاتب  واملختلف 
واملرسح  الرتسل  وأدب  والكاريكاتور  الرسم  يف  وذراع  باع  وله  الصحايف 
االذاعي والشعر والغناء والزجل هذا االديب رغم صغر سنه وحياته التي 

مل يعشها بالطول وامنا عاشها بالعرض.

* الجلسة الفكرية األولى برئاسة جميلة 
الماجري

تناول  الذي  بيدة  الحبيب  لالستاذ  األوىل  الفكرية  املداخلة  كانت 
هي  هل  الدوعاجي«  لعيل  حواء  »أم  والقص  الرسم  بني  فيها  البحث 

تحويل وجهة االسطورة؟
يف  الرحلية  الكتابة  مقومات  حول  سليم  لضو  البحث  فمداخلة 
»جولة بني حانات البحر املتوسط« لعيل  الدوعاجي ـ ودالل الغريب من 
املرئية سهرت منه  الصورة  النص الرسدي إىل  خالل قراءة تجريبية عن 

الليايل لعيل الدوعاجي أمنوذجا.
التي  الوساليت  البتسام  كانت  فقد  الرابعة  الفكرية  املداخلة  أما 
تناولت فيها الهزل واالضحاك آليات للنقد االجتامعي من خالل مرسح 

عيل الدوعاجي.

برئاسة  الثانية كانت  الفكرية  الجلسة   *
خديجة التومي

كانت املداخلة الفكرية الخامسة لـ هيام الفرشييش التي بحثت يف 
الخلفية األدبية الغربية لعيل الدوعاجي ويف مداخلة لعز الدين املدين تّم 
الحديث عن عرص عيل الدوعاجي املأزوم يف االبداع والفن فيام تحدث 
يف  االضحاك  خصائص  من  وهي  مداخلته  يف  الكبلوطي  الرحامن  عبد 
الثامنة آلمال مختار  الفكرية  املداخلة  لتكون  الدوعاجي  أقاصيص عيل 
التي بحثت يف موضوع عيل الدوعاجي كنز القصة التونسية أدرك جوهر 

االنسان فأدرك جوهر القصة.

كام اصدر الكتاب وهو الرقم 23 ضمن سلسلة الكتب التي تعنى 
تكريم  الفكرية  الندوة  فعاليات  يوثق  وهو  التونسية  الثقافة  بأعالم 

األديب عيل الدوعاجي.
عيل  األديب  عن  توثيقية  صوًرا  يجسد  وثائقي  معرض  وأقيم 
األديب  تكريم  ففي  الكاريكاتورية  رسوماته  من  ولنامذج  الدوعاجي 
عيل الدوعاجي وفاء واعرتاف بالجميل فكريا ملكانته البارزة التي يحتلها 
والكاتب  الشاعر  وهو  والفنية  والثقافية  األدبية  التونسية  الساحة  عىل 

املرسحي والقصاص والرسام الكاريكاتوري.
* العريب الزوايب

في مدينة الثقافة

 للوفاء تكريم األديب علي الدوعاجي
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* بقلم محمد بدران 

الكيان  تعنت  أمام  مراحلها  بأخطر  الفلسطينية  القضية  متر 
بحقوق  املتعلقة  الدولية  القرارات  تنفيذ  ورفضه  الصهيوين 
الشعب الفلسطيني وعدم اكرتاثه ملواقف األنظمة والشعوب 
الصهيوين  الداخيل  االمن  اقدام وزير  استنكرت وأدانت  التي 
غفري وعصابته باستباحة حرمة املسجد األقىص بحراسة قوات 
الشعب  يعانيه  وما  الوضع  هذا  خطورة  وأمام  االحتالل. 
العربية  لألمتني  يجوز  فال  وإرهاب،  ظلم  من  الفلسطيني 
ال  ولكنها  تؤثر  أنها  مع  اإلدانات،  بهذه  االكتفاء  واإلسالمية 
وإجراءاته  إرهابه  عن  الرتاجع  عن  العدّو  تجرب  وال  تحرر، 
األشجار  وقلع  املنازل  وهدم  املواطنني  واغتيال  اإلجرامية 
ونهب األرايض وبناء املستوطنات وتهويد املقدسات اإلسالمية 
واملسيحية ونبش القبور وتغيري معاملها، إمنا الواقع يستدعي 
إذ  والدويل،  العريب  الصعيدين  عىل  حاسمة  إجراءات  اتخاذ 
الشعب  أن ال يرتك  أمة، ويجب  أن حامية األقىص مسؤولية 
الفلسطيني وحده يف امليدان يواجه هذه الغطرسة الصهيونية 

تلو  يراكام قرارا  املتحدة ومجلس االمن أن ال  األمم  واستفزازاتها، وعىل 
آخر بشأن إجراءات االحتالل العدوانية، إذ أن هذه القرارات قد أدمت 
عىل  إمنا  بل  وعذابه،  مرارته  من  وزادت  الفلسطيني  الشعب  قلوب 
األمم املتحدة إلغاء عضوية هذا الكيان وعدم االعرتاف برشعيته يف كل 
الفلسطينية  الدولة  بقيام  جاء مرشوطا  قد  به  االعرتاف  ألن  مؤسساته، 
حسب القرار 181 وعودة الالجئني الفلسطينيني إىل ديارهم بناءا للقرار 
194، لذا يجب اتخاذ إجراءات حاسمة بحق هذا الكيان الذي يعترب نفسه 
فوق القانون الدويل. إن ما يجري يف فلسطني مل يعد مقبوال، ولقد طفح 
الكيل وزاد إرهاب االحتالل، ومل يعد مرّبرا ألي نظام عريب أن يتقاعس 
إجراءات  واتخاذ  الوسائل،  بكل  الفلسطيني  الشعب  وحامية  دعم  عن 
مجدية وفاعلة وتاريخية وإنقاذ املسجد األقىص من التدمري والتهويد، ومل 
نتنياهو  يتّخذ  الشجب واالستنكار لجرائم االحتالل يف وقت  يعد يكفي 
وحكومته قرارات بجعل القدس عاصمة أبدية لكيانهم، وبسط السيطرة 

والسيادة عىل الضفة الغربية، وإعدام الذين يقومون بنضال رشعي من 
أحكاما  ويصدر  سجونه  يف  املعتقلني  بآالف  ويزّج  وطنهم  تحرير  أجل 
مؤبدة طالت املناضل البطل »كريم يونس« الذي قىض أربعني عاما يف 
ظالم السجن و»نارص أبو حميد« الذي رفض الخروج من االعتقال برشوط 
العدو وقىض شهيدا شامخا من أجل فلسطني. إن الشعب الفلسطيني ال 
يدافع عن أرضه فقط، إمنا يدافع ويضحي دفاعا عن مقدسات هذه األمة 
وعن الوطن العريب برمته من املشاريع االستعامرية الصهيونية التي ترمي 

إىل نهب خرياته والسيطرة عىل قراره السيايس والسيادي.
السيايس  الرصيد  واستعامل  ومؤثر  موحد  عريب  موقف  من  بد  ال  إذا 
واالقتصادي عىل املستوى اإلقليمي والدويل للضغط عىل الكيان الصهيوين 
لالنصياع لتنفيذ القرارات الرشعية، ونظرا إىل خطورة الوضع يف فلسطني، 
يجب أن تحسم األنظمة املطبعة مع الكيان الصهيوين أمرها وترتاجع عن 
خطأها وترفض التحالف مع عدّو ال يحلم ألمتنا الخري واألمن والسالم. إذ 
أن سياسة هذا العدّو الصهيوين قد بنيت عىل اقرتاف الجرائم والعدوان 

فلسطني،  يف  والتاريخ  الحقائق  وتزوير  األرايض  واغتصاب 
والتي مل يعرف تاريخ البرشية حقدا وخداعا وإجراما أكرب من 
غريون  بن  أكده  ما  وهذا  فلسطني،  يرتكبها يف  التي  جرامئه 
مؤسس هذا الكيان بقوله: »لو ال مذبحة دير ياسني ملا قامت 
)إرسائيل( وقد قال: »إن )إرسائيل( قد قامت فوق جزء من 
أراضيها وسوف تكمل بناء )إرسائيل الكربى( وهذا ما تؤكده 
من  مزيد  مبصادرة  املجرم  الكيان  هذا  ومخططات  سياسة 
السورية  الجوالن  بأرايض  واحتفاظه  الغربية  الضفة  أرايض 
ومزارع شبعا اللبنانية، كام يرص عىل عدم عودة الالجئني إىل 
جمعاء،  العرب  قضية  هي  الفلسطينية  القضية  إن  ديارهم، 
وهي قضية مستقبلهم وأمنهم القومي، والقدس قضية عربية 
وإسالمية قبل أن تكون قضية فلسطينية فال يجوز ترك عبء 
وحدهم  الفلسطينيني  عىل  العدوان  هذا  ملواجهة  املسؤولية 
بصدور عارية وإرادة قوية أسطورية وإميان ال يتزعزع مهام 
املمتلكات واالرواح،  العدّو يف صفوفهم من خسائر يف  أنزل 
الرئيس  قول  نتذكر  أن  وعلينا  الوسائل.  بكل  دعمهم  دون 
الراحل جامل عبد النارص الذي قال: »ما أخذ بالقوة ال يسرتد 
الشعب  مع  »نحن  بومدين:  هواري  الراحل  الزعيم  وقول  القوة«،  بغري 
)ملك  فيصل  امللك  له  املغفور  ونتـذكر  مظلوما«،  أو  ظاملا  الفلسطيني 
السعودية( الذي استشهد من أجل مواقفه املبدئية من قضية فلسطني 
خدمة  يف  العريب  الخليج  برتول  يضع  أن  أراد  عندما  واألقىص  والقدس 
القضية الفلسطينية، فإذا احسنت نوايا األنظمة العربية وحشدت مخزون 
فلسطني،  تحرير  معركة  يف  وشعبيا  رسميا  والثورية  السياسية  طاقاتها 
التي  والقالع  العسكرية  التحصينات  وكيانه  نيتنياهو  يحمي  لن  عندها 
أقامها، ولن يوفّر له األمن القرارات التي اتخذها وسيكون لهذه املواقف 
العسكرية  العدو  انتزاع حقوقها مهام عظمت قّوة  القدرة عىل  العربية 
الفلسطيني  الشعب  إرادة  أمام  الكيان  هذا  ينهار  وسوف  والسياسية، 
والعريب وتضحياتهام ألن إرادة الشعوب ومتسكها بحقها أقوى من جربوت 
العدّو واالحتالل والتاريخ شاهد عىل ذلك يف »فيتنام والجزائر وليننغراد«. 

فلسطني نضال شعب ومسؤولية أمة

* بقلم املحامي عمر زين   

جمعتنا بريوت مبناسبة األعياد مع بعض االصدقاء من جنسيات عربية 
وشجون  بشؤون  بل  فقط  باألعياد  تهنئة  ليس  حديثنا  فكان  متعددة، 
العنرصية وجرائم  املقدمة منها تلك  الخليج، ويف  االمة من املحيط اىل 
فلسطني،  يف  الصهيوين  املحتل  ميارسها  التي  االنسانية  ضد  الحرب 
واستهدافه األطفال والشباب والنساء الفلسطينيني بالقتل دون رقيب أو 
مساءلة أو محاسبة اممية لهؤالء املجرمني، واجمع امللتقون عىل واجب 
دعم االنتفاضة املنطلقة عىل أرض فلسطني الحبيبة وذلك بشتى الطرق 
والسبل، مع األمل أن تكون هذه املرة نهاية االحتالل العنرصي الجاثم 
عىل أرضنا الطاهرة منذ عام 1948، وتناول البحث ايضاً الحواجز املادية 
والنفسية التي زرعها بنا املحتل األنقليزي والفرنيس منذ مائة سنة ونيف 
تحت مزاعم ما ُسّمي باالنتداب الذي كانت غايته زرع تلك االنقسامات 
والعشائرية  القبلية  وتعزيز  الشخصانية  روح  وإمناء  والنفسية  العملية 

والطائفية واملذهبية يف نفوس شعبنا من املحيط اىل الخليج.
ورغم كل ذلك فإن النبض العرويب الجامع ما زال قامئاً، وهذا ما شهده 
باملونديال  املغريب  الفريق  حول  العريب  الشعبي  االلتفاف  من  العامل 
أن  بّد  ال  أنه  اللقاء  ذلك  يف  ورأينا  ذلك،  دليل عىل  أكرب  للكرة  العاملي 
يعزز ذلك تعاضداً وتكافالً وتضامناً بني أبناء شعبنا العريب حول قضاياه 

املصريية.
هذا وقد لفتني ما طرحه أحد اإلخوة مشكلة انتقال املواطن العريب بني 
أبرزها  ومن  يصادفها  التي  والعراقيل  والصعوبات  وأخرى،  عربية  دولة 

رضورة الحصول عىل »التأشرية« وهو الذي كان ينتقل يف القرن التاسع 
عرش من بريوت اىل مكة بهويته دون أي إجراءات وهكذا من املغرب 
العريب ايضاً، ونتساءل ملاذا التأشرية اليوم هل للحفاظ عىل األمن الوطني 
املطلوب  العريب  الشعبي  التشبيك  حصول  دون  للحيلولة  أو  والقومي، 
دامئاً، أم أنهم يعملون ليقوم النظام البولييس بدل النظام املواطني الذي 

يشعر من خالله كل مواطن أنه مسؤول عن أمن وطنه وأمته.
إللغاء  املهنية  ومؤسساتنا  نقاباتنا  من خالل  الدامئة  مناداتنا  إىل  وأرشنا 
التأشرية بني بلداننا العربية ملا يشكل وجودها من عيب ونقص وطعن يف 
كرامتنا الوطنية والقومية خاصة بإعطاء األفضلية لجواز السفر األجنبي 
العريب تأشرية  العريب، تصوروا إذا مل يكن مع املواطن  عن جواز السفر 
لدخول دولة عربية مينع من الدخول، أما إذا كان يحمل جنسية أجنبية 

فيدخل تلك الدول عىل الرحب والسعة، ونقول إن املربرات التي تعطى 
بخصوص ذلك كلها مرفوضة، وهي تشكل دليالً قاطعاً عىل عدم أهلية 
وعدم  املرتكب،  املواطن  من  الصالح  املواطن  تحديد  األمنية  األجهزة 
املحلية  األمنية  املراجع  بني  الوطني  التشبيك  عىل  العمل  يف  األهلية 

والعربية.
شكراً للجمهورية العربية السورية، واململكة األردنية الهاشمية ودولتي 
موصول  والشكر  عريب،  هو  من  لكل  التأشرية  ألغت  التي  وُعامن  قطر 
العريب،  الخليج  التأشرية بني دول  ألغى  الذي  الخليجي  التعاون  ملجلس 
وعىل أمل أن يشمل هذا القرار مستقبالً كل عريب، والشكر لجمهورية 
سن  فوق  هو  وملن   16 سن  تحت  هو  ملن  الغتها  التي  العربية  مرص 

الخمسني.
املطلوب االن من مجلس وزراء الداخلية العرب ومن كل وزير داخلية 
يف دولة عربية إصدار القرار بإلغاء التأشرية للمواطنني العرب الراغبني يف 
الدخول إىل الدول العربية والتنقل بحرية بني دولهم ألمورهم التعليمية 
والسياحية،  واملالية  والصناعية  منها  الزراعية  واالقتصادية  والصحية، 
كّل  يف  الواحدة  العربية  األسواق  بناء  نحو  األوىل  الخطوة  بذلك  فرتىس 
العريب، ونصبح  اإلنسان  انسانية  نحرتم  بذلك  فنكون  الحياتية  املجاالت 

موضع احرتام شعوب العامل.
انفض اللقاء عىل أمل أن يتابع كل منا يف مجاالت نشاطاته املؤسساتية 
العام  وليكن  الذل  تأشرية  الغاء  اىل  للوصول  الضاغطة  الحركة  لتنشيط 

2023 عام اإللغاء.  
* األمني العام السابق التحاد املحامني العرب

إلغاء التأشرية بني الدول العربية مطلب كل عربي
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صالح  وبن  للكالسيكو  مصري  حكم 
لإلفريقي وبن قردان  

الريايض  الرتجي  بني  الكالسيكو  مباراة  إدارة  مهمة  للتحكيم  الوطنية  االدارة  اسندت 
 12 الخميس  اليوم  املواجهة  وتقام  عمر،  أمني  املرصي  الحكم  إىل  الساحيل  والنجم 
جانفي 2023 يف ملعب حامدي العقريب برادس انطالقا من الساعة 17، وهي مباراة 

متأخرة من الجولة الرابعة ذهابا لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم. 
أما لقاء الجولة الخامسة بني النادي االفريقي واتحاد بن قردان فسيديره الحكم باديس 

بن صالح، وذلك يوم الجمعة 13 جانفي 2023 يف ملعب حامدي العقريب برادس.
* م/ م

غضب حكام املنستري
وعلى عمار تدور األيام   

الوسط  برابطة  الوضع  أن  يبدو 
ويبدو  يرس  ال  باملنستري  الرشقي 
أن قدر التحكيم التونيس ييقى يف 
والتكتالت،  االنقسامات  كامشة 
التحكيم  مسؤويل  ويبدوأن 
الخالفات  تغذية  يعشقون 
وتقسيم الحكام وهو حال رابطة 
حكامها  يعيش  التي  املنستري 
الغضب واالحتجاجات  حالة من 
الودية  املباريات  خلفية  عىل 
رأيهم  بوضوح حسب  تبني  التي 
بن  باديس  قبل  من  احتكارها 
االمور  توتري  زاد  وما  صالح. 
مباريات  حكام  تعيينات  هو 

املنتخبات اإلفريقية املحلية التي ما كانت لتحُدَث هذه الضجة وال تخلف هذا الكالم 
واالحتجاج لو تحلت اللجنة الجهوية ومعها إدارة التحكيم بالعدل واملساواة وتجنب 
»القيل والقال«، لكن مع إدارة ترصيف شؤون التحكيم هيهات. فيوم األحد املايض 
جرت مباراة الكونغو ومايل أسندت إدارتها للحكم باديس بن صالح وساعده كل من 
محمد باكري ومروان السعد وهذا أمر عادي باحرتاز ألن باديس بن صالح الذي كان 
أدار لقاء اتحاد املنستري وأمل حامم سوسة وبالتايل كان عىل اللجنة ترشيك عدد أكرب 
من الحكام خاصة من املهمشني والذين ينتظرون دورهم بالرابطة األوىل، لكن إدارة 
ترصيف شؤون التحكيم أبت إال تعميق الجراح بتعيني باديس بن صالح مجددا للقاء 
الحكام  من  عدد  اعتربه  ما  وهو  أيام  والكونغو يف ظرف خمسة  مايل  بني  ثان  ودي 
استفزازا من قبل إدارة التحكيم، فهل يعقل مثل هذا التعيني؟ إذا كان باديس بن صالح 
األفضل واألحسن٬ ملاذا تعييناته بالرابطة املحرتفة األوىل تكاد تكون شبه منعدمة ومل 
يعينه مدير ترصيف شؤون التحكيم إالّ مرّة واحدة؟ فهل شعر عامر بالذنب فحاول 
إلحاقه بالركب يف الوديات أم أراد توريط والده ليعتقد زمالؤه أن رئيس اللجنة منحاز 
الرابطة؟ سؤال آخر يطرح نفسه: هل تعيني  البنه فيغّذي االحتقان بني حكام هذه 
يوم األحد ويوم الخميس دليل قاطع عىل انعدام التنسيق بني املركزي واملحيل ام هو 

استباله جديد من عامر الطرابليس؟

يوسف العلمي يواصل 
على رأس النادي اإلفريقي  

أعلن النادي اإلفريقي أن اجتامع هيئة الحكامء مع رئيس الهيئة التسيريية يوسف 
العلمي، أفىض إىل االتفاق عىل مواصلته وبقية أعضاء هيئته التسيري ملدة 6 أيام 

بداية من اليوم إىل حني عقد هيئة الحكامء الجتامعها الثاين التخاذ القرارات 
النهائية يف خصوص الخطوات التالية عىل كل املستويات: تسيريية، إدارية، قانونية، 

مالية وغريها...

توقيت مباراة الرتجي التونسي والنجم الساحلي   
أجرت الرابطة الوطنية لكرة القدم تعديال عىل توقيت مباراة الرتجي الريايض والنجم الساحيل املربمجة لهذا الخميس 12 جانفي 

2023 لينطلق اللقاء يف توقيته الجديد بداية من الساعة الخامسة مساًء مبلعب حامدي العڨريب برادس.

جامعة املصارعة وأمانة املال وعدم توقع املحاسبة!
بعد استقالة أمينة املال السيدة مربوكة غوييل ألسباب غري واضحة تلتها استقالة البطل السابق وعضو املكتب الجامعي عمران العياري 

كام تّم إنهاء مهام السيدة أمينة املال نورس الرقيق.. وهنا نطرح عديد التساؤالت؟
ملاذا نجد الخالف غالبا مع أمني مال الجامعة التونسية للمصارعة؟

ماذا تنتظر سلطة اإلرشاف لفتح تحقيق يف الغرض؟ 
نتوقع  وال  واملساءالت  النقد  فوق  فهي  لذا  رئيسها.  باعتبار عضوية  االوملبية  الوطنية  اللجنة  بحصانة  تتمتع  املصارعة  رمبا جامعة 

محاسبتها.

امللعب التونسي 
يريد عيفيّة

ترغب هيئة امللعب التونيس يف التعاقد مع املهاجم 
فراس عيفية الذي يوجد يف ِحّل من كل ارتباط بعد 

أن قّدم قضية لفسخ عقده مع نادي ايسرتن كومباين، 
ويسعى فريق باردو إىل اقناع الالعب السابق للنجم 

الساحيل واألوملبي الباجي باملوافقة عىل القدوم رغم 
وجود عروض مرصية وسعودية قد تجعله يواصل 

التجربة خارج الحدود.
* محمد

لبطولة  إياب  األوىل  الجولة  مباريات 
الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم وفق 

الربنامج التايل: 
األربعاء 18 جانفي 2023

 املجموعة األوىل:
س 14

النادي الصفاقيس - الرتجي الريايض
اتحاد تطاوين  - النجم الساحيل 

أمل حامم سوسة  - امللعب التونيس
النادي البنزريت - هالل الشابة

الخميس 19 جانفي 2023 

املجموعة الثانية: 
س 14 النادي اإلفريقي - نجم املتلوي
مستقبل سليامن - مستقبل الرجيش
االتحاد املنستريي  - األوملبي الباجي

 أوملبيك سيدي بوزيد -  اتحاد بنقردان

تعيينات الجولة األوىل إياب لبطولة الرابطة 
املحرتفة األوىل لكرة القدم  
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التونسي محمد الزمزمي يتألق يف كندا 
نجح الخبري الدويل، التونيس محمد الزمزمي يف تحقيق إنجازات 
ونجاحات عىل الصعيد العاملي والكندي. حيث تم تعيينه رئيسا 
لرياضة التيكواندو للرشطة بكندا. وهو تتويج ارشف عليه رئيس 
الزمزمي أحرز  للتيكواندو من ذلك ان محمد  العاملية  الجامعة 
النفس ضمن  الدفاع عن  عىل أربعة ميداليات ذهبية يف فنون 
خالل  للرشطة  للتيكواندو  العاملية  للبطولة  املفتوحة  الدورة 
فعاليات البطولة الدولية للتيكواندو التي جرت وقائعها ما بني 
محمد  فان  للتذكري  و   .2022 لسنة  نوفمرب  شهر  من   20 و   18
الزمزمي هو من أسس فن الدفاع عن النفس املبتكر حديثاً وهو 
تاي يك بو دو )TAE KI BO DO(. حزام درجة عالية تايكوندو 
الدفاع اختصاص رشطة وجيش.  بطل أورويب و كندي يف فنون 
كام سبق له أن درب الرشطة مبقاطعة »كيباك«. فكل التوفيق 
إلبن بلدنا محمد الزمزمي الذي رشف صورة تونس يف الخارج. 
وملزيد التعريف بهذا البطل العاملي نقول ان محمد من مواليد 
2 سبتمرب 1965كان تحصل عيل العديد من األلقاب الدولية يف 
بداية مسريته يف أوروبا يف الكيك بوكسينغ والتايكواندو وتحصل 
Jido� 9 والحزام األسود درجة WTF 7  ىلىل الحزام األسود درجة

kwan وهو من مؤسيس الرياضة الجديدة عىل املستوى العاملي 
Taekibodo وهي

واملسدس  السكني  عىل  االعتامد  خالل  من  النفس  عن  الدفاع 
وميلك  الكيباك  يف  الرشطة  جهاز  درب  ان  له  سبق  والعصىوقد 
مركبا رياضيا يف مونريال الكندية فيه العديد من االختصاصات: 
الرياضات الدفاعية للتيكواندو والكيك بوكسنغ وجيجي تسوى 

واملالكمة.

مواعيد إياب املرحلة األوىل بالرابطة املحرتفة األوىل  

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن تحويرات 
األوىل  املرحلة  إياب  مواعيد  باقي  تهم  جديدة 
التتويج  بالرابطة املحرتفة األوىل وذهاب مرحلتي 

وتفادي النزول.
ويف ميا ييل الربنامج الجديد:
الجولة 8: 18 و 19 جانفي
الجولة 9: 22 و 23 جانفي

الجولة 10: 25 و 26 جانفي
الجولة 11: 28 و 29 جانفي

الجولة 12: 1 و 2 فيفري
الجولة 13:  4 و 5 فيفري

الجولة 14: 8 فيفري

الدور السادس عرش للكأس : 12 فيفري
الدور مثن النهايئ: 19 فيفري
الدور ربع النهايئ: 22 فيفري

الجولة األوىل ملجموعة التتويج: 1 مارس
 12 و   11 النزول:  تفادي  ملجموعة  األوىل  الجولة 

مارس
الجولة الثانية ملجموعة التتويج: 17 مارس

 19 18و  النزول:  تفادي  ملجموعة  الثانية  الجولة 
مارس

 26 و   25 النزول:  تفادي  الثالثة ملجموعة  الجولة 
مارس

الجولة الثالثة ملجموعة التتويج: 2 أفريل

و2   1 النزول:  تفادي  ملجموعة  الرابعة  الجولة 
أفريل

والخامسة  التتويج  ملجموعة  الرابعة  الجولة 
ملجموعة تفادي النزول: 8 و9 أفريل

الجولة الخامسة ملجموعة التتويج: 12 أفريل
الجولة السادسة ملجموعة التتويج: 16 أفريل
الجولة السابعة ملجموعة التتويج: 19 أفريل

املسابقات  يف  تونس  ممثيل  تقدم  انتظار  ويف 
القارية: الرتجي الريايض واإلتحاد املنستريي ،سيقع 
تحديد مواعيد إياب املرحلة الثانية لبطولة الرابطة 

املحرتفة األوىل.

صولة يمضي للرتجي   
الرياضي

فهل إضافته مضمونة؟

يف انتظار الكشف عن مصري األردين محمد رشارة الذي 
سيدفع فاتورة اإلمضاء مع الالعب الليبي محمد صولة، 
من املنتظر أن يعيد املدرب نبيل معلول ترتيب حساباته 
الالزمة خالل  بالكيفية  يعمل  الذي مل  األمين  الرواق  يف 
الشطر األول من السباق مع غياب االستقرار إذ خاض 
يعّوضه  أن  قبل  املوسم  األوىل يف  املباراة  البدري  أنيس 
عزيز عبيد كام خاض محمد رشارة مباراتني كأسايس ضد 
مستوى  تفاوت  مع  سوسة،  حامم  وأمل  الشابة  هالل 
هذا الثاليث مع أفضلية نسبية لعبيد الذي خاض خمس 
مباريات لكن تغيري متركزه ونقص خربته حاال دون ظهوره 
بالشكل الذي يؤهله لحسم املنافسة بينام عاىن البدري 
قد  واإلصابات.  الجاهزية  غياب  مشكل  من  ورشارة 
يكشف الحرص عىل تدعيم الرواق األمين عدم االقتناع 
باألسامء املوجودة رغم الهالة التي أحاطت بقدوم رشارة 
أبواب  عىل  بات  لكنه  معلول  نبيل  املدرب  من  برغبة 
الفارطة  املباريات  يف  الفاعلية  غياب  أن  كام  الخروج 
واقتصار الخطر عىل الرواق األيرس جعل الرتجي يدخل 
يف  التي الحت  النقائص  سّد  أجل  من  »املريكاتو«  بقوة 
دور  اقتحام  قبل  تالفيها  الرضوري  من  وبات  املباريات 
وميلك  االفريقية.  األبطال  رابطة  لكأس  املجموعات 
الوافد الجديد خربة كبرية يف املسابقات القارية  كام أنه 
متعود عىل أجواء البطولة الوطنية وهو ما من شأنه أن 
يجعله يدخل مبارشة يف صلب املوضوع ودون مقدمات 
حيث سيكون حضوره األول ضد فريقه السابق النادي 
الدويل  اعتبار  ميكن  كام  خاص.  موعد  يف  الصفاقيس 
محمد  قدوم  من  األكرب  الخارس  البدري  أنيس  السابق 
استعادة  أجل  من  جديدة  فرصة  سيخرس  حيث  صولة 
منتظمة  بصفة  الفني  االطار  حسابات  ودخول  االعتبار 
القادمة  الفرتة  يف  باألولوية  سيحظى  الليبي  أن  خاصة 
والفنية  البدنية  الناحيتني  من  التامة  جاهزيته  بحكم 
بنجاعة كبرية.  باستمرار ومتيّز  املنافسات  حيث يخوض 
وسيبقي التعاقد مع محمد صولة بقية املنافسني وهام 
فاروق امليموين ورائد الفادع بعيدا عن الحسابات رغم 
لكنه  الفني  االطار  احتاجه  كلاّم  اإلضافة  قّدم  األول  أن 
مشاركاته  انتظام  دون  حال  ما  الثقة  غياب  من  يعاين 
وبروزه الذي تأخر أكرث من اللزوم ويبدو أن التعاقدات 
الصائفة  الخروج يف  أمين قد تجربه عىل  يف مركز جناح 
القادمة شأنه شأن عديد العنارص التي مل تتمتع بالفرصة 

الالزمة.
* زهري
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للفنان الكاريكاتوري رشيد الرحموين تجربة طويلة ورائدة يف مجال هذا الفن 
الساخر. حصل عىل عديد الجوائز الوطنية والعربية٬ شارك يف عديد املعارض 
التونسية والعربية والعاملية. اشتغل يف عديد الصحف التونسية وبعض املنابر 
والظروف  البدايات  عن  سألناه  تجربته  يف  الحفر  ملزيد  العربية.  اإلعالمية 
فكان  رسمهم.  الذي  والفنانني  بالسياسيني  عالقته  وعن  الفن.  بهذا  املحيطة 

هذا الحوار...

ترحب  الشعب  جريدة  الرحموني  رشيد  الرسّام   *
بكم...

- أهال وسهال بك وبجريدة الشعب صوت الشغالني والكادحني واملبدعني.

* رشيد الرحموني الرسام الكاريكاتوري لو تعود بنا 
إلى البدايات؟

- رسام كاريكاتور وفنان تشكييل وخطّاط بدايتي كانت سنة 1985 يف جريدة 
القراء وكنت من املشاركني يف ذلك  بإمضاء  الجريدة عددا  البطل إذ نظّمت 
العدد برسوم كاريكاتورية سياسية ورياضية مع مجموعة من األصدقاء الذين 
يف  رغبته  حسب  كل  وربورتاجات  ورياضية  وفنية  سياسية  مبقاالت  شاركوا 
مجال هوايته ومن املشاركني أذكر منهم عبد الستار النقاطي ومحمد األطرش 
رئيس  إعجاب  نال  من  وفينا  سابقيه  متاما عن  مختلفا  العدد  فكان  وآخرين 
الله  رحمه  املؤذن  منصف  السيد  وصاحبها  النجار  رضا  السيد  وهو  التحرير 
فالتحقنا بأرسة الجريدة وبعدها انتقلت إىل جريدة العمل وبعدها أصبحت 
جريدة الحرية فعملت فيها رساما إىل جانب الرسام الكبري عيل عبيد وكذلك 
خطاطا حني كان الخط باليد قبل الغزوة التكنولوجية إىل سنة 1990 ثم وقع 
الجريدة  العبء عىل  بتعلّة  والفنيني  الصحافيني  االستغناء عن مجموعة من 
ومن وقتها توجهت إىل جريدة اإلعالن ثم األنوار ثم األيام ثم أضواء إىل حدود 
سنة 2006 ووقفت الرحلة هناك٬ بعدها أصبحت أرسل كل أسبوع رسام يف 
وتوقف  أشهر  ستة  مدة  العريب  القدس  جريدة  إىل  العاملي  السيايس  املجال 

نشاطي يف مجال الكاريكاتور يف سنة 2011. 

هل  الكاريكاتور  مجال  في  طويلة  تجربة  لكم   *
تستطيع ذكر أهم المدارس التونسية والعربية؟

العريب  الواقع  تقدم  التي  رسومي  أرسل  كنت  العريب  الوطن  إىل  بالنسبة   -
العاملي ككل كان ذلك  العراق والوضع  االمريكيّة عىل  الحرب  إبان  والعاملي 
سنة 2007 فصدرت يل العديد من الرسوم يف القدس العريب حينها كانت تدخل 
أو توزع بصعوبة يف تونس وال نحصل عىل عدد منها وتُباع بطريقة رسية... 
وكذلك جريدة العرب أما عن املعارض فقد كانت يل الكثري من املشاركات يف 

مرص والجزائر واملغرب ورومانيا واألرجنتني أعني معارض عن بعد...

مع  المشتبكة  الفنون  أهمّ  من  الكاريكاتور   *
السلطة قبل 14جانفي وبعدها كيف ذلك؟

والشعر  امللتزم  الفن  كام  املنبوذة  الفنون  من  الكاريكاتور  تعرفون  كام   -
املعادي لألنظمة الصغرية دميقراطيا وقد تجىّل ذلك حني كنت أعمل يف جريدة 
الحرية قبل سنة 90 إذ كان هناك هامش محرتم من التعبري فبعد )التغيري( 
غري  الكاريكاتور  أصبح  حتى  فشيئا  شيئا  يتالىش  الحرية  هامش  بدأ  بسنتني 
تخىش  الجرائد  وأصبحت  الرسامني  صفوف  يف  البطالة  وانترشت  به  مرّحب 
البطالة وبقي  السياسية فأُحلنا جميعا عىل  السلطة  املنبوذة من  الفئة  هذه 
نفر أو نفران ومثّة من غري املوضوع املرسوم من سيايس اىل ريايض ليتجنب 

بطش السلطة خوفا عىل نفسه كام اعتقل الرسام عبد املجيد الوساليت بسبب 
رسم وأُحيل عىل البطالة.

* رسمت عديد الوجوه السياسية والثقافية والفنية 
كيف كان تعاملهم مع المواضيع التي تناولتها؟

- رسمت الكثري من الوجوه السياسية طيلة 12 سنة ألغلب الوجوه السياسية 
ونواب  أحزاب  ورؤساء  ووزراء  رؤساء  من  الحكم  عىل  تداولوا  من  وكل 
أو  ترصيحاته  أو  سياسته  الواقع حسب  مبنطق  أتعامل  أنا  ولكن  ومستقلني 
الحرية  أو  الدميقراطية  مثال  اعني  بصلة  للواقع  متت  ال  التي  الخشبية  لغته 
أو التشغيل أو الكرامة أو حقوق املواطن أو ملفات االرهاب والتسفري ممن 
يبيعون الوهم للمواطن بعيدا عن مشاغله وهمومه وهذا ما جعلنا خالل 10 
سنوات ال نعرف تغيريا حقيقيا بسبب سياسيني ال تجربة لهم وال اسرتاتيجية 
مرسومة ملستقبل البالد والعباد... أذكر منهم الهاشمي الحامدي الذي استاء 

كثريا من رسم صدر يف الرشوق وكتب مقاال طويال وعريضا.
وكذلك راشد الغنويش استاء كثريا من الرسوم التي رسمتها له.

تعيش  يجعلك  الكاريكاتور  بفن  اشتغالك  هل   *
الكفاية ماديا؟

- امتهان فن الكاريكاتور صعب جدا يف بلدنا ويعتربونه عجلة خامسة وملء 
وعبث  املواطن  وشواغل  مشاغل  تعكس  القطة  وعني  معرب  فّن  ألنه  فراغ 
مبا  أعيش  أن  أحاول  بطريقتي  مرتّبي  يف  أترصف  »عيّاش«  برصاحة  السيايس 

عندي يعني أنه أقل من ألف دينار وهذا طبيعي يف بلدنا.
 80 فاقت  فقد   2011 سنة  منذ  والجامعية  الفردية  املعارض  إىل  وبالنسبة 
معرضا وكلها موثقة وعندي 13 تكرميا وعرضت يف أغلب واليات تونس. منهم 
تكريم جائزة العبقرية وجائزة ستار تينيزي من كاتاكس التي تسند كل سنة 
لإلعالميني واإلذاعيني كام حصلت عىل الجائزة االوىل يف مسابقة الهجرة الرسية 
الخاصة مبوت الطفل السوري الكردي يف عرض البحر واسمه ايالن الكردي من 
عني العرب... كام نلت الجائزة األوىل يف مكافحة الفساد مع جامل العرفاوي. 
ليس  وهذا  الدعوة  إيّل  يوجهوا  مل  وهم  أبادر  مل  فإنني  اإلعالمي  الظهور  أما 

تقصريا مني ولكن لديهم رشوط ومواصفات ال تتامىش وطبيعة شخيص.

الرسام الكاريكاتوري رشيد الرحموني لـ»الشعب«:

عشت صعوبات مادية كبرية يف الزمن السابق والعشر سنوات األخرية ضاعت!

* شمس الدين العوين

الفن سفر بالنهاية للكشف والتجدد وذهاب اىل الجوهر والكنه والعميق 
الذي يطلب تأمال وتأويال مبا ينطوي عليه من دهشة.. إنه الشغف تجاه 
الجميل الكامن يف الذات وما حولها.. هي فتنة التلوين ينحت هيئات 
الحال واألحوال نشدانا للحالة بعيدا عن اآللة.. والتلوين مبا هو فسحة 
يف  مبثوث  من جامل  اليه  يحيل  مبا  العامل  تجاه  النظر  ولعبة  الدواخل 
األمكنة.. كل األمكنة مبا هي عليه من أرسار وبهاء وزخرف حيث الذات 
نحوالسموولغة  وخطابا  للتذوق  مجاال  بالفن  تقول  الجاميل  بعدها  يف 
ذلك  تجلياته  يف  الفن  هو  هكذا  والسحر...  بالشعرية  طافحة  أخرى 
االبداع  بعناوين من  لقراءتها  والتفاصيل  األشياء  التوغل يف  الرضب من 

واالبتكار.
بحيّز  والتلوين  الرسم  لعبة  مع  تعاطت  فنانة  عوامل  مع  هنا منيض  من 
كبري من النظر مثل أطفال جدد وبال ذاكرة سوى ذاكرة النظر العميقة.. 
نظر اىل حاالت متعددة لجامل مبثوث يف أرجاء القارة السمراء.. افريقيا 
املشهدية  تفاصيل  من  وغريها  واأللوان  والزخرف  البهاء  بهذا  الساحرة 
رباب  التشكيلية  الفنانة  نعني  وهنا  خصوصا..  والثقافية  االجتامعية 
افريقيات حيث  الفنية وجوه نساء  التي تقدم ضمن أعاملها  الشعيبي 
كان معرضها األخري بفضاءات العرض بدار الثقافة املغاربية ابن خلدون 

تحت عنوان »جميالت القارة السمراء«.
وجوه بتلوينات فيها الكثري من الدقة التي تيش بالحلم والشجن والبهجة 
الجواالفريقي مبا فيه من جامل  تلوينات يف غاية  والرسور وغري ذلك.. 

وعنق وثقافة قدمية وعميقة..هي الرسامة التي دعت جمهورها اىل هذه 
املفردات التشكيلية املحتفية بجميالت من القارة السمراء يف تخري جاميل 

سعت ضمنه للحلول يف هذا العامل االفريقي الساحر.
مبكرا  واأللوان  بالرسم  بالشغف  رحلة  بدأت  الشعيبي  رباب  الرسامة 
الفن فقد كانت أمها السيدة روضة  فهي من عائلة فنية وتشجع عىل 
هذه  »...أمي  هي  تقول  وكام  املعروفة  العصامية  الفنانة  لطيف  بن 
املرأة العظيمة أول من وضعني عىل سكة الفن واول من علمني مسك 
ترسم  كانت  سنتان(  )عمري  صغري  منذ  باأللوان...  والعبث  الفرشاة 
لوحاتها وتضعني أرسم بجانبها وترتكني هكذا غري مبالية بثيايب امللطخة 
واملتسخة باأللوان.. كنت أرى أمي قدوة وكنت أرى أعاملها انجازا عظيام 
وكنت أمتنى أن أكون مثلها ودامئا أفتخر بأعاملها وأحمل صور لوحاتها يف 
محفظتي ألريها لكل أصدقايئ.. كنت أحس بالفخر وأتباهى بأعاملها.. من 
هنا انطلقت رحلتي مع الفن واأللواِن وكنت أرسم أي يشء يف كل فرصة 
متاحة. ومع الوقت يف اإلعدادية والثانوية كنت اختار كامدة اختيارية 
الرسم وألتحصل عىل أعىل معدل بالقسم مبادة الفن التشكييل مام زادين 
معدل  عىل  حصلت  حيث  الباكالوريا  سنة   2008 آخرها  بنفيس...  ثقة 
18 يف مادة الرسم ومن هنا توجهت إىل املعهد األعىل للفنون الجميلة 
استاذة  ألتخرج  ودراسةالفن  الفن  وقواعد  الفن  مع  رحلتي  وبدأت 
للفنون التشكيلية سنة 2011... كان أليب فضل كبري أيضا من خالل الدعم 
النفيس واملادي.. كان يؤمن بقدرايت ويشجعني يف كل عمل أنجزه ويسهر 
معي الليايل يعد يل القهوة ويبقى معي وأنا أعمل إىل أن أتم إنجاز شغيل 
الفن.. من هنا تعلمت السهر عىل ما أريد تحقيقه وتعلمت أن أتعب 

العايل للفنون  من أجل ما أحب... واىل جانب تجربتي كطالبة باملعهد 
الجميلة بتونس كنت طالبة ناشطة بدور الشباب وبالجمعيات الخريية 
وأشارك يف إنشاء ورشات رسم لالطفال والكبار وأنرش الحب واأللوان يف 
وخارج  بتونس  الجامعية  املعارض  عديد  يف  كذلك  وشاركت  مكان  كل 
باأللوان  تتميز  أعاميل  جل  وكانت  الجوائز  عديد  عل  وحصلت  تونس 
بألوان بعيدة كل  الفاقعة واأللوان املشعة.. أغلب لوحايت كانت تتميز 
البعد عن الواقع واملألوف.. أرسم بشغف وحب كبريين وقد يظهر هذا 
أمزج  الشفافية..  عن  والبعد  وكثافتها  األلوان  حرارة  خالل  من  الحب 
اإلفريقي  القامش  بالوان  تذكرين  التي  الفاقعة  واأللوان  بالحب  األلوان 
الذي تلبسه معظم نساء وبنات جنوب افريقيا.. من هنا تطرقت إلنشاء 
معرض تحت عنوان »جميالت القارة السمراء«  واملقصود هنا جميالت 

إفريقيا...«.
والدهشة..  الجامل  افريقيا  سحر  يف  األلوان..  أدغال  يف  غاصت  فنانة 
والرسور  بالجامل  عوامل تيش  فيها من  مبا  قوال  وتحاولها  الوجوه  تحاور 

والشجن... 

رباب الشعيبي والرحلة الفنية مع الرسم:

أمي املرأة العظيمة وضعتني على سكة الفن وأول من علمني مسك الفرشاة


