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االتحاد حمل األمانة على ثقلها لتجاوز أزمات البالد
هدفنا التفكير في اعداد 

نظام اجتماعي يرفع من 
مستوى عيش العمال المادي 

واألدبي غير مستوحى ضرورة 
مما وقع انجازه لحد اآلن في بعض البالد بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

حكومة »بودن« لم تقدم مرشوعا 
حقيقيا إلنقاذ الوضع املعييش الصعب

حكومة»بودن«
لم تخصص بابا ملجلس 

النواب وإقرار لقانون 
تعديلي مع شهر مارس

ضربت الحق النقابي باملنشور عدد 21 وتلكأت يف تطبيق اتفاقي 6 فيفري و15 سبتمرب

األخ السيد السبوعي الكاتبغريب:
 العام لالتحاد الجهوي بالقيروان 

20 جانفي 1946 ـ 20 جانفي 2023

اخلميس  19 جانفي 2023 - العدد 1730  -الثمن دينار و 200 مليم -

املجالس الجهوية لتونس، منوبة، صفاقس، باجة، سوسة واملهدية

محاولة فاشلة لهزّ صورة االتحاد بعد استقبال رئيسة الحكومة لوجه من املاضي الكئيب!

نستغرب التضامن »القطاعوي« 
املقيت واألخت رفيعة الحميدي 

بني بناتها وأهلها
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

كانت زيارة الوفد الثاليث التونيس إىل الرنويج بدعوة 
من وزارة الخارجية الرنوجية وكنفيدارلية املؤسسات 
 LO الرنوجية  الشغلية  املنظامت  واتحاد   NHO
وزيرة  مع  عمل  جلسة  انعقدت  إذ  للغاية  إيجابية 
االجتامعي  الحوار  دفع  حول  الرنوجية  الخارجية 
االجتامعية. ويف  األطراف  بني  والتعاون  الثقة  وإرساء 
كلمته أكد األخ األمني العام األخ نور الدين الطبويب أن 

نجاح تجربة التعاون بني االتحاد والنقابات الرنوجية 
إىل  ودعا  النتائج.  مستوى  عىل  ورائعا  واضحا  كان 
التحديات  االعتبار  بعني  األخذ  مع  التجربة  مواصلة 
خاصة  بالدنا  يف  املستجدة  واالجتامعية  االقتصادية 
الدولة  ودور  االجتامعية  الحامية  ملفات  يهّم  ما  يف 

من  االستفادة  ورضورة  والنقل  والصحة  التعليم  يف 
منوذج الدولة الراعية يف الرنويج كام نوه بكلمة وزيرة 
الخارجية الرنوجية التي أكدت ان الحوار االجتامعي 
مع  بالتوازي  االقتصادي  للتقدم  األساس  حجر  ميثل 

احرتام حقوق اإلنسان و الحريات والدميقراطية.

يف  ممثلة  النقل  وزارة  أن  نقابية  مصادر  كشفت 
شخص الوزير ربيع املجيدي رفعت قضايا يف حق 16 
مسؤوال نقابيا يف قطاع النقل، مبا فيهم الكاتب العام 
للجامعة العامة للنقل ا ألخ وجيه الزيدي، وذلك عىل 
رشكة  أعوان  رفقة  خاضوها  التي  التحركات  خلفية 
نقل تونس خالل االيام األخرية من سنة 2022 وبداية 

سنة 2023.
كام أكدت نفس املصادر أن الشكاوي التي تقدمت 
الجامعة  إىل  املنتمني  النقابيني  ضد  النقل  وزارة  بها 
العامة للنقل ونقاباتها االساسية، تتمثل يف »محاولة 
اقتحام مكتب الوزير )أي ربيع املجيدي(«، و«تعطيل 
سري العمل«، باإلضافة إىل »تعطيل مصعد الوزارة«. 

باإلضافة إىل الشكاوي ضّد 16 نقابيا من قطاع النقل، 
كذلك  رفعت  النقل  وزارة  أن  املصادر  نفس  أكدت 
قضية أخرى منذ أكتوبر 2022، مبقتىض املرسوم 54، 
ضد كاتب عام الجامعة العامة للنقل وجيه الزيدي 
عىل خلفية حديثه املتكرر يف وسائل اإلعالم وصفحة 
رشكة  اسطول  اهرتاء  عىل  »فيسبوك«  عىل  الجامعة 

نقل تونس وانتقاده أداء الوزارة والوزير.
وكانت الجامعة العامة للنقل، قد اكدت يوم الجمعة 
13 جانفي 2023، ان وزارة النقل مل تبد أي تفاعل مع 
املطالب الواردة يف برقية التنبيه باإلرضاب، »بل وعىل 
النقيض متاما وبدل الحوار لجأت الوزارة إىل القضاء 
بتلفيق تهم كيدية ملناضيل القطاع ومن بينهم اعضاء 

خطرية  سابقة  يف  للجامعة  التنفيذي  املكتب  يف 
االجتامعي  والحوار  التفاوض  اخرى  مرة  تستهدف 
عن  صادر  بيان  نص  وفق  القطاع«،  أزمة  وتعمق 

الجامعة يومها.
»تحاول  الوزارة  ان  النقل،  جامعة  اعتربت  كام 
التغطية عىل فشلها وعقم سياساتها يف كافة أسالك 
إىل  باللجوء  األمّرين  تعاين  التي  القطاع  ومؤسسات 
القضاء والرتهيب«، وأكدت أن تلك السياسة ستؤدي 
اىل مزيد توحيد القطاع والذهاب يف تنفيذ مقررات 
الهيئة االدارية القطاعية، وعىل رأسها اإلرضاب العام 

القطاعي املقرر يومْي 25 و26 جانفي 2023.
وضمنت جامعة النقل برقية التنبيه باإلرضاب ليومي 

جانفي  و26   25
من  حزمة  الجاري، 
القطاعية،  املطالب 
تنقيح  عن  كالرتاجع 
املساهامت  قانون 
العمومية  واملؤسسات 
أحادية،  بصفة 
املنشور  وسحب 

والنقابات  الشغل  اتحاد  يؤكد  والذي  نهائيّا،   20/21
املهيكلة صلبه، أنهام يتناقضان مع االتفاقيات الدولية 
املتعلقة بالعمل النقايب والحّق يف التفاوض الجامعي 

ويرضبان مبدأ الحوار االجتامعي.

قيادة االتحاد
تشكر كل من هنأها 

بذكرى التأسيس
مع  سنة  كل  يف  جانفي   20 موعد  يتزامن 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  تأسيس  ذكرى 
الذي كان يف 20 جانفي 1946 ـ وهذا يعني ان 
20 جانفي 2023 هي ذكرى التأسيس عدد 77 
ـ كل هياكل االتحاد وقياداته وهياكله وقواعده 
تتقدم بشكرها الخاص وهو معطر طبعا بروح 
املحافظة عىل األمانة وعىل روح االنتامء إىل هذا 
بهذه  هنأها  من  كل  إىل  تونس  الغايل  الوطن 
الذكرى العزيزة عىل القلوب وعىل العزائم التي 

ال تفرت، وتؤكد أن ال حياد مع الوطن..

وزير النقل يرفع قضايا مختلفة ضد 16 نقابيا وإضراب 25 - 26 جانفي قائم  

انه تقرر عقد مؤمتر  التونيس للشغل  العام  يعلم االتحاد 
السبت 28  الحديدية يوم  السكك  الخصوصية ألعوان  النقابة 
 )09٫30( والنصف  التاسعة  الساعة  من  بداية   2023 جانفي 

صباحا بنزل الهدى ـ الحاممات الجنوبية.
للنقابة  التنفيذي  املكتب  لعضوية  الرتشح  باب  فتح 

الخصوصية منذ يوم السبت 14 جانفي 2023.
فعىل الراغبني يف الرتشح ان يقدموا مطالب ترشحهم باسم 
شارع   13 للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  االخ 
الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس 1002، عرب الربيد الرسيع 

او مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل يف ذلك.
ـ آخر أجل لقبول الرتشحات غدا الجمعة 20 جانفي 2023 

عىل الساعة الواحدة )س13( بعد الزوال.
يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد ملدة 
يكون  وان  الرتشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات   7 عن  تقل  ال 

خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
سنوات   5 ملدة  النقابية  للمسؤولية  متحمال  يكون  وان 

 6 تقل عن  ال  ملدة  تحملها  قد  او  الرتشح  عند  متتالية  كاملة 
سنوات كاملة.

ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة 
أشهر بعد انتخابه.

الخصوصية  للنقابة  التنفيذي  املكتب  يضم  مالحظة:   *
امرأة واحدة عىل االقل وان ال يتجاوز عدد املتقاعدين العضو 
عدم  مينع  وال  الداخيل  النظام  من   66 للفصل  طبقا  الواحد 

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

ـ آخر بطاقات خالص.
ـ الرقم اآليل للمرتشح.

وتواريخ  املرتشح  تحملها  التي  النقابية  املسؤوليات  ـ 
تحملها.

ورقم  الشخيص  والعنوان  العمل  مكان  ذكر  رضورة  ـ 
الهاتف الجّوال.

* األمني العام نور الدين الطبويب

املؤتمر االنتخابي للنقابة الخصوصية ألعوان السكك الحديدية زيادة بـ ٪6،75 
يف املساحات التجارية الكربى

التجارية  للمساحات  الوطنية  الغرفة  ممثيل  بني  عمل  جلسة  انعقدت 
التابعة ملنظمة االعراف وممثيل االتحاد العام التونيس للشغل للنظر يف مطالب 
الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية 
مبقر االتحاد العام التونيس للشغل وبعد النقاش وتبادل اآلراء تم االتفاق عىل:

القطاعية لتجارة الجملة  التعدييل عدد 16 لالتفاقية  ـ امضاء امللحق   1
ونصف الجملة والتفعيل واملضمن لزيادة يف األجور االساسية ومنحتي الحضور 

والنقل وتدخل حيز التنفيذ بداية من غرة جانفي 2023 وقدرها ٪6٫75.
2 ـ متتيع جميع العملة بزيادة يف االجور قدرها )40 دينارا( اربعون دينارا 
خاًما بداية من غرة جانفي 2023 بعنوان تسبقة عن االتفاقية القطاعية التي 

سيتم احداثها.
3 ـ مواصلة التفاوض حول احداث االتفاقية القطاعية الخاصة باملساحات 

التجارية بداية من 15 فيفري 2023 لتنتهي خالل شهر سبتمرب 2023.
* محمد / ن

ماذا قال األخ نور الدين الطبوبي 
بعد العودة من النرويج؟  
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وطنية

20 جانفي 1946 ـ 20 جانفي 2023

االتحاد قدم اول برنامج اقتصادي واجتامعي للبالد 
عديد  وطنية   حكومة  أول  وأعطى   1955 سنة 
الربنامج  تنفيذ  تولت  التي  الوزارية  الكفاءات 
الدولة  رصح  وتشييد  واالجتامعي  االقتصادي 
هذه  يف  االتحاد  وكان  االستقالل  بعد  ما  التونسية 
الفتية،  للدولة  البناء  حركة  بدفع  ملتزما  الفرتات 
اخرها  لعل  تواصل يف فرتات عديدة  االتحاد  التزام 
فرتة ما بعد الثورة من خالل اطالق مبادرة الحوار 
الوطني  للحوار  الراعي  الرباعي  قبل  من  الوطني 
البالد  تجنيب  يف  االتحاد  خاللها  من  نجح  والتي 
إلجراء  ومهد  والتناحر  الفوىض  بؤر  يف  االنزالق 
انتخابات مستقلة وخفض منسوب االحتقان وإنقاذ 
مسار االنتقال الدميقراطي يف بدايته. التزام االتحاد 
كان كذلك من خالل عدم تدخله املبارش يف العملية 
االنتخابية بالتزامه الحياد وعدم االنحياز لطرف دون 
اخر فبقي عىل نفس املسافة من مختلف مكونات 
االستحقاقات  انجاح  عىل  وحرص  السيايس  املشهد 

االنتخابية من هذه الزاوية.
التزام االتحاد كان كذلك من جهة تاكيده املستمر 
عىل حامية املسار االنتقايل والدميقراطي من خالل 
التحرك يف اتجاه تجذير القانون واحرتام املؤسسات 
وصيانة مكاسب العامل التي تراكمت طوال سنوات 
من العمل والتضحيات. و واصل االتحاد دوره الوطني 
من  التونسية  الثورة  تاطري  مسار  من  انطلق  الذي 
خالل فتح مقراته وتاطري التحركات وقيادتها وصوال 
االجتامعية  والتحركات  الجهوية  االشكاالت  اىل حل 
بثقله  االتحاد  فيها  التي تحرك  امللفات  وغريها من 
وأوجد لها الحلول يف اطار تنقية املناخ االجتامعي 

وخفض مستويات االحتقان.  
جشع الحكومة

مقابل التزام االتحاد برز الطرف الحكومي والسلطة 
تحديدا بتعاملها الجشع مع االتحاد العام التونيس 
وكل  التضحيات  كل  من  استفادت  حيث  للشغل 

ومازالت  النقابية  املنظمة  قدمتها  التي  االضافات 
اىل  الدولة وتركيز مؤسساتها وصوال  بناء  بداية من 
مهمة  أدوارا  املنظمة  ولعبت  الثورة  بعد  ما  سياق 
خارج املربع النقايب بل هي أنقذت يف عديد املرات 
بكل  بالدخول  الهش  واستقراره  الدميقراطي  املسار 
السلطة  تتعامل  مل  باملقابل  الجانب،  هذا  يف  ثقلها 
مع االتحاد عىل قاعدة التثمني والبناء املشرتك وامنا 
حرصت عىل املامرسة االنتهازية باالستفادة من الثقل 
الجامهريي للمنظمة ولقدراتها التعبوية والتفاوضية 
الطفاء الحرائق الناجمة عن اخطاء مامرسة السلطة 
او ما يشقها من رصاعات وقد تجىل ذلك بداية من 
أزمة 1978  وصوال اىل بقية االزمات، حيث ومبجرد 
التوترات السلطوية او الحزبية يكون االتحاد  بروز 
تحييده  الواجب  االول  والعدو  االول  الهدف  هو 
االطراف  لقناعة  السيايس  املشهد  عن  ابعاده  أو 
النقابية عىل  املنظمة  السلطة بقدرة  املتنازعة عىل 
ادارة  الثابتة يف حسن  الرصاعات وإمكاناتها  تجاوز 
اىل  استنادا  بطريقة سلسلة  منها  والخروج  االزمات 
راكمه  الذي  االقناع  ورصيد  التفاوضية  القدرات 

االتحاد طوال عقود من الزمن.    
 ثقافة البناء

والسيايس  النقايب  بني  العالقة  تشكلت  البداية  منذ 
عىل تناقض يف املقوالت واملفاهيم وأساسا يف الثقافة 
استطاع  للشغل  التونيس  العام  فاالتحاد  واملامرسة 
عىل مر السنوات املاضية استطاع تنمية ثقافة البناء 
وهامش املناورة يف جانبها االيجايب واستطاع توجيه 
ثقله نحو تدعيم املكاسب االجتامعية وتحقيق عدد 
التي  والقناعات  بالثوابت  املرتبطة  االهداف  من 
انبنت عليها الحركة النقابية، االتحاد العام التونيس 
وزن  ابرزت  بطريقة  وعمقه  ثقله  مارس  للشغل 
اطار  البناء يف  نحو  تدفع  االتحاد كمنظومة فكرية 
املتعاقبة  التونسية  الحكومات  التاريخية،  ثوابتها 
من جهتها مل تطور مستويات التعاطي مع الطرف 

االجتامعي  الحوار  مبستويات  ترتق  ومل  االجتامعي 
بشكل عام لذلك نلحظ فشل كل املبادرات املتعلقة 
الوطني  امليثاق  منها  سواء  االجتامعي  بالحوار 
للحوار  الوطني  املجلس  او  االجتامعي  العقد  او 
واالجتامعي  االقتصادي  املجلس  وقبله  االجتامعي 
لها  اريد  او  جامدة  بقيت  الهياكل  هذه  فمجمل 
االستقرار  مبدإ  اىل  الحوار  لريتهن  كذلك  تبقى  ان 
وليس اىل مبدإ التوازن والتفاوض ولعل تعرث مسار 
املفاوضات يف عديد املناسبات يؤكد مرة اخرى ان 
طورت  لذلك  االزمة  هو  بل  الحوار  ليس  املحرك 
مجمل الحكومات قدراتها عىل خلق االزمات وإطالة 
امدها لتواصل اعتامدها لثقافة التأزيم املنتهجة من 
بعد  ما  حكومات  طورت  بل  السابقة  الحكومات 
الثورة ثقافة التازيم يف إتجاه خلق مفهوم »التآكل« 
الثانوي  التعليم  ملف  يف  حاليا  يحدث  ما  وهو 
التازيم  اتجاه  يف  الدفع  عىل  ارصار  من   نراه  وما 
واالستنزاف والذي اتسع مداه ليشمل الجميع وليس 

فقط املنظامت الوطنية ومكونات الحكم.
الخروج بأكثر قوة

ثقافة رفض الفشل يجب ان تكون مشرتكة بني جميع 
االطراف ويجب ان تكون قناعة ثابتة لفرتة ما بعد 
الثورة والتي عىل اساسها يتم االصالح وإعادة البناء 
وليس يف  النجاحات  تشاركية يف  ملقاربة  والتأسيس 
املحورية  الخالف  نقطة  هذه  اعتقادي  ويف  الفشل 
بني االتحاد والحكومات فقد اصبح جليا ان الحرص 
الفشل مل يعد مفيدا للحكومات حتى تستمر  عىل 
يف السلطة ولعل املعركة االخرية والحرب التي تشن 
عىل املنظمة النقابية محورها الفشل والطرف الذي 
القول  اسلفنا  الفشل وكام  تحميله مسؤولية  يجب 
فان جشع السيايس مينعه دوما من االقرار بالفشل 
املسؤولية وتعليق  التهرب من  اىل  يدفعه دوما  بل 

شامعة الفشل عىل االتحاد اوال.
مل تع مجمل الحكومات ان نجاح االتحاد يف الخروج 
من مختلف االزمات بأكرث قوة ولحمة هو قناعاته 
الراسخة والرافضة اساسا ملبدإ الفشل والحريصة عىل 
البناء عىل أرضية املكاسب التاريخية التي تحققت 
االتحاد  يحيد  لن  لذلك  العامل  تضحيات  بفضل 
واألكيد  عنيفة  الهجامت  كانت  مهام  الثوابت  عن 
ومل  الحكومات  اعتادتها  التي  املامرسات  ان  كذلك 
تستوعب منها الدروس ادت يف مختلف املراحل اىل 
ان  ايضا  والثابت  الحكومات  عىل  املعادلة  انقالب 
امللفات النقابية الراهنة عىل غرار التعليم والصحة 
عليها  االشتغال  عىل  الحالية  الحكومة  تعمل  التي 
امللفات  العام ضد االتحاد هي نفس  الرأي  لتأليب 
التي ستعجل برحيل الحكومات وسيبقى االتحاد.     

االتحاد حمل األمانة لتجاوز أزمات البالد
نرصالدين سايس     

مل تكن والدة االتحاد العام التونيس للشغل معزولة عن السياقات التاريخية التي رافقت تشكل 

الفكر النقابيى منذ تجربة عموم العملة االوىل والثانية والتي بدأت يف زرع بذرة الفكر النقايب 
املخالف للسائد يف بداية مسار التحرر الوطني، والدة االتحاد ورغم التقاطعات التاريخية مع 
السيايس او الحزيب او السلطة من التباعد اىل التقارب ومن التوافق اىل الرصاع خالل مختلف 

املراحل التاريخية منذ معارك التحرير اىل تشكل الدولة وقيامها.
االتحاد فكرة مل تكن يوما معزولة عن الشعب وعن التاريخ منذ البدايات من العرشينات اىل 
الثالثينات اىل سنة 1946 تاريخ والدة االتحاد العام التونيس للشغل كمركزية نقابية وطنية 
يف مختلف املراحل عاش االتحاد و واجه عديد االزمات يف عالقة النقايب بالسيايس ويف عالقة 
مبنسوب الحريات والدميقراطية، االتحاد اكتسب رشعية عرب التاريخ النه كان سابقا للسيايس 

متجاوزا له تقدميا ثوريا وملتزما.
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 ضرب الحق النقابي والجلوس إىلوجوه املاضي تصعيد ال مربر له
في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي بتونس

أّما االخ منعم عمرية االمني العام املساعد املكلف 
فيها  تدخالته ضمن جمل  ركز  فقد  واملالية  باالدارة 
دالالت كثرية تهم وضع التونسيني يوميا وهم يبحثون 
بودن  حكومة  محاوالت  وعن  املعيشية  املواد  عن 
تجاهل االتفاقيات املمضاة ورضب الحق النقايب كام 
انها مل تفتح وال صفحة يف املرشوع الذي قدمه االخ 
االمني العام ضمن مقرتحات فيها االجتامعي والسيايس 
واالقتصادي ـ كام اّن السيدة رئيسة الحكومة سعت 

يف  نقايب  لوجه  استقبالها  خالل  من 
مكتبها بالقصبة إىل هّز صورة االتحاد 
من  اّن  متناسية  العام،  الرأي  امام 
تاريخه  العام  الرأي  يعرف  استقبلته 

وسنكتفي ذلك!
* سنحافظ عىل االمانة 

الكاتب  بوراوي  جربان  األخ  أّما 
العام لالتحاد الجهوي بتونس فقد أكد 
اّن انعقاد املجلس الجهوي جاء ضمن 
مسار طرح البدائل بعد عجز حكومة  
الحد  ضامن  عن  جويلية   25 بعد  ما 
الكريم ملختلف رشائح  للعيش  االدىن 
املؤسسات  بوضع  مرورا  املجتمع 
وضع  يف  اصبحت  التي  االقتصادية 
بعد  سوءا  وضعها  وسيزداد  صعب 
الحكومة  كرسته  الذي  الجبايئ  املنهج 
يف ميزانية 2023 التي تعالت اصوات 

جميع االطراف رافضة لها..
* الحكومة تدفع إىل املواجهة...

رفض الحكومة تطبيق االتفاقيات 
الجمهورية  تعنت رئيس  املمضاة مع 
لهذا  رفض  قابله  الحوار  ورفضه 
قاله  ما  »تذكر  هنا  ويكفي  التميش 
األخ االمني العام حني أكد اّن االتحاد 
يرفض كل من هو ذاهب يف اعتقاده 
انه »ربنا االعىل« وانه علينا ان نستمع 
ان  نحن  ال  وألف  ال  ـ  وننفذ  ونطيع 

عدنا اىل التاريخ فإّن التاريخ سينصفنا الننا كنا دامئا 
دكتاتورية  اسقاط  وقد ساهمنا يف  اىل جانب شعبنا 
بن عيل ولن نقبل بدكتاتورية تتشكل عىل خلفية 10 
سنوات من االخطاء فلامذا ال نحاسب انفسنا جميعا 
ـ من هذا املنطلق بني الحوار والنقاش داخل القاعة 
النقابيني عىل قلب رجل واحد وهم  التي احتضنت 
السلط  انهم مستعدون ملواجهة بطش  اكدوا  الذين 
وتعهدها رضب قوت التونسيني وذلك بفرض اسعار 

مرتفعة يوميا ملختلف السلع.
دعا  ما  وهو  صعب  فهو  الستاغ  يف  الوضع  اّما 
عبد  االخ  تواجد  وقد  االرضاب  اعالن  اىل  الجامعة 
القادر الجاليص يف القاعة فيام كان للقطاع تدخل من 
خالل االخ رضا الرتخاين ـ كام كان الحديث متضخام 
عن عمومية النقل وغياب التجهيزات اما عن الصحة 
فحدث وال حرج وصوال إىل وضع اعوان العدلية يف أي 

ظروف العمل يف املحاكم!
* حامس متواصل

التي  امللفات  حيث  من  مهاّم  العام  النقاش  كان 
القطاعات استعدوا كام  ان ممثيل  ثبَت  طرحت وقد 
مجلس  انعقاد  وهو  التاريخي  الحدث  لهذا  يجب 
جهوي تطرح فيه كل املسائل العالقة عىل بساط الدرس 

واملتابعة وبالتايل تقديم الحلول 
والتوقف امام الوقائع التي فيها 
ال  وحتى  جدا  محزنة  مشاهد 
فإّن  التفاصيل  تقديم  يف  نطنب 
العياري  الفتاح  عبد  االخ  تدخل 
)قطاع الصحة( اثار ردود افعال 
وضع  طبيعة  حول  متباينة 
خاصة  العمومية  املستشفيات 
بدور  تقوم  انها  تعودنا  التي 
كبري يف االنقاذ اي انقاذ االرواح 
منذ االيام االوىل لجائحة كورونا 
والذي  الحايل  الوضع  إىل  وصوال 
عىل  واالسوإ  بالكاريث  وصفه 
امتداد مسرية االستقالل الطويلة 
ـ ويذكر ان التدخالت بلغت 53 
اختار االخ منعم عمرية  ان  بعد 
لكل  مشموال  التدخل  يكون  ان 
متكني  بنية  واحد  مبمثل  قطاع 
القيام  من  الالئحة  اعداد  لجنة 

بدورها.
* يتبع

* إعداد رمزي الجّباري

أرشف األخ منعم عمرية األمني العام املساعد 
املجلس  فعاليات  عىل  واملالية  باالدارة  املكلف 
حضور  ضمن  بتونس  الجهوي  لالتحاد  الجهوي 
القطاعات  ملختلف  ممثل  األلف  تجاوز  الفت 
التي  القضايا  جملة  حول  النقاش  متحور  وقد 
تعمدت  ان  بعد  االجتامعية  السلم  تهدد 
االعرتاف  وعدم  النقايب  الحق  رضب  الحكومة 
اجتامعي  عمل  كل  اساس  يبقى  الذي  بالحوار 
بناء يفيد العاملني بالفكر والساعد ويساعد عىل 

خلق مناخ عمل جاد يستفيد منه الجميع.
االمني  األخ  اشغاله  افتتح  كان  املجلس 
االتحاد  اّن  بالتأكيد  الطبويب  الدين  نور  العام 
سيبقى رغم كيد الكائدين رقام صعبا يف الحياة 
احد  السياسية واالقتصادية واالجتامعية وان ال 
قادر عىل تحديد مربع تحركاته واتصاالته وانه 
رابطة  املحامني ومع  بالحوار مع عامدة  املبادر 
حقوق االنسان ومع منتدى الحقوق االجتامعية 
واالقتصادية لغايات نبيلة لتوفري حلول جديدة 
يف ظل قانون مالية »مجبى« سواء كانوا مواطنني 
إىل  املالية  قانون  يتحول  ال  وحتى  مهنيني  او 
قانون »ارشب وال طري ڤرنك« فإننا اطلقنا الحوار 
وبالتايل  مجالسها  لعقد  الجهات  مختلف  مع 
عمل  كل  اساس  تبقى  التي  للقواعد  االستامع 

نقايب بناء ودميقراطي.

قال كريم الطرابليس الخبري االقتصادي واألستاذ 
لالتحاد  الجهوي  املجلس  فعاليات  خالل  الجامعي 
الجهوي للشغل بتونس إّن قانون املالية لسنة 2023 
تضمن عّدة إخالالت عىل مستوى الشكل واملضمون.

وبنّي الطرابليس أنّه »ألّول مرّة يف تاريخ الدولة 
قانون  الحكومة  تصدر  الثورة،  بعد  ما  التونسية، 
التي  والفرضيات  األهداف  توضيح  دون  مالية 
انبنى عليها، إضافة إىل تعمد الحكومة صياغة هذا 
القانون يف تعتيم تام ويف غياب كيل للتشاركية مع 
األطراف املعنية«. وأضاف الطرابليس، أّن هناك غيابا 
للواقعية يف قانون املالية 2023 يتجىل يف رصد بعض 
اقرتاضا  تتوقع  فالحكومة،  للميزانية.  االعتامدات 
يف  دينار،  مليار   14 من  بأكرث  مسبوق،  غري  خارجيا 
مع  التفاوض  مسار  يشهدها  التي  الصعوبات  ظّل 
من صعوبات  عنه  انجّر  وما  الدويل  النقد  صندوق 
النفاذ إىل األسواق املالية، إضافة إىل توتر  أخرى يف 
وتابع  املانحة،  الجهات  وبعض  تونس  بني  العالقة 
ستتمكن  كيف  نفسه  يطرح  »السؤال  الطرابليس: 

الحكومة من تعبئة هذه املوارد؟«.
 ،2023 املالية  قانون  يف  اإليجايب  الجانب  وعن 
اإليجابية  الفصول  بعض  »هناك  الطرابليس:  أضاف 
تضمنت نقاطا طاملا طالب بها االتحاد العام التونيس 
وإرساء  النقدية  املعامالت  منع  ذلك  من  للشغل، 

رضيبة عىل الرثوة العقارية«. يف املحصلة الحكومة 
الطرابليس  استدرك  ثّم   2023 سنة  الدعم  سرتفع 
بالقول: »مع األسف وردت هذه الفصول منقوصة 
حربا  يجعلها  مبا  واملتابعة  التنفيذ  آليات  تبيان  من 
عىل ورق، مثلام حصل يف قوانني مالية سابقة، مؤكدا 

وجود ستني طابعا جبائيا مل يتم تفعيلها«.
دعم  ميزانية  خفض  أن  الطرابليس  وأضاف 
املحروقات من 7600 مليون دينار إىل 5670 مليون 
دينار لن يحل مشاكل الحكومة بقدر ما سيزيد أثره 
عىل كاهل املواطن أما عن رفع الدعم عن الحبوب 
سنة  بدأت  العملية  أن  مبا  خاصة  بصفة  والزيت 

2022 وستتواصل سنة 2023.

كريم الطرابلسي الخبير االقتصادي واألستاذ الجامعي

قانون مالية 23 فيه إخالالت شكال ومضمونا    

مجالس جهوية

 ماضون لعقد هيئة إدارية 
وطنية للحسم في الكثير

 من الملفات العالقة

  مستعدون للمواجهة 
وإلنقاذ تونس

البيان الختامي للمجلس الجهوي
 14 نحن أعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس املنعقد يوم 
منعم  االخ  برئاسة  تونس«  إلنقاذ  متجندون  »النقابيون  شعار  تحت   2023 جانفي 
عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن املالية واإلدارة وبعد تدارسنا الوضع العام 

بالبالد عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي والسيايس فإننا:
ـ نؤكد عىل اعتزازنا بانتامئنا إىل منظمتنا االتحاد العام التونيس للشغل صامم 

االمان الوطني واالجتامعي ونثّمن مساعيه من اجل انقاذ البالد.

نعرب عن:
ـ استنكارنا حملة التشويه التي تطال منظمتنا العتيدة ورموزها ومناضليها

ـ تضامننا التام مع االخوة يف عديد القطاعات عىل غرار النقل والشؤون الدينية 
ضّد  املرفوعة  القضية  وآخرها  املناضلني  عديد  تطال  التي  الهرسلة  سياسة  وندين 
الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وعدد من نقابيّي القطاع، من ِقبل وزير النقل 

عىل خلفية نضاالتهم من اجل حقوقهم املرشوعة.
سياسية  ازمة  من  إليه  أّدت  وما  بالرأي  واالنفراد  التسلط  سياسَة  رفضنا  ـ 

وانعكاساتها عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي.
ـ ندين سياسة الحكومة يف رضب الحريات وتكميم االفواه

عىل  وااللتفاف  النقايب  الحق  لرضب  املمنهجة  الحكومة  سياسة  نرفض  ـ 
االتفاقيات املربمة

ـ نحّذر من مغبة تحميل األُجراء وعموم الشعب تبعات الخيارات االقتصادية 
الخاطئة من خالل جملة االجراءات التي أقرها قانون املالية لسنة 2023 والتي ترضب 
يف  خاصة  الدعم  منظومة  عن  التخيل  ومنها  للمواطن  الرشائية  املقدرة  الصميم  يف 
من خالل  والتعدييل  االجتامعي  الدولة  دور  عن  والتخيل  االساسية،  واملواد  الطاقة 

استهداف القطاع العام وتهميش املرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم...
ـ نستنكر التعاطي الفاشل والشعبوي للسلطة تجاه ما تشهده البالد من نقص 

فادح يف املواد االساسية واالرتفاع الجنوين لالسعار
والوظيفة  العام  القطاع  يف  االنتدابات  بوقف  القايض  الحكومة  قرار  نرفض  ـ 
العمومية خاصة يف ظّل النقص الفادح يف املوارد البرشية الذي تشكوه عديد املرافق.

مواطن  خلق  يف  دورها  عن  التخيّل  يف  الكاملة  املسؤولية  الحكومة  نحّمل  ـ 
شغل عرب االستثامر العمومي وتوفري استقرار سيايس واجتامعي يشجع عىل االستثامر 

الخاص حتى نجنب شبابنا االقدام عىل قوارب املوت.
ـ نحذر من تداعيات هجرة الكفاءات الوطنية من أطباء وجامعيني ومهندسني 
وغريهم، والتي يفرتض ان تكون الرهان االسايس ملستقبل البالد باعتبارها رأس املال 
الوطني، ال سيام يف ظل تواضع الرثوات الطبيعية، وندين التعاطي السلبي للسلطة 

تجاه هذه التظاهرة وعدم ايجاد الحلول املالمئة يف هذا الصدد.

ونطالب بـ :
انقاذ تونس  للشغل منه اجل  التونيس  العام  االتحاد  بتفعيل مبادرة  ـ االرساع 
عرب فتح حوار وطني، يفيض إىل حلول جدية ومسؤولة للخروج من األزمة سياسيا 

واقتصاديا واجتامعيا.
ـ تطبيق كّل االتفاقيات املربمة مع االتحاد العام التونيس للشغل وخاصة منها 

اتفاقا 06 فيفري 2021 و 15 سبتمرب 2022.
ونعرّب عن استعدادنا لخوض كل االشكال النضالية مبا يف ذلك املسريات واالرضاب 
الجهوي والوطني دفاعا عن حق الشعب التونيس يف العيش الكريم وحرية التعبري 
ونوكل إىل الهيئة االدارة الوطنية املقبلة اتخاذ القرارات املناسبة يف إطار التنسيق بني 

هياكل االتحاد.

* رئيس املجلس األمني العام املساعد املسؤول عن املالية واالدارة/منعم عمرية
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وضع بيئي مرتدٍّ ال شيء ُأنجز والحكومة تجرت برامج فاشلة 
في المجلس الجهوي لالتحاد الجهوي بصفاقس

نؤكد على :
املنظمة  إىل  باالنتامء  اعتزازنا   .1
الشغيلة االتحاد العام التونيس للشغل 
ومستقلة  ودميقراطية  وطنية  منظمة 

ومناضلة.
البائسة  املحاوالت  إدانتنا لكل   .2
التشكيك  وحمالت  املنظمة  لشيطنة 
التي تطال رموزها وقياداتها  والتشويه 
املنتخبة جهويا ووطنيا بهدف تحييدها 
أفرزته  الذي  الوطني  دورها  وتقزيم 
منذ  والنقابيني  النقابيات  تضحيات 
الذكر  الخالد  طليعتهم  ويف  التأسيس 

الشهيد فرحات حشاد.
األخوة  لكل  املطلقة  3. مساندتنا 
النقابة  أعضاء  واملنخرطني:  النقابيني 
الهادي  الجامعي  باملستشفى  األساسية 
للنقل  الجهوية  الرشكة  وأعوان  شاكر 
الوالية،  البناء،  النسيج،  بصفاقس، 
من  وغريهم  األسايس  التعليم  النقل، 
الكيدية  مختلف القطاعات يف القضايا 

املرفوعة ضدهم.
نسّجل وطنيا: 

على المستوى السياسي
بكل  السيايس  النسيج  رضب   .1
لنسبة  الكبري  التدين  أفرز  مكوناته مام 
مبا  األخرية  االنتخابات  يف  املشاركة 
يفقدها املصداقية والرشعية مام سبب 
يكرس  وموبوء  متخبطا  سياسيا  مسارا 
نظام حكم رئاسوي منغلق يشكل تربة 
الفرد،  وحكم  االستبداد  لعودة  صالحة 
إىل جانب قانون إنتخايب مسقط أثبت 

فشال ترجمته نسبة املشاركة.
التي  بقوة  املرور  سياسة   .2
الجمهورية  ورئيس  الحكومة  تنتهجها 
عىل مستويات عدة والتي من تجلياتها 
 21 و   20 واملنشورين   117 املرسوم 
وبقية  الدستورية  املحكمة  غياب  و 
الهيئات الدستورية – غياب اسرتاتيجية 
بلجنة  يتعلق  ما  يف  خاصة  تشاركية 
االنتخايب  والقانون  الدستور  صياغة 
وميزانية 2023 مع تغييب وإقصاء تام 
املناضلة  التقدمية  الوطنية  للمنظامت 
التونيس  العام  االتحاد  مقدمتها  ويف 

للشغل.
3. مواصلة انتهاج الحكومة لنفس 
الالّوطنية  السابقة  الحكومات  خيارات 
النقد  لصندوق  وارتهانها  شعبية  والالّ 
من  السوداء  العرشية  خالل  الدويل 
امليزانية  متويل  مصادر  حرص  خالل 
الخارجية  القروض  يف   2023 العمومية 

الوطنية  املوارد  عىل  التعويل  دون 
ستغرق  فاشلة  سياسة  وهي  والذاتية 
البالد يف مزيد الديون. إىل جانب غياب 
تام للشفافية املطلوبة حول املفاوضات 
من  فيها  مبا  الدويل  النقد  مع صندوق 
املفاوضات والتضارب  إدارة لهذه  سوء 
الصارخ يف ترصيحات كل من مؤسستي 
رئاسة الحكومة والجمهورية، مبا ييسء 
بالخارج  وملصالحها  تونس  لسمعة 
التونسيات  عموم  ثقة  فقدان  ومزيد 

والتونسيني داخليا.
4. تعّمد الحكومة تكريس سياسة 
تكميم األفواه ورضب الحريات العامة 
ومحاكمة   54 املرسوم  عرب  والفردية 
اإلعالميني والحقوقيني ونشطاء املجتمع 

املدين.
االقتصادي  املستوى  عىل 

واالجتامعي
1. تواصل العمل بسياسة التّفويت 
العمومية  املؤسسات  يف  املمنهج 
إستجابة  العام   القطاع  ومؤسسات 
وغريه  الدويل  النقد  صندوق  إلمالءات 
من البنوك والجهات املاليّة املُقرضة عرب 
محاولة الرشوع يف تنقيح القانون عدد 

9 لسنة 1989.
واستفحال  االحتكار  تنامي   .2

املستمّر  والتدهور  املوازي  االقتصاد 
التونسيني  لعموم  الرشائية  للمقدرة 
األجراء وفشل الحكومة يف وضع سياسة 
واملواد  األدوية  ندرة  ملجابهة  واضحة 
غياب  يف  بالسلع  واملضاربة  األساسية 

تام ألجهزة الدولة.
الرضيبي  التهرب  دائرة  توسع   .3

وعدم اعتامد سياسة جبائيّة عادلة.
4. تجاهل الحكومة ورئيس الدولة 
لربنامج االصالح االقتصادي واالجتامعي 
التونيس للشغل واعتامد  العام  لالتحاد 
أجور  تستهدف  الدعم  إلغاء  سياسة 

العامل وقوت عموم الشعب.
الصندوق  نزيف  تواصل   .5
وترّدي  املرض  عىل  للتأمني  الوطني 
املشّط ألسعار  اإلرتفاع  نتيجة  خدماته 
وعدم  الصحية  والخدمات  األدوية 
بها  يتكّفل  التي  األمراض  قامئة  تحيني 
ديونه  بسداد  التزامه  وعدم  الصندوق 
الخدمات  ُمسِديي  لدى  املتخلدة 

الصحيّة.
نسّجـل جهويا: 

• الوضع البيئي:
الحكومات  إيفاء  عدم   .1
يف  وتعهداتها  بإلتزاماتها  املتعاقبة 

للوضع  وناجع  جذري  حل  إيجاد 
من  كل  وتنصل  بالجهة  املرتدي  البيئي 
ووايل  البيئة  ووزيرة  الجمهورية  رئاسة 
السابقة  صفاقس املقال من تعهداتهم 
فصل  قبل  الالزمة  الحلول  بتوفري 
أبناء جهة  أجل حق  2022 من  صيف 
صفاقس يف العيش يف بيئة سليمة كحق 

دستوري.
2. استفحال مخاطر الوضع البيئي 
بالجهة وتنامي املصبات العشوائية مام 
ينذر بكارثة صحية جراء حرق النفايات 
يف  زاد  مام  منها  للتخلص  محاولة  يف 
اختناق  حاالت  وسبّب  األزمة  حّدة 

وتسّمم هوايئ.
• الوضع التنموي:

3. استمرار ترّدي الوضع التنموي 
إنجاز املشاريع املربمجة  بالجهة وعدم 
الرقمية،  املكتبة  الخفيف،  )امليرتو 
السياب،  أرض  عىل  البديلة  املشاريع 
العميقة  املياه  ميناء  الرياضية،  املدينة 
إرادة  وغياب  وغريها...(  الصخرية 
االتفاقيات  لتنفيذ  وصادقة  حقيقية 
املربمة يف الغرض صلب مجالس وزارية 
الفعالة  الجهة  مساهمة  رغم  سابقة 
بغلق  ُجوبه  الخام  الوطني  الناتج  يف 
والتنمية ودفع شباب  االستثامر  أبواب 

عرب  الرشعية  غري  الهجرة  إىل  صفاقس 
قوارب املوت بحثا عن شغل الئق وحق 

حياة كرمية.
وبناء عىل ما تقّدم توصيفه فإننا 

نطالب بـ:
 21 للمنشور  الفوري  اإللغاء   -  1
مع  املربمة  االتفاقيات  كل  وتطبيق 

االتحاد العام التونيس للشغل.
إجراء  لكل  الفوري  اإليقاف   -  2
الدعم  منظومة  عن  التخيل  إىل  يرمي 
وإيجاد ما يجب من إجراءات إليقاف 
نزيف االرتفاع الجنوين لألسعار وتوفري 
للمواطن  الحياتية  األساسية  املواد 

التونيس.
3 - التمّسك بعدم إلغاء الدعم.

أشكال  جميع  بإنهاء  اإلرساع   -  4
ونواب  حضائر  من  الهش  التشغيل 

ومتعاقدين وإسداء خدمات.
جزئيا  أو  كليّا  التفويت  عدم   -  5
العمل  و  العمومية  املؤسسات  يف 
لرتكيز  القطعي  والرفض  إنقاذها  عىل 
الكهربائية  الطاقة  إنتاج  محطات 
ومتسكنا  الصخرية،  مبنطقة  الخاصة 
والغاز  للكهرباء  التونسية  بالرشكة 

مؤسسة وطنية وسحب األمر 105.
عدد  الحكومي  األمر  إلغاء   -  6
يف  الترصف  أشكال  كل  ورفض   422
تونس  إتصاالت  وممتلكات  عقارات 
عرب أي إجراء مخالف إلجراءات أمالك 

الدولة.
الذي  اللّزمة  مرشوع  رفض   -  7
وخاصة  الرشقي  الجنوب  يستهدف 
الديوان  خوصصة  إطار  يف  صفاقس 
البنك  مع  بالتعاون  للتطهري  الوطني 

الدويل.
يف  االنتدابات  باب  فتح   -  8
القطاع العام والوظيفة العمومية لسّد 

الشغورات.
الجبائية  املنظومة  إصالح   -  9
القانونية  النصوص  بتحيني  واالرساع 

واالجراءات الرتتيبية ذات الصلة.
االتفاقيات  كل  تطبيق   -  10
املمضاة بني الحكومة واالتحاد الجهوي 
القطاعية  وهياكله  بصفاقس  للشغل 
التنموية  الخطط  وإنجاز  واملحلية 
املنتهية  خاصة  املعطلة  واملشاريع 
متويالتها. ويف هذا  واملرصودة  دراستها 
يف  أهالينا  بحق  متسكنا  نجدد  السياق 
كل معتمديات الجهة يف العيش الكريم 
ويف بيئة سليمة من خالل اعتامد خطة 

استثامر يف رسكلة النفايات وتثمينها.

11 - تعزيز املؤسسات الحكومية 
وخصوصا الصحية والفالحية والتعليمية 
وتجديد  الالزمة  واملعدات  بالتجهيزات 

أسطول النقل الربي والبحري بالجهة.
األهلية  للرشكات  التصدي   -  12
الحديدية  السكك  دميومة  متّس  التي 
لنقل  األهلية  الرشكة  ذلك  مثال 

الفسفاط يف الحوض املنجمي.
13 - مراجعة قانون 35 سنة لسنة 
األسايس  النظام  بضبط  املتعلق   2010

للبنك املركزي.
املالحق  بإمضاء  االرساع   -  14

التعديلية بالقطاع الخاص.
15 - اإلرساع بالبّت يف قضايا الثلب 
والتشويه التي طالت القيادات النقابية 
جهويّا ووطنيّا املرفوعة من قبل اإلتحاد 

والتعاطي معها بكل شفافية.
16 - كام نفّوض املكتب التنفيذي 
لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس لرفع 
يف  تسبّب  من  كل  ضد  عدلية  قضايا 

هذه الجرمية البيئية وتورط يف ذلك.
كام نعلن عن: 

املطلقة  ومساندتنا  التام  دعمنا 
لإلرضابات العامة لقطاعات:

- النقل : برا وبحرا وجّوا يومي 25 
و 26 جانفي 2023.

- الرشكة التونسية للكهرباء والغاز 
يومي 24 و 25 جانفي 2023.

السيارة  للطرقات  تونس  رشكة   -
يومي 30 و 31 جانفي 2023.

- الرشكة التونسية للمياه يوم 01 
فيفري 2023. 

العمومي  املرفق  عن  دفاعا 
ودميومة املؤسسة العمومية.

وأخيــــرا
الجهوي  املجلس  أعضاء  فإن 
التامة  جاهزيتهم  عن  يعرّبون 
مطالبهم  عن  للدفاع  وتجندهم 
بكل  بالقانون  املكفولة  وحقوقهم 
األشكال النضالية املرشوعة وبناء عليه 

فإننا نقّرر ما ييل: 
من  سلسلة  يف  الدخول   -

التجمعات واملسريات.
الجهوي  االرضاب  مبدأ  إقرار   -
التنفيذي  للمكتب  نوكل  الذي  العام 
بصفاقس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

تحديد أجله وتراتيبه.
جهوية  إرضابات  إنجاز  اقرتاح   -
ثالثة  امتداد  وعىل  يوم  ملدة  إقليمية 

أيام متتالية. 

* متابعة صربي الزغيدي

للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  أعضاء  صادق 
بصفاقس املنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة األخ حفّيظ 
عىل  القانونية  الّشؤون  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  حفّيظ 

بيان مهّم فيام ييل نصه الكامل:
نحن أعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
املنعقد يوم الخميس 12 جانفي 2023 برئاسة األخ حفّيظ حفّيظ 
شعار  تحت  القانونية  الّشؤون  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني 
»منترصون لتونس ُمدافعون عن منظمتنا وقياداتها املنتخبة وفاًء 
والوضع  وجهويّا  وطنّيا  النقايب  للوضع  تدارسنا  وبعد  للمؤّسسني« 
االقتصادي  الوضع  عىل  الكارثية  وإنعكاساته  املرتّدي  السيايس 

والوضع االجتامعي لعموم التونسيني والشغالني تحديدا.

لالتحاد  العام  الكاتب  العوادين  يوسف  األخ  دعا 
إىل  الجهة  ونقابيي  نقابيات  بصفاقس  للشغل  الجهوي 
االعداد واالستعداد للنضال واالنسجام مع نبض الشارع. 
كان ذلك خالل افتتاحه أشغاَل املجلس الجهوي بصفاقس 
التاريخية  املنعقد مبحطة 12 جانفي 2011 تلك املحطة 
محطة  وهي  الدكتاتور  برحيل  عجلت  التي  صفاقس  يف 
للحركة  الكبري  الدرع  صفاقس  جهة  عن  بغريبة  ليست 
النقابية ووفاء لرواد الحركة النقابية وللزعيمني النقابيني 

فرحات حشاد والحبيب عاشور.
السنوات  يف  العام  للوضع  عرضا  قدم  يوسف  األخ 
العرشاألخرية الذي اتسم بتفكيك الدولة واسترشاء الفساد 
موقف  إىل  الفتا  كغنيمة،  البالد  ثروات  مع  والتعامل 
املنظمة الشغيلة من 25 جويلية التي مثنت تلك اللحظة 
عىل أمل تغيري االوضاع، لكن مسار 25 جويلية مل يكن يف 

مستوى االنتظارات واالمال.
السيايس  املسار  أن  العوادين  يوسف  األخ  وأوضح 
للرئيس كان وفق نهج انفرادي وتجاهل املنظامت والقوى 
للحكومة  االقتصادية  السياسة  أن  كام  البالد،  يف  الحية 
الرشائية  املقدرة  واهرتأت  األسعار  فارتفعت  شعبية  غري 

األساسية  املواد  ندرة  من  تعاين  الشعبية  الفئات  وباتت 
إىل  السلطة  وسعي  واملحتكرين  اللوبيات  ضحايا  لتكون 
خضوعا  العمومية  املؤسسات  يف  والتفويت  الدعم  رفع 
لرشوط صندوق النقد الدويل. ودعا األخ يوسف إىل مزيد 
تعزيز وحدة الصف العاميل للتصدي للسياسات الالشعبية 
للحكومة خاصة وهي تسعى اآلن إىل إرباك املنظمة عرب 
ورضب  االجتامعي  والحوار  النقايب  العمل  عىل  التضييق 
مصداقية املفاوضة الجامعية والتنكر لالتفاقات أو بخلق 

أجسام غريبة عن العمل النقايب »تتحاور« معها. 
* صربي الزغيدي 

األخ يوسف العوادني

لن تنجح محاوالت الحكومة إلرباك االتحاد...
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املجلس الجهوي بسوسة

سحب فوري للقانون عدد 9 واملنشور عدد 21
العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  ستناقش 
التونيس للشغل املزمع عقدها يف غضون العرشة أيام 
والسيايس  واالقتصادي  االجتامعي  الوضع  القادمة، 
»الضبايب« الذي تعيشه البالد، وفحوى ومالمح مبادرة 
اإلنقاذ التي كان االتحاد أعلن عن تبنيها بالتنسيق مع 
رشكائه الثالثة، وفق ما رصح به األمني العام املساعد 
حفيظ  حفيظ  األخ  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد 

بسوسة.
ارشافه  هامش  عىل  حفيظ  حفيظ  األخ  وأضاف 
عىل أشغال املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل 
بالشكل  بعد  تتبلور  مل  الجديدة  املبادرة  أن  بسوسة، 
رشكاء  مع  بالتنسيق  محاورها  وستتحدد  الكامل 
االتحاد ومع من سيلتحق الحقا باملبادرة من مكونات 
املجتمع املدين، مرجحا أن تتعلق محاور هذه املبادرة 
بالخصوص مبآل االنتخابات الترشيعية يف دورها األول، 
سابقة  رئاسية  انتخابات  اجراء  اىل  املرور  ميكن  وهل 
ألوانها وتعديل الدستور والقانون االنتخايب ثم املرور 

اىل انتخابات ترشيعية.
امللفات  من  جملة  ستناقش  املبادرة  أن  وبينّ 
عاجلة  إجراءات  بإقرار  بالخصوص  واملتعلقة  األخرى 
مهام  لها  وطنية  كفاءات  حكومة  تكوين  من ضمنها 
بكل  وتتمتع  املرحلة  لطبيعة  تستجيب  محددة 
الصالحيات التي تؤهلها بالخصوص اىل اصدار قانون 

تكمييل للاملية ومراجعة االجراءات املعلنة.
وأشار اىل ان مقرتحات ومخرجات هذه املبادرة 
واألحزاب  املدين  املجتمع  مكونات  بقية  اىل  ستقدم 
السياسية التي يتقاطع االتحاد معها وكذلك اىل رئيس 
الجمهورية قيس سعيد الذي يأمل االتحاد ان يتفاعل 

معها إيجابيا.
عن  الوطنية  األطراف  بعض  غياب  وبخصوص 
املشاركة يف تبني املبادرة، أوضح األخ حفيظ حفيظ 
ان االتحاد قام باتصاالت مع منظمة األعراف لكنها مل 
تبادر باالستجابة، مضيفا ان االتحاد التونيس للفالحة 
وضبابية  داخيل  انقسام  من  »يعاين  البحري  والصيد 

حالت دون دعوته«.
القادمة  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  وستجدد 
عدد  للمنشور  الفوري  السحب  التأكيد عىل رضورة 

21 وتعويضه باخر والدعوة ايضا اىل السحب الفوري 
ملرشوع القانون عدد 9 لسنة 1989 املتعلق بحوكمة 
العمومية  واملنشآت  املؤسسات  الدولة يف  مساهامت 
سبتمرب   15 يف  املربمة  االتفاقيات  تفعيل  ورضورة 
املايض والسيام يف جانبها املتعلق بتفعيل اتفاقيات 6 

فيفري 2021.
اإلدارية  الهيئة  أشغال  أن  حفيظ  األخ  وذكر 
الحوارات  لسلسلة  تتويجا  ستكون  القادمة  الوطنية 
هياكله  مع  الشغل  اتحاد  أجراها  التي  واملناقشات 

الجمهورية  واليات  كامل  يف  النقابية  وقواعده 
واالقتصادي  السيايس  الوضع  لتشخيص  وخصصت 
ألقت  التي  السيايس  الوضع  و»ضبابية  واالجتامعي 
بالبالد«،  واالجتامعي  االقتصادي  الوضع  عىل  بظاللها 

حسب ترصيحه.
يكتفي  لن  االتحاد  أن  عىل  حفيظ  األخ  وشدد 
بتسجيل املوقف ورفع الشعارات وسوف تكون للهيئة 
اإلدارية الوطنية القادمة قرارات هامة وحاسمة وذلك 
بالنظر إىل »التداعيات الخطرية التي سيخلفها قانون 
قدمتها  التي  التعهدات  وكذلك   »2023 لسنة  املالية 

الحكومة لصندوق النقد الدويل.
يعمل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  يُذكر 
الوضع  إلصالح  طريق  خارطة  بلورة  عىل  فرتة  منذ 
السيايس واالقتصادي واالجتامعي يف تونس، بالرشاكة 
مع منظامت وطنية )هيئة املحامي والرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان واملنتدى التونيس للحقوق 
لقاءات  عقد  يواصل  كام  واالجتامعية(،  االقتصادية 

للغرض بحضور كفاءات تونسية.

نرص الدين

املجلس الجهوي مبنوبة

بوصلتنا مصلحة تونس وسندافع عن سيادة بالدنا وكرامتها من كل األخطار
فسيحة  اجتامعات  قاعة  تدشني  زمن  القادمة  الصائفة  »ستكون 
والئقة تحتضن اجتامعات مناضالت ومناضيل جهة منوبة متتد عىل 

كامل مساحة االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة«
عىل وقع هذه البرشى التي ساقها األخ مصطفى املديني الكاتب العام 
لالتحادات  العامي  الكتاب  وعميد  مبنوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
الحضور  بتحية  للشغل  الجهوي  املجلس  اشغال  انطلقت  الجهوية، 
حفيظ  حفيظ  األخ  بارشاف  منوبة  جهة  ونقايب  لنقابيات  الغفري 

مسؤول قسم الشؤون القانونية باالتحاد العام التونيس للشغل.
الجهوي  املجلس  انعقاد هذا  أن  االفتتاح  املديني يف كلمة  األخ  بينّ 
للشغل يتنزل يف إطار التشاور والحرص النقايب لبنات وأبناء منظمة 
حشاد عىل االضطالع بدورهم الوطني يف صياغة موقف مام تعيشه 
السيايس  املستوى  عىل  فعلية  أزمة  هو  نعيشه  وما  اليوم،  تونس 

هذه  أمر  يف  التباحث  ملواصلة  نجتمع  لذلك  واالجتامعي  واالقتصادي 
د أبناء وبنات االتحاد االكتفاء بالوقوف عىل الربوة أمام  االزمات فلم يتعونّ
األخطار املحيطة بالوطن ومثلام تدخلت املنظمة زمن االستعامر وساهمت 
يف الحركة الوطنية ومثلام اضطلعت بدورها الوطني البناء زمن بناء الدولة 
اليوم دفاعا عن  بعد االستقالل ويف مختلف املحطات املفصلية، ستتدخل 
تونس وهذه املجالس الجهوية للشغل هي لرفع توصيات للهيئة اإلدارية 
الوطنية من اجل بلورة املوقف الوطني العام وتحديد مناهج التحرك دفاعا 

عن تونس وسيادتها.
حفيظ  حفيظ  األخ  القانونية  الشؤون  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمي 
ويف تدخله املنهجي انعش ذاكرة النقابيي وخاصة صغار السن عرب التذكري 
والتي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  عاشها  التي  النضالية  املحطات  بأبرز 
دفع خاللها النقابيون والنقابيات مثنا باهظا من التنكيل والسجون واملنايف 
ولكنه يبقى مثنا قليال أمام مناعة الوطن. ثم استعرض األخ حفيظ موقف 

املنظمة من مسار ما بعد 25 جويلية مذكرا أنه موقف بني منذ البداية عىل 
املساندة النقدية التي تتقاطع مع لحظة رفض منظومة ما قبل 25\7\ 2021 
مبا فيها من انهيار وعبث بتونس ولكنها تتاميز ايضا عن لحظة 25 جويلية 
باملوقف النقدي من التميش الذي فيه الكثري من االنحرافات خاصة بإصدار 
املرسوم 117 وما أعلنه من رغبة يف التفرد بالقيادة وحيازة كل السلطات 
وهو مؤرش خطري عىل انطالق مرحلة من الدكتاتورية ما فتئت أن تدعمت 
وكرشت عن أنيابها باستهداف القوى الحية يف البالد عرب املنشور عدد 20 
وما تاله أي املنشور 21 وعرب املرسوم 54 الذي نزل عىل رقبة أصحاب الرأي 
والسيطرة  حافيي  والصنّ واملحامي  القضاة  استهداف  ثم  كالسيف  والفكر 
عىل املرفق العام يف قطاع االعالم واخضاع مؤسسة التلفزة الوطنية إىل ما 
الحوار  برفضه  األفق  بأمره. وكشف عن سلوك سيايس ضينّق  الحاكم  يريد 
والتشاور مع كل األطراف االجتامعية والسياسية وحتى االستشارة الشكلية 
التي دعت إليها رئاسة الجمهورية ومل يشارك فيها االتحاد من خالل موقف 
مبديئ يرفض املساهامت الديكورية، تجاوزها الرئيس نفسه وترك مخرجاتها 

بلعيد  الصادق  بدستور  ي  ُسمنّ ما  صياغة  وأهمها  جانبا 
وسار  والتناقضات  بالهنات  يعج  فرديا  دستورا  وأخرج 
بعده إىل انتخابات ترشيعية قاطعها الشعب تلقائيا ألنها 
جاءت تقريبا ضمن عزف الرئاسة املنفرد وبدَل اإلنصات 
ويف  الدستور  استفتاء  يف  الشعبية  املشاركة  رفض  لرسالة 
الترشيعيات واصلت الرئاسة الهروب إىل األمام دون إدراك 
حقيقينّ لسوء األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتامعية 
الرشائية ويف غياب  للمقدرة  تامنّ  انهيار  املمثلة يف  خاصة 
االستجابة  عىل  إرصار  ويف  الحيوية  واملنتجات  السلع 
القروض  يربط  الذي  الدويل  النقد  صندوق  لرشوط 
السيايس وهو ال يتحسن ويشرتط مزيدا  الوضع  بتحسن 
الدولة  تدخالت  فيه  تغيب  ليربايل  اقتصاد  تكريس  من 
االجتامعية من خالل االرصار عىل رفع الدعم عىل املواد املعيشية األساسينّة 
التميش  األجور. وهذا  كتلة  العام وخفض  القطاع  والتفويت يف مؤسسات 
هو عي الخطر عىل اإلجراء وعىل عموم التونسيات والتونسيي الذين باتوا 
اليوم عاجزين عن العيش بكرامة يف بلدهم مام فاقم هجرة الكفاءات وزاد 
يف حركات الهجرة بطرق غري قانونية لدى فئة الشباب اليائس من تحسن 
الوضع وولد فواجع لدى مختلف األرس واملناطق ولنا يف حادثة جرجيس 

مثاال.
النقاش بي بنات وأبناء منوبة من النقابيي تراوح بي املوقف العام الوطني 
ها املفاوضات االجتامعية  ة وأهمنّ واملشاكل القطاعية واملسألة النقابية العامنّ
عىل  الحضور  خالله  وأكنّد  فيفري.   6 اتفاق  وتطبيق   21 عدد  واملنشور 
االنخراط الواعي يف مسار الدفاع عن تونس من مجمل األخطار املحدقة بها.
سلمى الجاليص *
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* متابعة: صربي الزغيدي     

أكد أعضاء املجلس الجهوي باملهدية عن استعدادهم لخوض النضاالت 
والدفاع عن استحقاقات الشعب التونيس يف الحياة الكرمية والدفاع عن 

الحريات العامة والفردية.
 08 األحد  املنعقد  باملهدية  الجهوي  املجلس  اجتامع  خالل  ذلك  كان 
جانفي 2023  برئاسة األخ أنور بن قدور األمني العام املساعد املسؤول 

عن قسم الدراسات والتوثيق.
ومواصلة  بالبالد  العام  الوضع  من  استيائهم  عن  عربوا  املجلس  أعضاء 
العامة  التوجهات  بالحكم وصياغة  القامئة اعتامد نهج االنفراد  السلطة 
للبالد بصفة أحادية وكانت املحطة االنتخابية األخرية خري دليل عىل ما 
الهزيلة  املشاركة  نتائج  السياسية وعربت  األزمة  البالد من حالة  وصلته 

عىل املزاج الشعبي العام.
بها  متّر  التي  االقتصادي  املستوى  عىل  الواضحة  التأزم  حالة  أكدوا  كام 
الداخيل  التمويل  وغياب  االستثامر  غياب  ظل  يف  العمومية  املالية 
والخارجي ومزيد إثقال كاهل األُجراء مبزيد اإلجراءات الجبائية املجحفة 
فئات  أغلب  التي تالقي رفضا من  ميزانية 2023  يربز جليا يف  ما  وهو 

الشعب التونيس.
التونيس  الشعب  معاناة  تواصل  الجهوي  املجلس  اعضاء  أكد  ذلك  إىل 
بفعل فقدان املواد األساسية واالرتفاع يف األسعار وتواصل نسب البطالة 
كل  مثمنني  األزمة،  من  للخروج  علمية  تصورات  غياب  ظّل  يف  والفقر 

مبادرة للمنظمة الشغيلة إلنقاذ البالد.
ذكّر األخ أنور اإلطارات النقابية الحارضة 
املنظمة  لعبته  الذي  التاريخي  بالدور 
سقوط  وعند  الثورة  خالل  الشغيلة 
الدروس  أخذ  أهمية  مؤكدا  الشهداء، 
النضالية  املحطات  تلك  من  الجوهرية 
أنه  االتحاد  فيها  بنّي  التي  والتاريخية 

نصري للشعب.
وأبرز األخ أنور أن االتحاد غري مستعّد 
الفردي  الحكم  مربعات  إىل  للعودة 
يف  الشعب  مكاسب  ورضب  املطلق 

الحريات العامة والفردية وما يتهددها من غياب االستقرار السيايس وأن 
يكون الشعب رهينة للرصاعات السياسية عىل السلطة وما سيكون لذلك 

من تداعيات اقتصادية واجتامعية خطرية.
كام قدم األخ أنور بن قدور عرضا عن تفاصيل إدارة الحكومة لدواليب 
الدولة والذي اتسم بانعدام الكفاءة يف التسيري وغياب ابجديات إدارة 
الشأن العام، إضافة إىل التناقض يف عديد األحيان يف ترصيحات أعضاء 
الحكومة بل حتى يف املشهد الغريب بني ما يرصح به رئيس الجمهورية 
مفاهامت حكومته  مع  وتناقضه   العمومية   واملؤسسات  الدعم  حول 
تسيري  يف  الجدية  غياب  يعكس  الذي  األمر  الدويل،  النقد  صندوق  مع 

دواليب الدولة.

كام قدم األخ بن قدور عرضا عن الوضع االقتصادي ومفاوضات الحكومة 
يعكس  الذي  األخري  املالية  قانون  يف  وقراءة  الدويل  النقد  مع صندوق 
خضوع الحكومة لصندوق النقد يف عالقة مبلفات رفع الدعم وخصخصة 
املؤسسات العمومية وتجميد كتلة األجور واالنتدابات ومراجعة املنظومة 
وافكارها  الواقعية  بدائلها  لها  الشغيلة  املنظمة  أن  مربزا  الجبائية٬ 
ومصلحة  االجتامعية  العدالة  زاوية  من  امللفات  هذه  يف  املتجددة 
الكادحة، إىل جانب أن االتحاد يشتغل عىل  العاملة والطبقات  الطبقة 
املتجددة والفالحة  الرتبوية والصحية والطاقات  املنظومة  قضايا إصالح 
والتغريات املناخية وشّح املياه وتغرّي عامل العمل وذلك من أجل مستقبل 

األجيال القادمة.

باملهدية  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوي  املجلس  اعضاء  نحن 
املجتمعون يوم االحد 08 جانفي 2023 برئاسة االخ أنور بن قدور األمني 
الدراسات والتوثيق وبعد تدارسنا لألوضاع  العام املساعد املسؤول عن 

العامة بالبالد والوضع النقايب نعرب عن:
1ـ اعتزازنا مبنظمتنا االتحاد العام التونيس للشغل والتزامنا بكل ما 

متّخض عن سلطات القرار النقابية وطنيا وجهويا.
2ـ استيائنا من االوضاع العامة بالبالد:

وصياغة  بالحكم  االنفراد  نهج  القامئة  السلطة  مواصلة  سياسيا:  ـ 
املحطة  وكانت  احادية  بصفة  البالد  يف  العامة  السياسية  التوجهات 
االنتخابية االخرية خري دليل عىل ما وصلته البالد وعرّبت نتائج املشاركة 

الهزيلة عن املزاج الّشعبي العام من الوضع السيايس.
ـ اقتصاديا: حالة التأزّم الواضحة التي متّر بها املاليّة العمومية يف ظل 
غياب االستثامر وغياب التمويل الداخيل والخارجي مام ألجأ السلطة اىل 
مزيد اثقال كاهل األُجراء واملؤسسات مبزيد االجراءات الجبائية املجحفة 
ورفضا  معارضة  تالقي  والتي   2023 سنة  ميزانية  يف  جليّا  برز  ما  وهو 
من أغلب فئات الّشعب التونيس، كام تسعى الحكومة الفاشلة إىل رفع 

الّدعم عن املواد األساسية ورضب املؤسسات العمومية.
بفعل  واحتدادها  التونيس  الشعب  معاناة  تتواصل  اجتامعيا:  ـ 
البطالة  نسب  ارتفاع  وتواصل  أسعارها  وارتفاع  األساسية  املواد  فقدان 
والفقر يف ظل غياب تصورات علمية واضحة للخروج من االزمة واالكتفاء 

بإجراءات ترقيعية وشعبوية ال متت للواقع بصلة.
3ـ إميانا منا بدور االتحاد العام التونيس للشغل يف البالد فإننا نثّمن 
كل مبادرة ينخرط فيها النقاذ البالد عرب سلطات قراره وندعو السلطة 

القامئة اىل التفاعل معها إيجابيا.
4 ـ نؤكّد مرة اخرى عىل مطالبتنا بتفعيل كل االتفاقيات املمضاة 
مع االتحاد العام التونيس للشغل ونخّص بالّذكر اتفاق 06 فيفري 2021.

5 ـ نعرّب عن استعدادنا للدفاع عن استحقاقات الشعب التونيس يف 
الحياة الكرمية والدفاع عن الحريات العامة والفرديّة.

* أنور بن قدور
األمني العام املساعد املسؤول عن الّدراسات والتوثيق

بيان املجلس الجهوي

يف ظل ما تعيشه بالدنا من اوضاع سياسية واقتصادية 
بفعل  مبستقبلها  وتعصف  كيانها  تهّدد  واجتامعية 
املكتب  من  وبتوصية  خاطئة،  سياسية  خيارات 
التنفيذي املوسع الذي انعقد يوم 29 ديسمرب 2022 
برئاسة االخ األمني العام املساعد املسؤول عن الهجرة 

والتونسيني بالخارج عبد الله العيش.
* يؤكد:

ـ أن الظرف الذي تعيشه بالدنا صعب جراء سياسة 
التفرد بالرأي وغياب مبدإ التشاركية.

ـ استفحال االزمة االقتصادية واملالية وتردي الوضع 
االجتامعي اىل الحضيض.

املقدرة  وتردي  والبطالة  الفقر  ظاهرة  تفيش  ـ 
الرشائية.

ـ فقدان املواد االساسية واالرتفاع الجنوين لالسعار.
يف  للتفويت  الدويل  البنك  لقرارات  االرتهان  ـ 

مؤسسات القطاع العام وتحرير السلع والخدمات.

* يدين:
الرئاسة  قبل  من  املنتهجة  بالرأي  االنفراد  سياسة  ـ 

وشيطنة االتحاد وهياكله.
* يثمن:

ـ الخيارات الثابتة لالتحاد يف تعاطيه مع األزمات.
واعتبارا لكل هذا فان املجلس الجهوي يتمّسك بـ :

واالنفتاح  الوطنية  املنظامت  كل  ترشيك  رضورة  ـ 
لصياغة  معنا  يتقاطع  الذي  املدين  املجتمع  عىل 
التي  الوضعية  من  البالد  بإنقاذ  الكفيلة  الخيارات 

آلت اليها.
ـ العمل عىل جعل السيادة الوطنية مبدأ أساسيا يف 

وجه االمالءات الخارجية
ـ عدم املساس بالقطاع العام

ـ الدور الريادي ملنظمة حشاد يف سبيل انقاذ البالد 
والعباد

ـ التصدي للخيارات الالشعبية

ـ التمسك بتفعيل االتفاقيات
ـ إلغاء املنشور 21.

بالجهة تطلب من  النقابية  الهياكل  فإن كل  وعليه 
 2023 ماي  غرة  احتفاالت  تنظيم  النقابية  املركزية 
االتحاد  باالنتامء إىل  اعتزازها  باجة وتعرب عن  بجهة 
عن  للدفاع  واستعدادها  للشغل  التونيس  العام 

املتاحة مبا فيها  الوسائل  البالد والعباد بكل  مصلحة 
وطنيا  جهويا  ومسريات  احتجاجية  تحركات  تنظيم 

تتوج بإرضاب عام.
* االمني العام املساعد
املسؤول عن الهجرة والتونسيني بالخارج

عبد الله العيش 

في المجلس الجهوي بالمهدية 

غياب كفاءة التسيري وإدارة الشأن العام

الئحة املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بباجة
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األخ السيد السبوعي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقيروان للشعب:

استنكار للمظلمة وإفراج مؤقت وجلسة يوم 25 جانفي
بعد الهيئة اإلدارية االستثنائية بالقيروان:

قررت الهيئة اإلدارية االستثنائية لالتحاد 
يوم  املنعقدة  بالقريوان  للشغل  الجهوي 
األخوين  برئاسة   2023 جانفي   13 الجمعة 
الطاهري  سامي  املساعدين  العاّمني  األمينني 
من  سلسلة  يف  الدخول  الشايب  ومحمد 

التحركات النضالية الجهوية.
املنعقدة  اإلدارية  الهيئة  تناولت  وقد 
املظلمة  نقطة وحيدة وهي  استثنايئ  بشكل 
إثر  الحميدي  رفيعة  األخت  عىل  املسلطة 

خالف بينها وبني محامية يف الجهة.
استنكارها  عن  اإلدارية  الهيئة  وعّبت 

بإطالق  مطالبة  املسلطة  للمظلمة  الشديد 
تّم  ما  وهو  الحميدي.  رفيعة  األخت  رساح 
فعال لتكون لها جلسة يوم 25 جانفي 2023.

وبنّي األخ الطاهري ان القضية ال تتوقف 
الحميدي  رفيعة  األخت  بني  خالف  عند 
العام  لالتحاد  استهداف  هناك  بل  ومحامية 
يف  األوضاع  لتوتري  ومحاولة  للشغل  التونيس 
يؤججون  من  إن  وقال  بالذات  الظرف  هذا 
النهضة  حركة  إىل  ينتمون  محامون  األوضاع 
بعدائهم  املعروفنينْ  الكرامة  ائتالف  وإىل 

للعمل النقايب.

بالتعقيد  القريوان  جهة  يف  النقايب  الوضع  يتميز 
الحميدي  رفيقة  االخت  إيقاف  خلفية  عىل  والتوتر 
تّم  عنها( حيث  اإلفراج  )تّم  الجهوي  باالتحاد  العاملة 
ما  رسعان  محامية  قبل  من  البسيطة  الحادثة  تهويل 
عىل  الضغط  وتّم  املقيت  القطاعوي  بالتضامن  نادت 
القضاء من أجل الزّج بالعاملة ام األبناء الثالثة ومنهم 
لها  لتحدد  باملسعدين  املدين  بالسجن  قارص  هو  من 
جلسة يوم الخامس والعرشين من الشهر الجاري. وقد 
القطاعات يف  اختالف  النقابية عىل  القواعد  استغربت 
الجهة مثل الرابطيني والحقوقيني من التعجيل بالسجن 
واملحاكمة يف حالة استثنائية. إذ مل يتّم احرتام اإلجراءات 
بها  املرصح  الطبية  الشهادة  ان  القضية رغم  وتكييف 

من هياكل الصحة العمومية.
هذه القضية الجارية مل تحجب االشكاليات العالقة 
والتي يسعى املكتب التنفيذي الجهوي لحلحلتها وذلك 
من خالل طرح شواغل الجهة يف خصوص النقل والصحة 
والرتبية والتعليم وهذه القضايا إضافة إىل قضية األخت 
الجهوية  االدارية  الهيئة  محور  كانت  الحميدي  رفيقة 
الطاهري  سامي  األخوين  بحضور  الجهوي  واملجلس 
الوطني  التنفيذي  املكتب  عضوي  الشايب  ومحمد 
مخرجات  عن  العمومية.  والوظيفة  اإلعالم  مسؤويل 
الحوار.  هذا  لنا  كان  الجهوي  واملجلس  االدارية  الهيئة 
مع األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان 

السيد السبوعي ابن قطاع التعليم األسايس. 
انفراج األمور بعد إطالق رساح  * كيف تنظر إىل 

األخت رفيقة الحميدي العاملة باالتحاد الجهوي؟
املدين  السجن  رفيقة  األخت  غادرت  اسف  بكل   -
حيث حددت املحكمة لها جلسة بضغط من املحامني 
ولكن  املحاكم.  إىل  الوصول  يقتيض  ال  األمر  كان  وان 
ارصار طرف سيايس تنتمي اليه املحامية صاحبة الدعوة 
جعل  لفائدتها  توظيفه  أجل  من  القضاء  هرسلة  عىل 
املسألة تتعقد اكرث وهذا الطرف السيايس وااليديولوجي 
عرف مبعاداته للطرف النقايب وللهياكل يف منظمة حشاد 
وإال مبا تفرس هذا االرصار الغريب عىل التتبع واملحاكمة 
الصحة  طبيب  ان  والحال  بالعنف  باالعتداء  واالدعاء 

العمومية مل يعِط إال شهادة طبية وراحة بثامنية أيام. 
* كيف رفض املحامون عىل اختالفهم يف القريوان 

إنابة املتهمة وكيف تقرأ األمر؟ 
هذا تضامن قطاعوي مقيت وهذا األمر نستغربه 
وال محاٍم من الجهة قادر عىل الدفاع عن املتهمة وكيف 

حاول املحامون التأثري عىل سري القضية؟ 

- التأثري عىل القضاة وسري القضية وهرسلة القضاة 
واالعتصام من أجل تحويل وجهة القضية وعدم تكييفها 
ضمن املسار املناسب. كل هذه املسائل تقتيض تدخل 
التحقيق  فتح  أجل  من  العدل  لوزارة  العامة  التفقدية 
أن  املحامني  عامدة  عىل  وكذلك  الغرض  يف  اإلداري 
تتدخل لوضع حّد لالنفالت. هنا نشكر السادة املحامني 
االتحاد  يف  زميلتنا  انابة  الضغوطات  ورغم  قبلوا  ممن 
وفوزي  مدميغ  سهيل  األساتذة  ومنهم  للشغل  الجهوي 
املقدم وملياء بوعالق هذه املسائل تطرق إليها النقابيون 
الداخيل  النقايب  بالوضع  الخاصة  االدارية  الهيئة  خالل 
ومحمد  الطاهري  سامي  األخوين  بحضور  والجهوي 
الشايب عضوينْ املكتب التنفيذي الوطني ونشكرهام عىل 

الدعم الالمرشوط. 
يف  النقابيون  ناقشها  التي  القضايا  هي  ما   *
املجلس الجهوي يف خصوص الوضع النقايب واالقتصادية 

واالجتامعية بالجهة؟ 
- الوضع النقايب الداخيل عادي إذ تتواصل املؤمترات 
قطاعات  عدة  يف  الجامعية  الفروع  وأنشطة  األساسية 
وفق برنامج مضبوط سلفا وإرشاف وتواصل بني أعضاء 
االقتصادي  الوضع  ولكن  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
واالجتامعي يف الجهة محتقن بالنظر إىل تبعات قانون 
املالية 2023 والزيادة يف األداءات مع غياب أفق لدفع 
التنمية واالستثامر يف الجهة وغلق عدة مؤسسات ومنها 
املؤسسايت  النسيج  انحصار  إىل  إضافة  الحديد.  مصنع 
من  تعاين  فالجهة  املجاورة  واملعتمديات  القريوان  يف 
ارتفاع نسبة البطالة ونحن ندعو الوايل والسلط الجهوية 
وتحريك  واملعطلني  املواطنني  شواغل  إىل  اإلصغاء  إىل 
الحيوية  القطاعات  بواقع  واالهتامم  املعطلة  املشاريع 
ومنها الصحة والتعليم والنقل من أجل تقديم تصورات 
للنهوض بها. هذه املسائل تم طرحها يف أشغال املجلس 
الهيئة  نفوض  ونحن  الجهوية  االدارية  والهيئة  الجهوي 
اإلدارية الوطنية قصد اتخاذ القرارات املناسبة. وامليّض 
قُدما للدفاع عن الشغالني بالفكر والساعد والنقابيون يف 
القريوان ماضون يف الدفاع عن الخيارات الوطنية وانقاذ 
تونس يف هذا الظرف السيايس املضطرب وما خلفه من 

انعكاسات اقتصادية واجتامعية.
الشهر  آخر  إرضاب  وقبل  النقل  قطاع  يشكو   *  
مستوى  عىل  وبرشية  لوجستية  معضالت  عدة  من 
الجهة  يف  القطاع  واقع  ماهو  الربي  النقل  مؤسسات 

عامة وواقع الرشكة الجهوية للنقل بالقريوان خاصة؟ 
- أطلقنا خالل األشهر األخرية صيحات فزع للسلط 

النقابيني يف  املناسبة فاإلخوة  الردود  نتلق  الجهوية ومل 
يعانون  للمؤسسة  األساسية  والنقابة  الجامعي  الفرع 
األمرين يف عالقة باإلدارة التي تالزم الصمت ويف عالقة 
اإلجراء  وخاصة  العمومي  النقل  مستعميل  باملواطنني 
تتأخر واخرى  بحثا عن حافلة  ممن يستفيقون صباحا 
العمل هذا  مواطن  إىل  تنقلهم  وال  تنقلهم  قد  معطبة 

دون الحديث عن النقل املدريس والجامعي. 
يشكو القطاع ورشكة النقل الجهوية بالقريوان من 
نقص املعدات فورشة الباطن لإلصالح والصيانة تنعدم 
إىل  انضموا  امليكانيكيني من  الغيار ومثة من  فيها قطع 
التعاون الفني لكننْ دون تعويض وال فتح باب االنتداب 
يف كل األصناف ولكل العملة والسواق وحتى يف اإلدارة 
نسجل النقص هذا إىل جانب تقادم األسطول ورضورة 
االستعانة بحافالت جديدة. لقد ارتفع الطلب عىل النقل 
العمومي بارتفاع عدد املستعملني مع الحاجة إىل فتح 
موثقة  العالقة  املهنية  املطالب  وهذه  جديدة  خطوط 

ولكن وزارة النقل والسلط الجهوية مل تحرك ساكنا.
 * كيف هي الوضعية يف القطاع الصحي وتحديدا 
مستوصفات  ويف  واألغالبة  الجزار  ابن  مستشفى  يف 

الوالية؟ 
الحالة  الصحي ال تختلف عن  القطاع  الحالة يف   -
واإلدارة  السلط  نبهنا  وقد  العمومي،  النقل  قطاع  يف 
من  فعدد  األدوية  نقص  حاالت  إىل  للصحة  الجهوية 
نظرا  الخاصة  الصيدليات  من  األدوية  يقتنون  املرىض 
واالغالبة  الجزار  ابن  مستشفى  صيدلية  يف  لفقدانها 
سواء  األطباء  نقص  من  يعاين  الجامعي  واملستشفى 
ما  وهذا  االختصاص  طب  او  العائيل  أو  العام  الطب 
فإن  املرىض. من جهة أخرى  املواعيد مع  ينعكس عىل 
النقص حاصل يف املمرضني والعملة واإلطار الطبي وشبه 

الطبي واالطار اإلداري والحاالت عامة بني مستوصفات 
نقص  جانب  إىل  هذا  املجاورة  واملعتمديات  الوالية 
إصالحها  فإن  املعدات  تعطلت  وإن  الطبية  املعدات 
قطاعات  يف  االنتدابات  لفتح  فزع  صيحة  إنها  يتعّذر. 

الصحة والنقل واملؤسسات الرتبوية. 
امللك  مستشفى  مرشوع  عىل  رئايس  رهان  مثة   *

سلامن بالقريوان فإىل أين وصل املرشوع؟
الصحي  املرشوع  لهذا  خريا  استبرشنا  نحن   -
اإلنجاز  يف  الرشوع  انتظار  طال  والذي  النموذجي 
فيها  االنطالق  باإلمكان  وكان  بعد  تبدأ  مل  فالدراسات 
بفضاء  باب  به  تشييد حائط  يكفي  ال  ولكن  منذ مدة 
مفتوح عىل الخالء لاليهام بهذا املرشوع ونحن يف الجهة 
األشغال  يف  االنطالق  وعدم  الدراسات  بطء  نستغرب 
الباب  يفتح  أن  املفروض  ومن  الرئاسية.  الزيارة  رغم 
أمام تشغيل الكفاءات والعملة يف مختلف أنشطة البناء 

ولكننا ننتظر إىل حّد اآلن. 
الخاص  القطاع  مؤسسات  يف  الوضع  هو  كيف   *

وكيف ترى واقع العالقة باألعراف يف الجهة؟ 
- العالقة بأعضاء االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة 
مع  التفاوض  وحاالت  طبيعية  التقليدية  والصناعات 
أصحاب األعامل وأصحاب املؤسسات قامئة ولكن عدة 
إن  الحديد.  معمل  ومنها  مغلقة  أو  معطلة  مشاريع 
يف  والسياحي  والخدمايت  واالقتصادي  الصناعي  النسيج 
القريوان يحتاج إىل قّوة دفع من السلط الجهوية وعىل 
يف  التهميش  من  تعاين  الجهة  فهذه  الوطني  املستوى 
السنوات األخرية. وهذا ما انعكس عىل الوضع التنموي 

واالستثامري. 
* ماذا عن دفع االنتساب والتكوين يف القطاعات 

الحيوية؟ 
- األمر مرتبط بضعف النسيج الصناعي والتنموي 
الخاص وتأثريات جائحة كورونا ومع ذلك فإننا ساعون 
التكوين  أما عىل مستوى  للمنظمة.  االنتساب  إىل دفع 
بثبات وتواتر  العاميل فإن األمر يسري  النقايب والتثقيف 
والدورات  االجتامعات  دورية  عىل  املحافظة  مع 
والعاميل  النقايب  التكوين  أقسام  بإرشاف  التكوينية 
خاصة  املنظمة  وادبيات  الجامعي  التفاوض  آليات  يف 
للمنخرطني الجدد. كام نتعاون مع املنظامت الحقوقية 
بالحقوق  الخاص  للمنتدى  القريوان  وفرع  والنسوية 
االقتصادية واالجتامعية وهو ميد الجهة بدراسات قيمة 
حول العامالت يف القطاع الفالحي مثال والعنف املسلط 

عىل النساء والعنف يف الوسط االفرتايض. 

  نستغرب التضامن القطاعوي املقيت برفض اإلنابة
 ونطلب من وزارة العدل التعجيل بالتحقيق يف الحادثة

* أبو إبراهيم 

* حوار: ناجح مبارك 
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بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء
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المهني  للتكوين  الجامعي  للفرع  العام  الكاتب 
والتشغيل بجهة بتونس األخ قيس السعيدي  

لهذه األسباب كان اعتصام الكرامة
قيس  األخ  بتونس  بجهة  والتشغيل  املهني  للتكوين  الجامعي  للفرع  العام  الكاتب  أكّد 
اعتصام  يف  املستقل،  والعمل  للتشغيل  الوطنية  الوكالة  وإطارات  أعوان  ُدخول  السعيدي، 
مفتوح، أطلقوا عليه »اعتصام الكرامة«.  وقال األخ السعيدي »إّن هذا التحرك االحتجاجي، 
يأيت بسبب تنكر ُسلَِط اإلرشاف التفاقيات ُممضاة وللمطالبة بتفعيل محرض جلسة 12 أكتوبر 
2022 التي جمعت بني ُسلَِط اإلرشاف والجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل، وذلك من 
أجل إلغاء أو تعليق العمل باملنشور 29 املؤرخ 25 نوفمرب 2022 الصادر عن سلِط اإلرشاف، 
العمل«. وبنّي األخ السعيدي،  الجاري بها  يَتناقض وال يستجيب للقوانني والتشاريع  أنه  إذ 
الوكالة  القطاع، وخاصة  العمل داخل مؤسسات  الُعمق، تنظيم  »أن املرسوم 29 يرضب يف 
الوطنية للتشغيل والعمل املستقل«، مضيفا أنّه أعطى صالحيات ليست يف النصوص الرتتيبية، 
التي تضبط مهاّم الوكالة ومؤسساتها الفرعية املتمثلة يف مكاتب التشغيل والعمل املستقل 

وفضاءات املبادرة واإلدارات الجهوية التابعة لُسلَِط اإلرشاف«.
* محمد

وزارة التعليم العالي ال تحرتم حق النفاذ للمعلومة
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(    

بعد ثورة الكرامة وقيام حركة 25 جويلية 2021 كنا ننتظر تحقيق الوعد بتصحيح املسار الذي 
عرفته البالد يف عرشية السواد غري أن الجامعيني ما زالوا يعانون من مامرسات تيسء ملواطنتهم 
وذلك مبواصلة إدارة التعليم العايل التنكيل بحقوقهم الدستورية املضمونة بالقانون. لقد عمل 
قانون مارس 2016 ومنشور ماي 2018 عىل ضامن حّق املواطن يف الولوج للمعلومة وذلك لبناء 
عالقة جديدة بينه وبني اإلدارة قوامها الشفافية واحرتام سلطة القانون. غري أن وزارة التعليم 
العايل تخالف هذا التوجه وتتعمد حجب املعلومة. فإىل متى تتواصل معاناة الجامعيني من 
ادارة تواصل الصمت عن مظامل مثبتة بأحكام قضائية أرضت مبساراتهم العلمية واملهنية؟ وإىل 
من  من سعي  الحقوق؟ وهل  اصحاب  أمام  ألبوابها  العايل  التعليم  وزارة  غلق  يتواصل  متى 

مسؤويل هذه الوزارة لتحميل املسؤوليات واملحاسبة لبناء دولة العدل واإلنصاف؟

ملا  الرتبوية  املنظومة  يهدد  ما  اخطر  من  النواب  األساتذة  ملّف  يعترب 
وبعد  هؤالء  وانسانيا  وبيداغوجيا  واخالقيا  تربويا  سلبية  انعكاسات  من  له 
ان ضاقت بهم السبل انخرطوا يف ردات فعل متواصلة آخرها ما حدث من 
تحركات بداية هذا االسبوع يف العاصمة مدعومني مبساندة مطلقة من اغلب 
واد  يف  كل صيحاته  كانت  الذي  النقايب  الطرف  ومن  املدين  املجتمع  اطياف 
غري ذي زرع ومع ذلك مل يرم املنديل وها هو الدعم مستمر واألمل قائم يف 

الوصول اىل بّر األمان وادراك املنشود كلف ذلك ما كلف.
تحركات هؤالء واكبناها ليس لنقل الخرب فقط واّنا لفهم ما يحدث من 
ووقائع  اىل رصخاتهم  واستمعنا  ومنهّن  منهم  بالبعض  عديدة  لقاءات  خالل 
وشبابا  شيبا  وضعياتهم  اختالف  عىل  يعيشون  الذي  الضيم  وقمة  عيشهم 
وارامل ومطلقات وأرباب أرُس انهكتها الفاقة والحرمان والصلف اإلداري الذي 
يرى وال يسمع وال يغيث وال يقدر الرسالة الرتبوية وال املرسلني... عىل رأي االخ 
سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل باملنستري والذي عرّب إثر هذه 
االعتصامات املتواصلة مبقر مندوبية الرتبية ومقر االتحاد الجهوي عن تضامنه 
املطلق مع هؤالء وأمله ملعاناتهم داعيا سلطة االرشاف اىل فتح بل دراسة هذا 
الرشيحة  أشهر بل سنوات وتسوية وضعيات هذه  أْصال منذ  املفتوح  امللف 

املظلومة التي تعيش عىل الكفاف وتتجرع مّر 
وهنا  التجويع...  حّد  اىل  والحرمان  الخصاصة 
يتحدثون  كرامة  اي  »عن  سعيد:  االخ  يتساءل 
يف  مبن  بذلك  يتسىل«  والكل  معدم  واملدرّس 

ذلك التالميذ انفسهم عىل رأي احدى النائبات البائسات.. وبالتايل يقول االخ 
غري  مساندة  يساندون  النقابيني  وعموم  باملنستري  الجهوي  االتحاد  ان  سعيد 
مرشوطة لهؤالء الرجال والنساء الربرة املفقرين والجوعى واملحرومني تحت 
االنظار الباهتة لسلطة االرشاف من وزارة وحكومة ورئاسة وما لّف لفهم وهنا 
يؤكد االخ سعيد عن تضامنه ودعمه املطلق لهؤالء يف كل ما يذهبون اليه عىل 

الصعيد السلمي واملسؤول من تحركات هواتف.
* شذرات مريرة

بل  لنستمع  املسألة  »ضحايا«  بعض  التقينا  العموميات  هذه  ولتجاوز 
بقليل عىل  والسوء  الرداءة  تفوق  التي  الوضعيات  الضوء عىل بعض  لنسلط 
غرار وضعية إحداهن التي هي استاذة برتبة معينة منزلية إذ أنها اضطرت إىل 
مثل هذا املصري نتيجة الفقر املدقع الذي تعيشه بحكم تقاضيها اجرة زهيدة 
وبعد مدة تتجاوز أحيانا أو نقل عن فرتة الحمل مام ال يسّد رمقها وارستها 
وزوجها االستاذ »البطال املرتّسم«! وهي ليست باحسن حال من زميلتها س.ق 
التي تتمتع بالنيابات منذ اكرث من عقد من الزمن رغم تضحياتها الجسام ومنها 
التنقل اىل الساحل من تونس عىل أمل تحقيق امل االنتداب الرسمي لتجد 
نفسها »حنك الباب« واعالمها بنهاية العقد وفسح املجال الستاذ معفى من 
مهامه االدارية لتواجه بعد ذلك مصريها 

صحبة أطفالها يف ديار غري ديارها..
اما زميلتها ج.ع التي تحدثت عام 
كاملة  سنة  وأحيانا  أشهر  بعد  تتقاضاه 

الحالة القصوى 750 دينار يخصم منها 150 دينارا كتغطية  والذي يكون يف 
اجتامعية ملن ينجز 18 ساعة فام فوق اما من يبارش اقل من ذلك فيتم خالصه 
الوحيد  املعرف  بذريعة  االجتامعية  بالتغطية  يتمتع  وال  الساعة  بحساب 
وحكايته الطويلة علام أن من يسعفه حظه العاثر ويتقاىض هذه »التفتوفة« 
فيكون بعد سنة او اكرث وعىل دفعات أي خدمة  اي خدمة بالكريدي! ورغم 
السيدة  الحكايات االخرى حكاية  ذلك فهي مطالبة باملواظبة والهندام ومن 
بعد شهر  عنها  التخيل  وتّم  أشهر   6 أساس  معها عىل  التعاقد  تّم  التي  »ع« 
ونصف الن األستاذة التي تّم تعويضها ألغت عطلتها ليتكرر املوضوع نفسه 
مع التعويض الثاين الذي هو عبارة عن رحلة عذاب من اقىص والية املنستري اىل 
اقصاها )3 معتمديات( بوسائل نقل متعددة يف نفس الوقت وما يكلفه من 
نفقات وارضار معنويّة متّس خاصة من الطفلة ذات الخمس سنوات والزوج 
العامل واملقيم بالعاصمة والذي يعود إىل اإلنفاق عىل األرسة... وكل ذلك عىل 

أمل ان تنتهي املعاناة لقاء ما بذل من تضحيات.
* بيان

عقب هذه التحركات اصدرت نقابة التعليم الثانوي بيانا شّدت فيه عىل 
أيادي االساتذة منّددة بعقود االذالل والهوان وداعية جميع النواب اىل االلتزام 
باملقّررات النقابية الّصادرة عن هياكل االتحاد محليا وجهويا وقطاعيا ووطنيا 
الدراسية  السنة  مآل  بخصوص  االرشاف  لسلطة  بالكامل  املسؤولية  وتحميل 

نتيجة تصاعد غضب املربني وسخطهم.
* حمدة الزبادي

األساتذة النواب
نساء يف مهبّ الضياع رجال يف مهب الفقر

انعقدت جلسة عمل مبقر رشكة نبيهة ستوري 
املوارد  ومدير  املؤسسة  مدير  بحضور  بالعالية 
البرشية والكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل 

ببنزرت واعضاء النقابة االساسية.
مدير  مع  التواصل  عىل  االتفاق  تم  وقد   *
بإشكاليات  يتعلق  فيام  مبارشة  البرشية  املوارد 
ادارة  وتتعهد  هذا  اليومية.  والعامل  العمل 
بربنامج  مسبقا  النقايب  الطرف  باعالم  املؤسسة 
خالص  مع  االضافية  الساعات  حالة  يف  العمل 
العمل االضايف طبقا لالتفاقية املشرتكة للمالبس 

)التأجري االسبوعي للساعات االضافية(.
االنتاجية  مبنحة  التمتع  عىل  االتفاق  تم  كام 
ثالثة   )03( الغيابات  تتجاوز  اال  عىل  الشهرية 
فيها  املرخص  االستثنائية  الحاالت  عدا  ما  أيام 

من طرف االدارة.
وتنظيم العطل السنوية وذلك بترشيك الطرف 
بصفة  السنوية  العطل  بربنامج  واعالمه  النقايب 
للعامل،  املؤسسة  صاحبة  مراعاة  مع  مسبقة 
قامئة  اعداد  سيتم  املهنية  الرتقيات  عن  اما 
املستحقني بالرشاكة مع الطرف النقايب وتفعيلها 

بداية من جانفي 2023.
وتفعيل )1٪( زيادة يف قيمة الدرجة ثم االتفاق 
الشغل  تفقدية  مراجعة  بعد  تفعيلها  عىل 
االتفاق  تم  وقد  االجور  بطاقات  من  والتثبت 
داخل  االجتامعي  واملناخ  الحوار  دعم  عىل 

املؤسسة.

* مستشفى منزل بورقيبة
يوم 16 جانفي  تنفيذ ارضاب  املنتظر  كان من 
من  وذلك  بورقيبة  منزل  مستشفى  يف   2023

أجل:
ـ النقص الفادح يف أطباء االختصاص.

ـ لتهرّم البنية التحتية مام نتج عنه تهديد بعض 
االقسام بالغلق.

الطرفني  بني  عليه  االتفاق  تم  ما  تطبيق  ـ 
بالعمل  خصوصا  يتعلق  فيام  واالداري  النقايب 

االجتامعي ومنحة العودة املدرسية.
وبعد الحوار والنقاش وتبادل اآلراء، كانت نتائج 

االجتامع انه تم:
االتفاق مع السيد مراقب املصاريف عىل رصف 
اخر  تتجاوز  ال  مّدة  املدرسية يف  العودة  منحة 

هذا االسبوع.
وتكريم املتقاعدين يف ظرف 15 يوما من هذا 

التاريخ
وعليه قّرر الطرف النقايب إلغاء االرضاب املقرر 

تنفيذه يوم 16 جانفي 2023.

* في رأس الجبل
انعقدت جلسة عمل صلحية مبقر والية بنزرت 
وبحضور  للوالية  االول  املعتمد  السيد  برئاسة 
الشغل  وتفقدية  للشغل  الجهوي  االتحاد 
والنقابة  الجبل  برأس  للشغل  املحيل  واالتحاد 

العامة  والجامعة  دينيم  ملؤسسة  االساسية 
للنسيج.

من  املقّدم  الطلبات  كراس  يف  للنظر  وذلك 
والتي  أوورية  دينيم  ملؤسسة  االساسية  النقابة 

تتمحور يف النقاط التالية:
ـ الحّق النقايب ادارة املؤسسة ليس لها اي اشكال 

يف هذا املوضوع.
ـ الساعات القانونية معرتف بها.

سوف  املنخرطني  قامئة  تحسني  يخّص  فيام  ـ   
النقابة  مع  التشاور  مع  االسلوب  نفس  يعتمد 

االساسية.
ـ منحة االنتاج واالنتاجية وتحديد كمية االنتاج 

للفرد الواحد يف ورشة التهيئة.
ـ تم االتفاق بني الطرفني عىل مراجعة مقاييس 
من  االنتهاء  فور  االنتاجية  منحة  تحديد 
التغيريات باالعتامد عىل مقاييس علمية )وحدة 

التهيئة(.
باالقدمية  والرتقيات  االستثنائية  الرتقيات  ـ 
سوف يتم ارشاك ممثيل العملة يف تحديد قامئة 
من  رصيح  تعّهد  وهو  الرتقيات  بهذه  املعنيني 

طرف رئيس املؤسسة تطبيقا للفصل 12.
ـ ادارة املؤسسة مع تطبيق القانون يف ما يخّص 
احتساب الزيادة يف الدرجة بـ 1٪ وذلك مبفعول 

رجعي بحضور جامعة النسيج سوف.

هيئة إدارية لجامعة الصحة...
علمت الشعب من مصادر مطلعة انه متت املوافقة عىل عقد 
الثالثاء  يوم  وذلك  للصحة  العامة  للجامعة  قطاعية  ادارية  هيئة 
24 جانفي 2023 عىل الساعة التاسعة )09( صباحا بنزل الهدى ـ 
الحاممات الجنوبيةـ  برئاسة االخ محمد الشايب األمني العام املساعد 

املسؤول عن الوظيفة العمومية.
* رمزي

اتفاق يف شركة سكر تونس
انعقدت جلسة عمل مبقر وزارة الشؤون االجتامعية ُخّصصت للنظر 
يف الوضع  االقتصادي واالجتامعي لعامل رشكة »سكر تونس« الكائنة بفضاء 
االنشطة االقتصادية ببنزرت وقد ترأست الجلسة السيدة حياة بن اسامعيل 
الالّوي  عبد  والسيد سمري  املهنية  والعالقات  للشغل  العامة  الهيئة  رئيسة 
وايل بنزرت مبساعدة السيدة لطيفة الهاممي رئيسة قسم تفقدية الشغل 
واملصالحة ببنزرت وبحضور كل من السيد كاتب عام والية بنزرت فيصل 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السحباين  بشري  والسيد  الجويني، 
الاليّف والسيد  النقايب املرافق له، وبحضور السيدة سوسن  ببنزرت والوفد 
سامي بوعزيز ممثال الديوان التونيس للتجارة بحضور السيد نادر العجاين 
املدير العام للضامن االجتامعي والسيد إلياس بن عامر الرئيس املدير العام 

للديوان التونيس للتجارة.
الحوار والنقاش وتبادل اآلراء تم االتفاق عىل عقد جلسة عمل  وبعد 
يف مقّر الديوان التونيس للتجارة بني إدارة الشؤون القانونية للديوان وممثيل 
ادارة الرشكة لدراسة امكانية ترسيح قيمة الضامن املايل بعنوان الصفقة عدد 
2022 ـ 01 ـ 600 باعتبار العقلة ويلتزم ممثلو ادارة الرشكة برصد هذا املبلغ 
لسداد أجور العملة بعنوان شهري نوفمرب وديسمرب 2022 كام تتعهد ادارة 
املؤسسة لخالص أجور الحراس بعنوان شهر نوفمرب 2022. كام تتعهد وزارة 
الشؤون االجتامعية برصف اعانة استثنائية ظرفية قدرها 200 دينار لفائدة 
التغطية  إزاء  العامل  وضعية  ولتسوية  ببنزرت،  للسكر  تونس  رشكة  عامل 
الثالثية  بعنوان  باالجور  التصاريح  بإيداع  الرشكة  ادارة  تتعهد  االجتامعية 

الرابعة لسنة 2022 وخالص قسط املساهامت املحمولة عىل العامل.

* ح/ن

في االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت
جلسة عمل يف العالية...

أستاذة برتبة 
معينة منزلية

سياسة استعباد 
في مظهر فاضح
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بمناسبة االحتفال بالّذكرى 77 لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
تتقّدم اإلدارة العاّمة لرشكة البحرية للّتطوير واالستثامر بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب 

ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجية للجميع املزيد من الخري والّنامء ولتونس العزيزة كل التقّدم واالزدهار

تقسيم » درّة البحيرة 2 « 
تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة ممّيز

ميّثل تقسيم دّرة البحرية 2 القسط الّثاين ملدينة متكاملة تسعى 
الرّشكة من خالله اىل االرتقاء باملشهد العمراين ملدينة تونس

تقسيم درّة البحرية 57 هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل 122 مقسام متعددة االستعامالت والوظائف   −

تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع   −

موقع جغرايف مركزي  −
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الوطني كيف  للحوار  الداعية  املبادرات  تتالت   *
ترون الحلول املناسبة للخروج من هذه األزمة؟ 

- لن يبخل املنتدى التونيس يف أن يكون طرفا يف 
الذي  دورنا  عىل  املحافظة  مع  البالد  إلنقاذ  املحاولة 
تعّودنا القيام به خالل السنوات السابقة وخاّصة دورنا 
واالجتامعية  االقتصادية  بالسياسات  عالقة  يف  النقدي 
البالد  أزمة  أّن  نعتقد  البيئة والهجرة. نحن  ويف قضايا 
هي  بل  سيايس  مسار  نتيجة  أزمة  ليست  التونسية 
أزمة نتيجة مسار اقتصادي واجتامعي لذلك البّد من 
دمج كّل هذه املسارات وهو ما سيعمل املنتدى عىل 
هي  التي  املبادرة  الخرباء ضمن  لجان  صلب  تحقيقه 

بصدد صياغة كّل تفاصيلها.
* أال ميكن حسب رأيكم أن تساهم مختلف هذه 

املبادرات املطروحة يف تشتيت الجهود؟
املدين  للمجتمع  بالنسبة  موّحدة  مبادرة  هناك   -
للشغل  التونيس  العام  )االتحاد  الرباعي  ينّسقها 
املحامني  وعامدة  اإلنسان  لحقوق  التونسية  والرابطة 
واالجتامعية(  االقتصادية  للحقوق  التونيس  واملنتدى 
األزمة  تساهم يف حلحلة  مبادرة  كّل  فإّن  وكام أرشت 
وهذه  إيجابيا.  صدى  تجد  أن  رشيطة  بها  مرحب 
السياسية بقدر ما هي  األزمة  تتجاوز حلحلة  املبادرة 
الجمهورية  لرئيس  والبّد  البالد  إلنقاذ  طريق  خارطة 
أن يتفاعل مع هذه املبادرة ويخرج من القوقعة التي 

أحاط بها نفسه.
قراءتكم  هي  ما  جرجيس  قضية  بخصوص   *

لخطاب الرئيس حول هذه الحادثة؟
الجمهورية  لرئيس  والتآمري  العنيف  الخطاب   -
الشأن  هو  مثلام  جرجيس  أهايل  مع  متواصال  يزال  ال 
عديد  يف  بوعوده  أخلف  فقد  التونيس  الشعب  مع 
وأّن  الحقيقة  كشف  سيتم  أنه  قال  عندما  املناسبات 

الدولة ستتعامل بجّدية مع املفقودين.
رئيس  لصورة  املخجل  من  أنّه  نعترب  واليوم 
الجمهورية أن يتورّط يف تضليل الرأي العام من خالل 
اإلعالن أّن مركب املفقودين وقع حجزه وموجود وفيه 
ثقب واألصل أن املركب غري موجود بتاتا وبالتايل ساهم 
يف نرش البلبلة وميكن القول إّن رئيس الجمهورية حاول 
خالل  من  األصلية  القضية  تحييد  خطابه  خالل  من 
الحديث عن تلّقي أموال من الخارج ونقل الرصاع إىل 

داخل الحركة االجتامعية نفسها .
مدنني  وايل  مثل  الجمهورية  رئيس  فإّن  وبالتايل 
أصبح جزءا من األزمة يف عالقة مبلّف جرجيس وليس 

جزءا من الحّل.
* يف عالقة مبلّف الهجرة غري النظامية كيف ميكن 

إيقاف هذا النزيف؟
- سنة 2022 كانت سنة استثنائية ألنّه وألّول مرّة 

يف تاريخ الهجرة غري النظامية يف تونس نصل إىل معّدل 
35 ألف مناصفة عرب طريق الرب والبحر إضافة إىل أن 
ألف مهاجر  قد منعت 36  كانت  التونسية  السلطات 
ويف  اإليطالية.  السواحل  إىل  الوصول  من  نظامي  غري 
واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  الوضع  هذا  ظّل 
العمومية  الخدمات  وتدهور  األزمات  وتتايل  املتعّفن 
يف  الرغبة  وستزداد  مرتفعة  الهجرة  مؤرّشات  ستظل 

الهجرة سنة 2023.
وسرنى خالل سنة 2023 ولدينا مخاوف أن تكون 
هذا  ظّل  يف  التونسية  السواحل  عىل  مأساوية  سنة 
هذه  إزاء  التونسية  السلطات  من  املريب  الصمت 
الفواجع التي تقع يف البحر وكذلك يف ظّل عدم وضع 
غري  الهجرة  قضايا  مع  التعامل  يف  واضحة  إسرتاتيجية 

النظامية.
هذا وقد حصلت تغرّيات كربى عىل مالمح الهجرة 
النظامية وغري النظامية وشملت هذه التغيريات الصورة 
فئات  عدة  لتشمل  تحّولت  التي  للمهاجر  النمطية 
املهنية٬  الكفاءات  من  وغريها  ومهندسني  أطبّاء  من 
سنة   3400 إيطاليا  إىل  املهاجرين  القرّص  عدد  بلغ  إذ 
2022 قارصا منهم ألف قارص صحبة عائالتهم و2400 
تشري  العائالت حيث  إىل هجرة  إضافة  عائالتهم  دون 
واملآيس  الفواجع  كّل  ورغم  عائلة.   700 إىل  تقديراتنا 
ستتواصل هذه الظواهر خالل السنة القادمة وستشهد 
هجرة العائالت زخام أكرث خاصة يف ظّل تدهور الوضع 

االقتصادي واالجتامعي.
* هل ترون أّن هناك إرادة سياسية يف التعامل مع 

ملف املفقودين؟ 
- إّن ملف املفقودين ملف قديم ومتجدد ،قديم 
الخطوات  ببعض  قامت  التونسية  الدولة  أن  باعتبار 
هذه  لكّن  املفقودين  لجنة  خالل  من   2015 سنة 
الخطوات بقيت متعرّثة ورسعان ما انقطع هذا العمل 
أنّهم  عىل  املفقودين  لعائالت  الدولة  تنظر  حيث 
الدولة  فإّن  وبالتايل  قرروا  ما  وزر  ويتحّملون  مذنبني 
التونسية ليس لديها إرادة سياسية للعمل عىل الكشف 

عن مصري املفقودين.
وميكن القول إّن الدولة تتفّص من مسؤوليتها وهي 
ونطالب  النظامية.  غري  الهجرة  وراء  والدافع  املتسبّبة 

باملفقودين  التونسية بخلق إطار وطني خاص  الدولة 
يجمع  أن  وميكن  الدول.  بأغلب  موجود  اإلطار  وهذا 
املفقودين  حول  املعلومات  كافة  الوطني  اإلطار  هذا 
املعطيات  بأرسع  العائالت  له  وتتّجه  وعائالتهم 
واإلحاطة  والنفسية  االجتامعية  املساعدة  ويقّدم 
بنك معطيات خاص  املفقودين ويتوىّل جمع  لعائالت 
الدول  معطيات  مع  مكافحته  ويتّم  باملفقودين 
املجاورة وبالتايل ميكن تقديم إجابة لعائالت املفقودين 

حول مصري أبنائهم.
* ما هو تعليقكم عىل السياق السيايس الذي متّر 
التي  بالتضييقات  وعالقته  جويلية   25 منذ  البالد  به 

طالت الحقوق والحريات؟
والحريات  الحقوق  لواقع  كربى  انتكاسة  هناك   -
حيث رأينا محاكامت وإحاالت عسكرية والحظنا كذلك 
عودة منظومة القبضة األمنية يف كّل الفضاءات العامة 
وخاّصة يف االحتجاجات االجتامعية وكذلك املحاكامت 
 .54 املرسوم  خالل  من  كذلك  الحظناه  وقد  األخرية 
تويّل  بعد  سوًء  ازداد  قد  والحريات  الحقوق  فواقع 
الرئيس كافة الصالحيات إذ أصبح الفضاء االفرتايض فيه 
نوع من الصنرصة والرقابة الذاتية خوفا من املنظومة 
والتي  بوضعها  الجمهورية  رئيس  قام  التي  الزجرية 
القانوين  املستوى  عىل  العدل  وزارة  بتنفيذها  تقوم 

ووزارة الداخلية عىل املستوى امليداين.
مع  سيام  االجتامعي  املناخ  تهدئة  ميكن  كيف   *

اتساع رقعة االحتجاجات االجتامعية؟
- من الصعب جّدا اليوم أن تستطيع إقناع مواطن 
مسلوب الحقوق أن يكّف عن النضال من أجل اسرتداد 
حّقه. فكّل األصوات التي ترتفع من أجل الحقوق هي 
أصحاب  إىل  تتوّجه  األصوات  وهذه  مرشوعة  أصوات 
فيه  نسري  الذي  الطريق  بأن  لهم  رسالة  وهي  القرار 

خاطئ. 
عىل  الجمهورية  رئيس  انتهجه  الذي  املسار  إّن 
إىل  منحاز  مسار  واالجتامعي هو  االقتصادي  املستوى 
والعائالت  الوطني  االقتصاد  عىل  املسيطرة  اللوبيات 
الفقرية  الفئات  لهذه  منحازا  مسارا  وليس  النافذة 
وبالتايل فعليه أن يتحّمل مسؤوليته يف ارتداداتها التي 
الجمهورية مستفيد  أّن رئيس  قريبا. صحيح  ستشمله 
هذه  لكن  واملدنية  السياسية  املعارضة  تشتّت  من 

املعارضة االجتامعية ستزداد يوما تلو اآلخر.
* تم استهداف السلطة الرابعة من خالل املرسوم 
من  القضائية  السلطة  استهداف  وكذلك   54 عدد 
خالل سلسلة اإلعفاءات األخرية فام هو موقفكم من 

استهداف استقالل السلطة القضائية؟
أن  والبّد  الذات  قامئة  سلطة  القضائية  السلطة   -

يكون ذلك دستوريا .

صحيح أّن املنظومة القضائية شهدت عّدة هنات. 
فمنذ ما بعد دستور 2014 كان يجب أن تكون السلطة 
اآلليات  فيها  الذات  وقامئة  مستقلة  سلطة  القضائية 
القانونية  الضامنات  كّل  فيها  لكن  الرقابية  واألساليب 

للقضاة للقيام بدورهم الفّعال .
* ما هي قراءتكم لقانون املالية لسنة 2023؟

- هناك معارضة واعية لهذا القانون، إذ عند تويّل 
إعداد مرسوم قانون املالية بصفة أحادية ودون ترشيك 
املعارضة، حيث  فإنّك ستجد حتام مثل هذه  الجميع 
قانون  ضمن  هشاشة  األكرث  الفئات  استهداف  وقع 
وإنهاكها،  املتوّسطة  الطبقة  إضعاف  ومزيد  املالية 
الطبيعي أن  الجبائية، ومن  العدالة  ناهيك عن غياب 
تكون نتيجة ذلك مثل هذا الحراك الذي نراه يتصاعد 
والذي  املالية  قانون  مبرسوم  عالقة  يف  اآلخر  تلو  يوما 

سيتصاعد أكرث فأكرث خاصة مع بداية تطبيق بنوده.
* كلمة الختام... 

املستوى  عىل  مرحلة  أخطر  يف  اليوم  تونس   -
أكرث  ولعّل  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس 
اجتامعية  بهزّات  أنّنا سنمّر  تفاؤال هو  السيناريوهات 
عنيفة بل وميكن أن ندخل يف مسارات خطرية يف عالقة 
واالجتامعية  االقتصادية  وتداعياته  السيايس  بالوضع 
العمومية وقصور  املالية  خاّصة يف صورة تواصل أزمة 
القدرة عىل السيطرة  الحلول وعدم  الدولة عن إيجاد 
عىل نسب التضخم والعجز عن ضامن التزويد باملواد 
األساسية وكذلك األزمة املناخية التي تلقي بظاللها عىل 
الوضع يف تونس وكذلك األزمة املائية، كّل ذلك يجعلنا 
ننتظر سيناريوهات مرعبة والذي ال نأمل أن نصل إليه 

مثلام حدث مع البلدان املجاورة.
* أّم إيّاد

هّزات اجتامعية عنيفة منتظرة والسنة احلالية ستكون مأساوية عىل السواحل التونسية 
الناطق الرسمي للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية رمضان بن عمر لـ »الشعب«:

االجتامعية  للحركات  الوطني  املؤمتر  لتوصيات  ومتابعة  للثورة  عرشة  الثانية  الذكرى  إحياء  مبناسبة 
واملواطنية املنعقد السنة الفارطة عقد املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية الندوة الوطنية 
مبشاركة ممثيل الحركات االجتامعية ومنظامت املجتمع املدين حول: »الحركات االجتامعية والسياسات 
العمومية«. وتّم إحياء الذكري 12 لثورة 17 ديسمرب 14 جانفي يف ظّل أزمة خانقة تتجيّل عالماتها يف 
التمويل والتهاب األسعار وارتفاع وترية االحتجاج االجتامعي ومنسوب الغضب والقلق  تواصل أزمات 

الذي يطال تقريبا كّل فئات املجتمع.
وحول الجهود الوطنية التي تهدف إىل وضع حّد لالنهيار ولبلورة مبادرة إنقاذ وطني جدية وأسباب 
الوقوف عىل فشل السياسيات العمومية يف التعاطي مع املطالب االجتامعية املتنوعة واملرشوعة التي 
التي  الرئيسية  املحاور  بعض  عىل  الوقوف  وملزيد  اليوم  إىل   2011 منذ  االحتجاجية  الحركات  حملتها 
يشتغل عليها املنتدى ارتأينا إجراء الحوار التايل مع السيد رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم املنتدى 

التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية وذلك عىل هامش الندوة املنتظمة. ولإلشارة فإّن هدف هذه 
الندوة هو إطالق برنامج عمل طوال سنة 2023 يهدف املنتدى من خالله إىل طرح العالقة بني الحركات 
االجتامعية والسياسات العمومية من زوايا متنّوعة تشمل الفاعلني والباحثني والخرباء وصّناع ومنّفذي 
السياسات العمومية إميانا منه بأّن تقاطع هذه الرؤى والزوايا صار رضوريا من أجل اإلنقاذ الوطني ومن 
أجل تحقيق أهداف الثورة ألجل ذلك ينزل هذا املرشوع ضمن قراءة شاملة ملا راكمته الحركة االجتامعية 
واملواطنية وملواطن العطالة التي تعيق اليوم التحول الدميقراطي يف تونس خاصة أّن عزوف املواطنني 
عن االنتخابات الترشيعية الفارطة ميّثل مؤّشا عن ضعف الثقة وعن قطيعة نعدها خطرية بني الناخبني 
ومؤّسسات الدولة وال ميكن لهذه الثقة أن تعود دون ربط الدميقراطية السياسية بالدميقراطية االجتامعية 

أي دون جعل املطلب الدميقراطي مطلب الجميع.

 تنتظرنا 
سيناريوهات مرعبة 
يف حال تواصل األزمة 
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بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

سوكوباك
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب  ولكّل العاملني بالفكر والّساعد  راجني للجميع املزيد 

من التقّدم واالزدهار  ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

* لطفي املاكني

انه  االنتخايب  بالشأن  املهتمة  املدين  املجتمع  منظامت  اعتربت 
العليا املستقلة  الهيئة  ومن خالل ما تم تقدميه من معطيات من قبل 
لالنتخابات ان هناك تواصل لنفس املسار املعتمد يف الدور االول وبالتايل 
الدكتور بسام  اكده  ما  او متغري وهذا  ان يكون هناك جديد  يتوقع  ال 
بخصوص  مالحظته  متت  ما  بينّ  الذي  »عتيد«  جمعية  رئيس  معطر 
الطعون املقدمة بعد صدور نتائج الدور االول )55 طعن( سقطت جلها 
هنا  يخف  ومل  االنتخابات  هيئة  قرارات  نقضت  منها   3 بإستثناء  شكال 
املرتشحي  أغلب  قبل  للقضاء من  اللجوء  توجد صعوبة يف  أننّه  محدثنا 
مكلفة  النها  املالية  الناحية  من  وخاصة  واالجراءات  اآلجال  ناحية  من 
مع مالحظتي عدم الحديث عن االوراق امللغاة يف الدور االول وعددها 

الكبري اذ له دالالت عديدة مل توضحها »اإليزي«.
قدمتها  التي  املعطيات  عند  »عتيد«  جمعية  رئيس  توقف  كام 
مرة  ألول  يحدث  يراه  ما  وهو  املرتشحي  انتامءات  بخصوص  »اإليزي« 
وكأن الهيئة وحسب تفسريه تسعى لدرء بعض االتهامات وأساسا تقديم 
هامة  قطاعات  اىل  ينتمون  كونهم  املرتشحي  تكوين  مغايرة عن  صورة 
ولهم مستويات علمية مرموقة اي بإمكانهم تقديم االضافة عند وصولهم 

اىل الربملان بعد الدور الثاين.
الحملة  ستتابع  »عتيد«  كون  قوله  معطر  بسام  الدكتور  ويواصل 
ومدى  الجاري  جانفي   16 االثني  يوم  منذ  انطلقت  التي  االنتخابية 
ما  عادة  الثانية  االدوار  يف  االنتخابية  الحمالت  ان  مع  تغريات  حصول 
يكون نسقها أقل بعد ان يتقلص عدد املرتشحي كام ان بعض االحزاب يف 
التجارب املقارنة تقوم بتحالفات ملنح اصواتها ملن ترى انهم االقرب اىل 

توجهاتها لكن هذا ال يحدث يف تونس.
وأعتقد ان تنشيط الحملة االنتخابية يكون دامئا مرتبط باملرتشحي 
وقدرتهم عىل التفاعل مع املواطني من خالل ما سيقدمونه من برامج 
اال ان الحملة االنتخابية للدور االول ظلت مقترصة عىل طرح مواضيع 
الربملان يف  البلدية وليس عىل  املجالس  املنافسة هي عىل  محلية وكأن 
حي ان ما متر به البالد من أوضاع اقتصادية واجتامعية صعبة تستدعي 
تقديم تصورات وبدائل عىل املستوى الوطني وعدم االقتصار عىل مسائل 
فإن  وبالتايل  املستقبيل،  األفق  ويف  الجغرافية  الدائرة  يف  ضيقة  محلية 
مقولة  امام  يضعنا  قد  االنتخابية  الحملة  خالل  الطريقة  نفس  اعتامد 
نفس االسباب ستؤدي إىل نفس النتائج أي ان نسبة املشاركة قد تكون 
اضعف من الدور األول وهو ما يحمل املرتشحي مسؤولية تغري الطريقة 

واملسائل املطروحة خالل الحملة االنتخابية.
مختلف  ملالحظة  استعدادهم  عن  »عتيد«  جمعية  رئيس  وذكر 
انه ال ميكن  بالرغم من  الترشيعية  االنتخابات  الثاين من  الدور  مراحل 
تجاهل تداعيات املناخ العام الذي تعيشه البالد اال ان مسؤوليتنا تحتم 
علينا ان نكون جاهزين للقيام بدورنا بعيدا عن تأثريات اي كان معارضا 
بتقديم  املراحل  مختلف  من  االنتهاء  بعد  سنقوم  اننا  كام  مساندا  او 
تقريرنا متضمنا عديد التوصيات بغرض القيام مبراجعات ملسار العملية 

االنتخابية.

* توسيع دائرة االهتمام
من جهته توقف عبد الحق السلطاين كاتب عام جمعية »مالحظون 
بال حدود« عند التربيرات التي قدمتها »اإليزي« يف عالقة بنسبة املشاركة 
بعملية  ربطها  عىل  االنتخابات  هيئة  رئيس  ارصار  عن  تساءل  حيث 

احتساب من تم تسجيلهم آليا يف حي ان يجمع بعلم ان هناك حالة 
عزوف ال ميكن تجاهلها ويذهب محدثنا يف القول كون ذلك التربير هو 
خطوة استباقية من امكانية تدين نسبة املشاركة يف الدور الثاين واضاف 
تحتاج  التي  هي  االنتخابية  للحملة  االتصالية  السياسة  اسرتاتيجية  ان 
للمراجعة حتى يعرتف املواطن عن قرب عن املرتشحي وبرامجهم وأكد 
هنا عىل ان دور »اإليزي« البد ان يقترص عىل ضبط آليات  الحملة يف 

حي عىل املرتشح القيام بحملته والهيئة تراقبها.
بي  اعتامدها  »اإليزي«  أقرت  التي  التلفزية  املناظرات  وبخصوص 
انها جيدة كفكرة  السلطاين عىل  الحق  الثاين عربنّ عبد  للدور  املرتشحي 
مع تخوفه يف الوقت نفسه من ان يكون لها مفعول عكس ذلك أي انه 
الخربة  ان  اال  مرموق  علمي  مستوى  لها  ترشحات  وجود  من  وبالرغم 
تعوزهم يف مثل هذه املواعيد التي تحتاج للخطابة والفصاحة لتقديم 
ان  حدود  بال  مالحظون  جمعية  عام  كاتب  وذكر  املتلقي  تشدنّ  صورة 
هناك عدد غري قليل من املرتشحي خالل الدور االول تخلفوا عن الحصص 
التلفزية لعدم استعدادهم ملواجهة االعالم او خوفهم من نتائج ظهورهم 
مبارشة وأكد يف ذات االطار عىل رضورة توسيع دائرة اهتامم املرتشحي 
النطاق املحيل الضيق يف  التي يطرحونها عىل  حتى ال تقترص املواضيع 
الوقت الذي يستدعي فيه العمل الربملاين رؤية اشمل للملفات الوطنية.

المجتمع المدني والدور الثاني لالنتخابات التشريعية

نفس الطريقة ستؤدي إىل نفس النتائج !
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* هل تعتقد انه ميكن مبثل قانون املالية الجديد 
الحكومة  عنه  تحدثت  الذي  التنمية  مخطط  تنفيذ 

مؤخرا؟
اي  12 سنة  منذ  التونسية  الدولة  عامة  بصفة  ـ 
املدى  عىل  اسرتاتيجية  ليها  توجد  ال   2011 بعد  ما 
األسايس  مشغلها  املتعاقبة  الحكومات  ان  ذلك  البعيد 
للمدى  تغييب  هناك  كان  وبذلك  املالية  التوازنات 
البعيد وخاصة املخططات الكربى التي مل تكن موجودة 
مالية  لقانون  وبالنسبة  املتعاقبة  الحكومات  لدى 
2023 ال وجود الصالح شامل وان كان ليس رضورة يف 
اخرى  اصالحات  مشاريع  يف  يكون  وقد  القانون  ذلك 
الحكومة  من  ننتظر  ونحن  املالية  قانون  اطار  خارج 
وهنا  الالزمة.  باالصالحات  للقيام  بالشجاعة  تتسم  ان 
بعدها  الجباية  ان تسرتجع  التأكيد عىل رضورة  وجب 
االقتصادي يف التأثري عىل الفاعلني اإلقتصاديني لتحقيق 

النمو والرثوة لضامن االستقرار االجتامعي.
الجباية  عىل  املفرط  الرتكيز  تفرس  كيف   *

والرضائب يف قانون املالية 2023؟
ـ قانون املالية به 77 فصال ميكن القول ان اغلب 
الفصول مقبولة لكن هنا اشكال يف البعض منها جعله 
العام فإن قانون  املبدأ  االنتقادات واذا عدنا إىل  محل 
الشامل  واالصالح  املالية  التوازنات  قانون  هو  املالية 
الحظنا  لكننا  خاص  بقانون  يكون  ان  يجب  للجباية 
النصوص  يف  مسبوق  غري  تضخم  االخرية  السنوات  يف 
الثقة  مناخ  عىل  اثر  جبايئ  استقرار  وعدم  الجبائية 

للفاعلني االقتصاديني.
التونسية  الحكومة  ان  عامة  بصفة  كان  وان 
خلق  دورها  لكن  باالستثامر  القيام  دورها  من  ليس 
املناخ املالئم اإلستثامر بتوفريها كل ممهدات وعنارصه 
مع  االستامرلكن  من  االعامل  رجال  لتمكني  الرضورية 
الثقة الالزمة لالقتصاد الوطني وملناخ  رضورة ان توفر 

االعامل.
افعال  التي كانت محل ردود  وبالنسبة للفصول 
الذي   59 الفصل  بالخصوص  نذكر  االطراف  عديد  من 
القيام  حالة  ثقيلة يف  بخطايا  التونسية  الرشكات  يثقل 

بالترصيح التصحيحية ويف حالة املراقبة الجبائية.
املخاطر  ارتفاع  يف  الفصل  هذا  خطورة  وتكمن 
جبائيا  املتهّربة  للرشكات  بالنسبة  فقط  ليس  الجبائية 
بل بالنسبة للرشكات التي تعمل يف شفافية باعتبار ان 
الذي  تأويل  محل  هي  الجبائية  النصوص  من  العديد 

يختلف بني نظرة الرشكة ونظرة االدارة الجبائية.
اآلداء  نسبة  من  يرفع  الذي   40 الفصل  كذلك 
والسكن  املهني  والتكوين  التعليم  لقطاع  بالنسبة 
كانوا  انهم  باعتبار  الصحة  ومؤسسات  الجامعي 
التفاضلية وهنا  الرشكات  بنسبة رضيبة عىل  يتمتعون 
اولوية  تعد متثل  مل  كونها  القطاعات  مكانة هذه  تربز 
بالنسة للحكومة التونسية وهو يعترب تخيل من الدولة 
الدولة  تدعم  انها  رغم  القطاعات  هذا  دعم  عىل 
قد  ما  وهذا  الحيوية  القطاعات  هذه  يف  مجهوداتها 
يأثر عىل اسعار الخدمات التي تقدمها لعديد الرشكات 

االجتامعية.
* ما هي تداعيات ارتفاع االداءات عىل عدد من 

القطاعات الحيوية؟
علينا لفت نظر الحكومة اىل ان التعليم والتكوين 
التهاون  ميكن  ال  املستقبل  نحو  جرسا  ميثالن  املهني 
والتعليم  التكوين  ان  الصدد  هذا  يف  ونالحظ  بشأنه 
يف بعض املناطق داخل الجمهورية هو دون املطلوب 
واذا كانت الدولة التونسية قد اعتمدت عىل سياسات 
جبائية لتنمية املناطق الجهوية فان هذه السياسات مل 
تغري الواقع ومل تحّسن بطريقة ملحوظة مستوى عيش 
باصالح  للقيام  الوقت  حان  انه  ونعتقد  املناطق  هذه 
الداخلية  املناطق  والتكوين يف بعض  للتعليم  جوهري 

اسرتاتيجي  بتشخيص  القيام  من  ينطلق  االصالح  وهذا 
يف األسباب التي أدت إىل هذه الوضعية وكذلك تطبيق 
التوصيات التي انبثقت عن هذا التشخيص فاذا كانت 
فانها  الواقع  تغيري  عىل  قادرة  غري  التونسية  الدولة 
عىل  االوضاع  الصالح  إيجابية  بوادر  بعث  إىل  مدعوة 
هذا  يكون  ان  وال ميكن  البعيد  ومثله  املتوسط  املدى 
املهني  والتكوين  التعليم  منظومة  بإصالح  اال  االصالح 

يف هذه املناطق.
القيمة  يف  الزيادة  الفصول  بعض  أقرت  ملاذا   *

املضافة رغم انعكاساتها السلبية عىل املستهلكني؟
نسبة  من  يرفع  الذي   58 الفصل  نذكر  هنا  ـ 
التسبقة من 10٪ إىل 15٪ عىل واردات مواد االستهالك 
التونسية  الدولة  تعاقب  ان  الطبيعي  من  انه  حيث 
تنطبق  املقابل  يف  لكنها  جبائيا  تتهرب  التي  الرشكات 
متثل  ان  وميكن  موردة  رشكة  كل  عىل  الزيادة  هذه 

انعكاسات سلبية عىل االسعار.
نسبة  الرتفيع يف  للجدل هو  مثري  أهم فصل  أما 
باملهن   44 بالفصل  الواردة  املضافة  القيمة  عىل  االداء 
الحرة من 13٪ إىل 19٪ مام قد يأثر عىل االسعار رغم 
وهو  الحريف  املبدأ  حيث  من  يتحملها  القيمة  ان 
إنعكاس  لها  الزيادة  هذه  مثل  فإن  النهايئ  املستهلك 
خدمات  )مثل  الخدمات  عديد  أسعار  عىل  سلبي 
واملحاسبني  واملهندسني  التنفيذ  وعدول  املحامني 

وعمليات الطب وجراحة التجميل(.
املالية  قانون  مجمل  عىل  مآخذك  هي  ما   *

واملراجعات املستوجبة اتخاذها؟
الرتفيع  املالية يف  قانون  ـ هناك فلسفة عامة يف 
يف الرضائب بالنسبة الصحاب الرثوات وكذلك اصحاب 
مقابل  السندات  واصحاب  األموال  ورؤوس  الرشكات 
الطبيعيني  االشخاص  عىل  الرضيبة  يف  التخفيض 
املساهمة  يف  التخفيض  عىل  املالية  قانون  نص  حيث 
االجتامعية من 1٪ إىل 0٫5٪ مام ميّكن االجراء يف ترفيع 
عىل  الرضيبة  نسبة  ملراجعة  مخطط  وهناك  جزيئ 
عىل  الرضيبة  يف  يخفض  قد  مام  الطبيعيني  االشخاص 
أصحاب الدخل املحدود يف حال إلتزمت الحكومة بهذا 

التميش.
كانت  وان  التي  الفصول  من  العديد  توجد  كام 
االمتيازات  بعض  رشدت  أو  اآلداءات  بعض  يف  رفعت 
الدورة  عىل  تأثريها  عدم  باعتبار  مقبولة  تبقى  فانها 
االقتصادية وهناك بعض االمتيازات التي افردها قانون 
اعادة  أجال  يف  التميديد  مثل  مناسبة  وهي  املالية 
الهيكلة املالية للمؤسسات وتحيني آجال اسرتجاع فائق 
املصدرة  الرشكات  مبيعات  والرتفيع يف  املضافة  القيمة 
العقارات  تقييم  إلعادة  الجبايئ  النظام  ومراجعة  كليا 
االستثامرات كام  للتشجيع عىل  كافية  تبقى غري  لكنها 

لبعض  الجبائية  نظام  معالجة  عىل  املالية  قانون  نص 
القطاعات وبعض االمتيازات ذات البعد االجتامعي.

املالية  لقانون  املستوجبة  للمراجعات  وبالنسبة 
ذات  االجراءات  ببعض  القيام  يجب   2023 لسنة 
املردودية االقتصادية التي ميكن لها ان تساهم يف خلق 
الرثوة ويكون لها تأثري مبارش عىل االستثامر والتصدير 
التي  االسعار  وارتفاع  التضخم  من  الحد  عىل  وكذلك 
للمواطنني وهذه  الرشائية  القدرة  تأثري سلبي عىل  لها 
االجتامعيني  الرشكاء  مع  بالتشاور  تكون  املراجعات 
مثل  يف  لدوره  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  واولهم 

هذه االوضاع التي متربها البالد.
التعاطي  عىل  الحكومة  قدرة  يف  تعتقد  هل   *
النقد الدويل خاصة يف ملف رفع  مع رشوط صندوق 
أغلب  عىل  انعكاسات  من  عنه  سيرتتب  وما  الدعم 

فئات املجتمع؟
ـ هناك توجه ابرزته مفاوضات مع صندوق النقد 
يف  املسؤولني  عن  الصادرة  ترصيحاته  حسب  الدويل 
الحكومة يف ما بات يعرف بـ »ترشيد الدعم« وان كانت 
املتوسط  املدى  وعىل  شاملة  اسرتاتيجية  لها  الحكومة 
منح  بتقديم  املصاحبة  مع  للدعم  التدريجي  للرفع 
التوجه  هذا  من  سيترضرون  الذين  للمواطنني  عينية 
الدعم  ميزانية  الرقام  تفحصنا  خالل  من  الحظنا  فاننا 
التخفيض الجزيئ يف هذه امليزانية لسة 2023 مام يؤكد 
عىل ان بعض املواد )كهرباء غاز محروقات...( ستشهد 
ان  كذلك  مالحظة  كام متت   2023 سنة  ارتفاعا خالل 
التخفيض من ميزانية الدعم يفوق مبلغ الرتفيع  مبلغ 
وتربز  املحدود  الدخل  من  للعائالت  املسندة  املنح  يف 
ومبلغ  النظام  بهذا  املنتفعة  العائالت  عدد  ان  االرقام 
املنحة سيشهد ارتفاعا سنة 2023 لكننا ال منلك دراسة 
التوجه اىل حدود سنة  واضحة ومعمقة عن مآل هذا 

.2026
تزامنت   2022 سنة  ان  اليه  االشارة  يجب  وما 
العاملي  املستوى  عىل  صعبة  اقتصادية  ظروف  مع 
وانعكست عىل بالدنا باالضافة اىل عدم ابرام اتفاق مع 
إىل ضغط رهيب عىل  ادى  الدويل مام  النقد  صندوق 
تتجاوز  ان  التونسية  للدولة  ميكن  وال  الدولة  ميزانية 
الجهود  بتظافر  اال  املرحلة  وتحديات  الوضعية  هذه 
الوطنية  االجتامعية واملنظامت  الرشكات  والتفاعل مع 
العاجلة  الحلول  االقتصاديني اليجاد  والفاعلني  واملهنية 
املقابل  يف  لكننا  الظرف  هذا  تجاوز  من  متّكن  التي 
نركز عىل رضورة القيام بإصالحات هيكلية وعىل اتباع 
تحقيق  من  متكن  املدى  وطويلة  متوسطة  اسرتاتيجية 

االهداف االقتصادية.
* ما هي االجراءات املطلوبة من الحكومة للحد 
من عديد الظواهر الناتجة عن ترّدي االوضاع املعيشية 

واولها الهجرة خاصة اصحاب الخربات والكفاءات؟
ـ ما يجب توضيحه انه وبالرغم من عديد الخرباء 
يتحدثون عن نهب ثروات البالد الطبيعية ورغم اهمية 
ذلك ورضورة املحافظة عىل مقدرات الشعب التونيس 
الحقيقية  الرثوة  نهب  عن  يتحدث  منهم  القليل  فإن 
نالحظ  وهنا  االدمغة  هجرة  ونعني  التونيس  للشعب 
الكفاءات والخربات يف مجاالت متعددة  مغادرة آالف 
سلم  يف  بأولوية  يحظى  املوضوع  هذا  يكون  ان  دون 
اهتاممات الحكومات املتعاقبة حيث ان هذه االدمغة 
يسبب  مام  بها  يقيمون  اخر  بلدان  منو  يف  ستساهم 
يعد من  انه مل  واعتقد  التونسية  للدولة  خسارة كربى 
التغاظي عن هذا امللف وهنا يجب تشخيص  املمكن 
االسباب التي أدت اىل هذا النزيف والقيام باالجراءات 
ولكن  الكفاءات  هجرة   من  للحّد  فقط  ليس  االزمة 
لرضورة ارسال رسالة ايجابية البنائنا يف املهجر للعودة 
او  تونس  يف  االستثامر  االقل  عىل  او  الوطن  ارض  اىل 
عىل  ذلك  وقبل  التونسة  البنوك  يف  اموالهم  ايداع 
الظروف  وتوفري  بنخبتها  االعتناء  التونسية  الحكومة 
بعض  ساند  قد  املالية  قانون  كان  وان  لهم  املناسبة 
الصناديق او تكوينها الهداف معينة قد تكون رضورية 
فان من املتأكد ايضا خلق صندوق لهذا الغرض ستكون 

نجاعته االقتصادية مهمة جدا.
* أي مهام ستكون لهذا الصندوق؟

ان  يفرتض  الذي  الصندوق  هذا  مهمة  تتمثل  ـ 
او دعم  الحكومة يف خلقه مستقبال يف مساندة  تفكر 
العايل  املستوى  ذات  التونسية  والكفاءات  الخربات 
مناعة  يعزز  مبا  القطاعات  منهم جميع  تستفيد  حتى 
من  اخرى  دوال  تستقطبهم  ان  دون  البالد  واستقرار 
عديدة  واغراءات  امتيازات  من  لهم  توفره  ما  خالل 
واقرتح هنا تنظيم ندوات فكرية واالستامع اىل الخرباء 
اليجاد حلول فعلية بعيدا عن الشعارات الستفادة من 
دول  إىل  بهجرتها  نزيفا  تعرف  التي  التونسية  االدمغة 

مختلفة.

* حوار: لطفي املاكنيمهدي اللوز االستاذ الجامعي المتخصص في الجباية لـ »الشعب«الثقافة 

* ناجح مبارك 

  منذ 2011 ال توجد لدى الحكومات املتعاقبة اسرتاتيجية ملخططات كربى
أجمعت مختلف القراءات والتحاليل الصادرة عن الخرباء واملختصني ان قانون املالية 2023 
بعث  مناخ  بتوفري  الرثوة  خلق  عىل  والتحفيز  للدولة  االجتامعي  والدور  بالتنمية  له  عالقة  ال 
املشاريع والنهوض باملناطق الداخلية التي مازالت تنتظر القرارات التي ستخرجها من التهميش 
وانعدام املرافق والخدمات االساسية وهذا ما كان منطلقا للحوار مع االستاذ الجامعي مهدي 
اللوز باعتباره متخصصا يف الجباية وعضوا باملجلس الوطني للخرباء املحاسبني اذ توقف عند عدد 
من الفصول التي ستزيد من فرض الرضائب عىل قطاعات كان يفرتض ان تجد الدعم واملساندة 

من قبل الدولة التي يبقى لها دور ريادي تجاه عديد الفئات من املجتمع.
التوازنات املالية وهذا ما  اللوز أن قانون املالية ركّز بدرجة اوىل عىل تحقيق  وبنّي مهدي 
تسبب يف طغيان الجباية بأغلب فصوله  وهو منحى أصبح عادة متبعة لغياب رؤية لالصالح من 
قبل جميع الحكومات يف الوقت الذي تتطلب فيه الظرفية التي متر بها بالدنا توفر منهجية تراعي 

اغلب الفئات والقطاعات والجهات خاصة الداخلية منها.

ذهب عدد من املحللني االقتصاديني واساتذة 
بأهمية  اإلقرار  إىل  التونسية  بالجامعة  االقتصاد 
مارس  شهر  خالل  تعدييل  مالية  قانون  صياغة 
املقبل، اذا ما أخذت الحكومة الحالية او حكومة 
باملالحظات  الشعب  نواب  مجلس  تركيز  بعد  ما 
املقدمة من الخرباء وأهل املهن والحرف وأصحاب 
هذا  واملهنية.  االجتامعية  واملنظامت  الهياكل 
الجبائيني  املستشارين  من  عدد  ملسه  التوجه 
والخرباء املحاسبني ممن التقوا وزيرة املالية سهام 
تعديل  امر  األمر،  يف  وتداولوا  البوغديري  منصية 
قانون املالية عدد من اهل االختصاص االقتصادي 
املتوسطية  الدراسات  مركز  انشطة  ضمن  واملايل 
احمد  االستاذ  املركز  رئيس  يتقدمهم  والدولية 

إدريس.
ويف رؤية احمد إدريس رئيس مركز الدراسات 
يف  الحاصلة  التناقضات  فإن  والدولية  املتوسطية 
فصول قانون املالية لسنة 2023 ينبع من الصياغة 
والحرف  املهن  اهل  بني  التوافقية  وغري  اآلحادية 
من  والحبائية  املالية  واالدارة  جهة  من  وممثليهم 
جهة أخرى. هذا إضافة إىل التناقضات يف التوجهات 
بني الحكومة املقدمة للمرشوع ورئيس الجمهورية 

املالية  قانون  إىل كون صياغة  إضافة  قيس سعيد، 
السيايس  االفق  يف  باالنسداد  يتميز  ظرف  يف  جاء 
وغياب الرؤية وسط اضطرابات سياسية واقتصادية 
لقانون  ومجتمعي  مهني  ورفض  واجتامعية 

االكراهات.
املالية  السياسات  يف  الباحث  يستبعد  ومل 
زهري  بجندوبة  القانونية  العلوم  بكلية  العمومية 
معلم »أن اكراهات صندوق النقد الدويل والحاجة 
إىل اإلقراض مع إظهار نوايا اإلصالحات االقتصادية 
إقرار  تستوجب  الصندوق  لخرباء  واالجتامعية 
قانون تعدييل خالل شهر مارس، مؤكدا ان قانون 
اقتصادي  وضع  يف  ينجح  لن  الرضيبي  الضغط 
واجتامعي يتميز بالتدهور« من جهة أخرى أوضح 
بعض  يف  الطعن  إمكانية  »أن  معلم  زهري  االستاذ 
فصول قانون املالية بصيغته الحالية وارد وذلك من 
أمام رضورة  الباب  يفتح  مام  اإلداري  القضاء  قبل 

التعديل لعدد من األبواب والفصول.« 
ال باب مليزانية مجلس نواب الشعب 

مع  املنتظر  التعدييل  القانون  هذا  يتزامن 
مل  والذي  الجديد  الشعب  نواب  مجلس  تركيز 
تتضمن بنود وأبواب ميزانية الدولة لسنة 2023 اي 

باب لرصد آليات تسيريه ورصف منح أعضائه. رغم 
ميزانية  بضم  يتعلق  قد  االمر  أن  يرى  البعض  ان 
األقاليم  مجلس  وميزانية  الشعب  نواب  مجلس 
الحكومة  لرئاسة  الترصف  ميزانية  إىل  والجهات 
السنوات  ميزانية  ان  والحال  الجمهورية  رئاسة  او 
الفارطة تضمنت أبوابا ملجلس نواب الشعب بل إن 
تلك امليزانية كانت من أولويات النواب وعادة ما 

تناقش قبل ميزانية الوزارات حتى السيادية منها.
عبد  االقتصادي  والخبري  الباحث  وحسب 
قد  الرضيبة  قاعدة  توسيع  فإن  بودريقة  القادر 
تنشط االقتصاد ولن تفتح الباب أمام االستثامر ال 
مل  القانون  هذا  كون  عالوة  الخارجي  وال  الداخيل 
املؤسسات  بعث  لدعم  واضحة  إجراءات  يتضمن 
يف  انشطتهم  توسيع  عىل  املستثمرين  وتحفيز 
االمتيازات  وتوضيح  االقتصادية  واملناطق  الجهات 
مترضر  ومناخ  تنافيس  عاملي  مناخ  يف  املطلوبة 
الحرب  وتداعيات  كورونا  جائحة  مخلفات  من 
بنقطة  ارتفع  الجبايئ  الضغط  األوكرانية.  الروسية 
واحدة ليصل إىل 25 ٪ بعد أن كان يف حدود 24 
القانون مل يتضمن رؤية   .2022 ٪ يف ميزانية سنة 

لسياسة اقتصادية واضحة املعامل لسنوات قادمة.

انخفاض األداء 
توجهات  تتضمن  االقتصادية  الرؤية  هذه 
يف  مشاريع  من  بعثه  يجب  ما  وتوضح  مالية 
ويف  مثال  واملتجددة  البديلة  والطاقات  الصناعة 
لتوريد  حوافز  إىل  تطرق  القانون  فإن  الباب  هذا 
يف  والتخفيض  الخصم  ولكن  الكهربائية  السيارات 
بآليات  املؤسسات  وتزويد  توريدها  عل  األداءات 
ومعدات الشحن لن ينعكس عىل اسعار السيارات 
عند بيعها للخواص وهذا ما الحظه االستاذ إسكندر 
للحوكمة  التونسية  الجمعية  رئيس  السالمي 
للصحافيني  وتكويني  تفسريي  يوم  خالل  الجبائية 
االفريقي  باملركز   2023 لسنة  املالية  قانون  حول 
لتدريب الصحافيني واالتصاليني. مؤكدا كذلك عىل 

رضورة تعديل القانون خالل شهر مارس املقبل.
سجلت ميزانية سنة 2023 األولية زيادة بـ 14 
التقديرية  امليزانية  لتبلغ   2022 مبيزانية  مقارنة   ٪
فرضيات  عىل  بنيت  ميزانية  وهي  مليار  الف   70
العاملية  السوق  يف  البرتول  بسعر  متصلة  معينة 
اإلجاميل  املحيل  الناتج  ومنو  الفسفاط  ومداخيل 
املالية يقتيض  الثابتة عند  1،8 ٪. قانون  باألسعار 
الذاتية للدولة بنسبة 12،5 ٪ لتصل  تنمية املوارد 

الحكومة توسع  الف مليار وهذا ما جعل   46 إىل 
املشمولة  األنشطة  ومن  الرضيبية  القاعدة  من 
االستهالك  الدخل ورضيبة  والزيادة يف رضيبة  بها 
ورضيبة القيمة املضافة والرضائب القمرقية بنسبة 
ال  تتجاوز  الرضائب  ما يجعل  16 ٪. وهذا  تفوق 
60 ٪ من متويل ميزانية الدولة وقد بلغت املداخيل 
من الرضائب 30 الف مليار سنة 2019. حينها كان 

الضغط الجبايئ قد وصل إىل 25 ٪.
الغضب املجتمعي 

املالية  قانون  يف  الحكومة  تعدل  أن  يُنتظر 
من  الواسع  الرفض  إىل  بالنظر  وذلك   2023 لسنة 
املنظامت املهنية واملستهلكني وأصحاب املؤسسات 
اإلجراءات  فإن  ذلك  من  واملتوسطة  الصغرى 
التعديل ستتصل بإلغاء بعض الفصول  املنتظرة يف 
خدمات  عىل  اآلداء  من   ٪  5 بدفع  مثال  الخاصة 
الفصول  وتعديل  املرشوبات  توزيع  مؤسسات 
أن  املنتظر  من  كام  بالرشكات.  الخاصة  الرضيبية 
رئيس  عىل  املعدلة  وفصوله  القانون  هذا  يعرض 
الجمهورية قيس سعيد من أجل اإلمضاء قبل النرش 
بالرائد الرسمي مجددا ويف نسخة معدلة وقد يُنظر 
يف بعض فصولها مجلس نواب الشعب.                                               

 لم يخصص بابا لمجلس النواب الجديد

نحو إقرار قانون مالية تعديلي منتصف شهر مارس املقبل 
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يف غياب اسرتاتيجية واضحة، وغياب سياسات فعلّية 
لرتشيد االستهالك أجمع الخرباء عىل أن بالدنا تُعاين، 
فقرا مائيا، إذ أنها باتت مهّددة بالشّح املايئ، وذلك 
بالتغّي  مرتبطة  وأخرى  طبيعّية،  عوامل  بسبب 
عىل  مقبلة  تونس  أّن  إىل  البعض  وذهب  املناخي. 
منها  عوامل  لعدة  املياه  شح  بسبب  صعبة  فرتة 
رضورة  يستوجب  الذي  األمر  املناخية  التغّيات 
إعداد اسرتاتيجّية وطنّية يف املوارد املائّية والتعجيل 
االنطالق  جانب  إىل  الزراعات  تحدد  خارطة  بوضع 
وبشكل عاجل يف تجديد الشبكات وصيانتها وإصالح 
األعطاب عىل مستوى قنوات توزيع املياه مع دعم 
الرثوات  عىل  واملحافظة  البديلة  الطاقات  استعامل 
الطبيعية والتشجيع عىل إنجاز مواجل لتخزين مياه 

األمطار.

حول هذا املوضوع توجهنا بالسؤال إىل األستاذ محمد 
أكرم هوميل باحث يف التاريخ املعارص بجامعة تونس 
الذي أشار إىل أن هناك إجامعا حول اإلقرار بتصنيف 
مرتبطة  أزمة  تشهد  باتت  التي  الّدول  تونس ضمن 
باملاء وأصبحت تهّدد السلم وتدفع باملجتمع املحّل 
نحو االحتجاج وتكثيف املطالبة بتوفري املياه وتحسني 
أّن  »هل  وتساءل  انقطاعها.  تواصل  وعدم  جودتها 
اعتبار تونس بلدا فقريا مائيّا هو حقيقة يجب التسليم 
والبرشيّة  االقتصادية  املائيّة  االحتياجات  أّن  أم  بها، 
أكرث بكثري من اإلمكانيات املوجودة والبالد غري قادرة 
املياه  الترصّف يف  أّن هناك خلال يف  أم  عىل تعبئتها، 
ومعالجة هذا الخلل ستمكننا من تحقيق توازن بني 
العرض والطلب واكتفاء ذاتيّا يجعل حاجيات الفرد 
التحّقق؟  ممكن  هدفا  تصبح  املياه  من  واملجموعة 
هذا  يف  إعدادها  تم  التي  الدراسة  صلب  أنه  وأفاد 
اإلطار تم البحث يف حقيقة اإلمكانيات املائيّة للبالد 
حتى  توفريها  الالزم  املائيّة  املوارد  وحجم  التونسيّة 
يخرج الفرد من دائرة الفقر املايئ )400 مرت مكّعب 
الدوليّة  املعايري  تقرّه  الذي  املستوى  ويحّقق  حاليّا( 
عىل  والعمل  األقل(.  عىل  سنويّا  مكّعب  مرت   900(
تونس  يف  املياه  من  البرشي  االستهالك  حجم  فهم 
العام،  االستهالك  جملة  من  االستهالك  هذا  ونسبة 
وهو ما يجعلنا نحّدد القطاع االقتصادي األكرث إنهاكا 
للموارد املائيّة والسبل الكفيلة بعقلنة حاجيات هذا 
القطاع بغاية التخل عن األنشطة املكلفة مائيّا وغري 

املجدية اقتصاديّا واجتامعيّا.
وكذلك الرتكيز يف هذا العمل أيضا عىل تفكيك اإلطار 
الثورة  وحامية  وتوزيع  الستغالل  املنظّم  الترشيعي 
ملبدأ  الترشيعات  مالءمة  مدى  لفهم  وذلك  املائيّة، 
لتطّور  املياه  قوانني  مواكبة  املياه، ومدى  دميقراطيّة 
الحايل.  واالجتامعي  واالقتصادي  املناخي  الواقع 
التعامل  يف  الحكومات  جديّة  مدى  عىل  والوقوف 
مع املسألة املائية كحق أسايس وكخدمة عامة وليس 
الخصخصة واالستثامر  كسلعة مفتوحة عىل دعوات 

الخاص.
مع صياغة جملة من املقرتحات والتوصيات التي بات 
واإلشكاالت  النقائص  لتاليف  فيها  التفكري  املهّم  من 

والنجاعة  فالحوكمة  تونس،  يف  املياه  ألزمة  املغذيّة 
الترشيعات ومراجعة االخالالت  الترصّف وتحوير  يف 
خاصة املتسبّبة يف اإلهدار املتنامي للموارد املائيّة من 

شأنه أن يخّفف من وطأة األزمة املائيّة بتونس.

سوء تصرف
أشار الباحث إىل أنه تم صلب الورقة البحثية التي تم 
إعدادها تناول قضية املياه يف تونس فهل أّن األزمة 
املائية  ناتجة عن سوء الترصف يف املوارد  حتمية أو 
بنسبة  تعتمد  املائية  إمكانياتنا  أن  املتحدث  وأفاد 
الكبري  االستغالل  عىل  وكذلك  األمطار  عىل  كربى 
للموارد الجوفية وقد مكن هذا االستغالل من تعبئة 
ضئيلة  نسبة  وهي  التساقطات  مياه  من  باملائة   10
مسألة  يف  التفكري  الرضوري  من  فإنه  وبالتايل  جدا 

العناية بالسدود وتوسعة طاقة استيعابها.
ناهيك  التونيس غري مستقر  املناخ  أن  وأفاد محدثنا 

عن تأثري التغريات املناخية.
وقال أن الفالحة التونسية تستنزف الكثري من املياه 
للقطاع  املياه موجهة  باملائة من  أكرث من 80  أن  إذ 
توفر  ال  الفالحة  فإن  ذلك  رغم  أنه  معتربا  الفالحي 
اكتفاءنا الذايت وهي موجهة نحو غراسات غري ثانوية 
الحبوب  وزراعات  الكربى  الزراعات  أولوية  ترك  مع 
املائية  الرثوة  الفالحة تستنزف  والبقول وبالتايل فإن 

وال توفر األمن الغذايئ.

األمن الغذائي
وال  املائية  الرثوة  تستنزف  فالحتنا  إن  محدثنا  قال 
توفر األمن الغذايئ مشريا إىل أن الدولة مطالبة اليوم 
عىل  تقوم  الفالحة  حول  جديدة  اسرتاتيجية  بإعداد 
الحبوب  غرار  عىل  االسرتاتيجية  بالزراعات  االعتناء 
املجهدة  الزراعات  من  والتقليل  واألعالف  والبقول 

للامئدة املائية.

غياب استراتيجية واضحة 
أما بالنسبة إىل القطاع الفالحي والصناعي رغم عدم 
الصناعي  القطاعني  يف  املستهلكة  الكميات  تواضع 
والفالحي فثمة تبذير يف القطاع السياحي إذ ال توجد 
استعامل  ميكن  إذ  السياحة  يف  متابعة  وال  مراقبة 
إىل  اللجوء  وميكن  الرشب  مياه  وليس  البحر  مياه 
مياه بديلة، فالسياحة تستنزف املاء والصناعة تلوث 
والدولة غائبة وال تقوم باملراقبة، مؤكدا أن الجمعيات 
املائية فشلت وال توجد اسرتاتيجية واضحة يف تدارك 
سوء  بسبب  أفلست  التي  املائية  املجامع  فشل 
الترصف والفساد يف تسيريها، مؤكدا أن الدولة تخلت 
عن دورها يف إيصال املاء الصالح للرشاب للمواطنني 
وأوضح  منعدمة.  والجودة  مهرتئة،  الشبكات  أن  إذ 
أنه يف األرياف االنقطاع متواصل للمياه ويف املقابل 
ذلك  ويفهم  املياه  خْصخصة  نحو  التوجه  يتواصل 
التي غزت األسواق  املعلبة  املياه  انتعاشة  من خالل 

والتونيس من أكرث الشعوب استهالكا للمياه املعلبة.

أزمة مفتعلة
املناخية  التغريات  رحمة  تحت  سنبقى  أننا  أضاف 
تنتظر  السدود  مياه  تراجع  ظل  ويف  والتساقطات 
تونس أزمة أن مل نبحث عن حلول، مبيّنا أن األزمة 
مفتعلة ألنه بحسن الترصف يف املوارد املائية وتوزيعها 
الدولة  واستغاللها قادرين عىل تجاوز األزمة واليوم 
مطالبة بوضع اسرتاتيجية وطنية مللف املياه، وأوضح 
مجموعة  صياغة  متت  وتقريبا  موجودة  الحلول  ان 
من الحلول من عدة أطراف ولكن الدولة غائبة وقد 
تخلت عىل الجانب االجتامعي. وبني أن الخروج من 
تبني حلول من  األزمة يتطلب حلول عملية وميكن 
عدة بلدان تعيش نفس الوضع الذي تعيشه تونس 

أو استنباط حلول.

وضعية حرجة 
التنمية  يف  دويل  مستشار  السعداين  يوسف  أفاد 
أن  الطبيعية  املوارد  يف  والترصف  والنهضة  املحليه 
مشكل املياه يف تونس قديم جديد وإذا كانت تونس 
باسرتاتيجيات حول  قامت  التي  األوائل  البلدان  من 
املياه خالل الستينات والسبعينات وحتى التسعينات 
وعمل  واضحة  أهداف  االسرتاتيجيات  لهذه  وكان 

متواصل واعتامدات كربى.
وأضاف املتحدث أنه بداية من سنة 2000 تقلصت 
والتدخالت  الحوار  كل  وأصبح  االعتامدات  هذه 
ضئيل وال يتامىش مع الوضع زيادة عىل ذلك مشكل 
مع  الجفاف  السنوات  وتواتر  املناخية  التغريات 
عىل  سلبيا  تأثريا  أثر  مام  بالسدود  الكربى  الرتسبات 
أصبحت  بالدنا  أن  وأوضح  تونس.  يف  املياه  مخزون 
يف وضعية حرجة وذلك لثالثة أسباب رئيسية والتي 
تتمثل يف عدم الجدوى يف الربمجة وقلة االعتامدات 
مشريا إىل أنه أصبح من الرضوري التدخل خاصة عىل 
مستوى قنوات املياه التي تآكلت حيث أصبح فقدان 
املياه عىل مستوى هذه القنوات يصل إىل حدود 40 

% وهو معدل ضخم جدا.

تغذية المائدة
ومن بني األسباب كذلك أشار املتحدث إىل أن أشغال 
أن  شأنها  من  والتي  والرتبة  املياه  عىل  املحافظة 
لتغذية  السيالن  مياه  عىل  وتحافظ  املائدة  تغذي 
املائدة املائية وأحواض السدود تضاءلت. مع غياب 
الوعي يف مسألة الترصف يف املياه وخاصة من طرف 
الزراعات  بعض  باستغالل  يقومون  الذين  الفالحني 

الوعي  غياب  وكذلك  كربى  إمكانيات  تتطلب  التي 
من طرف املواطن خاصة يف مسألة االقتصاد يف املياه 
مبينا أنه ال بّد من االشتغال عىل هذا املوضوع حتى 
يتم ترسيخ ثقافة املحافظة عىل املياه سيام أن بالدنا 
التي تفتقر اىل موارد كربى وبات  البلدان  تعترب من 
حتى  متواصل  توعوي  برنامج  إعداد  الرضوري  من 
بالتأكيد  محدثنا  وختم  املياه.  يف  أكرث  االقتصاد  يقع 
ضعيفة  باملياه  يتعلق  ما  يف  البحث  ميزانية  أن 
التوعوي  العنرص  عىل  االشتغال  فإن  وبالتايل  جدا 

والتحسييس أصبح من أوكد األولويات.
ومع تتايل التحذيرات من استمرار الدولة يف تجاهل 
حالة  إعالن  إىل  الخرباء  من  العديد  دعا  املياه  أزمة 
وتزايد  القامئة  التحديات  ظّل  يف  املائية،  الطوارئ 
البالد  بأن  اإلقرار  وسط  املاء،  عىل  العاملي  الطلب 
أصبحت مهددة بالفقر املايئ، مع تحذيرات متواصلة 
االستهالك  ترشيد  عرب  املياه  شّح  أزمة  تعّمق  من 

وتطوير الكميات القابلة لالستغالل.

بالدنا تحت خط الشح المائي 
املناخ  الحالوي األستاذ يف علم  أفاد زهري  من جانبه 
أن بالدنا تحت تهديد الشّح املايئ منذ تاريخنا القديم 
التونيس  للمناخ  الطبيعية  الخصائص  أن  باعتبار 
جعلت من التونيس تحت ضغط نقص املياه باعتبار 
أن كميات األمطار قليلة وتتميز باالضطراب الشديد 
هذا  تأثري  تحت  يكون  فإنه  وبالتايل  ومجاليا  زمنيا 
الضغط وجعله يف املايض يستعمل تقنيات تقليدية 
ما  أكرث  وتعبئة  باالحتفاظ  وذلك  الشح  هذا  لتجاوز 
املوارد  لهذه  الرشيد   االستعامل  ثم  املياه  ميكن من 
الدولة  توجهت  االستقالل  منذ  أنه  وأفاد  املائية. 
الكربى أي من  بالطرق  التعبئة  التونسية نحو تقنية 
خالل إنجاز السدود الكربى وقد نجحت يف ذلك يف 

توفري الحّد املهّم من املياه لتلبية حاجيات السكان.
هذه  ان  لوحظ  األخرية  العرشية  خالل  إنه  وقال 
التعامل  واسرتاتيجية  حدودها  اىل  وصلت  التقنية 
مع  خاصة  حدودها  اىل  وصلت  املائية  املوارد  مع 
ازدياد الطلب مام انجر عنه اختالل كبري بني العرض 
الذي بقي عىل حالته أو نقص إذا صح التعبري نتيجة 
تهديدا  هناك  أن  إىل  وأشار  الطبيعية.  الضغوطات 
كبريا لتوفري حاجيات السكان مبيّنا أن الحلول تكمن 
طبيعية  موارد  من  ميكن  ما  أكرث  تعبئة  يف  باألساس 
واالحتفاظ بأقىص ما ميكن من املياه أو تحلية مياه 

البحر أو إحياء الطرق والتقنيات التقليدية.
* أم إياد

خبراء يطلقون صيحة فزع:

سوء التصرّف يف املوارد املائيّة يهدّد بالفقر املائي وفالحتنا لم 
تعد قادرة على توفري األمن الغذائي
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* لطفي املاكني    

يف  الرتبوي  النفس  علم  يف  املختص  الدرييس  محرز  الباحث  اعترب 
األميني  اعداد  ارتفاع  بخصوص  املعلن  الرقم  ان  »الشعب«  لـ  حديثه 
)مليون أمي( رقام مفزعا ومحريا يف الوقت نفسه ألسباب عديدة اولها 
الرتاجع يف خطة مكافحة االمية والتي كانت فاعلة ومتميزة عىل مدى 
انترشت  ان  بعد   ٪99 التمدرس  نسبة  بلغت  حيث  املاضية  العقود 
الدراسة من  االطفال يف سن  اغلب  مبا مكن  والدرش  باالرياف  املدارس 

حقهم يف التعلم بقطع النظر عن البيئة االجتامعية التي ينتمون اليها.
كام أشار اىل تجربة تعليم الكبار وهي من أهم املشاريع الهادفة اىل 
متكني الجميع من الخروج من دائرة االمية وقد حقق الربنامج خطوات 
هامة لوجود االرادة السياسية حينها للذهاب بعيدا النجازه عىل أرض 

تلك  متوفرا بسبب غياب  يعد  ما مل  الواقع وهذا 
االرادة وما يحصل من تعطيالت ادارية يبني تلك 
اعداد  ارتفاع  عىل  الحقا  انعكست  التي  الحقيقة 
من ال يحسنون الكتابة والقراءة يف أوساط الكهول 

واملسنني.
ويف تفسريه لألسباب التي أدت اىل ذلك الرقم 
ارتفاع نسبة االمية يف بلد كان يفاخر  املعلن عن 
اىل  البداية  يف  يذهب  وتعميمه  التعليم  مبجانية 
توضيح ان االمية مل تعد مقترصة عىل من ال يحسن 
الكتابة والقراءة بل يتعدى ذلك اىل مجموعة من 

املكتسبات تم تعريفها من قبل املنظامت الدولية وهذا ما اصبح مفقودا 
مواصلة  عن  مبكرة  مرحلة  يف  انقطعوا  الذين  من  هامة  اعداد  لدى 
الدراسة اذ ان ذلك االنقطاع منذ السنوات االوىل ومهام كانت املرحلة 
التعليمية ابتدايئ او ثانوي جعلهم يفقدون اغلب املعارف واملكتسبات 
وبالتايل اصبحوا اقرب لالميني منهم للمتعلمني او عىل االقل لديهم حد 
أدىن من التعلم يجابهون به حياتهم اليومية ذلك انه من خالل بحويث 

ومتابعايت امليدانية توقفت عىل حقائق تستدعي عدم 
املنقطعني  اغلب  ان  اذ  الوضعية  امام هذه  التهاون 
التعليمية ال  باملؤسسة  التي قضوها  السنوات  ورغم 

يستطيعون كتابة جملة سليمة او نطقها.

* القوانين الملزمة
مثل هذه االوضاع تثري الكثري من التساؤالت عن 
مدى االلتزام بتطبيق القوانني امللزمة بدراسة االطفال 
اىل حد 16 سنة وهي مرحلة عمرية حرجة يف حال 
حصل االنقطاع خاللها عن الذهاب اىل املدرسة ويف 
جانب آخر ال متكنه من تثبيت زاد تعليمي يستطيع 
االلتحاق  خالله  من 

التدريب املهني وهنا البد من  بالتكوين او 
انطلقت  التي  الثانية  الفرصة  تجربة  دعم 
املنقطعني  لفائدة  تنفيذها  يف  الرتبية  وزارة 
عن الدراسة من اليافعني استنادا لكون هذه 
الفرصة تعيد اليهم االمل يف تجنب متاهات 
مغادرة  عند  اغلبهم  الن  والفراغ  العطالة 
التدريب  مبراكز  يلتحق  ال  الدراسة  مقاعد 
املهني وهناك من يتجاوز سنه 16 سنة بكثري 
عرضة  ويبقى  معني  مسار  يحدد  ان  دون 

لشتى أنواع االنحرافات.

* تداعيات 
وبخصوص التداعيات املرتتّبة عن توسع دائرة االميني يشري الباحث 
محرز الدرييس إىل ما نالحظه ونعيشه يف الشارع واألماكن العامة من 
سلوكات ال تعكس ما يفرتض ان يكون عليه املواطن من احرتام متبادل 
وانضباط للقوانني بل ما يطغى عىل املعامالت االنفعاالت والتوتر وردود 

أنواع  تفيش  اىل  اضافة  االسباب  التفه  العنيفة  االفعال 
من الجرائم مل تكن موجودة سابقا داخل املجتمع وهي 
انعكاس اىل محدودية او انعدام املكتسبات التعليمية.

وإل ذلك عدم القدرة عىل استيعاب متغريات عديد 
املهن والحرف لنقص الزاد املعريف الن العامل اليوم يراهن 
التمكن من  عىل املهارات لكن هذا ال يكون يف غياب 
اللغات وهي  واتقان  التقنيات  فهم  ونعني  مستلزماته 
معظلة تفشت يف السنوات االخرية النه ال يستطيع اي 
كان من مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية بلغة 

واحدة.

* تجارب ناجحة
عديد  مع  الرشكات  تعزيز  الوضعية  هذه  لتجاوز  محدثنا  ويقرتح 
الدول املتقدمة مثل املانيا التي لها تجارب ناجحة مع دول أخرى مثل 
نتائج معتربة يف مكافحة لالمية كذلك عىل  بالدنا استطاعت ان تحقق 
املجتمع املدين ان يتحرك يف عالقة بهذه املعظلة باالنفتاح عليها ووضع 
عىل  وقدرتها  امليدانية  الجمعيات  تجارب  عىل  اعتامدا  الفعلية  الربامج 
وتعطيالتها  االدارة  بريوقراطية  عن  بعيدا  مرونة  بأكرث  واالنجاز  الفعل 
تكبيل  وعدم  الدولة  قبل  من  والتشجيعات  الحوافز  توفري  عىل  زيادة 
العمل الجمعيايت واملوطن بالرضائب واالداءات حتى يساهم من جانبه 

مساندة أي برنامج تضعه لوضع حد التساع دائرة اعداد األميني.

الباحث محرز الدريسي المختص في علم النفس التربوي لـ »الشعب«

»ارتفاع نسبة األمية يعود إىل غياب اإلرادة السياسية لتفعيل عديد الربامج

ـ مظاهر العنف المتفشية 
وغياب الحس المدني 

وعدم التمكن من المهارات 
في أكثر  من اختصاص 
يعود إلى ارتفاع إعداد 
المنقطعين عن التعليم

من ثقب اإلبرة
يكتبها رمزي الجّباري

مواطن تحت 
شجرة...!

بعيدا عن االزمة االجتامعية واالقتصادية والسياسية الحادة التي 
تونسيا  مواطنا  تجد  ان  االيام  هذه  يحصل  تونس  يف  الحياة  عطلت 
تناسته االطراف  االدارية التي مل تلعب دورها ـ من ذلك اّن مواطنا 

تونسيا اتخذ ظّل شجرة ليقيض تحته ما تبقى من عمره!
الرسس من والية  اصيل معتمدية  ـ  الظاهري  حكاية عم حسن 
فالن  ملاذا  اما  مأوى  بال  انه  يف  نخترصها  جدا  طويلة  حكاية  الكاف 
زوجة اخيه بعد وفاته طلبت منه املغادرة! اتصل عم حسن وهو يف 
ارذل العمر بكل الدوائر املسؤولة ـ عيل صربه وانتظاره وحني عرف 
ان ال يشء تغري من العمل البريوقراطي ـ قّرر يف لحظة ما ان يتخذ 
من شجرة محاذية لجامع الفتح مكانا يستطيب فيه »النوم« فاذا هو 
يتعرض للمضايقة وللتنكيل »مبفرشه« وللتهكم والسخرية ليالً  ـ نهاًرا 
تحّمل عم حسن الطاهري كل هذا ما دام بال مأوى ـ تحدثت إليه 
فقال ان الكل تناساه يف ظّل صعوبة الحياة وهو يعيش عىل الكفاف 
وعىل مساعدة »املارة«! سألته عن ظروفه االجتامعية والصحية فأكد 
انه يتحصل عىل منحة من وزارة الشؤون االجتامعية بـ 170 دينارا اما 

عن صحته فاّن برد الشتاء اكل ما تبقى من جسمه النحيف!
من  واحد  انه  مبا  تونس  صورة  من  الظاهري  حسن  عم  صورة 
التي تذوب يوميا يف غياب حامية الشيوخة أمل يقل لطفي  الشموع 
الذي  الحياة فام  انه يغني ملن نسيته  اغانيه  بوشناق يف واحدة من 
مينع الدولة من ايواء عم حسن أما عن جارته يف املكان السيدة حياة 
بورقيبة فهي امرأة ونصف مبا أنّها عانت ومازالت تعاين اغوار الحياة 
فهل وصلت تقارير إىل قيس سعيّد فيهام ليزوراهام ليال ام اّن ال حياة 

ملن تنادي!

املتحدة  األمم  الرتبية وصندوق  اإلنسان ووزارة  العريب لحقوق  املعهد  نظم 
اإلنسان  لحقوق  السامية  املتحدة  األمم  ومفوضية  واليونسكو  للسكان 
ومنظمة اليونيسيف االستشارة الثالثة حول مستقبل الرتبية والتعليم وذلك 
متواصل شمل  مسار  االستشارة ضمن  وتتنزل هذه   .2023 جانفي   06 يوم 
مراحل سابقة وانطلق بندوة وطنية سنة2021 واستشارتني جهويتني شملتا 

واليات الوسط والجنوب يف 2022.
وتأيت هذه االستشارة عىل ضوء تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل الرتبية 
والتعليم الذي أصدرته منظمة اليونسكو سنة 2021 بعنوان »وضع تصورات 
جديدة ملستقبلنا معا: عقد اجتامعي جديد للرتبية والتعليم« ويف سياق قمة 
لدعوة من  استجابة  بنيويورك  املتحدة  األمم  املنعقدة مبقر  التعليم  تحويل 
بالتعليم إىل قمة جدول األعامل  املتحدة بهدف االرتقاء  العام لألمم  األمني 
آثار  لتجاوز  والحلول  والتضامن  والطموح  العمل  وحشد  العاملي  السيايس 
خسائر التعلم املرتبطة بجائحة فريوس كورونا وزرع البذور لتحديث ومالمئة 

التعليم مع عامل رسيع التغرّي.
وتهدف هذه االستشارات إىل صياغة عقد جديد للرتبية والتعليم يف تونس 
تكريس  بينها  من  التي  العامة  واملبادئ  األساسية  األفكار  جملة  عىل  يقوم 
مشرتكا  مكسبا  باعتباره  التعليم  وتعزيز  اإلنسان  حقوق  من  كحٌق  التعليم 
يسوده  مستدام  مستقبل  لبناء  مشرتكا،  مجتمعيا  وجهدا  مشرتكة  ومنفعة 
العدل واملساواة ويقوم بنيانه عىل العدالة االجتامعية واالقتصادية والبيئية 

وضامن جودة التعليم واقراره عىل مدى الحياة.
كام تؤكد هذه االستشارات إىل رضورة أن يرتكز هذا العقد االجتامعي الجديد 
عىل الثورة الرقمية كمفتاح للتحول وأن يعزز التعليم التنمية املستدامة من 
االجتامعية وحسن حوكمة  املسؤولية  مببادئ  ملتزم  عمومي  استثامر  خالل 
املوارد العمومية وتأمني التمويل الالزم لهذا التغيري املنشود. كام يهدف العقد 

واتخاذ  السياسات  وضع  إىل  تونس  يف  والتعليم  للرتبية  الجديد  االجتامعي 
ومتكيفة من خالل  ومقبولة  ومتاحة  مناسبة  برامج  بتوفري  الكفيلة  التدابري 
برامج تعليم مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتأقلمة، أي أن يكون التعليم إجباريا 
إىل سن السادسة عرش بتمويل من الدولة وبتزويده بهياكل أساسية مناسبة 
وإمكانية  جودته  لضامن  الالزمة  املوارد  تخصيص  مع  متكونني،  ومبدرسني 
الوصول إليه ومزيد هيكلة املدارس الخاصة ومتابعتها بهدف التصدي لعدم 
املساواة يف النظام التعليمي وأن يكون متاحا للجميع دون متييز جغرايف، أو 
كأطفال  تهميشا  املجتمع  فئات  أكرث  يراعي  ثقايف  أو  اجتامعي  أو  اقتصادي 
املناطق الريفية واألطفال ذوي اإلعاقة مع ضامن اإلصالح الدوري للمناهج 
التعليم  وتطوير  الالئق  والعمل  املؤهلني،  املعلمني  توافر  الدراسية، وضامن 
التفتح  حيث  من  خاصة  املتغرية،  املجتمع  الحتياجات  يستجيب  نحو  عىل 
التعلم  تعزيز  مع  البيئة،  حامية  إىل  والحاجة  والرقمنة  التكنولوجية  عىل 
اإليكولوجي واملتعدد الثقافات والتخصصات، والعمل عىل أال يكون التدريس 

مامرسة فردية بعد اآلن، وأن يصبح عمال تعاونيا أكرث احرتافا.
إن مشاركة جميع األطراف يف صياغة هذا العقد االجتامعي الجديد للرتبية 
كرافعات  التالية  العمل  مسارات  لتحقيق  محاولة  هو  تونس  يف  والتعليم 
أساسية إلحداث التحول يف التعليم. وتتمثل هذه املسارات يف مدارس شاملة 
ومنصفة وآمنة وصحية، والتعلم واملهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية 
املستدامة، ودعم املدرسني ومهنة التدريس، النهوض بالتعلم الرقمي، متويل 
الحياة.  مدى  التعلم  مبادئ  فكرة  وتطوير  وفعال  منصف  بشكل  التعليم 
وسوف يعمل املعهد العريب لحقوق اإلنسان وبقية رشكائه عىل مواصلة هذه 

االستشارات عىل مستوى وطني وإقليمي ودويل.
وجوه حرضت لكن هل ستلتزم الحكومة بذلك؟

عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم

التنمية املستدامة يف صدارة االهتمامات
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* بقلم األستاذ: محّمد الحمدي  

»إّن القارئ يف مجال اللّغة ل يهتّم إّل مبا يخالف عاداته اللّغويّة ويصدمه 
األملاين  )الّناقد  الفكر«.  الذي يستوقف  الكالم هو  مألوف  فالخارج عن 

شالير ماكري(.
الذي  السلطايّن  للّشاعر أحمد  القتل«  وأنت تقرأ نّص »طقس آخر من 
أهداه إىل الفتى املغدور »الرّاعي الّشهيد: مربوك سلطاين« ل تستطيع أن 
تتخلّص من الّدهشة التي تستبّد بك وتظّل تحارصك من لحظة البدء إىل 
لحظة املنتهى. ورّس هذه الّدهشة يكمن أساسا يف التّشكيل التّصويرّي 
إىل  وموجع  فاجع  واقعّي  حدث  وهو  القتل  حدَث  حّوَل  الذي  للنّص 
حدث فنّي تخيييل يف قطيعة تاّمة مع مرجعه. وإذا كان الّشاعر القديم 
املكبّل بجامليّة نظريّة »عمود الّشعر« كام صاغها »املرزوقي« يف القرن 
بني  التّناسب  تستوجب  التي  البيانيّة  الّصورة  يعتمد  الهجرّي  الّسادس 
املشبّه واملشبّه به أو بني املستعار منه واملستعار له فإّن أحمد السلطايّن 
بوصفه شاعرا مفتونا بإنجازات الحداثة الشعريّة قد ركن إىل الاّلمنطق 
يف بناء الّصورة الّشعريّة ماّم يستفّز الّذائقة الّشعريّة للمتقبّل ويدفعه 
بني  يجمع  عاّم  البحث  خالل  من  الّدللة  إنتاج  يف  املساهمة  إىل  دفعا 
يقول  عندما  التّمثيل  سبيل  وعىل  للّصورة.  املشّكلة  املتنافرة  العنارص 
الّشاعر: »هب أنّك سلّة ضوء يف حديقة مهملة«، فماّم ل شّك فيه أّن 
الجامليّة  بالقيم  الذي مل يتشبّع  املتلّقي  أّي إرباك  الّصورة سرتبك  هذه 

لألدب الرسيايّل والرمزّي.
إّن الّضوء مثلام هو معروف عيّص عىل املحارصة والنحباس وهو يجّسد 
الحريّة املطلقة ول توجد أيّة قّوة قادرة عىل الّسيطرة عىل حركته لكّن 
الّشاعر بخياله املخصاب استطاع أن يحّول دم الّشهيد املغدور إىل سلّة 
عىل  تخيّم  التي  الظاّلم  جحافل  مطاردة  يف  وحدها  عليها  يُعّول  ضوء 
الوطن الذي صار بدوره يف هذا الزّمن اللّقيط الذي يُذبح فيه املستقبل 
عرشات  عىل  تعرث  أن  وميكنك  مهملة«.  »حديقة  األطفال  يف  مجّسدا 
الّصور ذات املنحى الغرائبّي يف هذا النّص املدهش التي تدفعك دفعا 

إىل النشداد إليه ومنها:
»هب أكداسا من القتىل متوء يف الّشوارع....«،
»هب سيول من الحرائق تتدفّق نحو بيتك...«

»أنت اآلن طقس جديد من القتل
ولكّنك تزهر يف كّل غصن

وتكتب يف صباح البالد لحنا جديدا ...
وترسم يف دروب الحياة حزمة من األمنيات...«

وقُصارى القول فإّن الّشاعر الذي مل يستطع أن يتفلّت من حدث ذبح 
بدورهم  الذين  التونسيني  مثل سائر  الذي هّد وجدانه  الّشهيد  الرّاعي 
باختياره  استطاع  فإنّه  املعارص  تاريخهم  يف  منه  أفظع  حدثا  يعرفوا  مل 
الغرائبّي يف التّصوير أن يعّمق أسئلة الّشعر وأن يُبدع نّصا يتّسم بانفتاح 

املعنى وتعّدد الّدللة.

بناء الصّورة يف نصّ »طقس آخر من القتل« للشّاعر أحمد السلطانيّ

مهرجان »هنّ« للغناء النسوي 
بتونس يعلن عن املجموعات 

املشاركة يف الدورة األوىل
ينظم املركب الثقايف باملنستري بالشرتاك مع جمعية مهرجان املنستري الدويل بدعم من 
املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري مهرجان هّن للغناء النسوي بتونس يف 
دورته األوىل وقد أعلنت لجنة تقييم األعامل املشاركة يف هذه الدورة التي ستنعقد 
الثقايف باملنستري عن قامئة الفرق واملجموعات  أيام 2 و3 و4 فيفري 2023 باملركب 

التي ستشارك يف املسابقة النهائية.
تلقت اللجنة 27 ملفا يف اآلجال القانونية للمجموعات موسيقية وقد تم اختيار 12 
نسائية  موسيقية  ملجموعات  وهي  للمهرجان  الرسمية  املسابقة  يف  للمشاركة  ملفا 
متثل تسع وليات: تونس واملهدية واملنستري وسوسة ونابل وقفصة والكاف وقابس 

وصفاقس.
أّما املجموعات التي ستتنافس يف املسابقة النهائية فهي مجموعة أصوات الواحة من 
قابس و»نادي عليسة للغناء« من ولية نابل و»نادي فتحية خريي للاملوف« بولية 
الريحان« من ولية املنستري  تونس و»نادي زرياب للغناء العريب« و»مجموعة عقد 
ونادي »البيّة« للغناء و»كورال نادي تفّنن للاملوف« بولية سوسة و»مجموعة غّنييل 
و»مجموعة  صفاقس  ولية  من  تونس«  حراير  و»مجموعة  قفصة  ولية  من  شوّي« 
حواء الكاف« من ولية الكاف و»مجموعة حلمة« من ولية املهدية و»كورال ترانيم« 

من ولية نابل.
* سلمى الجاليص

عربية  نقرش  دار  عن  منور  منذر  واملريب  للباحث  صدر 
كتاب وهو موضوع بحث تحت عنوان: السعادة املدرسية رهان 

الحارض واملستقبل.
أن  »نحاول  فيه  جاء  بتصدير  كتابه  املؤلف  أصدر  وقد 
نتلمس من خالله اشكالية السعادة املدرسية يف عالقة بطبيعة 
عىل  نافذة  نفتح  كام  وحديثا  قدميا  للمدرس  الرتبوي  الفعل 
من  ينتجه  وما  يحتويه  مبا  الرتبوي  النظام  بني  الجدلية  العالقة 

قيم تؤثر بشكل كبري يف سعادة املتعلم«. 
ويتوزع الكتاب إىل ثالثةمباحث

ـ املبحث األول: يتناول منوذج املدرس السعيد يف التصورات 
التقليدية والحديثة 

ـ املبحث الثاين: نشأة الخطاب التكفريي السباب والبدائل 
الرتبوية

رهانات  من  املتعلم  سعادة  تحقيق  الثالث:  املبحث  ـ 
التعلمية

لتحقيق  وهو  بحثه  سياق  يف  للمؤلف  ورد  ما  ووفق 
توجيه  إىل  يسعى  ان  املدرس  املنشودة عىل  املدرسية  السعادة 
متعرفًا  الجتامعية  الحياة  يف  للمشاركة  واعدادهم  املتعلمني 
إىل  متفطنا  واتجاهاتهم  مليولتهم  مراعيا  احتياجاتهم  إىل  بذلك 
لكل  بالغة  أهمية  فيويل  منظوريه  متيز  التي  الفردية  الفروق 
معرفية  ابعاد  من  والتعلمي  التعليمي  الفعل  ومتغريات  ابعاد 
تويل  تفاعلية  افقية  عالقة  وفق  ونفسية  واجتامعية  ووجدانية 
البعد النساين الهمية التي يستحقها وتعيد النظر يف ادوار كل 
للعملية  املتعلم محورا  من املدرس والتلميذ وتسعى إىل جعل 
التعليمية التعلمية فعىل املدرس ان يضع كل المكانيات املمكنة 
حتى يتعلم يف سعادة وينمو من تلقاء نفسه دون توقف. ويف 
خامتة الكتاب لقد فرضت التعلمية رغم قرص تاريخها نفسها عىل 
الساحة الرتبوية كميدان معريف قائم الذات له موضوع محدد 

التمشيات  بها  يراقب  علمية  ومنهجية  مميز  مفاهيمي  وجهاز 
وجودها  فرض  عىل  ساعدها  وقد  حقائقها  بها  تكتشف  التي 
بنتائجها  وانتفاء  والرتبوية  اإلنسانية  العلوم  جميع  عىل  تفتحا 
التعلمية  التعليمية  الوضعية  داخل  ملكتشفاتها  وتوظيفها 
ومساعدتها  للمعرفة  الصطناعي  التملك  قضية  عىل  وتأكيدها 
للمتعلم عىل الوصول إىل بناء معرفة وفق اسرتاتيجيات خاصة يف 
أحسن الظروف الذاتية واملوضوعية املمكنة مذللة بذلك أغلب 

الصعوبات.
القدرة  مستوى  إىل  باملدرس  الرتقاء  إىل  التعلمية  وتهدف 
ومواكبة  باملدرسة  املحيطة  الجتامعية  التحولت  فهم  عىل 
النقلة النوعية يف التفكري الرتبوي والقدرة عىل تحليل وتشخيص 

الوضعيات الرتبوية ومشاكلها وإيجاد الحلول املالمئة لها.
* العريب الزوايب

الباحث منذر منور والسعادة املدرسية 
رهان الحاضر واملستقبل
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* حاوره: جرير   
أمني الغزي شاعر وروايئ بإتقان وسيناميئ دون خجل... شاعر قبل كهولة الرواية.... 
ينتمي اىل جيل متمرّد عىل السكون والسكينة... جيل مجاور لألنبياء... أنبياء، لغتهم 
ال عالقة لها باملحرمات. عندما تتحدث عن أمني الغزي الشاعر والروايئ والسيناميئ 
والباحث... تتحدث عن ماكينة عطشانة. رشابها عسل اللغة.... رشابها عسل الدفىل.... 
أمني الغزي كائن حامل، حروبه ضّد االستكانة و«العنعنة« والغنيمة. هو العب بامتياز 
للمتعة  الوقت. حاورناه ليس  الوالء. استدرجناه بعد كفاية  كرته االستعارة ونفوق 

واللّعب بل ألنه سؤال يف صيغة الجمع... 

* الروائي والشاعر والسينمائي أمين الغزّي هاّل رسمتَ لنا لوحة البدايات؟
مل  لهم.  قرأت  واقتفاء ألثر من سبقني ومن  اقتداء  مبّكرة  الكتابة يف سّن  بدأت   -
تكن املسألة بالنسبة إيّل يف البداية سوى لعبة محاكاة لكتب قرأتها ورسام ووصفا 
طفوليا ملا شاهدته من حركة يف الحّي والحقل والبحر القريب من املنزل العائيل. 
ثّم يف املكتبة  الشاعر مجدي بن عيىس  الحّظ أجد يف مكتبة شقيقي  كنت لحسن 
لروائيني وشعراء وثانية عن نظريات األدب والرواية  كتبا  األغزاز،  العموميّة بحامم 
أين  من  ذلك،  بعد  أعرف،  ال  جذاذات...  عليه  جاءت  ما  أهم  من  وأصنع  أطالعها 
جاء الّصوت الذي جعلني أحّدث نفيس بحلم الكتابة، كتابة القّصة والرواية تحديدا 
وأمتّنى أن ال يكون صوت جنون خفّي داخل صدري أو لعنة مقبلة يخفيها يل قدري... 
حسنا لنتّفق  أن ليس يف األمر نبوءة أو رسالة،  كّل ما يف املسألة أّن تلك الكتب 
العامل  املشاركة يف مساءلة  إىل  الطرق،  النظريات قد دفعت يب، بطريقة من  وتلك 

من خالل الكتابة.
انتقلت للبحث بعد ذلك عن مستويات مختلفة للتّعبري من خالل الّنصوص الّشعرية 
اللّغة السينامئية مع  التّونسية، دون أن أنىس تجريب  بالدارجة  العربيّة ثم  باللّغة 
الجامعة التونسيّة للسينامئيني الهواة. دون أن أصنع جديدا يذكر باللّغة املكتوبة أو 
باللغة املصّورة، دون أن أواصل يف درب أو يف طريق واحد وها إّن سؤالك يستوقفني 
أقّل  تصّورت،  ماّم  أقلَّ  نصوصا  ونرشت  تصورت  ماّم  أكرث  أّن كربت رسيعا  ألالحظ 
للحياة من  بحّب  املسألة مرتبطة  تكون  قد  كتابتها وتوقّفت.  بدأت  التي  تلك  من 
التي  التّحّوالت  وأمام  صدماتها  أمام  مطّوال  واندهاشا  فيها  وانهامكا  واحد  طرف 
يعيشها املجهري والكون عىل هذا الُكويْكب... هذه التحّوالت التي أخالها تخرتقني 
جسدا وعقال وال أجد ألسئلتها إجابات يف حني أجد ملرسعي اإلجابة خيانات فأصاب 
الكتابة دون أن أنىس  باإلحباط، كثريا ما أصاب باإلحباط... لكّني سأحاول مواصلة 

حّب الحياة.  
* روايتك األولى ظل شيطان خلف صدري وكذلك الثانية »زندالي« ليلة 14 
جانفي 2011 ثنائية تدور أحداثها في مناخ تونسيّ »الجغرافيا والتاريخ«. 

هل من توضيح؟
- نعم، يف كتايب األول )وهي مجموعة قصصية تجمع قصصا منها ما كتب يف السابعة 
عرشة( ويف عميل الثان اخرتت االرتباط بتونس يف األمكنة واألزمنة التي خربتها والتي 

عشت فيها وسط أهيل وعاينت مثلهم أسئلتهم ومخاوفهم وآمالهم وتناقضاتهم...
كان ذلك اختيارا إراديا يعود إىل طبيعة األعامل نفِسها والتي تنتمي إن شئنا تصنيَفها 
إىل الواقعية. هي رمبا واقعية، واقعية جدا، ساخرة أحيانا، متّسخة عىل العموم، كثريا 
الّشخصيات تتحرك داخلها يف  أّن  الجميلة إىل كوابيس، كام  ما تتحّول فيها األحالم 
عامل أقرب إىل الكرنفال، إىل عامل ساهمت أعامل تونسية قبيل يف بناء لبناته األوىل 
ويف تأثيثه منذ أول القرن العرشين كام يساهم الجيل الحايل من املبدعني، يف إعادة 

تشكيله وتصّوره... 
األوروبي  االتحاد  2011 حصلت على جائزة  14 جانفي  ليلة  زندالي  رواية   *

لألدب. هل يعتبر هذا الفوز تكريما لألدب التونسي؟
- مل أكن أعرف هذه الجائزة يف السابق، أذكر يف بداية األمر أن تلقيّت مراسلة من 

هذه  عن  شيئا  أعرف  كنت  إن  مني  تطلب  التي  النرش  دار 
الخرب  بذلك  سعدت  أّن  أذكر  كام  بالّنفي،  فأجبت  املسابقة 
املنطقة  من  املشارك  الوحيد  العمل  كان  عميل  أّن  خصوصا 
العربيّة ومن إفريقيا... كام كانت يل لقاءات مع كتّاب بلغات 
الكتابة  مساحة  تحويل  هي  واحدة  لغة  يف  اشرتكنا  مختلفة 
أمرا  ذلك  كان  وقد  حرية  أكرث  إبداعية  مساحة  إىل  الروائية 
فيها  تشارك  عاملية  جائزة  كّل  أّن  أعتقد  إيّل.  بالنسبة  بديعا 
أقالم جميلة، مبدعة وحرة ليست سوى ترشيٍف ألدب زادته 
سنوات الحريّة تنّوعا، جرأة واتّقادا وهذا ما ال يجب نسيانه.

* يشتكي الشعراء والسّاردون من توجه أغلب النقاد التونسيين إلى الكتابة 
عن األدب العربي المشرقي. أهذه الظاهرة عادية أم ألن اإلبداع المشرقي 

أفضل من اإلبداع عندنا أم هناك استالبا لدى نقادنا تجاه الشرق؟
- ال أظن أّن يف األمر استالبا وليكن ملن كان رشقّي الهوى أو غربيّه أو مغاربيّه مكان 
عىل خريطة النقد ملَ ال... غري أّن أعتقد، من ناحية ثانية، أّن إشعاع األعامل األدبية 
التونسية ما زال تحت وطأة وجودها الطريف بني مركزين، الرشق العريب من جهة 
نقطة ضعف  ميثّل  قد  واألمر  ثانية،  واألنقلوسكسون من جهة  الفرنكفون  والغريب 
الكبرية وإىل  الدول  الّصفات إىل األعامل املنتجة يف  النقد ألنه قد ينحاز بصفة من 
التمويالت الكربى وقد يتغافل عن إبداع ينتمي  ما تقدمه األجهزة واملؤسسات أو 
صانعوه إىل مجاالت صغرية وضعيفة التأثري وطرفيّة... رغم أّن أكرث األعامل اإلبداعية 
تأثريا وتغيريا لألمناط قد تأيت من املجاالت الطرفيّة... ميكن يف هذه الحالة فقط أن ال 
يشتيك املبدع التونيس أبدا ألّن املتابعة الذي قد يحرم منها اليوم ستعيد أعامله إىل 
النور ذات يوم، »عاش يتمّنى يف عنبه« قالها مبدع تونيس منذ وقت طويل، لذلك 

وجب االتّعاظ...

يصيبه  جادّة  نقديّة  حركة  تواكبه  ال  الذي  المتعدّدة  بأشكاله  اإلبداع   *
النّسيان. والنّقد الذي ينطلق في دراسته من النّظريات والمناهج الغربيّة إذ 
هناك من يقرأ النّصوص في ذاتها. أال ترى أن الطريقة الثانية هي األنجع في 

مقاربة اآلثار األدبية ألنها تمكن الناقد من التفكير بعقله ال بعقول اآلخرين؟
النسيان إن أصاب فلن يصيب األعامل اإلبداعية فحسب بل وسيصيب  أّن  - أظن 
نقدا وأكادميية وتربية وتعليام كام سيصيب بالدا كاملة بعالماتها ومبعانيها، وغنّي 
عن التذكري بأّن البلدان كام تصنع مام يستهلك وما يرفع من بناءات، تصنع كذلك 
من أعامل إبداعية منتجة للمعنى ومفيدة للّناس يف مساراتهم الذاتيّة ويف حكايتهم 
لديه  أّن  يفهم  أن  التعليمية(  املناهج  )وكذلك  العلمي  النقد  لذلك عىل  الجامعيّة، 
اليوم مسؤولية عاجلة تتمثّل يف مواكبة اإلبداع ال من خالل املناهج فحسب بل من 
خالل تلك الحركة بني األعامل وخارجها.... ال أملك اختصاصا أو شهادة معّمقة يف 
الّنقد، لكّني أظّن أّن املنطلق يبقى الّنّص ذاته وبعدها تبدأ املراوحة بني املنت من 

جهة والنظريات واملراجع من جهة ثانية.

* من الحقائق المؤلمة أن االبداع التونسي المكتوب عموما ال قرّاء له بالشكل 
والناشرين  الكتاب  وأغلب  وخارجه  الوطن  داخل  لموزّعين  وجود  المطلوب فال 
عندنا يسحبون ما بين ألف وخمس مائة نسخة أمال في أن تقتني منهم وزارة 
الثقافة مائة وخمسين نسخة أو في الحصول على جائزة. فكيف ينمو اإلبداع 

في واقع كهذا؟
- زرت مكتبات عديدة يف تونس وخارجها ويف زيارايت األخرية ملكتبات تونس الحظت 
أمرا مل أنتبه إليه من قبل. رأيت روايات تعترب من أفضل الروايات العاملية عىل مّر 
العصور لكّنها إىل اليوم ما زالت متوفّرة للبيع ويف طبعة تبلغ من العمر أحيانا أكرث 

من 10 سنوات، يف حني أنه من املفرتض أّن الطبعات القدمية 
انتهى عرصها ومتّت إعادة رشاء حقوق النرش وغريها.... ماذا 
إىل  الكتب  باعة  رفوف  يف  العزلة  من  عام  مئة  مثال،  تفعل، 
اليوم إذا مل يكن هذا األمر يعني كساد تجارة الكتب ونقصا 

فادحا يف عدد القراء؟
ولكن  رشائية  قدرة  وضعف  اقتصادية  مشكلة  هناك  نعم 
هذا ال ميكن أن يفرّس لنا كّل يشء... نعم هناك عزوف عن 
االبتعاد  عىل  دليال  أحيانا  واعتبارها  منها  وهروب  املطالعة 
مالئكة  أولئك  لألطفال،  إال  ثقفوت«،  و«هدرة  الواقع  عن 
ويحتاجون قصص مالئكة أو يجب أن يتدّربوا عىل القراءة والكتابة... لكن كيف لهم 
أن يواصلوا االهتامم بالكتب بعد سّن معيّنة إذا مل يشاهدوا من يطالع كتابا يف املنزل، 
إذا مل يجدوا كتبا جديدة يف مكتبة املعهد، إذا مل تنظّم اإلدارة مثال زيارات ملبدعني 
يتقّدمون نحوهم وينظمون جلسات معهم ملحاورتهم واستفسارهم والتشجيع عىل 
النظر إليهم من قرب... كيف للكتاب أن يصبح حديث الناس وعدد الربامج عالية 

املشاهدة ال تحاور كاتبا إال نادرا؟
الحلول متوفرة رشَط اإلميان بأّن الكتاب مل يعد سالح »الثقفوت« ليغازل به الّصبايا 
وأّن الكاتب ليس ذلك الّشخص املختّل العربيد املفلس إالّ إذا كانت دولته مفلسة 
األفكار والتصورات، غري قادرة عىل فهم أّن الكتاب هو عمل وإنتاج وقيمة زائد فائض 

قيمة يف مرات عديدة.

* هناك قدرات هائلة في عديد قطاعات اإلبداع الثقافي لها من التأثير على 
الرأي العام لكنها غائبة وعازفة عن االنخراط في العمل السياسي والحقوقي 

والنقابي في ظل سياسة التجويع والتفقير الفكري والثقافي واالجتماعي؟
- هذا ما سمعته يقال يف عديد الدول األوروبية كذلك عن املبدعني التونسيني وما 
يقال كذلك حتى يف دول خليجية، نعم لدى تونس مجموعة ال بأس بها من خرية 
املبدعني يف مجاالت إبداعية مختلفة، لكّن مسألة العزوف أو غياب االلتزام السيايس، 
واهتامماتهم.  ظروفهم  واختالف  املبدعني  باختالف  يختلف  والنقايب  الحقوقي 
السياسية  أو  النقابيّة  التحركات  املشاركة يف عديد  لدّي حرج من  يكن  مل  شخصيا، 
الطالبية واألستاذية قبل وبعد هروب بن عيل، ألّن أعترب نفيس مواطنا مسؤوال يل 
الظّلم... هذا  استفحل  الحقوق قبل كّل يشء وأدافع عن حقوق غريي متى  كامل 
ناحية  الجامعة... من  اليساري يف سنوات  السيايس  والتزامي  تعليمي  ما جناه عيّل 
ثانية املبدعون طائفة عريضة واسعة فيها من يختار العزوف بعد تعب، وفيها من 
الطائفة من  الخارسة ويف هذه  والقضايا  املسائل  البداية من هذه  منذ  هو متعب 
ال يجد وقتا للمشاركة ومن يحبّذ موقع التّنظري و»التنبري« وفيها من يختار الحياد 
ببساطة... أتفّهم كل أمر لكن أعترب أّن من أدواري عدم الوقوف صامتا أمام الظلم 

والتعّسف مثال...

* إذا اعتبرناك من المبدعين المتميّزين٬ كيف ترسم لنا قصة نجاحك؟ 
- ال أعرف إن كنت سأنجح دامئا يف كّل أعاميل... هذا صعب جّدا... ثّم إّن النجاح 
فشلت  أّن  املعرفة  أعرفه حق  الذي  اليشء  أّن  غري  النسبية،  أمور شديدة  والفشل 
مرارا وحتّى أنجح مل أفعل شيئا إضافيّا سوى أّن كنت متأكّدا يف الّنهاية بأّن بذلت 

كّل جهدي... 

* ختاما لك حرية القول...
- شكرا عىل هذه الفرصة وعذرا عىل اإلطالة. أمتّنى أن تظّل كلامتها تنري ليل كّل أحرار 

الكون، كام أرجو لتونس وللعامل مناسبات قادمة من املحبة والسالم.

* حسني عبد الرحيم  
العرض الهام عىل التياترو عن تشيّؤ 
وبعده  العمل  أداء  أثناء  العاّمل 
كاليغرايف  تناول  اليومية  الحياة  يف 
العمل  بها  يتحول  التى  للظروف 

لنوع من التعذيب البدن والنفيس.
سوى  كلامت  فيه  ليس  العرض 
»حليمة« عندما تنطقها امال العون 
تأخذ  الخدامة  اجساد  بينام  بفزع 
حياتهم  وتتحول  املكينات  إيقاع 
توترات  نفيس من  لعذاب  العاطفية 
العمل امليكانييك املتكرر. هذا معربا 
بني  متتالية  عصبية  بحركات  عنه 
راقصتني وراقص يف وسط ديكور من 

علب السلع املهيئة للشحن، وتتحول 
العلبة  يشبه  ملا  الخدامة  أدمغة 
املتكررة  اإليقاعية  املوسيقى  نفسها. 
للامكينات تسكن عضالتهم وتختفي 
مالمحهم الشخصية خلف اليونيفورم 
الصناعي.  العمل  يفرضه  الذي 
لكنهم احيانا يفتحون األفق للخروج 
بنصف  بالظهور  التنميط  هذا  من 
لكن  امللونة  العادية  مالبسهم 
ملا  ترجعهم  والتعودات  اإلضطرارات 
الذي  لإليقاع  منبطحني  عليه..  كانوا 

يفرضه كسب العيش.
مناقشته  متنع  ال  العمل  صعوبة 
الحالية  الدامئة وندرته  رغم رضورته 

وتداعياته النفسية والسلوكية تفرتض 
املناقشة الجادة للصعوبات الوجودية 
واإليقاعات  الهدف  بنفس  ملزاولته 
اإلنتحار  تكرار حوادث  بعد  وخاصة 
بسبب ضغوطات العمل االيل وظهور 
النفيس  الطب  يسمى«  خاص  طب 

لصعوبات العمل«.
علب  من  وبديكورات  كلامت  دون 
وشحن  تغليف  ومستلزمات  السلع 
تحيط  لقيود  تتحول  التى  البضائع 
املخرجة  والراقص.قامت  بالراقصتني 
العويني  امال  الكاريغرافية  واملمثلة 
ملاليني  املقيم  العذاب  بتكثيف 
الجحيم  هذا  يف  حياتهم  يقضون 

للعمل  نفسيني  لضحايا  ويتحولون 
الوقت  نفس  يف  هو  والذي  املغرتب 

رضورة معيشية.
القدمية  القصديرية  األحياء  أحد  يف 
انفجار  صار  العاملية،  املناطق  قرب 
حالة  املصانع يف  بأحد  الغاز  عبوات 
السكان  غادر  والخوف،  الهلع  من 
كارثة  حصول  من  خوفا  منازلهم 
والحلم  األمل  بني  والحزن  الرثاء  بني 
الراهن  الوضع  مع  األجساد  تتفاعل 
أخرى  أبواب  بفتح  تطالب  وكأنها 
للعيش، كأنها تواجه الكارثة بأجساد 

عارية الروح والقدرة
وضعية  الكوريغرايف  املقرتح  يلخص 

بعد  وما  الضغط  تحت  العامل 
معتادة  غري  فنية  معالجة  الكارثة. 
إال  الكلامت  يجاوز  مبا  ومعربة 

»حليمة«.
كوريغرافيا وإخراج: امال العويني

أداء:  بولعراس  قيس  فنية:  مشاركة 
عيساوي-  -حليمة  بولعراس  قيس 

ادم عمري- امال العويني سينوغرافيا 
وإضاءة: صربي العرتوس

صور  السعيدي  أسامة  موسيقى: 
وفيديو: عبدالقادر القاريش مجموعة 
يوما. عىل ركح التياترو خالل األسبوع 
الثان من شهر جانفي وخالل األشهر 

القادمة يف قاعات مختلفة.

املسرحية الكاليغرافية »خارج عن السيطرة«

الشاعر والروائي والسينمائي أمين الغزي لـ»الشعب«:

أدافع عن حقوق غريي متى استفحل الّظلم
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كأّنه لم يرحل
»وإذا كان الّنفوس كبارا ** تعبت يف مرادها األجسام«. )أبو الطّّيب املتنّبي(

هذا الّنّص وفاء مّنا ملن أبرموا مع أنفسهم عهدا، اعتنقوا مبدأ، آمنوا بفكرة استبّدت 
يفنوا  أو  املدى  بها  يبلغوا  أن  قّرروا  فكاك،  منها  لهم  يعد  فلم  بها  فالتحموا  بهم 
دونها، عقد به ألزموا أنفسهم فباتوا له أرسى إالّ من تحّررهم، التصقوا بهّم جامعّي 
فالتزموا به وله باتوا إلفا، سكنتهم قناعة فلبسوها وأفنوا عمرا يف تكريسها والّدفاع 
عنها وصيانتها. ويف ذلك مل يبتغوا جزاء وال شكورا. مل يعرضوا نضالهم أصال تجاريّا 
يف بورصة القيم املوازية. وبذلك فرضوا علينا أضعف اإلميان: أن نكون لهم أوفياء.

األحد 15جانفي 2023 تكون قد مرّت ثالث سنوات عىل رحيل منصف اليعقويب 
العام  لالتّحاد  التّنفيذي  املكتب  وعضو  لدورات  الربيدينّي  لنقابة  العاّم  الكاتب 
التونيس للّشغل يف أكرث من دورة، مل يربح األمكنة التي كُتب عليها أن تتوّحد مع 
الّذاكرة، وال اّمحى من مخيّلة من عارشوه وشاركوه محطّات ومحنا، هي بالّضورة 
شاسع  صاحبي  يا  الورق  بياض  ودالالت.  معايَن  للّنضال  يعرف  ملن  أوسمة رشف 
ومخيف، بحجم التّهيّب من الكتابة عّمن إذا قّصنا يف حّقهم فام ظلمناهم وإّنا 
أنفسنا ظلمنا وقضيّتنا خّنا. الحديث عنكم مسؤوليّة مرعبة وممتعة ووزر مخيف، 
والّذاكرة تتّقد، تجزم بأّن الكثريين كانوا يف حياتهم أشباحا وارتضوا ألنفسهم العيش 
الذليل ويوم رحلوا فكأن ما كانوا، وبعضا مّمن ترّجلوا غابت أجسادهم وما أفلت 
أفكارهم. وما ثبتت إالّ ويف نفسها أمر عىل حّد قول املتنبّي. غاب الجسد ملّا أخذ 
اعتلّت  وما  الجسد  اعتّل  املرض.  مقاومة  عليه  واستحال  مأخذ  كّل  التّعب  منه 
الفكرة، بقيت بقاء املسرية ناصعة، وستبقى. فكأنّه مل يغادر ُسوحنا ومجالسنا ألنّه 
الغائب  كثافة  هي  بكثافة،  بيننا  ماثال  شهيد(  وكّل  مناضل  كّل  شأن  )شأنه  ظّل 
البالد فأرهقتنا  التي داهمت  الحارض، وهل غاب لحظة عن حدث من األحداث 
حتّى يجد الّنسيان مرسبا إىل التّسلّل للّذاكرة؟ يحصل أن ال نبصه يف زاوية ما من 
بّوابات املدينة، ولكّننا رسعان ما نتخيّل -تخيّال أقرب إىل القناعة- أنّه سيعرتضنا يف 
كم منعطف وكم شارع يؤانسنا يف رحلة البحث الّدائب والّدائم عاّم يجب أن يب

قى.                              
مل يخرت يوم ميالده وال تاريخه )26 جانفي 1950(، وخاتله املوت ومل يسترشه عن 
أّي موعد أنسب لرحلة الغيب األخري )15 جانفي(. غريبة هي الّصدفة، وال تخلو 
رغم فاجعيّتها من مسحة جامل ودالالت. فجانفي التّونيّس -ألسباب ما- له طعم 
خاّص، ساعة التّشويش الواعي عىل رادارت سنوات أريد لها أن تكون حزينة كَليٍْل 
ألْيَل ليس له آخر، شهر الغضب الّساطع ال تدري من أّي فّج يأيت لريبك حسابات 
الّسادة واألغنياء. فهو يف املخيّلة الجامعيّة شهر الجمر واالنبعاث بامتياز، وهو يف 
املدّونة العاّمليّة إحدى بّوابات الّذاكرة الّنقابيّة، شهر املواجهة الّدامية )الخميس 
26 جانفي 1978(، مواجهة أرادها الحاكم وحزب الحاكم أن تكون خميسا أسوَد 
للرّتويع والتّأديب والرّتويض، وأرادها الّنقابيّون نبشا يف ثنايا التّاريخ واستئنافا لرحلة 
البحث عن استقالليّة الحركة الّنقابيّة بإحياء إرثها والتّصالح معه بفّك االرتباط بني 
حزب بورقيبة واتّحاد الّرّواد: محمد عيل الحاّمي وفرحات حّشاد.                              

ما اختار تاريخ امليالد وال ساعة الوداع الّنهايّئ، ولكّنه كان لداللتيهام وفيّا، فأىب إالّ أن 
يكون نقابيّا بحّق وفيّا إلحاالت الّشهر الذي فيه ولد ويف منتصفه أجربرِ عىل الرّحيل. 
رحل حني كان يجب أن يبقى. هكذا حكمت العادة عىل الّناس أن يقولوا عن أّي 
التي يحتلها بينهم. وهكذا قال وسيقول عن  فقيد عزيز تعبريا منهم عن املكانة 
الّنقابيّني مّمن عاش معهم محنا وخاض  اليعقويب أصدقاؤه ومعارفه من  منصف 
معهم نضاالت. كان لهم سندا سنوات الجمر املفعمة جامال ملّا كان الّنضال بثمن، 
فاتورته باهظة والّدفع بالحارض. صنع معهم أمجادا تشهد بها وعليها ربوع جهته 

)الكاف املنسيّة( وأبناء قطاعه الذين خاض معهم مالحم جعلت الّشاعر الطّاهر 
الهاّممي يتمّنى لو كان بريديّا. يف املكتب التّنفيذي لالتّحاد العام التونيس للشغل 
جعل اليعقويب من املسؤوليّة عبئا ال رشفا، تكليفا ال ترشيفا، تواضعا وليس أبّهة. 

عنك إذن سنقول: رحلت، فيلكن كأنّك مل ترحل.
يكون  أن  يجب  كام  ومنضبط  االختالف  يكون  ما  كأشّد  أنت  مختلف  وبعُد، 
االنضباط. اختلفت حني يكون االختالف رضورة وحاجة ملّحة، وليس مجرّد رغبة يف 
الخروج عن املألوف، إن مل يكن بإيعاز من جهات تعتاش عىل تعفني ما تراه تهديدا 
لخيمتها، وانضبطت لرِام رأيته إرثا مشرتكا للجميع، هو لك منعة وملا آمنت به صاّمم 
أمان. قال عنك حسن العبّايس األمني العاّم الّسابق لالتحاد يف أربعينيّتك إنّك كنت 
األكرث قسوة عىل القيادة -وأنت أحد أعضائها- لتكون أكرث استامتة يف الّدفاع عاّم 
القيادة يف امليّض فيه إىل األقىص. ذلك هو معنى االلتزام، جوهره  قد تتلّكأ ذات 

الّنقد الوظيفّي، تباين البناء ال تباين الهدم.
ساعة  الّشاردة،  الّصحو  لحظات  أنّك يف  أكيد  املرض.  مع  مرير  بعد رصاع  رحلت 
الهدنة التي تتفّضل بها عليك اآلالم كنت تستحض كّل الخيبات والّنجاحات. كنت 
تتربّم بشبح املوت وتقاوم حّدة األمل لتودّع مشوار الحياة منتصا ال منكرسا. أعرف 
أّن عديد الّصور الزمتك سالحا كنت توّد لو أنّك حملته معك أنيسا وذخرا يف رحلة 
الغيب األخري، حني تكون الّذات يف أصدق لحظات صفائها مع نفسها، فليس لها، 
لعلّها  تخاف.  عليه ومنه  منه تخجل وال مع  ما  املوت،  أكّف  وهي محمولة عىل 
الّنادرة، لحظة تصفية الحساب الوحيدة التي ال موجب وال مجال  لحظة التّعّري 
فيها للتّخّفي. أكيد يف لحظات الغيب األخري، لحظات البوح عندما يكون حساب 
األسامء،  لتذكّر  كافيا  وقتا  املوت  سكرات  متنحك  مل  وصادقا  عسريا  للذات  الذات 
بها.  واالستنجاد  الذاكرة  اعتصار  قدرة عىل  تلهمك  األلقاب ومتّعنها، مل  الستحضار 
األفعال ومتثّلها. مل  وتكثيف  واختزالها  الّصور  لتجميع  الوقت  كّل  اقتلعت  ولكّنك 
ترتك وصيّة. وقد ال تكون الفكرة خامرتك أصال، ولنقل من باب املواساة أنّك تالفيت 
ذلك عمدا. وحسنا فعلت. فلم تكن -ككّل مناضل أصيل- مشغوال بتدبّر مستلزمات 
رحيل ال تدري متى يداهمك كام داهم الكثريين بقدر ما كنت منغمسا يف شؤون 

الحياة تاركا شؤون املوت لألحياء األموات. 
جميل يا صاحبي أن ترحل وأنت متأكّد من أنّك مل تكن رقام يف معادلة ال تعرف 
عنها إالّ ما فُرْض عليك فرضا . وأجمل منه أن تكون عىل يقني تاّم من أنّك مل تخن 

قضيّة وما تخلّيت عن مبدإ.                          
املناضلون كام الّشهداء دمعهم عزيز وشجنهم ضنني وجرحهم عميق ودمهم غزير. 
منارات تيضء أبواب املدينة وتنري مداخلها ملن مل يُشَف من حبّها. هم يف غيابهم 
أدىن  نبذل  أن  إىل  بحاجة  نكون  ننساهم حتّى  أن  بحيث ال ميكن  الحضور  دامئو 
جهد لتذكّرهم واستحضارهم .حضورهم املكثف يريحك -متى أردت ومتى كنت 
معنيّا- من عناء اعتصار الذاكرة إلدراك ما ال يجب أن يُنىس. قد ننساك -ننساكم- يف 
اليومّي املعتاد. قد يلهينا عنك وعنكم شان من الشؤون، ولكّنكم  غمرة طاحونة 
قد  ما  تشحذ  وبه  تحّن  وإليه  الذاكرة  تستأنسه  ما  املساحات  من  دوما  تحتلّون 

ينهشه الّصدأ ويتآكل.
شبح  يتهّددنا  وقد  الوجوم.  بعض  يعرتينا  أن  والّشّك  التّيه  لحظات  يف  يحدث 
مل، يجنح  املخاوف، تتشّعب علينا الثّنايا، تتشابك املسائل، يكرب الوزر ويتفاقم الحرِ
مّمن  البعض  يخذلنا  املتجّهم.  الوضع  علينا  يضغط  اليأس،  مرابض  إىل  الخيال  بنا 
كّنا عىل يقني أنّه عىل الّدرب لن يحيد إىل أن تهاوى كجدار تتالت عليه الّصدوع 
وسلّم نفسه صاغرا ذلوال إىل كتيبة لوك األحاجي وتدبيج الرّتّهات املعتدية بسفالة 

وميتثل  فينهرنا.  سلطانه  العناد  يستعيد  الربق  كومض  لحظة  يف  منطق.  كّل  عىل 
أمامنا رشيٌط من الّصور. ترتاقص الّذكريات واألحداث والعربدات املجنونة فريكبنا 
الخجل من أنفسنا، ومن التّاريخ -سلوتنا بوصفه قايض كّل األّزمنة- نرتعب فتقفز 
إىل األذهان صوالت وجوالت هي يف األيّام العجاف مخاطرة. فال نلك إالّ أن ندفع 
من  األمني  -الحارس  بالحلم  نلوذ  أن  األرحب،  أفقه  إىل  والعناد  أقصاه  إىل  األمل 
مستنقع األوهام- به نحتمي. فليس إالّ أن نحارب شكوكا وهواجس تريد أن تتسلّل 
من مسارب حفرها قليلو الحياء مّمن باعوا ذممهم ألّول مشرتٍ وعرضوها بضاعة 
بخسة يف سوق الّنّخاسني. ما اّدعيت يوما يا منصف بطولة -وأنت بها جدير-. وما 
الرّسّ  الكثريون من تواضعك وعابوا عليك ذلك يف  غلبتك يوما مسؤولية. أمل يهزأ 

والعلن؟ وغاىل البعض فرأوا فيه خدشا لهيبة املسؤوليّة.
عهدا يا منصف لن ننساكم. لن نلّوث إرثا هو علينا ديْن وأمانة. فله علينا فضل أنّه 
يحمينا إذا متثلناه أكرث ماّم نحميه ونصونه. لن ننخرط يف مدرسة صناعة األوهام، 
رسكلتها، تعليبها والتّبجح بتسويقها. أبدا لن نتورّط يف مهاترات الباحثني عن تسلّق 
أّي سلّم إلشباع ذوات عطىش لالرتواء حتّى برساب تظّنه ماء فتتشبّث بحبال الهواء. 
سنحفظ الذكرى. لن تثني عزامئنا حالكات األيّام وال إرباكات زمن أغرب لبس فيه 
الهواة والّنكرات جبّة سالطني الوعظ والتّحذير. لن نرتّد عن قناعات بدونها نكون 
جثثا عفنة. لن نشوه هموما مشرتكة ونضاالت هي لك ولكم وسام ولنا ديْن وأمانة. 
فإذا خّناها فأنفسنا خّنا. لسنا معنينّي مبحاصيل حقول األوهام، ولسنا عىل عجل 

لنستحّث الفرح. فلم نكن يوما عىل موعد مع فرح قبل أوانه.
عهدا عىل الّدرب لن نحيد.كام كنَت وكنتم يجب أن نكون. وسنكون. فليس لنا أن 
نختار ما بني جّنة ونار. والّشكر كّل الّشكر ملن مل يرتكوا لنا خيارا عليه نساوم. مل 
يرتكوا لنا إالّ سبيال واحدا أوحد: أن نقاوم. قصفوا الّذاكرة فأملوا عليها أن ال تنىس 
يك يظّل الحقد متحّفزا. فال نسامح وال نصالح عىل ما ال نلك فيه مجاال للتّصالح. 

حارصوا الّذاكرة فحارصت حصارها وبإرثها تحّصنت.
كرثٌ يا صاحبي هم الذين يف منعطف ما زاغوا وركبوا موجة التّهليل والتّكبري وعادوا 
إىل سالفات األحاجي وعجيب التّخاريف عن املنقذ الهامم من كّل بهتان، فدلّونا 
عىل أنجع الّسبل وأقوم املسالك: ال مساومة عىل إرث نحته رّواد واستأمنونا عليه. 

فهل من خيار؟ أبدا ال خيار.  
منصف، رجاء ال تنَس املوعد. 

أين؟
لنا فيها الوعد  لنا فيها ما نعمل.  يف ساحة من سوح أرض عطىش للوفاء، ما زال 
حاملة  بأجنحة  يطري  الجميل  الّشباب  طيش  فيها  لنا  الطّفولة،  وعربدة  والتّذكر 
وأغنيات فرح رشود نرّددها ساعة نحتاج حافزا لتأثيث فعاليّة ما تشهد عىل أنّنا 
أقسمنا أن ال محيد عىل ما عليه ذات يوم تواعدنا. لنا فيها رهان كلاّم عرُس صار 

أحىل وأجمل. 
متى؟

يف لحظة يكون فيها التّحّدي خيارنا األوحد. 
لن  الّدرب  أحد: عىل ذات  به  ألزَمنا  أنفسنا وما  به  ألزمنا  مّنا عهد  لكم  منصف، 
نحيد. مل نسترش كائنا من كان أّي طريق نسلك. وما سلّمنا أحدا صّكا عىل بياض. 
الّنقد، مجاالته وحّدته وآفاقه.  التّباين ومسافة  لنا مربّع  ننتظر ترخيصا يحّدد  مل 
تعاملنا دوما مبا تقتضيه مّنا املسؤوليّة األدبيّة والفكريّة يف نقد كّل قيادات الحركة 
الّنقابيّة -يف شتّى منعرجاتها- ما بدا لنا زيغا ومروقا عن الثّابت الّنقايّب وانزياحا عن 
إرث هو ملك جامعّي، ومل يكن أبدا تركة خاّصة لهذه القيادة أو تلك. آمّنا دوما بأّن 
الّنقد وظيفّي أو ال يكون، نقد مسؤول يك ال يؤول إىل رضب من التّهجني فينخرط 
بوعي أو بدونه يف سلخ املنظّمة خدمة ألعدائها والتّنظري إىل رضورة اكتفاء الّنقابنّي 
بالتّحرّك يف املربّع الذي تفرضه املنظومات الحاكمة. بوصلتنا يف ذلك التّفريق بني 
نقد منتص ملنظمة عليها مسؤوليّات جسام  والتّمييز بني  والرّتاجعات  املراجعات 
لن تفلح يف تأديتها ما مل تكن مستقلّة يف توّجهاتها وآليات صياغة قراراتها ونقد 
الحاكم  أجندات  الّرأي  وإبداء  التّعبري  علويّة حّق  باسم  يخدم  عقاله  منفلت من 

وسياساته وانتظاراته.
منصف اليعقويب سالما/ منصف اليعقويب وفاء.    

 * الطايع الهراغي  

الذكرى الثالثة لوفاة منصف اليعقوبي              

خطاب متأخّر 
إىل املناضل 

محمد الهادي 
العفيّف

تكلّم...
عىل شفتيك بقايا كالْم..
وحلم »بتونس أجمل« 

وغيم هطول يشّق الغامم
وصقر جسور...

يحيل ايل ثورة يف الحامم..
وشعب ينّئ

من فاقة موجعه

ومن كذبة صّدقوها...
تُسّمى »سالم«

لسان  فأنت  تّكلم... 
»الشغيله«

وأنت رفيق رفيقك...
إذا حارصته الليايل الطويله

تشّد عىل يده نارصا
ويف املعركه كالحسام...

تكلّم...
حبيبا لليىل*..
لبنتيك درعا...
رفيقا البنك...

فأنت مع »الصامدين« 
وضّد النعام...

يا  لنا...  وغّن  تكلّم.. 
»شهيد«*

أو بعض ما قد حفظت...
من رائعات »اإلمام« *

أو »نجمة االتحاد«..
تشّق الطريق املنري لشعبك

فتقهر قهر الفساد
وهذا الظالم..

شفتيك  يف  فامزال  تكلم 
بليغ الكالم.

* هوامش
ورفيقة  زوجة  ليىل:   *

العزيز العفيف
* يا »شهيد« أغنية يا شهيد 

األزهر الضاوي
* اإلمام: الشيخ إمام

نشيد  االتحاد  نجمة   *
االتحاد

   عبدالكريم الخالقي
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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.

مقابالت الرابطة األولى ليوم أمس األربعاء

الصفاقسي يكتفي بالتعادل أمام الرتجي 
والنجم حقق أغلى انتصار

اكتفى النادي الصفاقيس بتقاسم النتيجة مع 
فيام  بالتسجيل  األخري  مبادرة  رغم  الرتجي 
عاد النجم الساحيل بانتصار مهّم من ملعب 
تطاوين وحقق أمل حامم سوسة فوزا إيجابيا 
عىل امللعب التونيس أما النادي البنزريت فقد 
حقق فوزه األول مع مدربه خالد بن يحيى 
فيام كانت الهزمية األوىل لبادو زايك مع هالل 

الشابة.
نتائج املجموعة األوىل:

- النادي الصفاقيس 1  -  1 الرتجي الريايض
- اتحاد تطاوين 0  - 2 النجم الساحيل 

- أمل حامم سوسة 2 - 1 امللعب التونيس
- النادي البنزريت 2 - 0  هالل الشابة

حّكام مقابالت الرابطة األوىل لليوم 
الخميس 19 جانفي 2023  

املجموعة الثانية 
س 14

النادي اإلفريقي - نجم املتلوي الحكم الصادق الساملي 
مستقبل سليامن - مستقبل الرجيش الحكم فرج عبد الالوي 

االتحاد املنستريي - األوملبي الباجي الحكم أرشف الحركايت 
أوملبيك سيدي بوزيد - اتحاد بن قردان الحكم أسامة رزق الله

ماذا يجري يف امللعب 
القابسي؟  

فيها  يطالبون  عريضة  الجهوية  والسلط  الوايل  إىل  الستيدة  أحباء  قدم 
عامة  جلسة  لعقد  ويدعون  الحايل  الجمعية  رئيس  من  الثقة  بسحب 
خارقة للعادة وذلك بالعودة اىل تطبيق الفصل )22( من القانون األسايس.

فهل مثة حكيم يستمع لصيحة الفزع أم أن الجمعية ستظل هكذا رهينة 
الحسابات الضيقة مع عدم تحّمل كل طرف ملسؤولياته؟

* محسن

انتدابات جديدة 
يف املستقبل الرياضي 

بقابس
قامت الهيئة املديرة املؤقتة بإنهاء االنتدابات الرسمية للمستقبل 

الريايض بقابس وهي التي شملت األسامء التالية: 
نور الدين الباجي ظهري أمين من الرتجي الريايض التونيس

مروان الرتد متوسط ميدان من القلعة الرياضية
يوسف الجاليص متوسط ميدان من مستقبل سليامن

ريان السبيعي العب رواق من نادي حامم األنف
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رؤساء  التقى  دقيش  كامل  الرياضة  وزير  أن  يقني  علمته  وما  علمت 
جامعات األلعاب الفرديةمن أجل البحث يف ما تحقق ورسم مالمح ما 

سيتحقق.
ويقيني راسخ أن الحوكمة هي الطريق املثىل لضامن املرجّو من الحصاد 
من  مفاهيمها  بجميع  املطلوبة  والحوكمة  واألوملبي  واإلقليمي  القاري 
يقتيض  هنا  والنجاح  البرشية  املوارد  يف  الترصف  إىل  املال  يف  الترصف 
التفرد  أن طغى  بعد  األنانية  تردد  بال  وأعني  مهّم.  القضاء عىل عنرص 

بالرأي عىل جّل الجامعات.
وهذه النزوة أصلها القوانني االنتخابية البالية التي جعلت رئيس القامئة 

هو الفاتق الناطق
ومبا أن قانون الهياكل ال يزال رهن بعض املكاتب فإن املرغوب التفكري 
الحكم واألهم من ذلك  الذي ميثّل مدخال لتقاسم  الباب املهّم  يف هذا 

تبادل الرأي يف الجامعات الفردية منها والجامعية واملطلوب هنا االقتداء 
ذلك  معنى  الخطط  حسب  الرتشحات  تفتح  التي  الدولية  بالهياكل 
انتخاب الرئيس يكون عىل ِحدة متاما مثل بقية الخطط والنجاح يكون 
للملف األهم والربامج األجدى. وسّد هذا الباب يعني إرساء الدميقراطية 
التحركات  بعض  انتشار  مع  للحركة  املعطّلة  وهي  البلد  ينشدها  التي 
هنا وهناك إذ ال صلة لها بالدميقراطية فهي من املكباّلت لحركة التنمية 
والحالة تلك ال بّد من سّد باب التجاوزات فيها واملناسبة تجعلني ألفت 

االنتباه إىل مامرسة ما هو غري مباح.
الرياضية؟  الجامعات  حساب  عىل  الخمر  احتساء  إباحة  ميكن  كيف 
وكيف  الرياضية؟  الجامعات  حساب  عىل  السجائر  رشاء  ميكن  وكيف 

ميكن إباحة الرشاءات مهام كان نوعها وحجمها دون طلب عروض؟
وكيف  عار...  خنار... هذا  قلم هذا  بجرّة  يعزله  فالرئيس  يعارض  ومن 

ميكن لرئيس جامعة أن يغادر دون محاسبة؟ وكيف يجوز التغايض عن 
وكيف  معه؟  التفاعل  دون  جامعته  حسابات  مراجعة  مال  أمني  طلب 
الفنية  اإلطارات  جميع  مهام  إنهاء  وافد  رياضية  جامعة  لرئيس  يجوز 
عىل  كعكعة  توزيع  هذا  أليس  منها.  االنتخابية  الحمالت  أهل  ومتكني 
من يستحق ومن ال يستحق؟ هل يجوز لرئيس جامعة تحوير النصوص 
حسب هواه؟ تأملوا عىل سبيل املثال ما حصل يف جامعة كرة اليد التي 
النيابية إىل ما بعد سنة 2024. أما عن جامعة  تريد التمديد يف مدتها 

الكرة فحّدث وال حرج!
أم  املصلحة  أم  القانون  يحكمها  الرياضية  الجامعات  نسأل:  الختام  يف 

الّصحبة؟
* طهورة

* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف    

ُعلّقت مهام رئيس االتحاد الفرنيس لكرة القدم نويل لوغريت من قبل 
ديالو  فيليب  لنائبه  املهام  لالتحاد وأوكلت  االستثنائية  التنفيذية  الهيئة 
وتوقف  جنيس.  سلوك  بسوء  واتهامات  جدلية  ترصيحات  بعد  مؤقتا، 
لوغريت عن أداء مهام منصبه كرئيس لالتحاد لحني االنتهاء من التدقيق 
الذي كلفت به وزارة الرياضة يف انتظار أن تقوم اللجنة التنفيذية لالتحاد 

الفرنيس بدراسة نتائجه.
وقد أثار خرب تعليق مهام نويل لوغريت يف أوساط الرأي العام الريايض 
يف تونس عرب وسائط التواصل االجتامعي عدة أسئلة ومقارنات أبرزها 
سؤال »هل يتكرر سيناريو نويل لوغريت مع وديع الجريء؟« وهو ما 

سنحاول اإلجابة عنه يف هذا املقال.
الواضح دون أي جدل أن تكّرر سيناريو نويل لوغريت  لكن يبدو من 
مع وديع الجريء مستحيل لهذه األسباب: ألن الدولة قامئة يف فرنسا عىل 
مؤسسات قوية يسودها القانون الذي له العلوية فوق كل املؤسسات 

بينام  باألشخاص،  بالك  فام  والهياكل 
تعاين الدولة يف تونس من وهن شديد 
من أبرز سامته الفساد الذي تسبب 
املريضة  العدالة  مؤسسة  ضعف  يف 
طالتها  التي  العديدة  باالخرتاقات 
مسألة  القانون  تطبيق  يجعل  مام 
فام  املؤسسات  ال عىل  غري مضمونة 
يف  الرياضة  وزارة  ألن  باألفراد.  بالك 
نويل  مبلف  أمسكت  عندما  فرنسا 
حاسمة  وكانت  تتلكأ  مل  لوغريت 
حسابا  تحسب  ومل  وقوية  وواضحة 
لبعبع الفيفا ألنها تعرف جيدا أن كل 
الخطوات التي تقوم بها سليمة متاما 
قانونيا وال تتعارض مع قوانني االتحاد 
مداخالت  فكل  القدم،  لكرة  الدويل 
ملف  يف  أوديا-كاستريا  أمييل  وزيرة 
وواضحة  مختزلة  كانت  لوغريت 
ملتزمة  وهي  املبارش  الهدف  تصيب 
وال  الداخلية  فرنسا  بقوانني  متاما 
تتعارض مع قوانني الهياكل الرياضية 

الدولية.
الرياضة  وزراء  كل  كان  املقابل  يف 
وديع  مع  تعاملوا  ممن  تونس  يف 

يتخبطون  الصدفة والنيابة طبعا،  إال وزيرة  الجريء، 
يف التعامل مع ملفه فيتكلمون كثريا وال يفعلون شيئا 
الداخلية  تونس  قوانني  مع  يتعارض  كالمهم  وأغلب 
ألن  الدولية٬  الرياضية  الهياكل  قوانني  مع  وطبعا 
هي  القدم  لكرة  الفرنيس  لالتحاد  التنفيذية  اللجنة 
مهامه  تعليق  قرار  قبول  عىل  لوغريت  أرغمت  من 
إىل  منتخبني  اعضاء   10 من  مكونة  اللجنة  وهذه 
جانب رئييس رابطتي االحرتاف والهواة وبني أعضائها 
جون ميشال أوالس )رئيس أوملبيك ليون منذ 1987( 
فرنسا  يف  الجامعي«  املكتب  »أعضاء  أن  يعني  مام 
األندية هم شخصيات مستقلة يف  إىل رؤساء  إضافة 
اإلرادة والقرار عكس أعضاء املكتب الجامعي ورؤساء 
من  مجموعة   %  99 بنسبة  هم  تونس  يف  األندية 
الدمى يتالعب بها وديع الجريء كيفام شاء واشتهى.

كام أن العبي كرة القدم يف فرنسا )الحاليني والسابقني( 
مل يلوذوا بالصمت عندما تتالت أخطاء 
عن  برشاسة  دافعوا  بل  لوغريت  نويل 
سمعة كرة القدم الفرنسية عموما وعن 
خصوصا  زيدان  الدين  زين  أسطورتهم 
ويف مقدمتهم كيليان مبايب النجم األول 
واملنتخب  جريمان  سان  لباريس  واألكرب 
الفرنيس والذي ال يتجاوز عمره 24 سنة 
بعد  برشاسة،  زيدان  عن  دافع  والذي 
ساعة فقط من ترصيح لوغريت ضده، 

مليون   103 املنصة  عىل  صداه  بلغ  تويرت  عىل  منشور  يف 
متابع.

تونس  لالعبي  صوتا  تسمع  أن  املستحيل  من  املقابل  يف 
الحاليني ينتقدون رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم رغم 
من  حرموا  إذا  إال  التونسية،  الكرة  حق  يف  خطاياه  تعدد 
متثيل املنتخب التونيس يف تظاهرة دولية )مثال سعد بقري(. 
ومن املستحيل أيضا أن تسمع صوتا لالعبني السابقني ضد 
الجريء إال عندما يتّم إخراجهم من املنظومة الحالية )أندية 
ومنتخبات( ويتأكدون أنه خروج دون عودة فيستجمعون 

»شجاعتهم« آنذاك.
والسيايس(  )الريايض  طميمه  بطم  الفرنيس  اإلعالم  ألن   
القدم  لكرة  الفرنيس  االتحاد  رئيس  ضد  احدا  صفا  اتحد 
الشهري بخصوص  تحقيقها   So Foot أن نرشت مجلة  منذ 
أرسلها  لوغريت  نويل  أن  يشتبه  التي  الجنسية  الرسائل 

الفرنيس،  االتحاد  يف  املوظفات  بعض  إىل 
زيدان  الدين  زين  ضد  ترصيحه  زاد  ثم 
جاءت  ثم  صالبة،  اإلعالمية  الوحدة  هذه 
ترصيحات سنية سويد وكيلة أعامل الالعبني 
غري  السلوك  حول   L’Equipe صحيفة  يف 
الالئق ذي اإليحاء الجنيس لنويل لوغريت 
التي ضمت  الوثقى  العروة  تجاهها لتكون 
الفرنيس  اإلعالم  وحدة  إىل  املرتددين  آخر 

ضّد لوغريت.
»بطم  التونيس  اإلعالم  اتخذ  املقابل  يف 
 )%  80( أولهام  معسكرين:   » طميمه 
التطبيل  من  تيّس  ما  مع  التام  الخنوع 
وديع  بحمد  والتسبيح  والتهليل  والتمجيد 
 19,9( الثاين  املعسكر  اختار  بينام  الجريء 
%( الصمت واالختباء وراء قلعة الالمباالة. 
النقد والتنبيه لخطر  وطبعا كانت أصوات 
وديع الجريء عىل كرة القدم التونسية أقّل 
عددا وعدة وعتادا )0,1 %( من أن تشكل 

معسكرا ثالثا.
الغديري  طارق  مقال  ينتهي  هنا  حد  إىل 
االلكرتوين  موقعه  عىل  حربه  مبا  الذي 
»زاجل« أراد تحريك ملفات وديع الجريء 
التي اتصل بها القضاء وهي محور جلسات 
باب  ويف  ثانيا  ثّم  ـ  أوال  هذا  ـ  استامع  
تواصل الحوار نسأل طارق الغديري يف أي املعسكرين يضع نفسه إذا 
سلمنا أّن املعسكر الثالث كان األقل عددا وعّدة ونحن الذين نجد فيه 
أمام  بالحقيقة  اإلصداع  وسائل  سبل  كّل  أمامنا  أغلقوا  أن  بعد  أنفسنا 

الضعف الواضح لوزير الرياضة.
ثالث املسائل التي نراها رضورية أّن قوانني فرنسا وتونس فيها اقتباس 
واشتباه أّما مضامينها فهي بعيدة عن بعضها البعض ألنّه كان من املمكن 
رئيس  نشاط  لتعليق  فصال  الكرة  لجامعة  األسايس  القانون  يتضّمن  أن 
قضائية  ودعاوي  مؤخذات  محّل  أنّه  مبا  الجريء  وديع  الكرة  جامعة 
ليعّوضه نائبه يف مهامه واصف جليل وهو القايض السابق فام الذي كان 
مينع من تضمني هذا الفصل القانوين لوال االستئثار بكل املهام ـ عىل كل 
كنت أمتّنى لو أّن فتحي املولدي كان أشار إىل هذا وألنّه مل يفعل فإنّنا 
أن  خاصة  املولدي  فتحي  كام عىل  الشخصية.  األهواء  مهّب  يف  سنظّل 
يكف عن املقارنة بني ما هو موجود يف تونس من تلكؤ وما هو موجود 

يف فرنسا يف تفعيل القانون ألنه رجل قانون!

متى إنهاء نظام القائمات يف انتخابات الجامعات   الرياضية؟

بعد تعليق مهام رئيس جامعة الكرة الفرنسية

السيناريو الفرنسي يستحيل أن يحصل يف تونس
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بعنوان  لوحة  نذكر  األخرية  بوخاتم  الكايف  عبد  الفنانة هندة  أعامل  من 
»اللمة« والتي تستذكر فيها وبها أجواء اللمة العائلية يف القريوان وعند 
نفسية  وراحة  ومحبة  وحميمية  دفء  من  ذلك  كل  يف  وما  العائالت 
وخصوصا يف أزمنة افتقد الناس فيها ذلك يف زمن الرسعة وتدهور الروابط 

والعالقات والتغريات املربكة..
انه الذهاب تجاه قالع الفن العالية.. الفن مبا فيه من حميمية التعاطي 
مع األشياء والعنارص والتفاصيل مينح الكائن فنانا ومتلقيا شيئا من االمتالء 
والتجليات حيث الفكرة املقيمة بني الرسم والتلوين مجال للقول بالذات 
فضاءات  اىل  والدواخل  القلب  تأخذ  مغايرة  عوامل  وتنشد  تحلم  وهي 
شاسعة من الحنني.. الحنني الجارف تجاه الجميل والكامن فينا من ذكرى 

عالية العناوين والقيمة..
الفنانة التشكيلية أصيلة القريوان هندة عبد  هكذا هي فكرة الفن عند 
الكايف التي عملت من خالل معارضها الخاصة والجامعية ومشاركاتها يف 
ابراز حيز منهم من اعتامالت شواسعها وهي  التشكيلية عىل  الفعاليات 
تستذكر العادات والتقاليد واملشاهد وغريها من أحوال املدينة... أحوال 

القريوان يف ثرائها وألقها وجامل تفاصيلها..
لوحة مميزة جامليا ومن حيث مضمونها االنساين والوجداين شاركت بها 
الفنانة هندة مؤخرا يف افتتاح املعرض الجامعي »رؤى جاملية الفن« ضمن 
الدورة 19 للملتقى الوطني للمبدعات العصاميات يف التعبري التشكييل. 
بقرص املرمر باملنستري وذلك بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية 
فنية شدت  باملنستري... لوحة  الثقايف  املركب  باملنستري وبتنظيم من قبل 
وتعد  هذا  الفعاليات..  وجمهور  والحارضين  الدورة  يف  املشاركني  انتباه 
الفنانة هندة ملعرضها الفني التشكييل الجديد برواق الفنان الراحل عيل 

القرمايس بالعاصمة ضمن بداية العام الجديد..
بحثا  القريوان  ونعني  باملدينة  بوخاتم هامت  الكايف  عبد  الرسامة هندة 
عن ذاتها حيث تداعت كأغنية بها شجن قديم وال تلوي عىل غري العناق 

من  وهي  والنظر.  الذكرى  عىل  املفتوحة  أرضها  والقامشة  األلوان٬  تجاه 
عىل  عملت  حيث  بتونس  الفني  املشهد  ضمن  التشكيليات  الفنانات 
نحت تجربتها منذ عقود وكانت بعيدة عن أجواء املهرجانات التشكيلية 
واملعارض الخاصة والجامعية سوى بعض املبادرات التي رأت فيها أهمية 
املحيل  الجاميل  الفضاء  اعاملها ضمن  أحب  الذي  الجمهور  مع  التواصل 
ونعني املدينة العابقة بالحضارة وبالتواريخ.. القريوان. من القريوان نهلت 
وقدمت أعاملها بفضاءات املركب الثقايف أسد ابن الفرات ونجح املعرض 
الذي ضم باكورة تجوالها يف تفاصيل الحالة القريوانية مبا هي حالة وجد 
مساحة  الكايف  عبد  هندة  الفنانة  لدى  الرسم  وتقاليد...  وتراث  وأصالة 
الحيز املمنوح للذات من عنارص  القول الجاميل.. ذلك ان  من مساحات 
وتفاصيل وأشياء يجعلها تتامهى مبا توفر لديها من مفردة تشكيلية نحتا 

للقيمة وتأصيال للكيان.. والفن تعدد اتجاهات وتيارات ورؤى مختلفة..
فانها  املشاهد  أما  البليغ..  واإلنساين  الوجداين  الحوار  وحي  من  ألوان 
تنبع  ورؤى  وهواجس  أفكار  من  الذات  يف  يعتمل  ما  بني  خليط جاميل 
من أصل الفكرة.. والفكرة هنا هي هذا الحوار املأخوذ بالتواصل املشرتك 
تجاه القيمة.. إنها قيمة اإلنسان يف تجلياته الثقافية والفكرية واالنسانية 
العميقة.. ماذا لوصارت األلوان مالذا مفتوحا للحوار مبا يعنيه ذلك من 
آفاق رحبة للتواصل والتأسيس لياء املحبة ونون النظر وهاء الدهشة...انها 

رحلة الفن الجميل اآلرسة واملأخوذة بالرفعة والجامل والحنني.

الرسامة هندة عبد الكافي وأعمال فنية بين األصالة والترات على غرار لوحة »اللمة«

أصيلة القريوان التي تستذكر العادات والتقاليد واملشاهد وغريها 
من أحوال املدينة...

النادي الثقايف الطاهر 
الحداد وأصداء الحكي يف 

تجارب متعددة
* شمس الدين العوين    

من  هائل  بكم  استمتع  وعائالتهم  األطفال  من  مميز  جمهور 
الحكايات يف تلوينات من الخرافة وتقنياتها ومن خالل مؤطرين 
بالفضاء  املهرجان  ضمن  وذلك  بخرباتهم  وفنانني  ومحارضين 

العريق بادارة األستاذة سهام بن تومي ...
الفضاء العريق الذي نعني هو النادي الثقايف الطاهرالحداد الذي 
الروافد  من  عددا  ليضّم  ساحرة  رسدية  عوامل  اىل  برواده  سافر 

الثقافية من خرافات ومعرض وورشات.
ومن هذه الفعاليات اليومية واألعامل واملشاركني ضمن العروض 
والورشات والتقديم نذكر خرافة »األمرية ونّاسة« للفنانة املميزة 
تنشيط  الحيك«  فن  آليات وخصوصيات  وورشة  عامر  بن  زهرية 
»قالت  وخرافة  عزوز  إكرام  البلدي  املرسح  مدير  القدير  الفنان 
بالحفصية  الطفولة  مبركب  العمريي  منترص  للفنان  لوىل«  الناس 
كيمو...  املفتاحي وعمي  دليلة  املميزة  والفنانة  »الصقر«  حكاية 
وتالميذ الحكيم كسار يف ورشة »الحكوايت الصغري« تأطري الفنان 
منترص العمريي و»عيشة« للفنان محمد العرويس الزبيدي و»انا 
احيك اذن انا موجود أحيك بالحب والكتاب بالحس والكربياء النرث 
الياسمني والياقوت »للحكواتية التونسية املميزة رائدة القرمازي 
وورشة  الرشيف...  الرحامن  عبد  للفنان  خرافة«  بال  و»بليد... 
لفنون الخزف يف تأطري للفنان التشكييل ماهر الطرابليس... وغري 

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

املشوق بكثري من الخيال واإلبداع.
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»وجهي واجهة ووهم...« هكذا أخذتنا الفنانة اىل نصها الطافح بالقول امللون 
وفق تخريها الفني والجاميل يف هذه الصفحات من الكلامت واألعامل الفنية 
وفق عنوانها الالفت »حني يرسم التشكييل بورتريه الذايت.. نجاح املنصوري: 
النص نقرأ  البورتريه الشخيص(...«. ومن هذا  وجهي واجهة ووهم ) تجربة 
التايل »... الوعي بالتجاوز عملية مجهدة ومرهقة.. انه حركة ال تستقر للقضاء 
عىل ما ال نريد له أن ميحو »وجودنا« أو عىل األقل اثر مرورنا من هنا ذات 
زمن... ويبدو أن ال مفر من أن يكون منتجي التشكييل وليد الوعي املتجاوز...«. 
يف هذا السياق من هذه العبارات تجاه ما يعتمل لدى الفنانة نجاح املنصوري 
ورمبا   ...« تقول  التشكييل  العمل  وبعد  وأثناء  قبل  والتأمل  التفكري  لحظات 
اكتشفت أن أكرث مشكاليت هي أن أجد وجهي الذي من املفرتض أن يكون له 
شكل خاص يب عندما أتعرض لجملة العوامل الخارجية ومعالجتي له تشكيليا 
مع  فيه  يشرتك  شكال  صار  املحو...(  الفسخ/  اللطخة/  استعامل  )االختزال/ 
لذلك  مشرتكا  شكال  وصار  الخاصة  الشخصية  هويته  فقد  الشخوص...  بقية 
ال  للنفاذ  بوعي أوبغري وعي.. بقصد أو دون قصد تحولت عام حويل سعيا 
»داخيل«... هكذا هي اللعبة بني الرؤى يف النظر تجاه مسألة البورتريه عند 
نجاح الفنانة والباحثة والتي كانت لها مشاركات مميزة يف عديد الفعاليات 
الفنية التشكيلية ويف رشاقة فنية فكرية ابداعية نابعة من ذاتها وشخصيتها 
التي تعرب عنها تارة بالرسم وتارة أخرى بالكتابة وغالبا باالثنني معا.. ويف هذا 
مهتمة  ثقافية  فعاليات  ضمن  الحلم  من  مميزة  مساحة  لها  كانت  السياق 
بـ»فن البورتريه« بني األدب والفنون حيث قدمت عددا من لوحاتها املنجزة 
مؤخرا وفق رؤيتها للفن وللبورتريه كحاضن دالالت وتصورات يف سياق جاميل 

مبنجز  القامشة  عىل  املنجز  تقرن  التي  الفنانة  وهي  فرتة  منذ  عليه  تعمل 
للعامل  نظرتها  يف  الذات  بخصوص  املتعددة  التصورات  من  فيه  مكتوب  آخر 
ولآلخرين يف عوامل متعددة االحوال ومتغرية الشؤون والشجون... ويف تجربتها 
املعرض  من  ركن  يف  الفنية  األعامل  من  حيزا  خاللها  من  قدمت  التي  هذه 
مبتحف مدينة سوسة يف نطاق ندوة للرابطة التونسية للفنون التشكيلية لتشري 
اىل الكينونة وهي يف حلمها اليومي بني املكابدة واالبداع واألمل والذهاب إىل 
شجن الذات تلوينا وقوال بالفن والتشكيل العالء ما تراكم يف الذات من أفكار 
األنظار واالنتباه من  اليه  األعامل  لفتت هذه  األفضل.. وقد  اىل  وقيم وتوق 
قبل عدد من الفنانني والنقاد وأحباء الفنون الجميلة.وعن هذه التجربة تقول 
الفنانة التشكيلية والباحثة نجاح املنصوري  »... وجهي موضوع للتصوير، يف 
البداية كان حاجة ملحة يل كـ»إنسان« يك أثبت أنني تحققت يوماً ما يف هذا 
انعكاس عربت عنه  أنني متثلت ظهورا يف صور هي مجرد  لو  الوجود، حتى 
وليس رضورة أن يكون محاكاة ومتثيال واقعيا.. يف هذه التجربة، جيل أنني منذ 
البداية مل أكن أحاول نقل صورة »واقعية« فنحن جيل الراهن نواجه بالتأكيد 
أضحت  عامل  ويف  الصورة  وتخمة  فيض  نعيش  نحن  أسالفنا،  يألفه  مل  وضعا 
الصورة الشخصية فيه منتجا شائعا وشيئا.. وإمنا كنت أحاول أن »أخلق« رمبا 
صورة جديدة لوجه يخضع ملا أريده أنا ال أن يفرض هو حضوره عيل مهام 
كان هذا الحضور موحيا.. ورمبا اكتشفت أن أكرب مشكاليت هي أن »أجد« أن 
وجهي الذي من الذي من املفرتض أن يكون له شكل خاص يب، عندما تعرض 
الخارجية وملعالجتي له تشكيليا، صار شكال يشرتك فيه فيه  العوامل  لجملة 
مع بقية »الشخوص«، فقد هويته الشخصية )الخاصة( وصار شكال مشرتكا.. 
لذلك بوعي برضورة التجاوز تحولت عنه سعيا للبحث من جديد عن العنارص 
رمبا  له  وجود  ال  الذي  الوهمي«  لـ»وجهي  بل  فحسب  للوحتي  ال  املكونة 

أزرق/  بورتريه بشعر  الزيتيات:  ذاكرة إحسايس ويف تصوري.. عناوين  إال يف 
الوجوه/ صورة وهم/  بنفسجي.../ وجه ككل  وجه يتكرس وال ينكرس/ وجه 
انعكاس./ وجهي واجهتي وظيل. هذه املنتجات التشكيلية شاركت بها ضمن 
فعاليات الندوة السنوية للرابطة التونسية للفنون التشكيلية: األخروية يف فن 
البورتريه بني األدب والفنون البرصية مبتحف مدينة سوسة بحضور ثلة من 
.فنانة  واإلعالمي  الثقايف  املجال  والفاعلني يف  التشكيليني  والفنانني  الجامعيني 
الحاملة  الفنانة  الرسم والتلوين إىل األقايص يك تفصح نجاح  وتجربة وذهاب 
واملكتظة باألسئلة عن حيز من شواسعها وهي يراوح بني التلوين والكلامت 
حيث البورتريه ومنه البورتريه الشخيص مجال حرية وسؤال دفني... بل أسئلة.. 

أليس الفن والكتابة أن نسأل ونعدد األسئلة...

نجاح المنصوري وفسحة الذات مع الفن والحياة في » وجهي واجهة ووهم ...«  :

»... نحن نعيش فيض وتخمة الصورة يف عالم أضحت الصورة الشخصية فيه منتجا شائعا وشيئا...«


