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في الذكرى 77 لتأسيس االتحاد

 بني السيناريو السريالنكي وسيناريو الشاه 
مطلوب عملية قيصرية حتى ترى تونس الّنور

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  
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إرضاب بـ 3 أّيام يف قطاع النفايات، يوم غضب 
يف الشؤون الدينية واستياء يف التشغيل والتكوين

هكذا تحوّلت »مطمور روما« إلى »وادٍ غير ذي زرع«
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مبادئ ثابتة، تاريخ ثرّي وال حياد عن النضال

أستغرب حصر املناظرات التلفزية 
يف مواضيع »باهتة«  وعدم معرفة 
املرتشحني سينجر عنه إقبال ضعيف

  الوضع على حاله في إذاعة شمس:سليم بوزيد رئيس  شبكة مراقبون

 لن يتمّكنوا 
»من إطفاء نورها«...
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غّصت القاعة بعدد كبري من الحارضين، نقابيات ونقابيون من مختلف 
القطاعات والجهات تنادوا لالحتفال واالعتبار والتدارس والتشاور، لالحتفال 
بصمود منظمتهم االتحاد العام التونيس للشغل عىل امتداد 77 سنة أمام 
كّل  االهتزازات والتشاور حول طريقة مواجهة ما تعيشه البالد وشّغالوها 

من أزمة خانقة.
األخ سمري الشفي رّحب بأفراد هذه الهّبة النقابية والحقوقية لالحتفال 
الندوة  التفاعل مع مداخالت  إىل  للشغل ودعاهم  التونيس  العام  باالتحاد 
اللطيف  وعبد  عاممو  حياة  األستاذين  من  كّل  فيها  شارك  التي  النقابية 

الحّنايش بغاية إنعاش الذاكرة حول أهم محطّات املسار النقايب لالتحاد.
خالل كلمته أكّد األخ األمني العام نورالدين الطبويب بعد الرتحيب الحار 
إعالميات وإعالميني ونقابيات ونقابيني  الحارضات والحارضين من  بجميع 
وموظفي  موظفات  ومن  النقابية  املسؤولية  غادروا  ومّمن  املبارشين  من 

االتحاد العام التونيس للشغل.
أنّه ليس غريبا ألّن هذا دأُْب املنظمة يف التواصل املبارش مع كّل النقابيات 
والنقابيني القاعديني وهذا يف كّل جهات الجمهورية وهو أحد هذه املحطّات 
منذ  الشعب  رحم  من  انبثقت  عريقة  منظمة  إىل  االنتامء  عقيدة  لتمتني 
عرشينات القرن املايض ومنذ عهد االستعامر كـ »بلقاسم القناوي« و»محمد 
عيل الحامي« ويف ظّل ظروف أصعب من ظروفنا الحالية إذ سيواصل االتحاد 
النبيلة للمؤسس يف الدفاع عن البالد والعاّمل  بنفس املبادئ ونفس   املهام 
الحامس وأهّمها استقالل القرار النقايب الذي مل تنجح كّل السلط املتعاقبة يف 
تدجينه، فالنقابيات والنقابيون هم الصخرة التي تتفتّت عليها كل املؤامرات. 
ألّن معركتنا هي معركة حقوق اقتصادية واجتامعية ومعركة سياسات وطنية 
حرّة لن يتنازل عنها االتحاد العام التونيس للشغل، لذلك سينعقد يف األيّام 
البالد  ادارية وطنية وسندافع عن  ثّم هيئة  موّسع  تنفيذي  القادمة مكتب 
نخضع  ولن  بتونس  األمر  تعلّق  متى  ميزحون  ال  وأبنائها  وبناتها  ومنظمتنا 
بسيادتها  بالتالعب  نسمح  ولن  الجميع  من  أكرب  تونس  ألّن  أبًدا  للمساومة 
وكرامتها، والتونسيات والتونسيون قادرات وقادرون بذكائهم وفطنتهم عىل 
إذ ميكن  بالرضورة  الوطنية هي خيارات تشاركية  فالخيارات  حامية تونس، 
أن ميتلك شخص مبفرده الحقيقة املطلقة خصوصا وأنّنا نعيش زمن الطفرة 

التكنولوجية، فتونس تحتاج اليوم للحكمَة والرصانَة النقاذ سيادتها.
باملنظامت  االتحاد مستقلّة يف عالقته  كانت خيارات   1946 منذ سنة  إذ 
الدولية وكان قراره حرّا شعاره مصلحة تونس وأبنائها وبناتها ودولة االستقالل 
برامجها  قوية يف  مازالت  التي  املنظمة  برامج  الدولة عىل  بناء  اعتمدت يف 

ومقرتحاتها.
 2011 السلطة سنة  كانت هذه  لسنا طالّب سلطة وقد  االتحاد  نحن يف 
ملقاة عىل قارعة الطريق ولكن اهتاممنا ُمنصبٌّ عىل مصلحة تونس ومناعتها 
ونحن نحرتم القانون واملؤّسسات ولكّننا لن نرتك بالدنا. فهذه الحكومة رفعت 
الّدعم عن املواد األساسية بنسبة الربع أي يف حدود )26،5٪( وتسري بشعبها 

نحو التفقري لكن االتحاد لن يصمت ولن يخضع للمساومة واالبتزاز وسنواصل 
الضغط االيجايب والنضال السلمي فتونس ليست للبيع.

وقد بدأ االتحاد مع رشكائه يف تقديم رؤية العمل ضمن لجاٍن لبلورة رؤية 
واقتصادي  سيايس  هو  ملا  شاملة  مبادرة  شكل  يف  تُصاُغ  متكاملة  اصالحيّة 
القادمة يف مقّر  السنة  تقّدم ألبناء وبناتها تونس وسنحتفل  وتربوي وثقايف 

االتحاد الجديد شعارنا دامئا البناء وليس الهدم.
تالزم البعدين الوطني واالجتامعي

البعدين  تالزم  حول  مداخلته  ففي  الحّنايش  اللطيف  عبد  األستاذ  أّما 
األمر  أكّد هذا  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  الوطني واالجتامعي يف مسار 
زمن  السيايس  بالعمل  االتحاد  اتّهم  وطاملا  املنظمة  لدى  مركزيا  خياًرا  كان 
بني  تالزميّة  فالعالقة  اآلفاق،  انسّدت  كلاّم  به  االستنجاد  يتّم  األزمات ولكن 
مستمرّة  رؤية  االتحاد، وهي  رؤية  الوطنية يف  واملسألة  االجتامعية  املسألة 
إىل اليوم كام فتئت تتعّزز بالقيم اإلنسانيّة حول الحريّة والعدالة استلهاًما 
من فكر املؤّسس الرائد فرحات حشاد منذ أوت 1946 املؤمتر الوطني حول 
املحطّات  وتتالت  بفاعلية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  انخراط  االستقالل 
االتحاد  فيها  التي شارك  1951 و1952  ـ   1950 املهّمة من أجل االستقالل  
كإرضاب أفريل 1951 وغريها واملساهمة يف تدويل قضية تونس املستعمرة 
يف املحافل الديبلوماسية الدولية والتعريف بها وإدانة االستعامر الفرنيس كام 

شارك يف رصاع الحكومات األوىل لالستقالل.
بني  الخالف  احتداد  وإبّان  السلطة  مع  العالقة  تغرّيت   1978 سنة  لكن 
وترشيد  وقتىل  النقابيني  )سجن  األسود   الخميس  واقعة  وحدوث  الطرفني 

واستيالء عىل املنظمة..(.
زمن االستبداد الالحق، كان االتحاد ِقبلة كّل األحزاب واملنظامت املحارصة 

والنقابيات والنقابيني من مختلف املشارب.

ـ  وصوال إىل تأطري االحتجاجات ديسمرب 2010 ـ جانفي 2011.
ـ املساهمة يف االنتقال الدميقراطي 2011.

ـ القصبة 1 ـ القصبة 2 ـ هيئة االنتقال الدميقراطي ـ هيئة االنتخابات...
اثر اغتيال شكري بلعيد ومحمد   2013 26 جويلية  ـ  8 فيفري  ـ إرضاب 

الرباهمي.
املنظامت  صحبة  الوطني  للحوار  واالعداد  االجتامعي  العقد  توقيع  تّم 

الوطنية ماّم جّنب البالد الفوىض.
ـ التوقيع عىل وثيقة قرطاج بعد انسداد األفق السيايس سنة 2016.

ـ وتتالت املبادرات حتى جوان 2020 النقاذ البالد.
ـ رفض العودة ملا قبل 25 جويلية.

ـ رفض الدعم الالّمرشوط لـ 25 جويلية واختار املساندة النقدية.
ـ رفض األمر عدد 117 الذي حمل بذور االنفراد بالرأي واحتكار السلطة.

ـ طالب بإصالح جميع املنظومات.
إلنقاذ  سلميّا  التحرّك  واختار  تونس  ضّد  التواطؤ  عدم  االتحاد  قّرر  ثّم  ـ 
البالد من خالل مبادرة سياسية اجتامعية جامعة، واختار النضال املكشوف 

واملعلن كدأبه دامئا.
»اتحاد مستقل والشغيلة هي الكّل«

»االتحاد  شعار  يف  قراءة  من  تنطلق  أن  اختارت  عاممو  حياة  األستاذة 
مستقل والشغيلة هي الكّل« لتربز مفهوم االستقاللية لدى املنظمة بداية من:

ـ الفصل األّول من النظام الداخيل لالتحاد ويف تعريفه لنفسه أكّد عىل هذا 
املبدإ منذ النشأة: رغم أّن البعض يرى أّن االستقاللية فعلية ولكّنها تخفت 

أحيانا ويرى البعض اآلخر أّن االستقاللية غري موجودة.
وترى األستاذة عاممو أّن االتحاد مستقل أّوال بتنظيمه املستقّر وتشكيالته 
املنترشة يف كّل ربوع تونس ماّم يجعل قرارته نابعة من القاعدة نحو القّمة.

منخرطيه  بأموال  يعيش  إذ  املالية  الناحية  من  ثانيا  مستقّل  االتحاد  ـ 
وبأمالكه.

ـ عالقة االتحاد بالسلطة السياسية املتّسمة باملّد والجزر وإرصار املنظمة يف 
كّل املحطّات عىل استقالليّة قرارها.

بعالقة  محتجني  مستقالّ  ليس  االتحاد  أّن  أصحابها  يقول  الثانية  الرؤية  ـ 
الحكومة  يف  النقابيني  مشاركة  عرب  بالسلطة  صالح  بن  أحمد  العام  األمني 
بني  منافسة  ولّد  ماّم  للحكومة  واالجتامعي  االقتصادي  الربنامجني  وإعداد 
أن  أراد  والحزب  مستقالّ  يكون  أن  يريد  فاالتحاد  الحاكم،  والحزب  االتحاد 
يحتوي االتحاد مثلام احتوى الحزب االتحاد الوطني للمرأة واتحاد الفالحني 
الرشفاء  وتنصيب   1978 يف  الصدام  لحظة  جاءت  حتّى  التونسية  والكشافة 
ثّم مرحلة املواالة بعد هذه الفرتة خاّصة إىل حدود 2001، ثّم  بدأ االتحاد 
اربيل شارون سنة  زيارة  )مقاومة  الديكتاتورية  نهج مقارعة  نسبيّا  يستعيد 

.)2005
ـ كان االتحاد دامئا يف صّف الشغالني يف إطار جوالت التفاوض املتالحقة.

ـ يف خامتة مداخالتها اقرتحت األستاذة عاممو إنشاء قاعدة بيانات تضّم 
بني  ثرّي  نقاش  املداخلتني  بعد  انطلق  ثّم  الحافلة  االتحاد  مسرية  تفاصيل 

النقابيني والنقابيات واألساتذة املحارضين.

مبادئ االتحاد ثابتة، وتاريخه ثريٌّ والنضال خّط ال حياد عنه
* متابعة سلمى  الجاليص في احتفاالت االتحاد العام التونسي للشغل بالذكرى  77 لتأسيسه

*األخ نورالدين الطبويب خالل االحتفال بالذكرى 77 لتأسيس االتحاد

*حضور الفت للمناضلني واملناضالت
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كان املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل أصدر يوم 20 جانفي 2023 
بيان الذكرى 77 لتأسيس االتحاد وعىل أهّمية ما جاء فيه زيادة عىل كونه يبقى 

وثيقة تاريخية فإننا ارتأينا إعادة نرشه.

أيّها العامالت، أيّها العّمل،
شعبنا العظيم،

قرارا  الكادح  أبناء شعبنا  من خرية  ثلّة  اتّخذت  أن  منذ  سنة  وسبعون  سبع  متّر 
اهّم  صياغة  ويف  للوطن  الحديث  التاريخ  صنع  يف  األقوى  األثر  له  كان  تاريخيّا 
مراحل التحّوالت التي عرفها مجتمعنا التونيس عىل مدى حوايل مثاين عقود، اتّخذ 
هذا القرار التاريخي يوم 20 جانفي 1946 بتأسيس االتحاد العام التونيس للشغل.

لقد مثّل تأسيس االتحاد العام التونيس للشغل استجابة إلرادة الطبقة الكادحة 
الرجعية  والقوى  الغاصب  املستعمر  الوطني واالجتامعي ضّد  النضال  يف تجذير 
صفوفه  تنظيم  عىل  شعبنا  قدرات  يف  نوعيّا  تحّوال  شّكل  كام  معه،  املتحالفة 
يعاين  كان  الذي  املزدوج  االضطهاد  نضاله ضّد  أدوات  وتطوير  وتصليب وحدته 
ومقّدراته  ثرواته  عىل  االستعامرية  الهيمنة  يف  ممثاّل  الوطني  االضطهاد  منه: 
واالضطهاد االجتامعي مجّسام يف االستغالل املتوّحش والتمييز املقيت الذي كانت 
تعاين منه طبقته العاملة وبقيّة الفئات الشعبية األخرى من الرشكات الرأساملية 

االستعامرية وكبار املعّمرين األجانب.
1946 كان نقطة تحّول  20 جانفي  التونيس للشغل يوم  العام  إّن ميالد االتحاد 
مل  معه  واملتحالفني  واالستعامر  التونيس  الشعب  بني  القوى  موازين  يف  مفصليّة 
تقّدر سلطات االحتالل الفرنيس هذه املرّة عىل َوأِْدِه وقتله يف املهد مثلام فعلت 
مع التجارب النقابية الوطنية السابقة. فلقد نجح جيل حّشاد العظيم يف االستفادة 
من تجربة الزعيم محمد عيل الحامي الرائدة سنة 1924 ثّم من تجربة جامعة 
عموم العملة التونسيني الثانية بقيادة املناضل بلقاسم الڤناوي سنة 1937 واللّتان 
النقايب  للعمل  الرجعية  القوى  االستعامري ومعاداة  القمع  انقرضتا برسعة جرّاء 

والرسالة التحّررية والحداثية التي يحمله.
العاملة  الطبقة  اقناع  يف  املؤّسسون  ورفاقه  حّشاد  فرحات  الشاب  نجح  لقد 
النقابات الفرنسية ويف زرع  النقايب املستقّل عن  التونسية برضورة بناء تنظيمها 
شعبنا  خاض  متى  إالّ  والبؤس  االستغالل  من  لها  خالص  ال  بأنّه  داخلها  الوعي 
معركة طرد املستعمر ونيل االستقالل وتقرير مصريه بنفسه وهو ما يتطلّب بناء 
وحدة وطنية صلبة وتجميع كّل فئات الشعب التونيس حول مرشوع يهدف لنيل 
الحرية واالستقالل وبناء دولة وطنية حديثة تصان فيها الحريات وتضمن العدالة 

االجتامعية لجميع أبنائها. 
السياسية  الجبهات،  كّل  عىل  الوطنية  املعركة  العظيم  اتّحادكم  قاد  وهكذا 
من  طويلة  قافلة  مقّدما  الرياضية  وحتّى  والثقافية  واالقتصادية  واالجتامعية 
العاملية أو عند  الحركات االجتامعية واالرضابات  الشهداء والضحايا سواء خالل 
يف  الشامخ  اتّحادكم  نجح  كام   .1952 سنة  بداية  منذ  املسلّح  للكفاح  تنظيمه 
بناء دولته وإدارة شؤونه بنفسه عندما رشع يف إنشاء  إبراز قدرات شعبنا عىل 
املؤّسسات التونسية يف املجاالت االقتصادية واالجتامعية والثقافية والرياضية ويف 
الهدف  كان  وإذا  لالستعامر.  ومقاومة  بديلة  كمؤّسسات  واملرأة  الشباب  مجال 
من اغتيال الزعيم الوطني والنقايب ومؤّسس اتّحادنا الشهيد فرحات حّشاد يوم 5 
ديسمرب 1952 َوأُْد االتحاد وإنهائه مثلام حصل مع تجربتي جامعة عموم العملة 
التونسيني إالّ أّن تجّذر الوعي الوطني للتونسيني وتغلغل االتحاد يف وجدان شعبنا 
وطبقته العاملة مل تزد الحركة الوطنية التونسية وطليعتها النقابية سوى صالبة 

وإرصارا عىل تحرير الوطن ونيل الحريّة وبناء الدولة الوطنية املستقلّة.
أيّها العامالت، أيّها العّمل،

شعبنا العظيم،
لنيل  مكّوناته  بكّل  شعبنا  إلرادة  انتصارا   1956 سنة  االستقالل  نيل  مثّل  لقد 
ثرواته  عىل  سيّدا  يكون  أن  يف  ولحّقه  بنفسه  مصريه  ولتقرير  والحرية  السيادة 
ومقّدراته، كام كان هذا الحدث تتويجا لتجربة منوذجيّة جعلت من االتحاد العام 
التونيس للشغل مثاال يف الربط بني البعدين الوطني واالجتامعي يف معركة التحرير 
إنجاز  التنّكر يف  إىل  املستعمر  لالتحاد ضّد  النضايل  الدور  يؤّد  مل  والحرية حيث 
املهام األساسية للعمل النقايب واملتمثّلة يف املشاركة يف سّن القوانني التي تحمي 
النضاالت  ويف خوض  واالجتامعية  النقابية  الحريّات  وخاّصة  والحريات  الحقوق 
من أجل تحقيق العدالة االجتامعية وتحسني الظروف املعيشية للعاّمل والفئات 
الشعبية األخرى والتأثري كذلك عىل السياسات والخيارات التنموية يف اتّجاه توزيع 

أعدل للرثوات.
واستنادا لتجربته يف مقاومة االستعامر ونيل االستقالل أدرك اتّحادكم أنّه ال ميكنه 
وإّن صون  قراره،  وحريّة  استقالليّته  حافظ عىل  متى  إالّ  النضاالت  خوض هذه 
استقاللية وحريّة االتحاد رهني مناخ سيايس دميقراطي تحرتم فيه الحريات العامة 
التونيس  العام  االتحاد  نزّل  ولذلك  والتعبري.  التنظّم  حّق  فيه  ويضمن  والفردية 
التعبري ضمن  السياسية وحرية  الدميقراطية والتعّددية  النضال من أجل  للشغل 
أولويّاته منذ السنوات األوىل لالستقالل عىل طريق بناء دولة القانون واملؤّسسات 
وترسيخ مجتمع الحرية والتضامن والعدالة االجتامعية. فكانت الرسالة املرجعية 

الحبيب  للرئيس  لالتحاد  األسبق  العام  األمني  التلييل  أحمد  الزعيم  وّجهها  التي 
بورقيبة سنة 1966 والتي لّخص فيها مجمل مواقف املنظّمة الشغيلة يف رفضها 
املجتمع  عىل  للهيمنة  وسعيها  املعارضة  مع  السلطة  وتعامل  الحريات  لقمع 

ومنظاّمته املدنية وتدجينها.
عىل  االتحاد  إرصار  فإّن  املنايف  يف  املوت  التلييل  أحمد  الزعيم  مصري  كان  وإذا 
ومقاومة  العاّمل  وعيش  بتحسني ظروف عمل  واملطالبة  استقالليته  عن  الدفاع 
الرثاء الفاحش وغري املرشوع جعله يتعرّض ملحاوالت السلطة إخضاعه والهيمنة 
عليه باستعامل القّوة وحتّى أشكال القمع فكانت احداث جانفي 1978 الدموية 
التي سقط خاللها مئات الشهداء من املواطنني والعاّمل إثر تنفيذ اإلرضاب العام 

إىل  النقابيني  املسؤولني  من  العديد  وتعذيب  اعتقال  مع   1978 26 جانفي  يوم 
محاكمة  ثّم  ڤاڤي  وسعيد  الكويك  حسني  الشهيدين  مع  حصل  كام  املوت  حّد 
العرشات من قيادييه عىل املستويات الوطنية والجهوية والقطاعية عىل رأسهم 
الزعيم الحبيب عاشور، ثّم كان الهجوم الرشس من قبل ميليشيات الحزب الحاكم 
املدعومة من طرف قّوات األمن عىل مقرّات االتحاد ومؤّسساته سنة 1985 والزّج 
القيادات  وثلّة من  آنذاك  لالتحاد  العام  األمني  الحبيب عاشور  باألخ  أخرى  مرّة 
النقابيني من عملهم يف كّل القطاعات  النقابية يف السجون مع طرد اآلالف من 

والجهات تنكيال وتجويعا لهم وألرسهم.   
أيّها العامالت، أيّها العّمل،

شعبنا العظيم،
والنقايب  واالجتامعي  الوطني  بالدور  أّوال  لنذكّر  التاريخية  الحقائق  هذه  نرسد 
ملنظّمتكم العتيدة وبالدماء والتي روى بها النقابيون أرض الوطن مثنا لالستقالل 

وللكرامة الوطنية والتخلّص من التبعية.
مل  والنقابيني  االتحاد  أّن  الجميع  يفقه  حتّى  التاريخية  الوقائع  هذه  نرسد  كام 
يتوانوا يوما عىل تلبية نداء الوطن ومطالب شعبنا يف العمل والحرية والعدالة 
االجتامعية ومل يتخلّوا لحظة عىل حّقه يف التعبري والتنظيم واملشاركة الفعلية يف 
نحت مستقبله ومستقبل أجياله من خالل مؤّسسات دميقراطية يختارها بنفسه 

ضمن قوانني يضعها بإرادته الحرّة.
وتواصال مع هذا الرتاث النضايل الزاخر وقف النقابيون يف الصفوف االمامية خالل 
ثورة 17 ديسمرب 2010 – 14 جانفي 2011 التي أطاحت بسلطة االستبداد وكان 
لالرضابات والتجّمعات الشعبية التي نظّمها االتحاد يف تلك الفرتة الكلمة الفصل 
إثر ذلك يف معركة  والدخول  لفائدة شعبنا  القائم  النظام  املعركة ضّد  يف حسم 
البناء الدميقراطي وتحقيق املطالب االجتامعية التي رفعها الشعب خالل الثورة.

الوطني  باالقتصاد  النهوض  عىل   2011 بعد  املتعاقبة  الحكومات  فشل  وأمام 
والجهات  االجتامعية  وللفئات  تونس  لشباب  املرشوعة  االنتظارات  وتحقيق 
رصاعات  من  السياسية  األحزاب  مختلف  بني  العالقات  ساد  ما  وإزاء  املهّمشة، 
انتخابات  إثر  وتناحر أّدى إىل إهامل مصالح الشعب وتحّول املؤّسسة الربملانية 
2019 بالخصوص إىل ساحة مواجهات زادت من حّدت االنقسامات داخل املجتمع 
واساءت لصورة الدميقراطية الناشئة ببالدنا، كان أملنا أن تؤّدي قرارات 25 جويلة 
2021 التي اتّخذها الرئيس قيس سعيد اعتامدا عىل الفصل 80 من دستور 2014 
واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  التدهور  لحالة  حّد  ووضع  النزيف  وقف  إىل 
السائد وإعادة البالد إىل طريق االستقرار والتنمية ومقاومة الفساد ضمن الخيار 
الدميقراطي والنهج التشاريك واعتامد أسلوب التشاور والحوار وتجميع كّل القوى 

الوطنية والتقدمية دون تهميش أو إقصاء.
إالّ أّن الدستور األحادي الذي وضعه الرئيس وعرضه عىل االستفتاء يوم 25 جويلية 
2022 والقانون االنتخايب الجديد واللذان وضعا دون تشاور فعيل ويف غياب حوار 
جّدي ونزيه إضافة إىل تتايل املراسيم املقيّدة للحريات واملفاوضات املعلنة وغري 
ملبادئ  املسيئة  األخري  والخضوع لرشوط هذا  الدويل  النقد  املعلنة مع صندوق 

بالبالد  حقيقي  تغيري  حصول  إمكانية  يف  الثقة  نفقد  جعلتنا  الوطنية  السيادة 
يخرجها من ازمتها الراهنة وينقذها من براثن الفساد والتبعية واإلفالس ويعيد 
األمل لشعبها وشبابها يف الخروج من نفق البطالة والفقر وتدهور مستوى العيش 

والوضع البيئي وخدمات املرفق العمومي.
وعىل هذا األساس، وتواصال مع تاريخنا، وتحّمال مّنا ملسؤوليّاتنا الوطنية واعتبارا 
الوطنية  الدولة  وبناء  الوطن  تحرير  يف  ساهم  مدين  مكّون  أهّم  االتحاد  لكون 
الحديثة ولعب دور القاطرة يف مجال الدفاع عن الحريّات والدميقراطية واستقاللية 
تنظيامت املجتمع املدين، يخوض اتّحادكم اليوم حوارا جّديا مع رشكاء تاريخيني 
له من املجتمع املدين لصياغة مرشوع وطني للخروج من األزمة الراهنة مبختلف 
ابعادها يتّم عرضه عىل السلطة وعىل كّل الفاعلني السياسيني واالجتامعيني إلنقاذ 
واملؤّسسايت  الدميقراطي  البناء  سّكة  إىل  البالد  يعيد  جديد  طريق  وفتح  البالد 
مظاهر  كّل  عن  بعيدا  والبناء  والعمل  التنمية  طريق  عىل  جديد  من  ويضعها 

االستبداد أو العودة إىل الحالة التي كانت عليها البالد قبل 25 جويلية 2021.  
أيّها العامالت، أيّها العّمل،

شعبنا العظيم،
التي  األزمات  أشّد  إحدى  البالد من  العام وجهودنا إلخراج  بالشأن  اهتاممنا  إّن 
مرّت بها يف تاريخها، لن يشغلنا عىل واجبنا يف الدفاع عن حقوق الشّغالني وعموم 
الفئات الشعبية والتي ما انفّكت أوضاعها املعيشية تتدهور يوما بعد يوم دون ان 
تكون الحكومة مبا يقتضيه هذا الوضع املأسوي من سياسات اجتامعية وإجراءات 
عملية للوقوف إىل جانب هذه الطبقات الهّشة وتعزيز قدرتها عىل مواجهة آثار 
األزمة من ارتفاع مهول لألسعار وللخدمات وندرة العديد من املواد االستهالكية 
األساسية واختفاء العديد من األدوية الرضورية إضافة إىل تفاقم السوق السوداء 

والتهريب واالقتصاد املوازي.
تنموية،  رؤية  أليّة  فاقدة  الوضع،  لهذا  متجاهلة   2023 ميزانية  جاءت  ولقد 
خاضعة لرشوط صندوق النقد الدويل ومثقلة لكاهل املواطن واملؤّسسات باملزيد 
إىل  األجنبية  الرشكات  بعض  ودفع  منها  العديد  بإفالس  يهّدد  مبا  الرضائب  من 

مغادرة البالد.
إلغاء  نحو  الدولة  توّجه  امليزانية  هذه  خالل  من  الواضح  من  اصبح  انّه  كام 
األسعار،  التدّرج نحو حقيقة  القطرة قطرة تحت شعار  الدعم بطريقة  صندوق 
وهو ما من شأنه أن يقود إىل املزيد من بؤس الفقراء ومن ترسيع لوترية تفقري 
الطبقة الوسطى وذلك يف غياب توافق حول سياسة الدعم التي شّكلت عىل مدى 
ملطلب  الدولة  تجاهل  ظّل  ويف  الرثوة  توزيع  إعادة  عملية  آليات  إحدى  عقود 
املساعدات  وحقيقة  األجور  حقيقة  باعتامد  األسعار  حقيقة  تقابل  بأن  االتحاد 
االجتامعية للعائالت الفقرية واملعوزة ولقد حّذر االتحاد من عواقب إلغاء الدعم 
دون سياسات بديلة وإجراءات اجتامعية سيؤّدي غيابها إىل املزيد من االحتقان 
يف  التفويت  محاوالت  من  االتحاد  حّذر  كام  والتوتّر.  الغضب  ومن  االجتامعي 
التي  للمؤّسسات  الحلول  إيجاد  للحوار من أجل  العام مؤكّدا استعداده  القطاع 
من  إصالحها  عمليّة  تتطلّبه  وما  مؤّسسة  كّل  تشكو من صعوبات حسب وضع 

إجراءات تعيدها إىل حالة االستقرار والتطّور وتحافظ عىل عموميتها ودميومتها.
ونؤكّد اليوم ونحن نحيي الذكرى السابعة والسبعني لتأسيس االتحاد عىل متّسكنا 
باملرفق العمومي كمكسب وطني ال ميكن املساس به إالّ من اجل الدعم والتطوير 
واملناجم  والطاقة  واملياه  والنقل  والصّحة  كالتعليم  وجودتها  الخدمات  وتحسني 
واملؤّسسات والدواوين الضامنة لتدّخل الدولة لتعديل السوق وغريها. وعهدا مّنا 
أن نواصل النضال من أجل إسقاط كّل الربامج والسياسات التي تهدف إىل تعميق 
الفوارق االجتامعية أو املّس بقوت الفئات الشعبية أو إنهاء املرفق العام بغرض 

تصفيته أو خصخصته.
إّن الدفاع عن استقالل الوطن وكرامته ال معنى له إذا مل يكن يهدف إىل ضامن 
حقوق مواطنيه غري القابلة للتجزئة السياسية واالجتامعية واالقتصادية والثقافية 

والبيئية.  
أيّها العامالت، أيّها العّمل،

شعبنا العظيم،
ال يسعنا، ونحن نحيي الذكرى السابعة والسبعني، أن نذكّر بتجّذر االنتامء العريب 
لالتحاد وانفتاحه الدائم عىل أفق عاّميل ونقايب عاملي، وإنّنا نجّدد العهد بوقوفنا 
غري املرشوط مع الحق الفلسطيني يف تقرير مصريه وبناء دولته املستقلّة وعاصمتها 
القدس الرشيف، ونعرّب عن مواصلة دعمنا لنضال الشعب الفلسطيني الباسل من 
العزّل  الفلسطينيني  البشعة يف حق  أجل دحر االحتالل الصهيوين ووقف جرامئه 
الذين مورس عليهم التقتيل والتعذيب والترشيد وهدم البيوت وانتزاع األرايض 
وتهويدها وتدمري التاريخ واملعامل، ونجّدد دعوتنا إىل وحدة املقاومة الفلسطينية 
العربية  والبلدان  االمربيالية  الدول  من  وحلفائها  الصهيونية  الدمار  آلة  وجه  يف 
املطبّعة، كام نجّدد تجّندنا للنضال مع كّل القوى الحيّة لفرض سّن قانون تجريم 

التطبيع مع الكيان الصهيوين البغيض يف تونس.
عاش اتّحادنا حرّا مستقالّ دميقراطيا ومناضال

املجد والخلود للشهداء والعزّة لتونس

* األمني العام /نورالدين الطبويب

بيان الذكرى السابعة والسبعين لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل
20 جانفي 1946 – 20 جانفي 2023

للحقيقة والتاريخ
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والنداء  والرتويكا  النهضة  حكم  أفسده  ما  وإصالح  الفساد  مقاومة  تقتيض  هل 
انفراَد رئيس الدولة بكل آليّات الحكم يف البالد؟ وهل أّن نظاما سياسيا مل ينجح يف 
الحشد لالنتخابات الترشيعية أكرث من 11 باملائة من التونسيني قادر عىل حكم البالد؟

أسئلة كثرية تجرّنا إىل سؤال محورّي أكرب... إىل أين تسري البالد؟ أي مصري ينتظرها 
يف ظّل األوضاع الحالية؟ ما هي السيناريوهات املرتقبة التي يظّل أدناها مرعبًا؟

ميكن اإلشارة منذ البداية إىل أّن هامش املناورة السياسية للبالد برّمتها يظّل ضيّقا 
فال حلول جّدية تبدو يف األفق.. عجز اقتصادي وشلل سيايّس تُوصم به تونس هذه 

األيّام.
ال أحد ميلك مفتاح باب للخروج من دهليز األزمة االقتصادية واالجتامعية الخانقة.. 
وميكن توصيف حال البالد تقريبا كام ييل... معارضة جزء منها )الدميقراطيون( غري 
وتوابعها(  )النهضة  اآلخر  وجزؤها  الشارع ضعيف  عىل  تأثريه  ونبض  للحكم  جاهز 
َها الّشعب وجرّب فساد حكمها وال يرى فيها بديال حقيقيا عن األوضاع الحالية  خربرِ
حتّى أّن  جبهة اإلنقاذ بات واضحا أنّها جبهة إلنقاذ النهضة وليس إلنقاذ البالد. يف 
الجهة املقابلة يبدو رئيس الجمهورية يعيش يف واٍد والواقع االجتامعي واالقتصادي 

يف واٍد آخر...
وبدت سياسة الحكومة بال حلول حتى أنّها صارت تدوس بجانب الدراجة املرتنّحة 
منذرة بسقوطها الوشيك، ومل يعد املالحظون وخرباء االقتصاد يقبلون إالّ عىل مضض  
باألرقام الرسميّة القائلة بأّن نسبة التضخم بلغت 10 باملائة فقط، فالزيادات املطردة 
معهد  جداول  من  أنباء  أصدق  هي  األجور  وضعف  التجاري  والعجز  األسعار  يف 

اإلحصاء.
ذي  غري  واديًا  صارت  روما  فمطمور  البالد...  فيه  ترّدت  الذي  الوادي  هو  هذا 
بالشعب«  »نّكلوا  ملن  والويل  والوعيد  التّهديد  فيها  شاع  ميتة  أرضه  واديًا  زرع... 
الفئات  حتى  ليشمل  وعّم  الفقر  فاض  بل  البعض  اّدعى  كام  الخزائن«  تَُفْض  و»مل 
يُفتقد فيه  الضعيفة طحنا. فهذا »الوادي غري ذي زرع«  الفئات  املتوسطة ويطحن 
السكر والحليب والقهوة وبعض أصناف املعّجنات وزيت »الكازي« التّافه الذي عال 
ترجمة  وهو  »الّصانغو«  زيت  يسّمونه  كانوا  فبعدما  الوادي  أهل  لدى  فجأة  شأنه 
للعبارة الفرنسية Sans gout أي بال طعم وال نكهة... صار هذا الزيت يتدلّل ويتغّنج 

حتى صارت أسعاره تناطح زيت الزيتون.

»إلهي« لقد رصنا نسكن واديًا غري ذي زرع...
ال أحد يكاد يصّدق الحال التي متّر بها البالد اآلن فتونس التي حافظت باستمرار 
فقرا  أكرث  اليوم  غدت  الوسطى  الطبقة  يالئم  الذي  العيش  منط  من  أدىن  حّد  عىل 
وخصاصة وميكن القول وال أظّن أنّنا نجانب الصواب إنّنا رصنا بامتياز يف قلب ذلك 
الوادي املفّقر الذي جاء يف األساطري ويف القصص القرآين أنّه واٍد كزيز، قفر، ال نبات 
فيه، شحيح، تتعرّث فيه بغلة عمر ومتوت من قسوة الحجر والجوع وال أحد يسأل 
ملاذا تعرّثت وملاذا ماتت؟ والرئيس هنا ينكث العهد وال يخربنا ملاذا وصلنا اىل هذه 
الحال وملاذا كّل هذا الجوع والفقر والخصاصة وملاذا رصنا نفتقد حتّى الدواَء وأعالَف 

املوايش..
واملشكلة األساسية التي جعلتنا عىل يقني أّن الرئيس ال يعنيه تحّول البالد يف عهده 
الّسعيد إىل واٍد غري ذي زرع هو تواصل إميانه بحلول عجائبية عىل غرار الرشكات 
األهلية التي ميكن أن تحّل مشكلة االقتصاد التونيس مقابَل إهامله الكامل للملّف 
االقتصادي واالجتامعي ففي هذه امللفات ال نكاد نعرث عىل إجراء واحد يخّص التنمية 
الوحيدة  قّوته  نقطة  الجمهورية  رئيس  يستعمل  ذلك  مع  وبالتوازي  الرثوة.  وخلق 
وهي القانون الدستوري ليصري مرّشعا أوحَد ورئيس سلطة تنفيذية أوحد وحاكام فّذا 
ال يفعل سوى توطيدرِ أركانرِ حكمه وإحاطة سلطته بربملان ولد ميّتا بعد أن بلغت 
نسبة التصويت ألعضائه 11 باملائة وبدستور مل يرَض عنه ال اليهود وال النصارى وال 

حتى املسلمون.
والحقيقة أنّه بعد فشل االستشارة التي أراد أن يجعل منها قاعدة للحوار الوطني 
وبعد أن فشل الحوار الوطني ذاته بقفز رعاته األوائل )محفوظ وبلعيد( من سفينته 
بكل  الحائط  عرض  ضاربًا  منفرًدا  السيايس  املشهد  يف  سريه  الرئيس  واصل  الغارقة 
املقرتحات الرامية إىل بناء تونس التشاركية وخرّي الحرث يف واٍد ال ينبت إالّ شوكًا ونكًدا 

والنتيجة الحتمية هي هذا الوضع الذي نعيشه اآلن.
سيناريوهات نهاية عهد مل يكن سعيًدا

بعيًدا عن لغة األرقام والتحاليل االقتصادية املعّمقة التي ميكن أن تنبرِئنا مبآالت 
األوضاع يف تونس مبيزانية تتضّمن صفر استثامر وتزايد متاعب املفاوضات املضنية 
مع صندوق النقد الدويل للحصول عىل قرض تلهث وراءه تونس منذ سنوات ومبيزان 
واألدوية  األساسية  املواد  وفقدان  والشديد  والفقر  البطالة  واحتداد  عاجز  تجاري 
ونكوص البنوك عن متويل االستثامر الخاّص بعد أن وّجهت كل اعتامداتها لخدمة دين 
الدولة... ال تحتاج مؤرشات مثل هذه إىل اإلشارة إىل الهاوية التي تنتظرنا فالحكومة 
وكام قلنا سابقا تدوس بجانب دراجة مرتنّحة وهو ما ينبرِئ بأنّها تسري نحو الحائط 

عىل عجل. والسيناريوهات املنتظرة ال تخرج عن ثالثة:
واألقّل  رضًرا  األقّل  هو  األّول  السيناريو  للوالدة:  الالزمة  القيرصية  العملّية  ـ   1
تكلفة واألكرث أمانا وهو أن يقبل الرئيس قيس سعيّد بإجراء عمليّة قيرصية ملساره 
السيايس حتى تلد البالد نوًرا وذلك بأن يدعو حاال وفورا وبال ترّدد إىل حوار وطني 
يدعو إليه أّوال األطراف االجتامعية والحقوقيّة أيضا واألحزاب السياسية التي تتّفق 
حكومة  تشكيل  الحوار  هذا  مهّمة  وتكون  ترشيكها  رضورة  عىل  األطراف  مختلف 
وحدة وطنية مكّونة من تكنوقراط أساسا وتتوىّل خالل ثالث سنوات عىل األقّل وضع 
البالد عىل املسار الصحيح يف مجال التنمية واالقتصاد وتحوز رضا مختلف األطراف 
وترجئ كّل  األحزاب السياسية رصاعاتها املحمومة عىل حكم إىل حني تعيني دورة 

انتخابية برملانية جديدة.
هذا السيناريو قد يكون مثاليّا لبالد تختنق وهو أيضا  عمليّة قيرصيّة ملسار والدة 
متعرّث من املمكن أن تنهض بعده البالد من وضع الربوك الذي ترّدت فيه وتتقّدم إىل 
األمام بعزمية رجالها ونسائها وكفاءاتها والحقيقة أّن هذا السيناريو ليس بعزيز عىل 
التونسيني إذا ما توفّرت اإلرادة الّصادقة يف خدمة البالد بعيدا عن التعّنت والتصلّب 

والعنجهيّة.
قلنا إّن هذا السيناريو هو األمثن واألكرث يرًسا واألقل سوًءا ولكّنه يظّل السيناريو 
األصعب قياسا بطريقة تفكري رئيس الجمهورية، ويجب هنا أن نفتح قوًسا سنذكّر من 
خالله بأّن الرئيس  يرى ما ال نراه! فهذه األغاريد والبكائيات عىل الوضع االجتامعي 
ليست يف تقديره مرشوعة أمل يذهب ذات يوم إىل »عطّار« املنيهلة فأعطاه لرتًا كامال 
من الزيت!؟ أليس فقدان املواد األساسية حدثا عابرًا تّم بفعل خبث املحتكرين الذين 

ينّكلون بالشعب وسيحاسبون؟
ثّم إّن الرئيس  وحده هو الذي يفهم الدساتري واستقالل القضاء ويفهم املسارات 
االنتخابية كام مل يفهمها أحد من قبُل... فهل تراه يقبل بإعادة توزيع األوراق ويكون 
محوًرا إلرادة جديدة متثّل أوسع نطاق التونسيني وتؤسس للتنمية والتقّدم واالزدهار.. 

ال ندري رمّبا يفعلها لتجنيب البالد سيناريوهني آخريْن صادمنْي يف كّل األحوال.
2 ـ السيناريو الرسيالنيك

السيناريو  البالد مخاطر كثرية فإّن  الذي قد يجّنب  السيناريو  إذا مل يحصل هذا 
عىل  الشعب  إقدام  يف  يتلّخص  الرسالنيك  والسيناريو  الواقع  إىل  األقرب  هو  الثاين 
مهاجمة كّل مكان يتوفّر فيه املال من قصور الرؤساء إىل قصور األغبياء وذلك لسّد 
الرمق بعد االرتفاع الجنوين ألسعار الحبوب، وهذا السيناريو يف الحقيقة ليس  ثورة 
وال انتفاضة وال عالقة له بأحداث 14 جانفي لسبب بسيط وهو أّن  االحتجاجات 
لديها طموح وشعار مركزي وهو »شغل حريّة كرامة  الهادرة ساعتها كان  الشعبية 

أّما السيناريو السريالنيك فهو ثورة جياع ويف سريالنكا ظّل الرئيس ملّدة 17  وطنية« 
ولكن  جديدة  وجمهورية  عمالقة  ومرشوعات  وهميّة  إنجازات  عن  يتحّدث  عاما 
الناس مل يسمعوا غري الجعجعة وأّما الطحني فقد طلبوا من روسيا توفريه بعد أن فّر 

الرئيس الرسيالنيك إىل وجهة غري معلومة.
سيناريو رسيالنكا بدأ حني رفضت الحكومة اإلنصات للناس فبدأت االحتجاجات 

ثّم اإلرضابات ثّم اقتحام القصور.
ومن الرضوري التأكيد هنا عىل أّن بالدنا مهيّأة إىل االنزالق يف هذا السيناريو نظرا 
شني الخارجني عن الدورة االقتصادية والذين ال مصلحة لهم يف  إىل اتّساع فئة املهمَّ
بقاء الوضع عىل ما هو عليه خاّصة مع اشتداد األزمة االقتصادية التي مل ترتك لهم 
االنحراف  من  حتّى  أو  املوازي  االقتصاد  من  أو  عائالتهم  من  سواء  للتمّعش  مجاال 

الّصغري.
وقوعه،  صورة  يف  بالبالد  فتكا  األكرث  السيناريو  هو  السريالنيك  السيناريو  إّن 
والحقيقة أّن كّل املؤرشات تُنبئ بهذا االنفالت والحاكم الذّك والفطن هو الذي تكون 

لديه القدرة عىل استباق األحداث الجليلة أو السيطرة عليها قبل وقوع الكارثة.
 1984 جانفي   3 يف  البالد  ينقذ  كيف  عرف  وقد  ذكيّا  دولة  رجل  كان  بورقيبة 
ويرتاجع عن القرارات الالشعبية الخاّصة بالّدعم.. وبن عيل من جهته حاول تدارك 
عواقب سياسية ولكّنه مل يتفطّن إىل أّن العلّة كانت يف زوجته وأصهاره لذلك مل تُْجدرِ 

وعوده بخفض أسعار املواد األساسية نفًعا.
علّة سياسته هي  أن  ال  أم  قيس سعيّد  الرئيس  ندري هل سيفهم  فال  اليوم  أّما 
املجالني  نتائج يف  أن يحّقق  البالد دون  السيايس يف  بالقرار  بالحكم وتفرّده  انفراده 

االقتصادي واالجتامعي وهام أهّم  ما ينتظره الناس.
إّن السيناريو الرسيالنيك قريب إىل حّد كبري بسيناريو تلك السيدة اللبنانية التي 
أشهرت مسّدسا يف وجه العاملني يف البنك للحصول عىل املال ملداواة شقيقتها. إنّها 

الحاجة والجوع، أمل يقولوا إّن الجوع كافر؟
3 ـ سيناريو سقوط الشاه:

من الّصعب أن يُعاد يف تونس سيناريو إسقاط »الشاه« من حيث املنطلقات وليس 
من حيث املآالت فإذا ما تواصل الوضع االقتصادي واالجتامعي عىل هذا النحو من 

التدهور فإّن الصدام االجتامعي يظّل احتامال واقعيا.
ففي تونس مثال حصل يف 2011 يشء قريب من ذلك فكانت كّل القوى الحيّة يف 
البالد من معارضة رّسية ونقابات وجمعيات وجمهور املظلومني الواسع الذي ترّضر 
من الحكم كانوا متّفقني جميعا ضمنا عىل االطاحة برأس السلطة امللخص يف »إسقاط 
النظام« ولكن األوضاع اليوم مختلفة فاملعارضة منقسمة وجزء كبري من املعارضة إىل 
جانب املجتمع املدين برّمته عىل يقني أّن وجود جبهة االنقاذ سيفسد كّل  القضيّة 
فهذا الطرف مبا يلقاه من دعم دويل ومايل ال مثيل له قادر عىل استثامر كّل جهد 

املعارضة وهو وحده الذي يتنفس أوكسجني النجاحات ويستأثر بها.
حيث  من  صعبا  عيل  بن  إسقاط  سيناريو  تكرار  يجعل  الجديد  الواقع  هذا 

املنطلقات واجتامع كّل الفرقاء عىل أنّه »خبز وماء وبن عيل ال«.
إّن سيناريو »الشاه« وارد من حيث املآالت فدفع الرئيس إىل التخيّل عن السلطة 
أمر وارد إذا حصل صدام اجتامعي إىل حّد يهّدد النظام العام ومطلب الناس اليوم 
ومنظامٍت  أحزابًا  الحيّة  القوى  طريق  عن  فيها  املشاركة  بل  السلطة  إسقاط  ليس 

مهنيًة وإنسانيًة.
إّن حاجة الناس اليوم تتلّخص يف رغبتها يف محاربة احتكار السلطة وليس إسقاطها، 
أّما الخالف الكبري بني الرئيس ومعارضيه فهو أّن هذا األخري ال يرى حضوًرا للشعب 
من خالل األحزاب واملنظامت واملثقفني بل إنّه ال يرى هذا الشعب إالّ من خالل جزء 
مّمن انتخبوه بات واضحا أّن تعدادهم ال يزيد عن عرشة باملائة من سائر التونسيني 

لني يف الدوائر االنتخابية. املسجَّ

هكذا تحوّلت »مطمور روما« إلى »وادٍ غير ذي زرع«
 
 

* يوسف الوساليت

بني السيناريو السريالنكي وسيناريو الشاه مطلوب عملية قيصرية حتى ترى تونس النّور

تبدو حكومة السيدة نجالء بودن ماضية يف سياساتها تجاه 
االتحاد، وتبدو أيضا يف عجلة من أمرها لوضع املنظمة النقابية 
استقبال  فبعد  مستشاروها،  لها  يصّور  كام  ضيقة  زاوية  يف 
الرسعة  إىل  متّر  ها هي  النقايب،  القطاع  يف  شيئا  ميثلون  ال  من 
»التعدّدية«  املنظامت  هذه  ميّكن  منشوًرا  بإصدارها  القصوى، 
الوهمية من مداخيل مالية من خالل استقطاعات االشرتاك سواء 
تقوم  بذلك  أنها  العام، معتقدة  القطاع  أو  الدولة  من موظفي 
بسياسة »تجفيف املنابع« التي نصحها بها بعض املوتورين ممن 
سيصيبونه  بذلك  أنهم  خطأ  ويعتقدون  االتحاد  عىل  يحقدون 
املؤسسون  ضّمنه  يشء  أول  أن  يعرفون  ال  وهم  مقتل،  يف 
هو  عاشور،  وبعدهم  والتلييل  حشاد  أيام  من  لالتحاد  األوائل 
ضامن االستقاللية املالية، وضامن املوارد التي تجعل االتحاد يف 
غنى عن كّل ما يُحسب يف الدوائر املغلقة، ويف مأمن من كل 
الرضبات التي يعتقد من سّددها أنها ستكون قاتلة أو موجعة.

والغريب يف هذه املسألة ليس ترصّف رئيسة الحكومة، فهو 
متوقّع بل أقل من املتوقّع بكثري، الغريب هو الصمت املطبق 
الذي يقابل به رئيس الدولة كل تصعيد ضّد االتحاد من حكومته 
ومن بعض وزرائه ومن مسؤويل دولته، صمت أقرب إىل القبول 

بهذه الحركات العدوانية تجاه االتحاد، أو هي مباركة صامتة ملا 
يحاول بعضهم أن يسبّبه للمنظمة الشغيلة من متاعب، يعتربها 
رضبات ستحّد من قوتها وتصّغر من حجمها، سريا نحو تدجينها 

رمبا أو إخضاعها.
بعيدا عن كل هذه الحسابات التي ال ترتقي حتى إىل مستوى 
ال  أن  آخر  بعد  يوما  يثبت  الواقع  فإن  السياسية،  الحسابات 
خروج من األزمة الراهنة إال بالحوار، وان الحوار ال قوة ضامنة 
االتحاد  قوة  اال  إيجابية  نتائج  يعطي  وتجعله  وتنظمه  تكفله 
العام التونيس للشغل، الذي راهن عىل هذا الحوار منذ البداية، 
منها  يخرج  وكيف  يديرها  وكيف  اللعبة  حدود  جيدا  ويعرف 
مع  يتعاطى  كيف  خاصة  ويعرف  تونس،  عىل  األرضار  بأخف 
كل القوى ومع كل الوقائع عىل األرض دون لغة خشبية ودون 
حتى  بها  يتعاطى  يعد  مل  سياسية  حيل  ودون  برّاقة  شعارات 

األطفال.
بالخصوص  االتحاد يعرف حجمه وإمكانياته جيدا، ويعرف 
أحد  وال  االستقالل،  حرب  منذ  بعهدته  املنوط  الوطني  دوره 
يقدر عىل تحجيمه وال عىل منعه من مامرسة قناعات املنظمة 
البحث  من  مينعه  أن  يستطيع  أيضا  أحد  وال  أبنائها،  وعقيدة 

فيها  تغرق  التي  لألزمة  املرشّفة  واملخارج  العملية  الحلول  عن 
البالد يوما بعد آخر، وخطابه كان ممنهجا ومربمجا ومفروزا منذ 
الحروف، ووضع كل طرف  النقاط عىل  البداية، وكان له وضع 
يف حجمه ومنزلته، وإيضاح الدور الذي لعبه يف إيصال البالد اىل 
يزايد عليه أحد وال ميكن أن  أن  االزمة، وبالتايل ال ميكن  هذه 
يغالطه أحد وال ميكن أن يكون مطيّة ألحد أو منظّفا ومطّهرا 

ألي متورّط يف هذه األزمة مهام كان نوعه أو دوره.
وحني متّر رئيسة الحكومة بالرسعة القصوى إىل هذه الخطوة 
»التعددية« معتقدة أنها ستسّدد بذلك رضبة موجعة لالتحاد، 
من أجل أن تضعفه أو تجربه عىل القبول مبا ال يريد والكّف عن 
البحث عن حلول للخروج من االزمة، أو عىل التخندق األعمى 
فهي  املجحفة،  الصناديق  واشرتاطات  الخاطئة  خياراتها  وراء 
ال  الذي  النوع  من  منظمة حشاد  واهمة، ألن  الشديد  لألسف 
يلني بسهولة ومن النوع الذي غالب املراحل وغلبها، ومن النوع 

الذي يعرف جيدا كيف يعالج باإلبر حينا وباليّك أحيانا.
من  أو  االتحاد  خارج  حوار  عن  اليوم  الحديث  فإن  لذلك 
لها إطالقا،  التي ال معنى  الخطابية  املزايدة  دونه هو نوع من 
وتوجيهه  االتحاد،  رسمه  الذي  الحوار  توجيه  عن  والحديث 

والتحكم فيه وتحديد من يحرضه ومن يُغيّب عنه، أيضا حديث 
ال معنى له إطالقا، والحديث عن قوى أخرى قادرة عىل تنظيم 
أيضا،  االتحاد  عن  دونا  أزمتها  من  البالد  إخراج  وعن  الحوار 
يعشقون  إال يف خياالت من  له  له وال وجود  حديث ال معنى 

العيش يف عامل من الخياالت.
الضامنة  واملضمونة،  الضامنة  الوحيدة  القوة  هو  فاالتحاد 
السابق وحّققت  ملسارات هي تعرفها جيدا وتعاطت معها يف 
بها نتائج يشهد بها التاريخ والشعب ودول العامل، وهي مضمونة 
أو  الجدال  تقبل  ال  وطنية  وثوابت  قواعد  من  تنطلق  ألنها 
التنازل عن مصلحة البالد، وال تعرف البيع والرشاء مع األطراف 
السياسية، وتعرف كيف تضغط حينا وترخي أحيانا من أجل أن 

تحافظ عىل شعرة معاوية بني كل مكّونات املشهد.
االتحاد هو رضب من  الحديث عن حوار دون  فإن  ولذلك 
الخيال، والحديث عن حلول ومخرج دون الحوار هو خيال أشّط 
من األول، وال مناص للخروج من األزمة إال بالحوار الذي ينظمه 

ويرشف عليه ويقوده االتحاد العام التونيس للشغل.
* محمد بوعود 

محاوالت ضرب االتحاد وتدجينه متواصلة، لكنْ....بعيدا عن هلوسات الحكومة »التعدّدية« وصمت الرئيس:
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سياسة وزير الشؤون الدينية مشابهة ملواقف حزب التحرير ويوم غضب يوم 8 فيفري
في ندوة صحفية للجامعة العامة للشؤون الدينية: 

أبرز األخ العطوي أن الوزير ضيَّق عىل اإلطارات الدينية واملسجدية 
املستويني  الجامعة عىل  ِقبَِل  من  املنظمة  وامللتقيات  الندوات  لحضور 
املحيل والجهوي إذ يستلزم حضور أي نشاط طلب ترخيص ميّر بالواعظ 
فيه  للبّت  الوزارة  إىل  بدورها  تحيله  التي  الجهوية  باإلدارة  ثم  املحيل 

وإسناد ترخيص يف ظل غياب الوسائل اللوجستية.
عن  والسكوت  اإلذعان  عىل  املسجدية  اإلطارات  إجبار  وتم  هذا 
رصف  إليقاف  التظلم  أو  اإلدارية  للوثائق  املطالب  أن  بحيث  حقهم 
مرتّب دون موجب ميّر وجوبا عرب اإلدارة الجهوية دون استثناء وهذا 

من شأنه أن يعطل مصالحهم مثل وثائق تكميلية للحصول عىل وثائق 
اللوجستية عىل مستوى  الوسائل  بانعدام  الوزارة تعلم  إدارية رغم أن 
املعتمديات أو اإلدارات الجهوية. كام تّم إيقاف عديد املرتّبات ألشهر 
ألخطاء يف تضمني أرقام االنخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة 
االجتامعية عىل مستوى مصالح الوزارة وعدم الرد عىل مطالب اإلطارات 
املسجدية املرسلة عرب التسلسل اإلداري وعدم قبول أي مطلب مبارش 
بلغ  من  إيقاف جرايات  بالوزارة، فضال عن  الوضعية  استفسار عن  أو 
62 عاما دون مربر وال إعالم مسبق يف تجاهل تام لوضعهم االجتامعي 

والصحية.
إطار  يف  النقايب  العمل  يعادي  الوزير  أن  العطوي  األخ  وكشف 
محاولة  يف  وتشويههم  ضّدهم  بالتّحريض  ويقوم  النقابيني  يف  التشّفي 
متكني  يف  االنتقاء  طريقة  اعتامد  إىل  عمد  كام  العام.  الرأي  ملغالطة 
إضافة  العمرة،  مناسك  ألداء  عطلة  من  والوّعاظ  املسجدية  اإلطارات 
إىل اعتامد منشور يفرض طلب عطلة قبل شهرين ألداء مناسك العمرة 
دون مراعاة من سيقدم مطلب عطلة مضمن به معّوض لرحلة خالل 
عىل  املسجدية  اإلطارات  بعض  أجرب  مام  للمنشور  الالحقني  الشهرين 
لسنوات خوفا من  بجمعها  قام  التي  للعمرة  املدفوعة  األموال  خسارة 

إيقافه عن العمل.

* صربي الزغيدي

للجامعة  العام  الكاتب  العطوي  السالم  عبد  األخ  كشف 
كل  نسف  الدينية  الشؤون  وزير  إن  الدينية  للشؤون  العامة 
أنا  مبنطق  ويشتغل  الجامعة  مع  االجتامعي  الحوار  أدبيات 
ربكم األعىل، معلنا عن تنظيم يوم غضب أمام وزارة الشؤون 
الدينية صباح يوم 8 فيفري املقبل. وقال خالل ندوة صحافية 
املسؤول  املساعد  العام  األمني  الطاهري  سامي  األخ  حرضها 
عن قسم اإلعالم والنرش، إن الوزير يعمد عىل إعفاء اإلطارات 
املسجدية حسب رغباته وأهوائه. كام كشف األخ العطوي أن 
بشأن سيطرة جمعيات  النقايب  للطرف  االستامع  الوزير رفض 
وشخصيات نافذة تقوم بالسيطرة عىل الجوامع واملساجد وعىل 
الخطاب وسط عجز الوزارة، الفتا إىل أن األمر وصل إىل توظيف 
املساجد للحصول عىل تزكيات يف االنتخابات الترشيعية بعلم 
من الوزارة. وبنّي أن الوزارة جّمدت عددا من املشاريع املشرتكة 
عىل غرار وحدة رصد االنتهاكات عىل اإلطارات الدينية والرقم 
الجامعة  بني  بالرشاكة  أُنجز  مرشوع  وهو  التابع،  األخرض 
ووزارة  تونس  مكتب  اإلنسان  لحقوق  السامية  واملفّوضية 
التعبري  حرية  يف  األمئة  تكوين  ضمنه  ومن  الدينية  الشؤون 
وخطاب الكراهية وقيم حقوق اإلنسان يف محاولة لوضع اليد 
عىل الشأن الديني لتوظيفه سياسيا يف توافق مع حزب التحرير.

وطنية

قال األخ سامي الطاهري إن وزير الشؤون الدينية يعترب قطاع الشؤون الدينية ريعا يترصف فيه 
العامة  الجامعة  نظمتها  التي  الصحافية  للندوة  ترؤُّسه  خالل  وبنّي  الخاصة.  ورغباته  أهوائه  حسب 
للشؤون الدينية مبقر االتحاد النقايب لعامل املغرب العريب، أن الوزارة تشهد توترا يف املناخ االجتامعي 
وتواصال لعديد االنتهاكات يف حق اإلطار املسجدي وأعوان وزارة الشؤون الدينية وتدهور الوضع املهني 
واالجتامعي واملايل، وهو األمر الذي يستدعي من الجامعة العامة أن ترفع للرأي العام جملة التجاوزات 
واالنتهاكات والوضع املرتدي للعاملني يف القطاع ورضورة تطويره خاصة يف ظل غياب عديد الترشيعات.

املتعاقبة، مع بعض االستثناءات، ملحاولة  إرادة للحكومات  الطاهري أن هناك  وأكد األخ سامي 
السيطرة عىل قطاع الشؤون الدينية والسيطرة عىل الفضاء الديني وتوظيفه سياسيا؛ مشريا إىل أن إحدى 

العناوين النضالية للجامعة العامة للشؤون الدينية هي تحييد الشأن الديني عن كل توظيف.
وأبرز أن هذه اإلرادة التي تريد الهيمنة عىل هذا القطاع قد عادت بقوة يف هذه الفرتة من ِقبَِل 
الوزير الحايل، والجامعة العامة ونقابات القطاع بالتنسيق مع قيادة املنظمة ستخوض كل النضاالت 

املتاحة دفاعا عن الحقوق املهنية واالجتامعية وعن استقاللية قطاع الشؤون الدينية.

األخ سامي الطاهري: 

وزير الشؤون الدينية يعترب قطاع الشؤون 
الدينية ريعا يتصرف فيه حسب أهوائه

ما زال أمد 
»الشعبوية« طويال

* طارق السعيدي

تعيش بالدنا عىل وقع مسار سيايس غائم يّتسم بالركود 
يف منطقة برود إذ ال متلك املعارضة ما يستوجب األمر من 
الحكم  ميلك  وال  لصالحها  األوضاع  لتقلب  شعبي  انتشار 
يتجاوز هذه  تجعله  التي  النجاعة  إمكانات  من  ينبغي  ما 
املرحلة املطّولة من تاريخ االنتقال. يف هذا الخضّم من الركود 
السيايس والفشل االقتصادي تفوح رائحة »الشعبوية« من 
كّل مكان لتعلن أنّها ستكون العنرص األبرز واللون الظاهر 
يف العملية السياسية للسنوات املقبلة. فالشعبوية ال تتطّور 
وتزدهر إالّ مع األزمات االقتصادية ومع بوادر عدم اليقني 
وقد ال يصعب علينا أن نالحظ أن تنامي موجة الشعبوية 
اقتصادي  كنظام  الرأساملية  أزمة  مع  تزامنت  قد  العامل  يف 

اجتامعي فشل يف خلق التنمية.
أوّال، ما الشعبوية؟

الشعوبية  ومكانة  السيايس  الواقع  قراءة  محاولة  إّن 
تعريفها. وإذا كان  املشهد تستوجب قبل ذلك  املتوقّعة يف 
هذا املفهوم عسريا عن اإلحاطة بشكل شامل يف إطار مقال 
االستقرار  ميكن  ما  عند  التوقّف  األنسب  من  يصبح  الحال 
عليه منطلًَقا للتحليل. ولعّل أبرز ما ميكن ذكره يف محاوالت 
تعريف الشعبوية وجود مدرستني تعترب األوىل أّن الشعبوية 
إيديولوجية وتقّدم فهام للمجتمع وإلشكالياته، فالشعبوية، 
املشاكل هو وجود  أّن سبب كّل  املدرسة، تعترب  وفق هذه 
شعب طاهر ونخبة متعّفنة فاسدة وفق تعريف »كاميدو« 

و»كريستوبال كالتاوسار«. 
منهجية  مجرّد  الشعبوية  فتعترب  الثانية  املدرسة  أّما 
إىل  الوصول  أجل  من  السيايس  الزعيم  قبل  من  معتمدة 
السلطة عرب الدعم الجامهريي املبارش دون وساطات ودون 
أمام نوع من  إنّنا  أي  يراه »كريت وايالند«،  ما  تنظيم وفق 
املقال  نحو  االنزالق  نتجّنب  وحتّى  الرباغامتية.  الشعبوية 
األكادميي فإنّه ميكن اختزال األمر يف أّن الشعبوية هي ترديد 

ما يطلبه الجمهور. وكام أّن الربامج اإلذاعية البدائية تجمع 
بثّها  تعيد  ثّم  هاتفية  مبكاملات  الغنائية  املستمعني  رغبات 
تستمع  أن  الشعبوية  إذن  هائلة٬  استامع  نسب  فتكسب 
لطلبات الجامهري وتعيد صياغتها يف شكل شعارات وعبارات 
انتشارا  بها ومن خاللها  الغالب شيئا وتكتسب  تعني يف  ال 

واسعا. 
مسار معمّم

ليست  أنّها  يؤكّد  تونس  يف  الشعبوية  مسار  تتبّع  إّن 
حكرا عىل جهة سياسية بعينها وإنّها ال تنحرص، فحسب، يف 
الخطاب التفسريي الذي يحاول تقدميه من ينسبون أنفسهم 
من  الشعب  حول  املكّررة  الجمل  عرب  الرئيس  مرشوع  إىل 
الشعب«  إالّ  رشعية  و»ال  الشعب«  مع  إالّ  حوار  »ال  قبيل 
وتنكيلهم  وإجرامهم  النخب  فساد  حول  املقوالت  وتلك 
بالشعب املستمدة من الخطاب الرسمي. وبالعودة قليال يف 
الزمن نجد أّن مسار الشعبوية قد انطلق منذ حفالت الختان 
الجامعي التي قامت بها حركة النهضة ومنذ الوعود بخلق 
400 ألف موطن شغل وتحويل سبخة السيجومي إىل منتجع 
سياحي وبناء كلية طب يف مدنني وغريها... والحقيقة أنّه كان 
إنّها مجرّد وعود زائفة لوال محاوالت  بالقول  ميكن االكتفاء 
السطو عىل املؤّسسات يف الحكم وخارجه، من خالل توظيف 
الجموع عىل أنّها الجامهري ليربز الطابع الشعبوي للشعارات 

املذكورة. 
الرئيس  خطاب  يف  أخرى  شعبوية  ظهرت  ذلك  بعد 
حملته  خالل  يتحّدث  وهو  السبيس  قائد  الباجي  الراحل 
الدموع  ذرف  ثّم  اللحم  من  الناس  حرمان  عن  االنتخابية 
تجّسدت  وقد  أشهر.  منذ  اللحم  تأكل  مل  امرأة  عىل  بكاء 
نداء  حزب  مع  تعامله  طريقة  يف  واضح  بشكل  الشعبوية 
القيادات  بشهادة  إىل حوز خاص  تحويله  أراد  الذي  تونس 
الحزبية آنذاك وحتى املقّربني منه بفعل القرابة واملصاهرة. 
والحقيقة إّن خطاب املنتسبني إىل األطروحات العقالنية مبا 
يف ذلك املنتسبون إىل اليسار مل يخُل أيضا من نَفس شعبوي 
الوضع  تحليل  املواطن عند  قّفة  الحديث عن  خاصة خالل 
معناه  املصطلح  ذلك  فقد  حتى  واالجتامعي  االقتصادي 
الشعبوية  املحاوالت  بعض  ظهرت  كام  السيايس.  ومغزاه 
مثل حزب »توة توة« وتجربة الهاشمي الحامدي التي برزت 

مبضمون شعبوي خالص. وقد برز أمنوذج آخر من الشعبوية 
خطابا  البداية  يف  رّوج  الذي  الحر  الدستوري  الحزب  بطله 
واتهامه  انتفاضة  او  ثورة  بحدوث  القائلني  لكل  تخوينيا 
باالنخراط يف مؤامرة كونية ضد تونس ثم اختزل الرصاع كل 
الرصاع مع طرف سيايس أيا كان املوقف منه مستغال االستياء 
فإنّه  عام  وبشكل  ورشكائها.  النهضة  حكم  فرتة  من  العام 
ليس  وتنامت  انترشت  تونس  يف  الشعبوية  إّن  القول  ميكن 
استعاضت  أن  بعد  وأيضا  بل  ثقافية  تنموية  ألسباب  فقط 
األحزاب عن أبجديات العمل الحزيب بتقاليد أقرب إىل العمل 

اإلشهاري التجاري منه اىل النضال.
وجهان لعملة واحدة

أحضان  يف  وترعرعت  التونسية  الشعبوية  تنامت  لقد 
»ترامب«  كثريا عن شعبوية  تختلف  الشعبوية  فهذه  الفقر 
حالة  تعرف  مجتمعات  إطار  يف  برزت  التي  و»ساركوزي« 
أكرث  واألفراد  للهويات  تشّكل  ومسار  الوفرة  من  متقّدمة 
حداثة. كام تختلف عن الشعبوية اليسارية التي ظهرت يف 
وإذا  الصياغات.  حيث  من  وإيطاليا  الالتينية  أمريكا  بلدان 
واملوقف  والخطاب  القراءات  يف  تتشابه  الشعبويات  كانت 
االنتشار  رسعة  حيث  من  تختلف  فإنّها  الدميقراطية  من 
إمكانية تجديد  أمدا طويال ومن حيث  البقاء  والقدرة عىل 
نفسها ولعّل هذه السمة األخرية ما مييّز الشعبوية يف تونس. 
إن خصوصية الشعبوية التونسية ال تكمن يف الشعبويني 
مجالها  أو  محيطها  يف  تكمن  بل  باستمرار  يتغرّيون  الذين 
الذي جمع الفقر والخصاصة والفساد والفشل السيايس الذي 
يتميّز بتشتّت املشهد السيايس ماّم هّمش قدرة الدميقراطية 
عىل تقديم بدائل ناجعة وسط التجاذب السيايس واالبتذال 

يف الخطاب الرسمي وغري الرسمي. 
تونس  يف  للشعبوية  خاص  أمنوذج  برز  اإلطار  هذا  يف 
تجربة  األّول يف  الوجه  وميثّل  واحدة.  لُعملة  وجهنينْ  يحمل 
إىل  السيايس  الزعيم  يتقّدم  حيث  السيايس  الخريي  العمل 
الناس بوصفه قائدا سياسيا له تصّور وبرنامج بل بوصفه خرّيا 
وقّديسا يغدق املال عىل الفقراء وينتشل العائالت من براثن 
الزعيم  يقّدم  ذلك  بعد  الدولة.  تخلّت عنهم  أن  بعد  الفقر 
نفسه كمرشوع سيايس. وبقدر ما يغدق الزعيم السيايس من 
املال وبقدر العطاء بقدر ما يتعّزز انتشاره وترتفع شعبيته 

انتهت  أنّها  رغم  القروي  نبيل  تجربة  نذكر  أن  هنا  وميكن 
رسيعا ألسباب خاّصة بصاحبها. أّما الوجه الثاين من الُعملة 
الحّد  عن  الزائدة  والطهورية  والتعّفف  اإلغداق  عدم  فهو 
التي توّجه املعركة السياسية بكّل ثقلها نحو النخبة وخاصة 
ومنافع  امتيازات  من  عليه  أنّها حصلت  يف  يفرتض  ما  نحو 
الجامهري  تتعطّش  ما  وبقدر  الخاص.  بجهدها  كانت  وإن 
إىل العطاء وإىل دولة تساندهم فإنهم يرجون بنفس القدر 
معاقبة النخبة وتجريدها من كّل ما قد تكون اكتسبته من 
موقعها كنخبة وهو ما يجعل الشعبوبة املغدقة والشعبوية 

املتعّففة وجهنينْ لُعملة واحدة.
الشعبوية القادمة 

رمبا أطنبنا يف الحديث عن خطاب الشعبويني وسلوكهم 
دون أن نتحّدث عن املنخرطني من املواطنني والناخبني الذين 
ميثّلون مخزونهم ومصدر قّوتهم. والحقيقة إّن الحديث عنهم 
ال يجب أن يتّخذ منحى االتهام والتخوين كام ال يجب إدانة 
فمن  أسباب.  لعّدة  وذلك  الشعبوية  السياقات  يف  املنخرطني 
وعي  مستوى  الشعبوية  عن  التاّميز  يستوجب  نظرية  ناحية 
مشاهدة  خالل  من  يكتسب  ال  ما  وهو  واجتامعي  سيايس 
التلفاز بل من خالل مختلف مؤّسسات التنشئة يف تونس. وإذا 
ما اطّلعنا عىل واقع املدرسة مبختلف مراحلها وتغييب الفكر 
النقدي فضال عن ضعف التكوين من بقية مؤّسسات الدولة 
من دور شباب ونواٍد ثقافية وغريها إضافة إىل غياب املجتمع 
والخصاصة  الفقر  عن  فضال  األحزاب  دور  وتراجع  املدين 
والتهميش وضيق األفق وانعدام الثقافة الوطنية )وهي سامت 
تشتغل عليها الشعبوية وتستفيد منها أميا استفادة( عرفنا أّن 
أبعد  إىل  هّشا  كان  وثقافيا  فكريا  وتحصينهم  األفراد  تكوين 
سياق  عن  الحديث  بصدد  فإنّنا  األمر  دقّننا  ما  وإذا  الحدود. 
تشّكل هوية األفراد يف تونس وهي هويات غري مكتملة ناتجة 
عن الحداثة املرتبكة أو الحداثة املعدومة عىل حّد تعبري عبد 
القدرة عىل  ما هي  السياسة بشكل  أليست  ثّم  العروي.  الله 
اإلنجاز، وباعتبار أّن الشعبوي املغدق عىل الجامهري باملال قد 
حّقق ولو مصلحة آنية جزئية فإّن ارتسام انطباع حول قدرته 
عىل حّل املشاكل يف حال وصل إىل السلطة يصبح واردا ومقبوال. 
ومبعنى آخر فإّن العطاء املقّدم من ِقبَِل الشعبوي يعترب مقّدمة 

جيّدة لعطاء أكرث سخاًء يف حال وصل إىل الدولة. 
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رئاسة الحكومة ووزارة املالية رفضتا اإلمضاء 
ونأمل أن نتجاوز اإلشكاليات قبل يومي 15 و16 مارس القادمني

األخ صالح الدين السالمي األمين العام المساعد لالتحاد المكلف بالدواوين والمنشآت العمومية 

رفع  النقطة حاسمة يف  كانت هذه  وبالتايل 
أعاملها  جدول  يف  يتبّق  مل  التي  العمل  جلسة 
الربي  النقل  وكالة  تهم  وحيدة  نقطة  سوى 
وأوضح األخ صالح الدين الساملي أن ذلك يدخل 
الرافضة  بودن  لحكومة  العام  التوجه  باب  يف 

لكل حوار جدي مؤكدا أن الهيئة اإلدارية لقطاع 
النقل كانت انهت اشغالها بإقرار اإلرضاب يومي 
عقدت  كانت  أن  بعد   2023 جانفي  25و26 
هيئات ادارية مامثلة خالل شهري جوان واكتوبر 
من سنة 2022 وقد نبهت إىل الوضعية الكارثية 
لقطاع النقل العمومي يف تونس منذ ثالثة أشهر٬ 
الحايل  ووزيرها  النقل  وزارة  أن  الغريب  أن  إال 
هكذا  وتركوها  الالئحة  مضامني  مع  يتفاعلوا  مل 
للصدفة! ألنه ال خطة لهم إلصالح وضع القطاع 
للحكومات  عشوائية  سياسات  بسبب  املتأزم 
الساملي  الدين  األخ صالح  وقد كشف  املتعاقبة 

عن دعوة تلقاها صبيحة الثالثاء 24 جانفي 2023 
لعقد جلسة عمل مبقّر وزارة الشؤون االجتامعية 
وهي دعوة صادرة عن اللجنة املركزية للتصالح 
يومْي  إرضاب  تعليق  عىل  أشغالها  أنهت  والتي 
25 و26 جانفي 2023. وتأجيله إىل موعد جديد 

ُحّدد يومْي 15 و16 مارس 2023.
ويُذكر أن األخ محسن اليوسفي األمني العام 
واالقتصاد  االتحاد  مبمتلكات  املكلف  املساعد 
الجلسة  حرض  كان  والتضامني  االجتامعي 

املنعقدة يف مقر وزارة الشؤون االجتامعية.
األمني  الساملي  الدين  صالح  األخ  وأضاف 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام 
نية  أن  العمومية  باملنشآت واملؤسسات  املكلف 
النقل ولنا  التفريط يف قطاع  الحكومة تتجه إىل 
عىل ذلك أكرث من دليل٬ فهل من املعقول مثال 
رشاء  مهّمة  جهوية  رشكة  إىل  الوزارة  توكل  أن 

فأين  الخاصة.  مواردها  من  االستغالل  حافالت 
هي هذه املداخيل مبا أن للنقل مهاّم اجتامعية.

الحكومي  الطرف  تعهد  الساملي  األخ  وأكد 
متقدمة  مرحلة  بلغ  الذي  النقل  أسطول  بدعم 
الحكومة  رئاسة  التزام  إىل  إضافة  التدهور،  من 
بوضع ملف إعادة هيكلة رشكة 
عىل  مجددا  التونسية  الخطوط 
جلسة  تطرقت  كام  الطاولة. 
ما  إىل  انتَظمت  التي  التفاوض 
وزارة  يف  الليل  منتصف  بعد 
جملة  إىل  االجتامعية  الشؤون 
سابقا  املربمة  االتفاقيات  من 
وأفاد  تنفيذها،  يقع  مل  والتي 
السياق  هذا  يف  الساملي  األخ 
وذلك  بتطبيقها  االلتزام  تم  أنه 
املادي  الوضع  تحسني  اتجاه  يف 
الساملي  األخ  وقال  لألعوان. 
املنظمة  إن  لـ»الشعب« 
أن  من  يقني  عىل  الشغيلة 
التفويت  إىل  تتجه  الحكومة 
العمومية٬  املؤسسات  بعض  يف 

الدويل  النقد  صندوق  مديرة  بترصيحات  مذكرا 
اقرتحت  التونسية  الحكومة  إن  فيها  قالت  التي 
التفويت يف بعض املؤسسات وجّدد رفض االتحاد 
قدمها  التي  التطمينات  تفويت. وبخصوص  ألي 
رئيس الدولة يف أكرث من مناسبة بخصوص رفضه 

الساملي  األخ  وأنهى  العمومية  املؤسسات  بيع 
أن  خاصة  التطمينات  بهذه  يُعتَدُّ  ال  إنه  بالقول 
قانون املالية لسنة 2023 مل يرصد أي اعتامدات 
إعادة  أو  إصالحها  أجل  من  املؤسسات  لهذه 

هيكلتها.
ندوة  عقدت  كانت  النقل  جامعة  أن  يُذكر 
الساملي  الدين  صالح  األخ  ترأسها  صحفية 
عالقة  عن  الزيدي  وجيه  األخ  خاللها  وتحدث 
الجامعة بالوزارة وعن القضايا التي رفعها الوزير 
بلغت  التي  وهي  الجامعة  أعضاء  ضّد  شخصيا 
الصحراوي  17 قضيّة. كام تدخلت األخت كوثر 
الطريان  ديوان  أعوان  لنقابة  العاّمة  والكاتبة 
الوطني لتشري إىل اإلشكاليات الحاصلة يف الديوان 
والتي حان وقت إصالحها! كام أشارت إىل مسألة 
عدم قانونية »التساخري« التي كانت تنوي الوزارة 

تفعيلها٬ لكنها حرصت فندمت.

قال األخ صالح الدين الساملي األمني العام 

واملنشآت  بالدواوين  املكلف  لالتحاد  املساعد 

إسقاط  تعمدت  اإلرشاف  ُسلط  إن  العمومية 

اتفاق 12 ساعة من التفاوض مبقر وزارة النقل 

إذ تعمدت ممثلة رئاسة الحكومة عدم اإلمضاء 

الذي  التوجه  نفس  وهو  االتفاق  محرض  عىل 

تعللت  أن  بعد  املالية  وزيرة  ممثلة  اتخذته 

بكون وزيرة املالية مل متكنها من الحجم املايل 

لالتفاق. 

نعم وزير النقل 
رفع ضدّنا قضايا  

األخت كوثر الصحراوي:األخ وجيه الزيدي: 

حان وقت اإلصالح
 يف ديوان 

الطريان املدني 

وزارة النقل لم تتفاعل مع مطالب القطاع
 رغم تلقيها لالئحة المهنية منذ 3 أشهر
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طارق السعيدي     
 قال االخ نور الدين الطبويب األمني العام التحاد العام 
التونيس للشغل خالل افتتاح مؤمتر االتحاد الجهوي 
للشغل بباجة املنعقد يوم الثالثاء 24 جانفي 2023 
املساعد  العام  األمني  العياري  فاروق  االخ  برئاسة 
املسؤول عن قسم النظام الداخيل، إن االتحاد العام 
وان  والتضحية  للنضال  مدرسة  للشغل  التونيس 
بعد  والوطن  االتحاد  درع  زالوا  وما  كانوا  النقابيني 
القوى  مع  اىل جنب  جنبا  املستعمر  ناضلوا ضد  أن 
والوطنيني  النقابيني  أن  ورشح  الوطنية.  السياسية 
ساميا  هدفا  األوىل  االستقالل  لحظات  منذ  وضعوا 
وهو بناء الوطن وقد كان االتحاد طوال 77 سنة فداء 

للوطن وقوة خري وبناء. 
الحقيقية  املعركة  عن  العام  األمني  األخ  تحدث  كام 
منذ تأسيس االتحاد ومنذ البذرة األوىل للعمل النقايب 
أساسا.  الحامي وهي معركة وطنية  مع محمد عيل 
التأسيس  لحظات  منذ  النقابيني  مطالب  أن  َوأضاف 
األوىل كانت وطنية اجتامعية حقوقية. وتحّدث األخ 
نور الدين الطبويب عن مسار االتحاد امليلء بالنضال 
والتضحية من أجل تونس انطالقا من معركة هنشري 
سنة1951  السيايس  العام  واإلرضاب   1947 النفيضة 
ملساندة اإلخوة يف املغرب يف رصاعهم ضّد املستعمر 
إىل  وصوال   78 جانفي  يف  العام  باالرضاب  مرورا 
وعن  االستقاللية  وعن  الثورة.  خالل  الوطني  الدور 
الّضامئر  أن  معتربا  االتحاد  متيز  التي  الدميقراطية 
عرب  الخيارات  تحّدد  من  هي  للنقابيني  الحرة 
واعترب  كان.  أي  من  تدخل  أو  تأثري  دون  الصندوق 
أن الدميقراطية هي حق األقلية يف التعبري عن رشط 
االلتزام بالقرارات الصادرة عن األغلبية بعد استيفاء 
النقاش والحوار. ورشح أن األهّم من املواقع واالنتامء 
اىل الهياكل هو املضمون النضايل الذي يوجه العمل 
النقايب. كام أن االتحاد تقّدم خطوات كربى يف مجال 
الحوكمة الداخلية وبنّي أن إدارة الشأن الداخيل تسري 
بشكل ناجع من أجل توفري املوارد لتعزيز استقاللية 
االتحاد إذ أن متاسك النقابيني واستقاللية القرار تجعل 
االتحاد قوة وطنية لها دورها املجتمعي مشددا عىل 

أنه ال مبكن ألي كان أن يحدد لالتحاد مربعه.

مبادرة والبداية يوم الجمعة
قال األخ االمني العام إن االتحاد بصدد إعداد مبادرته 
صحبة رشكائه وإن يوم الجمعة سينعقد اجتامع لخرية 
املجاالت  مختلف  يف  واملختصني  التونسية  الخربات 

من أجل نقاش الوضع العام وبناء التصورات. واعترب 
خدمة  إىل  يهدف  رشكائه  صحبة  االتحاد  عمل  أن 
الوطن وأضاف أن النقابيني ليسوا يف خدمة أي طرف 
وإن من يهاجمون االتحاد اآلن يريدون إرباكه. وإن 
االتحاد يدافع عن الدميقراطية وعن الحريات العامة 
الحياة ولكّن  األحزاب يف  والفردية ويدافع عن حق 
ذلك ال يعني انخراطه يف املعارك الحزبية ملمحا إىل 
مبواقفه  االتحاد  إن  قال  الذي  الغنويش  ترصيحات 
األخرية انضم إىل املعارضة ورد األمني العام إن االتحاد 
قراره وال  قواعده ومن سلطات  يستمّد مواقفه من 

ميكن أن يصطّف مع أحد إال مع 
مصلحة تونس.

وضع معّقد
بدأ األخ فاروق العياري بالتأكيد 
اقتصاديا  معقد  الوضع  أن 
اىل  مشريا  وسياسيا  واجتامعيا 
الذي يقوم االتحاد  الدور  اهمية 
الذي  للشغل  التونيس  العام 

دأب عىل القيام به منذ تاسيسه. وقال إنه ال ميكن 
عىل  يؤثر  العام  الوطني  الوضع  وإن  امللفات  فصل 
الوضع االقتصادي واالجتامعي. ودعا إىل مزيد دعم 
للتفاعل  االستعداد  أجل حسن  النقابية من  الوحدة 
مع الواقع املعقد واملتغري. واعترب أن املؤمترات محطة 

رضورية متّكن من تجديد الهياكل وهو أمر رضوري 
للنقاش  فرصة  املؤمتر  أن  كام  النقايب.  األداء  لتطوير 
من  يصنع  االتحاد  أن  مؤكدا  والبناء  والهادف  الرثي 
اختالفاته وتصوراته املتنوعة واملتعددة أطروحة ينفع 
من خاللها التنمية يف الجهة ويخدم والعامل واالتحاد 

العام التونيس للشغل ويتقدم بالبالد.

ركيزة أساسية
قال األخ عبد الحميد الرشيف الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل بباجة املتخيل إن االتحاد كان وال يزال 
عن  للدفاع  أساسية  ركيزة 
حقوق العامل وعن الحقوق 
واالجتامعية  االقتصادية 
وأشار  الشعب.  أبناء  لعموم 
الواقع  تعقيدات  أن  إىل 
اجتامعيا  الكربى  واملتغريات 
واقتصاديا عىل صعيد وطني 
وعاملي ومع ذلك فقد متكن 
االتحاد من تحقيق املكاسب. 
املكتب  عىل  طرحت  التي  املهام  أبرز  أن  وأضاف 
القضايا  متابعة  هو  باجة  للشغل  الجهوي  التنفيذي 
الحضور  عرب  مبنظمتهم  وربطها  والنقابية  العاملية 
عىل  الحرص  إىل  إضافة  النضالية  املحطات  كل  يف 
األخ  واعترب  النقايب.  الصف  النقابيني ووحدة  تجميع 

عبد الحميد الرشيف أن املؤمتر ليس محطة للتنافس 
عىل املواقع بل هي محطة للتقييم من أجل تحديد 

األولويات واملضامني.

مشروع الحكومة
اعترب اإلخوة نّواب املؤمتر العادي أن هناك استهدافا 
لالتحاد والعمل النقايب من أجل إرباك صوت االتحاد 
الرافض للمشاريع والربامج املعادية ملصلحة الشعب. 
الداخلية  النقابية  الوحدة  وقالوا من الرضوري دعم 
مبا ميكن االتحاد من القيام بدوره الوطني. وتحدث 
تعرتض  التي  النواب عن صعوبات  اإلخوة  من  عدد 
الخاص.  القطاع  مؤسسات  بعض  يف  النقايب  العمل 
كام طالب عدد من النواب برضورة مواصلة النضال 
الكربى  الشعارات  أن  البالد معتربين  إنقاذ  من أجل 
النقابيون  اإلخوة  وانتقد  كربى.  نضاالت  تستوجب 
وتراجَعها  التفاوض  الحكومة ورضبَها مصداقيَة  أداَء 
األُجراء.  واقع  عىل  انعكس  ما  وهو  اتفاقاتها  عن 
وتحدث اإلخوة النقابيون عن برنامج الحكومة الذي 
يعصف مبكتسبات العامل والفئات الشعبية عرب رفع 
الدعم وخفض اإلنفاق العمومي ورضب املرفق العام، 
وعرب مساعي التفويت يف املؤسسات العمومية. كام 
الجهوية  التنمية  قضايا  إىل  النواب  من  عدد  تطرق 
املنعدمة بعد تآكل البنية التحتية وغياب اسرتاتيجية 

تنموية جهوية.

في مؤتمر باجة األخ نور الدين الطبوبي يؤكد:

االتحاد منظمة وطنية مستقلة هدفها مصلحة الوطن

* تجديد الثقة 
في األخ عبد 
الحميد الشريف

النواب يدعمون األخ عبد الحميد الشريف
لالتحاد  العادي  املؤمتر  أشغال  أفرزت 
برئاسة  املنعقد  بباجة  للشغل  الجهوي 
املساعد  العام  األمني  العياري  فاروق  األخ 
إعادة  الداخيل،  النظام  قسم  عن  املسؤول 
الثقة يف األخ عبد الحميد الرشيف وانتخابه 
بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  عاما  كاتبا 
العامون  الكتاب  االخوة  انتخاب  تم  كام 
شامم  فتحي  ذكرهم:  اآليت  املساعدون 
مسؤوال عن النظام الداخيل وبالل الردييس 

الجبايل  ومنية  واإلدارة  املالية  عن  مسؤوال 
حمدي  الدين  ونور  االعالم  عن  مسؤولة 
وسهام  واملنشآت  الدواوين  عن  مسؤوال 
والشؤون  الدراسات  عن  مسؤولة  الريحاين 
عن  مسؤوال  العبيدي  وبشري  القانونية 
الربيعي  وحافظ  والهجرة  النقايب  التكوين 
وحسان  العمومية  الوظيفة  عن  مسؤوال 
الخاص  القطاع  عن  مسؤوال  اللمويش 

والحامية االجتامعية.
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*خليفة شوشان

انعقدت أشغال الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم الثانوي يوم السبت 
21 جانفي 2023 بالحاممات برئاسة االخ فاروق العياري االمني العام 
املساعد املسؤول عن النظام الداخيل وبحضور االخوة أعضاء الجامعة 

العامة للتعليم الثانوي واعضاء الهيئة االدارية.
هذا وأكد االخ فاروق العياري خالل افتتاحه اشغال الهيئة االدارية عىل 
مساندة املكتب التنفيذي الوطني لنضاالت األساتذة دفاعا عن مطالبهم 
املرشوعة. واعترب أن النضال دفاعا عن املطالب وتحقيقا للمكاسب هو 
أمر رضوري رغم حمالت الهرسلة والتشويه، خاصة أّن مطالب القطاع 
األولياء وجلبت لهم  مرشوعة ووجدت تفهام لدى رشائح واسعة من 
فاروق  االخ  واكد  اجتامعية عميقة.  أزمة  العام يف ظل  الرأي  تعاطف 
ان القطاع سيظل قويا ومنيعا بوحدته ولحمته وتجذره صلب االتحاد 

العام التونيس للشغل.
أما األخ لسعد اليعقويب الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي 
االدارة  عن  االعداد  حجب  ملسار  األويل  التقييم  عىل  بالرتكيز  بدأ  فإنه 
الذي جاء إثر متادي وزارة الرتبية يف عدم االيفاء باالستحقاقات املطروحة 
يحمل  العامة  الجامعة  وبني  بينها  االتفاقيات  تنفيذ  يف  وتلكؤها  عليها 
مؤرشات إجابية عىل تفاعل القطاع مع قرارات الهيئة االدارية، واعترب ان 
ذلك يدفع القطاع للميض يف النضال من أجل االستجابة ملطالب القطاع. 
وأشارا إىل أنه كلاّم تقدم الوقت سيتقدم القطاع يف نسق االحتجاجات 
األخ  أبرز  كام  اتفاقيات.  اىل  والوصول  الجدي  التفاوض  فرض  اجل  من 
اليعقويب أنه ال توجد أي بوادر حوار مع سلطة االرشاف محمال املسؤولية 
للحكومة التي اتّهمها بتنفيذ عملية »سطو ممنهج« وصلت اىل السعي 
اليعقويب رفض  اىل محاولة رضب الحقوق املكتسبة للمربني. واستغرب 
سلطة االرشاف الحوار االجتامعي بشكل مقّنع وتعمدها مغالطة الرأي 
له عمليا وهو  للحوار ورفضها  استعدادها  العلن عن  باإلعالن يف  العام 
ما يؤكّد بحسب ما جاء يف مداخلته وجود قرار حكومي برفض الحوار 
القرار  أن هذا  القطاعات. واعترب  الشأن يف عديد  االجتامعي مثلام هو 
يعكس عدم اعرتاف بتمثيلية الطرف االجتامعي ويؤرشرِّ إىل أّن الحكومة 
ماضية يف مسارات أكرث خطورة وهو ما يستدعي بنظره من اعضاء الهيئة 

االدارية االستعداد وأخذ االمور مأخذا جديا.
القطاع خلصت  بها  ميّر  التي  االزمة  يف  والتداول  والنقاش  التقييم  بعد 
الهيئة االدارية يف بيانها الختامي إىل التأكيد عىل أنهم وهم يحتفلون مع 
عموم الشغاالت والشغالني بالذكرى السابعة والسبعني لتأسيس االتحاد 
العام التونيس للشغل يعربون عن اعتزازهم بانتامئهم إليه منظمًة وطنيًة 
القطاعات  كافة  نضاالت  ويثمنون  ومناضلًة  مستقلة  حرة  دميقراطيًة 
مقدرتها  وعن  واالجتامعية  االقتصادية  حقوقها  عن  دفاعا  العاملية 

الرشائية وأوضاعها املعيشية املتأزمة. 
كام توجه اعضاء الهيئة االدارية يف بيانهم بالتحية إىل املدرسات واملدرسني 
عىل التزامهم بتنفيذ مقررات الهيئتني اإلداريتني القطاعيتني املنعقدتني 
يف 1 سبتمرب و 15 نوفمرب 2022 القاضية بحجب أعداد الثاليث األول عن 
اإلدارة وإنجاحها بنسب جديرة بكل إكبار، معتربن أن ذلك يربهن مرة 
أخرى عن انخراطهم الواعي وغري املرشوط يف مسارهم النضايل ذودا عن 
يف  املرشوعة  ومطالبهم  وحقوقهم  مكاسبهم  وعن  العمومية  مدرستهم 
ظل خيارات حكومية »ترص عىل التامدي يف استهداف املرافق العمومية 
عموم  حق  يف  مجحفة  تقشفية  واقتصادية  مالية  سياسات  اعتامد  ويف 
السوق  انفالت  نزيف  إيقاف  السلطة عن  زاد من حدتها عجز  األجراء 
والتهاب أسعار كل املواد املعيشية مع توجهها املكشوف نحو رفع الدعم 
يف  الدستوري  الحق  عىل  التفافها  إىل  باإلضافة  األساسية  املواد  كل  عن 
وتنصلها  واألخالقية  القانونية  اللتزاماتها  وتنكرها  الجامعية  املفاوضات 
يف  وتلكؤها  النقايب  الطرف  وبني  بينها  املمضاة  االتفاقيات  تنفيذ  من 
مقدمتها  ويف  وزاراتها  شتى  بذمة  املتخلدة  املالية  املستحقات  تسديد 

وزارة الرتبية ووزارة الشباب والرياضة.

تفقير المؤسسات التربوية العموميّة 
كام أبرز بيان الهيئة االدارية مدى انعكاس تدهور الوضع العام يف البالد 
الرتبوية  واقع منظومتهم  وتأثريه عىل  واملدرسني  املدرسات  أوضاع  عىل 
التعليم العمومي املجاين الدميقراطي  وحق بناتهم وأبنائهم التالميذ يف 
كالتخفيض  القرارات  من  جملة  االرشاف  سلطة  اتخاذ  مع  خاصة 
التي  العمومية  الرتبوية  واملؤسسات  الرتبية  وزارة  ميزانية  يف  املتواصل 
أضحت بنظرهم عاجزة عن القيام بأبسط أدوارها وتوفري ما يجب من 
الدنيا، ومامطلة وزارة  التعليمية حتى يف حدودها  العملية  مستلزمات 
الرتبية يف تنفيذ ما بقي عالقا من بنود اتفاقية 9 فيفري 2019 واهمها 
التقاعد االستثنايئ ألسباب صحية والتكليف بعمل تربوي أو بيداغوجي 
أو الرتقية التحفيزية بالبحث والرتقية االستثنائية الخاصة بأساتذة السلك 

املشرتك دفعة 2015. 

ال ترقيات مهنية، ال منح وال مناظرات...
والشباب  الرتبية  وزاريت  التزام  بعدم  االدارية  الهيئة  بيان  وذكّر  هذا 
وآجالها  قيمتها  واحرتام  العالقة  املالية  املتخلدات  برصف  والرياضة 
وعدم  الريف.  ومنحة  الدوري  العمل  اإلضافية،  الساعات  يف  واملتمثلة 
فتحها مناظرات الرتقيات املهنية بعنوان سنة 2022 وما يستتبع ذلك من 
عدم احرتام تاريخ مفعول هذه الرتقيات املالية واإلدارية، وعدم تحيينها 
قيمة منحة مستلزمات العودة املدرسية وإخضاعها ألشكال اقتطاع غري 
االدارية  الهيئة  بيان  املرّبزين.  األساتذة  وضعية  تسوية  وعدم  قانونية 
تطرق كذلك إىل تنامي ظاهرة اإلحاالت عىل مجالس التأديب وإعفاءات 
املديرين والنظّار العشوائية وعدم احرتامها للرتاتيب القانونية وإجراءاتها 
واستفحال أشكال التشغيل الهشة وتعمق معاناة األساتذة النواب املادية 
والتأخري  إليهم  املسندة  املالية  املنحة  قيمة  تدين  مع  خاصة  واملعنوية 
التغطية  يف  القانوين  بحقهم  متتيعهم  عدم  رصفها،  تاريخ  يف  املجحف 
االجتامعية والصحية رغم اقتطاع نسبها املالية من مقدار املنحة املسندة 
إليهم وضبابية الوضعية القانونية واإلدارية الخاصة باملدرسات واملدرسني 
الذين متت تسوية وضعيتهم وعدم إدراج البند الخاص بتأجريهم ضمن 
قانون املالية لسنة 2023. وهو ما يربهن العضاء الهيئة االدارية عن عدم 
واملاسوي  الشائك  امللف  التعاطي مع هذا  الحكومة ووزارتها يف  جدية 
الوطنية  القوانني والترشيعات  ما تنص عليه كل  ورفضها تسويته طبق 
الهيئة  اعضاء  يغفل  مل  كام  والالئق.  القار  بالعمل  املتعلقة  والدولية 
االدارية يف بيانهم اىل التطرق لتواصل معاناة زميالتهم وزمالئهم مديرات 
املادية  أوضاعها  تدهور  أعباء  وتحملهم  ومديريها  الرتبوية  املؤسسات 

واسترشاء  الرتبوية.  العملية  متطلبات  أدىن  وافتقادها  التحتية  وبناها 
اإلجراءات  وغياب  الرتبوية  املؤسسات  عىل  املسلط  العنف  ظاهرة 

العملية والقانونية الكفيلة بالحد منها.

فتح أبواب التفاوض الجدي
والتذكري  امللحة  واملطالب  الحارقة  امللفات  مجمل  استعراضه  بعد 
باالتفاقيات أكد بيان الهيئة االدارية القطاعية للتعليم الثانوي عىل متادي 
الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  مع  التفاوض  رفض  يف  االرشاف  وزارة 
حول كل هذه امللفات وحول مجمل املطالب املهنية الواردة ضمن لوائح 
الهيئات اإلدارية القطاعية املنعقدة يف 2 أفريل 2021 و1 سبتمرب و15 
نوفمرب 2022. وجدد مطالبة الهيئة وزاريت اإلرشاف بفتح أبواب التفاوض 
الجّدي واملسؤول حول كل املسائل العالقة واملطالب املطروحة. وجدد 
املهنية  لوائحها  يف  الواردة  مطالبها  بكل  االدارية  الهيئة  متسك  البيان 
وعىل رأسها تنفيذ ما بقى عالقا من بنود اتفاق 9 فيفري 2019، تسديد 
جميع املستحقات املالية املتخلدة بذمتها لفائدة املدرسات واملدرسني، 
وشفاف  واضح  برنامج  قاعدة  عىل  النواب  األساتذة  وضعية  تسوية 
يضع حدا لنزيف معاناتهم ولكل أشكال التشغيل الهشة غري القانونية 
وغري اإلنسانية، مضاعفة مقدار املنحة الخصوصية املايل والقيمة املالية 
للرتقيات املهنية مع احرتام مفعولها املايل واإلداري )غرة جانفي من كل 
سنة( وقيمة منحة العودة املدرسية واحرتام مبدأ تعديلها اآليل مع سحبها 
عىل الزميالت والزمالء املديرين والنظار. الرتفيع يف ميزانيات املؤسسات 
اتفاق 9 فيفري 2019،  باملائة احرتاما ملا نصَّ عليه  بنسبة 20  الرتبوية 
مراجعة كل القرارات التأديبية املجحفة واإلعفاءات اإلدارية العشوائية 

التي شابتها مظاهر اإلخالل والتجاوزات.
وزارة  الثانوي  للتعليم  القطاعية  االدارية  الهيئة  بيانها حذرت  ختام  يف 
تستهدف  عقابية  أو  تسلطية  إجراءات  أي  اتخاذ  مغبة  من  الرتبية 
املديرين والنظار عىل خلفية  املدرسات واملدرسني وزميالتهم وزمالئهم 
الحكومة ووزاريت  أنه ويف ظل متادي  النقايب وأكدت  مامرستهم لحقهم 
التمسك مبواصلة  التفاوض الجدي واملسؤول فإنها قررت  إرشافها رفض 
حجب أعداد الثاليث األول عن اإلدارة وسحب نفس اإلجراء عىل جميع 
أعداد امتحانات الثاليث الثاين. وحملت الحكومة ووزاريت اإلرشاف مطلق 
استتباعات عىل  القرارات من  املسؤولية عام ميكن أن يرتتب عن هذه 
مسار السنة الدراسية، واعربت عن استعداد املدرسات واملدرسني املطلق 
املادية  واستحقاقاتهم  مطالبهم  عن  دفاعا  النضالية  محطاتهم  إلنجاح 

املرشوعة وعن مدرستهم العمومية وحق بناتهم وأبنائهم التالميذ فيها.

يف غياب التفاوض الوزاري الجدّي واملسؤول الهيئة اإلدارية القطاعية للتعليم الثانوي 
تقرّر مواصلة حجب أعداد الثالثي األول وسحب اإلجراء على أعداد الثالثي الثاني
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األخ الصنكي أسودي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقصرين لـ»الشعب«:

تطرق النقابيون خالل اجتامع املجلس الجهوي الذي إنعقد مؤخرا 
برئاسة األخ فاروق العياري األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 
إىل  القطاعات  كل  ممثيل  وبحضور  الداخيل  النظام  مسؤول  للشغل 
وضع  وهو  بالبالد  واالجتامعي  واالقتصادي  السيايس  العام  الوضع 
اجمع كل النقابيني عىل خطورته يف ظل قانون مالية مجحف ومفقر 
املهنية  الوطنية  املنظامت  آراء  صياغته  يف  يراع  ومل  الطبقات  لكل 
واالجتامعية وعرب النقابيون عىل تجندهم للدفاع عن البالد يف وضع 
املناسبة  القرارات  التخاذ  الوطنية  االدارية  الهيئة  توكيل  مع  االزمة 
وتجديد ثقة الجهة يف الخطوات التي يقطعها األن املكتب التنفيذي 
الوطني من خالل التشاور حول مبادرة إنقاذ مع املنظامت الوطنية 

الحقوقية سيقع الكشف عن تفاصيلها الحقا. 
هذا عىل املستوى الوطني اما عىل املستوى الداخيل والجهوي فقد 
تطرق النقابيّون إىل أهمية الخروج بالجهة من حالة العطالة التامة عىل 
املستوى االقتصادي حيث اغلقت عدة مؤسسات استثامرية ومصانع 
الخراب  إىل  منها  أقرب  الصناعية  املنطقة  واصبحت  أبوابها  ومعامل 
»يعشش فيها الحامم« وستظل النقطة األهم يف بيان املجلس الجهوي 
تلك املتعلقة بتواصل تعطل مصنع السيليلوز للحلفاء الذي يشغل 901 
عامل وإطار وإداري إضافة إىل خلقه لعقود َمواطَن شغل غري املبارشة 
لعائالت باملئات من جامعي الحلفاء قبل تحويلها إىل ورق. عن مشاغل 

لنا  كان  املنعقد  الجهوي  املجلس  ومخرحات  االهايل  ومطالب  الجهة 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  أسودي  الصنيك  األخ  مع  الحوار  هذا 
الفرع  يف  لسنوات  الفاعلني  وأحد  الحلفاء  مصنع  ابن  وهو  للشغل 

الجامعي للنفط والكيمياء.
* كيف كان اجتامع املجلس الجهوي بالقرصين وماذا عن مآالته؟ 
- االجتامع كان هاما ونحن نشكر أعضاء املكتب التنفيذي الوطني 
وكان  خاصة  القرصين  جهة  ومطالب  عامة  البالد  مطالب  دعم  عىل 
اللقاء باألخ فاروق العياري مسؤول النظام الداخيل رصيحا ودقيقا عند 
التطرق إىل الوضع العام يف البالد والذي يشهد احتقانا متزايدا النسداد 
إىل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف  دعانا  ما  وهذا  السيايس  االفق 
املنظامت  الرشكاء من  تقديم مبادرة هي اآلن محل تدارس من قبل 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  املحامني  عامدة  مثل  الوطنية 
الباب نضع  االقتصادي واالجتامعي ونحن ويف هذا  اإلنسان واملنتدى 
خطوات  لرسم  الوطني  التنفيذي  املكتب  ذمة  عىل  الجهوية  هياكلنا 

التحرك القادم والتي ستحددها الهيئة االدارية الوطنية. 
* كيف تم التفاعل مع قانون املالية لسنة 2023 من قبل الهياكل 
وغالء  الدعم  رفع  حيث  من  خاصة  الجهوي  املجلس  يف  املشاركة 
األسعار بارتفاع االداءات واللجوء االضطراري لصندوق النقد الدويل 

ورشوطه املجحفة؟ 
الجهوي  املجلس  الدويل كام ساّمه أعضاء  للنهب  - هذا صندوق 
فاللجوء إليه واالرتهان المالءاته هو مدخل للتدخل يف الشأن االقتصادي 
والساعد  بالفكر  والشغالني  واملستهلكني  املواطنني  لتفقري  ومدخل 
 ٪  20 اكرث من  يهم  والذي  الدعم  لرفع  املبطنة  الدعوة  نرفض  ونحن 
من األرس التونسية والعائالت محدودة الدخل وكل املشاريع الداعمة 
لهذا التوجه لن تزيد الشعب الذي خرج ذات ليلة من شهر ديسمرب 
وتواصل رصاخه يف القرصين وسيدي بوزيد مناديا بالحرية والتشغيل 

والتنمية لن تزيد هذا الشعب كام قلت اال تفقريا و هنه للبنوك التي 
يقتيض  الدويل  النقد  لصندوق  االرتهان  وهذا  الطائلة.  األرباح  تحقق 
وحسب الخرباء التفويت يف مؤسسات القطاع العام تحت الفتة اإلصالح 
االتحاد  يف  نحن  باتّا.  رفضا  نرفضه  ما  وهذا  العامل  وترسيح  الهيكيل 
العام التونيس للشغل ندافع عن مؤسسات الدولة وندعو الحكومة إىل 

الحفاظ عىل املرفق العام. 
املعنية  الوزيرة  زيارة  رغم  مكانها  الحلفاء  مصنع  أزمة  تراوح   *
بالطاقة والصناعة واملناجم ووعود الوايل فإىل أين يسري وضع املؤسسة؟ 

ألشهر  العمل  إىل  املصنع  عاد  فقد  املجهول  إىل  يسري  وضعه   -
وهي  معطبة  متعددة  آالت  من  واحدة  آلة  إصالح  وبعد  معدودة 
غري صالحة لالستخدام الدائم واألمر يقتيض ال اإلصالح بل رشاء آالت 
الوالة  طريق  عن  املتعاقبني  الوزراء  نبهنا  ونحن  جديدة  ومعدات 
إىل  نبهنا  نحن  تغري.  وال يشء  الثورة  منذ  الوالية  يتعاقبوا عىل  الذين 
خطورة العبث من املسؤولني بقوت ورزق 901 عائلة بطريقة مبارشة 
وجمعها  الحلفاء  قلع  من  تعيش  التي  األخرى  العائالت  من  واملئات 
وبيعها للمصنع وندعو مجددا وكام تم التأكيد عليه يف اجتامع املجلس 
الجهوي وزارة الصناعة والطاقة واملناجم إىل رضورة ايالء مصنع الحلفاء 
واالجتامعي  االقتصادي  التعاطي  يف  جدية  من  يستحق  ما  والورق 
والذي  املصنع  إنتاج  استمرارية  ضامن  خالل  من  بتعهداتها  وااليفاء 
اشتغل لشهر فقط ليعود إىل يعود إىل التوقف وبعد ثالث سنوات من 
العطالة القرسية. إن تقديم مرشوع إصالح هيكيل للمصنع سيظل عىل 
من  املدريس  والكتاب  الكراس  وصناعة  الجهة  مطالب  أولويات  سلم 
األولويات وال ميكن اللجوء إىل تركيا التي اخلت بالتزاماها وال بد من 

مقاضاة املتسببني يف ذلك.
 * يالحظ املار باملنطقة الصناعية حالة العطالة وغلق عدة مصانع 

فهل مثة نوايا لتنشيطها خالل األشهر املقبلة؟ 
- أعتقد ان قانون املالية الحايل وقانون 2023 لن يشجع الخواص 
عىل التحول إىل والية القرصين واالستثامر هنا ولعلمك فإن عددا من 
املستثمرين هجروا املنطقة الصناعية بعد أن كانت تعد أكرث من 160 
مصنعا واآلالف من اليد العاملة املختصة والعادية وما كانت تنشطه 
املنطقة اقتصاديا وتجاريا ولسنوات.هذا اىل جانب تواصل غلق مصنع 
اآلجر بالجهة والذي يشغل 120 عامل واطار. االرادة غائبة مع األسف 
األن  الصناعية  واملنطقة  املرتدي  الواقع  بهذا  علم  عىل  السلط  وكل 
الحيونات والحامم. والخنازير والذئاب حيث وجدت فيها هذه  مالذ 
املصانع  األمن. ومن مخلفات غلق  للعيش  متنفسا ومالذا  الحيوانات 
وعلنية  رسية  هجرة  وهي  وكفاءاتها.  واطاراتها  املنطقة  أبناء  هجرة 
واريافها  الصناعية  ومنطقتها  القرصين  عن  غابت  الدولة  اضطرارية. 

ومعتمدياتها الداخلية. 
* املناطق الفالحية بدورها ويف والية فالحية باألساس تشكو من 
وتوزيع  الفالحية  واملقاسم  التحتية  البنية  مستوى  عىل  نقائص  عدة 

األرايض التي هي عىل ملك الدولة فهل من حلول؟ 
- من الحلول املمكنة ويف غياب األمطار وانحباسها ومنذ فرتة هو 
توفري آليات حفر اآلبار وتعهد املوجود منها بالصيانة وان كانت املياه 
مستوى  عىل  أعطابا  فإن  للمياه  الجهوية  الرشكة  من  احيانا  متوفرة 
القنوات تجعل املياه تذهب هدرا يف غري موضعها. ومندوبية الفالحة 
الفالحية  األرايض  استغالل  رضورة  إىل  إضافة  الباب  هذا  يف  مقرصة 
اطار  ويف  الجهة  ابناء  يستغلونها  كمقاسم  الدولية  األرايض  لديوان 
االقتصاد التعاوين والرشكات األهلية كام تدعو ايل ذلك السلط املبرشة 

بهذا املرشوع هذا وقد اعتصم الشباب ومن خريجي الجامعات ألجل 
هذا املطلب ولعدة مطالب أخرى ونحن االن نشكو من نقص املواد 
وهذا  وغالئها  املنتجات  يف  ونقص  ومعدات  اسمدة  من  الفالحية 
بتعبيد  نطالب  الجهة. كام  أمام شباب  تفتح  التي  الحلول  أبواب  من 
الطرقات واملسالك الفالحية. وتامني نقل العملة والعامالت الفالحيات 

يف أفضل حال. 
طب  يف  بانتدابات  يبرش  بالقرصين  العمومية  الصحة  مدير   *
االختصاص واالطار الطبي وشبه الطبي خالل األشهر القادمة كام هو 

حال املؤسسات االستشفائية يف الجهة وخاصة يف املعتمديات؟ 
تشخيص  بل  الوعود  تقديم  ال  باملسؤولني  وأحرى  أوىل  كان   -
فاملستشفى  االستشفائية٬  واملؤسسات  املستوصفات  يف  الحاالت 
اشغاله  تتقدم  مل   2014 سنة  منذ  به  واملوعود  بالقرصين  الجامعي 
وكذلك مستشفى سبيطلة والحال يرىث لها يف العيون وماجل بالعباس 
وجدليان وغريها من املعتمديات واملناطق الريفية وهي خارج التغطية 
الصحية فال أطباء اختصاص وال أطباء عموميني يف عدة مؤسسات وال 
املعدات ووسائل  نقص يف  إىل جانب  إطارات طبية وشبه طبية هذا 
العملة  بد أن ميس  الرضوري ال  العمل وسيارات اإلسعاف واالنتداب 
وعناء  مشاق  تتكبد  الداخلية  املعتمديات  من  عائالت  والسواق... 
وال  األطباء  ال  تجد  أن  دون  واملستشفيات  املستوصفات  إىل  التحول 

األدوية.
العالقة  بالجهة وكانت  االبتدائية  املدارس  اجتمعتم مبتفّقدي   *  
النواب ووضع  متوترة باملندوب الجهوي للرتبية وماذا عن األساتذة 

املؤسسات الرتبوية؟ 
النقايب  الحق  لرضب  جاهدا  يسعى  للرتبية  الجهوي  املندوب   -
املدارس  املتفقدين يف  القطاعات وعدم االصغاء ملطالب  والتفتني بني 
االبتدائية وهذا ما جعلهم يقاطعون ويرفضون التواصل معه إىل جانب 
نقص  من  واإلعدادية  الثانوية  واملعاهد  االبتدائية  املدارس  تعانيه  ما 
يف املعدات ووسائل العمل ونحن نطالبها بتسوية وضعيات املدرسني 
النواب والذين ال يتقاضون أجورهم يف اإلبان والقطع مع كل أشكال 
الطريق  تعبيد  عىل  التجهيز  مسؤويل  مع  واالهتامم  الهش  التشغيل 
واملسالك الفالحية الرابطة بني حايس الفريد والكامور ومقسم الرتاب 
إىل  والوصول  الدراسة  يف  حقهم  مامرسة  من  التالميذ  يتمكن  حتى 
الرتبية إىل  الكامور. وقد دعونا وزير  الرتاب من عامدة  معهد مقسم 
الجديدة  املدينة  الدغرة ومعهد  بإنهاء أشغال معهد  التعجيل  رضورة 
حتى يكونا جاهزين الستقبال ابنائنا التالميذ مع مفتتح السنة الدراسية 

املقبلة. 
* وكأن حال الرشكة الجهوية للنقل بالقرصين ال يختلف عن حال 

الرشكات األخرى؟ 
األساسية  النقابة  مع  سعينا  وقد  النقل  قطاع  يف  مرتدٍّ  الوضع   -
يشكو  الحافالت  فأسطول  جدوى  دون  املطروحة  االشكاليات  لتجاوز 
متقادم  أسطول  وهو  والصيانة  العمل  واليات  املعدات  يف  نقص  من 
وعادة وال أحيانا ما تقف الحافالت يف منتصف الطريق هذا إىل جانب 
نقص الخطوط وتعرثها بني املعتمديات وأثر هذا الوضع عىل وصول 
العامل وخاصة التالميذ إىل املؤسسات الرتبوية يف املعتمديات الداخلية 
بني العيون. وجدليان وحايس الفريد وسبيطلة وغريها وننتظر إىل اآلن 

تنفيذ الوعود بحافالت جديدة. 
* حوار: ناجح مبارك 

نعاني اإلهمال االجتماعي والتهميش االقتصادي  
تغري الواّلة ولم تتغري األحوال

 نطالب بإعادة فتح مصنع األجر 
الذي يوفر الرزق ألكثر من 120 عائلة 

  املنطقة الصناعية هجرها 
املستثمرون ومصانعها ُأغلقت وأصبحت 

مالذا ألنواع مختلفة من الحيوانات 

  أكثر من 900 موطن شغل مباشر وضعفها غري مباشر يف مصنع الحلفاء يف مهب الرياح والسلُط لم تقدم برنامج إنقاذ ومشروع تطهري منذ سنوات
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تأجيل مؤتمر النقابة 
الخصوصية للسكك الحديدية

الخصوصيّة  النقابة  مؤمتر  انعقاد  موعد  تأجيل  وقع  أنّه  لشغل  التونيس  العام  االتحاد  يعلم 
ألعوان السكك الحديدية من يوم السبت 28 جانفي 2023 إىل يوم الخميس 2 فيفري 2023 عىل 
الساعة التاسعة صباحا )9.00( بنزل الهدى بالحاممات الجنوبية مع املحافظة عىل نفس الرتاتيب 

واإلجراءات الواردة بالبالغ األّول الصادر بتاريخ 13 جانفي 2023.
األمني العام نورالدين الطبويب

جلسة حول البنك التونسي 
الليبي   وإضراب منتظر!

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس انعقد اجتامع عام بأعوان البنك التونيس الليبي بحضور 
الفرع الجامعي والجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية حيث تطرق االعوان إىل عديد املشاكل 
الوالءات  عىل  املحسوبة  العشوائية  التعيينات  مع  النقابة  أعضاء  وهرسلة  النقايب  الحق  كرضب 

وضعف التسيري االداري وغياب برنامج إنقاذ للمؤسسة والحفاظ عىل دميومتها. 
وقرر الحارضون الدخول يف إرضاب وتفويض الهياكل النقابية اختيار تاريخ تنفيذه.

* محمد/ع

في مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير

نجاح طبّي بال نظري
شهدت نهاية األسبوع يف املنستري وخاّصة يف املستشفى الجامعي فطومة بورقيبة موجة 
من االرتياح بل الفرح الذي غمر كّل أقسام املستشفى بعد رواج خرب نجاح أعرس عملية 
جراحية عرب كّل وسائل االعالم التي هّب ممثلوها إىل استقصاء حيثيات هذا الخرب الجميل 
والذي مفاده أّن انتصارا تاريخيا عىل املرض الخبيث وإعادة الروح إىل َصِبيِّة الست سنوات 
وإعادة األمل إىل عائلتها سواء باملستشفى أو باملنطقة التي جاءت منها الطفلة )إحدى 

بلدات والية صفاقس( بعد أيّام طويلة من الصرب والخوف واألمل واالنتظار.
وملزيد فهم وإدراك ما يحدث وبعد موجة الفرح هذه اخرتنا الحديث مع صانع هذه األجواء ومهندس هذا االنجاز 
األّول من نوعه عىل املستوى الوطني ويتعاون محمود مع املستشفيات الفرنسية التي كان لها ضلع يف هذا النجاح بالذات 
عىل غرار تدخالت أخرى سابقة ومنها زراعة الكبد وغريها من النجاحات... قلت لفهم ذلك تحولنا رفقة األخ بلقاسم بن 
أحمد عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري إىل املستشفى وتحديًدا قسم جراحة األطفال حيث التقينا 
األستاذ محسن بلغيث رئيس القسم صاحب هذا االنجاز العلمي البطويل ليحدثنا عن كّل الحيثيات العامة وكذلك الخاصة 
مبوضوع هذه الطفلة القادمة من صفاقس حيث أفادنا أنّها وجهت من هناك ملتابعة حالتها املتمثلة يف ورم عىل مستوى 
غالف الّصفاق )ديافراغم( متّدد ليمّس أعضاء أخرى ومتّت محارصتها جميعا بعد استئصال الورم وبالتايل القضاء عىل تأثرياته 
املبارشة عىل بقيّة األعضاء.. ماّم كان يشّكل خطرا محدقا وتبعات صعبة لو مل يقع بحمد الله تداركها.. مبساعدة األستاذ 
كريستوف شاردوت Christophe Chardot الذي هّب وعىل جناح  الرسعة قادما من أحد مستشفيات باريس للمساهمة 
يف إنجاح العمليّة بحكم تجربته العلمية الطويلة وخربته يف هذا االختصاص وكان ذلك يف إطار الرشاكة بني مستشفيات 

باريس واملستشفى الجامعي باملنستري.

تضاعف األمل
وعن حالتها بعد العمليّة أكّد لنا الدكتور محسن بلغيث أنّها يف صّحة جيّدة وتّم سحب بعض األجهزة الطبيّة بحكم 
إمكانية اعتامد الطفلة عىل نفسها عىل مستوى الجهاز التنفيس  وحركة عضلة القلب وكذلك سالمة بقيّة األطراف واألجهزة 
مضيفا أّن كّل هذه املؤرشات املطمئنة مل تدفعنا إىل السامح مبغادرة قسم اإلنعاش مخافة أي طارئ مع السامح لوالديها 

بزيارتها والحديث إليها.

فوق الوصف
كّل ما ميكن قوله ال يعرّب عن حالة وموقف األبوين وأحد أقاربهام الذي قال »يجب أن يطوف كّل األقسام لتقبل هذه 
الجباه ونشّد عىل أيادي مالئكة الرحمة جميعهم من دكاترة وممرضني وفنيني وعملة عىل ما يقدمونه لعامة الناس بال 
قيود وال رشوط وال مال مهدور لرتّد عليه إحدى املمرضات بالقول »نحن هنا إلطفاء نريان األكباد املجروحة وكذلك األكباد 

املوجوعة وأعني  األولياء الذين يفوق أملهم وجع الصبية واملرىض أنفسهم«.
أبعد هذا الحديث حديث؟ نعم كان حديث آخر ألحد الحارضين الذي رّصح فرحا وطربا »عاش  سبيطار الدولة وكّل 

رجاله من الُحّجاب إىل األساتذة وما بينهام...« وبالطبع يعني القطاع العام.
تحقيق: حمدة الزبادي

نظّمت الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل، الخميس 19 جانفي 
2023 يوم غضب وطني ملطالبة سلطة اإلرشاف )وزارة التشغيل والتكوين 

املهني( بتفعيل االتفاقيات املربمة بينهام.
قطاعي  دخوله يف إرضاب  والتشغيل،  املهني  التكوين  قطاع  أعلن  وقد 
لوزارة  بالنظر  الراجعة  املؤسسات  بكافة   2023 فيفري   1 األربعاء  يوم 

التشغيل والتكوين املهني من أجل تطبيق اتفاق 12 أكتوبر. 
وقال األخ رضا السلّيني إن الجامعة العامة للتكوين املهني والتشغيل، 
إّن النقابة »مستعدة للنضال لياًل نهاًرا، إذ انتهى وقت الحوار والتفاوض 

وحان وقت النضال
واملخاتلة  واملراوغة  املامطلة  بـ»سياسة  وصفها  ما  املتحدث  ورفض 
إىل  يومية  ستكون  »التحركات  أّن  معتربًا  اإلرشاف«،  لسلطة  املمنهجة 
حدود موعد اإلرضاب، إذ كيف ميكن املطالبة مبطالب جديدة واملطالب 

القدمية مل تتحقق بعد«.
التونسية  الوكالة  مع  متعاقًدا  عونًا  بإدماج 285  املحتجون  يطالب  كام 
للتكوين املهني والذين كان من املفرتض أن تتم تسوية وضعيتهم ابتداء 
العامة  الجامعة  وتطالب  سابق.  اتفاق  2022، حسب  جانفي  غرة  من 
باملراجعة  املتعلق  االتفاق  بتفعيل  أيًضا  والتشغيل،  املهني  للتكوين 
السنوية لقيمة تذكرة األكل لجميع منظوريها وبإلغاء املنشور عدد 29 

الذي يعطي، »صالحيات غري قانونية لتسيري اإلدارات الجهوية وهياكل 
والعمل  للتشغيل  الوطنية  والوكالة  املهني  للتكوين  التونسية  الوكالة 

املستقل واملركز الوطني للتكوين املستمر وللرتقية املهنية«.
* محمد/ ع

إضراب التكوين املهني يوم01 فيفري  
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أحالم بورسوال الكاتبة العامة لجمعية النساء الدميقراطيات لـ »الشعب«:

تغييب النساء أّثر بشكل كبري على نسبة املشاركة يف االنتخابات
لطفي املاكني

للنساء  التونسية  للجمعية  العامة  الكاتبة  بورسوال  أحالم  أكّدت 
الدميقراطيات يف حديثها لـ »الشعب« أّن مرور ثالثة نساء فقط للدور 
الثاين لإلنتخابات الترشيعية يعكس حقيقة دورهّن يف املجتمع واملشهد 
العام ككل وبالتايل فإّن القول بأّن 23٪ من املشاركات متكن من عبور 
الدور األول هو رقم من املجموع العام ال يقول الواقع كام هو إذ أّن 
كانت  لذلك  مبكانتها  واعية  كانت  التي  املرأة  أقىص  االنتخايب  القانون 
السيايس  الفعل  عن  تغييبها  سعى  من  عىل  رّدا  االقرتاع  يوم  مشاركتها 
الرقم  ألّن   ٪9 الحقيقة  يف  تتجاوز  مل  التي  النسبة  عليه  مادلت  وهذا 

املعلن وهو 11٪ يأخذ يف االعتبار األوراق البيضاء وامللغاة.
التزكية  يف  يعاملها  انتخايب  لقانون  كيف  نفسه  الوقت  يف  وتساءلت 
مناصفة للرجل يف حني ال يطبّق ذلك املبدأ عند الرتّشح لالنتخابات وهذه 
مفارقة محّية خاصة وأّن االستحقاقات االنتخابية السابقة عرفت تواجد 
لذلك  السابق  الربملان  البلدية و30٪ يف  املجالس  بنسبة 45٪ يف  النساء  
فإّن القانون االنتخايب املعتمد حاليا مل يحرتم ما راكمته النساء من تجربة 

عريقة عىل مدى أجيال ونضال مل يتوقف.
عقلية  عن  كشف  حاليا  املعتمد  املسار  أّن   بورسوال  أحالم  وبيّنت 
ذكورية تعّمق تغييب النساء وترسخ مامرسات ال تتامىش وتجربة بالدنا 
العريقة املعّززة للمرأة ودورها ذلك أّن نظام االقرتاع عىل األفراد يكرّس 
نرفض  نحن  وبالتايل  والجهات  الجنسني  بني  والفوارق  االقصاء  عقلية 
هذا املسار أو اإللتزام مبغرجاته مبا أنّه حرم املرأة من حّقها يف املشاركة 

والنجاح وهي التي أثبتت جدارتها عىل التفّوق والتميّز.

تعميق الفوارق
إّن الربملان القادم ومن خالل ما أرشت إليه من إخالالت سيفرز مجلسا 
ذكوريا بهيمنة الرجال عىل أغلب مقاعده دون النساء  وهو ما سيعّمق 
الفوارق حيث لن تطرح مشاغلهّن وتطلعاتهّن لذا نحن لن نصطّف وراء 
هذا املجلس املرفوض من الجميع وال أدري قدرة من ترشحّن عىل التغيي 
النساء  إليه  نبّهت  ما  الذكورية عليه، وهذا  الهيمنة  من داخله يف ظّل  
الدميقراطيات ضمن الديناميكية النسوية من كون القانون االنتخايب يقزّم 

دور النساء ويضعهّن يف درجة أقل من الرجال.
دعـم متواصــل

ودورهّن  للنساء  املتواصل  الجمعية  دعم  بورسوال عن  أحالم  وعرّبت 
وبيّنت هنا أّن  تلك النسبة الضعيفة وغي املسبوقة يف تاريخ االنتخابات 
يف  النساء  مشاركة  كانت  لو  تجاوزها  ميكن  كان  وخارجها  البالد  داخل 
االقرتاع  مراكز  إىل  النساء   ذهاب  عدم  أّن  هنا  وبيّنت  مكانتها  مستوى 
هو موقف رصيح عن تغييبها والجمعية تجرّم ذلك املوقف بالّرغم من 
اإلنتخاب حق  ترى  ألنّها  املشاركة  أنّها مل تصدر موقفا رصيحا مبقاطعة 
وموقف شخيص ومواطني إالّ أنّها لن تكون ضّد إرادتهّن يف التعبي عن 
موقف تجاه من سعى إىل التقليل  من شأنهّن يف الحياة العامة وذكرت 
هنا بالشكوى التي تقّدمت بها الجمعية لدى املحكمة االدارية يف عالقة 

باملسار االنتخايب.
ظّل  يف  املسار  هذا  مواصلة  من  الجدوى  عن  كذلك  تساءلت  كام 
الظروف االقتصادية واالجتامعية الصعبة التي متّر بها البالد والتي يدفع 
املواطن من مختلف الرشائح رضيبتها باالرتفاع املتواصل لألسعار وإثقال 
كاهلهم بالرضائب وهو ما تعتربه الجمعية إهدار للامل العام عىل مسار 

ال يجد القبول لدى أغلب التونسيني وكان من األفضل توجيه تلك األموال 
مبا يعود بالّنفع عىل املواطنني.

عىل أرض الواقع
التشبّث  عىل  التأكيد  الدميقراطيات  للنساء  العامة  الكاتبة  وجّددت 
مبكاسب املرأة وعدم الرتاجع يف الدفاع عنها والعمل عىل تكريسها عىل 
بل  مكانتهّن  من  التقليل  أو  النساء  بتهميش  القبول  وعدم  الواقع  أرض 
سيتواصل النضال من أجل تعزيز حقوقهّن ومنها التواجد يف املؤسسات 
يف  تتواىن  لن  الجمعية  أّن  كام  ومتيزهّن  جدارتهّن  أكّدن  حيث  املنتخبة 

التصّدي لكل القوانني والترشيعات التي ال تضمن التناصف.

»الشعب«  لـ  حديثه  يف  بوزيد  سليم  مراقبون«  »شبكة  رئيس  إستغرب 
االنتخابية  الحملة  يف  املشاركني  تدخالت  توجيه  بها  يتّم  التي  الكيفية 
عرب املناظرات التلفزية من قبل الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات والتي 
املواضيع  تكون  أن  تفرض  أنّها  ذلك  مهامها  من  ليس  تدخالت  اعتربها 
املتطّرق إليها يف تلك املناظرات موجودة يف الربنامج االنتخايب وإالّ تصبح 
خارج تلك املناظرات وهذا فيه نوع من التدخل كذلك يف ما قد يتبادر من 

أسئلة من قبل من سينشطون تلك الحوارات.
وأضاف بوزيد أّن  مثل هذه املناظرات هي لتحسيس املواطنني وتعريفهم 
وامللفات وعدم حرصها  املواضيع  بطرح مختلف  يكون  باملرتشحني وهذا 
يف جانب محّل ضيّق ألنّه قد تكون حصلت متغّيات بعد تقديم الربنامج 
والبد من معرفة مواقف من سيدخلون الربملان مستقبال وهذا أصبح غي 

متاح بسبب هذا التوّجه من قبل »اإليزي«.
وبخصوص أجواء الحملة االنتخابية التي تسبق انتخابات الدور الثاين يوم 
هو  مالحظة  أهّم  أّن   مراقبون«  »شبكة  رئيس  أكّد  الجاري  جانفي   29
الفتور عىل مدى أغلب أيّام األسبوع حيث تنشط نوع ما يف نهايته )يوم 
السبت واألحد( ويذهب يف تحليله كون ذلك قد يؤرش إىل نسبة مشاركة ال 
تختلف عن الدور األول إستناًدا إىل تقلّص عدد املرتشحني وبالتايل سينجّر 
عنه عدم ذهاب من دعموهم يف الدور األول خاّصة  وأّن االنتخابات عىل 
األفراد تعتمد بدرجة أوىل عىل العالقات القريبة والضيّقة مبا أّن ما يطرحه  
املرتّشحون مرتبط بدرجة أوىل مبشاغل الدوائر اإلنتخابية التي تقّدموا فيها.
التأطي والتحفيزي الحزيب تعلّق األمر  وإىل ذلك أسباب أخرى هو غياب 
املوعد  لهذا  تقّدموا  من  أغلب  معرفة  عدم  مع  بالناخبني  أو  باملرتشحني 
االنتخايب بأساليب الدعاية والتحرّك امليداين وهذا من طبيعة أدوار األجسام 

الوسيطة ونعني األحزاب بدرجة أوىل ملالها من قدرة وإمكانيات للتعبئة 
يف مثل هذه املواعيد.

التمويل العمومي
املرتشحني  ميّكن  مل  بوزيد  سليم  يضيف  العمومي  التمويل  غياب  أّن  كام 
من القيام بحمالت إنتخابية ودعاية ملا يطرحونه من برامج وهو ما عطّل 
تحرّكاتهم امليدانية ويجعلهم يكتفون بأقل ما ميكن من الحملة االنتخابية 
فاترة وقد تعرف بعض  الحملة  لهذه  األوىل  األيّام  لذلك بدت عىل مدى 
التنشيط يف فرتتها األخية وأعود هنا يقول محّدثنا اىل الربط بني النسق 
البطيء للحملة االنتخابية وما قد يرتتّب عنه من نسبة إقبال ضعيفة يوم 
اإلقرتاع كام حصل يف الدور األول وهنا عىل »اإليزي« التقيّد بإعتامد النسبة 

بحسب مجموع املسجلني أي 9 مليون ناخب وليس كام يتحّدث عدد من 
أعضائها عىل عدد املسجلني إراديا وهو دون الرّقم املذكور وهذا ما يجعل 
املعطيات  أي  الخلط يف  تجّنب هذا  عليها  وبالتايل  ترتفع  املشاركة  نسبة 

تعتمدها لتحديد نسبة من ذهبوا إىل  مراكز االقرتاع.
تنسيق ومتابعة

مع  »اإليزي«  تنسيق  أهميّة  إىل  مراقبون«  »شبكة  رئيس  تطرّق  كام 

املجتمع  منظامت 
املدين حيث أّن عديد 
واملقرتحات  الدعوات 
ال تقع اإلستجابة إليها 
أو التفاعل معها رغم 
هذه  وتجربة  عراقة 
مثل  يف  املنظامت 
االستحقاقات  هذه 
ما  وهذا  االنتخابية 
بيّنته املواعيد السابقة 

وكذلك الحالية إذ يتابع أعضاء الشبكة مختلف مراحل الحملة االنتخابية 
بجميع الدوائر واإلستعداد جاري ملالحظة سي يوم االقرتاع وتقديم التقارير 

املستوجبة بعد االنتهاء من جميع أطوار العملية االنتخابية.
توزيع املستلزمات

ونشي يف نفس اإلطار إىل أّن  انتخابات الدور الثاين الترشيعية ستُجرى 
يوم األحد 29 جانفي بـ 131 دائرة مبشاركة 262 مرتّشحا وقد قامت 
الهيئة العليا املستقلّة لالنتخابات بتوزيع مستلزمات العمليّة االنتخابية 
عىل مراكز االنتخابات املعنية إضافة إىل متابعتها ملختلف مراحل الحملة 
االنتخابية وتأمل »اإليزي« بحسب ترصيحات رئيسها يف أن تكون نسبة 
املشاركة يف اإلقرتاع مرتفعة مقارنة بالدور األول وذلك بفضل التعرّف أكرث 
من خالل املناظرات التلفزية عىل أغلب املرتشحني وبرامجهم وهذا ما مل 
يتوفّر خالل الدور األول                                   لطفي املاكني

سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون لـ »الشعب«:

أستغرب حصر املناظرات التلفزية يف مواضيع برامج املرتشحني

عدم معرفة الناخبني لغالبية 
املرتشحني سينجرّ عنه إقبال ضعيف
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اعالنات

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون
لتأسيس  االتحاد العام التونسي للشغل

يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

تأمينات كتاما
Assurances CTAMA

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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اعالنات

بمناسبة الذكرى السابعة والسبعون لتأسيس  االتحاد العام التونسي للشغل
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

Opalia Pharma - Recordati group
بأحّر الّتهاين وأطيب الّتمّنيات لشعب تونس األيّب ولكّل العاملني بالفكر والّساعد راجني 

للجميع املزيد من التقّدم واالزدهار ولتونس العزيزة كّل الخري والّنامء

بمناسبة الذكرى 77 
لتأسيس االتحاد العام التونسي للشغل 
يتقدم الرئيس المدير العام وإطارات 
وأعوان الشركة الجديدة للنقل بقرقنة

SONOTRAK
بأحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس األبيّ 

ولكّل العاملين بالفكر والسّاعد.
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الحوار المجتمعي

حوار: لطفي املاكني

جرّاء  ومكّوناته  املجتمع  فئات  أغلب  عىل  املرتتّبة  والتأثريات  التداعيات  ماهي 
األوضاع الضبابية التي يعيشها املشهد العام. من هذا التساؤل انطلق الحديث مع 
التي  االجتامع  علم  يف  املختصة  بالجامعة  واألستاذة  الباحثة  مبارك  فاتن  الدكتورة 
شّخصت ما آل إليه غياب الحوار والتشاور مع مختلف القوى الفاعلة يف ظرفية تحتّم 

تجنب االنفراد يف اتخاذ القرار وتجاهل اآلراء األخرى املخالفة.
كام بيّنت عديد اإلشكاليات التي تعيق املسار الحايل يف عالقة باملسائل السياسية 
داخل  واملظاهر  السلوكات  عديد  عن  أمثلة  وقّدمت  واالجتامعية  واالقتصادية 
قبل  من  مبراجعات  القيام  ورضورة  األزمة  إستفحال  مدى  تعكس  والتي  املجتمع 
الحكومة خاّصة كيفية التواصل والتقارب مع املشاغل التي يعاين منها املواطن يوميا.

االستقالة  مع  االجتماعي  اإلحتقان  وتيرة  إرتفاع  تفسّرين  بما   *
لدى غالبية شرائح المجتمع من اإلهتمام بالشأن العام؟

ـ اإلحتقان  االجتامعي مل يكن فجأة بل أصبح مرتاكاماً إىل أن وصلنا إىل مرحلة 
عموم اإلحتامل ومشاعر النفور تجاه األحزاب السياسية وكّل ماهو متّصل بالسياسيني 

فيام  ثقة  وال  وهياكلها  وممثليها  الدولة  يسّمى  ما  يف  الثقة  عدم  مع 
يروج من خطاب وأسبابه حالة عدم الثقة تجاه الشخصيات الرسمية 
منذ  هي  الفشل  وحاالت  األوضاع  هذه  من  خالص  وجود  عدم  مع 
إليجاد  الحكومات  فشلت  وكلاّم  الدكتاتورية  فرتة  قبلها  وما   2011
كحل  جامعية  هجرة  من  للجميع  مالذا  أصبح  للمجموعة  خالص 

للخروج من البالد.
وكّل شخص له خالص فردي لن يرتّدد يف عدم البقاء بالبالد يف ظّل 

ما لديه من شعور أن البالد لن يكون فيها مستقبل.

* هل توجد أزمة تواصل بين الحكومة وعموم المواطنين؟
ـ أكيد هناك أزمة تواصل وأصبح لدى الجميع مشكل يف تفكيك مفهوم الدولة 
وتشكيلها ومفهوم للدولة لدى ممثليها أي ماذا تعني الدولة لديهم وكذلك لدى بقيّة 
فئات الشعب وهل هي مؤسسات أو أشخاص يف الّسابق كان الحديث عن الّدولة 
يعنى مؤسساتها  ـ اليوم ما نعيشه هو أخطاء يف بالغات رئاسة الحكومة والوزارات 
هناك عزل لوزراء وممثلني الدولة عرب صفحات الفايسبوك وهذا ما يلغي بروتوكوالت 
التواصل املتعارف عليها وهل هذا يعني أّن صورة الدولة مازال كام كان سابقا وهي 
غائبة عن ذهنية املواطن يف ظّل  حالة إفعل ما يحلو لك مبجموعة وعالقات القرابة 
والعروشية واالنتخابات األخرية أظهرت أّن من شاركوا ونجحوا كان عىل أساس القرابة 

والعروشية وبالتايل الدولة تعيد تغذية هذه األسباب بني املواطنني.
* ماهو مطلوب من الحكومة لتجنيب البالد توسيع دائرة االحتقان 

لدى مختلف الفئات والقطاعات؟
ـ بدوري أسأل أين الحكومة من أحداث جرجيس هل ممثليها اتصلوا بالعائالت 
وبحثوا عن مختلف تفاصيل الحادثة األليمة التي أّدت بحياة شبّان املنطقة وبعد 
مّدة خرج رئيس الدولة للحديث عنها يف حني كانت الفاجعة تستدعي اإلرساع يف 

التفاعل ومواساة العائالت.
من  هي  وأين  باإلرضاب  يهّددون  والفالّحة  الِفالحة  أزمة  من  الحكومة  وأين 
األوضاع املرتّدية وما أراه عىل أرض الواقع أنّها خاضعة لتعليامت رئيس الجمهورية 

وال تتحرّك خارج دائرة تلك التعليامت.

واملطلوب منها التحرّك عىل أرض الواقع وتفسري للعموم األزمة 
النقد الدويل ونحن نتابع فقط أنشطتها  املالية والعالقة بصندوق 
الرسمية دون فاعلية لدعم االستثامر وغريه من املشاريع لتنشيط 

االقتصاد.
الحكومة  على هذه  أدوار مستوجبة  لكن هناك   *

القيام بها؟
أنّها زادت  التونيس أكيد  التي يعيشها املجتمع  ـ حالة الفوىض 
من تأزيم الوضع لدى مختلف فئاته ومنذ 2011 الحكومات التي 
كان  بل  واالجتامعية  االقتصادية  األزمة  حّل  عىل  تشتغل  مل  مرّت 
املشكلة  املغانم يف ما بني األحزاب  األول سيايس إلقتسام  مشغلها 

لها.
وكل الحكومات املتعاقبة ليست لها خربة يف إدارة األزمات وال خربة يف التفاوض 
مع الهيئات الدولية وال التعامل بشكل جّدي  يف األزمة االقتصادية التي بدأت بوادرها 
املالية والربوقراطية  الجباية  امللفات مثل  الخوض يف هذه  منذ 2012 وكلّها أجلت 
نفسها  الحكومة وجدت  التونسية وهذه  اإلدارة  بقى  من  ما  مبادرة  التي عطّلت 
لسنة  املالية  قانون  والدليل  الدويل  النقد  صندوق  برشوط  التعامل  عليها  مفروض 
بل  لألزمة  حالّ  األفق  يف  أرى  وال  التونسيني  ظهر  قّسم  الذي   2023

أعتقد أّن  هناك بوادر تأزّم أخطر من املوجود.
عندما تسمع عدم التوافق والتنسيق بني بعض مؤسسات الدولة يف 
أزمتها املالية وهنا ال تفسري يل بخصوص كيفية تعامل البنك املركزي 
تحتّم  ظرفية  يف  لوحده  يعمل  طرف  كّل  كأّن   حيث  املالية  ووزارة 

التعاون لتجاوزها.
وبالعودة إىل الظواهر املتفشية مؤخرا لدى املجتمع نذكر إرتفاع 
نسبة الجرمية واالنقطاع املبّكر عىل الدراسة بعد أن فقدت املدرسة 
اجتامعيا.  األفراد  واقع  من  يغرّي  اجتامعي  كمصعد  دورها  العمومية 
الرتبوية  املؤسسات  أولها  نجد  وغريه  للعنف  تتعرّض   التي  املؤسسات  أكرث  اليوم 
ومنذ 2011 الباحثون يف علم االجتامع نبّهوا إىل ذلك واليوم الشباب أصبح يبحث 
وكذلك  االجتامعية  وضعيته  تحسني  أجل  من  السنوات  تخترص  سهلة  حلول  عن 
بريوقراطية مؤسسات الدولة تعيق أي تطّور تكنولوجي والفكري وتطور العوملة لدى 
الشباب واملحرّي من نراه اليوم من كيفية التعامل معهم حيث تّم إيقاف عدد منهم 
الشتغالهم عن بعد وتُحجب عنهم األموال  املستحقة فكيف سيكون رّد فعل هؤالء 

الشباب بعد مثل هذه العقوبات التي تعيق طموحاتهم.
* هناك من يرى أّن األزمة التي تمرّ بها البالد اّثرت بشكل عميق 
في عديد القناعات لدى التونسيين بحيث لم تعد تمّثل رموزا بالنسبة 

إليهم فما تفسيرك لذلك؟
ـ ألنّنا يف تونس وهذه حقيقة ظلّت مسألة الحداثة والتحديث  وهمية ألنّنا مازلنا 
نعاين من القوانني والرتاخيص املرتاكمة منذ عقود طويلة وال توجد يف تونس رؤية 
اصالحية. حقيقة نريد أن نغرّي  من هذه الدولة نحن لدينا ورثة تتقاسمها مجموعة 
يحاول بعض  ما  أيديهم وكل  بني  الرتكة من  تخرج هذه  أن   األفراد وال يجب  من 
الشباب الخروج من هذه الدائرة يتعرّضون إىل مضايقات لذلك هم يفضلون الحرقة 

والبحث عن أحالمهم خارج البالد.

* ماهو تقييمك لكيفية تعاطي الحكومة مع ملف الحرقة؟
ـ يف عالقة مبسألة الهجرة هناك اتفاقات موجودة إلرجاع املهاجرين غري النظاميني 

من ايطاليا من قبل حكومة الراحل الباجي قائد السبيس فلامذا 
ال نعلم شيئا عىل هذه االتفاقيات والدولة ملزمة بها والبد أن 
توّضح ذلك فلامذا كّل يشء مغيب عن العموم ويف كّل الحاالت 
الحارقني  أعداد  تزايد  لذلك  به  يتشبّث  ما  لديه  ليس  الشباب 

وزيارة كبار املسؤولني االيطاليني لبالدنا تؤكد ذلك.

التي  االشكاالت  األخير  إصدارك  عكس   *
لو  بالديمقراطية  عالقة  في  الشباب  يطرحها 

توضيحها لنا؟
وهي  الدميقراطية  مفهوم  مع  مشكل  لديهم  الشباب  ـ 
بالنسبة إليهم أن يكونوا أحرارا يف التعبري عن ذواتهم بالشكل 
الذي يرون فيه أنفسهم لكن الدولة ال تقبل االّ مبا هو رسمي وهذا الرّسمي ميثّل 
إشكاال كبريا لهؤالء الشباب ألنّه يعكس بريوقراطية مرضية. لذلك الشباب يلجؤون 
تعكس  مختلفة  بتعبريات  الدولة  تجاه  ذواتهم  عن  للتعبري  رسمي  غري  ماهو  لكّل 
فهم   وفضاءات  جمعيات  باحداث  التأمسس  مسألة  يف  التفكري  وحتى  وجودهم 
يريدونها عىل الشاكلة التي يرون فيها أنفسهم وهم يعتربون هياكل الدولة ال تعرتف 
بهم ألنّهم مختلفون يف طريقة التعبري والتفكري وطريقة العيش ويف حني أنه الدولة 
وال حتى  اجتامعية  وال  سياسية  ال  فعلية  دميقراطية  توجد  ال  وبالتايل  مركزية  هي 

ثقافية.
عن  النساء  تغييب  زاوية  من  العام  للمشهد  قراءتك  ماهي   *

المشاركة الفاعلة في االنتخابات التشريعية؟
وما  تونس   يف  النسوية  الحركة  تاريخ  كّل  محونا  وكأنّنا  املرأة  مع  عالقتنا  يف  ـ 
قبلها. بورقيبة يف مرحلة تأسيس الدولة الوطنية كانت مسألة املرأة مهّمة بالنسبة 
أّن املرأة أصبحت عنرص مهّم  جّدا  إليه ومجلة األحوال الشخصية أكرب دليل عىل 
بل سعت خالل حكم  بذلك  تكتف  مل  النسوية  الحركة  ولكن  الوطني  املرشوع  يف 
بورقيبة وما بعده أن تكون حركة مستقلّة تدافع عن حقوق املرأة ومتّكنها سياسيا 

واجتامعيا واقتصاديا.
التونسية  املرأة  أّن  عىل  دليل   2014 منذ  وضعت  التي  الترشيعات  ومجموعة 
نجحت يف دسرتة حقوقها وأظّن أّن فكرة تغييب املرأة والرجوع بها إىل الوراء لن 
تنجح وهي مسألة وقت حتى تستطيع الحركة النسوية أن تعود إىل سالف نشاطها 

وهذا القانون االنتخايب هو عيب وعار عىل تاريخ الترشيعات التونسية.
كام أّن التعامل الفوقي والعودة إىل القيادة الفردية مل يعد الحل بالنسبة للدولة 
التونسية واليوم هناك أطراف اجتامعية عىل الدولة أن تعود إىل النقاش معها ويف 
مقّدمتها االتحاد العام التونيس للشغل وكذلك ال ميكن إلغاء األحزاب حتى نتمّكن 
البالد  الوضع ستكون  البالد ألنّه يف حال تواصل هذا  بها  التي متّر   من حّل األزمة 
وأن  الكامنة  االحتقان  حالة  تؤجح  وأن  تستغله  أن  ميكن  خارجية  ألطراف  مطمع 

تنفجر األوضاع يف كّل وقت.

* ماهي مقترحاتك للخروج من األزمة التي تعيشها البالد؟
ـ أعتقد أنّه عىل الدولة ويف حال وجدت ملفات فساد كام يقول الخطاب الرسمي 
تقدميها للقضاء وأن تلتفت جّديا لحّل األزمة االقتصادية واالجتامعية التي أصبحت 

ا حقيقيّا يعيشها املجتمع التونيس. واقعاً
اليوم القيادة الفردية ليست هي الحّل ولكن عىل الدولة أن تستمع إىل األصوات 

األخرى املغايرة لرؤيتها وتصّورها.

أخبار الجامعة
منح ومساعدات اجتماعية!

الدفعة  رصف  الجاري  الشهر  نهاية  مع  يتم  أن  يُنتظر 
االوىل من القسط الثاين من املنح الجامعية ملن حصلوا سابقا 
عىل القسط االول يف حني يرصف القسط االول والثاين دفعة 
واحدة يف حال مل يْحصل عليها الطالب يف الفرتة املاضية. كام 
ستعرف الفرتة نفسها رصف دفعة جديدة من منحة االدماج 
الجامعي والتي تهّم الطلبة الجدد إضافة اىل دفعة اوىل من 
املحدود  الدخل  ذوي  من  الطلبة  ونذكّر  الجامعية  القروض 
أن فرتة تقديم مطالب الحصول عىل املساعدات االجتامعية 
حد  اىل  مفتوحة  زالت  ما  الجامعية  الخدمات  دواوين  من 
الوضعيات  هذه  مثل  أن  إىل  هنا  ونشري  الجاري  جانفي   31
الحكومي  القرار  تفعيل  تم  لو  باملنحة  تنتفع  أن  ميكن  كان 
املعلن منذ حوايل سنتني مبراجعة املقاييس املعتمدة مبا يوسع 
دائرة أعداد الطلبة املمنوحني خاصة أن الظروف االقتصادية 
عىل  وبالتايل  الفئات  أغلب  مست  الصعبة  واالجتامعية 
عىل  االقتصار  وعدم  اإلجراء  هذا  بتنفيذ  الترسيع  الحكومة 
املنتمني  الطلبة  آالف  إشكالية  تحّل  لن  التي  الهّشة  الحلول 
إىل العائالت الضعيفة وما يحتاجونه من دعم مادي ملواصلة 

دراستهم الجامعية.

* التخفيض يف ميزانية التسيري
اتخاذه  تّم  مام  الجامعة  مكونات  مختلف  استغربت 
التسيري  ميزانيات  من   ٪20 بـ  بالتخفيض  الحكومة  قبل  من 
فيه دعم  الذي كان يفرتض  الوقت  الجامعية يف  للمؤسسات 
تعوق  نقائص  من  الجامعة  تعانيه  ما  إىل  نظرا  امليزانية  تلك 
العلمي  والبحث  بالتأطري  عالقة  يف  خاصة  بأدوارها  قيامها 
وبالتايل فإنه ال يجوز بعد اليوم ومبثل هذه القرارات التساؤل 
من  بغريها  مقارنة  التونسية  الجامعات  تصنيف  تدين  عن 
لتقود  عليها  والرهان  كبري  بدعم  تحظى  التي  الجامعات 

مختلف القطاعات باعتبارها قاطرة لتطور البالد.
وسيكون ملثل هذا القرار تداعيات سلبية آنية ومستقبلية 
وأولها دفع الكفاءات الجامعية عىل الهجرة والبحث عن فرص 
سنوات  منذ  يحصل  ما  وهذا  األجنبية  بالجامعات  التدريس 
بعد أن تّم وتحت تعالت واهية تهميش الدكاترة الباحثني إذ 
كيف يفرس هذا التباين من دورات االنتداب إذ أن دورة 2019 
تجرى يف سنة 2023 باعتبار أن مناظرات بعض االختصاصات 
التي متت يف االشهر االخرية من سنة 2022 مل تعلن إىل حد 
اآلن وهو امر ال يستقيم يف ظل الخطاب الرسمي الذي أطنب 
يف الحديث عن أهمية الكفاءات والخربات يف حني أن اغلبهم 
ُسلُط  تعلم  التي  الهّشة  بالوضعيات  القبول  عىل  إما  أجرب 

لعدم جديتها يف حل هذه  عنها  وتتغايض  حقيقتها  االرشاف 
الجامعية كبرية يف  املؤسسات  االشكالية يف حني أن حاجيات 
شتى االختصاصات إذ عليها تجميع مختلف الدورات املتبقية 
لالنتداب يف مناظرة واحدة لسّد تلك الحاجيات ليجوز بعدها 

الحديث عن دور الجامعة ومتيزها وطنيا ودوليا.

* مخّطط وتشغيلية
محمودا  أمرا  كان  وان  االجنبية  الجامعات  منافسة 
الن  الدولة  سياسة  يف  أولوية  يكون  أن  ويفرتض  ومرشوعا 
الجامعة  الرهان عىل  بفضل  أنجزت تطورها  املتقدمة  الدول 
والحوافز  املالية  االعتامدات  بتوفر  مرتبط  يبقى  ذلك  أن  إال 
املشجعة عىل بعث املشاريع ملن يريد من الطلبة الشباب اي 
دخول  يف  الرغبة  لديهم  فتتوفر  الجامعي  مسارهم  بداية  يف 
النجاح فيها اىل توفر عوامل عدة  التي يحتاج  التجربة  هذه 
وأهمها التقليص من الوثائق والرشوط التعجيزية التي تكبّل 
من لديهم طموح يف الذهاب بعيدا يف إنجاز من لديه أفكار 
التي  ومبادرات يف حني أنه يبدع وينجح يف الخارج واالخبار 
تتناقلها اهم وسائل االعالم عن متيز وتفوق عدد من الكفاءات 
التونسية الشابة يف أهّم الجامعات العاملية يؤكد ذلك إذ أن 
العوائق املتعّددة التي تقف أمام الخربات التونسية ما زالت 
وغري  منها  للتخلّص  حقيقية  سياسية  إرادة  من  بّد  وال  قامئة 

ذلك يبقى مجرد شعارات ال طائل منها.

* اعادة التوجيه
التوجيه  إعادة  مناظرت  الجامعات  مختلف  فتحت 
أن  بعد  الجامعية  تغيري مساراتهم  الراغبني يف  الجدد  للطلبة 
تم توجيههم خالل دورات التوجيه الجامعي الصائفة املاضية 
إىل اختصاصات ال تتامىش مع ميوالتهم وبالتايل عليهم تقديم 
املؤسسة  إليها  تنتمي  التي  الجامعة  رئاسة  اىل  ترشحاتهم 
مستقبال  فيها  الدراسة  مواصلة  يف  يرغبون  التي  الجامعية 
ما  أكرث  مناظرة مبا مينحهم  أكرث من  املشاركة يف  لهم  وميكن 

ميكن من فرص النجاح.
ونشري إىل إمكانية املشاركة يف مناظرة واحدة لعدد من 
هذه  من  التثبّت  املرتشح  وعىل  موّحد  اختصاص  يف  عب  الشُّ
عب وهي ذات معلوم موحد أي يكتفي املتقدم للمناظرة  الشُّ
دفع معلوم املشاركة مرة واحدة وليس حسب عدد الشعب 

املطلوبة.
جديدا  طالبا  يعترب  املناظرات  هذه  يف  الناجح  أن  كام 
أي له نفس وضعية من سيتْحصلون عىل باكالوريا 2023 من 

ناحية سنوات التسجيل والتمتع بالسكن واملنحة الجامعية.
* لطفي املاكني

الدكتورة فاتن مبارك لـ »الشعب«:

القيادة الفردية الفوقية ليست حاّل وعلى السلطة محاورة الفاعلني االجتماعيني

ـ قانون المالية 
عمّق أزمة البالد 
وزاد من اإلحتقان 

اإلجتماعي 
وفقدان الثقة في 

مؤسسات الدولة
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االخرية،  األشهر  العمومي يف  اإلعالم  ونقابات  ملمثيل  املتتالية  الرصخات 
امتداد ملعاناة يعرفها  اللحظة، هي  مل تكن رصخات معزولة وال وليدة 
القطاع منذ سنوات، بل منذ أكرث من عرش سنوات كانت سنوات كبيسة 
الدولة، كدار البراس وتونس  املصادرة وعىل مؤسسات  املؤسسات  عىل 

افريقيا لألنباء وحتى اإلذاعة والتلفزة، وإن كانتا بأقّل أرضار.
معضلة اإلعالم العمومي انطلقت منذ املرسوم يسء الذكر الذي أمضاه 
حامدي الجبايل والقايض مبنع املؤسسات العمومية والوزارات واإلدارات 
من اقتناء الصحف واالشرتاك يف املؤسسات اإلعالمية، إذ انهارت مبيعات 
أن  للعموم ال ميكن  املبيعات  التعويل عىل  أن  باعتبار  املؤسسات،  تلك 
الذيك  الهاتف  انتشار  أهمها  لعل  ظروف  عدة  إىل  نظرا  الحاجة،  يسّد 

وقبله الفضائيات واإلذاعات.
أما الخطوة القاتلة الثانية فقد جاءت من تجاهل الحكومات املتعاقبة 
هذه  وتعّمد  الغائه،  وعدم  الذكر،  يسء  ملنشوره  الجبايل  حكومة  بعد 
الحكومات تهميش القطاع، وابقائه رهني مشاكله املالية التي ال تنتهي، 
حتى تسهل السيطرة عليه وتطويعه، وحتى يكون عصا يف يدها لرضب 

خصومها والدعاية لنفسها.
يف الوقت نفِسه تكفلت الظروف املالية الوطنية والعاملية بالباقي، فقد 
من  يشء  أي  تغطي  ال  مداخيله  وأصبحت  كبري  بشكل  اإلشهار  تراجع 

وآليات  والحرب  الورق  سعر  وارتفع  العمومي،  اإلعالم  وسائل  مصاريف 
عوامل  وهي   .2010 بسنة  مقارنة  أضعاف  عرشة  من  بأكرث  الطباعة 
ساهمت يف تدمري القطاع، ويف تدين مستوى املادة اإلعالمية التي يقدمها، 
اإلعالم  نسق  مجاراة  عن  بالخصوص  التطورات  مواكبة  عن  عجزه  ويف 
العريب واألجنبي، خاصة أن الدولة مل تحسم أمرها، ومل متتلك شجاعة أن 
تعلن تخلّيها عن القطاع، لكنها عمليا وعىل أرض الواقع تخلت عنه ومل 
يعد ميثل بالنسبة إليها هاجسا يجب إصالحه أو دعمه، بل فقط أصبح 
مجرد مؤسسات مصادرة أو مفلسة تفّكر فقط يف كيفية التخلص منها، 
وكأنها عبء يجب طرحه بأرسع ما ميكن، حتى دون أن تحاول معالجته 
أن  متطلباته ومام ميكن  والتثبت من  ملفاته كل عىل حدٍة٬  عرب طرح 

تستفيد من وراء تركه يواجه مصريه مبفرده.
لكل  مستحكام  عداء  جيناتها  يف  تحمل  أنها  فيبدو  الحالية  الحكومة  أما 
صوت أو نفس، ولكل ما هو إعالم عمومي أو مصاَدر، بل يبدو أنها قد 
منه يف أرسع  تنتهي  أن  املإل-  ذلك عىل  تعلن  مل  -وإن  داخلها  قررت يف 
وقت، وذلك من خالل عديد الترصفات التي ال تيش إال بأمر واحد هو أن 
حكومة السيدة بودن ماضية يف تجاهلها ما يعانيه القطاع، وقد أكد ذلك 
يوم  انعقدت  التي  العامة  الجلسة  يف  الجاليص  مهدي  الصحافيني  نقيب 
الثالثاء حني قال »إن الحكومة تعتمد أسلوب املامطلة يف معالجة ملفات 

تام  انعدام  هناك  وإن  مادية  بصعوبات  متر  التي  العمومية  املؤسسات 
لإلرادة السياسية يف معاضدة هذه املؤسسات للخروج من أزمتها، وهذا 
تخلٍّ من الدولة عن دورها الرئييس، ألنها مؤسسات رفضت دخوَل بيت 
أن  الجمهورية«. مضيفا  رئيس  السلطة وال  تنخرط يف خدمة  الطاعة ومل 
الحكومة »تغيّبت عن كل جلسات املفاوضات منذ 12 ديسمرب 2022«، وأن 
قطاع االعالم »يعيش حالة نزيف مؤسسايت، مام جعل التحركات النضالية 
املرتبطة  الحقيقية  املطالب  حساب  عىل  باألجور،  املطالبة  يف  تنحرص 
بإصالح املؤسسات ودميومتها واالنتقال الرقمي يف بعض املؤسسات«. وهذا 
هو الهدف الذي تريد الحكومة الوصول إليه، وقد وصلته فعال، من خالل 
جعل كل التحركات والنضاالت تصب يف مجال واحد هو املطالبة باألجور، 
أي تركيع هذه املؤسسات من خالل تفليسها وسيطرة الهاجس املادي عىل 
كل العاملني فيها، وحرمانها من أي تفكري يف التطوير والتحديث ومواكبة 
املستجدات. وهي نظرية من صميم تفكري الدكتاتوريات، التي تعتمد عىل 
سياسات التجويع والتفقري من أجل الوصول إىل الغاية، وهي إما التدجني 
التام أو تكميم األفواه نهائيا، وهذا ما يسري إليه اإلعالم العمومي واملُصاَدر 
بنسق رسيع، رغم أن الجميع يؤكد حرصه عىل اإلنقاذ واإلصالح والدعم، 

لكن عىل أرض الواقع ال يبدو أن هناك أمال يف األفق.
* محمد بوعود

الدولة قررت التخلي عن اإلعالم العمومي والمُصادَر

صعوبات مالية وهيكلية.. وتهميش مقصود

وزير الشؤون االجتماعية مالك الزاهي

اإلعالم العمومي يحتاج إىل إعادة النظر!
قال وزير الشؤون االجتامعية مالك الزاهي خالل زيارته إىل والية الكاف إنه 
ال بّد من إعادة النظر يف قطاع االعالم وال بّد من إعادة هيكلته وإيجاد حلول 

جذرية لكافة املشاكل التي يعاين منها قطاع االعالم العمومي والخاص.
النظر فيه خاصة اإلذاعة  إعادة  بّد وفق رأيه من  العمومي فال  أما اإلعالم 
والتلفزة الوطنية والحل األسلم هو إعادة الزيجة بني اإلذاعة والتلفزة وسيقع 

طرح هذا امللف عىل طاولة الحكومة للنظر فيه.
وأضاف الزاهي، ان الحكومة غري راضية عىل وضعية اذاعة شمس اف ام، 
مشريا اىل وجود تعطيل عىل مستوى اإلدارة وأيضا هناك منظومات سابقة 
تسعى اىل افشال هذا املسار وتعطيل ملف إذاعة شمس اف ام و»كاكتوس 

برود«.
وبخصوص التفويت يف شمس اف ام، رفض الزاهي االجابة، قائال »ما نعرفش.. ما نّجمش نجاوب«.

إىل هنا ينتهي كالم  وزير الشؤون االجتامعية وهو كالم يحتاج إىل تعليق ألننا مل نعرف كيف لحكومة 
جاءت زمن التدابري االستثنائية أن تتخذ قرارات موجعة يف شأن توجهات القادم من أحداث ومنذ متى 
كانت الحكومة راضية أو غري راضية عن اإلعالم العمومي أو اإلعالم املصادر ـ عىل كل مالك الزاهي وّضح 
صورة أّن الحكومة الحالية غري واضحة وال رؤية لها بشأن املؤسسات اإلعالمية وهي مبثل هذه املباالة قد 
تكون ساهمت يف إسقاطها أو لنقل إصدار حكم اإلعدام يف هذه املؤسسات وبالتايل ترشيد العاملني فيها.
* رمزي

إىل متى ستتجاهل حكومة بودن حقوق أبناء »شمس آف آم«؟  
شمس  بإذاعة  والعاملون  الصحافيون  يواصل  التوايل،  عىل  الـ38  لليوم 

أف أم تنفيذ سلسلة من التحركات النضالية دفاعا عن دميومة اإلذاعة.
الحكومة  أبناء وبنات املؤسسة، عن غضبهم من مواصلة تجاهل  وعرب 
لحقوقهم االقتصادية واالجتامعية، كام طالبوا الحكومة بالرصف العاجل 
والفوري ألجورهم وبقية مستحقاتهم من تغطية اجتامعية، وتأمني عىل 
املرض، ومنح إنتاج، مؤكدين استعدادهم للتصعيد مبا يف ذلك الدخول 

يف إرضاب جوع.
واستنكر أبناء شمس أف أم عدم تحمل لجنة الترصف يف األمالك املصادرة 
أو  برنامج  أي  تقدميهم  وعدم  ملسؤولياتهم  القابضة  الكرامة  ومؤسسة 
رؤية إلنقاذ اإلذاعة خاصة بعد قرار إبطال صفقة التفويت طبقا لعملية 

تدقيق أثبتت وجود إخالالت جدية وحقيقية يف صفقة التفويت. هذا وشددوا عىل رفضهم مواصلة تعيني مكلف 
بتسيري املؤسسة »عن بعد« يف ظرف تعيش فيه اإلذاعة التي متلك فيها الدولة حوايل 90 % من األسهم، وضعية 
اقتصادية خانقة تستوجب تفرغ شخص ذو كفاءة إلدارتها وتحمل مسؤولياته كاملة تفاديا ملزيد تدهور الوضع. 
يُذكر أن اجتامعا عاما انتظم يوم اإلثنني 19 ديسمرب 2022، يف مقر اإلذاعة بإرشاف فرع نقابة الصحافيني والنقابة 
األساسية باإلذاعة، إثر تنصل الحكومة من تعهداتها يف ملف املؤسسة وعدم رصفها ألجور الصحافيني والعاملني 
باإلذاعة طبقا ملحرض اتفاق 17 نوفمرب 2022 املُمىض بني كل من النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني والجامعة 

العامة لإلعالم والحكومة، والذي تم مبقتضاه رفع اعتصام القيادات النقابية أمام مقر رئاسة الحكومة بالقصبة.
* محمد

إضراب بـ 3 أيّام يف 
قطاع النفايات

أمىض األخ الطاهر املزي األمني العام املساعد املكلف بالقطاع الخاص عىل برقية 
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات  تنبيه باالرضاب جاء فيها نظرا لرفض االتحاد 
التقليدية امضاء امللحق التعدييل عدد 3 لالتفاقية القطاعية للنفايات الصلبة والسائلة 
عىل  االتفاق  من  بالّرغم  األجور  يف  والزيادات  القطاعية  االتفاقية  بتنقيح  واملتعلق 
جميع البنود، يؤسفنا إعالمكم أّن جميع عاّمل القطاع سيدخلون يف ارضاب قطاعي 
التحويل  ومراكز  املصبّات  بكامل   2023 فيفري  و9   8 ـ   7 أيّام  وذلك  أيّام   3 ملّدة 

والنفايات السائلة بكامل تراب الجمهورية بداية من منتصف الليل.

في القصرين

استجواب ألعضاء نقابة متفقدي األساسي!
إّن  املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين، وبقدر إميانه بسياسة الحوار وحّل جميع االشكاليات بالجلوس عىل طاولة 
التفاوض فإنّه يدين بشّدة ما أقدمت عليه املندوبية الجهوية للرتبية بالقرصين يف حق النقابة األساسية ملتفقدي التعليم األسايس 
حيث عمدت إىل رضب العمل النقايب من خالل حثّها سلطة االرشاف عىل استدعاء أعضاء النقابة األساسية الستجوابهم. كام قامت 
وزارة الرتبية بإعفاء األخ بودايل العسييل الكاتب العام للنقابة األساسية ملتفقدي التعليم األسايس من خطّته الوظيفية كرّدة فعل عىل 

مدافعته عىل حقوق منظوريه.
وعليه فإنّنا إذ ندين ما أقدمت عليه املندوبية الجهوية للرتبية بالقرصين بهذا الترصّف الذي ساهم يف توتري املناخ االجتامعي وفرض 
سياسة الرتهيب داخل املرفق العمومي، فإنّنا نحّملها املسؤولية فيام ستؤول إليه األوضاع ونطالبها بتلبية مطالب املتفقدين بتمكينهم 
من فضاء الئق ملامرسة عملهم وحّث وزارة االرشاف قصد ايقاف جميع التتبعات االدارية تجاه أعضاء النقابة األساسية والنظر يف 
امكانية ارجاع األخ بودايل العسييل إىل خطّته الوظيفية التي كان يشغلها قبل أن نجد أنفسنا مضطرين للتفاعل مع وضعية املتفقدين 

بكل األشكال النضالية املتاحة.
الكاتب العام الصنيك أسودي
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ات  مؤشرّ تسجيل  يف  الصعوبات،  رغم   ،2022 سنة  خالل  التونسية  الخطوط  توفرّقت 
واعدة ونتائج إيجابية، بعد أن قامت باتخاذ جملة من اإلجراءات والقرارات منها تعزيز 
وأكتوبر  وفيفري   2021 ديسمرب  تِباًعا خالل  تسلرّمتها  طائرات جديدة  بأربع  أسطولها 
وديسمرب 2022، عىل أن يتمرّ تسلرّم الطائرة الخامسة خالل السدايس االورّل من السنة 
الجارية 2023، وهو ما شكرّل دعام حقيقيا ألسطول الرشكة، الذي ميثل استغالله جزءاً 

من خطة التجديد املعلن عنها سابقا.
حقرّقت الناقلة الوطنية خالل الفرتة املمتدة من بداية شهر جانفي إىل حدود يوم 31 
ديسمرب 2022، تطورّرا ملحوظا عىل مستوى نسبة التعبئة إجامال بلغت 74.5 % مقارنة 

ر بحوايل 8.3 نقاط. بـ 66.2 % خالل نفس الفرتة من سنة 2021، أي بزيادة تقدرّ
بـ  بلغ 2171341 راكبا مقارنة  املسافرين  التجارية تطورّرا يف عدد  الحركة  لت  كام سجرّ
إىل  بنسبة 97.8 % مبا يصل  بزيادة  أي  الفرتة من سنة 2021  نفس  1097676 خالل 

1073665 مسافرا، وبنسبة 117.7 % سنة 2020 أي بزيادة 1174097 مسافرا.
الرئيسية، حسب  التونسية  الخطوط  التجاري ألسواق  النشاط  ات  يتعلق مبؤشرّ ما  ويف 
الدول  لت  املنتظمة خالل كامل سنة 2022، سجرّ الحركة  الجغرايف ومن حيث  التوزيع 
مسافرين  عدد   2022 سنة   71.5٪ بلغت  ركرّاب  نقل  بحركة  تستأثر  الترّي  األوروبية 
يناهز 1552296 راكبا، وأمريكا الشاملية )مونرتيال الكندية( 41947 مسافرا، والبلدان 

نقل  بحركة  تستأثر  الترّي  األوسط  الرشق  واإلفريقية 359496 مسافرا، ودول  املغاربية 
ركرّاب بنسبة ٪10 سنة 2022 عدد مسافرين بلغ 217602 راكبا بفضل انتعاش النشاط 

يف السوقني السعودية واملرصية والنمو املستمر للسوق الرتكية.

خطوط جديدة 
ات النشاط التجاري لشهر ديسمرب من سنة 2022، تمرّ تسجيل ارتفاع يف  بخصوص مؤشرّ
نسبة التعبئة بـ 4.3 % من 70.5 ٪ خالل شهر ديسمرب 2021 إىل 74.8 % يف ديسمرب 
املايض. كام أظهرت حركة املسافرين زيادة بنسبة 5.7 ٪2 مقارنة بنفس الفرتة من عام 
التونسية إىل  الخطوط  ارتفعت من 138909 إىل 174630 مسافرا. وتسعى  إذ   ،2021
تطوير األداء والحدرّ من معدل إعامر الطائرات لتنزل به إىل عرش سنوات عىل خالف 
معدل 17 سنة اآلن مع السعي إىل فتح آفاق جديدة للطريان عرب التفاوض لفتح خط 
تونس نيويورك وتونس بيكني حسب توفر العروض وارتفاع الطلب من رجال األعامل 
والسياح وذلك حسب ترصيحات خالد الشيل الرئيس املدير العام للخطوط التونسية. 
كل هذه األرقام والتصورات ال تحجب غابة الصعوبات يف عالقة بتنقية املناخ االجتامعي 

وتطوير أداء املؤسسة. 
* ناجح 

لطفي املاكني

روين  شفيق  لالقتصاد  التونيس  املرصد  رئيس  إنتقد 
املعهد  مع  التعاون  إطار  يف  إعدادها  تمرّ  دراسة  يف 
النيوليربايل  املخطرّط  إطار  يف  بقورّة  تونس  حرش  الدويل 
دة مبا فتح الباب  العاملي املتعلرّق بتطوير الطاقة املتجدرّ
التي متنع سيطرة  الجديدة  االستعامرية  املبادرات  أمام 
دة وبالتايل تعرقل  الحكومة عىل مشاريع الطاقة املتجدرّ

سيادة التونسيني عىل مواردهم.
املالية  التبعيرّة  يعزرّز  املسار  ذلك  أنرّ  إىل  إضافة 
االستثامرات  خالل  من  الخارجية  للجهات  واملعرفية 
األجنبية املباشة وإسترياد التكنولوجيا بدال من االستثامر 
التونيس يف السيادة عىل الطاقة من خالل التنمية املحلية 

دة. لقطاع التنمية املتجدرّ
قصرية  الحالية  االسرتاتيجية  أنرّ  املرصد  رئيس  وأشار 
العقد  يف  املتعاقبة  الحكومات  إعتمدتها  التي  املدى 
بني  الرشاكة  يف  االستثامر  اختيار  خالل  من  املايض 
العمومية  الخدمات  من  بدال  والخاص  العام  القطاعني 
من  املستثمرين  جذب  عىل  كبري  بشكل  ركرّزت  قد 
القطاع الخاص ـ واألجانب عىل وجه الخصوص ـ وتأمني 

العبء  من  الرغم  عىل  أرباحهم 
يسبرّبه  قد  الذي  املدى  طويل  املايل 
التنمية  تعزيز   عن  عوضا  ذلك 
املحلية وذلك مبزيد تهميش املناطق 

الفقرية وإستغالل مواردها.
وتوقرّف شفيق روين عند تبعات 
كان محلرّ رفض  الذي  قانون 2015 
للكهرباء  العامة  الجامعة  قبل  من 
والغاز ومنذ 2014 والذي صيغ دون 
إشاك االتحاد العام التونيس للشغل 
ومهندس  التنفيذين  املديريرن  أو 
والغاز  للكهرباء  التونسية  الرشكة 

الرجوع  ودون  عجل  عىل  املرشوع  إطالق  تمرّ  أنرّه  مبا 
إسرتاتيجية  إىل  اإلستناد  أو  اإلعداد  إىل دراسات مسبقة 
وطنية عامة للطاقة وهذا ما اعتربته الجامعة سياسات 
تعبد الطريق لإلستثامر الخاص واألجنبي وتبجل أرباح 
متثرّله  الذي  العمومي  املرفق  مصلحة  عىل  املستثمرين 
لألفراد  تتيح  السياسات  تلك  أنرّ  ذلك  الوطنية  الرشكة 
الكهرباء وبيعها مباشة للحرفاء مبا يعطرّل شبكة  إنتاج 

الكهرباء ويؤثرّر عىل توزيعها مامرّ يجعل الوصول إىل تلك 
الشبكة غري متاح لفئات معيرّنة من الشعب.

آثـار وتداعيــات
أنرّ  الدراسة  بيرّنت  الطاقي  االنتقال  آثار  وبخصوص 

تونس  تعمل يف مجال املوارد البرشية وتنمية 
تكويني  مخطرّط  تنفيذ  عىل  املهارات 

تكييفه  وقع  وقد  الطاقة  قطاع  يف 
دة  املتجدرّ للطاقات  مجال  مع 
الربامج  تصميم  تمرّ  الغاية  ولهذه 
مها  تقدرّ التي  واملهنيرّة  األكادميية 
والخاصة  العمومية  الجامعات 
مبا يف ذلك كليات الهندسة. كام 
أبدت الوكالة الوطنية للتحكم يف 

للتدريب  برامج  تقديم  الطاقة يف 
هذه  أدرّت  وقد  الشهائد  وإصدار 

البرشية  املوارد  تنمية  إىل  الجهود 
باملهارات  الرشكات  تزويد  عىل  القادرة 

املطلوبة للمساعدة يف تنفيذ الربامج الوطنية للطاقة 
دة ومع ذلك فإنرّ املهارات والخربات املتوفرّرة غري  املتجدرّ
كافية لتمكني الرشكات املحلية من تصورّر 
طاقة  محطرّات  مشاريع  وصيانة  وتنفيذ 
نطاق  عىل  الشمسية  والطاقة  الرياح 

واسع.
هناك  الرياح  توربينات  يخصرّ  ما  ويف 
امكانيات قوية للتكامل الصناعي كام أنرّ 
تصنيع  أيضا عىل  قادرة  املحلية  الصناعة 
امليكانيك  قطاع  يف  التوربينات  مكورّنات 
يف  مبا  اإللكرتونية  والصناعة  والكهرباء 
عند  االنتاج  خطوط  تكييف  عرب  ذلك 
الحاجة باإلضافة إىل ما سبق ميكن تنفيذ 
األنشطة ذات الصلة من قبيل الخدمات 
اللوجستية والنقل والبناء واالستغالل والصيانة من خالل 
ح الدراسة أنرّه رغم كلرّ  الرشكات املحلية ومع ذلك توضرّ
دة غري قادر عىل  املزايا مازال قطاع تصنيع الطاقة املتجدرّ
دعم تطوير املشاريع الكربى اذ تفتقر تونس  إىل بعض 
الخام والتقنيات الوسيطة الرضورية لتطوير مثل هذه 
والتقنيات  ات  املعدرّ استرياد  يستوجب  حيث  املشاريع 
الوسيطة التي ال يتمرّ انتاجها محليا مامرّ يؤدي إىل التبعيرّة 

نحو املزودين األجانب.

استبعاد الشركات المحلية
الفاعلني  بعض  وجود  من  الررّغم  وعىل  أنرّه  كام 
الوطنيني فإنرّ رغبة تونس يف جذب املستثمرين األجانب 
متيل إىل استبعاد الرشكات املحلية واملطورين التونسيني.

ويف مايتعلرّق بإمتيازات انتاج الطاقة الشمسية 
تمرّ منح جميع املشاريع الخمسة إىل شكات 
قطاع  اكتسب  وإن  وبالتايل  أجنبية 
تونسية  بقيادة  دة  املتجدرّ الطاقة 
بالنظر  واإلنجازات  األموال  بعض 
املحليرّة  املشاريع  بعض  تطوير  إىل 
عىل  قادر  غري  ضعيفا  يظلرّ  فإنرّه 
تنفيذ املشاريع الكبرية املتوقعة يف 
من  للحدرّ  وبالتايل  املحيلرّ  السياق 
تبعيتها سيكون من الحكمة أن تعزرّز 
مستوى  الصغرية عىل  املشاريع  تونس 
والتي  املحلية  املجتمعات  أو  املنازل 
وأقل  املحلية  للخربات  مالءمة  أكرث  ستكون 

كثافة من حيث متطلرّبات رأس املال واملعرفة.

الوظائف المباشرة
بعني  يؤخذ  أن  يجب  العمل  فرص  خلق  عن  ا  أمرّ
املباش يف حالة  املباش وغري  التشغيل  االعتبار كلرّ من 
الوظائف   تغطية  ذلك  من  دة  املتجدرّ الطاقة  مشاريع 
والرتكيب  الطاقة  انتاج  مجاالت  يف  لألنشطة  املباشة 
املباشة  غري  الوظائف  تشمل  بينام  والصيانة.  والبناء 
تبلغ  وبالتايل  والتدريب  والبحث  والهندسة  املبيعات 
دة  توقعات خلق فرص  العمل يف مجال الطاقة املتجدرّ
انتاجها  يتمرّ  ميجاوات  لكل 1000  حوايل 3000 وظيفة 
سنويا بإستخدام الطاقة الشمسيرّة الكهرو ضوئية يقدر 
د بررّمته  يف  عدد الوظائف االضافية لقطاع الطاقة املتجدرّ
غالبية  فإنرّ  ذلك  ألف ومع  7 آالف و20  بني  ما  تونس 
معظمها  ألنرّ   األمد  طويلة  ليست  الوظائف  هذه 
املشاريع  تشغيل  وبدء  البناء  ملرحلة  فقط  مطلوب 
التي تستغرق بعض سنوات لذلك ترى الدراسة أنرّه قد 
الرياح  وطاقة  الكهرو ضوئية  الطاقة  مشاريع  تكون  ال 
عىل نطاق واسع هي األنسب لتوفري العديد من مواطن 

الشغل طويلة األجل.

الخطوط التونسية
مؤشّرات ال يمكن أن تخفي غابة الصعوبات 

في دراسة أعدّها رئيس المرصد التونسي لإلقتصاد:

هناك حشر لتونس يف إطار املخّطط النيوليربالي العاملي لتطوير الطاقة املتجدّدة
بالتلميح والتصريح

الفقر واألميّة !
   * لطفي املاكني    

تبني  التي  واالرقام  املؤشات  هي  عديدة 
اىل  كانت  كثرية  مكاسب  يف  الحاصل  الرتاجع 
املجتمع  وخصائص  مميزات  احد  بعيد  غري  وقت 
التونيس وهي مكتسبات مثرة نضال اجيال ورهانها 
واالنجاز  للفعل  والفكرية  الذهنية  املقدرات  عىل 
له  توفرت  اذا  اال  يكون  لن  الذي  املستقبل  وبناء 
وتوسيع  التعليم  نعني  وهنا  االساسية  املقومات 
العمومية وذلك  املدرسة  املتمدرسني صلب  دائرة 
الفقر واالحتياج  القضاء عىل جيوب  بالتوازي مع 
عىل  القدرة  لها  ليست  الخاوية  البطون  الن 
والتشييد  البناءة  والسواعد  التفكري  ملكة  تحريك 
اليه  التالزم وهو الذي تفطنت  وهنا نالحظ ذلك 
للمخططات  االوىل  السنوات  منذ  االستقالل  دولة 
التنموية والتي يعلم الجميع انها كانت نابعة من 
كانت  الذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  رؤية 
ادواره متعددة فرتة الحركة الوطنية وعند مرحلة 

تركيز الدولة الحديثة.
بداية  اليه  أشنا  ما  يف  للحديث  يجرنا  وما 
صعيد  من  أكرث  عىل  املسجلة  الرتاجعات  هي 
او  ثقايف  او  اقتصادي  او  او اجتامعي  سيايس كان 
من  مستقطعة  اوقات  يف  يظهر  ما  رغم  ريايض 
منها  الفردية  الطموحات  اىل  اقرب  هي  انجازات 
يتواتر  ما  والدليل  املعامل  واضحة  اسرتاتيجية  اىل 
لها باالهتامم  التداعي  ارقام سلبية تستوجب  من 
ويف  والفقراء  االميني  اعداد  ارتفاع  هي  البالغ 
والخربات  الكفاءات  نسبة  ارتفاع  نفسه  الوقت 
املغادرة للبالد بحثا عن فرص افضل خارجها وهنا 
استعامل مصطلح  نالحظ مفارقات عميقة وأولها 
وتثبيت  املحافظة  يف  بالفشل  لدينا  ارتبط  ارتفاع 
ما انجزه رواد مرحلة النضال والتأسيس اذ عجزت 
السنوات  البالد عىل مدى  التي حكمت  املنظومة 
الفوز  همهم  كان  من  ألوان  وبإختالف  املاضية 
مبواقع السلطة واالنفراد باالمتيازات والغنائم دون 
اإللتفات اىل معاناة الفئات التي فقرت ثم غرقت 
الحقا يف امراض مجتمعية بدت دالئل استفحالها 
جلية لكل ذي بصرية تسعى ملصلحة البالد وصون 
ينخر  تحالفا  التي تصارع  الحداثة  ثوابت مجتمع 
االول  املؤش  االميني هي  دائرة  بعد توسع  أسسه 
قيم  وترسيخ  والتقدم  التطور  باتجاه  لالخفاق 
العقالنية ومواكبة املتغريات التي يقف العامل اليوم 
الدائرة عىل ما تتمتع به بعض  يف ظل الرصاعات 
ان  بعد  االصعدة  جميع  عىل  مناعة  من  البلدان 
الفئات  لدى  خاصة  وتعميمه  العلم  عىل  راهنت 

الضعيفة واملحتاجة لدعم الدولة واسنادها.
رسمية  جهات  من  املعلنة  االرقام  تلك  وتأيت 
يف زيادة أعداد من فقدوا ابسط ابجديات القراءة 
ما  يوميا  لديهم  يتوفر  ال  من  واعداد  والكتابة 
يعترب بحسب التصنيفات الدولية الحد األدىن من 
اوضاعنا  تردي  حجم  ليكشف  العيش  مقومات 
بعد ان غيبت من برامج وأجندات من تشبثوا يف 
االنتباه  دون  السلطة  يف  بالبقاء  املراحل  مختلف 
اىل ان مثل تلك األساليب يف إدارة شؤون البالد لن 
تضمن لهم الدميومة التي يرجونها من زاوية ضيقة 
مصلحية منفعية قف عىل نتائجها الكارثية بانتشار 
غري  والهجرة  والبطالة  بأنواعها  والجرائم  العنف 

النظامية.

غياب 
اإلستراتيجيات 

واإلعداد 
المسبق ال يعزّز 
الخيارات الوطنية 
لالنتقال الطاقي 

العادل
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قيل أن إعدامه استغرق أربع عرشة دقيقة بطيئة مامثلة لعدد ضحاياه 
األربعة عرش، كان نارص الدامرجي آخر من أُعدم يف تونس عام 1990 
جراء جرامئه البشعة يف حق أطفال مدينته. نال صيتًا ممزوًجا بالرعب 
والرهبة باسم سفاح نابل الذي كتب بأحرف من دماء يف تاريخ تونس، 
وعاد اآلن مجّدًدا إىل الذاكرة بعد صناعة فيلم يرصد سريته سيئة السمعة 
وضحاياه يف فيلم سفاح نابل للمخرج كريم بالرحومة الذي انطلق عرضه 
يف قاعات السينام التونسية بدًءا من 21 ديسمرب بدعم يف التوزيع من 
مجمع القوبنطيني ويعد كريم بن رحومة مخرج العمل من بني الجيل 
الجديد يف االخراج مع لسعد الوساليت ونجيب بلقايض وعالء الدين سليم 

وغريهم. 
قصة نارص هي املصدر ألغلب أحداث فيلم سفاح نابل مع حبكة درامية 
اإلعالم  انتباه  جذب  الفيلم،  تصوير  بدء  عن  إعالن  فمنذ  املؤلف،  من 
املحيل وترقبت األعني إطالقه يف دور العرض، وكان شغف املخرج بالسري 
طياتها  يف  السفاح  هذا  قصة  تخبئه  عام  للبحث  اختياره  الذاتية سبب 
إذ يرى كريم أن القصص الحقيقية لها تأثري إضايف عىل املُشاهد، فامذا 
ألهمه الستعراض هذه القصة السوداوية بالتحديد؟ وكيف فصل الكتابة 
والسري  القصص  رسد  آليات  غن  يختلف  الذي  الفيلم  لهذا  السينامئية 

الذاتية وهي سرية ذاتية دموية لنارص الدامرجي؟ 
يقول  األيام«  مع  هكذا  يصبح  بل  قاتل  بطبيعة  شخص  أي  يولد  »ال 
بالرحومة، فبني الحقيقة والدراما مل ينجرف املخرج وراء تصوير وحشية 
النفيس  البعد  يف  التعمق  إىل  الدرامية  بجوارحه  اتجه  ولكن  الجرائم 
نارص  حياة  يف  التحول  نقاط  إيجاد  محاوالت  نجد  إذ  للقاتل.  والعقيل 

يف  القاتلة  نزواته  فتيل  اشتعال  ومصدر  الدامرجي 
نارص  بتجسيد قصة  بالرحومة  يأبه  مل  طفولته وشبابه. 
الدامرجي بكل تفاصيلها إذ آثر تغيري أسامء الشخصيات 
عدا اسم القاتل مثاًل، بل صب اهتاممه األكرب يف عرض 
إنسان-  -كأي  وكيف  وحارض  ماٍض  ذو  كإنسان  نارص 

ميكن ملاضيه التأثري يف مسار حياته واختياراته.
إملاًما بالقصة الحقيقية، نشأ نارص الدامرجي يف طفولة 
مشوهة، إذ ولد لبائعة هوى تسمى حورية ومل يعرف 
أباه إال بعد ثالثني سنة. بدأت جرامئه مع ظهور نزوات 
رفض  نارص  وقابل  مزرعته،  يف  يساعده  لطفل  فاحشة 
داخله  يف  أيقظ  مام  املتعمد،  غري  بالقتل  الطفل  هذا 
بعد  خنًقا  األطفال  قتل  يف  لذته  يجد  رضوسا  وحشا 
محاولة إغرائهم بالفحشاء. زاد ضحاياه بعد ذلك إىل 14 

ضحية، ولكن أحد أشهرهم هو ابن خطيبته السابقة التي تركت يف قلبه 
غضاضة املايض لعدم زواجه بها وطال ابنها لهيب رغبة نارص يف االنتقام 

مع وقود اشتهائه للقتل.

لحظات لقاء األب بابنه ناصر 
السفاح  حياة  من  معينة  جوانب  عىل  الضوء  بتسليط  بالرحومة  يقوم 
والتي دفعته لينُقم عىل املجتمع الذي تسبب يف تشويه حالته العقلية 
والنفسية ليصبح ما آل عليه، فهل تؤثر معرفتنا لتلك العوامل النفسية 
نابل« عوامل  لفيلم »سفاح  املشاهد  يدخل  كقاتل دموي؟  له  نظرتنا  يف 

يف  بالدخول  توحي  مظلمة  مغلقة  قاعة  يف  الفيلم 
من  األول  املشهد  وينطلق  مأساوية  شخصية  عامل 
آخر محطات السجن قبل تنفيذ حكم اإلعدام ذات 
او  األندليس  احمد  البطل  يتعرف  السجن  يف  فجر. 
نارص الدامرجي عىل أبيه وهو الذي يقيض »ربطية« 
مطولة ومن لحظات القوة يف الفيلم لقاء االب باالبن 
يف بهو االسرتاحة السجنية ودار بينهام حوار خاطف: 

نارص ألبيه: »ما تبوسنيش ما تعنقنيش«.
فتحي العكاري يف دور األب: »اليل كيفنا يف حياتهم 
ال يبوسو وال يعنقو وكيموتو تتكتب قصص ويتحىك 

عليهم«.
املاجري  والهادي  األندليس  أحمد  بطولة  الفيلم من 
املخرج  عول  وقد  سايس،  وميساء  سالطنية  وبالل 
كريم بن رحومة عىل الزخم النفيس والديت لكل ممثل حتى يستنطق كل 
ما بداخله وهذا ما فعل خاصة مع شخصية نارص التي جسدها الفنان 
أحمد األندليس فخرج يف طينة أخرى استبطن فيها البعد النفيس وبحث 
يف تفاصيل الشخصية مع توظيف ذيك للامكياج واملالبس وحسن استغالل 
زوايا الكامريا للتعبري عن املكبوت من االحاسيس والسلوكيات يف الكوخ 
واملسكن وبني زوايا املسالك الفالحية حيث كان نارص الدامرجي يصطاد 
أليام  الرسمية  املسابقة  يف  يعرض  مل  نابل  سفاح  األطفال.  من  ضحاياه 

قرطاج السينامئية ولكنه نال االستحسان يف مهرجايْن وْجدة والقاهرة. 
* ناجح مبارك

فيلم »سفاح نابل« لكريم بن رحومة:

غوص يف ثنايا القاتل الذي مأل تونس وشغل أهلها 

شجرة األحالم العالية للمنذر المرزوقي 

السرد بني لعبة الحلم والواقع وأحوال اإلنسان 
صدرت املجموعة القصصية شجرة 
قصص  ثالث  مع  العالية  األحالم 
والفرنسية  االيطالية  إىل  مرتجمة 
واألنقليزية للكاتب املنذر املرزوقي 
عن دار األفق للنرش يف إحدى عرش 
نصا قصصيا عىل اختالف مواضيعها 
ودالالتها وقدم لها الباحث املنجي 
النص  انبثق  يقول:  الغنودي حيث 
عمق  من  املرزوقي  املنذر  عند 
املفعمة  رؤيته  ونبض  أحاسيسه 
املعاين  جاشت  وقد  واألمل  باألمل 
عىل شفاه قلمه فجاس لفظه يحبك 

القصصية  مجموعته  دفتي  بني  ليضعها  الحكايات 
»شجرة األحالم العالية«.

خلف  يتوارى  أن  املرزوقي  املنذر  القاص  حاول 
رواته فولج شعابا وعرة املسالك مؤدية اىل مهالك 
الذهنيات املتكلسة املتسلحة بالالّمعنى والالّجدوى 
املعاين  وتجلت  والطالسم  األوهام  فافتضحت 

والحقائق يف قصة شجرة األحالم العالية.
املجموعة القصصية شجرة األحالم للمنذر املرزوقي 
السيايس  تستدعي   2023 جانفي  يف  الصادرة 
قلق  إىل  وولجت  والفلسفي  والفكري  واالجتامعي 
العالقة  اإلنسان  أحالم  أعامق  وجابت  الذاكرة 
يف  نجده  حيث  الخرساء  الذكريات  قناديل  يف 
الغنودي  املنجي  الباحث  قال  كام  قصصه  أغلب 
ومل  الرسدية  الكتابة  يف  الكالسيك  النمط  يساير 
ما  بواقع  الصلة  وثيق  تخيليا  فنا  النصوص  تكن 
القراءة  حاجات  لتلبية  ونظرته  املبدع  رؤية  وفق 
االجتامعية واللغوية والجاملية الشكلية وإمنا كانت 
خيالية متخيّلة مستلّة من نسيج الواقع واألسطورة 

واملنشود.  واملوجود  والحارض  واملايض 
األحالم  »شجرة  القصصية  املجموعة 
ثالثة:  تقاطعات  العالية« وجدناها يف 
املخيال.  وعلو  الرسد  وعلو  اللغة  علو 
الظاهر  تحايك  قصصية  مجموعة 
دون  للسؤال  نوافذ  وتفتح  والباطن 
مجموعة  الوصفي.  الرسد  يف  سقوط 
وساخرة  وساحرة  ساخنة  قصصية 
إذ  اإلنسان.  إنسانية  عمق  يف  راسخة 
مرجعياته  بكل  النشيط  السارد  نجد 
مستوى  عىل  واإليديولوجية  الفكرية 
توالد وتفرع املظهر والجوهر الفكري 
الباحث  الناقد وحرب  تتقرب فأس  والفلسفي وهي 

وعطش القارئ.
بعض  له  وباحث.  جامعي  وأستاذ  دكتور  واملؤلف 
نذكر  والنقد  املعارص  والتاريخ  الشعر  يف  املؤلفات 
العامل  )شعر(/  الروح  معابر  يف  ارتحال  منه: 
القطاري  العامل  النضالية:  وإسهاماته  املنجمي 
منوذجا/ الشهيد حسن السعداوي املسرية واملصري/ 

النبي الثائر: صورة الشاعر الطراز يف األدب العريب.

مسرحية مختلفة

غدا وهناك
* حسني عبد الرحيم

مميز  مرسحي  عرض  هناك  كان  الرابع«  »الفن  ُركح  عىل 
يعرض بعد تقدميه من قبل يف نوفمرب املايض لعدة مرات 
عىل نفس خشبة املرسح حيث حاز عىل جمهور وفري وكان 
كامل العدد لعدة مرات. هذا الشتاء يف ليلة 20 جانفي كان 

العرض الثاين والذي شاهدناه مع جمهور أقل عددا.
للمدرسة  الثامنة  الدفعة  تخّرج لطالب  واملرسحية مرشوع 
التطبيقية للحرف املرسحية باملرسح الوطني التونيس للعام 
2022. وهو بداية فنية واعدة للمتخرجني الذين تشاركوا يف 

عمل مميز رغم مشاعر القنوط التى تتخلله.
دروب  بينهم  وفرّقت  مديد  عمر  بعد  أصدقاء  يتالقى  أن 
هو؟  من  نعرف  وال  أحدهم  ميالد  بعيد  ليحتفلوا  الحياة 
الجميع يدعي ويظن أنه عيد ميالده هو. الجميع يحكون 
الحياة  متاهات  يف  األمل  خيبات  تشكلها  التي  حكاياتهم 
طحنتهم  أن  بعد  امليالد  عيد  جمعهم  الوجودي  والتمزق 
ولكن  بأجسادهم  معا  موجودون  هم  الحياة..  مسارات 
مسارات  من  املرهق  وعقله  املؤملة  وذاكرته  بيدائة  كُلٌّ يف 

خيباتها  لتحيك  املجموعة  التقت  ثم  جميعا  لهم  متوازية 
ليدخل األصدقاء إىل الرّكح متقاطعني ويف حالة سوء تفاهم 
من  غرّيهم  فإنه  خارَجهم  املايض  حدث  ما  وبني  مستمر. 
الداخل لوضعية ال رجوع عنها. فصاروا غرباء عن أنفسهم 

واآلخرين الذين عرفوهم.
التقاء يف عيد ميالد مجهول بنفس املكان الذي جمعهم من 
قبل أن تأخذهم املسارات املتعددة والخيبات العديدة. هل 
ميكن البداية من جديد وتجميع األنفس والبحث عن أمل 
مشرتك فيام تبقى من الوقت املمنوح من الحياة؟ تتقاطع 
التصورات واألماين لكن املصري الذي يبدو أنه ال مفّر منه هو 
املفقود.  واملدى  اإلجباري  وااللتقاء  املجموع.  بني  الوحدة 

هي تقاطع ملسارات قبل افرتاق آخر.
متنع  بحوائط  ومنفصلة  منفردة  مبداخل  الرّكح  تخطيط 
أقطاب متقاطعة هو متثيل  املمثلني من  املكاشفة ودخول 

للوضع بامتياز وكذلك األضواء الباهتة.
و»غدا… وهناك« سينوغرافيا وإخراج نعامن حمدة، نص 
ودراماتورجيا مريم السويف«، وبطولة ثواب العيدودي، لينا 
جردق، عياض حامدي، نادية بالحاج، مريم التومي، محمد 
من  كمون. وهي  وأنيس  الخليفي  القيزاين، حلمي  عرفات 

إنتاج املرسح الوطني واملرسح الوطني للشباب.

في دار الثقافة بقليبية

»أوبريات الحكاية املنسية« 
سيكون جمهور األطفال صباح الثالثاء 7 فيفري 2023 مبرسح دار 
الثقافة نور الدين صمود بقليبية عىل موعد مع مرسحية لألطفال 

بعنوان »أوبريات الحكاية املنسية«
وهي من نص كتبه كامل املربوك وموسيقى نادية القربصيل 

وسينوغرافيا إلياس بن ناصف. ومن تأطري وإخراج نور سعيد طعم الله وأداء مجموعة من األطفال.
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يف املقاومة
 

* بقلم األستاذ: حّمد الحمدي

يف زمن العوملة املتوّحشة... ويف زمن تحالف الّرأسامل املَُعْولَِم مع العمالء 
من كّل حدب وصوب لتدمري وعي الّشعوب ولنهب ثرواتها وتفقريها 

وتركيعها ودفعها إىل االستالب واملوت البطيء أو القطع مع الواقع والتزّهد 
يف الحياة ألنّها من نصيب »الكّفار« فقط أّما املؤمنون فحياتهم يف العامل 

اآلخر حيث سيتمتّعون ِبُحور العني وأنهار من العسل واللنّب
والخمور وكّل ما ُحرموا منه يف الحياة الّدنيا... يف مثل هذا الزّمن الرّديء 
واملتهافت ال خيار لألحرار والحرائر سوى الّدفاع عن وجودهم ومستقبل 

أبنائهم وحّقهم يف رغيف رشيف ويف وطن حّر يتمتّعون فيه بالحريّة 
والكرامة الوطنيّة والعدالة االجتامعيّة...

يف مثل هذا الزّمن العجيب الّذي وجد فيه املواطن نفسه بني ِمطرقة 
العوملة وِسندان الحّكام املأفونني ال خيار سوى أن يكون أوال يكون... 

وحتّى يكون ال بّد أن يقاوم وعليه أن يستعري من الّنخيل عناده وقدرته 
عىل تحّدي العواصف الهوجاء...

يف البدء كانت املقاومة... ويف املنتهى ستظّل املقاومة بوصلة ملن غابت 
عنه مالمح الطّريق... شكرا للشاعر »سميح القاسم« الذي أقام أذان 

املقاومة منذ عهد بعيد لكن يبدو أّن الكثري مل يُصغوا إليه تجاهال أو خوفا 
أو استسالما:

رّبا أفقُد -ما شئَت- معايش
رّبا أعرُض للبيع ثيايب وفرايش

رّبا أعمل حّجارا وعّتاال وكّناس شوارْع
رّبا أخمد عريانا وجائْع

يا عدّو الّشمس، لكن لن أساوْم
وإىل آخر نبض يف عروقي… سأقاوْم

رّبا تسلبني آخر شرب من ترايب
رّبا تُطعُم للّسجن شبايب

رّبا تسطو عىل مرياث جّدي
من أثاث وأوان وخواِب

رّبا تحرق أشعاري وكُْتبي
رّبا تطعم لحمي للكالِب

ربا تْبَقى عىل قريتنا كابوس رعِب
يا عدّو الّشمس، لكن……… لن أساوْم

وإىل آخر نبٍض يف عروقي سأقاوْم...

رواية أخفي الهوى لدرّة الفازع:

التونسية  للكاتبة  الهوى«  »أخفي  رواية  قارئ  سيجد 
درّة الفازع، والصادرة حديثا عن دار النرش سندباد، سيجد 
نفسه كمن مييش نحو املقصلة وسط حقل مدّجج باأللغام 
والخيانة  واإلثم  الخطر  روائح  تنترش  حيث  واملتفّجرات، 
يحيط  الضباب  من  »حصنا  سيجابه  أو  والهزمية،  والجرمية 
الكاتبة  أن  رغم  منها«،  عليه  سيخرج  من  يعلم  ال  بقلعة 
ترُّشع  وهي  الّسدي،  الفّخ  هذا  إىل  آمن  بدخول  تبرّشنا 
باب العشق والتصّوف والحّب حّد الفناء، ال من خالل عتبة 
العنوان التي تستعريها من قصيدة ابن الفارض، أحد أشهر 
الّشعراء املتصّوفني وامللّقب بسلطان العاشقني، بل أيضا من 
وقفاه،  الغالف  وجه  عىل  املمتعة  البرصيّة  الفسحة  خالل 
القارئ بتلك التصاميم من الخط العريب التي  والتي تغري 
ومدامعي  الهوى  »أخفي  الفارض  ابن  قصيدة  بها  كُتبت 
فراش  عىل  وهو  معشوقته  وجه  يف  قالها  التي  تبديه« 
املوت، بل ُتعن الكاتبة درة الفازع يف مزيد تأمني استدراج 
القارئ للتقّدم أكرث نحو هاويتها الخياليّة، من خالل إفراد 
برسم  مرفقة  القصيدة  لنفس  الرواية  من  األوىل  الصفحة 
ملريدين اثنني يف حالة انتشاء وهام يرقصان »رقص سامع« 
عىل الطريقة املولويّة، ويدوران حول نفسيهام مثلام تدور 
الكواكب، وال يخرج اإلهداء الذي تعلنه درة الفازع لنصفها 
الثاين، زوجها كُثري بوعالق، عن دائرة العشق والحب، فهي 
ابن  الدين  محي  األكرب  الشيخ  فلك  يف  وتدور  أيضا،  تحوم 
ما  لُكثري: »حتى يقف  درّة  تكتب  إذ  الفناء،  عريب ونظريّة 
الفناء. إىل كثري مرّة أخرى«، ومن هذا  بيننا يف وجه  جمع 
توقّعاته  يعّدل  أن  الّرواية  قارئ  عىل  سيكون  رمبا  اإلهداء 
هو  الصوفيّني  عند  فالفناء  الّرواية،  منت  من  وانتظاراته 
الخاّصة، وهو  وإرادته  نزعاته وأهوائه  اإلنسان من  خالص 
»الخالص« الذي تبحث عنه شخصيات الرواية، كلٌّ بطريقته 
ومبا تبّقى فيه من حّب، يف مسار متشّعب ومعّقد، بل هي 
يف  املرسوم  القفل  لون  كان  مثلام  تاما  ُمظلمة،  مسارات 
غالف الّرواية، قفل أسود يف ذاته، لكّنه محاط، يف الغالف، 
بتلك الحروف والكلامت ذات الّضياء املشّع باللون األصفر، 
فإن  واألقفال،  األبواب  اختلفت  ولنئ  الّشمس...  نور  مثل 
»مفتاح« درّة الفازع، يدور يف أقفال حب الحياة، تاما مثلام 
الّرواية عىل  إذ نطالع يف  الخالق،  الدراويش يف حب  يدور 
لسان أحد الشخصيّات: »أردُت أن أحيي الكتابة حبّا، قبل 
الخط بسحره وترّدده وبعض من دموع تسيل  أن ينقرض 

حربا وتحو حروفا«...
أحد  القنبور،  سعد  أو  ميليشيا  سعد  صنع  مثلام 
سيجارة«،  وأشعل  محكمة  »عقدة  الرواية،  شخصيات 
الجديدة  روايتها  يف  الفازع  درة  التونسية  الروائية  تحبُك 
»أخفي الهوى« ترسانة من العقد السديّة قوامها التّشويق 

واالستدراج، جاعلة املتلّقي ُمعلًّقا يف حالة ترقّب وانخطاف 
وتأّهب مستمّر ملا ييل من األحداث، وهي تدخله يف لعبة 
تزج فيها بني ُعقد منطيّة وُعقد مركّبة تسري بينهام األحداث 
وتتطّور العالقات يف نسقني مختلفني ومسارين متوازيني أو 
تضع  الكاتبة  يجعل  ما  الحب،  التاّمس:  نقطة  باتّجاه  أكرث 
خالل  من  الّرواية«  »إدارة  فن  يُسّمى  ما  يف  راسخة  قدما 
الخيال  لعبة  من  املمكنة  التقنيات  كل  تطويع  من  تّكنها 
الّدرامي  والتّصاعد  األحداث  وتنامي  املفارقات  واختيار 
يف  والعمق  الطرح  زوايا  وتنّوع  بالخيال  الواقع  وامتزاج 
األوىل »يشء  روايتها  أكرب من  وبنسق  فالكاتبة،  املعالجة... 
من البحر فينا«، تستمّر يف االشتغال عىل رواية الشخصيّات 
اإلنسانية  الذات  ورواية  والقاع،  الّسطح  ورواية  املتعّددة، 
بأسلوب  ولكن  فيلرت...  دون  الحياة  ورشة  ورواية  املتأزّمة، 
أعمق،  رسدّي  وبنفس  الثانية،  الرواية  هذه  يف  متجّدد 
التونيس مصطفى  والروايئ  الّناقد  يسّميه  ما  بذلك  محّققة 

الكيالين معادلة »فتنة السد، بهجة التّلّقي«.
عىل امتداد 392 صفحة، وعىل مدار 15 فصال، توزّعت 
وتقاطعاتها  عالقاتها  وتطّورت  الشخصيّات  ومنت  األحداث 
يف نسق درامّي متنامي يتغّذى من عدة مداخل، اجتامعيّة 
ليالمس  وجنسيّة...  ونفسيّة  وثقافيّة  ودينيّة  وسياسيّة 
أعمق املظاهر املتغلغلة يف اإلنسان مثل الطبقيّة، الفساد، 
الخرافة والجهل، التّمييز، الخيانة، التحرّش، العنف، الجرمية، 
البناء  هذا  وضمن  السلطة....  استخدام  الدين،  استغالل 
تحرص الكاتبة عىل تأمني الخّط السدّي للرواية ليسري عىل 
تحفر  وثانية  الخارجيّة،  األحداث  فيها  تبني  أوىل  واجهتني، 
ترافق  التي  للشخصيات  الباطنيّة  املشاعر  يف  عميقا  فيها 
تلك األحداث أو تنكشف مشاعرها بسببها، محّققة بذلك 
الروايّئ، وحتى تتمّكن  الّسد  ثنائيا لخط  تحّوال مضاعفا أو 
حيّزها  تضبط  روايتها  أحداث  سري  يف  التحّكم  من  الكاتبة 
الزماين ومجالها املكاين، فنحن لن نخرج تقريبا من تونس 
الشعبي  الحي  بني  جميعها،  لألحداث  مسحا  العاصمة 
غربا  املرتامي  اآلخر  الشعبي  والحي  الشاملية  الضاحية  يف 
وماخور سيدي عبد الله قش وشوارع ومحطّات قطار وأزقة 
وفنادق وساحات وحدائق قرطاح وحلق الوادي وامللعب، 
إىل جانب فيال الليقرا، أو البيت السعيد، ومتحف باردو... 
وسنعّدل زمننا عىل ما يربو ثالث سنوات تقريبا، زمنا فعليا 
تقريبا،   2015 إىل   2012 من  املمتدة  الفرتة  يف  لألحداث، 
»هذه السنوات الثالث التي تلت الثورة وقلبت املوازين«، 
إننا تحديدا يف »زمن تسلّم اإلسالميّني الحكم يف تونس«، أو 
مثلام تقول أحد شخصيّات الرواية: »أرذل األزمنة«... زمن 
املضمون  والقضاء  والتّخريب  والتّفجري  والتّسفري  التّمكني 
والتّعويضات والعفو الترشيعي العام والّذباب األزرق وزمن 

األحجار  فيه  »نتأت  زمن  الثورة...  فم  من  الرثوة  ونهب 
هذا  جانب  وإىل  الغربان«،  بها  واستقرت  البوم  وسكنها 
الزمن الفعيّل، تتّد األزمنة النفسية وتتباعد فرتاتها بني طول 
وقرص املّدة مع كل شخصيّة، وحسب أزمتها وانفعاالتها، إذ 
تتداخل ذكريات املايض بأحالم املستقبل وبالواقع املعيش... 
فبرشى ترى أن »ال أمل يف ماض سوف يالحقها وال يف حارض 
مدنّس وال يف مستقبل يسكنه شبح الهامش«، يف حني تشعر 

أمينة أن »بعض الثّواين تساوي عمرا«...
البرصيّة،  والقراءة  املشهدية  قوامها  مقطعية  وبكتابة 
يف  تبدو  بطريقة  الّسدي  الدومينو  قطع  الكاتبة  تركّب 
تختار  فالّساردة  منتظمة،  وغري  ومفّككة  مبعرثة  الظّاهر 
أو  الشذرات  بطريقة  شخصياتها  قصص  علينا  تسد  أن 
املقاطع املتباعدة، وهي تقنية تقوم عىل التّكثيف واعتامد 
التّلميحات أو اإلشارات التي تّهد ملا سيتبع، وهذا ما يغّذي 
أو  وتصّورها  املالمح  رسم  يحاول  وتجعله  القارئ  مخيّلة 
انتظار األحداث وتخيّلها، أو حتى محاولة توقّعها، وتجعل 
أو  الشذرات  هذه  لكن  الواقعيّة،  شديدة  رسياليّة  أحداثا 
خالل  من  القراءة  يف  تقّدمنا  كلاّم  بنيتها  تتطّور  املقاطع 
عمليات  خالل  ومن  ببعض،  بعضها  املنطقي  انصهارها 
األحداث  لنسق  الطبيعّي  الّنسيج  ينتجها  التي  التّقاطع 
التّدريجي  التّعقيد  عمليّة  يف  ودورها  الّشخصيات  وعالقة 
فالكاتبة  الّرواية،  كامل  يف  األحداث  ذروة  بلوغ  أجل  من 
تستخدم بشكل جيّد املونتاج وعمليّة القّص واللّصق، فقّصة 
التقطيع  عملية  عىل  تقوم  رشيف  الشاذيل  الجرنال  عائلة 
ثم عملية الدمج سواء بني قصص أفرادها أو مع العائالت 
حّداد  يوسف  وعائلة  ميليشيا  سعد  عائلة  ومثلها  األخرى، 
بنبيل  وعالقتها  آدم  وابنها  عزة  أختها  وزوج  ريم  وعائلة 
شخصية/قصة  وحتى  نرصو...  مع  برشى  وقّصة  وغريهم 
الّدم،  إىل  املتعطّش  املوت،  رائحة  عاشق  »سبارتاكوس« 
باتريك  لألملاين  العطر  رواية  مناخات  عىل  تحيلنا  -والتي 
زوسكيند، وتأخذ من مالمح بطلها جون باتيست غرونوي 
النبوغ والّشناعة ومحاولة أن يكون ربًّا- فهي تبدو منفصلة 
أو هي رواية موازية داخل الرواية، وتبنيها الكاتبة عىل هذا 
بالقارئ مشهدا بعد مشهد،  يتدّرج  الذي  املتشظّي  الّنسق 
الذئب  وجرمية بعد جرمية، ليجد نفسه يلهث خلف ذاك 
البرشي الذي يحمل روحا أبدية األمل، وال يرتوي من دماء 
مخيّلته،  يف  املوجود  أخيه  عن  بحثا  قتاله،  وروائح  الجثث 
عندما  اإلطاريّة  الرواية  بحر  يف  املنفصلة  حكاياته  لتنصهر 
نكتشف أنّه هو قاتل ريتا، حفيدة الجرنال الشاذيل رشيف، 
ولنئ بدت »مواجهة املوىت أشد وطئا من مواجهة األحياء«، 
أن  نعتقد  وتجعلنا  املعادلة  تقلب  الفازع  درة  رواية  فإّن 

مواجهة األحياء أشّد وطئا من مواجهة املوىت.

بشكل  والقصص  الحكايات  عىل  الرواية  تنغلق  ال 
شبكة  الفازع  درة  تبني  بل  البعض،  بعضها  عن  منعزل 
عنقودية بني جميع الشخصيات، مانحة إيّاها كّل العوامل 
والّدوافع لتكون شخصيّات رئيسيّة ال ثانويّة، فاعلة ومؤثّرة 
حتى يف سقوطها، فكّل شخصية تتغّذى من وجود األخرى، 
تولد  وعالقات  تولد،  أن  قبل  موتها  قصة  تروي  عالقات 
واختالط  املتناقضة  الطّبائع  وتساهم  املوت،  رحم  من 
الّسامة،  العالقات  تلك  تعقيد  مزيد  يف  باألقنعة  الوجوه 
بني شخصيّات متحّررة وأخرى متزّمتة، شخصيات منطوية 
وأخرى متمرّدة، شخصيّات محبطة وأخرى حاملة، شخصيات 
وأخرى  للرتميم  قابلة  شخصيات  ماديّة،  وأخرى  عاطفية 
يف  تحمل  شخصيّات  أنها  يجمعها  وما  للتقويض...  جاهزة 
باطنها قلقا ما وهشاشة ما، بل هي تحمل أكرث من عقدة 
نفسيّة وذات أمزجة متقلّبة ومواقف متناقضة، وهذا أمر 
بالغريزة«...  محكومة  حياتنا  يف  »األحداث  فأهّم  طبيعّي 
حقد وضغينة وكره وخوف وعدم أمان وذّل وقهر وهوان 
وغفران  وشهوة  وعجز  وحب  وحزن  وفرح  وندم  ويأس 
وعشق وندم وتسامح وثأر ونرجسية وتسلّط وانتقام... إنّه 
الكوكتال األكرث رعبا، والرتكيبة األكرث فتكا، ذاك الذي يحمله 
عود  أمام  عاريا  وهشاشته  مفارقاته  بكل  البرشي  الكائن 
الكربيت املشتعل الذي اسمه املجتمع، بل إن الكاتبة بهذا 
الخليط واملزيج إمّنا ترسم لنا صورة مجتمع انفجرت فيه كل 
املكبوتات وطفت عىل سطحه تلك املالمح الهجينة الفاقدة 
لكّل مقّومات الذات السويّة، يف تجسيد حّي ألزمة الهوية 
مع  التونيس  املجتمع  استوطنت  التي  تلك  السبل  وضياع 
الثّورة، وتحويل وجهة  انقضاض اإلسالم السيايس عىل أفق 
الرصاع الحقيقي، من رصاع من أجل الحياة إىل رصاع ضد 

الحياة نفسها.
للحياة  وإن  األرض،  هذه  عىل  مآسيهم  للجميع  »إن 
الرواية،  تعلمنا  هكذا  للجميع«،  تسّددها  التي  صفعاتها 
من  نصيبه  من  أحدا  الكاتبة  تستثني  ال  أحداثها  ويف 
املآيس والصفعات... وألن درة الفازع »ال تُغلّف املعنى يف 
مخمل الكلامت املهّذبة بل تبحث عنها وتنتقي أقساها«، 
ما وال  العالق يف مكان  كالزئبق  الحزن  فائض  فقد جعلت 
بالعدل بني جميع  الجاذبية، جعلته موزّعا  لقواعد  يخضع 
وبرشى  وآدم  ونرصو  وخيام  وشمس  سلمى  شخصياتها: 
وسلوى  وربيكا  وسمرية  ونبيل  وعزّة  وريم  وحبيبة  وسعد 
وريتا  ويوسف  ومنرية  والجرنال  وصابر  وبثينة  ويحي 
ومييس  وزالطان  السبيس  قائد  الباجي  وحتى  وُملكة... 
ايزيس والكلب آيدي والدمية دميونيا...  ورونالدو والكلبة 
الجميع،  يتعّقب  الواقع  أن  إال  رائعة  تقلّبها  يف  فالحياة 
والجحيم يقف خلف األبواب، ومع ذلك يظل الخيال أعنف 
وأجمل من الحقيقة ما دام للحب مسارات وثنايا خفية يف 
تنّز ملحا  الرّشايني تسي... وحتى لو طّوقت حياتنا أسوار 

وماء، ستظّل الحياة تنترص عىل املوت دامئا.
درة  قّدمت  فينا«  البحر  من  »يشء  األول  روايتها  يف 
املجتمع  عىل  طرأ  ما  فيها  تختزل  بانورامية  صورة  الفازع 
تقريبا، منذ  تغرّيات جذرية عىل مدار سنتني  التّونيس من 
الوطنّي  الزّعيم  اغتيال  حدود  وإىل  عيل  بن  نظام  إسقاط 
شكري بالعيد يف الّسادس من فيفري سنة 2013، ويف هذه 
الحديث  تونس  تاريخ  حول  رؤيتها  رسد  تواصل  الّرواية 
إىل حدود تفجري متحف باردو يف الثامن عرش مارس سنة 
2015، وكأّن الكاتبة بصدد التمهيد إىل رواية ثالثة للسنوات 
السوداء  العرشيّة  حول  الروائيّة  ثالثيّتها  لتكتمل  الالحقة 

التي عاشتها تونس، وال تزال.

مواجهة الحياة أشدّ وطئا من مواجهة املوت
* ناجي الخشناوي
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الدولة ُملزمُة بإْعداد مشروع ثقايف 
وطني تْسهُرعلى بْلورتِه نخبة مْن كّل املشارِب

* الشاعر صابر العبيس لو تقّدم نْفَسك باختصاٍر...

- أنا ُهو

مْن ُهو

أنَْت أنا ههنا كّل يشٍء 

ولكّنني يف الحقيقة ال يشء، ال يشء...

كلٌْب إذْن وابُن كلب 

وملْ يبْق يل مْن فمي غْي ناٍب

أنا هو

من هو...؟  

سنة  منذ  كنت  حقيقة  العبيس  صابر  الشاعر   *

هذا  إلْجراء  إقناعك  مبحاوالت  أْرهقتني  تقريبا 

الحوار، فلامذا تتمّنُع دامئا عن الحضوِر يف وسائل 

اإلعالم؟

- أوال، أمثُّن بال حّد هذا الحّب منك للشعر والشعراء 

مجددا اعتذاري عن قسوة مل أتقصدها فاملرُْء غالبًا 

يكْن  فلْم  بذلك،  وعي  دون  قاسيا  نفَسه  يجُد  ما 

داخيل  بحوار  منشغال  كنُت  بْل  رفْضا  والَ  متّنعا 

بالعزْلة  متحّصنا  األخرى،  أناي  مع  معي،  مستمّر 

األشياء  مَع  وطيدٍة  جّمٍة  لعالقاٍت  إقامتي  بْعد 

الضيّقة  غرفتي  من  حيّز  يف  واللّغة  والتّفاصيل 

أرْحُم  النافذة  َهُهنا  العامل،  هذا  من  رحابة  األشّد 

ووضوحا  حنّوا  أشّد  الّسير  عىل  املرْمّي  والخنجر 

الضئيل  الفانوس  وذاك  البرشّي،  الكائن  من مصي 

يستيضء مبا يف داخيل من ِحمم وهناك املشجب 

إيّل  تصغي  خاشعة  والجدران  يسندين  الخشبّي 

بانتباه عىل نحو ال يتوفّر لدى صّناع الكيتش من 

ومن  مهرّجني  أقزام  شعراء  ومن  غوغائيني  ساسة 

صحافيني مأجورين ومن كتّاب كتَبة وثوار مرتزقة 

ومن جامعيني مسمْنني بالجنب وبالتملّق والتسلِّق 

واالّدعاء...

الطويل  الليل  هذا  يف  ليٍْل  كّل  يَْوميّا  أنَْهُض  فال   

عْن  انشقاقا  والقهقهاِت  الّسعال  عىل  متدّربًا  إالّ 

وهضمه  العامل  الستدراج  امللّفقِة  املدنية  زريبة 

ماكينة  املُفلطحة،  ملاكنته  رفًْضا  ألتقيّأُه  ُسخرية 

الّساعة  دقّاِت  إىل  ُمْصغيا  والتشيئة،  القامءة  نظام 

الحائطيّة كاَم لو أنّها طقطقاُت كَعبْي حذاء لسيّدة 

من قوس قزح تغادرين للتّو بعد أْن أنشبْت أظفارها 

يدويّة  َساعة  ليَْس  الوقت  أّن  ألدرك  القلب،  يف 

فحْسب وأّن الشْعر ليْس وزنا وقافية فحْسب بْل 

مْن  قُدَّ  اإلنسان  ذاتُه  هو  كلِّه  ذلك  من  أبْعُد  هو 

زمٍن سّميناُه طينا قابال للرتّهل والتحلِّل وَما الشعُر 

إالّ لسان إيقاع حاالته وتحّوالته محاولة الْستَعادِة 

ولْن  والتاّليش  التّبخر  حّد  فيضيع  مْنُه  يُْفلُت  ما 

يَعوَد، فالّشْعُر إذْن ال يْخرُج عْن كونه طفال فينا ال 

يْهرُم وال يشيُخ وال يطاله البىل وال يتحّنط وال يعلُوُه 

يني عِن  الحرائِق والَ  إْشَعاِل  يَكّف عن  الّصدأ والَ 

ْحال رافعا راية اإلنْسايّن املأموِل َعاليا. التَّسآل والرتَّ

وإزاء هذا ليْس الحضور اإلعالمي ما يعنيني بقْدر 

ما أنا معنّي بتطوير تجربتي الشعرية وامليّض بها 

بعيدا فعىل الّشاعر الحقيقي أْن يكّف عن تقديم 

يْنبغي  ما  عادة  التي  للحوارات  كمتسّول  نفِسه 

يْصدْر  مل  فاْمتناعي  ومْعنى  جْدوى  لها  يكون  أْن 

ذا  شيْئا  املرُء  يقوَل  أْن  ُهو  الرؤية:  هذه  عْن  إالّ 

ال  فضيلة  للشعراء  الّصْمت  إّن  فلْيصمْت.  أو  بال 

نادرة مهّددة  والّنبالة صفة  النبالء  إالّ  عليْها  يقدُر 

وُهنا  اآلن  فالتّونيّس  القيم،  معجم  من  باالنقراض 

اللثغ  من  إضافيّة  أطناٍن  تحّمل  مبْقُدوره  يعْد  ملْ 

جامعّي  شاعر  يزْعم  كأْن  مثال  والقوقأة...  والتأتأة 

أّن قصيدة التّفعيلة انتهْت منذ أن غادرها سعدي 

كيتشا  بربّكم  رأيتم  فهل  فرسانها،  آخر  يوسف 

الّشْعوذة  ميتحن  زائف  وعي  عن  يكشف  كهذا 

املعرفية والفّنية، ويصيُح بنا آخر ال حداثة شعرية 

العجائبي  الجنوح  النرث، فلامذا هذا  خارج قصيدة 

ماّم  مسائل خالفية  حْول  املتهافتة  املُصادرات  إىل 

يْدفع يب إىل التكّوم يف ركن من غرفتي للتّحول إىل 

عنكبوت ضخم بجناحي رّخ يستجّد يف البحث عن 

هؤالء للتسيّل بهم تزْجية للوقْت.  

وأنْت  ثقافية  عمومية  مؤسسة  تسّي  كْيف   *

الّشاعُر املْشتبك دامئًا يف نّصه وسلوكِه مع الّسلْطة؟ 

التّونيس شبيًها بشْعوذٍة ال نْقدُر  الواقُع  - إذا كان 

عىل فّك طالسمها فعليْنا أن نكون واضحني ولنقل 

أّن  يْعني  ال  الشعراء  تكاثر  إن  ُمواربة  دوَن  ذلك 

األيام،  هذه  املحيّا  ماء  قلّة  قليال  ليس  الشعر 

وال  بْهرًجا  وال  ترفا  ليْس  السلطة  مع  فاالشتباُك 

تثويري  وعي  عن  يصدر  اختيار  هو  بل  تْسلية 

َدهستْه  الذي  والجاميل  لإلنساين  انتصارا  تنويرّي 

ماكينة التّشيئة بأظالف االغرتاِب واالستالِب ممعنة 

يف مْحوِه وطْمسِه بعد أن اختزلتُه مجرّد ظّل باهٍت 

السلْطة  أّن  سيّام  وال  انسانيته  مْن  ُمْفرغ  أجوَف 

أّي سلطٍة يف حاِل واقعنا العريب ال تتأّسُس إالّ عىَل 

نْفي املْختلِف باْعتباره ُمنشّقا مارقا، فمتى رضيت 

انْتهى  األخي  هذا  أّن  ذلك  فمعنى  املثقف  عن 

كلْب حراسٍة خادما لَها وما علينا إالّ التساؤل عِن 

املكافأِة التي دّستْها يف جيْبه يف غفلٍة من عدَساِت 

املصّورين والفضولينّي...

مجرَّد  يْنتهي  أْن  لَه  يْنبغي  ال  الَحقيقّي  فاملثقف 

العائلة  ورّوضته  الجامعة  دّجنته  أْن  بْعد  موظٍف 

فيحّقق  عليْه  مرضيّا  صالًحا  مواطنا  يكون  أْن  يف 

يف  ليعيش  تلك  رهاناته  أقىص  العمياء  حاجياته 

يف  تفانيه  مقابل  الحراذين  ككّل  وطأمنينة  سالم 

الهيْستيّي  والشطح  الّنعامي  والّصْمت  التّصْفيق 

دْور  متقّمًصا  الدولة  باسم  القراصنة  حْضة  يف 

شاهد الزّور، فاَم االشتباك مَع الّسلطة إالّ اشتباك 

ضّد واقع كّف عن واقعيته وال يتطلّب من الشاعر 

إميانا  أؤمن  تغييه،  ثَمَّ  ومن  تعريته  إالّ  الحقيقي 

من  اإلنسانية  يخلّص  أن  الّشعر  بوسع  أن  راسخا 

داخل  فاالشتباك  وعبوديّتها.  وبالهتها  رطانتها 

النص مع سلطان الجميل الشعري املتّفق عليْه ال 

ينبغي أن يكون رْضبا مْن مامرسة الرّتِف بْحثا عن 

أو وجاهة ما، بل أن يكون منسجام  شْهرة طارئة 

خارج  ومواقفنا  ومامرساتنا  وسلوكياتنا  رؤانا  مع 

القميء  الّسائد  صفو  إلفساد  متحفزين  النّص 

تشهيا بسلطانه االستئصايل الرّجيم وباملْستسلمني 

نْهج  عىل  فالشاعر  الّرعناء،  ألوامره  املنبطحني 

ورؤيا  روٌح  الشنفرى  إّن  يكون...  ال  أو  الشنفرى 

إىل  لخرج  فّذا  جامعيّا  كاَن  وإْن  حتى  وموقف 

العائلة  عىل  احتجاجا  عاريا  سيفه  شاهرا  الشارع 

واألعراف الجاهزة والوزن والقافية... 

جانفي   14 قبل  موجودة  تكن  مل  ظاهرة  مثة   *

الشعراء  من  املبدعة  األْسامء  عديد  هناك  ولعّل 

كرث  وهم  الثقافية  للمؤسسات  مديرين  باتوا 

فكْيف يتعامل هؤالء مع املؤّسسة الثقافية وكيف 

يديرونها وبأي رؤية؟ وهْل هم مثقفو سلطة أم 

مثقفو إدارة أم مثقفو اشتباك؟ وماذا عن الوْضع 

الثقايف باملؤسسة الثقافية التي ترشف علْيها؟

- يف اْعتقادي إّن الفْعل الثقايف يْحتاُج إىل مرشوع 

وطنّي للثقافة بعد الثورة وهذا ملْ يْحدث وخاصة 

تحىص  ال  نقائص  تْشهُد  الثقافية  املؤّسسة  أّن 

وملْ  املرْجّو،  بالقْدر  تتطوْر  فلْم  شتّى  وإشكاليات 

والرّقْميات  لألثييات  املتسارعَة  التحّوالِت  تواكِب 

عليْه  ينّص  مْكتَسبًا  حّقا  الثقايف  الْفْعل  لجْعِل 

الّدستور التونيس الذي ملْ يخربْنا بعُد عن كيْفية أن 

تكون الثقافة حقا للتونيّس. وجّل املؤّسسات تعاين 

مفاصلِها  عرى  يف  واألورام  والجذام  الّسفلس  من 

البيوقراطية  اإلْجراءات  عن  ناهيك  املتهالكِة، 

اإلجرامية املمنهجة التي باتت عبئا معرقال لإلبداع 

القدرة  ينابيع  تجفيف  يف  آخر  بشكل  ُمسهمة 

والفاعليّة عىل اإلنجاز الثقايف وفرة ونوعا فإذا كاَن 

فهذا  بَاتوا مديرين  الشعراء  الكثيين من  أّن  حقا 

يعطي تلك املؤّسساِت ُروًحا جديدة وعمقا جديدا 

ومقارباٍت جديدًة مْن شأنِها أْن تْضفي ديناميكية 

ثقافية ُمختلفة ألّن الّشاعر َملوٌل بطبْعه وال يرىْض 

بالّسائد  والتقيَّد  والتقليد  واالْجرتاَر  التّكراَر  لنْفِسه 

يْنُحو  وإمّنا  تْسلياًم  به  املسلّم  وبالجاهز  الّنمطي 

دامئا مْنحى املغايرة واالْختالِف مْن أْجل فْعٍل ثقايف 

جاّد ونوعّي.  

مكلف  شاعر  أنت  بك...  عالقتي  من  سأتجرد   *

بإدارة دار ثقافة!

الوظيفّي  باملْعنى  تقليديّا  ُمديرا  لَسُت  شْخصيّا   -

اإلشاعة  هذِه  مثل  أصّدق  أن  عادايت  مْن  فليَْس 

املُلّفقة، فمْن حْسِن حظي أنّني أنْتمي إىَل القطاع 

نأمُل  الّتي  ونقائِصه  وزالّتِه  عالّته  عىل  الثقايف 

منظومته  إصالح  عىل  بجّدية  والعمل  تجاوزها 

يكّف  الثقايف  القطاع  يف  العمَل  فإّن  القروسطية، 

عْن كونه وظيفة بقْدر َما هو مجال حيوّي لخلق 

الفنية  ومتظهراته  أشكاله  بشتّى  واالْحتفاء  املْعنى 

والفكرية والتعبيية، مبْعنى آخر ملْ أطرح الشاعر يّف 

جانَب اإلْهامل ولو لحظة ومبَا أنّني أؤمن أّن الفعل 

األنوات  بؤس  مع  نهائيّا  يقطَع  أْن  بّد  ال  الثقايّف 

العمياء  والسلطوية  الشموليّة  باألَحادية  املتورّمة 

فإّن  واملْعنى  والرثوة  والحياِة  املْشهد  اْستئثار  يف 

العمل الجامعي مكمن خاليص مع فريق العاملني 

باملؤّسسة كام لو أننا يٌد واحدة من شأنه االنعكاس 

نجاًحا متميزا ألّي تظاهرٍة كرْبى نؤثثها مهاَم كانت 

النقائُص من مستلزماٍت ومن إمكانياٍت شحيحٍة... 

معرقلة  للمؤسسة  التّحتية  الِبنية  كانت  ومْهام 

التْنويري  بدورنا  مؤمنني  كجنوٍد  معا  نْعمل  فإننا 

الّسياق  هذا  ويف  لغينا.  الّنباح  تاركني  والتّثويري 

ظالل  مجرّد  املديرين  الشعراء  بعض  انتهى  رمّبا 

باهتة للمْدجنة، فال يْفعلون إالّ التصفيق بأقدامهم 

ما  لحظة  يف  األقّل  عىل  صّدقوا  لعلّهم  أو  للهباء 

الحقيقة  يف  بهم  متثل  التي  السلْطة  ميثلون  أنهم 

كفّقاعاِت  عاليا  تطّيهم  أن  حّد  إىل  »كاراكوزات« 

صابون ال غي...

* ماذا لو ُعّينَت وزيرا للثقافة... 

- أن تكون وزيرا للثقافة معناه أنك تستعّد بروح 

رسطاين  »إكليوس«  ُمواجهة  يف  للحرْب  ملْحميّة 

هذا  أّن  خاصة  الوزارة  مفاصِل  يف  بأنياِبه  ضارٍب 

فيأخذ  الّسيايس  النظام  بتجّدد  يتجّدد  اإلكليوس 

هي  الدولة  أّن  أَرى  وعليْه  وشكله  وصوته  لْونه 

يْسهُر  شامٍل  وطني  ثقايف  مرشوع  بإْعداد  املُلزمُة 

عىل بلْورتِه النخبة مْن كّل املشارِب واالْختصاَصاِت 

إال  الوزيِر  شخص  يف  ُمجّسدة  السلْطة  عىل  وما 

أْن يكوَن خادًما لتْفعيلِه ال غْي ُدوَن أّي ترّدٍد فال 

النظام  هي  مبا  سلطٍة  أّي  السلطة  أن  دامئا  ننىس 

وإن  باقية  الدولة  بينام  وعابرة  طارئة  الحاكم 

إالّ  يكونوا  مل  بالوزارة  مروا  الذين  الوزراء  أغلب 

والتهويم  اإليهام  عليها  غلب  لربامج  تنفيذ  أعوان 

الواقع  بتحوالت  الوعي  والفتقاد  الرؤية  يف  لضيق 

أغلبهم  ولجنوح  والخلل  الزّلل  مكامن  لتحديد 

َمْعنّي  فأنَا  لخدمة أجندات فئوية وحزبية ضيقة، 

مْن  حرّا  بوْصفي  بالّسلْطِة  والَ  بالّنظام  ال  كَشاعٍر 

قيْد الزائِل العريّض وإغراءاته ألن رهاين الوحيد يف 

هذه الحياة أْن أحيا شاعرا مأخوذا بتطوير وتعميق 

أّي  مقابل  أبقى  الشاعر  فصفة  الشعرية،  تجربتي 

صفة وظيفية سياسية ولكْن من واجبي أن أيضَء 

وأْن أطرَح تصّورايِت بصْوٍت عاٍل بدل الوقوف عىل 

الّربْوِة العنا الظالم...

* ما هي األولويات؟

- أوال: إْجباريّة الثقافة 

وفْق  يُعنى  واإلبْداع  للفنون  بنك  بعث  ثانيا: 

االختصاصاِت  كافّة  يف  والفّنية  العلْميّة  الرّشوط 

تحفيزهم  عىل  ويْسهُر  واملثقفني  املبْدعني  بدْعم 

الّتي  الفّني  الدعم  صناديق  كّل  وإلغاء  ورعايتهم 

تَْخضع للمواالة واملْحسوبية 

املتهالكة  الثقافية  املؤسسات  كافّة  إنْقاُذ  ثالثا: 

يف  مبا  البالد  أنحاء  كافة  وتعميمها عىل  وعرصنتها 

ذلك كل املناطق املْنسيّة واملهمشة

رابعا: فتح تحقيق كامل وشامل للتدقيق يف ملفات 

وزارة  عىل  وإحالتها  عقود  من  واإلفساد  الفساد 

العدل 

املواقع  وضعية  حول  شامل  تحقيق  فتح  خامسا: 

األثرية وما تتعرّض له منذ عقٍد من سلب ونهب 

وعبث وإعادة االعتبار إىل البحث العلمي التونيس 

للتنقيب عن اآلثار والتعريف بها محليا ودوليا 

للثقافة  أعىل  مْجلٍس  بتأسيِس  التعجيُل  سادسا: 

بكافة  الثقايف  الفْعل  إلزامية  والرتبية والعمل عىل 

املؤّسسات العمومية 

سابعا: تشبيب اإلدارة الثقافية والعمل بجّدية عىل 

التقاعد  عىل  الكبار  البيوقراطيني  إحالة  رضورة 

املبكر 

بالكتاب  للتعريف  للنرش  مؤسسة  بعث  ثامنا: 

التونيس يف جميع اإلبداعات الفنية واالختصاصات 

العلمية وطنيا ودوليا 

لتحفيز  الوطني  اإلْعالم  وسائل  عرب  العمل  تاسعا: 

كافة  يف  مواهبه  ملامرسة  واْستقطابه  الشباب 

املجاالت 

* ماذا تقول يف كلمة الختام؟

- وحده الشعُر يثبت كّل يْوم مدى حاجة اإلنسان 

املُعارص إىل جرعة مْن أوكْسيجني.

الشاعر صابر العبسي لـ »الشعب«:

الّشاعر صابر العبيس من مواليد 07 أفريل 1979 بباجة٬ حاصل عىل األستاذية يف اللغة والحضارة واآلداب العربية ومؤسس جمعية »فكر 
بغيك« الثقافية 2015 مدير دار الثقافة بقرمبالية مدير مهرجان الرشيفات يف دورته الثالثة دورة الشاعر آدم فتحي. 

شارك يف عديد امللتقيات الشعرية الدولية: ملتقى الشعر العريب بتبسة الجزائر 2018
وملتقى الشعر العريب بسوريا 2007 وملتقى العلوم والفنون بطرابلس 2009

نال العديد من الجوائز الوطنية والعربية منها جائزة أدب الشباب املغاريب 2008  
صدر له: الوردة يف منديل أبيض/ دار زينب سنة 2014/ أجمل ما فيك ال يقبل الرتجمة/ دار ديار سنة 2019/ الخزّاف النابيل/ دار ميارة سنة 

2020 وله مخطوطات أخرى: الجرنال الذي أسقطت عرشه عربة/ مّشاء مسكلياين/ جّنية ميسكلياين/ إبليس يعلن توبته...
خاض منذ مدة معركة دون سالح... فسالحه الكلمة والصورة والحركة. مل يعبأ مبستقبله املهني. وخاض معركته وحيدا. شاعر فريد فرادة نصه. 
التقينا به ملشاكسته حول تجربته. فتعّفف وطلب منا أن نحيك حكاية الثقافة يف وطن تنقصه ثقافة الثقافة. وألنه واجه بعض املتنفذين من 

السلط املحلية والجهوية والوطنية يف الشأن الثقايف بنابل التي ما انفكت تستهدف الرشفاء واألحرار.
كان قد توجه منذ أكرث من نصف عام بعديد النداءات ألنه مستهدف من جهات معلومة خدمة ألجندات مشبوهة قوامها الوالء واملحسوبية 
ولعل استهدافه بوصفه مدير مؤسسة وشاعرا بسبب انتصاره املطلق للكلمة الحرة من أجل مؤسسة ثقافية تحفظ كرامة العاملني بها وشباب 
املنطقة فكان الرد من لدن سلط اإلرشاف ال عدم التفاعل فحسب بل يف الذهاب إىل إعفائه من مهاّمه وفق اتهامات باطلة وتلفيقات كيدية.

* حاوره: أبو جرير 
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الشباب  وزير  جمع  لقاء  الوزارة  مقر  يف  انعقد 
الجامعات  وممثيل  برؤساء  دقيش  كامل  والرياضة 
وذلك  اختصاصاتها،  مبختلف  الجامعية  الرياضية 
حسن  بن  شكري  السيد  الديوان  رئيس  بحضور 
ومدير  مريح  ماهر  السيد  الرياضة  عام  ومدير 
تّم  لقاء  حمدة.  شكري  السيد  القانونية  الشؤون 
خالله التطرق إىل مشاغل رؤساء الجامعات الرياضية 
وطرح مقرتحاتهم وتصوراتهم بهدف تطوير الرياضة 
التونسية وتوفري أفضل الظروف املادية واللوجستية 
الراية  وإعالء  النتائج  أفضل  لتحقيق  للرياضيني 
الوطنية، إىل جانب تحضرياتهم للمشاركة يف مختلف 

التظاهرات الرياضية اإلقليمية والدولية.
تظافر  رضورة  عىل  اللقاء  هذا  خالل  الوزير  وأكد 

عملية  حلول  وإيجاد  الرياضية  العائلة  كل  جهود 
بالشأن  العالقة  ذات  األطراف  كل  مع  مشرتكة 
الريايض لخدمة الرياضة التونسية عامة ورسم توّجه 
موّحد لتطويرها، معتربا أن هذه اللقاءات مع ممثيل 
التعاون  الرياضية ستساهم يف دفع سبل  الجامعات 

بني الوزارة والجامعات الرياضية.
وتم التأكيد خالل هذه الجلسة عىل رضورة االستثامر 
السياحة  وتنمية  تسويق  وأهميّة  الرياضة  قطاع  يف 
الرياضية ومزيد دعم الديبلوماسية الرياضية الدولية 

والتواجد ضمن الهياكل الرياضية الدولية.
رؤساء  ملشاغل  والرياضة  الشباب  وزير  أنصت  كام 
واالشكاليات  الجامعية  الرياضية  الجامعات  وممثيل 
الدعم  نقص  يف  أساسا  متثلت  والتي  تواجهه،  التي 

الترصف  مشكل  إىل  باإلضافة  واللوجستي  املادي 
حرص  مؤكدا  التحتية،  والبنية  الرياضية  املنشآت  يف 
ُسلِط اإلرشاف عىل السعي إىل إيجاد الحلول املمكنة 
مرسوم  خالل  من  املطروحة  االشكاليات  لتجاوز 

الهياكل الرياضية.
الجريء  أننا مل نجد وديع  الغريب يف هذا االجتامع 

حارضا وقد عوضه الكاتب العام وجدي العوادي.

ملاذا تغيب وديع الجريء عن اجتماع وزير 
الرياضة برؤساء وممثلي الجامعات الرياضية 

نتائج مقابالت الرابطة األولى ليوم أمس األربعاء 25 جانفي 2023 

النجم الساحلي بالعالمة الكاملة، الرتجي 
يتجاوز عقبة امللعب التونسي، اإلفريقي 

يتنفس واملنستريي بامتياز
نجح النجم الساحيل يف كسب الفوز أمام مضيفه النادي الصفاقيس فيام 
واصل الرتجي سلسلة انتصاراته بهزم امللعب التونيس أما اإلفريقي فقد 
تنفس وحافظ عىل بقاء مدربه سعيد السايبي. االتحاد املنستريي واصل 
نجاحاته أما الحدث األبرز يف هذه الجولة فتمثل يف فوز األوملبي الباجي 

خارج الديار عىل حساب أوملبيك سيدي بوزيد.

المجموعة األولى:
النادي الصفاقيس - النجم الساحيل 1-0
الرتجي الريايض - امللعب التونيس 0-2 

اتحاد تطاوين - هالل الشابة 0-1
أمل حامم سوسة - النادي البنزريت 1-0

المجموعة الثانية :
االتحاد املنستريي - نجم املتلوي 0-1

مستقبل سليامن - النادي اإلفريقي 1-0
أوملبيك سيدي بوزيد - األوملبي الباجي 2-0

اتحاد بن ڤردان - مستقبل الرجيش 0-1

تعزية
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  واملكتب  الوطني  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
للشغل بسيدي بوزيد بأحّر عبارات التعازي لألخ صالح الدين ضيف 
األسايس بسيدي  للتعليم  األساسية  للنقابة  املساعد  العام  الكاتب  الله 

بوزيد الغربية إثر وفاة املغفور لها والدته
واألصدقاء  واألهل  العائلة  وكل  صالح  األخ  ورزق  الفقيدة  الله  رحم 

جميل الصرب والسلوان.

املتلوي    نجم  مع  يتعاقد  كامريوني 
وتأهيل كرشود

ملدة  املتلوي  نجم  لفائدة  عقدا   »Tchinda Tene Joseph« الكامريوين  الالعب  أمىض 
موسمني ونصف قادما من نادي ياوندي الكامريوين.  ويشغل الالعب خطة متوسط ميدان 
هجومي، لإلشارة فقد قامت اإلدارة بتأهيل محمد سعيد كرشود إداريا ليكون عىل ذمة 
إيابا  الثالثة  الجولة  منافسات  املنستريي ضمن  االتحاد  مباراة  الشتاوي يف  وليد  املدرب 

لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل.

وزارة الشباب والرياضة
المندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة بمدنين

مركز اإلستقبال وسياحة الشباب جربة أغير

إعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/02
جربة  الشباب  وسياحة  االستقبال  »مركز  لتزويد 

أغري« باملواد الغذائية خالل سنة 2023
يعتزم مدير مركز اإلستقبال وسياحة الشباب أغري جربة اإلعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/02 للتزود باملواد الغذائية 
خالل الفرتة املمتّدة من 1 مارس 2023 إىل 31 ديسمرب 2023. فعىل املزودين الرّاغبني يف املشاركة أن يسجلوا عرب منظومة تونابس، 

ما عدى الضامن الوقتي ونسخة من السجل التجاري يقع إرسالهام إىل املؤسسة أو إيداعهام مبارشة مبكتب الضبط.

مركز االستقبال وسياحة الشباب جربة أغير
المنطقة السياحية أغير جربة ميدون 4116

مبلغ الضامن املايل الوقتي بحساب الديناراألقساط

100قسط أول: الخبز

345قسط خامس: الخرض والغالل

200قسط سادس: األسامك وغالل البحر

حّدد آخر أجل لقبول العروض مبنظومة الرشاء العمومي عىل الخط تونابس ليوم 9 فيفري 2023 عىل الساعة الخامسة مساء.

يبقى العارضون مرتبطني بعروضهم 60 يوما إبتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض املنصوص عليه بطلب العروض.
وتعقد جلسة فتح العروض يوم الجمعة 10 فيفري 202
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يوسف العلمي والسايبي   في النادي اإلفريقي

قرارت عشوائية زادت
من تأزيم األوضاع!

 

النادي اإلفريقي، قرارا  الهيئة املديرة املستقيلة واملرشف حاليا عىل  العلمي، رئيس  مل يتّخذ يوسف 
املنستريي، رمبا ألنه يعلم  الهزمية ضد االتحاد  السايبي وذلك عقب  رسميا بخصوص املدرب سعيد 
بأن السايبي ال ميكنه أن يفعل أكرث مام فعله يف الفرتة املاضية فقد غرّي التشكيلة وبحث عن الحلول 
وتضامن مع املبعدين وتراجع عن بعض القرارات ورغم ذلك فإن »النحس« ياُلحق النادي اإلفريقي 
من مقابلة إىل أخرى ليتحول ملعب رادس إىل مكان فسحة ملنافيس اإلفريقي يف املقابالت األخرية، 
فبعد الخسارة ضّد النادي الصفاقيس ثم الهزمية يف كأس إفريقيا ثم الخسارة ضّد األوملبي الباجي، 
كان من الطبيعي أن يخرس اإلفريقي عىل ميدانه وأن يُعاقب جمهوره مرّتني، بخيبة أمل عىل مستوى 
مكانها«  إىل  يُعيدها  بأن  »وعد  من  خذله  أن  بعد  باإلحباط  الشعور  بسبب  أخرى  وخيبة  النتيجة 

فأصبحت تتذوق مرارة الخيبة من لقاء إىل آخر، وأصبحت الهزائم أمرا عاديا يف النادي اإلفريقي.
النادي اإلفريقي يعلم أن فريقه غري قادر عىل املنافسة عىل األلقاب، والفريق يف نسخته  فجمهور 
الحالية ال ميكنه أن يطمح إىل أكرث من التأهل إىل »البالي أوف«، وهي حقيقة وهذا األمر ال يعود إىل 
ضعف الرصيد البرشي كام يريد البعض أن يُرّوج لذلك، مبا أن اإلفريقي بوجود نادر الغندري وإسكندر 
العبيدي وأحمد خليل وآدم قرّب وحمدي العبيدي وزهري الذوادي وشهاب العبيدي ووسام بن يحيى، 
ميلك مجموعة جيدة تألقت املوسم املايض وقدمت مقابالت يف مستوى عال ولكن قرارات العلمي 
هي التي قادت إىل تأزم الوضع يف الفريق وهو الوحيد الذي يتحّمل مسؤولية ما آلت إليه األمور من 
قرارات عشوائية وخاصة من وعود رفعت سقف الطموحات إىل مستوى قيايس قياسا بقدرات الفريق 

وبالتايل كان الواقع مختلفا عن الوعود بشكل كبري.
ومنذ أن أصبح يتخذ القرارات مبفرده، فإن العلمي ورط نفسه بنفسه بقرار مترسع بإقالة الوحييش 
قبل جوالت من نهاية املوسم ثم بقرار غبي بالتخيل عن عادل السليمي ثم بقرار مترسع باستقدام 
برتران مارشان، وختامها كان مسكا بالتعاقد مع أسامة السالمي يف منصب مدير ريايض، كان الهدف 
من قدومه وضعه يف املواجهة ليتحمل الضغط ولكنه كان أذىك من العلمي ليضعه يف مواجهة مع 
الجامهري لوحده بينام تحّول السالمي إىل بطل، ولهذا فإن كل ما يحصل هو تبعات قرارات العلمي 

االرتجالية.
الذي كان  اللقاء ضد االتحاد املنستريي، كان األفضل هذا املوسم لإلفريقي خاصة يف الشوط األول 
شبه مثايل من حيث األداء الهجومي ولكنه كاريث من الجانب الدفاعي مبا أن اإلفريقي قبل 3 أهداف 
يف شوط واحد وهو أمر مل يحصل منذ فرتة طويلة، ولكن هذا قانون اللعبة، فمن يضيع الفرص مبثل 
تلك الطريقة ال ميكنه أن يحقق انتصاراً، وهذا ما حصل فاألخطاء الفردية هدمت كل الخيارات التي 
فضلها املدرب سعيد السايبي وهي يف النهاية من تسببت يف هزمية النادي اإلفريقي يف هذه املقابلة 

باعتبار أن الفريق استحق نتيجة أفضل دون شك.
وطبعا فإن املدرب السايبي ارتبك يف الشوط الثاين وارتكب أخطاء العادة، ألن التفكري يف بلحوسيني 
يف مركز قلب هجوم ال يستقيم منطقيا وال يعترب قرارا صادرا عن مدرب يعرف حقيقة قدرات العبيه 
ونجوم الفريق وهو غري قادر عىل القيام بدور املهاجم الوهمي. ونعتقد أن اإلفريقي كان مجربا يف 
الشوط الثاين عىل تعويض الظهريين ودخول الفرتة الثانية بالعب وسط دفاعي فقط بدل اثنني، ألن 
إضافة األطراف كانت منعدمة وعليه كان من األفضل دخول آدم قرّب وزهري الذوادي رسيعا واإلبقاء 
كانت  السايبي  اختيارات  ولكن  املساحات  وفتح  املدافعني  تثبيت  بعملية  للقيام  خليفة  صابر  عىل 
كالسيكية يف البداية وغريبة يف النهاية، رغم أن ال أحد ميكنه أن يضمن أن تنجح االختيارات األخرى 

يف مواجهة فريق قوي ومتامسك وبوجود حارس مل يرتكب أي خطإ.
* زهري

سؤال األسبوع

ملاذا تأخري الجولة 11 للبطولة؟  
 

قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة برئاسة محمد 
يف  ولكنها  شيئا  تقّرر  ال  -ألنها  الجامعة  من  بأمر  العريب 
من  الوطنية  للبطولة   11 الجولة  تأخري  فقط-  الواجهة 
بطلب  جانفي   30 االثنني  إىل   2023 جانفي   28 السبت 
من السلط األمنية التي ستقوم بتأمني االنتخابات، وكانت 
كان  التي  الثانية  املجموعة  مباريات  قّدمت  قد  الرابطة 
من املفروض أن تقام يوم األحد إىل يوم السبت للسبب 
ذاته قبل أن تفرض السلط املختصة رأيها لتصبح الرعوانية 
وعدم  التأجيالت  ظّل  يف  األوىل  بطولة  يف  املرحلة  شعار 
ايابا  الخامسة  الجولة  مباريات  وستقام  الرزنامة.  احرتام 

يوم 2 فيفري والسادسة يوم 5 فيفري.
* عمر

بإقالة  تطالب  الرتجي  أحباء  هيئة 
العضو الجامعي حسني جنيّح 

أكرث من خمس سنوات والنجم يضع ساقا لتغرق األخرى٬ 
يعاين ويقايس ومل نسمع ألحد حسا وال خربا. ومل نسمع 
احتجاجا عىل النجم. ومل يتكلم أحد عن العضو الجامعي

ومدير املنتخب حسني جنيح. ومل يخرج لنا عم الراجل 
أي  ليقول  تتكلم  عندما  رادس  حيوط  لغة  يفهم  الذي 
يشء يف شأن النجم. اليوم عندما اقرتب النجم من كسب 
ترتيب  طليعة  وتصدر  االنتداب  منع  وتجاوز  التحدي 
لحرب مجنونة  الرسمي  اإلعالن  الرتجي  يختار  البطولة. 
مصالح.  تضارب  عن  الحديث  وبدأ  جنيح.  عىل حسني 
وأصبح البعض يردد لغة مرضوبة عن االبن ووالده. أمل 
يكن عبد السالم شامم رئيسا للجنة التحكيم يف الجامعة 
وكان خليل ابنه قائدا للرتجي. أمل يكن حمودة بن عامر 
رئيسا للجامعة وهو األب الروحي لالفريقي وأحد كباره؟ 
أمل يتداول عىل رئاسة الجامعة وتحمل مسؤوليات فيها 

العديد من رؤساء وكبار املسؤولني يف النوادي؟ اليوم فقط اصبحوا يتحدثون عن تضارب املصالح؟ وإال النجم دميا 
لحمتو حلوة؟ وكلام اقرتب من الحلم تنزل الكوابيس عىل اآلخرين؟

* رياض

الساملي  الصادق  تعيّن  »الكاف« 
  ملنافس الرتجي ثم ترتاجع!

 
يبدو أّن حاسوب لجنة التحكيم بالـ»كاف« أصابه نفس »الفريوس« الذي أصاب 
حاسوب إدارة ترصيف األعامل لشؤون التحكيم يف تونس ما جعل اللجنة تعنّي 
طاقم تحكيم تونيس بقيادة الصادق الساملي إلدارة لقاء شباب بلوزداد والزمالك 
لحساب الجولة االفتتاحية لكأس رابطة األبطال اإلفريقية وهام منافسان للرتجي 
ليقود  التعيينات  عىل  تعديل  وإدخال  بـ»فورماتاج«  القيام  تم  وقد  التونيس. 
الذي يحتضنه ملعب 5 جويلية  البيضاوي  والوداد  القبائل  لقاء شبيبة  الساملي 
بعاصمة الجزائر يوم 17 فيفري القادم انطالقا من الساعة الثامنة مساًء ليساعده 
كل من خليل الحساين وفوزي الجريدي ونعيم حسني حكام رابعا. ويراقب اللقاء 

السوداين نارص مأمون ويتفقد الطاقم البوركيني صاموال سارج هبودو.
* عمر
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* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف   

عىل امتداد سنوات مازال خيط الجذب والّنهب متواصال يف مالعبنا من 
خالل االعتامد عىل »آلية الحكام« لتصفية الحسابات ومعاقبة الخارجني 
عن رساط جامعة الكرة بعد أن أحكم وديع الجريء وضع قبضته عليها.

عىل امتداد سنوات »هذا املقرس، هذاك املعجون« ـ يف ظّل  غياب 
كّل لوزارة الرياضة التي بدعوى عدم التدخل »سيبت املاء  عىل البطيخ« 
الجريء بتصفية خصومه  إذ مل يكتف وديع  ـ  الشعبي  كام يقول مثلنا 
واحدا واحدا بعد أن وضع »مقاييس« للرتشح للمكتب الجامعي سعى 
بعد ذلك إىل تعيني لجان كونها من أسامء مقربة ومطيعة تأتيها القرارات 
جاهزة لالمضاء واصدارها فقط ولنا يف ذلك ما كانت استصدرته لجنة 
معطي الدخل ـ وصوال إىل لجنة األخالقيات التي مل تصدر وال قرار منذ 
تكوينها رغم ما حصل يف كرتنا من تالعب بالنتائج ويف مختلف األقسام 
تقريبا ـ لكن ما دفعني للكتابة العقوبات الجديدة التي اتخذها مكتب 
رابطة محمد العريب ضّد هالل الشابة بعد مباراته أمام الرتجي الريايض 
أهايل  الرابطة  دفعت  همجية  احداث  أعقاب  يف  وبالتايل  الشابة  يف 
الشابة الرتكابها )طبعا نحن ال نرّبر( ـ بعد أن عيّنت لهم ثالوث تحكيم 
بالحاج عل املعروف شأنه شأن  من رابطة صفاقس عىل رأسه مجدي 
مّمن  تصلهم  التي  التعليامت  بتنفيذ  اآلخرين  وبعض  الساملي  الصادق 
يتواجد يف االدارة الوطنية للتحكيم ـ ليظّل السؤال األهم ملاذا حكام من 
رابطة صفاقس والحال أّن الحكم نضال اللطيفي وهو من نفس الرابطة 
الشابة  البنزريت وحكم عىل هالل  للنادي  ركلة جزاء وهمية  كان صفر 
إليها  احتكمت  التي  والفصول  القوانني  ماهي  كذلك  أسأل  ـ  باالنهزام 
الرتجي والنجم حصل ماهو أشنع وتّم  أّن  يف مباراة  الرابطة؟! والحال 

االعتداء عىل مجموعة من أعوان األمن وليس مسؤوال أمنيا واحدا )!(.

نحن من خالل اثارتنا لهذا ليس اصطفافا وراء هيئة الشابة التي نعرف 
نود  ما  لكن   ! فاسدة  ـ  عادلة  غري  منظومة  من  مستهدفة  أنّها  مسبقا 
الرابطة  أمامه هو تواصل صمت سلط االرشاف عىل خروقات  التوقف 
وعىل تنفيذ مخطّط وديع الجريء إلسقاط هالل الشابة وجعله يلعب 
عىل أعصابه ـ والنتيجة ما كان أتاه جمهوره يف أعقاب مباراة الرتجي رغم 
أنّه يومها ال يستحق حتّى نتيجة التعادل للفوارق الكبرية بني الفريقني 
ـ  ـ لكن املوجع ما كان رّصح به مدرب هالل الشابة املغريب بادو زيك 

الذي أكّد أنّه جاء للعمل واالفادة لكن يبدو أّن جامعة الكرة عازمة عىل 
الشّك وبالتايل االميان بكونه ال يستحق  الشابة يف دهاليز  إدخال هالل 
أنّنا نعرف  العام  للرأي  نثبت  ـ عىل كّل وحتى  األوىل  الرابطة  مكانا يف 
أدق التفاصيل نسأل ملاذا كّل تلك األسامء املوالية التحاد بن قردان ويف 
مضيّفه أوملبيك سيدي بوزيد إالّ أّن عدالة السامء كانت أقوى وأصدق 
فقدوا  مّمن  املوالني  من  معه  ومن  الجريء  وديع  تخطيطات  كّل  من 

ضامئرهم ليواصل وديع أكل حقوق الناس والنوادي بالباطل.

قضيّة رأي عام جديدة تبرز على سطح األحداث 

إىل متى »ظلم« هالل الشابة والعدالة البطيئة تقتل الحقيقة؟!

نقطة ضوء

عثمان جنيّح   رجل مرحلة 
عندما جدّ الجدّ لم 

يتهرّب من املسؤولية 
 

الّنجم  لعب  التسعينات  بداية  يف 
من  واقرتب  الرّتتيب  أسفل  يف 
قال  الّسقوط... ولكن عثامن جنيّح 
ال... ومنع عبارة كان يشتهي البعض 
أن يكتبها يف تاريخ الكرة يف بالدنا...

الّنجم يسقط... ومتيض األيّام ويعبث 
العابثون واملخّربون بالّنجمة ويرتكها 
والسمسارة  والخائنون  الغادرون 
واإلنتهازيّون هواة الفوىض واإلفالس 
جنيّح  عثامن  ويتحامل  والّضياع... 
بالّنجم  عىل سّنه وصّحته... ويهرب 
املتفائلني  أكرب  اليّسء...  القدر  من 
يف  الّنجم  ينجح  أن  يتصّور  يكن  مل 

الخروج من أزمته متصّدرا لطليعة البطولة أمام الرتّجي...ويحسم ملّف صفقة 
العار كوليبايل... ويخلّص الّنجم من ورطة كونايت وداروين ومحمود صابر وداقو 
الذي أصلح ما  الكبري  الحلم. عثامن جنيّح »معلّم«.  الّنجم إىل  وبوعالم ويعيد 
أفسده الّصغار... ومن اآلخر سكوت... ليتوال مع هذا الرّجل ال تسقط وال متوت.

* رياض جغام 

الياس السخريي يسجل 
هدف كولن أمام البيارن

مواصلة مسريته  السخريي من  إلياس  التونيس  الدويل  الالعب  متّكن 
كولن يف  فريقه  لهدف  تسجيله  بعد  االملانية  البطولة  يف  التهديفية 
مع  الكفة  عدل  الذي  مونيخ  بايرن  املتصدر  أمام  الرابعة  الدقيقة 
مطلع الدقيقة التسعني. وقد تألق الياس السخريي خالل هذه املباراة 

بشكل الفت.
* محمد

متى احرتام التوقيت يف مقابالت الرابطة 
املحرتفة؟   

 
ال تتواىن الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة يف تخطئة الفرق بسبب رمي القوارير واملقذوفات وتسليط خطايا مالية عىل الالعبني 
واملدربني غري أنها تتعامل رفقة الجامعة بسياسة »عني رأت وأخرى ال ترى« تجاه منظوريها من منسقني عامني وحكام واعالميني يف 
صورة إنطالق مقابلة بعد توقيتها األصل أو مد الصحافيني بورقة مقابلة تحتوي أخطاء. الخطأ وارد لكن الردع واجب وخاصة بالنسبة 
إىل الحّكام واملنسقني العامني املطالبني بفرض علوية القانون من خالل احرتام التوقيت ورضب كّل من تسّول له نفسه تجاوز اللوائح يف 

التواجد داخل امليدان، الحلول املطروحة خصم نصيب من املنحة كإجراء إلجبارهم عىل تطبيق القانون.
لكن هل تسمع الجامعة حتام وهي التي ترشف عىل منظومة الفساد!؟

* محمد
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