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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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يف ملفي الشهيدين شكري بلعيد وحممد الربامهي

فتح بحث يف جرائم إرهابية ضّد الغنويش ونجله وعيل العريض

في الهيـئة االدارية الوطنية ومجامع القطاعين العام والخاص والوظيفة العمومية

اخلميس   9 فيفري 2023 - العدد 1733  -الثمن دينار و 200 مليم -

هل هو استكامل للمؤسسة الترشيعّية 
أم ترميم للتوازنات وماذا عن املحكمة الدستورية؟

مجلس األقاليم والجهات

حتديد جلسة يوم 23 فيفري وترسيب

ال تنازل عن احلق النقايب وملتزمون بالدفاع 
عن حقوق التونسيني يف العيش الكريم والبداية من قبيل

جديد محاكمة النقابيين

 أوراق من ملف األخ أنيس الكعبي
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وطنية 

األخ نورالدين الطبوبي يزور عائلة األخ أنيس الكعبي   
زار األخ األمني العام نور الدين الطبويب   عائلة األخ أنيس الكعبي حيث عربرّ عن وقوف كافة هياكل االتحاد العام التونيس للشغل 

مع قضية األخ أنيس الذي يدفع حاليا رضيبة الدفاع عن الحق النقايب  .
هذا وأكرّدت زوجة األخ أنيس الكعبي أنها إلتقت زوجها يف السجن حيث كانت معنوياته مرتفعة ليعربرّ لها عن افتخاره بانتامئه 

لالتحاد ودفاعه عن حقوق أبناء رشكة الطرقات السيارة وكان صادقا يف العمل النقايب .
من جهته عرب والد األخ أنيس الكعبي عن افتخاره بابنه الذي دخل السجن كمناضل نقايب ومل يرسق ومل يخطف .

بعد االستدعاءات التي تلقاها اعضاء جامعة النقل 

االستماع إىل األقوال على 3 دفعات عند 
فرقة مقاومة االجرام بنب عروس

ذكرت مصادر مطلعة لـ »الشعب« ان اعضاء جامعة النقل املشتىك بهم من طرف وزير النقل سيتم االستامع اىل اقوالهم عىل 
3 دفعات اي ايام 13 و14 و15 فيفري 2023 مبقر فرقة مقاومة االجرام للحرس الوطني بنب عروس وقد سخر لهم االتحاد عددا من 

املحامني ملرافقتهم خالل عمليات االستامع بعد ان تلقوا استدعاءات مل تتضمن التهم املوجهة إليهم.
* رمزي

فشل الجلسة الصلحية واضراب يف 
الطرق السيارة  أيام 12 و13 و14 فيفري

والنهوض  الشغل  نزاعات  الدارة  العامة  اإلدارة  مبقر   2023 فيفري   08 االربعاء  امس  يوم  للتصالح  املركزية  اللجنة  اجتمعت 
بالعالقات املهنية للنظر يف االعالم الصادر عن االتحاد العام التونيس للشغل  بتاريخ 01 فيفري 2023 واملتضمن التنبيه باالرضاب أيام 

12 و13 و14 فيفري 2023 برشكة تونس الطرقات السيارة.
واملنشآت  الدواوين  قسم  عن  مسؤول  املساعد  العام  االمني  الساملي  الدين  األخ صالح  النقايب  الطرف  عن  الجلسة  وقد حرض 

العمومية وبعد افتتاح الجلسة تم تسجيل ما ييل:
موقف الطرف النقايب: أمام عدم اطالق رساح  الكاتب العام للنقابة الخصوصية لرشكة تونس الطرقات السيارة وعدم احرتام الحق 

النقايب يتمسك الطرف النقايب بتنفيذ االرضاب أيام 12 و13 و14 فيفري 2023.
من  تبقى  فهي  الكعبي  أنيس  بالسيد  املتعلقة  النقطة  يخص  فيام  اما  التفاوض  لغاية  قدم  بأنه  االداري: رصح  الطرف  موقف 

مشموالت القضاء.

ال بديل عن الحوار اال الحوار

االتحاد متشبّث بمبادرته 
ويعرف حجم مسؤولياته

محمد بوعود    

يعيشه  ومع  االتحاد،  ضد  وعميل  خطايب  تصعيد  من  االخرية  االيام  عرفته  ما 
ايضا بعض النقابيني من هرسلة وتهديد باملحاكمة واستدعاءات للتحقيق، والحملة 
الرئاسة  التي تتوالها بعض الصحف واالذاعات والفضائيات املقربة من  االعالمية 
والحكومة التي تستهدف شيطنة االتحاد ومتهرّد الطريق اعالميا وسياسيا الستهدافه 
ال ملسؤولياته، ولن تزيده  واالستفراد به، لن تزيد االتحاد اال تشبثا مبواقفه ونحمرّ
إالرّ قناعة بأنرّه االقوى وانه االقدر عىل النهوض بحوار وطني يجلس مبوجبه الجميع 
حول مائدة النقاش وابداء الرأي والوصول اىل نتائج وتوافقات تساهم يف اخراج 

ة. البالد من أزمات متالحقة تعصف بها منذ مدرّ
وسائل  حاولت جميع  الذي  الختامي  ولبيانها  االدارية  للهيئة  مواز  فعىل خطرّ 
مه عىل انه تصعيد غري مسبوق او عايل اللهجة او مرتفع املطالب،  االعالم ان تقدرّ
تسري أيضا مبادرة االتحاد وحلفائه من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان 
وعامدة املحامني واملنتدى االقتصادي واالجتامعي، لرتسم االفاق  االولية او الخطوط 
ح للرأي العام ولالطراف السياسية ان االتحاد ليس  العريضة لهذه املبادرة، ولتوضرّ
قوة خطاب وحامسة جامهري وتصعيد مواقف فقط، بل هو قوة عمل واقرتاح، 
وهو القوة القادرة عىل تقديم البدائل، والقادرة عىل االقناع وعىل التوفيق وعىل 
صنع الخطوط الدنيا التي ميكن ان يلتقي حولها الخصوم، وعىل خلق بالخصوص 
أجواء الطأمنينة والثقة التي تجعل من جميع االطراف رشكاء وطن قبل ان يكونوا 

خصوم سياسة، وتجعل من مصلحة الوطن خطا أحمر وليست مجرد وجهة نظر.
يف هذا االطار يواصل االتحاد العام التونيس للشغل مساعيه عىل خطني:

االطراف  جميع  اقناع  أجل  من  ملل  وال  كلل  دون  العمل  مواصلة  األول،   *
رئيس  وتحديدا  السلطة  تجمع  توافق  آليات  ايجاد  اجل  ومن  للحوار  بالجلوس 
الجمهورية مع القوى السياسية الراغبة يف ايجاد الحلول والباحثة عن مخارج من 

االزمات الراهنة.
*الثاين، مواصلة الدراسات واالبحاث من أجل استكامل أركان وفصول املبادرة 
حتى تكون مكتملة وتغطي كل نقاط االختالف، وتجمع بني كل مكونات املصالحة 
الوطنية والتوافق عىل الحد االدى، حتى تضمن لها أبكر الفرص يف النجاح، وحتى 
ة  تكون كذلك عامل تجميع وليست عامل تفريق، وحتى ال يجد فيه أي طرف حجرّ

او مطية للتفيص من الحوار والتهرب من تحمل املسؤولية.
فاالتحاد العام التونيس للشغل، يعرف جيدا حدود مسؤولياته، وال يحتاج ألي 
له ومتى تنتهي مجاالت عمله، وهو اعتامدا عىل  دان يعلرّمه أين تقف حدود تدخرّ
ذلك يعرف جيدا ان املسألة الوطنية لها االولوية القصوى عىل كل ما عداها من 
لة مصلحة وطنية  مشاغل مهام كانت هامة، كام انه يعرف جيدا ان هناك يف املحصرّ
او خيطا  ان تكون حكام  الجميع، وميكنها وحدها  ان تجمع  عليا ميكنها وحدها 
ناظام لكل االفكار والرؤى واملقرتحات والربامج التي تبحث عن الحلول والتوافقات 
وال تريد مزيد الخصومة واالنشقاق والتفررّد بالرأي. ومن هذا املنطلق فان الحرص 
الذي تبديه قيادة االتحاد يف املحافظة عىل »شعرة معاوية« مع السلطة، والحرص 
أجل  من  القوى  كل  تحشيد  ويف  االطراف  كل  مع  التواصل  يف  ايضا  تبديه  الذي 
الوصول اىل تفاهامت ولو مبدئية النطالق الحوار، ميثل بالنسبة اليها رسالة  مقدسة 
وواجبا وطنيا ال تريد من ورائه جزاء وال شكورا، بل تريد فقط ان تنقذ البالد من 
مزالق خطرية يبدو ان بعض االطراف تدفع نحوها باستامتة وتريد الوصول اليها 

لخدمة أغراض ال نعرفها، وامنا نعرف انها ليست يف مصلحة الوطن وال املواطن.
وانطالقا من هذه القناعة املرتسخة لدى ابناء املنظمة الشغيلة من انهم رورّاد 
نضال وُصنرّاع حوار وسادة قرار، فان أي محاولة للنسل من مسار التفاوض او رضب 
اليها، الن االتحاد ال  يبادر  التجميع ستكون فاشلة وسرتتد اىل نحور من  مساعي 
غاية له من هذا الحوار اال انقاذ البالد ووضعها عىل سكة العمل واالنتاج والسلم 

االجتامعية والتعايش االمن.
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انعقدت الهيئة اإلدارية الوطنية برئاسة األخ نور الدين الطبويب 
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وسط دعم نقايب دويل 

وتضامن املجتمع املدين.
اإلخوة  مختلف  بني  واسعا  توافقا  اإلدارية  الهيئة  وشهدت   
النقابيني حول تشخيص املرحلة وتقييم الواقع معتربين انه يتسم 
بهجمة عىل االتحاد العام التونيس للشغل من اجل إرباكه مبا يسهل 
متسك  كام  فرضها.  الحكومة  تريد  التي  الالشعبية  املشاريع  مترير 
التونيس  العام  لالتحاد  الوطني  بالدور  اإلدارية  الهيئة  يف  اإلخوة  
غلبت  وقد  لتأسيسه.  األوىل  اللحظات  منذ  به  قام  الذي  للشغل 
عىل الهيئة اإلدارية روح التضامن والوحدة معتربين ان سجن األخ 
أنيس الكعبي سيعزز وحدة الصف الداخيل يف مواجهة االستهداف. 
وكان االتحاد العام التونيس للغل قد تلقى عرشات رسائل التضامن 
الهيئة  شهدت  كام  وإقليميا.  دوليا  النقايب  املجتمع  من  والدعم 

مختلف  واكب  الذي  لإلعالم  مكثفا  حضورا  اإلدارية 
مراحل اشغالها.

من  سلسلة  يف  الدخول  اإلدارية  الهيئة  قررت  وقد 
النضالية جهويا ووطنيا وفق رزنامة واضحة  التحركات 

حسب التواريخ التالية:
يوم 11 فيفري: مسرية واحتجاج يف والية قبيل.

واليات  يف  وتجمعات  مسريات  فيفري:   18 يوم 
وبنزرت  ونابل  واملنستري  والقرصين  والقريوان  صفاقس 

وجندوبة ومدنني وتوزر.
يوم 25 فيفري: مسريات وتجمعات يف واليات املهدية 

والكاف وسليانة وقفصة وباجة.
وقابس   تطاوين  واليات  يف  وتجمعات  مسريات  مارس:   4 يوم 

وزغوان وسوسة وسيدي بوزريد.

وستشهد تونس الكربى مسرية يوم 11 مارس ستكون انطالقتها 
من أمام مقر االتحاد واالتحادات الجهوية. 

طارق السعيدي

وطنية

الهيئة اإلدارية الوطنية تنعقد وسط دعم نقايب دويل

وتضامن مدني واسع وتقرر سلسلة من التحركات

هذا أهّم ما جاء يف بيان اهليئة اإلدارية الوطنية ليوم 3 فيفري 2023   
العام  لالتحاد  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  إّن 
 2023 فيفري   3 يوم  املجتمعة  للّشغل  التونيس 
برئاسة األمني العام األخ نورالدين الطّبويب، وبعد 
للمستجّدات  ومتابعتها  العام  للوضع  تدارسها 
وخاصة خطابات التهديد والتحريض ضّد االتحاد، 
وإميانًا منها بالدور الوطني ملنظّمة حّشاد يف هذا 

الظرف الدقيق، فإنّنا  :
والتفرقة  التخوين  خطاب  بشّدة  تدين   *
والتحريض والتجييش املوّجه ضّد مكّونات املجتمع 
والسياسية  الشبابية  التحرّكات  وسائر  املدين 
احتجاجات  فيها  مبا  االجتامعية  واالحتجاجات 
أهلنا يف جرجيس وضّد االتحاد من قبل أعىل رأس 
وتعترب  العوينة  ثكنة  مقّر  من  تونس  يف  السلطة 
غطاء  إىل  “تحّول  قد  اإلرضاب  حّق  بأن  الترصيح 
النقايب  الحّق  لرضب  مقّدمة  هو  سياسية”  ملآرب 
وهو خطاب تحرييض ضّد االتحاد ومحاولة يائسة 
لتحديد  محموم  وسعي  الوطني  دوره  عن  لثنيه 
منذ  كانت  كام  منظمتنا،  أّن  ونؤكّد  نشاطه  مربّع 
نشأتها وكام جاء عىل لسان زعيمها الشهيد فرحات 
وروسيون  بنطلون  أجل  من  تناضل  ال   ” حّشاد 
بقضايا  ملتزمة  ستظّل  وطن”  أجل  من  بل  خبز 
بفاعلية  ومشاركة  السيايس  بالشأن  ومهتّمة  بالدنا 
هي  نفسه،  اآلن  ويف  وتقّدمه،  وبنائه  إنقاذه  يف 
اخرتاق  محاوالت  ضّد  للنضال  أهبة  عىل  دوما 
أو  قواعدها  املنتخبة عن  قياداته  عزل  أو  االتحاد 
استنساخ تجارب فاشلة يف رضبه مبناوشة النقابيات 
والنقابيني بالكيد والتلفيق أو شّن حمالت شعواء 
أبواق  عرب  ضّدهم  العام  الرأي  وتجييش  عليهم 

عرفوا بتقلّباتهم وبيعهم لضامئرهم.
والعمل  االتحاد  استهداف  سياسات  نرفض   *
وفربكة  االعتقال  عرب  سواء  اإلرضاب  وحّق  النقايب 
من  أو  املحاكم  أروقة  خارج  مكاتب  يف  القضايا 
التفاوض  لحّق  السالبة  املناشري  استصدار  خالل 
غري  التسخري  أوامر  عرب  أو  االجتامعي  وللحوار 
كام  القطاعات  استهداف  خالل  من  أو  القانونيّة 
أو برضب  الدينية والنقل مثال  الشؤون  يحدث يف 

االتفاقيات،  تنفيذ  عن  بالرتاجع  االتحاد  مصداقية 
وذلك تعبريا عن تشّنج السلطة ضّد االتحاد العام 
الرافضة إلمالءات  للّشغل بسبب مواقفه  التونيس 
وبيع  الدعم  لرفع  الداعية  الدويل  النقد  صندوق 
املؤّسسات العمومية وتجميد االنتدابات وتخفيض 
كتلة األجور ومزيد إغراق البالد يف التداين، وبسبب 
توّجه االتحاد مع رشكائه يف صياغة مرشوع حوار 
االستهداف  لهذا  رفضنا  عن  ونعرّب  لإلنقاذ.  وطني 
وتجّندنا للتصّدي له بكّل األشكال السلمية ونذكّر 
وبصمودها  وبنضالها  املنظّمة  بتاريخ  الدوائر  كّل 
اإلرباك  محاوالت  وبأّن  املناورات  كّل  ضّد 
والتشكيك لن تزيدنا إالّ ثباتا عىل مبادئنا ومتّسكا 
االستبداد  ضّد  شعبنا  صفوف  يف  ونضاال  مبواقفنا 

ورهن البالد.
النقابية  الهياكل  لكّل  التضامنية  الوقفة  نحيي 
الوطنية  والقوى  الصديقة  الدولية  والنقابات 
االتحاد  مع  املهجر  يف  أو  تونس  يف  والدميقراطية 
الكعبي  أنيس  األخ  ومع  للّشغل  التونيس  العام 
الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطّرقات السيّارة 
إثر اعتقاله يف قضيّة ملّفقة مبناسبة مامرسة نشاطه 
النقايب وتكريسه للحّق النقايب والحّق يف اإلرضاب 
الوطنية  والترشيعات  والقوانني  للدستور  طبقا 
واملعايري الدولية التي خرقتها السلطة واستعملت 
بإطالق  ونطالب  عليها  والدوس  لتدمريها  القضاء 
عن  بالقضاء  والنأي  املعتقل  العام  الكاتب  رساح 
توظيفه  ومحاوالت  الشغلية  النزاعات  يف  إقحامه 

والسعي ملامرسة الوصاية عليه.
بالحوار سبيال وحيدا للخروج  نجّدد متّسكنا   * 
ونذكّر  البالد،  بها  متّر  التي  املعّقدة  األزمة  من 
وأهدافه  الحوار  طبيعة  حول  االتحاد  مبوقف 
الهيئات  بيانات  يف  ُضّمن  الذي  ومكّوناته  وآلياته 
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  ومنها  الوطنية  اإلدارية 
ما  ونعترب   2022 ماي   23 يوم  انعقدت  التي 
املشاركة  بعد  وخاصة  أشهر،  منذ  البالد  يف  يجري 
الهزيلة يف االنتخابات الترشيعية بدورتيها وعزوف 
غالبية التونسيات والتونسيني عن مراكز االنتخاب 

ورفضهم للسياسة املتوخاة وخاصة سياسة التفقري 
املسلّطة عليهم، هو انحراف عن مسار تصحيحي 
القوى  ودعمته  والتونسيون  التونسيات  فيه  أمل 
ومعاناتهم  أزمتهم  وعّمق  خذلهم  لكّنه  الوطنية 
تهّمش  وهمية  وحروب  شعبوية  شعارات  تحت 
تصميمنا  ونؤكّد  الحقيقية،  االجتامعية  قضاياهم 
عىل التقّدم مبشاريع متكاملة وحلول عميقة تنقذ 
األصعدة  جميع  عىل  املتشّعبة  أزمتها  من  البالد 
وتتجاوز حالة  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
إىل  العودة  نزعات  إىل  وتتصّدى  القامئة  العطالة 
االستبداد وتقطع يف نفس الوقت مع عرشية غلب 
إرساء  أجل  من  وتعمل  والتخبّط  الفشل  عليها 

العدالة االجتامعية.
* نجّدد مطالبتنا الحكومة بتنفيذ التزاماتها يف 
العامة املمضاة يف 15 سبتمرب  االتفاقيات  تطبيق 
مع  املربمة  القطاعية  االتفاقيات  وكذلك   2022
مغبّة  من  الحكومة  ونحّذر  واملؤّسسات  الوزارات 
أنفسنا  سنجد  واالّ  االتفاقات  هذه  عىل  االلتفاف 
مضطّرين إىل شّن إرضابات يف الوظيفة العمومية 
القرار مواعيدها الحقا،  العام تحّدد أطر  والقطاع 
رة  كام ندين سياسات الحكومة الالاجتامعية املفقِّ
التونسيات  قوت  تستهدف  والتي  الشعب  لعموم 
يف  بالزيادة  الرشائية  ومقدرتهم  والتونسيني 
املخّصصة  االعتامدات  من  والتخفيض  الرضائب 
للّدعم وعرب الزيادات الجنونية يف األسعار  وتفاقم 
عمليات االحتكار وندرة املواد األساسية ومواصلة 
ومنها  والالشعبية  الفاشلة  النقدية  السياسات 
الزيادة يف الفائدة املديرية ودفع الدينار التونيس 
ارتفاع نسب  االنزالق ويتزامن ذلك مع  إىل مزيد 
التضّخم وتعّمق عجز امليزان التجاري والعجز عن 
عن  فضال  الخارجي  التمويل  جهات  مع  التفاوض 

العجز عن توفري املوارد الذاتية.
والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  نحّمل  كام 
والصناعات التقليدية مسؤولية تلكؤ بعض الغرف 
التابعة له يف إمضاء املالحق التعديلية للزيادات يف 

القطاع الخاص.

ال  مسقلّة  ومواقفنا  قراراتنا  أّن  عىل  نشّدد   *
تنبع إالّ من إرادة هياكلنا وقواعدنا وندعو هياكلنا 
والنقابيني  النقابيات  ونحّث  التعبئة  إىل  النقابية 
كام  الوحدة،  ومتتني  الصفوف  ورّص  التجّند  عىل 
الحمالت  مبواجهة  موقعه،  من  كّل  نطالبهم، 
يف  واملشّككة  النقايب  للعمل  املضاّدة  اإلعالمية 
من  عدد  إنجاز  ونقّرر  لالتحاد  واملشّوهة  جدواه 
التحرّكات الجهوية والقطاعية والوطنية نعلن عنها 
يف إبّانها وستكون هيئتنا اإلدارية يف األثناء مدعّوة 

إىل االنعقاد مع أّي طارئ.
وعىل  جميع  الشهداء  أرواح  عىل  نرتّحم   *
الغتيال  العارشة  الذكرى  اإلرهاب  الشهداء ضحايا 
بكشف  مطالبتنا  ونجّدد  بلعيد  شكري  الشهيد 
الحقيقة عن عملية اغتياله الغادرة وكذلك نطالب 
التي  اإلرهابية  العمليات  كل  عن  اللثام  بإماطة 
واألمنيني  السياسيني  من  الشهداء  بقية  طالت 
والعسكريني ومحاسبة من قّرر ودبّر وخطّط ومّول 

ونّفذ.
الكيان  يأتيها  التي  البشعة  بالجرائم  ننّدد   *
الصهيوين كّل يوم وآخرها املجازر املرتكبة يف جنني 
العامل  من  ومرأى  مسمع  أمام  الغربية  والضّفة 
من  وتواطؤ  الغربية  الدول  بعض  من  ومبباركة 
بعض األنظمة العربية املطبّعة مع الكيان الصهيوين 
أشكال  لكّل  للتصّدي  تجّندنا  عن  ونعرّب  الغاصب 
التطبيع، وندعو كافّة النقابيات والنقابيني وعموم 
شعبنا إىل اليقظة من ترّسب الكيان الصهيوين إىل 
بالدنا والتصّدي إليه ورفض التربيرات التي يسّوق 
إليها البعض وكذلك رفض الضغوطات التي متارسها 
بعض السفارات مستغلنّي الظرف الصعب الذي متّر 
به بالدنا لجرّها إىل هذا املستنقع الذي ُجرّت إليه 
إليه  العربية األخرى أو هرولت  الحكومات  بعض 
فعال  التطبيع  بتجريم  طواعية، مجّددين مطالبتنا 

و قوال.
األمني العام 
نورالدين الطبويب
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أفادت االستاذة اميان قزارة خالل الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة 
العاصمة  باحد نزل  االربعاء  انعقدت امس  الشهيدين والتي  الدفاع عن 
حول مستجدات امللف عن توجيه االتهام لقيادات امنية كربى واصدار 3 
بطاقات ايداع بالسجن يف عالقة مبا يعرف مبلف الغرفة السوداء. وقالت 
املحامية والعضو يف هئية الدفاع اميان قزارة انه تم توجيه االتهام لوزير 
التي قدمها يف  الفورايت بسبب جملة املغالطات  الداخلية االسبق هشام 
عالقة مبلف الشهيد، الفتة إىل أنه اقر انه مل يرد املغالطة وما تقدم به امام 

الربملان املنحل تم إعداده له من فريقه، وفق تعبريها. 
كام أقرت قزارة انه تم فتح ابحاث يف جرائم ارهابية ناتج عنها القتل 
وعيل  الغنويش  ومعاذ  الغنويش  راشد  النهضة  حركة  رئيس  من  كل  ضد 
لعريض وشخصيات اخرى. ورغم هده االجراءات مل تتوضح بعد خيوط 
جرمية بشعة شغلت والتزال تشغل الراي العام وتطالعون يف هذا السياق 
واسامء  الوقائع  عديد  ويكشف  نواة  مبوقع  صدر  معمق  مقال  نص 

املتورطني يف الجهاز الرسي.
 »االغتياالت السياسيّة هي جهاز الكشف الحقيقي للقضاء التونيس«، 
شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  عضو  قزارة،  إميان  املحامية  تقول 
املعطيات حول  من  مزيًدا  أّن  لنواة  الرباهمي يف ترصيح  ومحّمد  بلعيد 
ملّف االغتيال وقع اإلعالن عنها يف ندوة صحفيّة”. الجهاز الرّسي والغرفة 
قايض  أصدر   ،2022 ديسمرب   23 السياسية يف  االغتياالت  طُعم  السوداء: 
املدير  بالّسجن ضّد  إيداع  بطاقتَي  بأريانة  االبتدائيّة  باملحكمة  التحقيق 
السابق لوحدة مكافحة اإلرهاب بالقرجاين محّمد الخريجي ومدير حفظ 
الوثائق باإلدارة العامة للمصالح املختصة بوزارة الداخلية بوبكر العبيدي 
الوزارة  داخل  مكتب  وهو  الداخلية،  بوزارة  السوداء  الغرفة  قضيّة  يف 
ملك  عىل  سياقة  تعليم  مدرسة  من  نقلها  تّم  هامة،  وثائق  به  أخفيت 

مصطفى خرض إىل وزارة الداخليّة بطريقة رسيّة. 
مصطفى خرض هو قيادي عسكري سابق حوكم يف قضيّة برّاكة الساحل 
الّتي اتُّهم فيها الجيش مبحاولة االنقالب عىل نظام بن عيل، وهو يف اآلن 
ذاته ُمقرَّب من قيادات بارزة يف حركة الّنهضة. وقد حجز قايض التحقيق 
املتعهد بقضية اغتيال الشهيد محمد الرباهمي هذه الوثائق بتاريخ 12 

نوفمرب 2018.
ي الغرفة السوداء  كام أصدرت املحكمة االبتدائية بأريانة املتعّهدة مبلفَّ
الجهاز  قضيّة  يف  متّهاًم   34 عىل  الّسفر  بتحجري  أحكاًما  الرّسي  والجهاز 
قضية  وتفّجرت  الغّنويش.  راشد  رأسهم  وعىل   ،2022 ماي   27 يف  الرّسي 
الجهاز الرسي لحركة النهضة يف أكتوبر 2018، عندما كشف فريق هيئة 

الدفاع عن ملف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي، وجود 
وثائق وأدلة تفيد بامتالك النهضة جهازا رّسيا أمنيا مواز للدولة، متورط 
الدولة  مؤسسات  واخرتاق  التجسس  مامرسة  ويف  املعارضني،  اغتيال  يف 

ومالحقة خصوم حركة النهضة.
الدفاع  هيئة  عضو  الرّداوي  رضا  كشف  الدفاع  لهيئة  إضافية  إفادات 
عن الشهيدين يف ندوة بجينيف يوم 22 نوفمرب 2022 عن شبكة عالقات 
متورّطة يف االغتياالت، حيث أفاد أّن إمام جامع الرّحمة شكري بن عثامن 
أفتى بقتل شكري بلعيد، وكان خالل فرتة إمامته يستقبل كّل املتورّطني يف 
اغتيال شكري بلعيد، وهم محّمد العكاري وعز الدين عبد الالوي وكامل 
يكون  أن  املفروض  “من  دّمق.  عيل  ومحّمد  املولهي  ويارس  القضقايض 
شكري بن عثامن ُمتّهاًم ولكن تّم االستامع إليه كشاهد من طرف قايض 
التحقيق بشري العكرمي يف 19 جوان 2013، وقد غادر باتّجاه السعودية يف 
سبتمرب 2013، يقول عضو هيئة الدفاع، موّضًحا أّن وكالة األسفار “رمياس 
للرحالت” بالحاّممات قد أعّدت وثائق السفر لشكري بن عثامن، املتمثّلة 
أيب  من  بكّل  املشبوهة  بعالقاته  ُمذكّرًا  الّسفر،  وتذكرة  عمل  شهادة  يف 
اغتيال  الغنويش.  القيادي بتنظيم أنصار الرشيعة املحظور وراشد  عياض 
الشهيد بلعيد: القضاء مل يكن وفيا لدماء الشهداء 2022/02/6 وأفاد رضا 
ًرا يوم  الرّداوي أّن إلغاء عقد مؤمتر تنظيم أنصار الرشيعة، الّذي كان ُمقرَّ
21 ماي 2013 بالقريوان جاء يف إطار صفقة بني أنصار الرشيعة وحركة 

القيادي  بني   2013 ماي   08 يف  جرت  هاتفيّة  مكاملة  رصد  إثر  النهضة، 
وهو  بريك،  بن  يُدعى حسن  الرشيعة  أنصار  من  وشخص  اللّوز  حبيب 
املسؤول عن الجناح اإلعالمي عن التّنظيم. املطلوب آنذاك هو إلغاء مؤمتر 
بن  شكري  مغادرة  بضامن  النهضة  حركة  “تكّفل  مقابل  الرشيعة  أنصار 

عثامن وعدم توجيه االتهام إليه«.
الذي سبق  قندوز،  الدين  نور  يدعى  الرّداوي عن شخص  كام تحّدث 
أن قىض 16 سنة سجًنا بسبب نشاطه مع النهضة. عنرص مقرّب من راشد 
الغنويش وأيب عياض، توّسط لفائدة حركة النهضة إللغاء اعتصام السلفيني 
االستامع  الّدفاع  هيئة  طلبت   ،2018 يف   .2011 أكتوبر  يف  منوبة  بكلية 
الّداخلية نفت  ارتباطه بأنصار الرشيعة. وزارة  إفادته حول  إليه لتقديم 
سبتمرب  يف  أفاد  بلعيد  اغتيال شكري  يف  املتهمني  أحد  لكّن  به،  معرفتها 
2022 أّن قندوز كان املرشفع ىل املجموعة التي خططت لالغتيال، إضافة 

إىل متويل بعض أفرادها. 
ذُكر اسم كامل البدوي ضمن األربعة والثالثني اساًم املتورّطني يف قضيّة 
الجهاز الرسي لحركة الّنهضة املشمولني بإجراء تحجري الّسفر. ولكّن رضا 
الرّداوي عضو هيئة الّدفاع عن الشهيدين قال إّن البدوي هو الوحيد الّذي 
ذ فيه إجراء التحجري، رغم أهميّة دوره يف حلقة االغتيال، إذ تّم رصد  مل يُنفَّ
الفاصلة بني 24 و25  الليلة  بينه وبني مصطفى خرض يف  مكاملة هاتفيّة 

جويلية 2013، تاريخ اغتيال محّمد الرباهمي.

 أرشف الّسيد مالك الزاهي وزير الشؤون االجتامعية 
صباح الثالثاء 07 فيفري 2023 بالعاصمة، عىل افتتاح 
أشغال املنتدى السنوي الخامس للهجرة تحت عنوان 
»الحوكمة املحلية للهجرة: تناغم أفضل بني الّسياسات 
عىل املستوى الوطني واملحيل وفقا ملقتضيات االتفاق 
العاملي للهجرة« والذي نظّمه املرصد الوطني للهجرة 
بالتعاون مع املنظّمة الدولية للهجرة و ذلك بحضور 
إيطاليا  سفري  سادجو«  »فربيتسيو  والسادة  السيدات 
بتونس و«راما تواليى بافايى« سفرية السينغال بتونس 
و«نتاشا فرنشيسيك« القامئة باألعامل بسفارة الواليات 
املتحدة االمريكية بتونس و«أرنو بريال« املنّسق املقيم 
السامري رئيس مكتب  بتونس وعزوز  املتحدة  لألمم 
الهاممي  وأحالم  بتونس  للهجرة  الدولية  املنظمة 
من  وعدد  للهجرة  الوطني  للمرصد  العامة  املديرة 
واملنظامت  العمومية  واملؤسسات  الوزارات  ممثيل 
ووسائل  املدين  املجتمع  ومكونات  والدولية  الوطنية 

اعالم وطنية ودولية .
وبنّي الّسيد مالك الزاهي باملناسبة أن قضايا الهجرة 

والحوارات  املشرتك  التعاون  محاور  تتصدر  والتنقل 
مختلف  مع  األطراف  ومتعددة  الثنائية  واللقاءات 
املجال  يف  جديدة  مقاربة  اعتامد  أجل  من  الرشكاء 
دون االقتصار عىل الحلول األمنية، مربزا إقرار املجتمع 
عىل  وتأكيده  بالتنمية  الهجرة  مسألة  ارتباط  الدويل 
رضورة اعتامد مقاربة توافقية وتضامنية بني مختلف 
جهود  لدعم  املهاجرين  من  االستفادة  لتعزيز  الدول 
ويف  األصلية.  بلدانهم  ويف  اإلقامة  بلدان  يف  التنمية 

باألهداف  تونس  التزام  الوزير عىل  أكد  السياق  هذا 
وعزمها  أجندة 2030  تضّمنتها  التي  والكونيّة  النبيلة 
عىل تحقيق اهداف التنمية املستدامة عرب إدراجها يف 
مخطّطات التنمية لبلوغ مزيد من املساواة وتحقيق 
والتكنولوجي  االقتصادي  والتقدم  اإلنسانية  الكرامة 
واالجتامعي وذلك وفق نهج تشاريك مع كل األطراف 
الفاعلة من هياكل حكومية ومنظامت مهنية ومكونات 
املجتمع املدين وكفاءات وخرباء وقطاع خاص ليشمل 

املهاجرين أنفسهم، مشريا يف هذا الصدد، أنه تّم ألول 
والتونسيني  للهجرة  قطاعية  بلجنة  الهجرة  افراد  مرة 
2025- التنموي  للمخطط  اإلعداد  إطار  يف  بالخارج 

2023.  وأشار الوزير إىل أّن وزارة الشؤون االجتامعية 
ترشف عىل متابعة تنفيذ االتفاق العاملي للهجرة عىل 
اعداد  اإلطار  هذا  يف  تولّت  وقد  الوطني،  املستوى 
بالرشاكة  االتّفاق  تنفيذ  ملتابعة  طوعي  وطني  تقرير 
املنتديات  يف  به  شاركت  املتدّخلة،  الجهات  أهّم  مع 
منتدى  االتفاق ويف  ملراجعة  انتظمت  التي  اإلقليمية 
انعقد  الذي  الدولية  الهجرة  حول  األول  االستعراض 

بنيوورك يف ماي 2022.
عىل  العمل  أن  االجتامعية  الشؤون  وزير  وبنّي 
حوكمة الهجرة أصبح إحدى دعائم االستقرار السيايس 
الّسلم  لتحقيق  ناجعة  ووسيلة  االقتصادي  والنمو 
الوثيق  ارتباطها  خالل  من  وخصوصا  االجتامعي، 
بالتنمية، مشريا يف هذا الصدد، أنه تّم ألول مرة افراد 
الهجرة بلجنة قطاعية للهجرة والتونسيني بالخارج يف 

إطار اإلعداد للمخطط التنموي 2025-2023

رسمي حسب  لجنة الدفاع عن الشّهيدين:

فتح بحث يف جرائم إرهابية ضدّ  الغنوشي ونجله وعلي العريض

وزير الشؤون االجتماعية يشرف على افتتاح أشغال املنتدى السّنوي الخامس للهجرة
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* حوار: لطفي املاكني

االنتخابات  من  الثاين  الدور  نتائج  بخصوص  الفعل  ردود  تتواصل 
قدرته  ومدى  الجديد  الربملان  من  املنتظر  بالدور  عالقة  يف  الترشيعية 
وان  خاصة  امللفات  عديد  وطرح  معالجة  عىل  تركيبته  اىل  استنادا 
لكل  الدولة  رئيس  تجميع  ظل  ويف  سابقا  كانت  غريالتي  صالحياته 
»الشعب«  به  خص  الذي  الحديث  يف  به  انطلقنا  ما  وهو  الصالحيات 
االستاذ النارص الهرايب املدير التنفيذي ملرصد شاهد ملراقبة االنتخابات 
والتحوالت الدميقراطية الذي توقف عند االسباب التي أدت اىل حصول 
العملية  املقرتحات  قدم  نفسه  الوقت  ويف  مسبوقة  غري  عزوف  نسبة 
انتخابية  مواعيد  وان  باملرسوم 55 خاصة  واالخالالت  النقائص  لتجاوز 

قادمة ال تحتمل مواصلة العمل به.
بني  العالقة  يلف  الذي  الغموض  اىل  الحديث  ذات  يف  تعرض  كام 
املجلس  اعضاء هذا  انتخاب  وكيفية  واألقاليم  الجهات  ومجلس  الربملان 
ومهامة إىل ذلك توضيح العالقة بني هيئة االنتخابات واالطراف املعنية 
بالشأن االنتخايب الرساء تشاركية حقيقية بعيدا عن االنفرادية وتجاهل 

دور املجتمع املدين.
الترشيعية  * كيف قّيمتم داخل »مرصد شاهد« مسار االنتخابات 

يف دورها؟
ـ املسار انطلق باملرسوم 55 االنتخايب الذي أقر االقرتاع عىل االفراد 
التوضيح  القامئات كام كان معمول به سابقا عىل انه يجب  وليس عىل 
هنا ان هذا ا لنظام ونعني االقرتاع عىل االفراد انطلق النقاش والحديث 
الحالة  عىل  اسقاطه  تم  انه  الحقا  وقع  ما  ان  اال   2019 منذ  بخصوصه 
النساء  وتناس  الفئات  لعديد  الضامنات  عديد  توفر  دون  التونسية 
والشباب وذوي االحتياجات الخصوصية بل ان عديد الصعوبات حالت 
دون مشاركة فاعلة للبقية من ذلك غياب التمويل العمومي ورشط400 
تزكية ملن يرغب يف الرتشح وهي صعوبة كان لها تأثري كبري الحقا عىل 

عدد من املرتشحني وبعد ذلك تسبب يف افراز تركيبة مشتتة غري قادرة 
التي  األساسية  القوانني  لتمرير  الربملان  داخل  وازنة  كتل  ضامن  عىل 

تحتاج لتوفر اغلبية مطلقة.
كام ان حالة التشتت جراء القانون االنتخايب )املرسوم 55( سيرتتب 
ذلك  مراجعة  يستدعي  ما  وهذا  النواب  مجلس  استقرار  عدم  عنها 
مشاركة  من  متكن  التي  الضامنات  من  مزيد  توفر  باتجاه  القانون 
عدًدا  وان  خاصة  العمومي  التمويل  اقرار  من  بداية  وحقيقية  فعلية 
القيام بحمالت انتخابية وهذا ما عاينه  من املرتشحني مل يتمكنوا من 

الجميع ويف ذلك انعدام لتكافؤ الفرص املفرتض ان يكون اخذا يف االعتبار 
االحزاب  عديد  مقاطعة  اىل  اضافة  البالد  به  متر  الذي  الصعب  الوضع 
للمسار االنتخايب استنادا ملواقفها منه وقد انعكس كل ذلك عىل نسبة 
املشاركة وكذلك عىل متثيلية النساء التي مل تتجاوز 25 امرأة يف الربملان 

وهي نسبة ال تعكس مكانتها ودورها يف الشأن العام.
* أي انعكاس للنتائج املعلنة عىل دور الربملان الجديد الذي ستكون 

انطالقته منقوصة العدد؟
تم  الشعب  نواب  مجلس  ان صالحيات  إىل  االشارة  تجدر  بداية  ـ 
تحديدها مبا انه مل يعد سلطة بل وظيفة مع التخفيض يف عدد النواب 
ليستقر عىل 161 مقعدا لكن وكام أوضحت يف البداية فإن الصعوبات 
دوائر  سبعة  يف  مرتشحني  تقدم  من  متكن  مل   55 املرسوم  يف  املتضمنة 

والذي  الجديد  الربملان  فإن  وبالتايل  التزكيات  رشط  حسب  بالخارج 
له  وتكون  الحاصلة  الشغورات  سيعاين  نائبا   154 بـ  جلساته  ستنطلق 
مواصلة  او  الشغورات  لسد  جزئية  انتخابات  اجراء  يف  الفصل  الكلمة 
النتائج االخرية وهنا أرى رضورة  التي أفرزتها  الرتكيبة  العمل وفق تلك 
ابناء  التشبث بحق  الربملان وخاصة  تركيبة  لتكتمل  الشغورات  تلك  سد 
تونس بالخارج يف املشاركة وضامن متثليتهم داخل مجلس نواب الشعب 
والتعبري عن مشاغلهم ومواقفهم مع التأكيد عىل ان امتام تركيبة املجلس 
مبا  والخارجية  الداخلية  امللفات  واملقرتحات ألهم  اآلراء  تعدد  ستضمن 
الحملة االنتخابية  بالنقاش والخطاب الن ما متت معاينته خالل  يرتقي 

هو طغيان املسائل املحلية الضيقة عىل تدخالت أغلب املرتشحني.

املجتمع  منظامت  واجهت  التي  الصعوبات  هي  ما   *
املدين خالل املسار االنتخايب؟

ـ كنا يف السابق رشكاء فعليني لهيئة االنتخابات بتواجدنا 
يف ما تعقده من اجتامعات مع االخذ مبقرتحاتنا وتصوراتنا 
اال ان املتغريات الحاصلة حددت العالقة يف بطاقات االعتامد 
باالساس مناخات  االنتخابات هي  الن ما يغيب حاليا كون 
ومل  املناخات  وتلك  ارقام  مجرد  وليست  تتوفر  ان  يجب 
يعاينها املجتمع املدين خاصة يف التواصل مع جميع االطراف 
املعنية باالستامع اىل مقرتحاتنا يف عالقة باملسار االنتخايب اذ 
انه لدينا مرشوع لتنقيح القانون االسايس لالنتخابات عرضناه 
عىل الربملان السابق وكنا نفضل لو تم النقاش فيه قبل صدور 
املرسوم االنتخايب الن الجميع توقف عند االخالالت والهنات 
التي كان ميكن تجاوزها الن ما نقدمه من افكار وتصورات 

يتم  مل  التي  االنتخابية  العمليات  يف  تجربتنا  وتراكم  خربتنا  مثرة  هي 
االخذ بها لغياب الرغبة يف التشاركية من قبل »اإليزي« وكذلك الحكومة 

ومؤسساتها الن غايتنا بالدرجة االوىل توفر مناخ انتخايب للمرتشحني.
* إذن ساهمت حسب رأيك اغلب تلك العوائق يف حالة العزوف 

غري املسبوقة؟
ـ فعال العزوف غري مسبوق بسبب تشبث هيئة االنتخابات للعمل 
عالقة  يف  خاصة  سابقا  فرسته  ما  وهو  املدين  املجتمع  وغيبت  لوحدها 
االقتصادية  االوضاع  اىل  اضافة  اآليل  التسجيل  او  االرادي  بالتسجيل 
وعدم  االساسية  املواد  بتأمني  املواطنني  وانشغال  املرتدية  واالجتامعية 
التي  العوائق  عىل  زيادة  السيايس  الشأن  من  ذلك  بغري  اهتاممهم 
وإن  حتى  املرتشحني  معرفة  من  الناخبني  متكن  مل  والتي  استعرضناها 
توسيع  عدم  ان  اذ  سكنيا  إليها  ينتمون  التي  الدائرة  نفس  من  كانوا 
فضاءات الحمالت االنتخابية جعلها باهتة وغري معلومة لدى اكرب عدد 
وافرزت  االول  بالدور  التي حفت  املناخات  نفس  ان  املواطنني كام  من 

نسبة 11٪ تكررت يف الدور الثاين واعطت نفس النتيجة تقريبا والتي مل 

يسبق أن عرفتها اي انتخابات والدولة املسؤولة عن ذلك اذ انها مل توفر 
الظروف الالزمة ومل تحفز الشبان عىل الحضور واملشاركة بل صعبت عليه 
اغلب  تعلم جيدا وضعية  املحطات وهي  بقية  املساهمة يف  او  الرتشح 
الشباب االقتصادية واالجتامعية وعدم قدرته يف ظل غياب التشجيعات 
عىل التواجد يف املؤسسات املنتخبة لذا فان نسبة العزوف غري املسبوقة 
لها انعكاسات سلبية عىل مرشوعية الربملان حيث ال ميكن الحديث عن 
متثيلية للشعب ومجموعة االصوات املتحصل عليه بعض اآلالف وهناك 

من دخل املجلس دون منافسة مبا انه كان املرتشح الوحيد بدائرته.
* ما هي مقرتحاتكم لتجاوز ما ظهر من عوائق واخالالت يف املسار 

االنتخايب؟

ـ عديدة هي مقرتحاتنا بداية بتوضيح القانون املنظم للهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات خاصة يف العالقة بني مجلس الهيئة والجهاز التنفيذي 
وكذلك العالقة مع جميع الفروع ملزيد الشفافية وتبادل املعلومات وهذا 
ما الحظـه الجميع بخصوص ارقام العملية االنتخابية يوم االقرتاع والتي 
العالقة  تكون  ان  نريد  حيث  املدين  واملجتمع  االعالم  عن  حجبها  تم 
املدين وعدم تجاهل دوره يف  املجتمع  اىل ما يطرحه  باالصغاء  تشاركية 
رضورة  اىل  إضافة  الهايكا.  مع  العالقة  توضيح  وكذلك  االنتخايب  املسار 
التي تبني حتى الذين دافعوا  القانون االنتخايب بإزالة الصعوبات  تنقيح 
عنه يف البداية انها املتسبب االول يف نسبة العزوف غري املسبوقة اذ كيف 
ميكن جمع تلك التزكيات وما يشوبها من غياب الشفافية وهذا ما كنا 
ملسؤولياتها  الدولة  تحمل  اىل رضورة  اضافة  سابقة  مرات  يف  اليه  نبهنا 
ودعم مسار الدميقراطية ونقصد التمويل العمومي الذي مثل غيابه يف 
من  البد  اذ  املرتشحني  اغلب  أمام  عائقا  االخرية  الترشيعية  االنتخابات 
اعتامد اليات شفافة لتجنب ما ظهر سابقا من اشكاالت يف ارجاع مبالغ 

التمويل التي رصفت لبعض املرتشحني.
إىل ذلك البد من مراجعة مرسوم االحزاب والجمعيات اذ ال جدوى 
من تشبث الحكومة االنفرادية وعدم االصغاء لالطراف املتداخلة وقد 
مشاريع  وضع  عند  التشاركية  لغياب  السلبية  اآلثار  التجربة  بينت 
جعلها  عىل  والعمل  مناقشتها  الجديد  الربملان  عىل  والتي  املراسيم 
وتوفر  النقايب  الحق  والحريات وتحرتم  الحقوق  اساسية تضمن  قوانني 
التمويل العمومي حتى تكون الحياة السياسية مستقرة الن غري  ذلك 
هو استمرار لحالة ضبابية ستزيد من تعميق االزمة وال تساعد عىل بناء 

الدميقراطية.
* كرث الحديث عن ترابط انطالق الربملان الجديد بانتخاب مجلس 

الجهات واألقاليم فام هو رأيكم يف ذلك؟
انتخاب  كيفية  املرسوم 55 سكت عن  ان  إليه  االشارة  ما يجب  ـ 
الجهوية  والتنمية  امليزانية  يف  ينظر  الذي  واألقاليم  الجهات  مجلس 
وبالتايل ال وجود لعالقة تكامل بينهام واملعلوم ان عدد اعضاء مجلس 
الجهات واالقاليم 72 أي مبعدل 3 أعضاء عن كل مجلس جهوي ومجموع 
اعضائه ينتخبون 24 عضوا ميثلون االقاليم لكن اىل حد اليوم ال نعرف 
اآللية التي عىل أساسها ستتم عملية انتخابهم كام ال نعلم مهامه مقارنة 
بالربملان حتى ال يكون مصريه مثل مصري مجلس املستشارين يف مرحلة 
سابقة وكذلك ال يكون هناك تنازع يف االختصاصات وبالتايل يفرتض ان 
يتم توضيح دور هذه الغرفة الترشيعية وما اذا كان الربملان الجديد هو 
الذي سيضع قانونه االنتخايب وهل سيتم انتخابه قبل االنتخابات البلدية 
ماي   5 يوم  تنتهي  التي  الحالية  للمجالس  القانونية  املدة  وان  خاصة 
باعتبار ان عملية انتخابها جرت يوم 5 ماي 2018 والتي بدورها تتطلب 
مزيد التوضيح يف عالقة مبهامها بعد ان تغريت ما بني ما نص عليه دستور 
2022 كونها سلطة محلية بتخصيص بابا كامال لها وبني ما جاء به دستور 
2022 من فصل وحيد تجتاحه الضبابية لذا فان عديد املسائل تستدعي 
الترشيع بإزالة الغموض بشأنها حتى ال تستمر حالة عدم االستقرار وما 

تسببت فيه من تداعيات سلبية عىل جميع اوجه الشأن العامل.

األستاذ النارص الهرايب املدير التنفيذي ملرصد شاهد لـ »الشعب«

الحوار المجتمعي

األستاذ

 البد من حتويل املراسيم إىل قوانني أساسية تضمن احلريات واحلقوق بام فيها احلق النقايب

والتشبث  التشاركية  إنعدام 
املجتمع  وتغييب  باالنفرادية 
أفرزا نسبة عزوف غري  املدني 

مسبوقة

بتحمل  مطالبة  الدولة 
العوائق  بإزالة  مسؤولياتها 
إلرساء حياة سياسية مستقرة 
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أرشف األخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد 
لالتحاد املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت العمومية 
عىل اجتامع مجمع القطاع العام يف اطار تواصل الحوار 

بني النقابيني وقد تم يف اعقابه اصدار البيان التايل:
يوم  املجتمعني  العام  القطاع  مجمع  اعضاء  نحن 
العام  االمني  االخ  برئاسة   2023 فيفري   07 الثالثاء 
العمومية  واملنشآت  الدواوين  عن  املسؤول  املساعد 
صالح الدين الساملي، وبعد تدارسنا للوضع العام بالبالد 
االتحاد  له  يتعرض  ما  أمام  والنقايب  االجتامعي  والوضع 
وهجمة  ممنهج  استهداف  من  للشغل  التونيس  العام 
الوطني  دوره  لعب  عن  وإثنائه  تحييده  هدفها  رشسة 
فيه عىل جميع  تردت  الذي  املنزلق  البالد من  انقاذ  يف 
املستويات وحيال استهداف النقابيني مبختلف مواقعهم 
لرشكة  الخصوصية  للنقابة  العام  الكاتب  بإيقاف  بدءا 
تونس الطرقات السيارة األخ أنيس الكعبي عىل خلفية 
نقابيني من قطاع  استدعاء  اىل  القانوين وصوال  االرضاب 
النقل يف مقدمتهم الكاتب العام للجامعة العامة للنقل 
تونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  املساعد  العام  والكاتب 
للمثول امام الفرق املختصة وهو ما ميثل رضبا ومحارصة 

للحق النقايب من السلطة وتبعا لذلك فإننا:
ـ ندين بشدة خطاب التحريض والتجييش املمنهج 

التزام منظمتنا بقضايا شعبنا  ضد االتحاد العام التونيس للشغل ونؤكد 
واالقتصادي  السيايس  املأزق  من  البالد  انقاذ  يف  الحقيقية  واملشاركة 

واالجتامعي.
الشعب  لعموم  املفقرة  الالّاجتامعية  الحكومة  سياسات  ندين  ـ 
الدعم  رفع  سياسات  عرب  والتونسيني  التونسيات  قوت  تستهدف  والتي 
سلبا  انعكس  الرضائب مام  والزيادة يف  األسعار  املجحفة يف  والزيادات 

عىل املقدرة الرشائية ملختلف الرشائح.
الحلول  اليجاد  الوحيد  السبيل  هو  التشاريك  الحوار  ان  نعترب  ـ 

الحقيقية من اجل انقاذ البالد.
كام نجدد متسكنا بكافة املطالب القطاعية ونعلن ما ييل:

واستعدادنا  املستهدفني  النقابيني  كل  مع  الالّمرشوط  تضامننا  ـ   1
للدفاع عنهم بكل االشكال النضالية.

2 ـ متسكنا بتطبيق كافة االتفاقيات القطاعية لدى رئاسة الحكومة 
والهياكل  األساسية  االنظمة  اصدار  ومنها  النقابية  الهياكل  مع  واملربمة 

التنظيمية.
3 ـ متسكنا بتطبيق الزيادات يف األجور مثل ما نص عليه اتفاق 14 
سبتمرب 2022 املربم بني االتحاد العام التونيس للشغل والحكومة ورصف 

مستحقات متقاعدي القطاع العام واملعطلة لدى مصالح رئاسة الحكومة
القانون عدد 9  4 ـ نحذر الحكومة من تداعيات اصدار تنقيحات 

لسنة 1989 الهادفة إىل تدمري املؤسسات العمومية والتفويت فيها.
5  ـ دعوة كافة منظورينا يف الجهات اىل املشاركة الفّعالة النجاح 
الجهوية تنفيذا ملقررات  التي تنظّمها االتحادات  التجمعات واملسريات 

الهيئة االدارية الوطنية املنعقدة بتاريخ 03 فيفري 2023.
ونشدد استعدادنا التام للدخول يف كل االشكال النضالية دفاعا عن 
واملالية  الرتتيبية  بجوانبها  القطاعية  االتفاقيات  وتطبيق  النقايب  الحق 

والتصدي للسياسات الليربالية التي تنتهجها الحكومة

انعقد مجمع القطاع الخاص مبقر االتحاد املغاريب بارشاف االخ الطاهر 
تدارس  وقد  الخاص.  القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  املزي 
السياسية  األزمة  ظّل  يف  القطاع  يعيشها  صعبة  وضعيات  الحارضون 
التي كانت آثارها واضحة عىل عيش املواطن  واالقتصادية واالجتامعية 
الذي مل يعد قادرا عىل تلبية حاجيات عائلته ـ وأكّد األخ الطاهر املزي 
األمني العام املساعد املكلّف بالقطاع الخاص أّن املرحلة صعبة وتحتاج 

إىل تعبئة ووعي بصعوبة الظرفية التي تعيشها تونس.
عىل  يأيت  القطاع  مجمع  انعقاد  أّن   املزّي  الطاهر  األخ  أضاف  كام 
خلفية مقّررات الهيئة االدارية الوطنية يف تواصل مع القواعد الذي كانوا 
استعدادهم  الحارضون  أكّد  كام  األخرية.  السنوات  خالل  وطويال  كثريا 

الالمحدود للنضال.
رمـزي

في قسم الدواوين والمنشآت العمومية

كلهم على استعداد للنضال وللدفاع عن عمومية املنشآت 

بدأ اعوان املركز الوطني لإلعالمية يف تنفيذ وقفات احتجاجية ملدة 
لتتواصل   2023 فيفري   8 االربعاء  امس  يوم  من  بداية  وذلك  ساعتني 
غدا  الهياكل  مقررات  خامتة  يكون  ثّم   2023 فيفري   9 الخميس  اليوم 

الساعة  اىل   )10( العارشة  الساعة  من  بداية  فيفري2023   10 الجمعة 
املنقح  االمر  اصدار  خصوص  يف  النضال  ملواصلة   )12( النهار  منتصف 
االستخالص(  )منحة  لالعالمية  الوطني  باملركز  الخاص  االسايس  للنظام 

وامضاء جميع االطر التعاقدية للمشاريع التي دون اتفاقية ممضاة عىل 
.)OFFICE( ،غرار )املعرف الوحيد، ـ هوية، منظومة الدعم

والرتفيع يف قيمة تذاكر األكل.

بداية من يوم أمس اإلربعاء  وقفات إحتجاجية يف املركز الوطني لالعالمية

مجمع القطاع الخاص  

صعوبات املرحلة، استعداد للنضال والعمّال يدفعون ضريبة »األزمة«
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ضمن محور دور النقابات يف مواجهة الواقع الدويل الراهن نظم قسم 
العالقات الدولية والعربية باالتحاد العام التونيس للشغل ندوة مبشاركة 
من  وعدد  والقطاعات  بالجهات  والدولية  العربية  العالقات  مسؤويل 
مكونات املجتمع املدين إضافة اىل ممثلني عن منظامت نقابية وجمعيات 
لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  نورالدين  األخ  أشغالها  افتتح  كان  دولية 
بحضور األخوين سهام بوستة وسامي الطاهري اعضاء املكتب التنفيذي 

الوطني.
وكانت األخت هادية العرفاوي االمينة العامة املساعدة املسؤولية عن 
وقالت  الندوة  محور  عن  قّدمت  قد  والعربية  الدولية  العالقات  قسم 
أنّه مرتبط بدور النقابات يف مواجهة الواقع الدويل الراهن و ذلك من 
التأزم املتنامية يف أنحاء العامل وما رافقتها من  منطلق مواجهة مظاهر 
هجمة رشسة عىل الحقوق االقتصادية واالجتامعية ويف مقدمتها الحق 
النقايب والحريات العامة و الفردية والحوار االجتامعي. كام أشارت اىل 
التحوالت املتسارعة التي يشهدها العامل جراء االزمات الصحية والحروب 
عديد  دفعت  املتواترة  املتغريات  هاته  ان  مربزة  املناخية  والتغريات 
املؤسسات املالية و األنظمة إىل توجيه املزيد من الضغوط عىل العامل 
و التضييق عىل حقوقهم االقتصادية و االجتامعية و إثقال كاهلهم مبزيد 
التضخم و  اليومي وارتفاع نسب  الجبائية وارتفاع األسعار   من األعباء 

الفائدة و تنامي املديونية لألفراد و الدول.
فرض  و  النقايب  الحق  لحامية  املواجهة  عوملة  يفرض  اصبح  ما  وهو 
للنقابات  فيها  تكون  األزمات  لتجاوز  جديدة  مقاربة  أجل  من  الحوار 
دور محوري من خالل اعتامد تشاركية حقيقيّة من اجل عامل أكرث عدال 

وانصافا.
ملجمل  النقابية  املنظمة  متابعة  أن  العام  االمني  األخ  اكد  من جهته 

امللفات والقضايا الوطنية عىل مختلف االصعدة مل مينعها من ان تجذر 
موقعها ومكانتها املتميزة صلب الحركة النقابية الدولية اوال من خالل 

حصولها عىل مقعدين بالكنفدرالية الدولية للنقابات وهو ما يقيم الدليل 
عىل مكانة منظمة حشاد صلب املشهد النقايب الدويل يف املايض والحارض 
مربزا ان اشعاع االتحاد نابع من مواقفه الثابتة وصوته 
الصادح من اجل مامرسة نقابية شفافة ودميقراطية يف 
النقايب  العمل  منوذج  ان  مضيفا  تضامني  نضايل  اطار 
التقدمية  واملواقف  االدوار  تونس مميز من خالل  يف 
االجتامعية  القضايا  مجمل  تجاه  للمنظمة  والثابتة 
كذلك  أو  تونس  يف  والسياسية  االقتصادية  وامللفات 
الفلسطينية  القضية  وبخاصة  العامل  دول  مختلف  يف 
اطار  التمويالت يف  بأن جزء مهام من  وأوضح كذلك 
التكوين  نحو  موجهة  هي  الدويل  النقايب  التعاون 
الدفاع  اجل  من  العالقات  وتشبيك  القدرات  وبناء 
عن الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف تونس والعامل 
النقايب  للحق  املعادية  الرشسة  الهجمة  تتنامى  حيث 
وحق االرضاب وقد شدد األخ الطبويب يف هذا الصدد 
االرضاب هي خطوط حمراء  النقايب وحق  الحق  بأن 
ودون  هوادة  دون  النقابية  املنظمة  عنها  ستدافع 

خوف وال ترهيب.
نرصالدين

في مجمع الوظيفة العمومية 

ملتزمون بقرارات الهيئة االدارية الوطنية
الوظيفة  قطاع  مجلس  اجتامع  عىل  العمومية  الوظيفة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشايب  محمد  األخ  أرشف 
نحو  التوجه  االدارية  الهيئة  قررت  ان  بعدا  تنظيمها  التي سيتم  االحتجاجات  الفاعلة يف  باملشاركة  التزامه  أكد  الذي  العمومية 
االحتجاج كآلية للدفاع عن الحق النقايب الذي يضمنه الدستور وعن حق التونسيني يف العيش الكريم بعد ان غابت املواد االساسية 

عن املتاجر واملساحات الكربى )الحليب ـ السكر ـ القهوة ـ الزيت(.
وقد أكد الحارضون استعدادهم للنضال دفاعا عن كرامتهم وعن االتحاد وحقه يف الدفاع عن منظوريه.

* محمد / ع

في ندوة لقسم العالقات الدولية والعربية : 

مقاربة جديدة تفعّل دور النقابات يف مواجهة األزمات
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جديد محاكمة النقابيين

جلسة يوم 23 فيفري، وملف 
مفتعل لألخ أنيس الكعبي

للنقابة  العام  الكاتب  الكعبي  أنيس  األخ  محاكمة  جلسة  اّن  مطلعة  مصادر  من  »الشعب«  علمت 
الخصوصية للطرقات السيارة ستكون يوم 23 فيفري 2023 ـ اال اّن السؤال الذي يطرح بأي تهم سيحاكم؟ 
الوثائق  افتعال ملف ملحاكمته واالّ من رسب  ثابتة تؤكد  الحصول عىل معلومات  »الشعب« متكنت من 
مبلف  توريطه  يف  مصلحة  االداري  االطرف  لبعض  تكن  مل  اّن  االجتامعي  التواصل  عىل صفحات  االدارية 
مفتعل! نقول هذا ونحن نعرف مسبقا انّه مثة تلكؤا يف متكينه من خطته الوظيفية زيادة عىل كون حكاية 
االختام ـ حكاية معلومة مسبقا اذ اّن االخ انيس مل يستعملها يف قضاء شأن خاص او استغل او انتحل صفة 
وإمنا بتأطؤ االدارة جعله يف تلك الوضعية االدارية عىل كل حال القضاء العادل سيكون حاسام يف هذا امللف 

والرباءة تحتاج إىل يشء من الوقت فقط وسيغادر األخ أنيس السجن ان آجال أم عاجال...
* رمزي الجباري

تعزية  

الكاتب  براهيم  بن  األخ صابر  وفاة  الجلل...  أكرب يف مصابنا  اللّه 
الصادق  واملناضل  جربة  فرع  املياه  لرشكة  األساسية  للنقابة  العام 
أخر  الله  وانشاء  كربى  وجيعة  كانت  املدين  املجتمع  يف  والناشط 
وحشته...ونفس  وأنس  مشهده  وعطر  قربه  أسق  األحزان...اللهم 
....من  الطيب  الخلد صديقي  ....يف جنات  الراحمني  ارحم  يا  كربته 

اهل الجنة..

تعزية  
بأحر  بجندوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
الكاتب  األخ رؤوف حفايصية  إىل  املواساة  عبارات  التعازي وأصدق 
العام لالتحاد املحيل للشغل بطربقة عىل إثر وفاة زوجته رحمها الله 

واسكنها الجنة.

الفرع  و  بتونس  للشغل  الجهوي  لإلتحاد  التنفيذي  املكتب  دعا 
الجامعي للكهرباء و الغاز بجهة تونس كافة النقابات األساسية بالجهة 
لحضور ندوة اإلطارات التي تقرر عقدها يوم االثنني 20 فيفري 2023  
عىل الساعة التاسعة صباحا )09(  بدار اإلتحاد الجهوي للشغل بتونس 

9 نهج اليونان تونس.

يوم 14 فيفري
الفرع  و  بتونس  للشغل  الجهوي  التنفيذي لإلتحاد  املكتب  كام دعا 
الجامعي للفالحة بجهة تونس كافة النقابات األساسية بالجهة لحضور 
2023  عىل  فيفري   14 الثالثاء  يوم  عقدها  تقرر  التي  اإلطارات  ندوة 
 9 بتونس  للشغل  الجهوي  اإلتحاد  بدار    )09( التاسعة صباحا  الساعة 

نهج اليونان تونس.

في الصناديق االجتماعية  
الفرع  و  بتونس  للشغل  الجهوي  لإلتحاد  التنفيذي  املكتب  يجتمع 
الجامعي للصناديق االجتامعية بجهة تونس بالنقابات األساسية بالجهة 
فيفري 2023   الثالثاء 21  يوم  تقرر عقدها  التي  اإلطارات  ندوة  ضمن 
عىل الساعة التاسعة صباحا )09(  بدار اإلتحاد الجهوي للشغل بتونس 

9 نهج اليونان تونس.

في االتحاد الجهوي بتونس

ندوة إطارات الكهرباء والغاز  
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املؤمتر االنتخايب للنقابة الخصوصية ألعوان السكك الحديدية

صف واحد إلمضاء وتطبيق القانون األساسي
واألخ نجيب الجالصي كاتبا عاما جديدا

* إعداد رمزي الجّباري

كتب  بأسبوع  املؤمتر  تأجيل  بعد 
الخصوصية  للنقابة  االنتخايب  للمؤمتر 
العوان السكك الحديدية ان ينعقد يوم 
الهدى  بنزل   2023 فيفري   2 الخميس 
اجواء  يف  لينعقد  الجنوبية  بالحاممات 
االخ  برئاسة  قامئتني  تنافس  رغم  عادية 
املساعد  العام  االمني  اليوسفي  محسن 
املسؤول عن ممتلكات االتحاد واالقتصاد 
االخ  اشغاله  افتتاح  التضامني فيام توىل 
لالتحاد  العام  االمني  الطبويب  الدين  نور 
جملة  عىل  مداخلته  يف  ركز  الذي  وهو 
هذا  يف  رضورية  رآها  التي  النقاط  من 
تونس  به  متر  الذي  الصعب  الظرف 
ذكر  وقد  واقتصاديا  واجتامعيا  سياسيا 
امتداد  عىل  السكة  رجاالت  بنضاالت 
االستقالل  منذ  اي  طويلة  سنوات 
املتعاقبة  الحكومات  نوايا  امام  متوقفا 
اغرقته  الذي  العام  القطاع  استهداف  يف 
ـ مشريا  منه  التخلص  ـ قصد  الديون  يف 
اىل كون 40٪ من مداخيل السكة متأتية 
من عمليات نقل الفسفاط ولقطع هذه 
املداخيل سعت عديد االطراف اىل دفع 
او  السكة  عىل  لالعتصام  اما  بعضهم 
اتيان أي فعل مشني اللغاء كل عمليات 
الرشكات  لبعض  السامح  مقابل  نقله 
االخرى بنقله وهو توجه مستفز بشكل 
رشكة  عمومية  ويرضب  االشكال  من 
لكّن  ـ  اضعافها  عملوا عىل  كبرية  كانت 
لتكون  اكرث ارصارا  لنكون  هذا سيدفعنا 
عمومية كام ان كل نفس اصالحي ميكن 
الصعب  وضعها  من  الرشكة  يخرج  ان 
حاليا مرحب به ـ رسائل االمني العام إىل 
ابرزها  لكّن  عديدة  كانت  القرار  سلطة 

كانت يف العناوين التالية.
مهام  العام  القطاع  يف  نفّوت  لن   *
اّن  يقني  عىل  الننا  التهديدات،  كانت 
حقيقية  ارادة  توفرت  متى  نجاحه 
عن  االمكان  قدر  وابتعدوا  لالصالح 
املرحلة  اّن  ولو  املسقطة  التعيينات 
ارادة  ميلكون  مسؤولني  تعيني  تقتيض 

العمل والتضحية ضمن عقود اهداف.
لتحمل  يوما  يكن  مل  االتحاد   *
النقايب  العمل  وامنا  صلبه  يف  مسؤولية 

عقيدة. 
سهل  تقييمها  بودن  حكومة   *
االبرز  عنوانه  ـ  عليها  أو  لها   والحكم 

غياب املواد املعيشية االساسية.
االشكال  من  بشكل  نرفض  نحن   *
كل املحاوالت الفاشلة لاللتفاف عىل ما 
تّم االتفاق فيه سابقا كام نرفض املنشور 
تحرتم  ان  الحكومة  كام عىل  ـ   21 عدد 
ويف  بالدستور  املوجود  النقايب  الحق 
الوضعية،  القوانني  لكل  احرتام  احرتامه 
اعتقال  عملية  بشدة  ندين  فاننا  لذلك 
االخ أنيس الكعبي الكاتب العام للنقابة 
الخصوصية للطرقات السيارة انطالقا من 
كوننا احرتمنا عملية التنبيه باالرضاب ومل 
نسع بتاتا لرضب الرشكة ومداخيلها وقد 
االرضاب  تنفيذ  اجراءات  كل  احرتام  تّم 
بعد تعنت مسؤويل الرشكة وتفننهم يف 
يف  ألّن  األعوان  ملطالب  االستجابة  عدم 
ذلك نية للتفويت يف القطاع ـ لذلك تّم 
دعوى  رفع  تم  ان  بعد  القضاء  تحريك 
السلطة  حركوا  قياسية  وبرسعة  ضده 
منزل  اىل  اطرافها  تحول  التي  التنفيذية 
مع  وهو  ليال  اختطافه  ليتم  أنيس  االخ 
اقول  لذلك  ـ  الصغار  وابنائه  زورجته 
لدولة  ال  الظلم  لدولة  ال  صويت  بأعىل 
تستهدف النقابيني وتزج بهم يف السجون 
بعد ان تروع وتدخل الذعر يف عائالتهم 
الدين  نور  العام  االمني  االخ  يكتف  ومل 
من  يشء  اىل  اشار  بل  بذلك  الطبويب 
املبادرة التي من اوكد واجبات االتحاد ان 
يساعد يف حلحلة وتنقية املناخ السيايس 
نحن  العام  األمني  لألخ  والقول  البالد  يف 
»كنا من مساندي 25 جويلية لكن حني 
قبلها  وأعرض  االنتخابات  الشعب  رفض 
الواجب  باب  من  اّن  قلنا  االستفتاء  عن 
الوطني ان نتحرك حتى نتفادى ونتجنب 
ال  محمودة  غري  سيناريوهات  حدوث 

تحتاجها تونس«)!(.
* تغيري منظومة التكوين

الدين  نور  العام  االمني  األخ   قال 
تغيري  الرضوري  من  كان  انه  الطبويب 
شغل  عامل  يف  النقايب  التكوين  منظومة 
رسيع يحتاج إىل كسب املعرفة واملعلومة 
لذلك عملنا عىل تطوير االداء من خالل 
الخرباء  من  مجموعة  عىل  االعتامد 

الوطنية  والكفاءات 
االتحاد  ساعدت  التي 
واطاراته  وهياكله 
بعيدا  فاعلني  ليكونوا 
ليلعب  االستكانة  عن 
الوطني  دوره  االتحاد 
محل  ويكون  بتميز 
متواصل  وعمل  ثقة 
االتحادات  كل  مع 
وبكل  لذلك  الدولية 
النفس  يف  وثقة  فخر 
نقول ان ارثنا التاريخي 

يف  لنكون  وطنية  مسؤولية  يحملنا  ـ 
واالجتامعي  السيايس  املشهد  صدارة 
من  وكره  احب  من  »احب  واالقتصادي 
كره« لنساهم يف كل عمليات بناء ممكنة 

مبا اننا قوة خري واقرتاح.
* حاولنا رأب الصدع لكّن...

االخ  كشف  الداخلية  املسائل  يف 
االمني العام نور الدين الطبويب عن قيامه 
السكة  ابناء  بني  الصدع  لرأب  مبحاولة 
ليكونوا  »يًدا واحدة« امام ما ينتظرهم 
مل  انه  اال  رشكتهم  لرضب  محاوالت  من 
او  القامئة  هذه  من  سواء  تجاوبا  يجد 
االحتكام  كان  لذلك  األخرى  القامئة  من 
ملا سيفرزه الصندوق وعىل كل طرف ان 
كل  عن  بعيدا  النواب«  »اختيار  يحرتم 
»تصفية حسابات ممكنة« عىل صفحات 
التواصل االجتامعي التي أصبحت »آلية« 
ملحاكمة النوايا والخصوم وهذا ما نرفضه 
يف االتحاد العام التونيس للشغل اذ ال بد 
من احرتام وبكل روح اخوية ما سيفرزه 

الصندوق.
* تكريم وتواصل االجيال

كان حضور عدد من مناضيل قطاع 
السكك الحديدية يف قاعة املؤمترـ  مضيئا 
خدمة  يف  حياتهم  افنوا  الذين  وهم 
القطاع لذلك كان من الواجب تكرميهم 
االنساين  منجزهم  عىل  الضوء  وتسليط 
التي  التكرميية  الحركة  شملت  وقد 
حرضها األخ االمني العام ـ االخوة العريب 
امليموين  املنصف  واملرحوم  اليعقويب 
عبد  واملرحوم  خليفة  مربوك  واملرحوم 

الحكيم ورشيد عروس وخميس صقر.
عدم  وتوجهات  املثمرة  *الشجرة 

االهتامم
يف كلمة البداية توقف االخ محسن 
اليوسفي امام ما يتعرض له قطاع النقل 
وذلك  منه  للتخلص  عامة من محاوالت 
وعدم  للعملة  االنتدابات  باب  بإغالق 
عديد  عىل  زيادة  الغيار  قطع  توفر 
من  الضعافه  اتخذت  التي  االجراءات 
الداخل واال ما الذي مينع من مساعدته 
مجتمعية  خدمة  يقدم  عنرصا  ليكون 
الجهوية  للرشكات  ميكن  وكيف  راقية 
املالية مساعدة عىل  موازناتها  تكون  ان 
تنقل  التي  اقتناء حافالت جديدة وهي 
التالميذ باالعتامد عىل اشرتاكات بتعريفة 
منخفضة كام ان وزاريت الداخلية والدفاع 
ال يدفعان املقابل املايل لتنقالت االعوان 
اليوسفي  محسن  االخ  واضاف  اليومية 
بتعهداتها  بااليفاء  مطالبة  الدولة  ان 
تجاه العاملني يف صلب مؤسساتها النهم 
العامة  التوجهات  عىل  مسؤولني  ليسوا 
التوقف  ويكفي  املتعاقبة  للحكومات 
القطاع  الهل  امليدانية  التحركات  امام 
عن  مبنآى  الحديدي  القطاع  يكن  ومل  ـ 
ذلك امام ما تعيشه الناقلة الحديدية من 
كان  لذلك  وبرشية  لوجستية  صعوبات 
اكراهات املرحلة ان تتحول جامعة  من 
نقابة  اىل  الكبرية  الحديدية  السكك 

خصوصية يف ظّل وجود 5031 منخرطا.
ما  امام  الحارضون  وتوقف  وهذا 
ومن  االعتصامات  من  الرشكة  عانته 
ضبابية حارضها وعدم وضوح مستقبلها 
بتقديم  تبادر  مل  النقل  وزارة  اّن  مبا 
اسرتاتيجيات العمل والرؤى النقاذ رشكة 
بلغت  التي  الكثرية  ديونها  من  السكة 
األخ  قاله  ما  حسب  دينار  مليون   960

بل  املتخيل  العام  الكاتب  صقر  خميس 
املشاكل  يف  اغراقها  مزيد  اىل  عمدت 
حتى تسهل عملية »التفريط« فيها سواء 
بعضهم  تحدث  كام  الخارج  او  للداخل 
يراوح  ظل  الذي  املطرودين  ملف  عن 
اثار ملف »السكة«  مكانه، كام مثة من 
املتسبب الرئييس يف تعدد الحوادث كام 
مثة من قال ان الرشكة اصبحت صغرية اذ 
ان االهم عند بعضهم ان ال تغلق ابوابها 
مبا ان مصاريفها اكرب من مداخيلها اذ ال 
»التذاكر«  مدخول  عىل  التعويل  يكفي 
الخدمات  التخيل عن عديد  تّم  ان  بعد 
ملوازنات  مهمة  مواردها  كانت  التي 

الرشكة.
* القانون االسايس متى االفراج عنه!

للرشكة  االسايس  القانون  استأثر 
تعطيل  إىل  اشارت  التي  التدخالت  بكل 
رئاسة  خزائن  يف  املوجود  وهو  صدوره 
تظل  ان  املعقول  غري  من  اذ  الحكومة 
و25  مليام   300 بـ  االضافـية  السـاعة 
البعض  أشار  كام  ـ  الواحد  لكلم  مليام 
للمامرسات التي دأب عليها البعض من 
)ابحاث  للمديرين  املوجهة  التهم  خالل 
بن  حرس  عند  سواء  يومية  تكون  تكاد 
عروس او العوينيّة( لذلك تأخرت عديد 
العمل  مصداقية  رضب  ماّم  القرارات 
كان  االخرى  الرشكات  مع  مبقارنة  اذ  ـ 
الفارق كبريا بينها ـ والوقت حان لتعمل 
سلط االرشاف عىل تساوي فرص العمل 
من  االسايس  القانون  اّن  كام  ـ  والنجاح 
العامل  امام  الطريق  يوضح  ان  شأنه 
خاصة يف رشكة  عليه  وما  له  ما  ليعرف 
السكك الحديدية التي لها عدد كبري من 

االقسام والنقابات األساسية.

املكتب الجديد بعد توزيع املسؤوليات
املؤمتر  انعقاد  إثر  عىل 
الخصوصية  للنقابة  العادي 
املنعقد  الحديدية  للسكك 
فيفري   02 يوم  بالحاممات 
محسن  األخ  برئاسة   ،2023
اليوسفي االمني العام املساعد 
ممتلكات  عن  املسؤول 
االجتامعي  واالقتصاد  االتحاد 
انتخاب  تم  والتضامني، 
الجديد  املكتب  وتكوين 
للنقابة الخصوصية عىل النحو 

التايل:
)كاتبا  الجاليص  نجيب 
نرصي  الدين  وشمس  عاما( 
ومحمد  مساعدا(  عاما  )كاتبا 
مساعدا  عاما  )كاتبا  الدريدي 
االنخرطات(  عن  مسؤوال 
عامة  )كاتبة  ديلو  وثريا 
االعالم  عن  مسؤولة  مساعدة 
والنرش(  والشباب  واملرأة 
)كاتبا  يحياوي  الدين  وسيف 
عن  مسؤوال  مساعدا  عاما 

واملشاريع  القانونية  الشؤون 
الخلفاوي  ومعّز  االجتامعية( 
مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا 
عن التكوين النقايب واألنشطة 
العربية  والعالقات  الثقافية 
مروان  ورمزي  والخارجية( 
مسؤوال  مساعدا  عاما  )كاتبا 
االجتامعية  الحامية  عن 

والقطاع غري املنظّم(.
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يوم  بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  أعضاء  اجتمع 
األحد الفارط وذلك بعد يومني من اجتامع الهيئة االدارية الوطنية وهو 
الفارط  جانفي   24 مؤمتر  املهام عقب  توزيع  اجتامع  بعد  اول  اجتامع 
النضالية  املحطات  إنجاح  عىل  فيه  الرتكيز  كان  الثاين  االجتامع  وهذا 
القطاعات  للنقابيني من مختلف  إقليمية جامعة  القادمة ومنها مسرية 
السلطة  ودعوة  الوطني  بالحوار  للدفع  واملحامني  الرابطيني  ومبعاضدة 
االقتصادية  الرؤية  وتوضيح  النقابية  القيادات  هرسلة  عن  للكف 
واالجتامعية والتأكيد عىل أهمية االلتزام بتطبيق االتفاقيات املربمة من 
النقابيني واملواطنني  قبل. وينتظر ان تشهد املسرية مشاركة اآلالف من 
يف والية تواصل مسريتها دون واٍل عن املحطات النضالية املقبلة وواقع 
تحدثنا  املعطلة  التنمية  ومشاريع  واالقتصادي  والرتبوي  الصحي  الجهة 
الذي  النقل  قطاع  واقع  ننىس  أن  دون  الرشيف  الحميد  عبد  األخ  إىل 
يعرف مشاكله بدقة وهو القادم من الرشكة الجهوية للنقل ويجّر خلفه 
47 سنة من النضال النقايب من النقابة األساسية برشكة النقل إىل الفرع 

التنفيذي منذ سنة  املكتب  الجامعي وصوال إىل عضوية 
2000 وترؤسه للمكتب التنفيذي منذ سنة 2019 حيث 

جّدد النقابيون الثقة فيه. 

عن  وماذا  الجهوي  المؤتمر  كان  كيف 
عالقة  في  الوالية  في  القادمة  الرهانات 

بالوضع الوطني االجتماعي واالقتصادي؟ 
املؤمتر الجهوي دار يف ظروف طيبة وكانت الرهانات 
النقابية للمرحلة القادمة مدار التنافس النزيه بني األخوة 
النقابيني من مختلف النقابات ووقفنا عىل املنجز وانت 
تعلم أن الفرتة النيابية الفارطة تأثّرت مبخلفات الكوفيد 
و400  مليون  قدره   ما  النقابية  املركزية  مع  وفرنا  وقد 
الف دينار للمساعدات وتجند اكرث من 600 نقايب قاعدي 

النقل ومختلف  الوقاية يف املؤسسات الصحية ووسائل  واطار من أجل 
الفضاءات وهذا ضمن دورنا االجتامعي والوطني ملساعدة اهالينا. وهذا 
باجة  االقتصادية واالجتامعية يف جهة والية  الرهانات  أهمية  ينسينا  ال 
التي تتذيل ترتيب الفقر برتبة 20 من مجموع 24 والية والبطالة بنسبة 
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* ما يحسب لكم ولالخوة. في المكتب التنفيذي الجهوي 
الحرص على ترميم دار االتحاد وتأمين االستقاللية المالية 
20 مكتبا  وتأمين كراء  المقهى  للمنظمة من خالل كراء 

علويا؟ 
املرشوع  لهذا  النقابية  املركزية  يف  إخوتنا  دعم  هنا  ننىس  وال  نعم  ـ 

الطموح والذي وفرنا 
خالله وبعد مصاريف التمويل للرتميم ونحن اَكرتينا الفضاء السفىل 
الخواص كمقهى بسعر شهري يقدر ب 1750 دينار مع  ليستغله احد 
مواصلة ترميم الطابق األريض وكراء املحالت و املكاتب العلوية لتوفري 
موارد مالية اضافية للمنظمة الشغيلة حتى تضل يف مامن من الهزات 
ولن نقف عند مقر االتحاد الجهوي بل نسعى إىل بداية أشغال ترميم 
الباب الذي يضم اكرث من 6 آالف منخرط ونحن  االتحاد املحيل مبجاز 
نسعى ان تتوسع االنخراطات هناك لتصل إىل 10 آالف ومثلها يف نفزة 
عدليا  خبريا  كلفنا  اننا  كام  بالوالية.  املحلية  االتحادات  وسائر  وتستور 
لحرص وتحديد ممتلكات االتحاد الجهوي يف الوالية واالتحادات املحلية 
هي ذات قيمة مالية تفوق 8 مليارات االن وميكن عىل ضوئها االستناد 

إىل قروض للبناء والرتميم 

* كيف حال النقل خاصة أن شركة النقل في مدخل الوالية 
أرض  على  استحوذ  التي  وهي  للحافالت  مستودع  دون 

المعهد العالي؟ 
والوالة  للرشكة  العامني  املديرين  عىل  عرضناه  اإلشكال  هذا  بالفعل 
املتعاقبني عىل الوالية مع اإلشارة إىل أن باجة دون وال ولكن مهام تعاقب 
الوالة فإن األشكال معقد وقائم وكان باإلمكان البحث عن قطعة أرض يف 
احواز الوالية من أجل بناء مقر ومستودع للرشكة التي استحوذت عىل 
معدات  نقص  عىل  عالوة  هذا  بالجهة  للتكنولوجيا  العايل  املعهد  أرض 
والرشكة  لالستعامل  صالحة  وغري  متوقفة  الحافالت  وعرشات  الصيانة 
الجهوية للنقل هي رشيان االقتصاد ولها عالقة بتنقل العامل الصناعيني 
والوالية  املعتمديات  بني  املتعرث  املدريس  النقل  عىل  عالوة  والفالحيني 
تشهد تقطعات واضطرابات يف النقل فالبد من دعم األسطول بحافالت 

جديدة واملوارد البرشية كذلك. 

* تقدّمتم بمقترحات للسلط الجهوية للنهوض بالواقع 
الصحي خاصة وان المستشفى متعدد االختصاصات معطل 

األشغال إلى اآلن عالوة على نقص الموارد البشرية؟ 
املستشفى  بناء  عىل  االتفاق  كان   2013 سنة  منذ   
املستشفى  ملعاضدة  باجة  يف  االختصاصات  متعدد 
العمومي الذي يعود بناؤه إىل عهد االستعامر والحامية 
ولكن ال حياة ملن تنادي سوى الفتة يف الواجهة وهذا ما 
أكدنا عليه يف اجتامعاتنا مع الوايل ويف مراسلتنا لقسم 
الدراسات باالتحاد العام التونيس للشغل وذلك ضمن 
رؤية خاصة للنهوض االقتصادي واالجتامعي والصحي. 
فيها  تتعطل  التي  املعتمديات  يف  يختلف  ال  والوضع 
فاالدوية مفقودة  املرىض وعائالتهم  الحياة وتؤثر عىل 
او تكاد واالطار الطبي وشبه الطبي منقوص العدد ومن 
الساعات اإلضافية دون  العمل يشتغل  هو يف مواطن 
سداد معلومها لتغطية النقص وال مؤرش عىل انتدابات 
لألطباء واطباء االختصاص وال املمرضني والعملة والفرع 
بهذه  وعي  عىل  الجهوي  باالتحاد  للصحة  الجامعي 
يف  واهلينا  املواطنني  واالطارات عىل صحة  املعدات  نقص  من  املخاطر 

نفزة وتستور والَمجاز وغريها من املعتمديات. 

قدّم قسم الدراسات باالتحاد العام التونسي للشغل رؤية 
إنقاذ اقتصادي للجهة فماهي تفاصيلها؟ 

علم  عىل  قدور  بن  أنور  املساعد  العام  األمني  األخ 
بتصوراتنا االقتصادية واالجتامعية للجهة والتي استندنا يف 
اعدادها عىل خربات ال النقابيني فقط بل رجال االقتصاد 
واالساتذة الجامعيني من أبناء الجهة ومل نقف عند رصد 
االخالالت يف الواقع بل تحدثنا وفصلنا فيها مواطن الخلل 
األكرث  الواليات  سلك  يف  العرشين  املرتبة  تحتل  والية  يف 
وانقطاع  عزوف  ومثة    32٪ إىل  تصل  األمية  ونسبة  فقرا 
للتالميذ باآلالف سنويا والتكوين املهني ال يالئم الحاجيات 
واالحتياجات. وكل الوزراء عىل علم بالواقع وعدد منهم 
وصله مكتوب حول الرؤية االقتصادية واىل االن ننتظر يف 
جلسة او اجتامع مجلس وزراء حول الجهة هذا هو الحال 

يف مطمورة الشامل الغريب 

* كان باإلمكان دعم وتَثين وتصنيع المنتجات الفالحية ؟
أو  قطب  إىل  الجهة  تحويل  ذلك  ومن  كذلك  مقرتحاتنا  من  هذه 
أقطاب تطنيعية فالحية فاملنتوجات من األلبان والرمان والتني والزيتون 
والزراعات الكربى من الحبوب متوفرة واإلنتاج متأثر بالحاالت الجوية 
اقتصادية وتصنيعية  اقطاب  السنة وبعث  كامل  متوفر  واالمطار ولكن 
فالحية ميكن أن يثمن منتجات الجهة ويؤسس ملشاريع دامئة االستثامر 
من شأنها أن تحّل مشاكل البطالة هذا مع دعم التكوين املهني املختص 
يف عالقة باحتياجات التصنيع والتشغيل. هذا إىل جانب تطوير املؤسسات 

الجامعية  واملؤسسات  أخرى  بواليات  ربط  يف  نبقى  ال  حتى  الجامعية 
تتطلب بعث شعب جديدة يف عالقة بالفالحة والتصنيع الغذايئ ولكن 
»هات اشكون يفهمك« وكل هذه املقرتحات والحلول كانت والتزال عىل 

طاولة املسؤولني جهويا ووطنيا. 

الوضع  الجهة ال يقل فوضى عن  التربوي في  الوضع   *
لتوفير  الجهوي  االتحاد  مجهود  رغم  والنقل  الصحة  في 

التمويل لبناء إحدى المدارس فهل من توضيح؟ 
توفري  والوالية  الخصوصية  النيابة  الجهوي  املجلس  مع  حاولنا 
األقسام  تعاين  التي  واملدارس  املعاهد  وترميم  بناء  أجل  من  التمويالت 
داخل  ومدارس  معاهد  يف  للسقوط  متداٍع  ماهو  ومنها  اإلهامل  من 
الوالية وال يف املعتمديات وهي مؤسسات شهدت عدة رسقات للنحاس 
والتجهيزات لغياب انتداب حراس ووفرنا يف مرحلة أوىل 826 الف دينار 
إىل  ووصلنا  للتالميذ  طبيعيا  تنّقال  نؤّمن  حتى  وتعبيده  الطريق  لربط 
التجهيزات واكتظاظ األقسام  نسبة بناء 80 ٪ األمر ال يقف عند نقص 
فقط بل مثّة نقص مزمن يف إطار التدريس والعملة والقيمني وال ننىس 
مطالبنا الخاصة بالتعليم العايل وبعث مؤسسات تعليمية أخرى وشعب 

تستجيب لالحتياجات يف الجهة مع دعم انتداب األساتذة يف املعاهد.

ماذا عن دعم االنتساب والتكوين؟ 
الصورية  باملحاكامت  مستهدفون  كنقابيني  اننا  نعي  أن  البد  االن   
وهذا حال األخ أنيس الكعبي من الطرقات السيارة ولهذا فدعم التكوين 
القانوين والترشيعي واليات التفاوض واملحاججة مطلوب وهذا ما طلبته 
من االخوة الكتاب املساعدين وعرضته عىل األخت سهام بو ستة ضمن 
اسرتاتيجية جديدة للتكوين والتثقيف العاميل. أما يف خصوص االنتساب 
األمر  وهذا   ٪  15 بنسبة  تطورا  سجلنا  فقد  ودعمه 
القطاع  سنستهدف  املقبلة  العهدة  وخالل  متواصل 
الخاص ومنها مصنع الكابل األملاين واآلخر األمرييك يف 

الوالية 

ما هي وضعية عمال مصنع السكر وهل 
من أفق الستقرار اإلنتاج؟

الوضع غري طبيعي يف معمل السكر وهو الذي كان 
إطارا   350 حوايل  ويشغل  االقتصادي  النسيج  رشيان 
الجاري  فيفري  شهر  من  أسبوع  وبعد  واآلن  وعامال 
هذا  متأخرة  بصفة  يتقاضونها  وهم  اجورهم  تلقوا 
للامدة  للتجارة  التونيس  الديوان  بتوفري  مرتبط  األمر 
بلد  يف  اإلنتاج  كلفة  يف  مرتفعة  مواد  وهي  األولية 
املنشأ ولألسف سنة 1999 كان املصنع منتجا بصفة مستمرة ورابًحا عىل 
مستوى املوازنات املالية عالوة عىل توفر املادة األولية من عدمها فإن 
بد  وال  وعطالة  تهالك  حالة  » يف  و«الشوديار  واملعدات  العمل  وسائل 
من تصور جديد لالنقاذ. إنقاذ هذه املؤسسة مير عرب توفري املواد األولية 
وانتاجها يف الوالية ممكن وكنا قد قدمنا للوايل والسلط املعنية التصورات 
العملية لالنقاذ.ان يقدم ديوان التجارة 27 الف  طن و 20 ألف طن يف 
كل مرة وبالتقسيط فإن ذلك ال يحل مشكلة دميومة اإلنتاج ففي يوم 

واحد يتم تحويل 8 أطنان. 

األخ عبد الحميد الشريف الكاتب العام لالتحاد الجهوي بباجة لـ »الشعب«:

نحو  وللدفع  النقابي  الحق  عن  دفاعا  فيفري   25 ملسرية  نعد 
الخروج بالبالد إىل أفق رحب بالحوار 

* الوالية دون 
واٍل ولكن 
المشكلة 

االقتصادية 
واالجتماعية 
أعمق من أن 

يحّلها لوحده 
إن قدم 

* 350 عامل 
في مصنع 

السكر تتأخر 
اجورهم 

شهريا والبد 
من مخطط 

إلنقاذ 
المؤسسة
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كلمة أولى:

اليساريون اآلن وهنا
* بقلم األستاذ محّمد الحمدي   

أنا  للمحبّة..  نفتقد  اليوم  للحريّة..  نفتقد  كّنا  »باألمس  درويش:  محمود  قال 
خائف

من غٍد ألنّنا سنفتقد لإلنسانيّة«. ويقول مثل أجهل مصدره: »وحدها األشياء 
الّصغرى تعكس حقيقة اإلنسان واختياراته  الكربى«.

لن أقوم مبحاكمة اليسار سياسيّا وفكريّا وإيديولوجيّا فهذا املرشوع ال يقدر عليه 
إاّل أهل االختصاص ومراكز البحوث الكربى ولكّني سأتحّدث يف هذا من زاوية 
الزّمن عن أسباب  اليساريون يف هذا  أ مل يتساءل  الّسلوك األخالقي واإلنسايّن. 

انعزالهم السيايّس وعدم انغراسهم يف األوساط الشعبيّة؟
القيميّة التي تشّق صفوفهم والتي  إّن من أهّم األسباب يف نظري هي األزمة 

منعتهم
من بناء عالقات إنسانيّة جميلة مع الّشعب ومع بعضهم البعض. كيف يستطيع 
اليسارّي أن يساهم يف تحرير شعب أو توحيد أّمة إذا كان غري صادق مع نفسه، 
يكتفي برفع الّشعارات اتّجارا يف املناسبات وهو ال يقيم عالقة ذاتيّة نوعيّة مع 
رفيقه الذي يقاسمه األهداف الكربى؟ كيف يستطيع اليسارّي أن يجد حاضنة 
اجتامعيّة تساعده عىل الوصول إىل الّسلطة وتحميه إذا تعرّض إىل قمع الحّكام 
وهو ال يعرف شيئا عن أزمة جاره وأوجاعه التي قد تكون مرتبطة مبرض الجسد 
تحرير  عندنا  اليساري  يريد  والّدواء؟  الخبز  اشرتاء  عن  العجز  أو  اليد  أوقرص 
فلسطني وتوحيد األّمة العربيّة واإلنسانيّة جمعاء -وهذا حلم مرشوع ال جدال 
يف ذلك- لكن كيف يبخل مبساعدة من يشرتك معه يف هذا الحلم داخل وطنه 
الّصغري وكيف ال يقوم بواجبه األخالقّي واإلنسايّن تجاهه عندما يلّم به مكروه؟ 
اليساري عندنا ميكن أن يعادي رفيقه اليساري عداء مرضيّا وهو عىل استعداد 
للقطيعة معه نهائيّا من أجل موقع نقايّب أو حقوقّي أونتيجة االختالف معه يف 
كّل  أكتشف  لألسف  الفلسفيّة...  أو  السياسيّة  أو  الّنقابيّة  املواقف  موقف من 
يوم أّن عديد اليساريني يكتفون فقط بالخطابات والجمل الثوريّة التي ال تكرّس 
الّسلوك األخالقي واإلنسايّن السوّي وخاّصة من صاروا بعد الثّورة قادة أوزعامء 
وفقرهم  رؤاهم  ضيق  إىل  يعود  وهذا  أوسياسيّة  نقابيّة  هياكل  عىل  تربّعوا 

القيمّي وعجزهم عن القطع مع انتامئهم البورجوازّي الّصغري..
إّن أمثال هؤالء اليساريني يعتربونك عدّوا لدودا إذا مل تكن يف خندقهم السيايّس 
-أّي طرح-  كان طرحهم  وإن  أبواقهم حتّى  بوقا من  وتصبح  بهم  تتمّسح  ومل 

متهافتا  ومامرساتهم يف الواقع املعيش مشينة ومقرفة!
ال  وبالتّايل  شعبا  يحّب  أن  يستطيع  ال  امرأة  يحّب  مل  من  »إّن  بعضهم:  قال 

يستطيع
أن يحّب قضيّة«. وقياسا عىل ذلك أقول: إّن اليساري إذا مل يتعاطف مع رفيق 
أوأّي إنسان ذي محنة يف األرض فإنّه بالّضورة ال يستطيع أن يحّرر شعبا وبالتّايل 
ال يستطيع أن يساهم يف توحيد أّمة فضال عن توحيد العامل. كم يحتاج اليسارّي 
يف بالدنا إىل التعلّق باملحبّة واإليثار والّصدق والتّضحية وهي قيم كرّسها الّشعراء 

الّصعاليك يف العرص الجاهيّل وطاملا تغّنوا بها يف أشعارهم..
كتبت ما كتبت ليس من باب التّشهري بـ»الّرفيقات والرّفاق« أو من باب التشّك 
منهم فالقضيّة ال تتعلّق يب بقدر ما تتعلّق بوضع األصبع عىل داء ينخر الّضمري 
اليسارّي  ال بّد من عالجه حتّى ال يجد اليساريون يوما أنفسهم يتامى يعيشون 

خارج دائرة التّاريخ.
الحزبيّة  والرشنقة  املقيتة  الفئويّة  مع  بالقطع  مطالب  وُهنا  اآلن  اليسار  إّن 
الضيّقة وعليه أن يسرتجع وهج القيم الجميلة التي برّش بها اليساريون الثّوريون 
عرب العامل  وعليه أن يقوم بنقد قاٍس لسلوكه األخالقّي واإلنساين قبل أّي يشء 
آخر إذا أراد أن يتبّوأ املكانة الحقيقيّة التي هو جدير بها يف املشهدين السيايّس 

واالجتامعّي.
تنظيميّا  التاّمسك  عىل  اإلسالميني  ساعدت  التي  العوامل  من  فإّن  وللتّذكري 
والوصول إىل الحكم وإدارة شؤون بالدنا هو تجربتهم االجتامعيّة النموذجيّة يف 
تعاملهم مع بعضهم البعض. إنّهم يؤازرون كّل »إخوانهم« أو حتّى من ميتلك 
أطروحة قريبة من أطروحاتهم السياسيّة أو الفكريّة وقد يبدون التّعاطف حتّى 
مع أرشس أعدائهم خدمة ملرشوعهم ولعّل الكثري ما زال يتذكّر تلك الّزيارة التي 

قام بها وفد قيادّي من الّنهضة للّشاعر الصغرّي أوالد أحمد قبل رحيله.
يحتاج اليساريون إىل الّشجاعة لدراسة تجربة خصومهم واإلفادة منها!

صربي الرابحي 

مطالب  لتحقيق  التونسيون  عرفها  التي  املسارات  مازالت 
ثورتهم تتعرث كل يوم بالحواجز االقتصادية و السياسية و التي لنئ 
شكلت عائقا أمام تحقيقها فإنها أصبحت بدورها منتجة ألزمات 
تجاوزتها  قد  تونس  أن  كثريون  ظن  التي  الدميقراطية  املامرسة 

وأصبحت إحدى النقاط املضيئة يف فلك دول الربيع العريب.
بل  التونيس  املشهد  يف  تتأصل  أن  تستطع  مل  الدميقراطية 
إىل  االنتباه  تقتيض  مسبوقة  غري  أزمة  تعيش  بدورها  أصبحت 
مامرسة  عن  التونسيني  عزوف  تضمنها  التي  الشعبية  الرسائل 

حقهم االنتخايب.
االستنجاد  يتم  ال  أنه  التونيس  السيايس  املشهد  يف  الغريب 
التي  الجامعي  العزوف  ظاهرة  لتفكيك  االجتامع  علامء  بخربات 

توحد حولها التونسيون بعد أن صار توحيدهم مهمة صعبة.
الدميقراطية  العملية  جوهر  هي  االنتخاب  آلية  أن  املعلوم 
عن  التخيل  تم  أن  منذ  ذلك  حول  اثنان  يختلف  أن  ميكن  ال  و 
الدميقراطية املبارشة نحو الدميقراطية التمثيلية حيث يعرب الفرد 
تعرب  وهيئات  مجالس  إىل  يفيض  مام  حرية،  بكل  إرادته  عن 

بالضورة عن رغبة الناخبني يف منح الثقة ملرشحني بعينهم.
الفصل يف  التعريفات وان كانت متالزمة حيث ال ميكن  هذه 
مفهوم الدميقراطية دون الحديث عن االنتخابات قد يؤدي بنا إىل 
مراجعة الفهم الجامعي للدميقراطية نفسها ومدى جدواها لدى 

الناخب التونيس.
تغيري  االقتصادية  السياسية وتبعاتها  األزمات  استطاعت  مثلام 
نظرة التونسيني لثورتهم حيث تناوبت الحكومات املتعاقبة عىل 
فإن  - 14 جانفي من جوهرها،  ثورة 17 ديسمرب  إفراغ مطالب 
نفس هذه الظروف جعلتهم يكفرون بالدميقراطية وينسبون لها 
مطالب  أن  من  معيشتهم.فبالرغم  عىل  اثرت  التي  الخيبات  كل 
الكثري والكثري  الشعب كانت اجتامعية باألساس وهي تستوجب 
إىل  املطلبية  هذه  تحويل  أن  إال  االقتصادية،  اإلصالحات  من 
من  مبزيد  التضحية  بأن  الوعود  وتكرر  بإمتياز  سياسية  مطلبية 
الوقت سيفيض بالضورة إىل تحقيق مطالب التونسيني بالطريقة 
الدميقراطية، جعل منها أي الدميقراطية عائقا أمام الفهم السليم 
للتونسيني الذين يبدو أنهم صاروا ال يطلبون إال حياة كرمية تحت 

أي نظام للحكم.

إشكالية الديمقراطية واألحزاب
مل يعرف التونسيون التعددية الحزبية إال يف أواخر السبعينات 
أرضية  النقابية  الساحة  من  تتخذ  السياسية  التنظيامت  وكانت 

واسعة للدفاع عن قناعاتها خاصة بالنسبة لألحزاب اليسارية التي 
أصبحت مكونا رئيسياً منذ أن ظهر حزب الدميقراطيني االشرتاكيني 
يسارية  لتيارات  مجمعة  كانت  التي  االشرتاكية  مبرجعيته  للعلن 
تعرف  أن  قبل  اليمينية  األحزاب  ظهرت  ما  رسعان  ثم  واسعة 
املائتي  ناهزت  بأن  الثورة  بعد  واسعة  طفرة  السياسية  األحزاب 
املتابعون  تبني  جويلية   25 بعد  لكن  التوجهات  مبختلف  حزب 
للشأن السيايس تنامي ترذيل العمل الحزيب و تبخيس مساهمته 
يف تأسيس ساحة سياسية متوازنة استكامالً لتيار جارف ظهر بعد 
تبعاتها عن  التي تحملت األحزاب  املتكررة و  السياسية  األزمات 
طريق املحطات االنتخابية الكربى. لكن بالرغم من هذه النزعة و 
التي غذتها إجراءات 25 جويلية إال أن القوى الحية والفاعلة يف 
املشهد مازالت تعترب أن األحزاب السياسية هي مكون رئييس يف 
الحياة السياسية وهي الضامن التعددي للتوازن من خالل ترشيك 
كافة األطياف و التوجهات يف صياغة تونس الجديدة واملتجددة 

باملتغريات السياسية املتتالية.

رهان سعيد على االنتخابات
خالفاً ملوقفه من الدور األول لالنتخابات الربملانية أظهر الرئيس 
قيس سعيد بعض االرتياح لنتائج الدور الثاين والتي أعتربها عقابا 
السياسية  الحياة  رذل  الذي  السابق  للربملان  إستتباعيا  موقفا  أو 
النتائج.واملالحظ  واملامرسة الدميقراطية ككل حسب فهمه لهذه 
وسط كل هذا أن قيس سعيد أعترب منذ بداية إعالنه عىل خارطته 
خياراته  عن  يرتاجع  لن  أنه  االستثنائية  اإلجراءات  مرحلة  إلنهاء 
يف  عنها  للرتاجع  له  املعارضة  دعوات  رغم  نتائجها  كانت  مهام 
االنتخابات وعمقها  املنبثقة عن هذه  املؤسسة  عالقة مبرشوعية 
الشعبي و هي العبارة التي استعملها لدحض رسديات املرشوعية 
التي طفت عىل الساحة بعد الدور الثاين درءا ألزمة الدميقراطية 

يف تونس.
من  الكثري  آلمال  مخيبة  أتت  التي  النتائج  هذه  من  بالرغم 
ظننا  التي  الدميقراطية  باملامرسة  ارتباطها  حيث  من  التونسيني 
أنها أصبحت مامرسة أصلية يف الحياة السياسية ال يتخلف عنها 
أصبح  املفاهيم  من  الكثري  مراجعة  أن  يبدو  أنه  إال  التونسيون، 
رضورة قصوى يقتضيها املشهد حتى يتسنى تفكيك هذا السلوك 
الحياة  أن  عىل  ليربهن  التونيس  الشعب  اختاره  الذي  العقايب 
السياسية أصبحت معطبة وأن الدميقراطية مل تعد تعنيه و تعيش 
بالتايل أكرب أزماتها يف انتظار االنتخابات الرئاسية القادمة التي من 
تختلف نسب  ال  وقد  املستجدات  بكل هذه  ستتأثر  أنها  املؤكد 

املشاركة فيها عن سابقاتها اذا مل يتم معالجة املشهد.

تحت المجهر 

املشهد التونسي و أزمة الديمقراطية  
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* لطفي املاكني    

ذهبت عديد القراءات واالستنتاجات إىل أن انتخاب تركيبة مجلس 
كافية  غري  املايض  جانفي  نهاية  الثاين  دورها  التي جرى  الشعب  نواب 
للقول بأنه تم تركيز املؤسسة الترشيعية بل ال بد بحسب ما نص عليه 
دستور 2022 من انتخابات كذلك ملجلس الجهات واالقاليم الن ما جاء 
به الفصل 84 هو تأكيد عىل انه ال ميكن املصادقة عىل قانون املالية اال 
من  الكثري  يلفه  التأكيد  هذا  فإن  لذا  املجلسني  لكال  املطلقة  باالغلبية 
الترشيعية  الغرفة  مسار  أساسها  عىل  سيتم  التي  الكيفية  يف  الغموض 

الثانية.
ويبقى التساؤل االول مرتبطا بهذا البطء أو التغافل عن وضع اآللية 
والذي سيضم 72 عضوا  واالقاليم  الجهات  تركيبة مجلس  تنتخب  التي 
مبعدل 3 أعضاء عن كل جهة والذين سينتخبون بدورهم عضوا منهم 
ليكون ممثال لهم داخل مجلس االقليم املتكون من 24 عضوا توازيا مع 

عدد واليات الجمهورية.
ما  لتفعيل  املنتظرة  اآللية  عن  انشغالها  االطراف  عديد  تخف  ومل 
جاء به الدستور الجديد بخصوص املؤسسة الترشيعية )غرفتي الربملان 
واالقاليم  الجهات  مجلس  مقصدنا  وهنا  واالقاليم(  الجهات  ومجلس 
حيث كان يفرتض ان يكون املرسوم الذي يخّصه صدر يف الوقت نفسه 
مع املرسوم املنظم النتخابات مجلس نواب الشعب اال ان ذلك االغفال 
الترشيعية  االنتخابات  ستفرزه  ما  ملالحظة  ودامئا  منه  يفهم  يكون  قد 
من نتائج ستكون يف كل الحاالت محررا لتوازنات داخل الربملان الجديد 
حتى وإن كانت من نفس املنظومة املهيمنة وهذا ما كشفته االيام التي 
تلت االعالن عن النتائج االولية للّدور الثاين لالنتخابات الترشيعية حيث 
انطلقت بعض االطراف التي ضمنت عددا من املقاعد يف الحديث عن 

توازنات مع من  للبحث عن  تكتالت وسعيها  تشكيل 
يقاربها يف االفكار واملرجعيات.

* تجاذبات
خافية  تعد  مل  التي  التجاذبات  لهذه  يكون  قد 
انعكاساتها اذا ما انيطت للربملان الجديد مهمة اعداد 
حيث  واالقاليم  الجهات  مجلس  النتخاب  مرشوع 
ان  باعتبار  التوازنات  ملنطق  خضوع  هناك  سيكون 
دون  املؤهلني  منهم  ستحدد  لعضويته  الرتشح  رشوط 
عىل  جهة  كل  وستبحث  داخله  مبقعد  للفوز  غريهم 

تعزيز متوقعها باملؤسسة الترشيعية )الغرفتني( مبا ان مترير اي ميزانية 

التي  الهامة  االخرى  املشاريع  من  وغريها  املطلقة  لالغلبية  سيحتاج 
الجميع غافل عنه مبا  ان  نعتقد  ما ال  توفر حزام سيايس وهو  تتطلب 
الجمهورية  رئاسة  واولهم  التنفيذية  السلطة  ذلك  يف 
للعشوائية  منظورهم  من  يرتك  لن  املسار  ان هذا  اذ 
او للحسابات الخاطئة خاصة وان هناك بعض االسامء 
التي دافعت عن مرشوع الرئيس مل تتمكن من ضامن 
مقعد بالربملان الجديد وارجعت ذلك )وهذا من خالل 
ال  اطراف  اىل  االعالم(  وسائل  من  بعدد  ترصيحاتهم 
لذلك هي  ككل  للمسار  والقبول  االرتياح  بعني  تنظر 
لها  املوالني  تصعيد  عىل  وعملت  نجاحهم  عرقلت 
حتى وان كانت اعدادهم محدودة من ذلك املنطلق 
سيتم العمل وبحسب املحللني عىل تأمني تركيز الغرفة الترشيعية الثانية 

لتكون سندا للغرفة االوىل التي عرفت تركيبتها.

* دور فاعل
الجهات  مجلس  )اي  الثانية  الغرفة  ان  االستنتاجات  تذهب  كام 
واالقاليم( قد تكون دعامة للقوى املساندة ملسار 25 جويلية من زاوية 
تواجد بعض االسامء التي ال يجب ان يكون مقترصا عىل الربملان فقط 
انتخاب  »تأسيسية«  منظورهم  من  هي  والتي  الظرفية  تستوجب  بل 
عدد منهم مبجلس الجهات واالقاليم استنادا اىل كون ما جاء به الدستور 
الحكمة  من  البد  لذلك  املؤسسة  غرفتي  بني  يوازي  االقل  عىل  الجديد 
الجهات  برتكيبة مجلس  والرتاخي يف عالقة  الربملان  كليا عىل  الرتكيز  يف 

واألقاليم باعتبار ان مصادقته تحتاج كذلك لالغلبية املطلقة.

* رهانات وعوائق
هي  العام  للشأن  املتابعني  عن  الخافية  غري  املفارقات  أهم  تبقى 
استكامل  بعد  حتى  الترشيعية  املؤسسة  ستواجه  التي  الرهانات  حجم 
اذ ان هناك مواعيد  الجهات واألقاليم(  الثانية )مجلس  الغرفة  انتخاب 
البلدية  االنتخابات  واولها  قرار واضح بخصوصها  اتخاذ  قادمة البد من 
بعد  منتهية  الحالية  ملجالسها  سنوات  الخمس  مدة  تكون  ان  املفرتض 
اشهر قليلة من السنة الحالية وهي بدورها ستعرف تجاذبات كبرية ذلك 
دوائر  ويف  االفراد  عىل  جرت  التي  الترشيعية  االنتخابات  تداعيات  ان 
ضيقة )تقريبا بكل بلدية( ستربز يف عالقة بالرتشحات خاصة ملن مل يفوزوا 
مبقعد بالربملان اضافة اىل توضيح نهايئ لدورها اذ دستور 2022 ال ينص 
السلط  بقية  مع  وعالقتها  املحلية  السلطة  بصالحيات  تتمتع  انها  عىل 
استفهام  محل  مازالت  التي  الدستورية  املحكمة  تركيز  كذلك  االخرى. 
السلطات  لتداخل  حدا  ستضع  التي  وهي  تركيزها  عىل  الحرص  بعدم 
وحدود مهامها ويبقى السؤال االهم ما مدى قدرة املؤسسة الترشيعية 
القيام  من  البالد  تاريخ  من  املفصلية  املرحلة  هذه  الربملان يف  وتحديد 
مبا  الصالحيات  محدود  الجديد  الدستور  مبوجب  اصبح  ان  بعد  بدوره 
انه وظيفي وليس سلطة ترشيعية لها عديد االجراءات النافذة يف عالقة 

بالسلطة التنفيذية وأولها الحكومة.

مجلس الجهات واألقاليم

هل هو إستكمال للمؤسسة التشريعية أم لرتميم التوازنات مع الربملان 
الجديد وماذا عن املحكمة الدستورية؟

ـ البد من 
توضيح العالقة 

بين غرفتي 
التشريع لتجنب 
التصادم بينهما!!

منظمة أنا يقظ في ضيافة دار الشباب أكودة

تجربة نجاح بطلتها غادة بلقاسم
انتظم يف اطار اتفاقية الرشاكة بني دار الشباب أكودة و منظمة:« أنا يقظ« لقاء شبايب بدار الشباب 
أكودة قامت بتنشيطه الشابة: نهى العذاري وأرشفت عليه ممثلة املنظمة مبكتب سوسة اآلنسة : وداد 
حمودة وذلك يف اطار شهر ضٌد الفساد الذي تنظمه منظمة »أنا يقظ« وقد اندرج هذا اللقاء تحت 
استثنائية  نجاح  واإلتيان عىل قصة  لطرح  الشهر  اإلختيار هذا  تٌم  وقد   tour speakers tour عنوان 
صنعتها بامتياز السيدة املتألقة غادة بالقاسم/ مهندسة ، مدربة ، مغنية راب و صاحبة قناة خاصة عىل 
اليوتيوب إضافة إىل صانعة محتوى.التي تعترب منوذجا حيا للنسج عىل منواله من طرف شباب أكودة 
أبرز ما أتت  بالحارضين و من  الذي استفاد كثريا من أهم ما جاء ورصده بإمعان يف لقاءها املبارش 
عليه السيدة غادة بلقاسم تعداد صفات نجاحها املتمثلة يف االنضباط،املوهبة و خوض كل التحديات 
وتوطيد الجانب العالئقي بني الشباب وأرسته باعتباره العمود الفقري لبناء الشخصية عاطفيا و وجدانيا 
للشعور باألمان النفيس. هذا وقد القت مداخلة ضيفة دار الشباب أكودة التجاوب الكيل من الحضور.
يحيى
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حديثه  يف  والتالميذ  االولياء  جمعية  رئيس  الزهروين  رضا  اعترب 
املادي  الوضع  ان  مبا  مجانية  تعد  مل  التونسية  املدرسة  ان  لـ»الشعب« 
للعائلة اصبح عامال اساسيا يف تحديد نجاح التالميذ بعد ان كانت متثل 
مصعدا اجتامعيا الغلب رشائح املجتمع التونيس منذ عقود وبالتايل فإن 
تغري الوزراء ال معنى له اذا مل تتغري االسرتاتيجية التي عىل اساسها تكون 
املنظومة الرتبوية. وأكد انه عىل الدولة التونسية االرساع بتجاوز ما ظهر 
التنسيق  أهمية  مع  العمومية  املدارس  بأغلب  ونقائص  اخالالت  من 
وترشيك منظامت املجتمع املدين واألولياء عند وضع تلك االسرتاتيجية 
من  الرتبوية  املؤسسات  عليها  التي  النقائص  وعدد  اهدافها،  لتحقيق 
ذلك االكتظاظ باالقسام وفقدان املرافق االساسية من ذلك الرقم الكبري 
وتفشيّ  مبحيطها  االمن  انعدام  اىل  اضافة  للامء  تفتقر  التي  للمدارس 
التمدرس وتداعيات  الخطرة واالنقطاع عن  العنف والسلوكات  مظاهر 
ال  انها  اذ  الرتبوي  املردود  عىل  واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع  تردي 
تحفز االطار الرتبوي وال التالميذ عىل التعلم من هذا املنطلق فان ادخال 
تغيري عىل رأس الوزارة يستدعي ان يكون الوزير حامال ملرشوع حتى ال 
تكون العملية تحويرا حكوميا بال فائدة يف وقت نحتاج فيه اىل سياسات 
حقيقة ورؤية واضحة وآليات لالنجاز النقاذ املؤسسة الرتبوية العمومية 

مام هي عليه جراء غياب االرادة الحكومية ليكون ذلك واقعا.

* مهارات الناشئة
اشار رئيس جمعية التالميذ واألولياء ان الظرفية تستدعي االستثامر 
املدريس واملواد  للزمن  االمثل  الصغرى واالستغالل  االقسام  الحقيقي يف 
املطلوبة لتنمية مهارات الناشئة والرتكيز عىل امتالك اللغات التي تفتح 
ان  واالرقام  املعطيات  كشفت  ان  بعد  مستقبال  للدراسة  واسعة  افاقا 
الفرنسية  اللغة  يف  الضعف  بسبب  عليها  اقباال  تعرف  ال  شعبا  هناك 
املواد  تدريس  فرضت   1991 سنة  منذ  ادخلت  التي  التغريات  ان  ذلك 
العلمية يف املستويات االبتدائية باللغة العربية وعند الدخول يف املرحلة 
من  يرافقها  وما  الصعوبة  تكون  وهنا  الفرنسية  باللغة  تدرس  الثانوية 
فشل لذلك البد من ارساء آلية التشاركية عند وضع الربامج حتى ال يكون 
دور االولياء شكيل بل البد ان يكون فاعال يف وضع حد لعديد الظواهر 

املتفشية مثل العنف واالنقطاع املبكر عن الدراسة.

* الزمن المدرسي
رضورة  ذلك  من  املدريس  الزمن  أهمية  عند  الزهروين  رضا  توقف 
وهو  منه  الفائدة  تحصل  حتى  االطراف  جميع  مع  بالتشاور  مراجعته 
الحاصل بأغلب دول العامل بغرض التخفيف عن التالميذ واملدرسني من 
ذلك ان تقديم العودة اىل مقاعد الدراسة ستمكن من الرتفيع يف اعداد 

املنتدبني من املدرسني وتهيئة وبناء مؤسسات تربوية جديدة.
كام يجب استرشاف مهن املستقبل بالرتكيز عىل الذكاء االصطناعي  

وال  متغري  العامل  الن  التشاركية  اطار  يف  دامئا  املهني  التكوين  وتدعيم 
يجب ان يقترص التشغيل عىل القطاعات الداخلية بل هناك فرص هامة 
والتوجيه  التكوين  يواكبها  ان  باتت معلومة والبد  بالخارج يف مجاالت 
املدريس والجامعي كذلك الن العملية الرتبوية ال تقترص عىل التدريس 
فقط بل يجب ان تكون أوسع وأشمل لتكوين شخصية املتعلم وهذا ما 
اىل مختصني  االمر  يحتاج  ماديا وحضاريا وهنا  املتقدمة  الدولة  تكرسه 
املؤسسة  رهان  الن  للمستقبل  والتخطيط  التعليمية  الربامج  وضع  يف 
التعليمية العمومية هي شأن مجتمعي بالدرجة األوىل وهو ما يتطلب 
املستقبلية  االسرتاتجيات  بوضع  للرتبية  االعىل  املجلس  يحسمه  ان 
واملعنوية  املادية  الراحة   اسباب  وتوفري  الجديدة  باالجيال  للنهوض 

والنفسية للمربني باعتبارهم ركائز العملية الرتبوية.

رضا الزهروني رئيس جمعية األولياء والتالميذ لـ »الشعب«

ـ تغيري االسرتاتيجية وليس تغيري الوزراء واملؤسسة الرتبوية 
تنتظرسياسات حقيقية ورؤية واضحة وآليات النقاذها

ناجح مبارك    

تشهد عديد الوزارات واملؤسسات  الحكومية ومواقع 
منذ  احتامالت  عدة  عىل  مفتوحة  شغورات  دبلوماسية 
»مكلف  بخطة  فهم  تعيينهم  تم  ومن  سنة  من  اكرث 
بالتسيري« مثلام هو الحال يف مؤسسة اإلذاعة او مؤسسة 
التلفزة ومثة نية عرب عنها وزير الشؤون االجتامعية مالك 
العامة  االدارة  توحيد  إىل  العودة  إمكانية  تؤكد  الزاهي 
للمؤسستني ولكن حتى ذلك األمر فإن التكليف بالتسيري 
هو السمة البارزة يف املرافق االدارية عىل اختالفها. ومن 
هذه املرافق ما تعلق بخطط الوالة وآخرها يف صفاقس 
بعد اقالة الوايل فاخر الفخفاخ وتم تسليم تسيري الوالية 

مؤقتا الحد املعتمدين األول.
فإن  للشغورات  الراصد  يقظ«  »انا  منظمة  وحسب 
لوالية  اإلداري  املصري  الكاف وباجة تعيش نفس  واليات 

من  اخر  وال  تفويض  او  تعويضهام  وعدم  الوالينب  اقالة  بعد  صفاقس 
متعددة  وهي  الوايل  بعهدة  املناطة  املهام  لتسهيل  القريبة  الواليات 
وتقتيض العمل والتفرغ واالمضاء عىل عدة تراخيص ووثائق إدارية تهم 
املواطنني وأصحاب املؤسسات وأصحاب املصالح املعطلة  وجرت العادة 
مع الحكومات املتعاقبة منذ الثورة عىل التعويض اآليل لعدد من الخطط 
عند الشغور باالقالة او العزل. كام أن عدة مواقع إدارية داخل الوزارات 
تشكو من الفراغ بعد هجرة بعض املديرين او احالتهم عىل التقاعد او 

رشف املهنة.
العامة  الثقافية مثال اإلدارة  الشاغرة يف وزارة الشؤون   ومن املواقع 
ملعهد الرتاث واملركز الوطني للسينام والصورة ومعاهد الفنون واملوسيقى 
الراجعة بالنظر للوزارة وكانت الوزيرة حياة قطاط القرمازي قد فتحت 
بالتململ  دفع  ما  الوزارة وهذا  الكفاءات من خارج  أمام  التناظر  باب 

العامة  النقابة  داخل  ومن  الوزارة  داخل  من  االدارية  الكفاءات  داخل 
للثقافة الرافضة الشكال االنتدابات بامللفات والتناظر من خارج السلك 
اإلداري املشرتك التابع لوزارة الشؤون الثقافية. وكانت وزيرة الثقافة قد 
بادرت بتكليف عدد من املوظفني بتسيري هذه املؤسسات ذات الصبغة 

االدارية وغري االدارية.

وكاالت وهيئات عامة دون مديرين 
فعدة  الثقافة  وزارة  عن  والتخطيط  االقتصاد  وزارة  حال  يختلف  ال 
مواقع شاغرة يف االدارات العامة الراجعة بالنظر لهذه الوزارة ومن ذلك 
التونسية لالستثامر واملعهد  والهيئة  الخارجي  باالستثامر  النهوض  وكالة 
وقتي  تكليف  تم  وقد  الكمية  والدراسات  التنافسية  للقدرة  التونيس 
لعدد من املوظفني بالتسيري الوقتي ممن ال تتوفر فيهم القدرة االدارية 

االستثامرات  جلب  خصوص  يف  للتفاوض  والقانونية 
تعيشها  حساسة  فرتة  يف  والتصورات  الرؤى  وتطوير 
ذات  اإلداري ميس عدة مؤسسات  الفراغ  البالد. وهذا 
صبغة إدارية وتجارية مثل الصيدلية املركزية واملؤسسة 
للرصد  العامة  اإلدارة  و  البرتولية  لالنشطة  الوطنية 
الجوي وكأن األمر حالة عامة بني مختلف الوزارات وان 
التكليف بالتسيري قاعدة ال استثناء.  وال يختلف الحال 
داخل  ومواقع  إدارات  فعدة  السيادة  املؤسسات  يف 
الرئايس  الديوان  مدير  وأهمها  شاغرة  الرئايس  القرص 
وخاصة بعد استقالة او اقالة نادية عكاشة من منصب 
مع  السنة  عن  يزيد  ما  منذ  الرئايس  الديوان  مديرة 
تواصل الشغور يف مستشاري الرئيس. وان كانت وزارة 
الداخلية ال تشكو من فراغ إذ يبادر الوزير توفيق رشف 
الدين إىل التعويض اآليل فإن وزارة الخارجية والتونسيني 
التنفيذي  املكتب  أعضاء  قال  فراغ  من  تشكو  بالخارج 
لنقابة السلك الدبلومايس ومنهم الكاتب العام ابراهيم 
العامني  والقناصل  السفراء  بني  حالة   30 الثالثني  تتجاوز  انها  الرزقي 
والقناصل ومن هذه السفارات الشاغرة عىل أهميتها بيكني واملانيا وكندا 

وقطر وتركيا وإيطاليا.

الموفق اإلداري وهيئة حقوق االنسان
اإلداري  املوفق  مثل  الجمهورية  لرئاسة  بالنظر  الراجعة  املؤسسات 
األخرى  تشكو هي  األساسية  والحريات  اإلنسان  لحقوق  العليا  والهيئة 
الفراغ اإلداري والتسيريي وكل هذه الفراغات عىل مستوى التسيري كانت 
اتخاذ  مستوى  عىل  ال  واالدارات  املؤسسات  سري  عىل  انعكاسات  لها 

القرارات فقط بل يف تنفيذ االلتزامات وتنفيذ الخطط والربامج. 

أغلبهم مكّلفون بالتسيير

مئات الشغورات يف مناصب إدارية عليا !!
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مازالت حادثة غرق مركب جرجيس تثري 
ضجة كبرية وتطرح العديد من التساؤالت 
غذتها  ترصيحات رئيس الجمهورية خاصة 
مدبرة  إغراق  عملية  عن  حديثه  بعد 

ومقصودة
وذكّر الرئيس بأنه »عاهد أهل جرجيس 
مبعرفة الحقائق كاملة« بيد أّن الوقت مّر 
واإلجراءات طالت، ومل تربز الحقيقة، رغم 
أنّها كانت  القرائن تشري إىل  أّن جملة من 
اغتيال«،  وعملية  إغراق  عملية  عن  عبارة 

عىل حد قوله.
بعد ذلك جاء قرار وزارة الداخلية بإعفاء 
املدير العام لحرس الحدود وإطارات أمنية 
يأخذ  امللف  من  جعل  ما  وهو  بجرجيس 
مام  القضايئ  الصعيد  عىل  جديدا  منعرجا 
القادمة  املرحلة  أو  األيام  تشهد  أن  يرجح 
قال  ملن  اإليقافات  من  بسلسلة  القيام 

سعيد أنهم من قاموا بإغراق املركب

ومحاسبة  الحقيقة  بكشف  مطالبة 
المتورطين 

أنّه  كنيس   عيل  والباحث  الناشط  أفاد  »الشعب«  به  ترصيح خص  يف 
موجودين  غري  مفقودين   10 اآلن  إىل حد  ويوجد  كغرباء  أبناءنا  دفن  تم 
وطالب مبحاسبة كل من تورط يف هذه الجرمية واعترب املتحدث أن ما وقع 
من إقاالت منذ مدة يرتجم تقصري الجهات األمنية يف امللف. وأفاد املتحدث 

أن تقصري الجهات األمنية يتمثل 
األمنية  السلط  مسؤولية  أن  يف 
واملحيل  الجهوي  املستوى  عىل 
باألساس  تتمثل  جرجيس  يف 
يف  عدم البحث عن املفقودين 
ناهيك عن اآلثار املوجودة عىل 
وقع  ما  أن  تؤكد  التي  الجثث 
وهو  عادية  غرق  بحادثة  ليس 
البحر    عرض  يف  وقع  حادث 
حيث وجدت  أثار عىل الجثث 
املتحدث  واعترب  طبيعية   غري 
ما حدث ميثل شبهة جرمية  أن 
اعتداء  وجود  لوحظ  حيث 
جسدي وأثار عىل الجثث وقال 
الحقيقة  كشف  هو  مطلبنا  إن 

وتحميل املسؤوليات عىل املستوى اإلداري والقضايئ مشريا إىل أنه سيستمر 
اعتصامهم أمام املعتمدية إىل حني كشف الحقيقة .

يقع  التي  الخاطئة  للمعطيات  حد  ووضع  الحقيقة  كشف  إىل  إضافة 
تداولها بشأن امللف.

منذ  أنه  البحار  جمعية  رئيس  بوراسني  الدين  شمس  أفادنا  جانبه  من 
تاريخ 26 سبتمرب ونحن نطالب رئيس الجمهورية بالتكثيف من البحث من 
اجل الكشف عن التقصري وخاصة يف ما يتعلق بعدم كفاءة املسؤولني العىل 

املستوى املحيل والجهوي يف التعامل مع األزمة
وقال إن حراك جرجيس يبارك اإلقاالت األخرية وتوجيه التهم للمتورطني 

وكذلك اعرتاف الدولة  بالتقصري يف التعامل مع فاجعة جرجيس.
أجل  من  والقبور  القضية  توظيف  أموال  عىل  الحصول  وبخصوص 
بل  فقط  إداريا  األشخاص   مبحاسبة  املتحدث   طالب  الشارع  احتقان 
سياسية واجتامعية وخاصة تكثيف املجهودات وغلق امللف نهائيا وتحديد 

املسؤوليات .

عىل  والدويل  الوطني  العام  الرأي  اطالع  رضورة  إىل  املتحدث  دعا  كام 
مستجدات فاجعة أبناء جرجيس ومطالبها من اجل كشف الحقيقة ومعرفة 
مصري املفقودين  وكشف الحقيقة كاملة يف ضل وجود مغالطات عدة يف 
امللف إىل جانب اإلهامل والتقصري الذين جسدتهام بعدم التحرك للبحث 
عمليات  أوقفت  جمعيته  أن  وأوضح   الفارط  سبتمرب  يف  املفقودين  عن 
السلطات  أعلمتهم  أن  بعد  سبتمرب   26 يوم  فيها  انطلقت  التي  البحث 
السواحل  قبل خفر  من  إيقافهم  تم   17 واملفقودين  املركب  بأن  الجهوية 
الليبي رغم عثورهم عىل جثث قبالة سواحل جرجيس عىل بعد 30 ميل 
من امليناء. وأفاد املتحدث  أن جمعية البحارة هي جمعية مختصة يف البيئة 
والتضامن االجتامعي واعترب أنه تم  تكثيف مجهودات البحث بالتعاون مع 
وهو  أحمر  خط  التضامن  أن   معتربا  األهايل 

عمل قانوين يف إطار العمل الجمعيايت.
املركزية  السلطات  املتحدث   وطالب   
مفقودين   10 مصري  لتحديد  الجهود  ببذل 
وخاصة كشف الحقيقة ووضع حد للمعطيات 

الخاطئة التي يقع تداولها بشأن امللف .
للمنتدى  الرسمي  الناطق  أشار  جهته  من 
واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس 
رئيس  خطاب  أن  إىل  عمر  بن  رمضان 
فيام  الكافية  اإلجابات  يقدم  مل  الجمهورية 
رئيس  خطاب  ووصف  جرجيس  ملف  يخص 
الجمهورية بالتوصيفي دون قرارات واضحة .

وأفاد محّدثنا أن ملف الهجرة غري نظامية 
الواضحة  اإلجراءات  من  مزيدت  يتطلب 
مع  التعاطي  يف  فعالة  اسرتاتيجية  ودراسة 
الحكومات األوروبية حتى ال تتحول تونس إىل مجرد رشطة حدود لحامية 

مصالح الدول األوروبية.
 ودعا إىل رضورة االشتغال أكرث عىل إدماج ملّف الهجرة مع ملّف حقوق 
عرض  يف  تائهة  أرقام  مجرد  إىل  التونيس  الشباب  يتحّول  ال  حتّى  اإلنسان 
البحر مشريا إىل أن  أهايل املنطقة لهم قناعة بأن األجهزة األمنية متورطة 
يف هذا الحادث، خاصة عرب عمليات الدفن غري القانونية، مفيدا أن رئيس 

الجمهورية مل يقدم اإلجابات الرضورية ملعرفة الحقيقة.
من جهته ويف ترصيح لوالد أحد املفقودين سليم زريدات قال إن التعرف 

عىل الجثث كان عن طريق املالبس التي ارتداها الضحايا قبل مغادرتهم .
الشباب دون  العشوائية للعرشات من  الدفن  وانتقد املتحدث عمليات 

التعرف إىل هوياتهم.
أم إياد

حراك جرجيس يطالب  باملحاسبة السياسية 
واالجتماعية قبل املحاسبة اإلدارية 

بالتلميح والتصريح

طموحات وعوائق
* لطفي املاكني

الناشئة  أوضاع  عن  االحتجاجية  الوقفات  كشفت 
اكرث  ولنكن  وعوائق  صعوبات  من  ومعاناتها  والشباب 
تكون  حتى  الرسمية  الهياكل  قبل  من  تعطيالت  وضوحا 
الرياضة  يف  متعددة  انشطة  خالل  من  املجتمع  يف  فاعلة 
منها والتي كانت اىل وقت غري بعيد تعترب من ذوي الحظوة 
املرافق  اليوم من غياب الهم  نراه  ما  لكن  ماديا ومعنويا 
االساسية يتبني ان ما تعانيه الرشيحة الشبابية من تهميش 
مل يعد مقترصا عىل املقيمني  باملناطق الداخلية والنائية بل 

امتد اىل مناطق تحسب عىل أنها راقية.
يالمس  ال  خطاب  والصعوبات  العوائق  تلك  ويرافق 
الواقع بل يصور لهم »واقعا« اخر رغم يقينه انهم متمكنون 
من التكنولوجيات الحديثة ومطلعون اكرث من غريهم عىل 
ومتغريات  تطورات  من  العامل  ارجاء  مختلف  يجري يف  ما 
اليه اصال خاصة  ينتبهون  اليه وال  لذلك هم ال يستمعون 
وهو من خالل وسائلهم تلك وعىل مدار الساعة عىل علم 
مبا يكابده الشباب مبختلف القطاعات من حجب لحقوقهم 
مرحلة  يف  وهم  االفضل  اىل  وتوقهم  لطموحاتهم  وعرقلة 
عمرية تكون باملحصلة تطلعاتهم مغايرة ملن يريد تكبيلهم 

وابقائهم يف دوائر ضيقة ال تتسع الحالمهم.
ويف  للمستقبل  رؤية  عن  للحديث  نروج  كيف  اذ 
الوقت نفسه نغيّب الشباب وهم بنسب عالية منهم اليوم 
مختلف  تكون  ان  يفرتض  بحيث  الجامعات  خريجي  من 
االليات محفزة لهم للمشاركة وتقديم تصوراتهم ملستقبل 
التي  العمرية  الفئة  من  انهم  بحكم  االسايس  محركه  هم 
هؤالء  وليس  والتنفيذي  القرار  مواقع  بأغلب  ستتموقع 
القادمة  العقود  متغرّيات  يواكبوا  لن  سنهم  بحكم  الذين 
او يكونوا فاعلني فيها وقس عىل هذا املثال وغريه كثري يف 
اكرث من مجال وقطاع لذلك تتواتر االخبار عن اعتصاماتهم 
اآلفاق  وفتح  وضعياتهم  تسوية  اجل  من  واحتجاجاتهم 
مناهج  يف  عميقة  مبراجعات  مطالبتهم  ذلك  واىل  امامهم 

التعليم والتكوين والبحث.
هو  مجتمعنا  منها  يعاين  التي  االشكاالت  اكرب  من  ان 
به  اوىل  بدرجة  املعنية  الفئات  مع  والحوار  االصغاء  عدم 
اىل  نرمي  كيف  اذ  والشباب  اليافعني  تحديدا  نقصد  وهنا 
بناء اسرتاتيجيات يف شتى املجاالت دون االستامع اىل آرائهم 
ومتشجنة  عنيفة  افعالهم  ردود  تكون  لذلك  ومقرتحاتهم 
وتكريس  والهيمنة  الغرض  منطق  اىل  يرمز  ما  كل  تجاه 

عقلية الوصاية اىل ما ال نهاية له.
الحاصلة من حولنا ال تحتمل مزيدا  التطورات  ان  اذ 
من اهدار الوقت والدوران يف ذات املكان وتشكيل اللجان 
يف  الرأي  البداء  حتى  ترشكهم  ال  هي  بل  متثلهم  ال  التي 
من  اكرث  العمرية  مرحلتهم  بحكم  جيدا  يدركونها  مسائل 
االفضل وفق  اىل  تطلعاتهم  غيبت  والتي  وتركيبتها  اللجان 
منطقهم للحقبة الزمنية القادمة لذلك تعددت االعرتاضات 
عىل مختلف اللجان التي تتشكل للتقييم او لالختبار والتي 
تخضع مهام حاول البعض اظهار حسن النوايا لنوازع ذاتية 
بالجامعة  الكفاءات  عديد  منه  تعاين  ما  وهذا  وانطباعية 
التونسية التي تبحث عن فرصتها لتكون فاعلة خاصة وان 
اقدر عىل  الحركة تطورات هم  تتعاقب ويف هذه  االجيال 

فهمها من االجيال التي تسبقهم.
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قال الباحث املغريب جواد الرباع لـ »الشعب« اّن بني الهاجس األمني 
والخيار الدميقراطي والتنموي تُطرح املسالة الجهوية وكيف لنا الخروج 
منها اىل املسالة الوطنية واإلقليمية والعاملية فاإلشكالية طُرح الرباع يف 
أّن  الرباع  الباحث املغريب جواد  الرتايب قال  الدولة مبجالها  سياق عالقة 
الرشوط واملقومات الكفيلة بنقل الجهوي من مطلب سيايس اىل سياسة 
تنموية مرتبطة باملجال ويف املقابل اىل أي حد للفاعل املركزي االستعداد 
اىل  املركزي  منظور  تحت  اداري  منظور  من  بالجهوي  لالنتقال  والرغبة 
جهوية ترابية؟ وهل ان الجهوية ستسعى اىل تحقيق دميقراطية تنموية؟ 
فيه؟  والتحكم  الرتايب  املجال  يف  املركزي  انتاج  إعادة  الجهة هي  ان  ام 
ميكن  حد  أي  واملحيل؟واىل  املركزي  بني  السلطة  اقتسام  ميكن  وكيف 
املحلية  السياسة  ان  األسفل؟ وهل  او من  القاعدة  بناء دميقراطية من 
التنمية  رهان  عن  وماذا  الرتايب  املجال  وإدارة  الضبط  بهاجس  مرتبطة 
لألبحاث  العريب  املركز  استضاف  اإلشكالية  هذه  ملعالجة  والدمقرطة؟ 

ودراسة السياسات الباحث املغريب جواد الرباع.
بدمقرطة  تتعلق  األوىل  املوضوع  هذا  لتناول  فرضيتني  أّن  وأضاف 
ما  والثانية  املحلية  الدميقراطية  يسمى  ما  او  الرتايب  ملجالها  الدولة 
تكون  جديد،فهل  من  باملحيل  عالقته  يف  املركز  رسم  إعادة  يسمى 
املقاربة التشاركية يف الحكم حال الزمة الدميقراطية املحلية عرب توسيع 
الكربى  االشكاليات  احدى  الجهوية  املسألة  تعترب  السياسية؟  املشاركة 
التي يرتبط حلها بالحكم الرشيد فقد كانت اغلب األنظمة العربية قبل 
اليوم فقد أصبحت  تحوالت 2011 تحرص الحكم والتنمية يف املركز.اما 
الدميقراطية املحلية مطلبا ملحا كحل لتطوير التنمية بشكل عام فهل أّن 
املسألة الجهوية مرتبطة بظروف وسياقات خاصة فقط. ام هي املسألة 
املسألة  ترشيع  تم  لقد  الدميقراطي،  والتحول  التنمية  لدعم  جوهرية 
الجهوية عرب بعض دساتري املنطقة العربية واىل ترسيخها وترجمتها نظرا 
للرهانات األساسية السياسية واالقتصادية واالدماجية وهي التي تسهم 
يف دعم وترسيخ الدميقراطية. اال انه من الرضوري ان نعي كيف تشتغل 
املؤسسات السياسية للدولة يف ظل مركزية القرار،فقد أصبحت الدولة 
وبقيت  واالقتصادية  واالجتامعية  السياسية  املطالب  تلبية  عىل  عاجزة 

حارسا للشأن االمني وبالتايل اصبح السؤال واملطلب كيف ميكن للدولة 
ان تعيد التفكري والتدبري يف إدارة مجالها الرتايب إذ يُقابله سؤال اخر كيف 
يُصنع القرار يف مجاله املحيل وكيف تتم صناعة السياسات املحلية.اإلجابة 
عن هذا السؤال يأيت متعّددا ومتنوعا، معرفية ابستيمولوجية،تنظيمية، 
ترابية.ويبقى  اجتامعية  سياسية  لرهانات  تخضع  فالجهوية  ثقافية، 
الرهانني الرضوريني هام االهم بني الدميقراطية والتنمية والثاين هو إعادة 
هي  الجهوية  املسألة  فإّن  لإلشارة  املحيل.  املستوى  عىل  املركزي  انتاج 
التي طرحت ازمة الحكم املركزي وكانت البديل لحكم جديد له فلسفته 
السياسية واالجتامعية والتنموية وهي اختيار اجتامعي وتنموي ورضورة 
واالجتامعية  السياسية  اإلشكاالت  فان  وللتذكري  املركزي  الحكم  إلصالح 
املحلية  او  الجهوية  التي طرحت  املغرب هي  يف  عموما  الحكم  وأزمة 

كخيار اسرتاتيجي لتحقيق وحدة املجتمع والدولة.

وظائف االختيار المحلي
وامتيازات  ووظائف  اعتبارات  عدة  املحلية  للمسألة  أّن   وأشار 
مركزية  وظيفة  لها  ان  السياسية.كام  واملامرسة  التعددية  توفري  أهمها 
عند صياغة وسن الدساتري باعتبار ان الحكم املحيل يضمن الخصوصية 
الوظيفة املركزية  أّما  الحقوق والحريات.  املحلية والتوسيع من هامش 
الثانية هي وظيفة تنموية. اما الثالثة فهي تجاوز الحكم املركزي وإعطاء 
البديل. إذ أمام االحتجاجات املحلية واملطالب والتوازنات كان ال بد من 
ترشيك املحيل يف صنع القرار. الوظيفة الرابعة هي تنموية محلية تتعلق 
باملشاركة يف اتخاذ القرار لالندماج االجتامعي واالقتصادي وهو ما يسهل 

باملقابل تنفيذ السياسات العمومية.

دوافع تبني الخيار المحلي
الذي  األول  والدافع  السيايس  الهاجس  هو  »يعترب  بالقول:  وأنهى 
يهدف اىل دمقرطة املؤسسات املحلية وتدعيم الالمركزية عىل املستوى 
املحيل وضامن مشاركة املواطنني عىل هذا املستوى، أّما الدافع الثاين فهو 
اقتصادي ويتمثّل يف هاجس التنمية الرتابية او ما يُسمى التدبري الجيد 

او الحكامة الرتابية. الدافع الثالث هو اجتامعي متعلق أساسا بالدوافع 
االجتامعية ومتعلق بسؤال العدالة االجتامعية يف عالقتها بالدولة وواقع 
التنمية يف الوطن العريب عموما. سيام عندما تحولت وظيفة الدولة يف 
بالدينامكيات  املرتبط  املركزية  وهاجس  ضغط  تحت  الغربية  الدول 
أوروبا  شهدتها  التي  االحتجاجات  وطأة  وتحت  االجتامعية  والتحوالت 
املقاربة األمنية قد فشلت اىل  العربية.خاصة وان  الدول  أوال ثم بعض 
حد كبري وبات من الرضوري البحث عن مقاربة بديلة فكانت املقاربة 
أّما  الدمقرطة«...  ورهان  التنمية  رهان  تعتمد  التي  املحلية  التشاركية 
اإلدارة  تقبل  او  تتحمل  محوري  سؤال  حول  فيرتكّز  هنا  األهم  السؤال 
السياسية املركزية منافسة اإلدارة والبدائل املحلية؟ وهل للمركزي قناعة 
باقتسام هذه السلطة مع الفاعل املحيل؟ او هل يعترب املركز ان الجهة 
الرتايب  املجال  باعتبارها  الجهة  بني  منيز  واننا  سيام  الكل  من  جزء  هي 
وبني الجهوية كسياسة واسرتاتيجيا الجهوية كإدارة محلية. وبني الجهوية 
السياسية والجهوية يف سياق الدولة املركبة وبني الدولة املوحدة ويبقى 
الحديث عن الجهوية ضمن الوعي باملشاكل العالقة عىل املستوى الرتايب 
كام يجب التمييز بني الجهوية والالمركزية التي تعني تحويل القرار اىل 
الجهات املحلية وبينها وبني الحكم الذايت وهو االعرتاف من طرف الدولة 

بإقليم معني إلدارة شؤونه بذاته.
احمد

الباحث المغربي جواد الرباع:

املسألة الجهوية واشكالية الديمقراطية والتنمية  

 في انتظار جرد بين معهد التراث ومدارس الطبخ

مأكوالت واطعمة متنوعة يف أيام الطهي العربي 
كان جمهور مدينة الثقافة عىل موعد مع أشغال ايام الطهي العريب 
والذي تنظمه  الجامعة التونسيّة للمطاعم السياحيّة، مبشاركة وزارات 
السياحة والشؤون الثقافية والخارجية وعدد من سفارات الدول العربية 
املعتمدة بتونس حيث أكد رئيس الجامعة التونسية للمطاعم السياحية 
الصادق كوكة ان هذه التظاهرة متكن الفاعلني السياحيني وزوار تونس 
عىل  اثرائه  ومحاولة  التونيس  للمطبخ  الرتايث  املخزون  عىل  االطالع  من 
مر الحقب مام ولد بصمة تونسية يف املاكوالت واالطعمة وساهمت يف 

التعريف ببالدنا كوجهة سياحية. 

وتهدف أيّام الطهي العريب، ، ، إىل تثمني تراث الطبخ التونيس والعريب 
والرتويج له محليا ودوليا خاّصة وأنّه أصبح من الركائز األساسية للجذب 
خالل  من  العربية.هذا  السياحية  الوجهات  صورة  ودعم  السياحي 
حضور عدة وجوه من عامل الطبخ والطباخني واملؤثرين يف عامل االطعمة 
واملرشوبات إذ ال ميكن الفصل بني املأكول واملرشوب بأنواعه حسب ما 
أكد عليه الناقد والكاتب كامل قرار واالرث التونيس من االطعمة وفنون 
متأّصل  األمر  وهذا  مصاحبة.  مرشوبات  من  يقدم  مبا  ملتصقة  الطبخ 
التظاهرة  املتوارثة. كام تهدف  التونسية والعادات والتقاليد  الثقافة  يف 
الرتاث واملخزون  العربيّة وإحياء  الدول  السياحي بني  التدفق  إىل دعم 
الخاص باملطبخ العريب وتبادل الخربات والتجارب املختلفة يف هذا املجال 
وتجسيد العديد من األهداف النبيلة املشرتكة.وهذا ما أكد عليه الطباخ 
يف  مامثلة  ومسابقات  تظاهرات  عدة  الذي حرض  بلعيد  وفيق  املتميز 
فرنسا وكندا والدمنارك والذي أوضح للشعب أهمية اثراء املنتوج التونيس 

عامل  ميثل  الذي  املخزون  هذا  وابراز  املاكوالت  من 
جذب وقوة دفع للسياحة يف تونس والعامل العريب. 

للرتاث  الوطني  باملعهد  املستشار  املحافظ  وكان 
صالح الفالحي قد تحدث يف مداخلة له حول تثمني 
من  انطالقا  واملتوارثة  القدمية  واملاكوالت  االطعمة 
األمثال الشعبية والذاكرة الجمعية، مستشهدا بأمثال 
والوسط  التونيس  بالجنوب  واملاكوالت  األطباق  من 
بني سيدي بوزيد وقفصة خاصة وهو ما دعا الشاف 
ألكل  جرد  يقرتح  بلعيد  وفيق  الطبخ  ملادة  واملدرس 

بني  وثيق  تعاون  يف  طبخها  وكيفية  الصولها  موجز  وتقديم  املأكوالت 
املعهد الوطني للرتاث ومدارس الطبخ والسياحة وعّددها بني العمومي 
والخاص ماّم سيمكن من حرص االطعمة وكيفية تقدميها واستشهد كذلك 
بتفوق عدة بلدان أوروبية من خالل احرازها عىل جوائز عاملية للطبخ 
مثل الدمنارك التي منعت عىل املطاعم داخلها استعامل املواد والخرض 

والغالل من خارج املقاطعات الدمناركية لتثمني منتجاتها. 
مشروع الطريق السياحي

تضّمن برنامج أيّام الطهي العريب تنظيم معرض للأمكوالت التقليدية 
العربية وللمنتوجات الغذائية والبيولوجية والصناعات التقليدية ومنتدى 
عريب تحت شعار »تراث وتنوع يف خدمة السياحة العربية«، إىل جانب 
املطبخ  تراث  تثمني  لسبل  ستخصص  العمل  ورشات  من  عدد  تنظيم 
العريب والتعريف به كرافد للجذب السياحي وورشة لالستثامر يف الرتاث 
الغذايئ العريب وخاّصة صناعة  الطهي العريب.من املشاريع املدعمة من 

الوكالة األملانية للتعاون الدويل نذكر مرشوع »ماكلتنا« 
وعرض الطريق السياحي لالكلة التونسية« 

ورشة  عىل  كذلك،  التظاهرة،  برنامج  ويتضمن 
ستبحث آفاق الرتويج لألطباق العربية التقليدية ودعم 
مكانتها يف مجال سياحة املطبخ يف البلدان العربية.هذا 
والتي  العربية  الدبلوماسية  البعثات  من خالل حضور 
دعت للحضور عدد من الطباخني العرب مثل شادي ابو 
العربية  اململكة  من  ويارس جاد  فلسطني  خديجة من 
من  وشوميشا  الجزائر  من  فصيح  ونصرية  السعودية 

املغرب وعالء الرشبيني من مرص. 

السياحة الغذائية منتوج عالمي
الوجهة  نحو  العرب  السيّاح  جذب  إىل  التظاهرة  منظمو  يطمح 
السياحية  للمطاعم  التونسية  الجامعة  التونسية حيث كانت  السياحية 
استحسان  ونالت  الدبلوماسية  الرمضانية  املائدة  تنظيم  يف  نجحت 
الطهي  ايام  لتصبح  التظاهرة  تطوير  إىل  باعضائها  حدا  مام  الحضور 
نظّمت  التي  للسياحة  العاملية  املنظمة  تظاهرة  من  واستلهاما  العريب 
يف اسبانيا املنتدى العاملي للسياحة الغذائية والطهي مبأكوالته املتنوعة 
من عالمات ورموز الهوية ومن دوافع اختيار الوجهات السياحية. ومن 
آليات تطوير اإلقامات وتحرص عدة نزل ومطاعم عىل تأمني اختصاصات 

دورية لالطعمة واملاكوالت. 
ناجح مبارك 



17 الخميس 9 فيفري 2023 - العدد 1733 
اقتصاد

املواد  تضخم  نسبة  أّن  التونيس  املركزي  البنك  أكد  
تاريخيا  ارتفاعا  تسجل  ان  ميكن  تونس،  يف  املؤطرة 
سنة 2023 ببلوغها 15،5 باملائة مدفوعة بأسعار هذه 
ان  عىل  املحروقات  عن  الدعم  بإلغاء  وكذلك  املواد 

يرتاجع التضخم إىل 12،8 باملائة العام املقبل.
التطّورات  عن  االخرية  نرشيته  يف   البنك،  وأضاف   
االقتصادية والنقدية واآلفاق عىل املدى املتوسط، ان 
هذا االرتفاع يأيت بعد أن بلغت نسبة تضخم املواد 
وأرجع  فقط.  باملائة   6،3 قرابة   2022 سنة  املؤطرة 
متوقعة  ارتفاعات  اىل  أساسا  الصعود  هذا  البنك 
والطاقة  األغذية  قطاع  يف  املؤطرة  املواد  السعار 
الدعم  صندوق  اصالح  برنامج  وان  علام  والخدمات 

تعديالت  يتضمن   2026 اىل   2023 سنة  من  املمتد 
عىل أسعار املواد املؤطرة مصحوبا بتحويالت نقدية.

االسعار  استمرار  ان  متصل،  سياق  يف  والحظ،    
العاملية ملنتوجات الطاقة وغياب حيز صلب ميزانية 
الدولة سيدفع اىل ادخال عدة تعديالت عىل اسعار 

الطاقة. 
وستكون  الطبيعي.  والغاز  الكهرباء  يف  زيادات 
والكهرباء  املحروقات  ألسعار  املرتقبة  للزيادات 
املنتوجات  اسعار  عىل  انعكاسات  الطبيعي  والغاز 

والخدمات املؤطرة األخرى خالل السنوات القادمة.
  ويأيت تحليل البنك ضمن سياق يؤكد توجه نسبة 
لتصل  اإلرتفاع سنة 2023  التضخم بشكل عام نحو 

باملائة   8،9 مستوى  اىل  تنزل  ان  عىل  باملائة   11 اىل 
باملائة سنة  بلغت نسبة 8،3  وأنّها  سنة 2024 علام 

.2022
دفعت  بالتضخم  املحدقة  املخاطر  أّن  البنك  وذكر    
املديرية  الفائدة  نسبة  من  الرفع  اىل  ادارته  مجلس 
 8 اىل مستوى   2022 ديسمرب   30 يوم  اجتامعه  خالل 
فيفري   1 يوم  اجتامعه  عليها خالل  ابقى  التي  باملائة 
2023 وانه سيستخدم كل الوسائل لكبح جامح االسعار.

إطار  يف  بودن  حكومة  أي  الحكومة  وتخطّضط   

إصالح منظومة دعم املحروقات، إللغاء الدعم عن 3 
أصناف من املحروقات مع موىف 2023 لتبلغ أسعارها 
الحقيقية ولكنها تؤكد يف املقابل انها ستعتمد آليات 

اخرى لرتشيد الدعم  بالنسبة اىل املواد الغذائية.
البنزين  وهي  املحروقات  أسعار  تعديل  ويشكل 
العادي والغازوال والبنزين الخايل من الرصاص، من 
تتفاوض  الذي  الدويل،  النقد  توصيات صندوق  اهم 

تونس معه حول خطة إصالحية متوسطة األمد.
ناجح 

حسب البنك المركزي 

نسبة التضخم قد ترتفع إىل 15،5 ٪ 
واألسعار ستلتهب اكثر 

يف ترصيح لـ »الشعب« قال فوزي الزياين الخبري يف السياسات الفالحية 
أنه من املؤكد أن مادة الحليب ستكون مفقودة يف شهر رمضان وهذا 
تجد سلط  أن  دون  أشهر  منذ  بظاللها  ألقت  الحليب  أزمة  منتظر ألن 

اإلرشاف حال ولو وقتيا لهذه األزمة.
وأشار املتحّدث أن مخزون الحليب قد بلغ  يف السنة الفارطة يف نفس 
الفرتة حوايل 30 مليون لرت أما هذه السنة فاملخزون منعدم ويبلغ اإلنتاج 
اليومي حوايل  يبلغ االستهالك  بينام  يوميا حوايل مليون و300 ألف لرت 

مليون و800 ألف لرت وهو قابل لالرتفاع يف شهر رمضان.
األمرين من  يعاين  التونيس  أنه منذ أشهر واملستهلك  الزيّاين  وأوضح 
النقص الفادح يف مواد الحليب والسكر والزيت النبايت وبصفة أقل ماديت 

القهوة واألرز. 
ثقافة »الندرة«   والحظ أن وضعية جديدة يعيشها املستهلك وهي 

للمواد الغذائية.

املواد  عىل  رمضان  شهر  يف  سرتتفع  التي  الطلب  نسبة  أن  والخوف 
الغذائية وبالخصوص عىل الحليب ستخلق مناخا متوترا ويف املقابل مل نر 
أي تحرك أو مبادرة من سلط اإلرشاف لتقديم بعض الحلول لهذه األزمة.

وأفاد أنه قد بلغ اىل مسامعهم  أن املواد الغذائية املهداة من الشقيقة 
ليبيا ستسخر لشهر رمضان غري أنه ال ميكن  أن تفي بالحاجة. أّما بالنسبة 
أن  إىل  مشريا  رمضان  شهر  يف  بكرثة  مستهلكة  مادة  يعّد  فإنّه  للبيض 
العرض سيكون يف مستوى الطلب مذكرا أن املخزون االسرتاتيجي للبيض 
يف رمضان الفارط كان يف حدود الثالثني مليون بيضة بينام هذه السنة 

سيكون يف حدود العرشين مليون يف أحسن الحاالت.
وحول الحلول العاجلة قال املتحدث  أن الحكومة يجب أن تلجأ إىل 
مادة تستهلك يف شهر رمضان  أهم  الحليب  توريد كمية محدودة من 

لتغطية النقص الفادح وللتخفيف من معاناة املستهلك التونيس. 
النبايت ويف املقابل يبدو هذا الحل مستبعدا ألن املالية العمومية تعيش أزمة  والزيت  كالسكر  األخرى  املواد  بقية  عىل  ينطبق  وهذا  حقيقية 

والقهوة واألرز. مشريا إىل  أن النقص يف املواد الغذائية املستوردة يعود 
إىل األزمة التي تعيشها املالية العمومية من جهة واىل سياسة التخفيض 
األخرى فهي متوسطة وطويلة  الحلول  أّما  الدعم من جهة أخرى.  من 
املدى أوال العمل عىل املحافظة عىل املربني الرأس املال األول يف منظومة 
الحليب وذلك من خالل خالص سعر لرت الحليب للمريب يف حدود 1750 
مليم عوض عن 1340 مليم اآلن. فالبد من التذكري أن املريب ومنذ سنوات 
الخارس األول دون تدخل سلط اإلرشاف مام  تنهار وهو  املنظومة  يرى 
النقص يف  )يقدر  الجوار  القطيع وتهريبه اىل دول  التفريط يف  إىل  أدى 

القطيع ب 30%(.
ثانيا رضورة االعتامد عىل البحث العلمي الفالحي للعمل عىل تحسني 
اإلنتاجية والجودة وكذلك التحسني الورايث للسالالت. فاإلنتاجية يف تونس 
ضعيفة جدا وبإمكاننا مضاعفة اإلنتاج بنفس عدد األبقار إذا ما عملنا 

عىل تحسني ذلك.
عىل  باالعتامد  املحلية  العلفية  الزراعات  تطوير  عىل  العمل  ثالثا 
حسن استعامل املياه املستعملة املعالجة لتجنب استرياد املواد العلفية 

وللمساهمة يف تحقيق االستقاللية الفالحية املرجوة.
رابعا التمويل امليرس وهذا مطلب كل الفالحني يف مختلف القطاعات. 
كام  محظوظة  قليلة  لفئات  إال  متاح  وغري  منعدم  تونس  يف  فالتمويل 
البّد من التفكري يف بعث هيكل بنيك تعاوين لتمويل املشاريع الفالحية 
الغذائية  سيادتنا  وتضمن  القطاعات  دميومة  تضمن  تفاضلية  بفوائض 

الوطنية.
أم إياد

فوزي الزياني 

هذه املواد ستشهد نقصا يف شهر رمضان والسياسات الخاطئة ستؤدي إىل نتائج وخيمة

طوابير من المستهلكين للقهوة

ارتفاع متواصل يف األسعار وديوان التجارة عاجز عن التعديل 
يالحظ املار من االنهج املوازية للسوق املركزية حاالت االكتظاط لطوابري من املواطنني ينتظرون مئات الغرامات من القهوة ومنهم من يطول 
انتظاره دون جدوى ويبدو أّن أفق الحل منعدمة أو تكاد حسب أصحاب املحالت ممن تحدثنا إليهم وهم يحّملون ديوان التجارة املسؤولية وهم 

منتظمون يف غرفة وطنية لقيل القهوة وهي املزود الرئيس للمقاهي بأصنافها والنزل عىل تعددها وهي التي تقتني الكمية االهم يف السوق.
 يعّد الديوان التونيس للتجارة املحدث مبقتىض املرسوم عدد 6 لسنة 1962 الجهة الوحيدة التي يخول لها تزويد مادة القهوة باعتبار »االمتياز 
الحرصي«  الذي يتمتع به يف هذا املجال والذي يتحمل املسؤولية املبارشة والكاملة لتزويد السوق بصفة عادية وتوفري مخزون احتياطي ملواجهة 

تزايد الطلب عىل هذه املادة يف مواسم الذروة )شهر رمضان- املوسم الصيفي -عطلة آخر السنة(.
ويرى ديوان التجارة ان سبب نقص املادة األولية يعود إىل االرتفاع املتواصل لسعر القهوة يف السوق العاملية، و مل يعد الديوان التونيس للتجارة 
قادرا عىل تزويد مصانع القهوة بحاجياتها من مادة القهوة الخرضاء علام وأن ارتفاع األسعار السوق العاملية مل يؤخذ بعني االعتبار يف هيكلة األسعار 
املحددة من طرف وزارة التجارة هذا ما يجعل  القطاع  يعيش منذ أكرث من 7 أشهر أزمة مزدوجة غري مسبوقة يف غاية من الخطورة حسب الغرفة 
الوطنية لقيل القهوة ما  أدى إىل غلق مصانع قيل القهوة لعدة أسابيع، وتهدد استمرارية أنشطته ودميومة مؤسساته، فباإلضافة اىل النقص الكبري يف 

مادة القهوة الخرضاء، تتكبد املؤسسات املختصة  يوما بعد يوم خسائر فادحة جرّاء تجميد هيكل األسعار منذ أكرث من سنتني. 
سوق موازية 

 الفقدان الحاصل يف مادة القهوة أّدى إىل تفاقم السوق املوازية يف جميع الجهات وهو ما ميثل خطرا عىل النسيج الصناعي الوطني وعىل صحة 
املواطنني من حيث غياب الرقابة عىل جودة املنتوج. ، ولهذا السبب طالبت  الغرفة النقابية الوطنية لقيل القهوة  بالتحرير الكيل والفوري للقطاع، 
الذي يعد تنافسيا بامتياز، سواء عىل مستوى توريد القهوة الخرضاء أو عىل مستوى تحديد أسعار البيع عىل غرار القهوة املقلية والرسيعة الذوبان 

املستوردة، عمال بالوعود واالتفاقات التي سبق أن أبرمتها مع السلطات املعنية والتي مل يقع تفعيلها إىل اليوم. 
ناجح 
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حسني عبد الرحيم    
فيلم »حرقة« الذي بدأ عرضه الجامهريي هذا االسبوع بدور العرض 
العام بعد أن فاز العام املايض عّدة جوائز بعد عرضه يف اسبوع »نظرة 

خاصة« مبهرجان كان وهو ما يشكل تقديرًا نقديا للفيلم .
وحوادث  البوعزيزي«  »محمد  لحادثة  كتابة  إعادة  هو  السيناريو 
بتغيري  وتقام  مشابهة موضعها من »سيدي«بوزيد«ل«تطاوين«  إنتحار 

بعض التفاصيل .
»عيل« عاطل عن العمل كام عرشات األلوف من الشباب يقوم ببيع 
الوقود املُهرب عىل الطرقات يف الجنوب ويعيش منفرًدا يف مكان خرب 
ان يدفع  بينام يعمل عىل إدخار األموال يك يستطيع  بعيد عن دارهم 
ليك  للبوليس  رشوة  دفع  الوقت  نفس  يف  يضطر  »حرقة«..بينام  تكلفة 
يتغاىض عن مامرسته لتجارة غري رشعية،ميوت والده بالرسطان بينام عليه 
يف  ليعمل  موطنه  يرتك  ان  عليه  الذي  االكرب  اخيه  مع  له  أختني  رعاية 
السياحة يف شواطئ ونُزل الحاممات واليستطيع سوى أن يدبر قوت يومه 
ويستطيع أن يدفع معلوم الكراء الباهظ بعد موت األب تكتشف األرسة 

أنهم مهّددون بالطرد من املنزل نتيجة لعدم الوفاء لقرض قد استدانه 
األب ومل يسدده ،يضطر عيل تحت ضغط وغواية الحصول عىل أموال 
البنك لدارهم للذهاب ليك يقود شاحنة  تكفي لدفع الدين قبل حجز 
تهريب البنزين من منطقة صحراوية عىل الحدود حيث يطارده البوليس 
ولكنه ينجح ىف الهرب والعودة ،وبينام يبيع البنزين املهرب يعنفه عون 
البوليس للحصول عىل رشوة لكنه يقاوم وينتهى به األمر مقيًّدا ويحصل 
البولييس عىل كل متحصالت البيع اليومي بالقّوة وتحت التهديد!يذهب 
أحد،  واليسمعه  طرده  فيتم  والوالية  البلدية  دار  يف  للشكاية  »عىل« 
يعطي كل األموال التي كان أدخرها لدفعها للمهربني منظمي »الحرقة« 
ألختيه اللتان تذهبان للحاممات عند أخوهم اآلخر بينام، يذهب هو ليك 
يشعل النار يف جسده أمام الواليه! بينام املارة ال يهتمون.. املشهد األخري 
لإلنتحار يجاوره مشهد آخر لعيل وهو يجلس عىل الشاطى بينام األختان 
يسبحان يف بحر الحاممات مام يخفف من طابع الحكاية الواقعية والتى 
سوى  يفعل  مل  ناثان«  »لطفي  املخرج  والداين  القايص  تفاصيلها  يعرف 
اعادة لرسد الوقائع اليومية والتى تلخصها صفحات الحوادث عن انتحار 

شباب يئس من ايجاد حلول ملشاكلهم اإلجتامعية املهولة لكن عمل فيلم 
سيناميئ ينبغي ان يكون مختلفا عن تحقيق إستقصايئ لصحيفة إخبارية 
عىل السينام معالجة مآيس واقعية ليس بأساليب الصحافة وخاصة إذا 
كانت حوادث يعرف تفاصيلها الجميع ونتج عن تداعياتها مواجهة بني 

املجتمع مبجمله وجهاز القمع.
املمثل »آدم بييه« قام بدور »عيل« بإقتدار وهو ما أستحق عليه عدة 
يف  مبني  هو  كام  األوربية  األطراف  متعّدد  ااإلنتاج  متويل  دولية  جوائز 
نهاية الفيلم مع العديد من اإلسهامات التقنية األوروبية.. املوزع للفيلم 
مهتمة  وهي  شباب  ويديرها  أسسها  جديدة)هاكا(  توزيع  رشكة  هي 
برتويج األفالم التى تتناول املسائل اإلجتامعية من تونس ومن بالد عربية 
تواجه  والتي  املستقلة  األفالم  لرتويج  ومفيد  طيب  عمل  وهو  أخرى 
العديد من مشاكل التوزيع واالنتشار التجاري يف ظل تقلص أعداد دور 
ممثليها  بأسامء  التجاري  الطابع  ذات  لألفالم  مديريها  وتفضيل  العرض 
النظر  بغض  التذاكر  لشباك  الجامهري  تجتذب  والتى  املعروفني  النجوم 

عن املضامني.

فيلم »حرقة« تمثيل ملأساة »البوعزيزي«

بالمكتبة العمومية بوفيشة

الدورة الثانية لأليّام 
الثقافية »األدب 

والثورة«

 تحت إرشاف املندوبية الجهوية للثقافة بسوسة 
واملكتبة  للمطالعة  الوطنية  اإلدارة  مع  وباإلشرتاك 
العمومية  املكتبة  احتضنت  بسوسة،  الجهوية 
التي  الثقافية،  األيام  من  الثانية  النسخة  ببوفيشة 
تتنزل تحت شعار: األدب والثورة« وذلك أيام 5 و7 
و8 فيفري 2023 وقد شهد اليوم االفتتاحي 5 فيفري  
مداخلة لألستاذ والشاعر الفلسطيني: الهادي دانيال 
األبعاد والحدود«   / بعنوان: األدب والثورة  مداخلة 
، يف حني قّدمت األستاذة : رجاء الفاريس محارضتها 

عىل موضوع الثورة يف األدب الفرنيس .
يحيى

صدر للّدكتور الطيب الطوييل كتاب: »دراسات 
يف اإلرهاب والتعليم« عن الرشكة التونسية للنرش 
وتنمية فنون الرسم يف طبعته االوىل كتاب بـ 176 

صفحة من الحجم املتوسط.
يقول الدكتور الطيب الطوييل يف سياق مقدمة 
واملحارضات  الدراسات  من  مجموعة  انه  كتابه 
بداخل  وملتقيات  ندوات  يف  قدمتها  كنت  التي 
غور  لسرب  مني  محاولة  وخارجها  التونسية  البالد 
ظاهرة االرهاب واالملام مبختلف جوانبها التاريخية 
لفهم  سبيال  أنري  علني  النفسية  والسوسيولوجية 
املسار التي أدت اليها والتي أدت اىل ظواهر سلبية 
أخرى كام حاولت إلقاء الضوء عىل بعض الظواهر 
يف  تفاقمت  التي  السلبية  االخرى  االجتامعية 
املجتمع التونيس بعد الثورة، فاالرهاب يف الحقيقة 
ارهابات كثرية متمثلة يف عديد الظواهر االجتامعية 
والنفسية الخطرية واملنترشة يف مجتمعنا وهي التي 
املتمثل  االخطر  لالرهاب  الطريق  وعبدت  سهلت 
يف التطرف الديني والفكر التكفريي القاتل واملدمر.

الكتاب  هذا  الطوييل  الدكتور  قسم  وقد 
باالرهاب  صلة  له  ـ  األول  القسم  يف  قسمني  إىل 
االرهاب  مواجهة  يف  تونس  عن  وهو  خصه  الذي 

التونسية  والشخصية 
والتأثريات  والتدين 
االسالمي  للتطرف  املدمرة 
االسالمية  املجتمعات  يف 
االرهابية:  والحركات 
االمتداد  ـ  التاريخ 
املواجهة  واسرتاتيجيات 
بني  والغرب  والرشق 
والفكر  والقطيعة  الحوار 

الخلدوين والواقع العريب.
الثاين  القسم  ويف 
التعليم  لرتاجع  خصصه 
أزمة  وتفاقم  التونيس 
االجتامعية  النظريات 
التعليم  وازمة  للتعليم 

املنظومة  وتراجع  واآلفاق  الواقع  بني  تونس  يف 
االجتامعية  الظواهر  ببعض  وعالقتها  التعليمية 
السلبية واستقالة أولياء التالميذ املظاهر واألسباب.

ووفقا لذات السياق يرى الدكتور الطوييل اّن 
االرهاب مثل وال يزال االشكالية االهم التي تواجه 
املجتمع التونيس حيث كان خطرا يف كل املستويات 

االفراد  حياة  عىل  واالصعدة 
وعىل  املجتمعي  والنسيج 
والصعيد  االقتصادي  املستوى 

الثقايف والديني والهويايت.
ساهم  ثان  موضوع  ويف 
يف  التونيس  التعليم  انحدار 
تدين املستوى الفكري وغياب 
الشاب  لدى  الناقد  العقل 
منظري  مكن  مام  التونيس 
استقطابه  من  االرهاب 
بدماغه  السهل  والتالعب 
األوامر  إىل  لالنقياد  وتطويعه 

بشكل أصم.
اكد  الكتاب  وبهذا 
من  انه  الطوييل  الدكتور 
الرضوري جمع هذه الدراسات يف كتاب مساهمة 
منه يف إلقاء الضوء عىل األشكال الواعية والالوعية 
لالرهاب وبيان أسبابه العديدة ألن اسباب االرهاب 

كثرية من بينها وجع الحياة.
* العريب الزوايب

صدر حديثا

دراسات يف اإلرهاب والتعليم كتاب للدكتور الطيب الطويلي

نظمت جمعية قدماء جامع الزيتونة واحبائه 
املريب  دار  جمعية  مبقر   2023 جانفي   21 يوم 
الرتاث  حول  علمية  ندوة  تونس  الخرضاء  بباب 
الطاهر  »محمد  املرحوم  للعالمة  الغزير  العلمي 
ابن عاشور« وذلك يف اطار احياء ذكرى مرور 50 
االساتذة  من  نرية  نخبة  مبشاركة  وفاته  عىل  سنة 
يف  املشاركون  قدم  وقد  الدين  وعلامء  والباحثني 
من  وثرية  حية  مداخالت  العلمية  الندوة  هذه 
محمد  العالمة  مآثر  حول  تحوم  جلستني  خالل 

الطاهر ابن عاشور.
بوزغيبة  محمد  ترأسها  االوىل  الجلسة  ـ 
وكانت  تغيب  الذي  املناعي  حسن  د.  لـ  تعويضا 

املداخلة االوىل للّدكتور سامل االطرش الذي خصها 
قدم  فيام  ومجتهدا  اصوليا  عاشور  ابن  عن 

الدكتور محمد بوزغيبة يف مداخلته قراءة 
الدكتورة ليىل  اما  يف فتاوي ابن عاشور 
مداخلتها ضمن  قدمت  فقد  دغفوس 
قراءة حول تحقيق املخطوط عند ابن 
عاشور والدكتورة سلمى الاليف قدمت 
كودولوجية  دراسة  محورها  مداخلة 

لخط ابن عاشور
ـ الجلسة الثانية برئاسة الدكتور بولبابة 

حسني كانت املداخلة االوىل للّدكتور محمد صابر 
الثابت حول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور املؤلف 

واملحقق والدكتور عبد الله حامد يف مداخلة عن 
محدثا  عاشور  بن  الطاهر  الشيخ محمد 
الخليفي  عبدالوهاب  الدكتور  واما 
مقدمات  ضمن  مداخلته  فقدم 

تفسريا للتحرير والتنوير.
مبثابة  الذكرى  احياء  وكان 
وتكرميا  بالعرفان  واعرتافا  التحية 
االفذاذ  الزيتونة  اعالم  من  لعلم 
وتقديرا واجالال ملا قدمه من جليل 
الدينية  العلوم  يف  املأثورة  االعامل 

والرشعية واألدبية واللغوية والتاريخية.
* العريب الزوايب

بنادي دار المربي بباب الخضراء

ندوة علمية حول الرتاث العلمي للعالمة محمد الطاهر ابن عاشور
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قراءة يف ديوان » أوجاع الوقت« ملحّمد الزّمايل
» يجب أّل نهدر الوقت ألنّه جوهر الحياة«

            ابراهام لينكولن«
  » الوقت كالّسيف إن مل تقطعه قطعك«

»مثل عريب«     
منذ وعى الكائن البرشّي وجوده تفطّن إىل أّن 

طريقه مزروعة باألشواك و أّن هناك
عدّوا مرتبّصا به يف كّل لحظة : إنّه الزّمن أو 

الّدهر كام اعتاد الّشعراء أن ينعتوه.
وديوان » أوجاع الوقت«  للّشاعر » محّمد 

الزّمايل« يدور جلّه حول املوقف من  
الزّمن و املتزّمن فيه .

يف قصيدة » القّوالون« يرصخ الّشاعر يف وجه 
العرب الذين نبغوا يف اجرتار األقوال

صاغرا عن كابر دون أن » يعانقوا شوق الحياة«  
و أن يسايروا إيقاع عرصهم نتيجة

عدم إميانهم بالفعل و الخلق و اكتفائهم بعلك 
الكالم ماّم أفقدهم معنى وجودهم وظلّوا
يراوحون مكانهم يف حلقة دائريّة مفرغة.

وظّل الزّمان يرشف أعامرنا
ونحن كآبائنا نزرع

حقوال ال تنتهي
ونغرس من القول كرما و نخال

ومييض الزّمان ثقيال
لريوي ذات الحكاية.

وإذا كان اآلخر الغريّب يعيش لحظة ما بعد 

الحداثة فإّن العريّب ظّل عاجزا
 عن خوض مغامرة اإلبداع فال سالح له غري متْنية  

الّنفس باقتحام عامل
الحداثة لكّنه مل يحّقق شيئا من حلمه و ريض 

بالعيش »بني الحفر« عىل
 هامش التّاريخ .

يقول الّشاعر يف قصيدة » ما أضيع العمر..« 
عرص الحداثة منّني الّنفس ندخله   مضت عقود 

و نحن ننتظر
لقد ظّل العرب منذ قرون يحلمون بوالدة 

جديدة لكن شاخ الزّمان و مل
ينجزوا شيئا غري انتظار طلوع القمر.

حني شاخ الزّمن عىل رؤوس املإل
رصنا نقول كام يقولون

نرّدد ذات الكالم كأّي كالم
و بكّل برود : غدا طلوع القمر

إّن معاداة العرب للزّمن وعدم التّصالح معه 
جعلهم يف آخر السلّم الحضارّي

وهذا ما أغرى أعداءهم بغزوهم من جديد
 و تدمري مدنهم و قراهم  و نهب

 ثرواتهم املاديّة و الرمزيّة  ومل تعد فلسطني 
أسرية مبفردها وإمّنا انضاف

 إليها العراق الذي اكتسحته جنود الترّت الجدد 
»العلوج« الذين اقرتقوا

مجازر فظيعة  ضّد الّنساء و األطفال و الّشيوخ .

يقول الّشاعر يف قصيدته املعنونة بـ »تراب 
األرض جثامن«:

يف كّل بيت ثكاىل ينتحنب سدى نهر الفرات بدمع 
العني مآلن

لكّن الّشاعر رغم هذا  الواقع العريّب املرتّدي من 
» املاء إىل املاء«

مل يفقد بوصلة الّصمود و ظّل مؤمنا بأّن ساعة 
الّنرص قادمة ال ريب فيها

ما دامت روح املقاومة تسكن أطفال فلسطني 
الذين يذودون عن حامهم

بالحجارة  وما دام هناك شباب ال يخشون املوت 
و يرون أّن استشهادهم

مؤذن »بطلوع بدر ينري الّدروب«.  
إّن »الزّمايل« يف هذا الّديوان كان مسكونا بهموم 

العرب فصّور كّل
أحوالهم سواء يف لحظة االنكسار و العجز 

والهزمية ويف  لحظة الخيانة
والعاملة أم يف  لحظة الّصمود و التحّدي

 و املقاومة.
 وقد تلّونت قصائده بأحواله النفسيّة فبعضها 

ورد إيقاعها هادرا
مائجا و آيتنا عىل ذلك قصيدته » ال تنتظر 

أحدا« التي متيّزت برتديد
الحروف املجهورة الّشديدة مثل » الجيم و التّاء 

والقاف والباء ..«

والبعض اآلخر ورد إيقاعها مهموسا ليّنا ونلحظ 
ذلك يف نّصه

»ويبقى الّشهيد« الذي تواتر فيه حرفا الغّنة » 
امليم والّنون« وهام

من الحروف الرّخيمة العذبة و كذلك حرفا 
الّصفري »الّسني والّصاد«.

والحضور املكثّف لهذه الحروف أكسب القصيدة 
لحنا جنائزيّا حزينا

 وجعل الداّل يروي مأساة الّشهيد قبل املدلول .
يقول الّشاعر :

إن رغبتم خذوه إىل املقصلْه                                                                                        
و اقطعوا رأسه كام تبتغون

غدا يقينا يقينا غدا
سيطلع بدرا ينري الّدروب .

   محّمد الحمدي

مهرجان هن لألغاني النسائية في دورته األولى:

تثمني لفن اهلواية واستقطاب لنواد من جهات خمتلفة 
اسدل الستار عىل مهرجان هن لنوادي الغناء النسايئ  يف دورته 

االوىل التي احتضنها املركب الثقايف باملنستري وسط أجواء من 

املتعة والرىض عن الجهود املبذولة  يف التنظيم وتنوع الفقرات 

واملستوى الجيد للعروض التي قدمت خالل سهرات املهرجان 

الثالث وقد شاركت ضيفات املهرجان يف ورشات ودروس موسيقية 

أّمنتها مجموعة من االساتذة واالستاذات  

وفنانني وفنانات لفائدة  املشاركات 

واعضاء الفرق، كام انتظمت ندوة 

علمية مهمة شارك فيها اساتذة  علوم 

املوسيقى من املعاهد العليا كصفاقس 

وسوسة وتونس رصدوا خاللها مساهمة 

النساء يف تطور الفنون املوسيقية يف 

تونس يف أكرث من حقل كتابة وتلحينا 

وأداء لجنة التحكيم التي تكونت من 

األستاذة امينة الرصاريف واألستاذة 

سميحة بن سعيد واألستاذة شهرزاد 

هالل واألستاذ فاخر حكيمة اختارت ان 

تكرم النوادي املشاركة عن طريق توسيع 

التكرميات لتصل اىل خمس جوائز بدل ثالثة كانت مقررة وذلك 

بغاية تثمني العروض املقدمة التي عكست مستوى متطورا من 

الغناء الجامعي وقدمت فنونا اصيلة من الرصيد الوطني واملحيل، 

ليتوج بـ:

الجائزة الوىل: لنادي غنييل شوية من قفصة

الجائزة الثانية: لنادي عليسة من بني خيار ونادي حواء من 

الكاف

الجائزة الثالثة : نادي أصوات الواحة من تونس ونادي البية من 

سوسة

شارك نادي البية بسوسة مبجموعة من االغاين الرتاثية الصعبة 

بروح جامعية متميزة  كأغنية »زعمة يعافيك الدهر يا مشكايا« 

وأغنية »يا خيل سامل«

وأغنية »فييش فايدة نزيد نخبي« )ورغم اتساع النادي لواحد 

وعرشين مرددة اال ان األصوات بدت منسجمة كصوت واحد  

ودون نشازات او  تقطعات، وهي ميزة نحييهن عليها كشفت  

قيمة الجهد املبذول يف التدريب  .

النتائج حتمتها ظروف التسابق بني الفرق املشاركة  و عكست 

فلسفة هيئة املهرجان يف االحتفاء بالفرق التي تجشمت عناء 

التنقل واملشاركة يف هذه الدورة التأسيسية ، كام 

عكست صعوبة التاميز بني النوادي التي أظهرت مستوى 

راق يف فنون األداء السليم.

مهرجان »هن« للغناء النسوي يحتاج مزيدا من دعم 

وزارة الثقافة والهياكل الجهوية من اجل استيعاب 

الطلب الكبري عىل املشاركة ومن اجل حسن وفادة 

الفرق وعدم تكليفها مصاريف إقامة وتنقل وهي 

النوادي الهاوية، و يستدعي تدخل وزارة السياحة جنبا 

اىل جنب مع وزارة الثقافة لدعم هذا املهرجان الناشئ 

واملهم من جهة اضفاء الحركية الثقافية والسياحية،  

واملهم من جهة تثمني اإلرث الفني للجهات واالرث 

املوسيقي الوطني ومن اجل تشجيع هذه النوادي عىل 

االستمرارية واملداومة خدمة لرقي الفنون ودعم لتواجد 

النساء ضمن  فنون األداء الغنايئ تصديا ملحارصة الفكر الرجعي 

والثقافة املحافظة وانتصارا ملسار التحديث والفن الهادف.

سلمى الجاليص
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حسني عبد الرحيم     

» كاليغوال« ) العام37ـ  42 بعد امليالد ( اإلمرباطور 
الروماين الذي أصبح مثاآل للعنف والشذوذ هو نتيجة 
وعندما  طفآل  مازال  وهو  ارسته  عىل  مورس  عنف 
وانتهى  واإلحسان  باملالطفة  بدأ  امرباطورآ  أصبح 
لإلرهاب والشذوذ الكامل حتى تحالف عليه الحرس 
الربيتوين مع مجلس الشيوخ وقتلوه ليحاولوا العودة 
األمرباطورية  إنهيار  منع  ميكنهم  وال  للجمهورية! 
تم  و  اإلستبدادي  التعفن  أكلها  أن  بعد  الرومانية 
أبن أخيه »نريون »)61ميالدي( حرق روما بواسطة 

أحد خلفاء كاليغوال .
الذي  »كاليغوال«  التاريخية  الحكاية  هي  تلك 
عمل عليها العديد من األدباء لتمثيل العنف األقىص 
بألسيادة  للمسك  عقلية  إضطرابات  من  املنطلق 
والذي يحول التفويض املمنوح لحكم إمرباطوري بال 

 )1938( كامو«  »ألبري  لـ  زماننا هو مرسحية  كُتب يف  ما  أشهر  ضفاف! 
املرات بكل  الفاشية يف أوروبا! حيث مثّلت عرشات  يف معمعة صعود 
اللغات طوال أكرث من نصف قرن لكن كل تحقيقاتها كانت يف تفسري 
قام  كام  لالدب.  نوبل  جائزة  للحائز عىل  االوىل  الدرامية  للكتابة  معني 
يف   )1963( الوطني  املرسح  عىل  كامهي  بإخراجها  عياد«  بن  »عيل 
أدت  التى  الكربى  املؤامرات  وفزاعات  اليوسفيني  الحملة عىل  منتصف 

لحكم شمويل.
»فاضل الجزيري« يف عودته للمرسح الكالسييك اختار نفس العنوان 
ملرسحيته التى قدمت الصيف املايض إلفتتاح أيام قرطاچ املرسحية ثم 

عاد تقدميها عىل نفس الُر كح بنهاية جانفي 2023 بنفس األسم للنص 
الكالسييك واملعارص مع تبديل كل شئ!

بني  تتضمنها  توجسات  وال  دالئل  بال  ليس  للعنوان  الجزيري  أختيار 
زمن  إنه  كلّيا!  مختلف  قدمه  الذي  املضمون  كان  وإن  حتى  السطور 
والقتل  العنيف  للجنون  الوصول  حتى  حدود  بال  واإلستبداد  للقسوة 
غري املربر، ويصبح »كاليغوال« ليس مجرد االمرباطور الفرد بل الجامعة 
يف  يتواجهون  وعندما  الكاليغويل  والشذوذ  الجنون  مسها  التي  بكاملها 
الحامم مبناشف بيضاء إال أحدهم بلون مختلف) شبه املثقف ( فإنهم 

يعرتفون بكل شئ وال يندمون والينكرون قساوتهم!
عىل ُركح مغلق بحوائط جليدية بيضاء يتبادل الجالسون عىل كراس 

عالقات  تربطهم  ونساء  رجال  مثانية  وهم  لإلعرتاف 
ليست طبيعية وبينهم عجوز واحد هو سلطة األب 
الذي يتّم خنقه خالل شذرات السياقات الحكائية غري 
املرتابطة والتى اليجمعها سوى هذا الوجود الجسدي 
ىف حامم مشرتك للرجال والنساء يتعرف خلف جدرانه 
هو  املجموع  بها  صار  والتي  اإلجتامعية  بالزائل 
اليتطهرون  الحامم  مبناشف  الجميع  نفسه!  كاليغوال 
من أوزارهم وأوزارها بل يعاودون مامرستها دون توبة 
وال وجل! جميع املمثلني الشباب هم أيضا مخرجني 
ُعرضت لهم أعامل عديدة يف املناسبات املرسحية ويف 
الواليات وعىل مسارح العاصمة! وال يتضمن إداءهم 
التمثييل كام صممه املخرج أي تنوع أو تأثري خاص.. 
رعود  بأصوات  مصحوب  نيص  إلقاء  تقريبا  العرض 
تأيت من خارج الرُكح الثلجي الذي به مدخل للرجال 
وآخر للنساء وهذا يشري ملأزق تصوري للمخرج الذي 
اليعيبه إختيار العنوان التاريخي ملوضوعات معارصة 
للجامعة  الروحي  والخواء  والسيايس  والجنيس  األبوي  القمع  تتضمن 
املعارصة دون تناسق ذلك مع حكاية »كاليغوال«الذي وصفه معارصوه 

بأنه»مل يكن هناك أبًدا خادًما أفضل منه أو سيًدا أسوأ منه!«
العرض من إنتاج املرسح الوطني بطولة »خديجة بكوش«، و»زينب 
الحميد  و»عبد  حامدي«،  و»أديب  يوسف«،  بن  و»مريم  الهنشريي«، 
نوارة«، و»محمد بركايت« و»سليم الذيب«، يذكر أن العرض إهداء لروح 
الفنان املرسحي الراحل »محسن بن عبد الله« يف الذكرى األوىل لوفاته 

وهو من رموز فرقة بلدية تونس للمرسح.

*أبو جرير     

 السبت   4 فيفري 2023  دار الثقافة  باب بحر 
ينحني  ال  حتى  للورد   انتامئها   تعلن   بصفاقس  
لهبوب الريح  ومديرها السيد  أحمد الشايب  الشاعر  
االيت من فجر أخر املداعب  بأجنحته  الجرأة ليخلط 
يفرش  بهيا  وهو  اللقاء  كونا  ليتشكل  تكونه   طني 
دار الثقافة للحضور  لذيذ الكالم  واضاء لعبدالجبار 

العش شمعة يف املنام.
بالفكرة  واحتفاال  احتفاء   هو  الحدث    اللقاء 

واملعنى  بالشاعر الوثاب.

الشاعر املتهم بالحب والوفاء  للتخوم  والضلوع  
الساكن يف رسج الوطن  أنه الذي يستحق الحياة   يف 

النفوس .
اللقاء  عنوانه عبدالجبار العش   شاعرا ومناضال  
أنغام  عىل  نرقص  كأننا  قصائده  عىل  رقصنا  الذي  
زوربا . واملوضوع. فاكهة  االحتفاء واالحتفال بوالدة 
اللقاء  املشاعر  هدهدت  التي  للرواية  جديدة  
الذي  ميكن ان يطلق عليه  لقاء للحالج وأبن عريب 
وفتحي  واملختومي  العزايب  سنان  مع  والسهرودي  

فالح وهامين وزلوز  ..
اللقاء حرضه شهيد العقل شكري بلعيد  و واكبه  

الواحات الظليلة   لواقعة 5فيفري   .
هو لقاء  تجمع فيه  قمح  أيامنا وشدو  املضيق .

طبابلة   والرواية   الحكاية     باب  عند  البداية   
أنغام   عىل  الدار   وأهل  الضيوف  تستقبل  قرقنة  

نقشتها  الخروف عىل أبواب تونس السبعة .
بحر  باب  الثقافة  دار  لسادن  كلمة   البداية 
بصفاقس الشاعر أحمد الشايب  الشجرة التي  علق 
عىل أغصانها الشعراء والرسامون  والكتاب  وجوههم 

.
والكادحني    الفقراء  إليه  اوى  شاعر    عن  تحدث 

واشارات املرحلة .
نسغ  ملبدع  من  الوفاء  عنوانه  لقاء   تحدث عن 

األرض انه عبدالجبار العش .
التاريخ  رشفة  الجغرافيا  ورقصة  الذاكرة

البحث املوسيقي  الخرضة واملاء  واألقداح املسكرة 
عبري   الفنانة  ابنته  مع  نرباس شامم   املايسرتو  بقياة 
شامم  والصوت الصحي واملجازة يف املوسيقى  والتي  
تشتغل  عىل الدكتورا. يف مجال املوسيقى العسكرية .

نرباس شامم العائد   بعد تعب  اعاد الحضور  اىل 
غيمة مغروسة يف  محارة االنفس.

السكر حالل  جهرا  والقصائد  حروف ال تعرتف 
باملوت  .قصائد مهرجان  تشبه  أمة مرتامية األلوان. 
انه املنشد  الذي نتذوق قصائدة بكل الحواس  اليانع 

الشاعر الطيب بوعالق.
اللقاء   الذي  يخجل منه الرصاص   صدح من   
الله    لهاث  من  التي  القيص   الصوت  خالله صاحب 
الشاعر واملرتجم  وصاحب  أركاديا   نارش )محاكمة 
أحمد  وليد  للحياة  املؤذن  جديدة    حلة  يف  كلب( 

الفرشييش .
شهي وسخي هو العشق  شفيف الجسد  الشاعر 
ضامدة  يهدي  قلبه   خمر  من   الردييس   النارص 

قصائده للجبار .
حراس الكلامت  السيد املندوب الجهوي للشؤون 
الثقافية بوالية صفاقس مراد العمدوين. يكرم. الطيب 

بوعالق ونرباس شامم. ووليد احمد الفرشييش .
حتى ترتاح الطيور   وال يهدهدها الكالم املستطيل   
وال نقامر بالسكوت. السيد شاهني السايف هو منشط 

اللقاء .
  اللقاء حرضت  أقامر منرية من جامعة صفاقس و 
نادي  عبدالجبار العش لالبداع  وعديد الشخصيات   

من صفاقس ومن خارجها .
لقاء اخرجنا من لهيب الصقيع

* لقاء حرضه  وساهموا يف أناقته  االعالمي الكبري 
عبدالكريم قطاط والشاعر  ياسني الرواتبي. واألستاذ  

عبدو بلحاج  واالستاذ  رضوان العيادي .
 آخر الكلامت  للشاعر واملرتجم  صاحب دار النرش 

أركاديا وليد أحمد الفرشييش  يقول :
االستقبال  كرم  عىل  الكرام  صفاقس  ألهل  شكرا 
ورسورا،  بهجة  قلبي  أشعلت  التي  االحتفاء  وحرارة 
شكرا لعبد الجبار العش   الذي جمعنا عىل الشعر 
واملاء يف حفل أراد له ان يظل محفورا يف األذان فكان 
له ما أراد وأكرث، شكرا للورد الشاعر زياد عبدالقادر 
الذي مل يفتأ يؤكد يل أنه مبدع معجون يف جرن آلهة 

أوملبية...
تتهيأ  التي  املشاكسة  البنت  هذه  ألركاديا  شكرا 

اآلن ليك تكشف حقا عن أرسار أنوثتها الفاتنة....
شكرا لألدب!

مسرحية »كاليغوال«... للفاضل الجزيري

اهداء إىل روح املسرحي محسن بن عبد الل

دار  الثقافة باب بحر بصفاقس تحتفي  وتحتفل 
بصاحب »محاكمة كلب« عبد الجبار العش 
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الترتيب :
المجموعة األولى:

نقاط   4  - نقطة  التونيس 31  الريايض  الرتجي   /1
حوافز 

2/ النجم الساحيل 29 نقطة - 3 نقاط حوافز 
3/ إتحاد تطاوين 18 نقطة - 2 نقاط حوافز 

4/ النادي الصفاقيس 16 نقطة - 1 نقطة حوافز 
   5/ امللعب التونيس 16 نقطة 
  6/  النادي البنزريت 16 نقطة 

7/   امل حامم سوسة  14 نقطة 
8/ هالل الشابة 11 نقطة

المجموعة األولى:
 النجم الساحيل - النادي البنزريت 0 - 2

 الرتجي الريايض - أمل حامم سوسة 2 - 0 
النادي الصفاقيس - هالل الشابة 2 ـ 0
 امللعب التونيس - اتحاد تطاوين 2-1

المجموعة الثانية:
 األوملبي الباجي - النادي االفريقي 2-3

مستقبل الرجيش - االتحاد املنستريي 0-2
 اتحاد بن ڤردان - مستقبل سليامن 2-2

 أوملبيك سيدي بوزيد - نجم املتلوي 3-4  

المجموعة الثانية :
1/ االتحاد املنستريي  29 نقطة -  4 نقاط حوافز 

2/ اتحاد بن قردان 27 نقطة -  3 نقاط حوافز 
3/ األوملبي الباجي 24 نقطة - 2 نقاط حوافز 

4/ النادي اإلفريقي 24 نقطة - 1 نقطة حوافز 
5/ نجم املتلوي 19 نقطة 

6/ مستقبل سليامن 16 نقطة 
7/اوملبيك سيدي بوزيد 9 نقاط 

8/ مستقبل الرجيش  6 نقاط

نتائج و ترتيب 
الرابطة االوىل   

غادر يوم أمس االربعاء 8 فيفري 2023 هالل ا
لشابة مبارشة إىل الدرجة الثانية عقب هزميته أمام النادي الصفاقيس 
بهدفني مقابل صفر يف الجولة االخرية من املرحلة األوىل للرابطة املحرتفة 

األوىل لكرة القدم.
رحلة فريق الشابة كانت مثرية طيلة سنوات قصرية يف الرابطة االوىل 

يف عالقة بالرصاع مع جامعة كرة القدم .
ونرصد لكم يف التقرير التايل رحلة الهالل الريايض الشايب بني الصعود 

والنزول: 
صعد الهالل الريايض بالشابة للمرة األوىل يف تاريخه إىل بطولة الرابطة 
املحرتفة األوىل لكرة القدم يف موسم 2022/2019 وأنهى املوسم يف املركز 
جميع  يف  الفريق  نشاط  تجميد  تّم  أنه  غري  نقطة   30 برصيد  الثامن 
نهاية  عقب  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  من  إداري  بقرار  الدرجات 

املوسم.
 17 السبت  يوم  نرشت  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  أن  يذكر 
أكتوبر2020 ، بالغا عىل صفحتها الرسمية أعلنت فيه أنّه عمال مبقتضيات 
الفصول 25 و29 و31 من القوانني العامة للجامعة التونسية لكرة القدم 
وبعد معاينة عدم اكتامل ملف انخراط جمعية الهالل الريايض الشايب 
رغم مراسلة النادي وتذكريه يف العديد من املرات ويف إطار الصالحيات 
املخولة له قرر املكتب الجامعي املجتمع يوم السبت 17 أكتوبر، تعليق 
التي  املسابقات  يف  املشاركة  من  منعها  أعاله  املذكورة  الجمعية  نشاط 
للموسم  بالنسبة  هياكلها  و  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  تنظمها 
الريايض 2020-2021. كام قّررت الجامعة تعويض جمعية الهالل الشايب 
بفريق آخر يف بطولة الرابطة املحرتفة األوىل. وقد تسبب قرار الجامعة 
يف احتجاجات كبرية يف الشابة واندالع أزمة بني الجامعة ووزير الرياضة 

كامل دقيش الذي رفض القرار الصادر عن املكتب الجامعي.
إىل عدم  االنخراط  إكامل ملف  النشاط وعدم  تعليق  أسباب  وتعود 
دفع هالل الشابة لجملة من الخطايا املسلطة عىل الفريق والتي قاربت 
200 الف دينار بسبب تدوينات نرشت عىل الصفحة الرسمية للفريق 

عىل موقع التواصل االجتامعي فايسبوك.
كام قررت الجامعة التونسية لكرة القدم يف 30 ديسمرب 2020 تجميد 
نشاط الفريق عىل خلفية لجوء الفريق إىل املحاكم العادية ضد القرار 

السابق للجامعة.
وتحولت بعد ذلك قضية هالل الشابة والجامعة التونسية لكرة القدم 
اىل أروقة املحكمة الرياضية الدولية »التاس« التي قضت يف التاسع من 
املتعلق  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  قرار  ببطالن  جوان سنة 2021  

بتجميد نشاط فريق هالل الشابة.
فيام  الشايب  الريايض  الهالل  دفوعات  قبول  عدم  التاس  قررت  كام 
يتعلق بالقرار الصادر من الجامعة بتاريخ 30 ديسمرب 2020 والذي تم 

مبقتضاه تجميد نشاط الفريق.
ولإلشارة فإن عدم قبول التاس لنقض قرار التجميد يعني بالرضورة أن 
هالل الشابة مل يضمن بعد عودته إىل نشاط يف الرابطة املحرتفة األوىل 

لكرة القدم.
من  باملائة   80 الجامعة  تدفع  أن  الدولية  الرياضية  املحكمة  وأقرّت 
مصاريف التقايض التي سيتم تحديد قيمتها الحقا، فيام سيتكفل هالل 

الشابة بخالص الـ20 باملائة املتبقية.
كام قضت بأن تدفع الجامعة التونسية لكرة القدم مبلغا قدره 5 آالف 

فرنك سويرسي لهالل الشابة كمساهمة يف رسوم الدفاع.
ويف الثاين عرش من سبتمرب من سنة 2021 تقرر اعادة هالل الشابة إىل 
أندية الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم وذلك بعد موافقة األندية عىل 

مقرتح الجامعة باعادة الفريق خالل الجلسة العامة العادية.
توتّر  أّن  إالّ  األوىل  املحرتفة  الرابطة  أندية  اىل  الفريق  عودة  ورغم 
العالقة تواصل بني هالل الشابة و الجامعة التونسية لكرة القدم وعقب 
املوسم املايض نزل هالل الشابة اىل الرابطة املحرتفة الثانية بعد إنهائه 
املرحلة األوىل من البطولة يف املرتبة األخرية للمجموعة الثانية بعد هزمية 

بعد  تقدم  الشابة  هالل  لكن  اإلفريقي  النادي  أمام  األخرية  الجولة  يف 
املباراة باثارة ضد تواجد رئيس النادي االفريقي يوسف العلمي بجانب 
بنك بدالء الفريق واحتج هالل الشابة عىل تواجد العلمي يف امللعب رغم 
إحالة ملفه عىل لجنة التأديب يف الجامعة بسبب ما دّونه حكم مباراة 
قرارها  التأديب  لجنة  تصدر  ومل  االفريقي،  والنادي  سليامن  مستقبل 
مسري  أي  يعترب  والذي  التأديب  مجلة  من   31 الفصل  عىل  واستندت 
موقوفا آليا عن النشاط اىل حني صدور قرار بحقه، وكانت إدارة هالل 

الشابة قد طالبت بتطبيق الفصل 45 وهزم النادي االفريقي جزائيا.
وقّررت الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة يوم الخميس 21 أفريل 
النادي  2022 رفض اإلثارة املقدمة من هالل الشابة عىل تواجد رئيس 
اإلفريقي يوسف العلمي قرب دكّة البدالء ومحيط امللعب خالل املباراة 
العقريب  حامدي  مبلعب   2022 أفريل   13 يوم  الفريقني  جمعت  التي 

برادس.
قرار  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  يف  االستئناف  لجنة  أكدت  كام 
الرابطة ليتجه هالل الشابة من جديد إىل املحكمة الرياضية الدولية التي 
أصدرت يف 29 سبتمرب 2022 قرارا يقيض باعادة هالل الشابة اىل مصاف 
أندية الرابطة املحرتفة األوىل إىل حني النظر يف القضية األصلية املتعلقة 
باثارة الفريق ضد رئيس النادي االفريقي يوسف العلمي ومل تصدر بعد 

التاس قرارها يف امللف.

هالل الشابة

تفاصيل رحلة الصعود والنزول  
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هل تسرعت هيئة النادي 
الصفاقسي يف اقالة املدرب 

االيطالي؟
الصفاقيس  النادي  رئيس  أكد 
جميع  أن  الطرابليس  محمد 
الالعبني الذين تم انتدابهم يف سوق 
تحت  أصبحوا  الشتوية  االنتقاالت 
من  بوجلبان  أنيس  املدرب  ترصف 
بالتايل  ليكون  االدارية  الناحية 
لقراراته  رهينا  عليهم  التعويل 

الفنية.
وتعاقد نادي عاصمة الجنوب مع 
وهم   الالعبني  من  هامة  مجموعة 

زياد بن سامل وعمر بن عيل وضاحي الصغاري وبركات الحميدي ومحمد صالح املهذيب ونور 
الزمان الزموري ومحمد أمني الحبويب ومحمد عيل الطرابليس فضال عن الغينيني محمد كانتي 

وموىس باال كونتي.
من جهة أخرى تشبث املدرب السويرسي االيطايل ماوريسيو جاكوباتيش بالحصول عىل 
كافة مستحقاته املالية حيث رفض صيغة الطالق بالرتايض مشريا إىل أنه أرشف عىل مجموعة 
متواضعة وأنه كان يستحق فرصة حقيقية لتقييمه بعد التعاقدات املنجزة يف الفرتة األخرية.

ترشحات  أية  ورود  دون  الجنوب  عاصمة  نادي  لرئاسة  الرتشحات  باب  أغلق   ذلك  إىل 
لخالفة الهيئة التسيريية التي ستواصل مهمتها عىل رأس الفريق إىل حني االعالن عن موعد 

جديد للجلسة العامة االنتخابية.
معــز

12 فيفري:
منزل بورقيبة اصطناعي :

أمل   - بورقيبة  مبنزل  اإلفريقي  امللعب 
حامم سوسة

بوسامل اصطناعي :
اتحاد بوسامل - امللعب التونيس 

األوملبي سوسة :
النجم الساحيل - مستقبل سليامن 

مساكن ملعب الرقبي :
هالل مساكن - مستقبل الرجيش 
مل يتم تعيني امللعب اىل حد اآلن :

هالل الشابة - حامم اإلنف
الطيب بن عامر العمران :

شبيبة العمران - أوملبيك سيدي بوزيد
محمد الطمباري اصطناعي :
جريدة توزر - قوافل قفصة

الطيب املهريي :
النادي الصفاقيس - امللعب الصفاقيس 

مقرين معشب :
جمعية مقرين - النادي البنزريت

البقالطة اصطناعي :
الغزال الريايض بالبقالطة - بعث بوحجلة

املركب الريايض بالقرصين :
مستقبل القرصين - النجم الراديس

برئ بورقبة اصطناعي :
األوملبي    - بالحاممات  القدم  نادي كرة 

الباجي 
نجيب الخطاب تطاوين :

اتحاد تطاوين - نجم املتلوي 
15 فيفري:

حامدي العقريب رادس :
الرتجي التونيس - أمل جربة

بن قردان اصطناعي :
اتحاد بن قردان - االتحاد املنستريي 

16 فيفري :
حامدي العقريب رادس :

النادي اإلفريقي - مكارم املهدية

برنامج مباريات الدور 16 
لكأس تونس  

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم عن برنامج مباريات الدور 16 من كاس تونس يف 
نسخة الهادي شاكر والتي ستدور عىل 3دفعات وذلك أيّام 12 و 15و 16 فيفري الحايل.

ويف ما ييل برنامج دور الـ16 لكأس تونس: 

الفادع يشكو الرتجي و اليعقوبي يتحصل على 65 
الف دينار دون ان يلعب ولو دقيقة واحدة   

مل يركن العبو الرتجي الريايض إىل الراحة حيث أجرى نادي باب سويقة 
املدافع  غياب  يتواصل  أن  ينتظر  ذلك  إىل  اإلرهاق  إلزالة  خفيفة  حصة 
استبعاده  الفني  االطار  اختار  الذي  توقاي  أمني  محمد  الجزائري  املحوري 
عن أجواء املباريات يف الفرتة املاضية نتيجة تشوش ذهنه بحديث العروض 

الفرنسية.
ويف سياق مغاير تقدم الظهري األمين للرتجي الريايض رائد الفادع بشكاية 
مستحقاته  عىل  حصوله  لضامن  وذلك  للنزاعات  الفيدرالية  اللجنة  لدى 

خاصة منح االنتاج التي تعود إىل املوسم املايض.
انتاجه  الفادع لضامن عدم خسارة منح  التي أقدم عليها  وتأيت الخطوة 
يف  شكايات  تقديم  رضورة  عىل  ينص  القانون  أن  باعتبار  الفارط  للموسم 

الغرض قبل 5 أيام من نهاية السنة االدارية.
من جهة أخرى بلغنا من مصادر مطلعة أّن الالعب محمد عيل اليعقويب 

يتحّصل شهريا عىل اجر يف حدود 65 ألف دينار دون أن يلعب ولو دقيقة واحدة خالل هذا املوسم!!

الكنفدرالية االفريقية ترفض الطلب   
رفضت الكنفدرالية االفريقية متكني الرتجي الريايض من ترخيص مؤقت لفتح »فرياج« ملعب رادس خالل مباراة الجولة 

االوىل ملرحلة املجموعات يف رابطة األبطال االفريقية يوم السبت امام املريخ السوداين.
 وقد حاول الرتجي الحصول عىل ترخيص استثنايئ إىل حني تغيري الكرايس وفق الرشوط املطلوبة من الكنفدرالية االفريقية 

لكرة القدم لكن مل يوفق يف ذلك.

تذكري بنظام بطولة الرابطة املحرتفة األوىل 
لكرة القدم موسم 2022 - 2023

 
 كشفت الجامعة التونسية لكرة القدم النقاب عن نظام بطولة الرابطة املحرتفة األوىل من خالل اعتامد نظام املجموعتني 
قبل املرور اىل اعتامد نظام مرحلة التتويج لتحديد البطل، ونظام البالي أوت لتحديد األندية التي ستنزل إىل الرابطة الثانية.

وأفاد املكتب الجامعي أن بطولة املوسم تجرى ب14 فريقا وقع تقسيمهم اىل مجموعتني تضم كل منها 7 فرق.
وتتأهل الفرق األربعة االوىل من كل مجموعة اىل مرحلة البالي أوف وتلعب الفرق أصحاب املراتب 5 و 6 و 7 مرحلة تفادي 

النزول .
وبذلك تخوض الفرق املنتمية ملرحلة التتويج 26 مباراة ، وتلعب الفرق املنتمية اىل مرحلة تفادي النزول 22 لقاء.

كام سيتم اعتامد نقاط الحوافز يف البالي أوف حسب املراتب األربعة االوىل : 4ـ3ـ2ـ1. 
وبالنسبة للفرق التي سوف تلعب مرحلة تفادي النزول سوف تبدأ هذه املرحلة بنقاط حوافز كذلك 0-2-4 حسب الرتتيب 

الخامس أو السادس أو السابع خالل املرحلة االوىل من البطولة.
.VAR وأكدت الجامعة التونسية لكرة القدم  أن مرحلة التتويج ستجرى بالرضورة بتقنية

البلديات  وخاصة  باملالعب  املعنية  الجهات  لتحسيس  األندية  مع  الجامعة  فستعمل  النزول  تفادي  مرحلة  اىل  بالنسبة  اما 
لتجهيز هذه املالعب يك يتسنى لها تنظيم املباريات بـ »الفار« ، وإن تعذر وكانت مالعب أغلب أندية تفادي النزول غري 

VAR جاهزة فسيتم تنظيمها من غري

في النادي االفريقي:

علي العمري يسحب شكواه  
النادي اإلفريقي يوسف العلمي واملهاجم عيل العمري انتهت  جمعت جلسة بني رئيس 

باملوافقة عىل ضمه من جديد إىل املجموعة بالتنسيق مع املدرب سعيد السايبي.
وبحسب ما تحصلنا عليه من معطيات فإن الجلسة كانت مثمرة مبا أن كل طرف عّب لآلخر 
عن وجهات نظره فيام تعهد العمري بسحب الشكاية التي كان قد رفعها إىل لجنة النزاعات.
محمد/ع
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رياضة

بعد ظهوره الضعيف على قناة تونس

وزير الرياضة   ما هكذا تُدار األمور!
قال وزير الشباب والرياضة كامل دقيش عىل قناة »تونسنا« 
النيابية لرؤساء  أّن قانون الهياكل الرياضية الذي يحدد املدة 
الجامعات بثالث دورات مع إضافة عامني للمنتمني إىل الهياكل 
الدولية ينطبق عىل سلمى املولهي واسكندر حشيشة. وأشار 
رئيس  ان  يعني  ما  رجعيا  أثرا  سيأخذ  القانون  أن  إىل  دقيش 
الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء ال يحق له الرتشح 
للفيفا  التنفيذي  املكتب  يف  وجوده  عدم  بحكم  رابعة  لوالية 
غري أن مرشوع الهياكل الرياضية قد يصطدم بالقانون األسايس 
للجامعة الذي وقع تنقيحه سنة 2020 ويحدد أحقية رؤساء 
من  انطالقا  متتالية  دورات  لثالث  بالرتشح  الجامعي  املكتب 
فرضية  يعني  ما  وهو   2020-2024 أي  األخرية  النيابية  املدة 
الوقوع يف مأزق كبري يف صورة تفعيل املرشوع الوزاري رسميا 
من خالل مصادقة رئيس الجمهورية عليه. وقد يتعلل الجريء 
محرز  االوملبية  الوطنية  اللجنة  رئيس  من  دقيش  مبوقف 
للهيكل  املنظم  القانون  إىل  يستند  أنه  اعترب  الذي  بوصيان 
األوملبي وبالتايل سيشتد الرصاع القانوين يف الفرتة القادمة. كام 
أّن هذا القانون كان مرفوضا من النجم الساحيل أمام صمت 

البقيّة...
م/م

رمزي بحرون  مرتبص      

ال يخفى عىل أحد أن التحكيم التونيس يعاين من أزمة عميقة ألقت 
بظاللها عىل كل الفرق، أخطاء متكررة يف عديد املباريات، تغيريًا لنتائج 

عن قصد وعن غري قصد.
التحكيم التونيس، ومن خالل أخطائه املتكررة، أصبح مشكال أساسيّا 
يف كرة القدم التونسية وعائقا تقريباً لكل األندية، فالكل يحتج وينّدد، 

وباتت كل الفرق تحتج عىل بعض األسامء التي ال تريدها يف مبارياتها.
منذ سنوات واألخطاء التحكيمية متكررة دون إصالح أو تغيري، إىل أن 
فقدت الجامهري الرياضية الثقة يف الحكم التونيس، واألخطر من هذا أن 
الحكم املخطئ ال يتحمل مسؤولية أخطائه خصوصاً عندما يتعلق األمر 

مبصري فريق بالكامل.
مستوى هزيل إىل درجة أن متابعي الشأن الريايض، ذهبوا يف تأكيد أن 

وبإمكانه  التونيس ضعيف  الحكم 
متى  املباريات  نتيجة  يغري  أن 
أمس  يوم  مباريات  ولعل  يريد، 
خري دليل عىل ذلك، مباراة امللعب 
والتي  الساحيل  والنجم  التونيس 
نتيجة   70 الدقيقة  يف  توقفت 
عىل  »البقالوة«  جامهري  اعتداء 
بدورها  وهي  املساعد،  الحكم 
املباراة  طيلة  تحتج  كانت  التي 

عىل األداء التحكيمي.
يف بن قردان رضبة جزاء اإلتحاد الريايض بنب قردان املهداة يف الدقيقة 
90، أقل ما يقال عنها إنها مضحكة وغريبة، والغريب يف األمر أن الحكم 
املساعد هو الذي قررها يف مكان الحكم الرئييس وهي سابقة مل تحدث 

يف تاريخ التحكيم الريايض.

دون نسيان  بقية املباريات والفرق التي تحتج  يف كل مرة من أداء 
التحكيم كهالل الشابة، النادي البنزريت، النادي الصفاقيس وقبلهم الرتجي 

الريايض عىل لسان مدربه نبيل معلول.
وما يدعو للقلق الوصول إىل منعرج خطري، وهو الدخول يف مرحلتي 
املصاريف  بعد  الفرق،  لكل  حساسة  مرحلة  وهي  والنزول،  التتويج 
يتحمل  أن  طرف  لكل  البد  لذلك  بها،  تقوم  التي  الكبرية  والتضحيات 
مسؤوليته مبا فيهم الحكام، فنحن ال نطلب الكثري أو أن يكون الحكم 
التونيس »كولينا« جديد، هو فقط مطالب بإعطاء كل ذي حق حقه دون 

الدخول يف الحسابات أو املصالح الضيقة.
تأجيج  يف  يساهمون  فهم  مرة  وككل  كذلك  للمسؤولني  بالنسبة 
وحتى  الحكام،  شأن  يف  القرارت  اتخاذهم  عدم  خالل  من  الجامهري، 
وإن اتخذت القرارات تكون يف بعض األحيان »اليت« أو عىل املقاس أو 
أن يتم إبعاد الحكم ملباراتني أو ثالثة ثم يعود من جديد لتكرار نفس 
األخطاء كأن شيئاً مل يكن، عدم الجدية والحزم وضعف القرارات املسلطة 
عىل الحكام كاإلعفاء من بعض املباريات أو تجميد النشاط بصفة مؤقتة 
هي قرارات ال تسمن أو تغني من جوع، والحال أن مصري الفرق يذهب 
هباء منثورا،  اليشء الذي يؤكد أن الحكام محميون من منظومة »وديع 
الجامعة  إن كانت  األهم  الفساد، والسؤال  املساهمة يف هذا  الجريء« 
»فاسدة« ملا ال تتدخل السلط الرسمية ممثلة يف وزارة الشباب والرياضة 

إليقاف هكذا مهازل؟
ويف حال تواصلت األخطاء يف املستقبل دون حسيب أو رقيب، فإن 
األمور ستخرج رمبا عن السيطرة يف قادم املواعيد ومن املمكن أن تهدد 

السلم اإلجتامعي للبالد، اليشء الذي ال نتمنى حدوثه.

التحكيم التونسي املهازل متواصلة   

الحكم السابق مختار دبوس   

لجنة التعيينات برنامجها هذا 
املوسم البطولة للنجم...

دبوس  مختار  أتاها  كان  أخرى  رداءة  هذه 
الحكم السابق ليتهم لجنة عواز الطرابليس بأنّها 
البطولة  اجل منح  متآمرة مع عضو جامعي من 
و  ومعلنا  واضحا  اتهاما  هذا  النجم....أليس  اىل 

رصيحا يوجب التوجه إىل القضاء لحسمه؟....
هذا  يحاكم  اال  القرائن  و  االدلة  غياب  يف  و 
التي  لالذاعة  الحايل  واملستشار  السابق  الحكم 
خرس  النجم  املستمعي.  عىل  خاللها  من  أطّل 
مع منافسه املبارش عىل البطولة ذهابا و ايابا و 
تعادل مع امللعب التونيس يف سوسة ...و مل يصدر 
احتجاج عن أي فريق خرس مع النجم...و النجم 
كسب مقابالته من أهداف يف إطار اللعب وليس 

برضبات جزاء حتى ميكن ان يشكك البعض يف نتائج النجم...يعني الحملة أصبحت واضحة...و 
يف كل مرة يطلع علينا واحد يضعونه أمام مكروفون ويبدأ ويفلم ويفرتي يف االفرتاء عىل نوادينا ـ 

اللهم عىل سلك القضاء وإّنا نسألك اللطف فيه.
رياض

الفقيه لم يفقد 
ثقة هيئة مستقبل 

الرجيش   
قّررت هيئة مستقبل الرجيش تثبيت املدرب حمزة الفقيه يف خطة 
الفريق خلفا  األول مع  بعد ظهوره  القادمة  الفرتة  أول خالل  مدرب 
للمنسحب رياض  الجاليص حيث أظهر حنكة تدريبية وحسن تعامل 
وتسيري ملجريات اللقاء وإميانا من الهيئة املديرة بقيمته الفنية، قررت 
لفريق  أوال  مدربا  الفقيه حسن  تثبيت حمزة  للفريق  املديرة  الهيئة 

األكابر وليكون عبد الباري الربيڨي معدا بدنيا حتى نهاية املوسم.
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االخيرة

من  وغريها  جوع  وإرضاب  ووقفات  تحّركات   
من  أكرث  ويخوضها  خاضها  التي  النضالية  األشكال 
العايل  املعهد  خّريجي  من  وطالب  طالبة   150
للتنشيط الشبايب والثقايف ببرئ الباي منذ سنة 2021 
وزيرة  وتجاهل  أمام صمت  جدوى  دون  اليوم  إىل 

الثقافة وعدم تبّني مطالبهم.

تعود تحرّكات مجموعة من خريجي املعهد العايل 
للتنشيط الشبايب والثقايف ببرئ الباي إىل أواخر شهري 
قرابة 64،  أوت وسبتمرب 2021، حيث كان عددهم 
مطالبني بإدماجهم بوزارة الثقافة أو إبرام عقود عمل 
بقية  غرار  عىل  للوزارة  التابعة  املؤسسات  يف  لهم 
مقابلتهم،  الوزارة رفضت  أن  السابقني، غري  زمالئهم 
بل تم االعتداء عليهم من طرف قوات األمن أواخر 
وتم  احتجاجية  وقفة  تنفيذهم  اثر  ديسمرب  شهر 
اقتياد عنارص منهم إىل املراكز األمنية أين تم التحقيق 
مقر  اقتحام  منها  لهم  تهم  عدة  توجيه  وتم  معهم 

وزاري وأعامل شغب وتعطيل سري مرفق عمومي.
من  جديدة  دفعة  تخّرج  ومع   ،2022 سنة  ومنذ 
الشغل  يف  بحّقهم  املطالبني  عدد  تضاعف  الطلبة 
تكوين  تم  لذلك  يفوق 150 طالبة وطالب،  وأصبح 
للتنشيط  العايل  املعهد  ألساتذة  الوطنية  التنسيقة 
سهام  العامة  ومنسقتها  الباي،  ببرئ  والثقايف  الشبايب 
خليفة، لتأطري التحركات بشكل منظم، وقد تواصلت 
بحق  املطالبة  والوقفات  االحتجاجية  التحركات 
الشغل وإيجاد صيغ تعاقد مع املعنيني باألمر، غري أن 
فتح  وعدم  التجاهل  سياسة  واصلت  اإلرشاف  وزارة 
قنوات الحوار معهم. ويف لقاء مع أحمد بالّنور، عضو 
للتنشيط  العايل  املعهد  ألساتذة  الوطنية  التنسيقية 
بنبيل  مرفوقا  كان  الّذي  الباي  ببرئ  والثقايف  الشبايب 
الوزيرة  أن  لنا  ذكر  املعهد،  أحد خريجي  الشقراوي 
اقرتحت، عرب النقابة األساسية ألعوان وموظفي وزارة 
التونيس  العام  باالتحاد  العامة  والجامعة  الثقافة 
لصندوق  مشاريع  املعهد  خريجو  يقّدم  أن  للشغل، 
فيهم  لتنظر  والفني  األديب  اإلبداع  عىل  التشجيع 
مبطالبهم  استهزاء  التنسيقية  اعتربته  ما  وهو  الحقا، 
لذلك  املسؤولية،  من  للتملّص  ومحاوالت  الفعلية 
دوري  بشكل  امليدانية  تحركاتها  التنسيقية  واصلت 
وقد  العمل،  والطبيعي يف  الدستوري  بحقها  مطالبة 
صدر  لها  بيان  يف  للثقافة،  العامة  الجامعة  ساندت 
يوم 29 نوفمرب 2022، كل األشكال النضالية املرشوعة 

سلطة  البيان  نفس  يف  وطالبت  خوضها،  يتم  التي 
الفئة  هذه  وضعية  مع  الجدي  »بالتعاطي  اإلرشاف 
عىل أرضية الحوار والتفاعل اإليجايب إليجاد مخرجات 

تستجيب النتظاراتهم عىل قاعدة الحد األدىن«.
»الشعب«  لـ  أكّد  بالّنور  أحمد  التنسيقيّة  عضو 

أن تحركاتهم سلميّة وهم ال يطالبون إال بحقهم يف 
الشغل بالصيغ التي تحفظ كرامتهم، مضيفا أن األمر 
يسء،  بشكل  سيرتاكم  الشكل  هذا  عىل  تواصل  إذا 
خاصة أن املعهد العايل للتنشيط الشبايب والثقايف ببرئ 
الباي ستتخّرج منه دفعة جديدة من حاميل الشهائد 

سنة 2023، ومن املنتظر أن يدخل خريجو املعهد يف 
إرضاب جوع وحيش إذا ما تواصلت سياسة التسويف 

واملامطلة والوعود الزائفة من قبل وزارة اإلرشاف.
ناجي الخشناوي

خرّيجو المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي

التلويح بالدخول يف إضراب

مطالب يف ادارة املطالعة العمومية  
انعقد تحت إرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس اجتامع عام بأعوان ادارة املطالعة العمومية 
بحضور النقابة األساسية حيث بنّي الحارضون انعدام السالمة املهنية ونقص التجهيزات وغياب 
عملية الصيانة ماّم انجر عنه ظروف عمل مزرية زد عىل التأخري املتكّرر يف رصف وصوالت األكل و 
منحة العودة املدرسية وعدم مشاركة االعوان يف التظاهرات الثقافية كام تأكّد النقص يف التكوين 
طالب  كام  والحراسة  التنظيف  عملة  خاصة  العاملة  اليد  ونقص  االستثنائية  الرتقيات  وانعدام 
الحارضون باحرتام اعوان االدارة واإلبتعاد عن املحسوبية وانصافهم يف الخطط الوظيفية وتنظري 

الشهائد ورقمنة املكتبات.
وقّرر املجتمعون الدخول يف تحركات نضالية  يف صورة عدم االستجابة ملطالبهم املرشوعة.

 ايام »فاقا« العربية للمسرح«
وسط حضور هام لعشاق الفن الرابع بباجة تم افتتاح الدورة التاسعة أليام« فاقا« للمرسح بعرض »عنرب 18 - 17« لجمعية كارمن للثقافة والفنون بتونس. وأكّد 
مدير املهرجان صفوان الكشباطي عىل أهمية تجذير قيم الفنون الهادفة لدى الناشئة وتأمني دورات للعروض وورشات للتكوين يف مختلف االختصاصات يستفيد منها 

ابناء املدارس واملعاهد والشباب من مختلف مناطق الوالية. 
وهذه التظاهرة املرسحية العربية تنظمها جمعية محمد الحيدري للمرسح بباجة بالتعاون مع املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبلدية الجهة خالل األسبوع األول 

من شهر  فيفري الحايل، وتحمل اسم املرسحي الفقيد الطيب الغريب أصيل الجهة.
وسّجلت هذه الدورة مشاركة أعامل مرسحية يف صنف الهواية من سبع دول عربية هي تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ومرص والسودان واألردن.

وتتضّمن ھذه التظاھرة مجموعة من العروض املرسحیة وورشات تدریبیة لفائدة املرسحیین الھواة إىل جانب تنظيم ندوة حول »مرسح الهواية يف العامل العريب: 
تأطري عوض  الصامت«  الهواة حول »املرسح  لفائدة املرسحيني  تدريبية  املنظمون ثالث ورشات  بباجة. وبرمج  الجديد  الجيب لألمل  الواقع واآلفاق« بفضاء مرسح 

الفيتوري من ليبيا، و«الجسد الشعري بني التجريب والتغريب« تأطري هناء الوساليت، باإلضافة إىل ورشة اللعب الدرامي« تأطري نورس العبايس.
وسيكون املوعد قبل  الختامي مع ثالثة عروض هي »صور يف الذاكرة« لفرقة املرسح الوطني ببنغازي من ليبيا و«روح الروح« ملجموعة الكندي األمني من السودان، 

إىل جانب عرض »عقد من الشيطان« ملرسح نقابة املهن التمثيلية مبرص.
ويتواصل برنامج العروض  بتقديم عرض »رحم« للمرسح الوطني ببنغازي و«تفضيل آنستي« لتعاونية أنيس الثقافية بسكيكدة من الجزائر. ويسدل الستار عىل هذه 

الدورة بعرض إنتاجات الورشات وتكريم املشاركني.
ومصطلح »فاغا« الذي اتخذته إدارة املهرجان اسام لتظاهرتها، هو االسم القديم ملدينة باجة الذي أطلقه عليها الرومان وتعني البقرة الحلوب أو متّوجات سنابل 

القمح يف الحقول عند هبوب النسيم.
ناجح


