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بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

إيقافات بتهم التآمر على أمن الدولة

المحامون 

خّطة لرفع الّدعم وإهلاء الرأي العام

امللفات فارغة والحرب على الفساد »مضحكة«...

االحتاد يرفض املذكرة احلكومية حول الزيادة 

يف األجور يف القطاع العام وحيّذر من انعكاساهتا

يف الصوناد:

إضراب ناجح بنسبة عالية
ملف الشهيدين بلعيد والرباهمي
 هو ملف إنقاذ وطني بامتياز...

األستاذة إيمان قزارة لـ »الشعب«: األخ سامي الطاهري
  مقايضة التونسيني بالتخلي 

عن الديمقراطية مقابل الغذاء سقطت!
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العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  اجتمع 

برئاسة   2023 فيفري   15 يوم  للشغل  التونيس 

يف  ونظر  العام،  األمني  الطبويب  نورالدين  األخ 

ملّف  وتابع  الجهوية  للتحرّكات  االستعدادات 

الحّق  وعىل  الحّريات  عىل  املسلّطة  االنتهاكات 

الوضع  وخصوصا  العام  الوضع  وتدارس  النقايب 

االجتامعي املتدهور، وإذ يسّجل تصاعد التوتّرات 

عىل جميع األصعدة واستفحال األزمة االقتصادية 

وتعّمق تدهور الوضع االجتامعي، فإنّه:

ضّد  اعتداءات  من  السلطة  متارسه  مبا  ينّدد   -

النقابيني مبناسبة مامرستهم لحّقهم النقايب مبا فيه 

حّق التعبري وحّق اإلرضاب سواء عرب االعتقاالت 

سعيها  خالل  من  أو  الكيدية  القضايا  تلفيق  أو 

والتساخري  بالتضييقات  اإلرضاب  حّق  سلب  إىل 

تكفله  لحّق  انتهاكا  ذلك  ويعترب  القانونية.  غري 

الدساتري والترشيعات والقوانني. ويؤكّد استعداد 

املارقة  املامرسات  لهذه  للتصّدي  النقابيني  كافّة 

التونيس  العام  لالتحاد  واملعادية  القانون  عن 

للّشغل ويحّمل السلطة مسؤوليتها يف التداعيات 

التي ستنتج عن مثل هذه االنتهاكات.

يستنكر حمالت االعتقال العشوائية التي طالت 

قانونية  خروقات  من  شابها  وما  العديدين 

التهم  تلفيق  ومحاوالت  إجرائية  وتجاوزات 

وحمالت تشهريية يف ظّل التعتيم الكامل وغياب 

ومآالت  التهم  طبيعة  عن  رسمية  معلومة  أّي 

الحقيقية  املحاسبة  أّن  عىل  ويشّدد  التحقيق 

رضورية وكّنا من الذين طالبوا بها ولكّنها يجب أن 

تقوم عىل قاعدة احرتام القانون وضامن الحّق يف 

محاكمة عادلة وشّفافة ورفض تصفية الحسابات 

السياسية عرب توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم 

والخلط بني املتورّطني الحقيقيني واألبرياء لغاية 

ومنها  الحقيقية  مشاكله  عن  العام  الرأي  إلهاء 

مشاكل املعيشة والشغل وضامن مستقبل األبناء 

وللتغطية عىل فشل السياسات الحكومية املتّبعة. 

ويجّدد رفضه ألّي استهداف للحقوق والحريات 

العاّمة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أّي 

ذريعة كانت.

- يعترب ما يُحاك ضّد اإلعالم العمومي والخاص 

وصل  واعتقاالت  وترذيل  وهرسلة  حصار  من 

وسؤاله  أم  أف  موزاييك  عام  مدير  اعتقال  حّد 

رغبة  يبطن  مبا  لإلذاعة  التحريري  الخط  عن 

جامحة لخنق أي صوت حّر أو معارض وتكميم 

عهود  إىل  باإلعالم  النكوص  إىل  ويهدف  األفواه 

للمشهد  وتصحريا  الواحد  والرأي  الواحد  اإلعالم 

اإلعالمي، ويدين سياسة التجويع والتفليس التي 

مبا  اإلعالمية  املؤّسسات  من  عدد  عىل  متارس 

منها  كـ»سنيب البراس« وخاّصة  العمومية  فيها 

برود«  و»كاكتوس  أم«  أف  كـ»شمس  املصادرة 

بحرمان العاملني فيها من أجورهم ألشهر ودفعها 

وتطبيق  الوضعية  بتسوية  ويطالب  الغلق.  إىل 

االتفاقيات املربمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعّمق 

عىل الجهات املرشفة عىل األمالك املصادرة.

االجتامعي  للحوار  الحكومة  رفض  يدين   -

واستمرارها يف سياسة التفرّد والهروب إىل األمام 

وإرصارها  الكربى  بامللّفات  خاّصة  يتعلّق  فيام 

عىل املرور بقّوة فيام تّدعيه باإلصالحات الهادفة 

تنقيح  عرب  العمومة  املؤّسسات  يف  التفويت  إىل 

املتعلّق   1989 لسنة   9 عدد  للقانون  أحادي 

العمومية  واملنشآت  واملؤّسسات  باملساهامت 

وكذلك رفع الّدعم من خالل التقليص يف امليزانية 

املخّصصة لدعم املحروقات واملواد األساسية مبا 

يفوق 30 % يف قانون املالية لسنة 2023 ووقف 

تنفيذا  األجور  كتلة  عىل  والضغط  االنتدابات 

إلمالءات صندوق النقد الّدويل والجهات املانحة.

الخاص  االتفاق  عىل  الحكومة  التفاف  يرفض   -

بالزيادة يف أجور القطاع العام ويطالب بتطبيق 

منقوص  غري  كامال   2022 سبتمرب   14 اتفاق 

ويتبّنى كّل النضاالت التي سيخوضها ابناء القطاع 

العام دفاعا عن حّقهم يف تعديل أجورهم ورفضا 

ويحّمل  االجتامعي  الحوار  مصداقية  لرضب 

الحكومة املسؤولية عن كّل توتّر واضطراب ميّس 

املناخ االجتامعي.

- يدعو النقابيات والنقابيني وكافة الهياكل جهويّا 

التعبئة واالستعداد للدفاع  وقطاعيا إىل مواصلة 

عن حّق التونسيات والتونسيني يف العيش الكريم 

النقايب  الحّق  الستهداف  ورفضا  القاّر  والشغل 

وحّق اإلرضاب والحريات العامة والفردية وذلك 

بكّل األشكال النضالية املرشوعة

األمني العام

نورالدين الطبويب

  تنديد بإعتداءات »السلطة على النقابيني سواء عرب االعتقاالت أو تلفيق القضايا الكيدية
المكتب التنفيذي لالتحاد العام التونسي للشغل بعد اجتماع يوم 15 فيفري

االتحاد يدفع للتربع لضحايا زلزال سوريا
تضامنا مع شعبنا يف سوريا الشقيقة وتخفيفا ملعاناتهم عىل إثر الزلزال املدّمر الذي رضب 

الضحايا من قتىل وجرحى ومرشّدين بال مأوى بعد تحطّم  العديد من  شاملها وأدى إىل 

العام  لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  فإّن  املرافق،  جميع  مّس  الذي  والدمار  املباين 

التونيس للّشغل يهيب بكّل العامالت والعاّمل والنقابيات والنقابيني املساهمة الواسعة يف 

تقديم الدعم لشعبنا السوري وذلك من خالل التربّع التلقايئ عىل الحساب الجاري الذي 

وضعته الحكومة التونسية للغرض:

RIB 10113108000707078855

IBAN: TN59 10113108000707078855 

SWIFT/BIC: STBKTNTT 

األمني العام
نورالدين الطبويب

 إدانة رفض الحكومة للحوار االجتماعي واستمرارها
 يف سياسة التفرّد والهروب إىل األمام

  تنقيح أحادي الجانب للقانون عدد 9 وإصرار 
على التفويت في المؤسسات العمومية
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خطة لرفع الدعم وإهلاء الرأي العام
إيقافات بتهم التآمر على أمن الدولة:

وأنقلرتا  فرنسا  أعلنت  وعندما  املايض  القرن  أربعينات  يف 
الحرب عىل أملانيا ساد جّو من الجمود يف العمليات الحربية بني 
الحرب  تلك  عىل  املؤرخون  اطلق  حتى  أشهر   8 طيلة  الطرفني 
ان  الزائفة أو املضحكة وذلك يف إشارة رصيحة إىل  الحرب  صفة 
تلك الحرب مل تكن سوى مجرّد تهويش وصخب وصياح ال عالقة 
كّل  لوصف  العبارة  هذه  ترديد  وجرى  واالقتتال  بالحروب  له 
االشتباكات املزيّفة التي تعطيك انطباًعا بنشوب حرب ال نذر لها 

سوى التهييج والحسد والكالم غري املباح.
التي اصبحت مدّونة بكل تفاصيلها  العبارة  استحرضت هذه 
وقائعها  لطرافة  الدولية  السياسة  وقاموس  الحروب  قاموس  يف 
وأنا أحاول ان أتلّمس خيوط وأبعاد االيقافات األخرية التي طالت 

عديد السياسيني والنشطاء واملعارضني.
من  أخرى  سلسلة  بعد  الجديدة  االعتقاالت  هذه  وتأيت 
اصبحت  تهمة  وهي  الدولة  أمن  عىل  التآمر  بتهمة  االيقافات 
مستغلة بشدة من النيابة العمومية ضّد املعارضني االمر الذي دعا 
حتى مكتب االمم املتحدة لحقوق االنسان اىل مالحظة تكّرر هذه 

التهمة وأصدر ذلك يف بيان رسمي.
جملة  بأن  مرة  من  أكرث  ذكّر  الدولة  رئيس  خطابات  ويف 
التنكيل  يف  املتورطني  واالرهابيني  املجرمني  من  هم  املوقوفني 
بالشعب التونيس واملتآمرين عىل أمن الدولة الداخيل والخارجي.

* تهم تقود إىل املقصلة واالعالم الرسمي غائب
باستثناء هذه الترصيحات التي مل تخرج عن دائرة العموميات 
وزارة  ال  تتكفل  مل  االستثنايئ  الطابع  ذات  واالتهامات  وااليحاءات 
العدل وال وزارة الداخلية وال النيابة العمومية برشح وقائع التآمر 
عىل أمن الدولة وحيثيات تكوين الوفاق والتخطيط لالطاحة بنظام 
الحكم بالطرق غري املرشوعة كالسالح واالنقالب... تهم خطرية ال 
ميكن ان تفىض اال اىل االعدام يف مقابل صمت مطبق من الحكومة 
واالجهزة االمنية او القضائية لرشح فصول هذه املؤامرة للشعب 

التونيس وتبيان الوقائع والشهود واالثباتات.
بداية  يف  ذاتها  تشبه  االخرية  االسابيع  خالل  تونس  وغدت 
اىل مخاطر  االعالم  التونسيني عرب وسائل  تعرف  الثامنينات حينام 
دارت  علنية  وانطالق محاكامت  قفصة  أحداث  بعد  التهمة  هذه 
كلها حول »املرغني« وسبقها نشوء محكمة امن الدولة للنظر يف 
مثل هذه القضايا خاصة بعد محاكامت مجموعات اخرى عىل غرار 
االنقالب...  ومجموعة  الظالم«  »صباط  وجامعة  الرشايطي  لزهر 
واملجموعة  الساحل...  )برّاكة  اخرى  محاكامت  ذلك  وعقب 

األمنية...(.
من  فصوال  وشهد  املحاكامت  هذه  لوقائع  نقال  االعالم  وشهد 
فيها  تورّط  التي  سويقة  باب  احداث  وبعد  املتهمني.  مساءلة 
الداخلية ندوات صحافية رشحت  االسالميون حيث عقدت وزارة 
من خاللها فصول التآمر عىل أمن الدولة وقدمت باألدلة امللموسة 
يف أحيان كثرية تفاصيل محاولة تغيري نظام الحكم واالعداد لذلك 

بالقوة والسالح.
بالديكتاتورية  أن نظام بن عيل حتى وان حكم  وكان واضحا 
بااليقاف  الخاصة  القانونية  االجراءات  شكلية  عىل  حافظ  فإنّه 
عاّم  االفصاح  اىل  والقضائية  االمنية  االجهزة  دفع  وتم  واالعتقال، 

لديها من معطيات ومعلومات لتأكيد سالمة اجراءات االيقاف.

حدث هذا يف عهد الديكتاتورية ولكن ما الذي يحدث اآلن يف 
عهد الحرية ويف زمن ما بعد الثورة؟.

* امللفات الفارغة والقلوب املآلنة
الحقيقي  السبب  للشعب  اي خطاب رسمي يرشح  غياب  يف 
العتقال هؤالء اكتسح الخطاب الشعبوي الفضاء العام، جّنح خيال 
البعض واختلق وابتدع تهام مل تذكر ال يف ملفات االحالة ومل ترد 
عىل لسان اي مسؤول رسمي وشطح املخيال الشعبي كام مل يشطح 
من قبل، ويف غياب املعلومة الدقيقة بات التأويل والتخمني سيّد 
يسوده  وضع  يف  لليقني  األمثل  الطريق  هو  الشّك  وبات  املوقف 
الحصول  أمكننا  املقابل  ويف  املعلومة  وغياب  والضبابية  االرباك 
املوجهة  التهم  حول  املحامني  بعض  من  الترصيحات  بعض  عىل 
إىل موكليهم واألسئلة التي واجههم بها التحقيق حول التآمر عىل 
امن الدولة ولالسف الشديد صارت لدينا اآلن روايتان رواية أوىل 
هي رواية الدولة التي وجهت مجمل هذه االتهامات الخطرية إىل 
اىل  ليصلوا  املحامون  تفاصيلها  عن  يفصح  ثانية  ورواية  املوقوفني 
استنتاج عجيب وغريب مفاده ان ملفات املوقوفني فارغة وجاء يف 

ترصيح املحامني تقريبا ما ييل:
الخّط  عن  موزاييك  اذاعة  مدير  سئل  بوطار:  الدين  نور  ـ 
املحللني  تشغيل  اختار  كان هو من  اذا  التحريري ملؤسسته وعام 
السياسيني باالذاعة وعن املوازنات املالية للمؤسسة وهو امر ال يعّد 
تجاوزًا وخرقا لحرية الصحافة فقط بل ان هذه املعطيات متوفرة 

لدى الهايكا وال تحتاج إىل ايقاف مدير االذاعة.
ـ خيام الرتيك: وجهت إليه اسئلة حول اجتامعات يعقدها يف 
بيته ولقاءات اجراها مع شخصيات عامة وكانت عبارة عن 6 أو 7 
اسئلة وكانت اجابته يف هذا املعنى أنا حّر ألتقي مبن أريد وال دخل 

لكم )أي األمن( يف حريّتي الشخصية.
ـ كامل لطيف: ما الغرض من التقائك بعّدة شخصيات وما سبب 
زيارتك إىل السفري االيطايل واجاب املعني باالمر بأن ذلك يندرج يف 
اطار زيارة مجاملة يجب التذكري هنا بان كامل لطيف الذي ساهم 
االيطالية يف تلك  بالسلطات  اتصال  انقالب 7 نوفمرب كان عىل  يف 
ورمبا  االيطايل  الجانب  من  الحقا  عنه  االفصاح  تم  ما  وهو  الفرتة 
لهذ السبب وغريه اعترب اتصال كامل لطيف يندرج يف اطار مخطط 
كامل لالنقالب عىل قيس سعيد ولكن اين هي الحجج والرباهني 
التي يجب ادراجها يف التحقيق البراز وجاهة االيقاف حتى ال يصبح 

االعتقال مبجرّد الشبهة والتخمني.
ـ نور الدين البحريي: رغم انه من املفرتض ان يسأل البحريي 
وطمس  القضاء  توظيف  وخاصة  اليه  املوجهة  التهم  عديد  عن 
العكرمي  بشري  بالقايض  عالقته  يف  الشهيدين  اغتيال  جرمية  أدلة 
فإن التحقيق مع البحريي كان بسبب تدوينه فايسبوكية هذا عىل 

االقل اىل حّد اآلن ولنسأل ايضا ما اهمية هذه التدوينة امام التهم 
املوجهة إليه بالتآمر عىل أمن الدولة.

التحقيق عن »قهوة« رشبها  الحميد الجاليص: سئل يف  ـ عبد 
صحبة خيام الرتيك.

له مع  التقطت  )82 سنة( سئل عن صورة  ـ مصطفى عطية 
إىل  التي وجهت  االسئلة  اغلب  ان  سبيلُه...  أخيل  ثم  الرتيك  خيّام 
املتهمني ال تتضّمن اطالقًا وقائع أو استفسارات عن تكوين وفاق 
بغرض االنقالب عىل الرئيس او تغيري صيغة الدولة او التآمر عىل 
أمنها مع جهات من الداخل والخارج يبدو من افادات املحامني ويف 
غياب االتصال الرسمي من الجهات االمنية او القضائية ان ملفات 
االحالة فارغة متاما من اي محتوى يشري اىل تهمة التآمر عىل أمن 
الدولة وهي مسألة تقتيض التوضيح من املصادر الرسمية حتى ال 
نقول ان الحرب عىل الفساد هي مجرّد عملية نسمع فيها جعجعة 
وال نرى طحينا هكذا او هي باالحرى حرب مضحكة عىل الفساد 
املاء  املتهمني ستسقط يف  ملّفات  الواردة يف  التهم  الن مثل هذه 

أمام اي قاٍض النه ال عالقة لها بالتآمر.
اذا مثلام رأينا فان امللفات اىل حّد اآلن فارغة واليشء الوحيد 
التي  والحقد  البغضاء  حالة  هو  االنفجار  حّد  مآلنا  بقي  الذي 

اتسعت دائرتها بني التونسيني.
يطاق...  ال  حّد  إىل  والبغضاء  الحقد  رعاية  خطاب  قوي  لقد 
تنامت  لقد  للكّل.  الكّل  وشيطنة  التسوية  عملية  وانطلقت 
العنرصية واالنتامء العرويش والجهوي وأصبح الكل مدانا يف نظر 
الكل... لقد رصنا يف بالد مل يسلم فيها أحد من الشتيمة واالتهام 
املجاين وبكلمة واحدة ان هذا الصمت من الحكومة وما ولّده من 
غموض يوحي بأن حرب الرئيس عىل الفساد مجرد حرب مضحكة 
الن املتهمني وفق التهم املنسوبة اليهم سيطلق رساحهم مع أّول 

عرض عىل القضاء.
* اإلجراءات املوجعة وتلهية الرأي العام

يفعله سعيّد هو ظالل  ما  أن  الكثريون  يعتقد  تقّدم  ما  وفق 
وإلهاء  الالشعبية  سياساته  لتمرير  السيايس  املشهد  عىل  وسحب 

الرأي العام.
كسب  يريد  الرئيس  ان  يعني  فإنه  صّح  وان  السيناريو  هذا 
املزيد من الشعبية بادعاء محاربة الفساد وإيقاف شخصيات كثرية 
بالشبهة... شخصيات عرفت بأن لها باًعا يف املؤامرات أولها صيت 
يستغل  ذلك  مقابل  ويف  عرشه  تهّدد  وباتت  يتعاظم  بدأ  سيايس 
هذه الشعبية التي قد يكتسبها بالقبض عىل املتآمرين واملجرمني 
إلمالءات  كامل  وبخضوع  شعبية  ال  بإجراءات  للقيام  واالرهابيني 
الصناديق الدولية الداعية إىل رفع الدعم والتفويت يف املؤسسات 

العمومية.
واملتبع للمسار السيايس سيالحظ ان الدعم رفع جزئيا اىل حّد 
القانون  تنقيح  أنه جرى  كام  باملائة   30 بحوايل  املقال  هذا  كتابة 
املتعلق بالتفويت يف املؤسسات العمومية متهيدا إلجراءات ستطال 
بالتأكيد كل الخطوط الحمر وتريض صندوق النقد الدويل بصورة 

غري مسبوقة مل يخضع لها اي حكومة او رئيس يف تاريخ تونس.
الدولية وقد تريض سائر  الصناديق  اإلجراءات قد تريض  هذه 
الدوائر العاملية املالية ولكنها بالتأكيد ستغضب الفئات االجتامعية 
الهشة والطبقة الفقرية املتوسطة مبجرد أن تنتهي »سكرة« القبض 

عىل املتآمرين عىل أمن الدولة.

املحامون: امللفات 
فارغة والحرب على 

الفساد مضحكة
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األخ عبد القادر الجالصي: 
نرفض المذكرة بشكل قطعي

عن  تراجعا  الحكومة  مذكرة  تُعدُّ 

االتفاقات وهذا أمر مرفوض متاما. إذ ال 

بّد من التمسك بتطبيق اتفاق الزيادة 

وقع  كام  العام  القطاع  يف  األجور  يف 

يف  والعامل  النقابيني  أن  كام  إمضاؤه. 

يف  ورد  ما  بتطبيق  متمسكون  القطاع 

يف  باملائة   05 بنسبة  الزيادة  اي  االتفاق 

الخاضعة  املنح  باملائة يف   05 وبنسبة  األجور 

التقاعد. واعترب األخ الجاليص ان ما ورد  للحجز عند 

يف املذكرة رضب ملصداقية التفاوض وتعميق لإلشكاليات 

االجتامعية. 

األخ سلوان السميري: 
المذكرة عطلت حصول 

العمال على الزيادة
إن ما ورد يف املذكرة مرفوض متاما 

ورضب ملصداقية التفاوض. وسيجتمع 

املؤسسات  يف  بالنقابات  القطاع 

لوضع  القطاع  مستوى  عىل  املعنية 

القرارات  انتظار  يف  قطاعية  تحرك  خطة 

سلبا  انعكست  املذكرة  أن  ورشح  الوطنية٬ 

عىل املناخ االجتامعي السليم يف القطاع حيث انطلقت 

اتفاق  إلمضاء  اإلعداد  يف  القطاع  يف  االجتامعية  االطراف 

املربوم  األجور  يف  الزيادة  اتفاق  وفق  األجور  يف  الزيادة 

كل  عطل  املذكرة  صدور  ان  غري   2022 سبتمرب   14 يوم 

املتشنج  االجتامعي  االحتقان  حالة  يف  زاد  ما  وهو  يشء 

النضالية  الخطة  »إن  بالقول  سلوان  األخ  وختم  بطبعه. 

القطاعية مفتوحة عىل كل االحتامالت مبا يف ذلك اإلرضاب 

يف الرشكات واملؤسسات املعنية«.

األخ عبد العزيز العرفاوي: 

نتسمك باتفاق 14 
سبتمبر 

املذكرة  إن 

حلقة  الحكومية 

أخرى يف حلقات 

عىل  االلتفاف 

التي   االتفاقيات 

الحكومة  تعتمدها 

وأخرها  فرتة  منذ 

بتعديل  املتعلق  االتفاق 

ورغم  التفاوض  يف  للحق  املانع   20 الفصل 

االتفاق حول تعديله فقد صدر بصيغة جديدة ال تحرتم 

القطاع يرفضون  النقابيني يف  التفاوض. وبني ان  الحق يف 

ويتمسكون  املذكرة  يف  جاء  ما  قاطع  بشكل 

بني  إمضاؤه  وقع  كام  االتفاق  مبضمون 

الوضع  أن  وفّس  واالتحاد.  الحكومة 

الغالء  نتيجة  صعب  للعامل  االجتامعي 

والتضخم وفقدان بعض املواد األساسية 

الزيادة يف  يجعل  ما  بعضها وهو  وشح 

يحتمل  وال  ملّحا  عامليّا  مطلبا  األجور 

ما  كل  تتبّنى  الجامعة  أن  كام  التأخري. 

الوطني  التنفيذي  املكتب  مراسلة  يف  ورد 

للحكومة حول املذكرة. 

األخ حسين الشارني:
 رفض قاطع للمذكرة

االتفاق  يضمنه  حق  الزيادة  إن 

بني  املربم  العام  القطاع  يف  األجور  يف 

سبتمرب   14 يف  واالتحاد  الحكومة 

الحكومية  املذكرة  أن  وأكد   .2022

مرفوض  امر  وهو  الحق  هذا  ترضب 

أن  العام  الكاتب  األخ  ورشح  متاما. 

قطاع  يف  املنفذ  الناجح  القطاعي  االرضاب 

املياه يوم أمس األربعاء 15 فيفري يأيت للمطالبة 

يف  الزيادة  مقدمتها  ويف  الحقوق  بعديد 

إن  وقال  حولها.  االتفاق  وقع  كام  االجور 

وترضب  االتفاق  تنسف  الحكومة  املذكرة 

تجويع  تّم  انه  كام  التفاوض  مصداقية 

يعانون أصال من  العامل وعائالتهم وهم 

الجامعة  أن  كام  الغالء  موجات  تبعات 

املوضوع دعت  بالغا حول  أصدرت  العامة 

كل  وان  إمضاؤه  وقع  كام  االتفاق  تنفيذ  اىل 

إجراء غري ذلك يعد اعتداء عىل مصالح العامل. 

األخ صابر التبيني:
 نرفض االلتفاف

الحكومة  مذكرة  تَُعدُّ 

االتفاق  عىل  التفافا 

االتحاد  بني  املمىض 

الزيادة  حول  والحكومة 

القطاع  يف  األجور  يف 

العام وعرب األخ صابر عن 

تلك  العامة  الجامعة  رفض 

األجور املذكرة الضاربة للحق يف الزيادة يف 

وملصداقية التفاوض. ورشح األخ صابر أن الجامعة العامة 

النقابات يف  2023 مع  فيفري   17 الجمعة  يوم  ستجتمع 

والقرارات  االجراءات  تحديد  اجل  من  القطاع 

أن  وأضاف  املذكرة.  عىل  باإلجابة  الكفيلة 

القطاع  مؤسسات  مختلف  يف  العامل 

يرفضون املذكرة الحكومية وينّددون بها 

ألنها تحرمهم حقهم يف الزيادة يف األجور 

الوضع  توتر  يف  زادت  انها  إىل  مشريا 

األعوان  أن  وبنّي  القطاع.  االجتامعي يف 

ينتظرون الزيادة يف األجور بفارغ الصرب 

لعلّها متّكنهم من مواجهة املقدرة الرشائية 

نتيجة التضّخم املايل غري املسبوق. 

االتحاد يرفض المذكرة الحكومية حول الزيادة في األجور في القطاع العام ويحذر من انعكاساتها

* طارق السعيدي

عن  الصادرة  املذكرة  ان  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  اعترب 
األجور يف  الزيادة يف  احتساب  بكيفية  املتعلقة  التونسية  الحكومة 
املمىض  األجور  الزيادة يف  اتفاق  تراجعا واضحا عن  العام،  القطاع 
يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وذكر   .2022 سبتمرب   14 يف 
التونسية أن ما ورد يف املذكرة رضب  الحكومة  مراسلة موجهة اىل 
ان  االتحاد  واعترب  يشء.  يف  االتحاد  يلزم  وال  التفاوض  ملصداقية 
تداعيات خطرة محمال  اجتامعية وإىل  توترات  اىل  املذكرة ستؤدي 
املسؤولية للحكومة بعد الرتاجع غري املربر. وكان االتحاد قد راسل 
الجتامع  عمل  جلسة  عقد  لطلب  مناسبتني  يف  التونسية  الحكومة 
اللجنة العليا للتفاوض غري ان الحكومة مل تجب إىل حدود كتابة هذا 
املقال. وملعرفة تأثريات مذكرة الحكومة وما سيرتتب عنها اتصلت 

»الشعب« بعدد من اإلخوة النقابيني.
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األخ سامي الطاهري   األمين العام المساعد لالتحاد 

التونيس للشغل منذ األسبوع  العام  دخل االتحاد 
تحركات  سلسلة  يف   ) قبليّ يف  كانت  )البداية  املايض 
دفاعاً عن الحق النقايب، بعد املالحقات القضائية التي 
لرصاع جديد  باباً  يفتح  النقابيني، مبا  من  طالت عدداً 
بني الرئيس قيس سعييّد واملنظمة النقابية، خصوصاً بعد 
بالعوينة  الوطني  الحرس  ثكنة  من  األخرية  ترصيحاته 
يف  اعترب  ما  بوضوح،  النقايب  العمل  فيها  هاجم  حني 
تونس إيذاناً باستهداف املنظمة النقابية األكرب يف البالد 

بعد رضب األحزاب.
للشغل  التونيس  االتحاد  باسم  املتحدث  ويكشف 
هذه  من  املنظَّمة  موقف  عن  الطاهري،  سامي  األخ 
الذي  الوطني  الحوار  تطورات  آخر  وعن  األحداث، 
حقوق  ورابطة  املحامني  وهيئة  االتحاد  لجان  تعده 

اإلنسان ومنتدى الحقوق االقتصادية واالجتامعية.

* بدأ االتحاد العام التونسي للشغل، 
من والية قبلي، السبت الماضي، سلسلة 
تحركاته االحتجاجية التي أقرّتها الهيئة 

اإلدارية لالتحاد. ماذا في برنامج بقية 
التحركات المقبلة؟

8 جهات، وهي  احتجاجية يف  تحركات  األسبوع  - سيشهد هذا 
بوزيد  وسيدي  وبنزرت  ونابل  وصفاقس  توزر  بواليات  الخاصة 
يليه  الذي  السبت  ستنتظم  بينام  واملنستري.  وسوسة  والقرصين 
 11 يف  بتجّمع  التحركات  هذه  تتوج  ثم  الجهات،  بقية  يف  تحركات 

مارس املقبل، بتحرك وطني يف العاصمة.
* ما هو إطار هذه التحركات وأهدافها، ولماذا 

ذهب االتحاد في هذا االتجاه؟
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  لقرار  استجابة  تأيت  التحركات  هذه   -
النقايب،  الحق  عن  الدفاع  وهي  كربى،  محاور   3 وتتضمن  لالتحاد، 
والتنديد بالهجمة عىل اتحاد الشغل، ثم الدفاع عن حق التونسيني 
األساسية،  السلع  عن  للدعم  الجزيئ  الرفع  بعد  الرشائية  ومقدرتهم 

وثالثاً دعم مبادرة االتحاد يف ما يتعلق بالحوار الوطني خاصة.
* كيف تقرؤون هذا التصعيد الكبير من السلطة 

ضد االتحاد وقياداته وضد النقابيين، بعد إيقاف 
بعضهم ودعوة البعض اآلخر إلى التحقيق؟

بعض  برزت  االنتخابات  بعد  ألنه  التصعيد،  هذا  ننتظر  كنا   -
عرب  والهجامت  والتجريم  التشويه  حمالت  بدأت  إذ  املؤرشات، 
من  وكذلك  نقايب،  إرضاب  كل  بعد  االجتامعي  التواصل  مواقع 
السلطة  كرونيكورات )معلقني ومحللني يف اإلذاعة والتلفزة( ميثلون 
الدولة  رئيس  ترصيحات  جاءت  ثم  اإلعالمية.  املؤسسات  بعض  يف 
بأن اإلرضابات وراءها مآرب سياسية )ترصيح سعيّد يف ثكنة الحرس 
الوطني بالعوينة( تالها بعد ساعة فقط إيقاف الكاتب العام لنقابة 
من  نقابياً   16 استدعاء  ثم  الكعبي،  أنيس  األخ  الرسيعة،  الطرقات 
قطاع النقل للتحقيق، كام تم أيضاً عزل الكاتب العام للجامعة العامة 

للشؤون الدينية )األخ عبد السالم العطوي(. يعني أن هناك تضييقا 
استدعاء  مثالً  بينها  قبل،  الحكومة من  به  قامت  ما  واضحا. وكذلك 
نقابات موازية ومتكينها من االقتطاع املبارش من املرتبات )اشرتاكات 

من معاشات العامل املنضوين تحت هذه النقابات(«.
* كيف تفسرون ذلك؟

- يبدو أن هناك سعيا إىل املقايضة، مبعنى إما أن يعدل االتحاد 
عن املبادرة، وعن نقد االنحرافات التي وقعت يف مسار 25 جويلية 
2021، أو كام يرّوج بعض أنصار الرئيس، حل االتحاد، يف هجوم عىل 

االتحاد يذكرنا بأزمات الفرتات السابقة.

* أال يُعدُّ ضرب االتحاد ضربًا آلخر المعاقل التي 

يمكن أن تجمع التونسيين حول حد أدنى مشترك؟ 
ألن االتحاد بالنسبة إلى كثير من التونسيين هو 

الخيمة التي يجتمع تحتها الجميع، واالتحاد هو الذي 
أنقذ التونسيين مع بقية المنظمات سنة 2013 من 

خالل إطالق الحوار الوطني؟
- رضب االتحاد هو مواصلة لتفكيك الدولة، وملا وقع منذ إصدار 
املرسوم 117 الذي أعطى للرئيس كل السلطات، وأمتها عرب الدستور 
والهيمنة  الدولة  تفكيك  ملواصلة  محاولة  وهو  األخرية.  وانتخاباته 
عليها ومتكني الرئيس من سلطات مطلقة ال حدود لها، وبالتايل أي قوة 
االعتداء  سيتم  املرشوع  لذلك  التصدي  تحاول  سياسية  أو  اجتامعية 

عليها ومحاولة رضبها.

* أي خطورة لذلك؟
بني  تعايش  إمكانية  ألي  إنهاء  هو  االتحاد  رضب   -
بينهم  التفرقة  من  واملزيد  تقسيمهم  يعني  مبا  التونسيني، 
والهيمنة عليهم. هذا لن ينجح يف النهاية، وهو هلوسة من 
السلطة من أجل السيطرة عىل الحكم نهائياً. وهذه الهلوسة 
مل يعد من املمكن تحقيقها بعد 2011، فال عودة إىل االستبداد 

وللحكم الفردي، ويف رضب االتحاد رضب لوحدة تونس.
* هل توجد في المجتمع مقوّمات الدفاع 

عن الديمقراطية التي تحققت بعد 2011؟
ونابض  وحي  قوي  التونيس  املدين  املجتمع  أن  أعتقد   -
ومتحرك، واتحاد الشغل لديه جذوره، وهو متفرع يف تونس 
ولديه امتداده ومسانداته دولياً، ولدينا قوى اجتامعية قادرة 
بإمكانية  التونسيني  ومغالطة  التيار.  هذا  ضد  الوقوف  عىل 
الغذاء سقطت،  مقابل  الدميقراطية  عن  بالتخيل  مقايضتهم 
أن  وأعتقد  غذاء.  عىل  وال  دميقراطية  عىل  ال  يحصلوا  فلم 
هناك حصانة يف تونس ضد االستبداد، مكنت يف السابق من 
عدم هيمنة النهضة، واليوم أيضاً لن تتمّكن من تونس ومن 

الدميقراطية.
* أي أفق لمبادرة اتحاد الشغل في ظل 
هذه التطورات، وماذا إن لم يتفاعل معها 

رئيس الجمهورية؟
ومن  لتونس،  الوحيد  الخالص  هي  االتحاد  مبادرة  أن  نعترب   -
يريد ترذيل الحوار وإشعار الناس بعدم جدواه لن ينجح، ألن هناك 
يتشكل اليوم حول الشعور باألزمة وبرضورة الخروج منها  رأياً عاماً 

بالحوار، لتفادي الفرقة والفوىض واالحرتاب.
* أكدت في حوار سابق أن االتحاد لن يتراجع 

عن مبادرته حتى إن رفضها الرئيس. ما هو الموقف 
اليوم؟

ونحن  املبادرة،  حول  النهايئ  رأيه  بوضوح  الرئيس  يقدم  مل   -
بدورنا مل ننته من إعدادها، ولكننا نضع أمامنا سيناريو عدم ذهاب 
املبادرة، ووقتها لكل حادث حديث. وقد جهزنا أنفسنا  الرئيس مع 
لكل السيناريوهات حتى ال نبقى مكتويف األيدي، بينام خيار الرئيس 
العزلة والذهاب يف رأي فردي واحد، عندها سنتجاوزه ونعمل عىل 

تجميع أكرث ما ميكن من التونسيني حول املرشوع الجديد.
* تم خالل األسبوع الماضي تسريب وثيقة عن 
الحوار الوطني تتضمن بعض األفكار. ما مدى صحة 
الوثيقة المسربة وما عالقتها بمبادرة اتحاد الشغل؟

نقاطها مل  لكن بعض  املشاركني،  أحد  أولية قدمها  - هي وثيقة 
تحَظ بالقبول من قبل األغلبية، وهي ورقة عمل ال غري، وليست من 

مآالت الحوار.

* متى يتم اإلعالن عن المبادرة؟
- سنحاول أن نتوصل إىل نتيجة قبل نهاية فيفري 2023، إذا مل 
تواجهنا عراقيل، ألن الوقت ضاغط، وكل يوم مير يعمق األزمة أكرث٬ 
وستوجه املبادرة رسمياً إىل رئيس الجمهورية وإىل الرأي العام، وقد 
تتوسع إىل منظامت وجمعيات أخرى، وقد نجد صيغاً النفتاحها عىل 
يقبل  مل  وإن  حتى  التونسيني،  كل  عىل  منفتحة  وستكون  األحزاب، 

الرئيس بها.

نعم،هناك استهداف للنقابيني ولن نقبل بتفكيك الدولة

  مقايضة التونسيني بالتخلي 
عن الديمقراطية 

مقابل الغذاء سقطت!

  ضرب »االتحاد« هو إنهاء ألي 
إمكانية تعايش بني التونسيني
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ضعف اجلهود التفاوضية والدبلوماسية يف عالقة بملف اهلجرة غري النظامية وهجرة األدمغة
الهجرة والتغيرات المناخية تحديات متعاظمة على تونس

عالقة التغريات املناخية مبستقبل العمل 
حول  مداخلة  خالل  القضقايض  فيصل  األخ  أشار 
التفكري  وجوب  إىل  املناخية  للتغريات  النقابية  املقاربة 
إىل  املناخية  التغريات  ستؤدي  حيث  العمل  مستقبل  يف 
فقدان ما يقارب 80 مليون موطن عمل زيادة عىل خسائر 
اقتصادية تتجاوز 2.4 تريليون دوالر مع حلول سنة 2030 
 140 من  أكرث  هجرة  يف  املناخية  التغريات  ستساهم  كام 
مليون ساكن يف ما يعرف بالهجرة املناخية وهو ما سيفتح 

الباب أمام إيجاد مقومات العمل الالئق وتنامي أشكال التشغيل الهش 
واالقتصاد غري املنظم.

كام تم التأكيد عىل رضورة إشتغال البالد التونسية أكرث عىل تفعيل 
مقاربتها للتغريات املناخية خصوصا أنها صادقت عىل كل االتفاقيات يف 
هذا املجال ومن املفروض أن يتم تفعيل االلتزامات والتعهدات وتحيني 
الحد  يستهدف  الذي  الوطني  الربنامج  إلطالق  والسياسات  اإلجراءات 
من االنبعاث الغازية ضمن سياسة شّفافة وواضحة كام يتوجب االتجاه 
بأقىص رسعة نحو الرفع يف االستثامرات املوجهة إىل الطاقات البديلة مع 
العمل عىل التقليص من كلفتها للتشجيع عىل استعاملها بشكل مكثّف 
وذلك زيادة عىل مضاعفة الجهود اتجاه الحياد الكربوين وتجاوز سقف 

التخفيض بـ 10 % املتوقع مع حلول سنة 2030 مام يتيح مزيد تحسني 
االوضاع يف عالقة باألمن الطاقي وخلق مواطن الشغل الخرضاء وتخفيف 

االعباء عىل كل الفئات الهشة.
تنامي املعالجات األمنية مللف الهجرة  

املرتبطة  االشكاليات  مجمل  إىل  املحور  هذا  يف  النقاشات  تعرضت 
أساسا باألطر القانونية والسياسات املتبعة إقليميا ووطنيا لتأطري مسألة 

الهجرة والتعاطي معها كحق كوين من حقوق االنسان يف التنقل وقد متت 
اإلشارة اىل تنامي املعالجات واملقاربات االمنية من قبل حكومات الدول 
االوروبية خاصة بحوض املتوسط حيث برزت اتجاهات نحو التشديد عىل 
املتوسط  بلدان جنوب  البحرية والربية ودعم حكومات  الحدود  مراقبة 
مع  بالتوازي  وذلك  التنمية  بدل دعم جهود  الحدود  بتجهيزات حراسة 
التأشريات وتحديد فرتات  التضييق عىل إجراءات ورشوط الحصول عىل 
ببلدان  توتر  بؤر  املقاربات خلقت  ان هذه  املتدخلون  بنّي  وقد  االقامة 
الجنوب وشجعت اكرث عىل تنامي ظاهرة الهجرة غري النظامية وما خلّفته 
االتجار و»مافيات«  تنامي ظواهر  من مآٍس وخسائر برشية زيادة عىل 

التسفري والتزوير ومختلف اشكال االستغالل واالبتزاز.

كام تّم توجيه نقد الذع ألداء وتعاطي الحكومات التونسية املتعاقبة 
هذا  يف  والدبلوماسية  التفاوضية  الجهود  وضعف  الهجرة  مسألة  مع 
الجانب زيادة عىل التشتت االداري واملؤسسايت يف عالقة بالهياكل املعنية 
كام  للهجرة  غياب سياسات عمومية  مع  الهجرة خصوصا  ملف  مبتابعة 
بشكل  تدار  اصبحت  والتي  االدمغة  هجرة  ظاهرة  تنامي  بقلق  سجل 
أحادي من قبل الدول املستقبلة للهجرة حسب حاجيات مؤسساتها إذ 
عرب  املرور  دون  املبارش  االنتداب  اىل  اللجوء  تنامى 
ضامنات  ودون  للهجرة  املصدرة  الدول  مؤسسات 
قي احيان كثرية وهذا ما يفتح الباب أكرث ملامرسات 
زيادة عىل عدم  الكفاءات  قيمة  االستغالل وتبخيس 

ادراجهم ضمن منظومات التعاون الفني.
تونس بلد مستقبل للهجرة 

غري  التونسيني  املهاجرين  وضع  يختلف  ال 
الوافدين  املهاجرين  وضع  عن  بالخارج  النظاميني 
عىل تونس من الدول االفريقية من جهة غياب الهياكل املعنية باملتابعة 
والتوجيه حيث يتم تجاهلهم متاما وتغييب كل حقوقهم والتي من بينها 
عىل  والحصول  باملدارس  االبناء  وتسجيل  والنقايب  الجمعيايت  )النشاط 
رخص السياقة والتداوي والتغطية االجتامعية( وتّم التأكيد عىل ان هذه 
االشكاليات تعرتض املهاجرين الوافدين عىل تونس والذين يخري معظمهم 
عدم طلب وثائق االقامة ألنه يف حال رفض مدهم بها سيجدون انفسهم 

مجربين عىل مغادرة الرتاب التونيس وترحيلهم.
االن عىل  حد  اىل  تصادق  مل  التونسية  البالد  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر 
اية إتفاقية دولية من اتفاقيات منظمة العمل الدولية املتعلقة بالهجرة 
وذلك رغم عدم احتواء هذه االتفاقيات عىل تدخالت يف مسألة السيادة 
الوطنية او توجيه لسياسات الهجرة وقد اقترصت الجهود التونسية عىل 
توصيات غري  النها  الدولية  العمل  منظمة  الصادرة عن  التوصيات  تبني 
العمل  هي  النقابات  عىل  املقرتحة  الحلول  بني  ومن  بالتطبيق.  ملزمة 
القارة  التحالفات عىل املستوى الجهوي أي عىل مستوى  بناء  عىل دعم 
االفريقية وكذلك من خالل جهود االتحاد العام التونيس للشغل وتفعيل 
مكاتب  بعث  خالل  من  بتونس  املهاجرين  بالعامل  باإلحاطة  مبادرته 
باملقرات الجهوية لإلحاطة باملهاجرين الوافدين وتنظيمهم مهنيا ونقابيا 
كام متت االشارة ايضا اىل الدور املهم لجمعيات التونسيني باملهجر والتي 
تضطلع بدور مهم يف ربط ضفتي املتوسط من خالل برامج عمل مشرتكة 
لتونس  الدميقراطي  املسار  دعم  خالل  من  وكذلك  بفرنسا  للتونسيني 

وحشد التأييد للقضايا العاملية والوطنية بحوض املتوسط.

* نرص الدين سايس
العام  باالتحاد  والعربية  الدولية  العالقات  قسم  نظم  الراهن 
ندوة  أيبارت«  »فريديريش  مؤسسة  مع  بالتعاون  للشغل  التونيس 
بالجهات  والدولية  العربية  العالقات  مسؤويل  مبشاركة  وطنية 
ممثلني  اىل  إضافة  املدين  املجتمع  مكونات  من  وعدد  والقطاعات 
عن منظامت نقابية وجمعيات دولية وتطرقت إىل عدد من املحاور 
الحارقة والراهنة ضمن ورشاتها  وقد تم تداول ملفني عىل غاية من 

األهمية وهام التغريات املناخية وإشكاليات الهجرة.
قدمت الورشة تشخيصا متكامال لخصائص ومالمح الوضع املناخي 
عامليا ووطنيا وذلك من خالل الرتكيز عىل العنارص واملؤرشات السلبية 
يف عالقة بالتقلبات املناخية املتواترة والدورية يف شكل موجات َحّر أو 
برد تستمّر كل منها لفرتات طويلة وهو ما خلق إختالالت يف مختلف 
البحر  مياه  واحرتار  الحرارة  درجات  ارتفاع  مزيد  ومنها  التوازنات 
وتأثري ذلك عىل التوازن البيولوجي وكذلك ارتفاع مستوى سطح البحر 
وتهديداته للمنشات الساحلية والجزر كام ادى اضطراب التساقطات 
املائية  املوائد  متلح  اىل  إضافة  ومخزوناتها  املائية  املوارد  تراجع  اىل 
الساحلية. هنا متت اإلشارة إىل أن الوضع املتأزم والخطري يفرض التفكري 
تقود  قد  والتي  املتفاقمة  االشكاليات  لهذه  مخارج  إيجاد  يف  بجدية 
رسيعا اىل انهيار املنظومة البيئية إذا مل تتّم املبادرة بحلول عاجلة يف 
مجال التحكم يف استهالك الطاقات االحفورية ودعم الطاقات البديلة.

 فقدان 80 مليون موطن شغل 
وخسائر بـ 2,4   تريليون دوالر
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نّفذ يوم أمس األربعاء 15 فيفري 2023 أعوان الرشكة الوطنية الستغالل 
وتوزيع املياه االرضاب املقرر منذ مدة والذي وقع بعد تأجيله يف مناسبة 
العامة  الجامعة  بني  الصلحية  التفاوضية  الجلسة  نجاح  ورغم  سابقة. 
للمياه واالدارة العامة للرشكة، إال أن الجميع فوجئوا مبراسلة من رئاسة 
القطاع  أعوان  أجور  يف  الزيادة  تطبيق  كيفية  هواها  عىل  فيها  ترشح 
العام وترتاجع مبوجبها عن تفاصيل االتفاق املُمىض يف سبتمرب املايض بني 

الحكومة واالتحاد العام. 
وتنفيذا لقرار املجلس القطاعي للمياه بتاريخ 17 نوفمرب 2022 وبرقية 
التنبيه بإرضاب املقرر تنفيذه يوم اإلربعاء 15 فيفري 2023 وبناًء عىل 
محرض جلسة اللجنة املركزية للتصالح بتاريخ 13 فيفري 2023 املتضمن 
من  املؤجل  اإلرضاب  وتنفيذ  بالتمسك  للمياه  العامة  الجامعة  ملوقف 
يوم 01 فيفري 2023 إىل يوم األربعاء 15 فيفري 2023، دعت الجامعة 
العامة للمياه إىل إنجاح اإلرضاب العام بالرشكة حسب الرتاتيب التالية:  
حضور كافة اإلطارات النقابية الجهوية واملحلية يف مقرات أقاليم الرشكة 
منذ السابعة والنصف صباحا )07.30( وتجميع كافة األعوان يف ساحة 

اإلرضاب  برقية  بنود  كل  مآل  توضيحي يف  وتقديم خطاب  العمل  مقر 
ويكون التواجد داخل املقرات واألبواب مغلقة كامل ساعات العمل.

للرشب  الصالح  باملاء  العادي  التزود  تأمني  إىل  األعوان  دعوة  كام متت 
ال  عمل  لفريق  ذايت  بتسخري  والقيام  املؤسسات  و  املواطنني  لكافة 

يتجاوز 03 أعوان من أجل التدخل لألشغال الطارئة واالستثنائية كذلك 
تأمني كل مواقع الحراسة حفاظا عىل ممتلكات الرشكة. وحذرت الجامعة 
أو  إفشال اإلرضاب  منها  الغاية  قانونية  تساخري غري  إصدار  الرشكة من 

التضييق عىل اإلطارات النقابية.

في الصوناد:

إضراب ناجح بنسبة ٪95

غريب

إدارة الصوناد توجه تساخري 
ملتقاعدين وملن توفتهم املنية!

تتقدم الجامعة العامة للمياه بتحية نقابية نضالية لكافة أعوان الصوناد واالطارات النقابية 
باخلص  ونتوجه  فيفري 2023  االربعاء 15  امس  يوم  القطاعي  العام  االرضاب  نجاح  مبناسبة 
التونيس  العام  االتحاد  راية  تحت  االنخراط  املياه  قطاع  ومواصلة  والتقدير  االحرتام  عبارات 

للشغل منظمة حشاد العظيم.
كام نجدد مطالبتنا بتطبيق محرض اتفاق بالزيادة يف االجور 5٪ يف كل عنرص من العنارص 
 7 بتاريخ  الصادرة  الحكومة  رئاسة  مبذكرة  العمل  وعدم  االسايس  االجر  وخاصة  لالجر  القارة 
الفنيني واالداريني كل عىل حدة كام نذكر  فيفري 2023 باعتامد معدل كتلة االجور لالعوان 
بتمسكنا ببقية املطالب الواردة يف برقية االرضاب وإال سنضطر إىل اتخاذ قرار تحركات وارضابات 

جديدة يف القطاع.
كام نسجل استياءنا من مامرسات االدارة ونشري إىل ان التساخري غري القانونية املوجهة إىل 
عديد أعوان الرشكة يشوبها التزوير وادراج اسامء اعوان متقاعدين او توفوا رحمهم الله كذلك 
عدد  تضخيم  اجل  من  الحضور  بطاقات  عىل  بالتوقيع  املرضبني  االعوان  إمضاء  عىل  االرصار 

االعوان غري املرضبني وستتحمل الرشكة خالص أجورهم.

* الكاتب العام
حسني الشارين

النقابة الخصوصية لديوان البحرية التجارية والموانئ

 نرفض القانون عدد 9
القطاع  مجمع  اعضاء  اجتامع  اثر  يعلن  واملوانئ  التجارية  البحرية  لديوان  الخصوصية  للنقابة  التنفيذي  املكتب  ان 
العام ان املستجدات الحاصلة واملتمثلة اساسا يف مصادقة مجلس الوزراء عىل تنقيح القانون عدد 09 لسنة 1989 املتعلق 
الزيادة يف  الحكومة أخريا مذكرة خاصة بكيفية تطبيق  العمومية كام اصدرت رئاسة  باملساهامت واملنشآت واملؤسسات 
األجور للقطاع العام وهي مخالفة متاما ملحرض اتفاق 14 سبتمرب 2022 كام تنصلت رئاسة الحكومة من االتفاقات السابقة 

مستهدفة بذلك مصداقية التفاوض والتضييق عن الحق النقايب.
نطالب الحكومة بااللتزام بتعهداتها املضمنة يف االتفاقات الوطنية والقطاعية وتطبيقها بكل تفاصيلها املادية والرتتيبية.

ودعوة النقابات األساسية لديوان البحرية التجارية واملوانئ للمشاركة الفعالة يف كافة التحركات الجهوية املقررة من 
قبل الهيئة االدارية الوطنية املنعقدة بتاريخ 03 فيفري 2023 واننا نعلن تجندنا للدفاع عن استحقاقات بنات وابناء الديوان 

بكل االشكال النضالية املرشوعة.
* الكاتب العام محرز الرتيك

ان املكتب التنفيذي للنقابة الخصوصية لديوان البحرية 
التجارية واملوانئ يعرب عن تضامنه املطلق مع االخوة وجيه 
للفرع  العام  الكاتب  واالخ  حمدي  ناجي  ومحمد  الزيدي 
إثر  عىل  تونس  نقل  لرشكة  العامني  والكتاب  الجامعي 
االجرام  ومقاومة  االبحاث  فرقة  لدى  للتحقيق  استدعائهم 
بنب عروس عىل خلفية التحركات النضالية القطاعية االخرية 

ويدين بشدة التشويه املمنهج الذي تتعرض له املنظمة عرب 
استهداف قياداتها واملحاوالت اليائسة لرضب الحق النقايب. 
كام يدعو كافة النقابات االساسية إىل االستعداد للدفاع عن 
والفردية  العامة  والحريات  االرضاب  وحق  النقايب  الحق 

بكافة الوسائل النضالية املرشوعة.
* الكاتب العام محرز الرتيك

مساندة مطلقة
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 من يوم إىل آخر ترتّدى أحوال املدرسة السياحية باملنستري مّم هّدد 
بذهاب ريحها عىل حّد تعبري احد ابنائها الذين بدأت تضيق به السبل 
وتحيط به املخاوف من تهاوي هذا الرصح الذي يعترب احد اهم روافد 
القطاع السياحي جهويا ووطنيا بالنظر إىل أن متخرجيها من خرية اعمدة 
الرضا  عدم  حالة  يفرس  ما  وهو  عقود،  امتداد  عىل  ومؤسساته  القطاع 
املؤسسة  ابناء هذه  التي تساور  الكبرية  االيام واملخاوف  السائدة هذه 
العريقة والتي تعيش هذه االيام عقدها الرابع. هذه املخاوف واالوضاع 
وسيم هالل  االخوين  من خالل  النقايب  الطرف  مع  لقائنا  محور  كانت 
واللذين  املساعد  العام  الكاتب  الحبايش  عيل  واالخ  النقابة  عام  كاتب 
بالجانب  االمر  تعلق  سواء  املؤسسة  تعيشها  التي  االزمة  عن  تحدثا 
األكادميي والبيداغوجي او عىل مستوى البنى التحتية املؤهلة والتي تكاد 

تخرج عن الخدمة...
بكثري من التأثر انطلق الطرف النقايب بإلقاء نظرة تاريخية عىل هذه 
املؤسسة التي تأسست يف بداية سبعينات القرن املايض )1974( لتستمر 

اليوم مشكلة أبهى وانصع صورة للقطاع من خالل ما تقدمه  اىل غاية 
من تكوين جّدي واسايس يف كل املهن ذات العالقة بالسياحة والفندقة 
االستقبال...(  الطوابق،  خدمات  املرطبات،  صناعة  الطبخ،  )االطعام، 
وكل ذلك بإرشاف وزارة السياحة واطار اداري ومختّص خدمة لطالبي 
طريق  عن  تكوينية  سنة  بداية  كل  يف  انتدابهم  يقع  الذين  التكوين 
واملقابالت  بامللفات  املناظرات  يف  ذلك  اثر  قبولهم  يقع  وطنية  مناظرة 
امتداد  عىل  التكوين  ليستمّر  املدرسة  استيعاب  طاقة  حسب  املبارشة 
أو   )CAP( املهنية الكفاءة  املتفوقني عىل شهادة  بحصول  تتوج  سنتني 
مؤهل تقني BTP بإرشاف اكرث من عرشين أستاذا فضال عن اكرث من 
ثالثني بني اداريني وعملة مم وفر اليد العاملة املختصة داخل الجمهورية  

وخارجها يف املؤسسات الفندقية الضخمة وعرب عواصم العامل.

* إىل الهاوية
من  حالة  االخرية  السنوات  يف  انتابته  للمؤسسة  العام  الوضع  هذا 
عرفتها  التي  التداعيات  نتيجة  النقابيني  تعبري  حسب  والرتهل  الضياع 
التي تعكرت فيها  البالد وتجاهل ُسلِط االرشاف الهمية هذه املؤسسة 
الحكومي عدد 671  اثر اصدار االمر  بداية من 2017  االحوال وساءت 
التكوين يف مهن  بإحداث وكالة  أفريل 2017  لسنة 17 واملؤرخ يف 22 
السياحة دون نظام أسايس وهيكل تنظيمي ينظم العمل ودون فصل بني 
ممتلكات ديوان السياحة والوكالة اىل جانب تراكمت فاقمت الحالة اىل 
جانب عجز ميزانية املدرسة اىل حدود الضعف! مضافا إىل ذلك النقص 
يف االطار الرتبوي )بيداغوجي واداري( مم انعكس سلبا عىل عدد الطلبة 
الذي انحدر اىل مستوى الثلث! ومن تداعيات ذلك عجز املدرسة عىل 
تغطية مصاريفها بْدًءا بتسديد مستحقات املرافق )ماء، كهرباء...( وصوال 

اىل عجزها عن تسديد مستحقات املزودين وسط بنية أساسية مرتهلة 
ومعّدات بائسة مم اثر سلبا عىل نوعية التكوين ومردودية القامئني عليه 
من مؤطرين واداريني وجميعها )اي هذه العوامل( يقول االخوان وسيم 
هالل كاتب عام النقابة ومساعده إذا مل يقع تداركها فإن االفاق كارثية 
وتهدد بإيقاف نشاط  هذه املؤسسة وما لذلك من تداعيات سلبية عىل 

القطاع.

* بالصوت العايل
ودعوة  رصخة  فتْحُه  يعترب  امللف  هذا  ان  اكد  املدرسة  أبناء  أحد 
ملجابهة هذا الوضع وها هو الطرف النقايب يجّدد الدعوة لُسلَِط االرشاف 
املتفاقم  العجز  لتاليف  للبحث عن حلول جدية  عامة  وإدارة  وزارة  من 
البنى  تحديث  إىل  السعي  إىل  النقايب  الطرف  دعا  كم  املدرسة  مليزانية 

التحتية ودعم بل عرصنة املعدات املتآكلة.
* بإلْحاح

شّدد األخوان عيل ووسيم عىل ثالث نقاط ورأَيا انها ال تقبل تأجيل 
البّت فيها:

1 ـ االرساع بتفعيل النظام االسايس والهيكل التنظيمي الذي يعطي 
االطار القانوين لعمل املؤسسة.

2 ـ إنجاز منظومة للحوكمة والرقمنة لعمل هذه املؤسسة لتفادي 
واضفاء  واالداري  املايل  املستوى  عىل  الحاصلة  والنقائص  االشكاليات 

نجاعة أكرب عىل العمل التكويني.
االحالة  او  املرض  نتيجة  الحاصلة  للشغورات  العاجل  التسديد  ـ   3

عىل رشف املهنة وغريهم من االسباب.
* حمدة الزبادي

المدرسة السياحية بالمنستير

النقابة تستغيث واإلدارة غائبة

تعزية ومواساة
انتقل إىل جوار ربه املغفور له األخ عبد الفتاح بن عايشة املوظف 
الجلل  املصاب  هذا  وإثر  باملنستري  للشغل  الجهوي  باالتحاد  السابق 
وكافة  باملنستري  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يتقدم 
املوظفني اىل عائلته بأحّر التعازي راجني من املوىل عز وجّل ان يتغمد 

الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه.
إنّا لله وإنّا اليه راجعون

في تطاوين

استعداد للنضال يوم 04 مارس
تجسيم وتنفيذا لقرارات الهيئة االدارية الوطنية بتاريخ 03 فيفري 2023 ومآالت مجمع القطاع 
العام والقطاع الخاص والوظيفة العمومية املنعقدة تباعا أيام 06 و07 و08 فيفري 2023، انطلق 
العمومية  الوظيفة  مجمع  مع  اجتمعاته  يف  بتطاوين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
والقطاع العام استعدادا للتحركات املربمجة دفاعا عىل منظمتنا والحق النقايب وحق اإلرضاب. وعرب 
والحريات  االتحاد  واستقاللية  النقايب  الحق  عن  الالمرشوط  الدفاع  يف  انخراطهم  عن  الحارضون 
العامة والفردية، كم عربوا عن استعدادهم التام لالنخراط واملساهمة يف إنجاح املسرية الجهوية 

يوم السبت 04 مارس 2023.
* محمد

بيان تضامني يف توزر
واملمنهج  الجيل  االستهداف  يتابع  وهو  بتوزر  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  ان 
وايقاف  النقابيني  لهرسلة  بالقضاء  الزج  بعد  إذ  النقابية  ولهياكله  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 
للنقابة  العام  الكاتب  الكعبي  أنيس  كاألخ  رشعية  احتجاجية  تحركات  خلفية  عىل  منهم  البعض 
الخصوصية للطرقات السيارة وتتبّع كّل من االخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل 
الفرع  عام  وكاتب  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو  حمدي  ناجي  واالخ 
الجامعي للنقل اضافة اىل كاتبني عامني لنقابتني اساسيتني للمثول امام فرقة االجرام وآخر انتهاكات 
سلطة الفرد الواحد والرأي الواحد قطع االرزاق وهو ما تعرض له األخ عبد السالم العطوي الكاتب 

العام للجامعة العامة للشؤون الدينية.
فاّن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر اذ ينكر عىل السلطة سعيها املحموم إىل 
املواجهة مع االتحاد العام التونيس للشغل فانه يعرب عن استعداده ومنظوريه الحباط كل املخططات املعادية لشعبنا والدفاع عن 

النقابيني ومنظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل بكل الطرق املرشوعة.
* الكاتب العام محمد عيل الهاديف

تجمع عمالي يف بنزرت 
يوم 18 فيفري

االدارية  الهيئة  ملقررات  تجسيم 
فيفري   03 بتاريخ  املنعقدة  الوطنية 
املجلس  ملقررات  وتفعيال   2023
 09 يف  املنعقد  ببنزرت  الجهوي 
وترية  تصاعد  وأمام   2023 جانفي 
ملنظمتنا  املعادية  الرشسة  الهجمة 
العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل 
ووطنيا  جهويا  ومناضليها  ولقيادييها 
وانهيار  لالسعار  الجنوين  الغالء  وامام 
الشعب  لعموم  الرشائية  املقدرة 
التنفيذي  املكتب  يدعو  والشغالني، 
ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
عموم الشغالني والنقابيني وأحرار جهة 
عقده  املقرر  التجمع  لحضور  بنزرت 

يوم السبت 18 فيفري 2023 بداية من الساعة التاسعة صباحا )09( امام دار االتحاد 
الجهوي للشغل ببنزرت وذلك تحت شعار:

ـ ال للغلق الفجئي للمؤسسات وترشيد العمل
ـ ال لتحميل الشغالني تبعات سياسة الحكومات الفاشلة

ـ ال لرفع الدعم والتفويت يف املؤسسات العمومية
ـ ال الستهداف العمل النقايب والحريات العامة والفردية

ـ نعم لتفعيل املشاريع املعطلة ببنزرت
ـ نعم لسيادة تونس واستقاللية قرارها.

* الكاتب العام بشري السحباين
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األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي بحندوبة:

يستعد النقابيون يف والية جندوبة إىل الدخول يف تحرَك ميداين 

من خالل تجمع عاميل ومسرية جهوية تجمع النقابيني باملنظامت 

الوطنية  االدارية  الهيئة  لقرارات  طبقا  وذلك  الرشيكة  الوطنية 

املعقدة بتونس العاصمة. ولهذا كثف األخ خالد العبيدي املتسلح 

واالجتامعات  التحركات  من  والكفاح  النضال  من  السنوات  بخربة 

للوظيفة  الخاص ثم اجتامع  للقطاع  اول  التمهيدية ضمن اجتامع 

الرابطة  ومنها  الوطنية  املنظامت  مع  التواصل  وكذلك  العمومية 

التحركات  هذه  واملحامني.  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 

واالجتامعات شملت كذلك النقابيني القدامى. هذا دون القطع مع 

وخاصة  الجهوية  امللفات  ومتابعة  اليومية  النقابية  االستحقاقات 

التنموية منها. عن كل هذه االستعدادات كان لنا هذا الحوار مع 

خالد  األخ  بحندوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  األخ 

العبيدي.

التنفيذي  للمكتب  األخير  االجتماع  عن  ماذا   *
الجهوي؟

الهيئة االدارية  - االجتامع االخري كان بعد مشاركتنا يف أشغال 

الوطنية وقد أبلغت األخوة النقابيني بالتطورات الحاصلة واالتفاق 

أجل  من  امليدانية  التحركات  يف  الدخول  عىل  االدارية  الهيئة  يف 

أزمة  وهي  الراهنة  االزمة  من  للخروج  والنقايب  الشعبي  الضغط 

سياسية بامتياز وال بّد من السعي إىل حلحلة الواقع املتكلس ونحن 

كام ذكرت لألخوة أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي دعاة حوار ولهذا 

التونسية  الرابطة  مع  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مبادرة  كانت 

لتونس  اننا ال نرىض  املحامني.  اإلنسان وعامدة  للدفاع عن حقوق 

هذا الوضع املرتدي لذلك طالبنا بالجلوس إىل طاولة الحوار.

بالنقابيين  والزج  النقابي  الحق  ضرب  عن  ماذا   *
في السجون؟

- لهذا دعونا إىل مسرية هذا السبت عىل الساعة منتصف النهار 

النقايب خط أحمر كام عربنا عن تضامننا مع األخ  الن رضب الحق 

أنيس الكعبي ونطالب بإطالق رساحه الن ال جرم اقرتفه سوى الدفاع 

يف  وهو  دخلوا يف إرضاب  الذين  وهم  النقابيني  من  منظوريه  عن 

السجن دفاعا عن حق النقابيني والعامل واالطارات يف رشكة الطرقات 

أولويات  سلم  أعىل  يف  يكون  أن  البد  النقايب  الحق  وهذا  السيارة. 

املنظمة يف األيام القادمة وهنا ال بّد من تأكيد التضامن الالمرشوط 

مع األخوة أعضاء الجامعة العامة للنقل وخاصة الكاتب العام األخ 

الزّّج  وجيه الزيدي وأعضاء الجامعة والنقابات األساسية الذين تّم 

بهم يف قضية مفتعلة من وزير النقل ونحن ونطالبه بااللتفات إىل 

واقع النقل يف الجهات وخاصة النقل الحديدي والنقل الربي.

الوظيفة  اجتماع  بعد  التعبئة  مستوى  هو  ما   *
العمومية بوالية جندوبة؟

االدارية ومنها  املؤسسات  النقابيني يف  االخوة  لقد ملسنا من   -

مؤسسات النقل والصحة وكافة الهياكل االدارية بالجهة نخوة واعتزازا 

عن  تدافع  ال  التي  الشغيلة  للمنظمة  واالنتساب  النقايب  بالعمل 

مصالح شخصية بل عن استحقاقات تنموية ووطنية وتم تحسيس 

األخوة برضورة إنجاح مسرية 18 فيفري الجاري وهذا األمر ينسحب 

النقابيني القدامى ومنهم األخ املولدي الجندويب عضو  عىل األخوة 

املتقاعدين  النقابيني  من  وعدد  السابق  الوطني  التنفيذي  املكتب 

النقابيني  األخوة  وسيشارك  الشاملة  الجهوية  التعبئة  هو  والهدف 

املتدهورة  الرشائية  املقدرة  عن  للدفاع  جندوبة  واهايل  املواطنني 

يف  التطبيق  حيز  والدخول  الدعم  برفع  السلطة  قبل  من  والتغني 

قانون مالية ال يراعي الوضع يف الجهات وهو وضع مرتدي عىل أكرث 

من مستوى.

القطاع  قوى  تعبئة  اجتماع  عن  ماذا  لكن   *
الخاص؟

- ال يختلف األمر عن اجتامع مجمع الوظيفة العمومية الجهوي 

عىل  حريصون  ونحن  التنفيذي  املكتب  أعضاء  اإلخوة  وبحضور 

الخاصة  واملؤسسات  املصانع  يف  األساسية  النقابات  أعضاء  حضور 

لكن حضورهم  بالجهة  والتجاري  الصناعي  النسيج  محدودية  عىل 

الحال  واقع  من  املترضرون  وهم  التعبئة  مستوى  عىل  إضافة  له 

أفق  من  بّد  وال  السيايس  األفق  وانسداد  واالجتامعي  االقتصادي 

الرشكاء  مع  بالحوار  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يضمنه  جديد 

إىل  األوتار واإلصغاء  تعديل  إىل  السلطة وهي مدعوة  والحوار مع 

العمومية أو  الوظيفة  مطالب الشعب وكام قلت سواء يف اجتامع 

اجتامع القطاع الخاص أو اجتامع املكتب التنفيذي الجهوي عقب 

 25 وراء  ما  إىل  الرجوع  مع  لسنا  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  اجتامع 

جويلية وال إىل الذهاب والقفز يف املجهول.

* ماذا عن استحقاقات التنمية في الجهة التي ال 

تغيب عن بوصلة مسيرة 18فيفري؟
- كل الرتكيز اآلن عىل االستحقاقات الوطنية بالدفع نحو احرتام 

الحق النقايب والدفاع عن حق الجهة غري املهمل يف جملة مطالبنا 

التونيس  العام  االتحاد  أن  نشعر  اآلن  ونحن  أولويات  مثة  ولكن 

للشغل مستهدف كمنظمة نقابية رفعت شعار الدفاع عن الوطن 

وعدم الفصل بينه وبني الدفاع عن العامل منذ إدارة الزعيم الراحل 

فرحات حشاد وعىل نفس الخط سار األسالف مبسريات باآلالف يف 

أكرث من محطة زمنية. وأعود إىل استحقاقات الجهة فهي يف قلب 

الجهة.  عىل  املتعاقبون  الوالّة  ويعرفها  متعددة  واملطالب  الرحى 

احتياجات وخصوصية  االعتبار  بعني  تأخذ  عادلة  تنمية  مع  ونحن 

جديدة  مشاريع  وبعث  املعطلة  املشاريع  انجاز  ومنها  الجهة 

باب  وفتح  التجهيزات  دعم  خالل  من  والصحة  بالنقل  واالهتامم 

االنتدابات لإلطارات الطبية وشبه الطبية والعملة واالداريني يف كل 

التعليم االبتدايئ والثانوي. هذه  الهياكل االدارية وخاصة يف مرفق 

املطالب معلومة بالرضورة وتتداخل مع املطالب الوطنية.

* أصدرتم بيانا حول المضايقات التي تعرض لها 
األمر  أين وصل  فإلى  للجزائر  المسافرون  األهالي 

اآلن؟
- قبل أن نتحدث عن املضايقات وهي رصفية ومضايقات تبدو 

سحابة صيف عابرة يف العالقات التونسية الجزائرية فإننا نؤكد عىل 

عمق هذه العالقات بني البلدين وهي الضاربة يف القدم والتي سالت 

والجزائريني  التونسيني  أبناء  بني  والنازفة  املشرتكة  الدماء  ألجلها 

االزمة  أن  وأعتقد  والعرض.  األرض  عن  والدفاع  االستعامر  فرتة  يف 

ستمر وهذه املضايقات أبلغنا بها االهايل وليست أوهام »فايسبوك« 

وعىل كل تبدو ترصيحات املسؤولني الجزائريني والتونسيني يف أعىل 

مستوى دبلومايس ملطفة لألجواء ولكننا سنتابع تطورات األمور عىل 

الحدود.

* ماذا عن سير انتخابات النقابات األساسية ونشاط 
الفروع؟

- نحن منكبون عىل ضامن نجاح مسرية 18 فيفري ولكن الفرتة 

لالتحاد  العادي  السري  ضمن  تندرج  أنشطة  عدة  شهدت  األخرية 

وعقد  االنتساب  ودفع  الشغيلة  املنظمة  قوانني  واحرتام  الجهوي 

سبيل  عىل  طربقة  بلدية  نقابة  ومنها  األساسية  للنقابات  املؤمترات 

بني  الدميقراطية  املامرسة  لتجذير  مناسبة  وهي  الحرص  ال  الذكر 

منتسبي االتحاد ومناسبة للحديث عن وضع العملة البلديني والذين 

افتكوا عدة مكاسب بالحوار. كام أن الفرتة األخرية شهدت اجتامع 

عالقة  تذكري مبطالب  وما صاحبه من  العايل  التعليم  فرع موظفي 

ل عىل املستوى الوطني وأنت تعلم أن  ومحارض واتفاقيات مل تُفعَّ

جندوبة بها جامعات ومؤسسات تعليم عاٍل.
* حوار: ناجح مبارك

  مستعدون ملسرية السبت دفاعا عن الحق 
النقابي وللخروج بالبالد إىل أفق أرحب

  تحتاج الجهة إىل املشاريع التنموية 
ودفع املشاريع املعطلة

  أرجو أن تكون املضايقات 
التي تعرض لها أهلنا على الحدود 

الجزائرية »سحابة عابرة«

مسرية يف جندوبة
 يوم السبت 18 فيفري   2023

أصدر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة 

املجتمع  والنقابيني ومكونات  النقابيات  كافة  فيه  بيانا دعا 

املدين وكافة مواطنات ومواطني والية جندوبة إىل املشاركة 

بكثافة يف املسرية الجهوية املقرر تنظيمها يوم السبت القادم 

18 فيفري 2023 وذلك من أجل:

- حق الجهة يف التنمية 

- الدفاع عن الحق النقايب

- الدفاع عن املؤسسات العمومية

- دعم القدرة الرشائية وتوفري املواد األساسية والحفاظ 

عىل الدعم

التشغيل  إقرار نظام جباية عادل والقطع مع أشكال   -

الهّش وتسوية وضعية عامل الحضائر واملتعاقدين والنواب.
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تجّمع عدد من نقابيي جهات بن 
واريانة،  ومنوبة  وتونس  عروس 
فيفري 2023،  االربعاء 15  أمس 
يف  اإلجرام  مقاومة  فرقة  أمام 
إقليم الحرس الوطني بنب عروس 
قطاع  من  نقابيا   16 ملساندة 
النقل تّم استدعاؤهم لالستنطاق 

لليوم الثالث عىل التوايل.
وأكد كاتب عام االتحاد الجهوي 
جربان  األخ  تونس  يف  للشغل 
املفرتض  من  كان  أنه  بوراوي، 
فُوِجئوا  لكنهم  امللف،  ختم 
لالستنطاق  استدعائهم  بإعادة 

مرة أخرى.

ومن بني النقابيني املعنيني، كاتب 
األخ  للنقل  العامة  الجامعة  عام 
االتحاد  وعضو  الزيدي،  وجيه 
الجهوي للنقل بتونس األخ ناجي 

حمدي.
* م/ م

األخ جبران بوراوي الكاتب العام لالتحاد الجهوي بتونس: 

كان من املفرتض ختم ملف نقابيي 
النقل لكن فوجئنا باستنطاق جديد!

االتحاد الجهوي للشغل بمدنين

»دفاعا عن الحق النقابي«
بالغ تنامي  الثالثاء 14 فيفري 2023، بدار االتحاد الجهوي بانشغال  التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني املجتمع يوم  يتابع املكتب 
الهجمة املنظمة عىل االتحاد العام التونيس للشغل من قبل السلطة التنفيذية بتوظيف أجهزة الدولة لرضب الحق النقايب ومالحقة النقابيني عىل 
خلفية نضاالتهم النقابية وإطالق خطابات التهديد والوعيد والتشويه التي طالت قيادات املنظمة وهو ما ميثل اعتداًء صارخا عىل الحريات العامة 

والفردية وعىل السلم االجتامعية بالبالد عامة وتحريضا واضحا ضد منظمتنا العتيدة.
إّن املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني إذ يعلن رفضه القطعي للمّس من الحق النقايب مهام حاولت التربيرات الشعبوية أن 
تزيف هذا االعتداء وتصّوره عىل أنه  تطبيق للقانون فإنّه يذكّر بأّن مختلف الهجامت التي شنتها السلطة الحاكمة عىل االتحاد العام التونيس للشغل 

يف تونس منذ االستقالل تتسرّت دوما بلحاف تنفيذ القانون ولكنها يف الحقيقة تخفي نوازع استبدادية وسياسات معادية للشعب والوطن.
وأمام متادي السلطة يف رضب الحق النقايب والتحريض ضد االتحاد العام التونيس للشغل بتوظيف أجهزة الدولة يف هذه الحملة عوض توظيفها يف 

خدمة البالد ومعالجة األزمة االقتصادية واالجتامعية الخانقة فإّن املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني:
- يعرّب أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة الهياكل النقابية بالجهة عن فخره واعتزازه باالنتامء ملنظمتنا العريقة االتحاد العام التونيس للشغل وعن 

االستعداد التام لكافة النقابيني والنقابيات بجهة مدنني للذود عن املنظمة ضد كافة املؤامرات والحمالت التي تستهدفها.
- يعلن مساندته وتضامنه مع كافة اإلخوة النقابيني الذين طالتهم التتبعات واإليقافات واإلجراءات التعسفية يف قطاعات النقل والتجهيز والشؤون 

الدينية ويف القطاع العام ويطالب باإليقاف الفوري لكافة هذه املامرسات التي اعتقدنا أنها ولّت دون رجعة.
- يعترب أّن الدفاع عن االتحاد جزء ال يتجزأ من الدفاع عن الحرية والكرامة الوطنية لكافة التونسيني والتونسيات ويعلن مناضلو ومناضالت االتحاد 

العام التونيس للشغل استعدادهم للقيام بهذه املهمة دون تردد وبكل مبدئية.
- وتطبيقا ملخرجات الهيئة اإلدارية الوطنية املنعقدة بتاريخ 03 فيفري 2023 يعلن تنظيمه لتجمع نقايب احتجاجي بداية من الساعة التاسعة صباحا 
بإرشاف األخ األمني العام املساعد منعم عمرية تتلوه مسرية نقابية سلمية يوم السبت 18 فيفري 2023 تحت شعار »الدفاع عن الحق النقايب جزء ال 

يتجزأ من الدفاع عن الكرامة الوطنية وقوت التونسيني«
- يهيب املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني بكافة مناضليه ومناضالته مبختلف الهياكل النقابية التجّند إلنجاح املسرية السلمية 

يف كنف االنضباط وروح املسؤولية يك تكون رسالة النقابيني مضمونة الوصول.
- يدعو مواطني ومواطنات والية مدنني وعموم الشعب التونيس إىل تفهم التحركات التي يخوضها االتحاد العام التونيس للشغل ليس دفاعا عن الحق 
النقايب وعن املنظمة فحسب بل دفاعا عن مصري البالد باعتبار أّن مساعي السلطة لرضب الحق النقايب واالتحاد ليست سوى الخطوة ما قبل األخرية 

ملواصلة تنفيذ السياسات والربامج املدّمرة ملعيشة التونسيني والتونسيات وملقدرتهم الرشائية.

اجتماع للفرع الجامعي 
للبلديني   

والفرع  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يدعو 
الجامعي للبلديني بجهة تونس كافة النقابات األساسية بالجهة لحضور 
ندوة اإلطارات التي تقرر عقدها يوم الجمعة 24 فيفري 2023 عىل 
الساعة التاسعة صباحا )س09( بدار االتحاد الجهوي للشغل بتونس 

9 نهج اليونان تونس.

تأجيل موعد عقد 
مؤتمر انتخابي

انه تقرر تأجيل موعد عقد  التونيس للشغل  العام  يعلم االتحاد 
مؤمتر الجامعة العامة العوان وموظفي وزارة الداخلية والعمد املقرر 
مع   2023 فيفري   19 االحد  يوم  إىل   2023 فيفري   18 السبت  ليوم 
بالبالغ  عليها  املنصوص  واالجراءات  الرتاتيب  نفس  عىل  املحافظة 

الصادر بتاريخ 31 جانفي 2023.
* األمني العام
نورالدين الطبويب
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»... القيام
بمهام أخرى...«

مازالت أجيالنا تحتفظ بتلك الجملة الشهرية املتداولة 
للقيام  دعوته  »متت  ومنطوقها  وزاري«  »تعديل  كل  عند 
الوزير املقال ستستند له  مبهام اخرى« وهي تشري اىل ان 
مسؤولية جديدة وهذا ما يحصل عادة يف منظومة ليس 
او يرفض  ان يقبل  اختيار يف  املقال  او  املعني  للوزير  فيها 
ما يسند له من حقيبة يف الحكومة بل كان يعرب يف حفل 
التنصيب وتسليم املهام عن خالص الشكر واالمتنان ملن له 
الفضل ان يكون احد عنارص الحكومة الن غري ذلك الكالم 

تكون له تبعات ال يقدر عىل تحملها.
ما  الشهرية  الجملة  بتلك  التذكري  هذا  اىل  جرنا  وما 
يحدث اليوم من تحويرات يف بعض الحقائب الوزارية دون 
اقاالت  انه  القول  ما يصح  اسباب ودواعي  ان نسمع عن 
الن الطريقة التي تتم بها عملية التحوير توحي بأن هناك 
عدم رىض من قبل رئيس الجمهورية عىل عضو الحكومة 
املقال واالقرب اىل ذلك التفسري ان بعض او اغلب االقاالت 
متت مبارشة بعد حدث يكون محل جدل لدى الرأي العام 
كان يفرتض من الوزير املعني ان يكون فاعال فيه وال ان 
يقترص دوره عىل مجرد املتابعة وانتظار ما تأيت به االحداث 
التجاذبات والتفاعالت املرتتبة عن  وحتى ال تتوسع دائرة 
ذلك الحديث يكون من االفضل واالنسب واالسلم للجميع 
ذهاب ذلك الوزير وقدوم غريه لعل وعىس تحدث الرجة 
الرياضية حيث  الفرق  عند  يحصل  ما  مثل  متاما  املطلوبة 
تتم »التضحية باملدّرب« حتى وان كان الخلل يف الالعبني 
تقول  ولكن وكام  عليه.  املتعارف  اللعبة  قانون  ذلك  لكن 
بالدنا  عليها  التي  املتأزمة  الوضعية  فان  التحاليل  اغلب 
التحوير  سياسيا واقتصاديا واجتامعيا تحتاج إىل ان يكون 
الحكومي شامال او بنسبة كبرية من الرتكيبة الحالية حتى ال 
يقترص االمر عىل اعتامد اسلوب شطرنجي أو قطرة قطرة 
اغلب  به  يقر  حكومي  عجز  إلظهار  تجنبا  االمر  يف  كأن 
ينتظرون  والذين  جويلية   25 ملسار  والداعمني  املساندين 
بدورهم ذهاب الحكومة برمتها حتى يكون هناك تناسقا 
بني الشعارات التي يسمعها املواطن باستمرار دون ان يجد 
لها اثرا يف حياته اليومية واولها تحسني املعيشة والخدمات 
املقدمة اليه من قبل اغلب املؤسسات بل ان هناك شعور 
التحكم فيها  كون حالة انفالت بدت تتوسع وقد يصعب 
اذا مل يتم ترتيب البيت الداخيل اساسا الحكومة وحقائبها 
الديناميكية  وقبلها  والفاعلية  التنسيق  عنها  يغيب  التي 
اذ يف الكثري من االحيان يبدو االمر وكأن كل وزارة تعمل 
منها  تسلم  مل  خاصية  وهي  الوزارات  بقية  عن  مبعزل 
املاضية  السنوات  مدى  عىل  املتعاقبة  الحكومات  اغلب 
لتجميل  الوزارة  كريس  عىل  الجلوس  الغاية  اصبحت  اذ 
السرية الذاتية ال اكرث وال اقل وهي مرحلة ينعتها املتابعون 
سابقا  يعرف  كان  كام  الدولة  رجاالت  بفقدان  واملحللون 
لتقلد  واالمكانيات  القدرة  لهم  »دينمو«  شخصيات  وهم 
منهم  املنتظرة  االضافة  وتقديم  الوزارية  الحقائب  عديد 
بل ان هناك اسامء اصبحت مرادفة لتحمل مسؤوليات يف 
اختصاصات معينة بشكل دوري وهو ما يضمن االستقرار 
يف العمل الحكومي والجدوى منه حتى عندما يصدر البالغ 
ليأيت بالغا  قليلة  أيام  فانه ال متيض  بداية  اليه  الذي ارشنا 

ينصبه مجددا.

التحويرات الوزارية
ا بالتلميح والتصريح

عناوين كبرية ملضامني صغرية وال وجود الصالحات كربى!
* لطفي املاكني

أي جدوى ومعنى للتحويرات الوزارية التي قام بها الرئيس قيس سعيد 
يف األيام االخرية هذا السؤال هو املهيمن عىل املشهد العام مساندا كان او 
معارضا خاصة وان هناك حديث عن تحويرات وزارية أخرى ستشمل عددا 
من الحقائب بعد ان اعفي كل من وزراء الخارجية والرتبية والفالحة وقبلهم 
وزيرة التجارة اال ان اغلب التحاليل تذهب باتجاه البحث عن االضافة التي 
ستقدمها هذه التغيريات يف ظل اوضاع سياسية واقتصادية واجتامعية مرتدية 
وهو ما جعل عديد االصوات حتى من بني االطراف الداعمة ملسار 25 جويلية 
تدعو اىل ذهاب الحكومة برمتها الن املواطن مل يشعر بإي تحسن يف مستوى 
عيشه رغم ما علقه من آمال وانتظارات عند رحيل املنظومة السابقة. بل ان 
اىل  الترشيعية  االنتخابات  يف  الحاصلة  العزوف  حالة  ترجع  نفسها  االصوات 
الفشل الحكومي يف تحقيق انجازات ملموسة يف حياة املواطنني اليومية اال ان 
استفحال تردي االوضاع وأولها ارتفاع االسعار جعلهم يعربون بتلك الطريقة 
الحاملة لعديد االشارات والدالالت وبالتايل يرون ان اآلداء الحكومي يتطلب 

دفعا مغايرا ملا هو عليه لكن عىل أسس وبرنامج واضح.
جامل  االقتصادي  الخبري  ذكر  وزارية  تحويرات  من  تم  ملا  تقييمه  ويف 
العويديدي انها تقريبا بال بعد عميق وهذا ما اتفقت بشأنه اغلب التحاليل 
خاصة وانها تذهب كون رئيس الدولة لن يقوم بتغيري رئيسة الحكومة مبا ال 
يعطي للتغريات الوزارية االخرية جدوى اساسيا يف عالقة باالنتظارات الشعبية 
املغيبة يف الوقت الحايل بسبب السياسة االنفرادية التي أوصلت البالد حالة 
انسداد مع صعوبات اقتصادية وهو ما كنا نبهنا إليه يف السابق حتى ال نصل 
لجدولة  حلول  عن  نبحث  بقينا  ان  بعد  باريس  نادي  أبواب  عىل  للوقوف 
ديوننا املرتاكمة وهي حالة مزمنة تقريبا عىل مدى خمس سنوات وهذا له 
تبعات ال ميكن تجاهلها او التقليل منها الن تعميق املديونية يجعل الدولة 
والشعب يف وضع ضعيف قابل لالبتزاز من أطراف معلومة ولعل ترصيحات 
السفري االمرييك االخرية تدخل ضمن ما ارشت اليه من تبعات اذ انه يلمح 

لخيار التطبيع مع الكيان الصهيوين كمخرج لهذه الوضعية الصعبة.
* تغيري التوجه

تحوير  الي  ليكون  اعتامدها  يفرتض  التي  االفضل  الطريقة  بخصوص 

وزاري الجدوى منه اكد جامل العويديدي عىل اهمية الحوار مبشاركة جميع 
االطراف لتكون غايته تغيري التميش الحايل ومثله املنوال التنموي وغريها من 
املشاكل الهيكلية اضافة للرشاكة غري املتوازنة مع االتحاد االورويب وغريها من 
بقي  الذي  املركزي  البنك  قانون  تغيري  وكذلك  بالبالد  التي ارضت  االتفاقيات 

متفرجا عىل ما يجري وكأنه غري معني بهذه االزمة.
لالقتصاد  االتجاه  رضورة  اىل  العويديدي  جامل  االقتصادي  الخبري  ودعا 
املنتج لخلق مواطن الشغل والقيمة املضافة ومجمل تلك االولويات ال أراها 
تطرح من املعنيني باألمر اذ ال بد من مواقف موحدة لخروج البالد من أزمتها 
الن املرور عرب نادي باريس فيه ابتزاز من قبل الدول الكربى التي ال تفكر إال 

يف مصالحها بالدرجة األوىل.
* مفروضة ودون تشاور

التونيس  الهيئة املديرة للمنتدى  من جهته بنينّ االستاذ منري حسني عضو 
شعبها  تحرتم  التي  الدول  ويف  عمليا  انه  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
وخطط  برامج  وفق  الوزير  آلداء  علمي  تقييم  اجراء  من  البد  ومؤسساتها 
اسرتاتيجية من حيث املواعيد واالهداف وهذا ما يغيب ببالدنا حيث ال تبلغ 
السلطة الرأي العام بحقيقة ما يجري من احداث وتطورات كام ان الحكومة 
التحويرات  اي جدوى من  أرى  االعتبارات ال  تلك  تتكلم ولكل  ال تسمع وال 
هو  كام  واالحزاب  املنظامت  تستشار  ان  يفرتض  وقت  يف  االخرية  الوزارية 

الشعبوي  الخطاب  استمرار  ان  اال  املنتظرة  االضافة  لتحقيق  عليه  متعارف 
البعيد عن واقع الشعب واملقسم للمجتمع سيزيد من تعميق أزمة البالد اذ 
ان الجميع بدوره يتساءل ملاذا يذهب وزير ويأيت اخر واي اضافة سينجزها 
وهذا سببه ما ذكرته يف البداية اي االنفرادية وغياب االسس العلمية لتقييم 

اآلداء الحكومي.
* غياب الحلول 

يواصل منري حسن قوله كون الحلول غائبة لحل ازمة البالد بل ما يحصل 
هو تنفيذ ألجندا صندوق النقد الدويل و»إصالحاته« إذ كيف تتوقع النجاح 
لحكومة ال تساير واقع املواطنني وما يعانونه من صعوبات لن يغريها الخطاب 
املبني للمجهول الذي نسمعه يوميا وال ندري إىل أين سيحملنا وأضاف محدثنا 
أننّه وإىل حد اآلن ال ميكن اعتبار تلك التغيريات الوزارية تخضع للمنطق السيايس 
املتعارف عليه وكذلك املؤسسايت للدولة وهذه نقطة هامة اي السكوت عن 
االسباب حيث يأيت وزير ويذهب وزير وال ندري ما كان سببا يف ذلك بالرغم 
من املطالبة بذهاب الحكومة الحالية جاء من داخل املساندين لرئيس الدولة 
ومسار 25 جويلية النهم اعتربوها عجزت عن القيام بدورها يف تحسني اوضاع 
التونسيني لكن الذي حصل هو عملية تغيري وزراء دون استشارة اي طرف او 
الوزاري ويضيف منري حسني  التحوير  لتكون هناك نجاعة من  تقييم  عملية 
لتجاوز  مستقبلية  خيارات  منطلق  من  يكون  ان  يفرتض  وزاري  تحوير  فكل 
وطنية وهي  مبادرة  امامه  وان  الحوار خاصة  قنوات  فتح  مع  املتأزم  الواقع 
امل النقاذ البالد من خالل ما ستقدمه من مخارج لالزمة الن الرباعي املشكل 
لهذه املبادرة ليس منافسا للسلطة وال غاية له يف كسب مواقع القرار السيايس 
كاماصبحت لدينا تجربة وتقليد عىل مر العقود من قبل املنظامت الوطنية 
ميكن  ال  والتي  واالنسداد  العطالة  حاالت  من  يعرتضها  ملا  البالد  تجاوز  من 
وقد  واالجتامعي  االقتصادي  مع  مرتابطة  النها  السيايس  الجانب  يف  حرصها 
بينت االنتخابات االخرية ان املشاريع السياسية التي يريد الرئيس قيس سعيد 
فرضها غري مقبولة من عموم التونسيني وبالتايل فإن الحوار املطلوب لتجاوز 

االزمة حتى ال يصعب الحقا التحكم فيها وايجاد حلول لها.
* بال رؤية واضحة

اكد الدكتور عدنان االمام استاذ القانون الدستوري اعتقاده يف عدم نجاعة 
ما يجري من تحويرات وال فائدة منها النها ظرفية وال تندرج ضمن السياسة 
ما  ان  اال  منطلقاته  وزاري  تحوير  لكل  يكون  ان  يفرتض  النه  للدولة  العامة 
متكامل  حكومي  بربنامج  لها  عالقة  ال  ذاتية  السباب  قرار  هو  حاليا  يحصل 
سياسيا واقتصاديا واجتامعيا قادر عىل انقاذ البالد من املنحدر الذي ال نعرف 
لها رؤية واضحة للفعل  تتابع فقط وليس  الحالية  الحكومة  اذا ان  نهاية  له 

واالنجاز.

* لطفي املاكني

الخبري االقتصادي جمال العويديدي:  
تحوير بال عمق وال يلبي 

االنتظارات الشعبية

الدكتور عدنان اإلمام: 
اختيارات ذاتية

ال تستند إىل برنامج 

األستاذ منري حسن: 
استمرار سياسة االنفراد
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* لطفي املاكني    

كيف ميكن التعاطي مع وضع الشح املايئ الذي تعيشه البالد مبا صنفها تحت 
خط الفقر املايئ ذلك ان املعايري الدولية تضع ما نسبته 900 مرت مكعب سنويا عىل 
األقل كمعدل مستوجب ليحقق الفرد اإلكتفاء من املاء يف حني ان ما يتوفر للمواطن 
التونيس اقل من ذلك بكثري حيث يستقر الرقم إىل حدود 400 مرت مكعب مبثل هذا 
التساؤل انطلق الباحث محمد أكرم هوميل بالجامعة يف دراسته التي وضعها تحت 
عنوان »أزمة املياه يف تونس سوء الترصف يف املواد املائية يهدد البالد بالشح املايئ«.

املائية  الحصيلة  وتواضع  االمطار  كميّات  تذبذب  ان  دراسته  الباحث يف  وبني 
للبالد التونسية يعود إىل موقعها بجنوب املتوسط واذا استثنينا املرتفعات الجبلية يف 
اقىص الشامل ذات املناخ الرطب فإن بقية ارجاء البالد تنتمي اىل النظام املناخي شبه 
القاحل والقاحل والصحراوي لذا فإن امكانياتها من املواد املائية سطحية كانت أو 

جوفية او عميقة غالبا ما تكون محدودة ومتفاوتة التوزيع بني اقاليم البالد.

* ضياع كميات هامة
مرتبطة  كمية  وهي  مكعب  مرت  مليار   36 حوايل  سنويا  التساقطات  توفر 
يف  انتظامها  وعدم  االمطار  كميات  بتواضع  يتميز  الذي  التونيس  املناخ  بخاصيات 
ذلك  اىل  اضافة  فرتات جفاف  تتبعها  عادة  املمطرة  الفرتات  ان  بل  والزمان  املكان 
ال  السنة  يف  مم   400 يتجاوز  مردود  عىل  تتحصل  أن  تستطيع  التي  املناطق  فان 
متثل سوى ربع املساحة الجملية للبالد من ناحية اخرى فإن 80٪ من االمطار ميكن 
نعتها باالمطار الزوبعية اي انها تنهمر بغزارة يف مدة قصرية وعادة ما يتلوها ارتفاع 
كبري يف درجات الحرارة وبذلك نسجل ضياع كميات كبرية من االمطار بسبب رسعة 
السيالن او التبّخر وتذهب بذلك اغلب مياه التساقطات خارج مجهودات التعبئة 
ويكون مصريها التبخر بصورة مبارشة او غري مبارشة أو تحملها االودية او ترتسب يف 
طبقات االرض حيث ال يتم تحصيل سوى 48 مليار مكعب من الكمية الجملية ملياه 

التساقطات وهي نسبة ضئيلة جدا.
ال  التونسية  البالد  ان  تؤكد  املتوفرة  املعطيات  ان  القول  يف  الباحث  ويذهب 
تشكو نقصا يف املاء رغم محدودية املوارد املعبأة وان مقولة تصنيف تونس يف خانة 
 24 توفري  ميكن  والدراسات  املعطيات  حسب  اذ  موضوعية  غري  تبدو  املايئ  الفقر 
مليون مرت مكعب من املياه عرب صيانة السدود وميكن تاليف ضياع 40٪ من املياه 

املستهلكة برشيا يف حالة صيانة شبكات التوزيع التي تعاين التقادم وقلة الصيانة كام 
ان هناك قرابة 30٪ من مياه الرصف الصحي ال يتم تطهريها وهو ما يشكل ضياعا 
لكميات كبرية من املياه وتهديدا بسبب ترصيف هذه املياه يف املجاري املائية وعىل 
السواحل القريبة من املدن ويربز الخلل الكبري للتوجهات العامة يف امليدان الفالحي 

اذ يعكس التعامل مع املوارد املخصصة له سواء للترصف وغيابا للحوكمة الرشيدة.

* مجلة جديدة
املعطيات  من  جملة  دراسته  خالل  من  هوميل  أكرم  محمد  الباحث  وقدم 
استخلص منها وجود تصنعا الزمة املياه ومبالغة يف جعل البالد تصنف ضمن دائرة 
اكرب  احد  اىل  البالد  وتحول  املياه  ازمة  افتعال  الشكوك حول  يزيد  وما  املايئ  الفقر 
املجتمعات املستهلكة للمياه املعلّبة حيث تحتل املرتبة الرابعة عامليا وعرب تحليل 
نحو  توجها  ان هناك  نفهم  التونسية  للبالد  املائية  الترشيعية  للمنظومة  موضوعي 

خوصصة قطاع املياه.
وبالتايل فإن التمهيد لخوصصة قطاع املياه يف تونس كان اكرث التفكري يف سنة 
الثورة سنة 2011 عطلت املرشوع  لكن  الدويل  البنك  بتوصيات من  مجلة جديدة 
اضافة اىل دسرتة الحق يف املاء سنة 2014 هذا املكسب الذي اصبح موضوعا لاللتفاف 
انتهت بسحبه سنة  انه لقى معارضة  اال  املياه لسنة 2015  عليه يف مرشوع مجلة 

2017 كام شهدت بعد ذلك سنة 2019 طرح مرشوع جديد ال زال معلقا اىل اآلن.

* الفصل 62
وال تزال قضية الخصخصة مطروحة بقوة اذ ان مرشوع الفصل 62 من املجلة 
اللزمة  الباطنية وهو ما يعترب شكال من اشكال  املنتظرة يعطي نظام امتياز للمياه 
 64 الفصل  عند  دراسته  يف  الباحث  ويتوقف  التجاري  االستغالل  أنواع  من  ونوعا 
من نفس مرشوع املجلة مبالحظته تواصل الشكل القديم الستغالل اآلبار من قبل 
الخواص بغرض التعليب وهو استغالل خاضع لكراس رشوط حرص رشوط الرتخيص 
يف الجانب الصحي والتقني وهو ما يجعلنا نستنتج وجود توجه نحو مزيد انعاش 
وتقنية  ادارية  فإن هناك سالسة وتسهيالت  وبالتايل  وتعليبها  املياه  استغالل  قطاع 
متكن املستثمر من فتح وحدات االنتاج والتعليب وكل هذا يقول الباحث مرده بقاء 
مئات االالف من التونسيني خارج اطار التغطية املائية مقابل انتشار املصانع املعدة 
الربط  من  محرومة  سكنية  تجمعات  من  مقربة  وعن  البالد  بكامل  املياه  لتعليب 

بشبكات املياه وقد ازداد هذا الوضع من فشل الجمعيات املائية.
االدارة  الترشيعية واللوجستية وسوء  املشاكل  باالطالع عىل  انه  الباحث  وأكد 
تفرس  قد  تونس  يف  املياه  الزمة  مفتعلة  صناعة  بوجود  الشعور  يعزز  واالستغالل 
بالتوجه الليربايل املميز لسياسات الحكومات املتعاقبة والتي تبقى يف كل مرة للبحث 
الخوصصة  نحو  الباب  فتح  اىل  اضافة  للدولة  االجتامعي  البعد  لتقليص  طرق  عن 
والتخفيض من االعتامدات الالزمة لصيانة شبكات التوزيع املهرتئة والبحث عن طرق 

مستحدثة ترشد استهالك املياه وتنظم توزيعها.

* مراجعات تشريعية
متصلة  فهي  هوميل  أكرم  محمد  الباحث  اقرتحها  التي  الحلول  وبخصوص 
برضورة املصادقة عىل مجلة املياه املعطلة والتي يجب التنصيص فيها رصاحة عىل 
اعتبار املاء حقا اساسيا مع التأكيد عىل منح االولوية يف املياه ذات الجودة العالية 
لالستهالك املنزيل مع التنصيص عىل حامية املياه التقليدية وبصفة ادق املياه الجوفية 
مع وضع حد للفوىض التنفيذية وتعدد املتدخلني يف الشأن املايئ اي ان يتم انشاء 

وزارة املاء تضع تحت ترصفها كل الهيئات املعنية بخدمات املياه.
كام دعا إىل رسم خارطة فالحية جديدة تأخذ بعني االعتبار خصوصية الجهات 
ومدى نجاعة الغراسات مع الرتكيز عىل االسرتاتيجية منها بالنسبة للسوق الوطنية 
وقادرة عىل  عديدة  الحلول  ان  الباحث  وبني  املستعملة  املياه  عىل  للرقابة  ومثلها 
خلق فائض مايئ يسمح للبالد بالخروج من دائرة الشح املايئ وأغلب هذه الحلول 
ترتبط بصفة خاصة بحسن الترصف واالستغالل اذ ان اسرتاتيجية تعبئة املياه مطالبة 
بالرتكيز عل مضاعفة قدرة البالد عىل خزن مياه التساقطات وذكر هنا اننا ال نحصل 
سوى عىل 4 مليار مرت مكعب من جملة 36 مليار مرت مكعب كام ان مياه االمطار 
وتجميع  ترصيف  شبكة  غياب  بسبب  سدى  تذهب  الحرضي  بالوسط  املتساقطة 
هذه املياه وهو ما يجعلنا مطالبني بتوفري الشبكات الكفيلة بتعبئة اكرث ما ميكن من 
هذه املياه ويبقى هذا الهدف مرتبطا مبدى  قدرة البالد عىل تهيئة سدود جديدة 
ان  ذلك  طاقتها  بكامل  الخزن  عىل  قادرة  وجعلها  توسعتها  عرب  بالقدمية  واالعتناء 
االمطار الطوفانية ال يقع استغاللها بالشكل االمثل لذلك تبقى السدود سالحا ناجعا 
الكوارث  من  الحامية  توفري  وعىل  ناحية  من  املياه  من  الفائض  تعبئة  عىل  وقادرا 

الطبيعية من ناحية أخرى.

* لطفي املاكني

االيطالية  السلطات  مع  التفاوض  تحسن  ان  التونسية  السلطات  عىل  يتعني 
االيطالية  الحكومة  عنها  اعلنت  التي  العمل  تأشريات  حصص  من  لالستفادة 
ومجموعها 83 ألفا ستمنح ملواطني دول من خارج االتحاد االورويب لدخول االرايض 
املشغلني  قبل  من  واضحة  عمل  عقود  أساس  عىل  لكن  قانونية  بصفة  االيطالية 

االيطاليني.
اوضاعهم  تحسني  فرصة  عىل  للباحثني  التفاؤل  عىل  ذلك  يبعث  ما  وبقدر 
من  العرشات  ارواح  حصدت  فواجع  يف  تسببت  التي  املغامرات  تجنب  وخاصة 
الحاملني بالوصول إىل الضفة الشاملية للمتوسط فان املطلوب هو عمل كبري من 
قبل الهياكل املعنية كانت سلطات رسمية او يف اطار الرشاكات لضامن نسبة هامة 

من تلك التأشريات املفتوحة خالل السنة الحالية.
تتمكن  التي  الدول  قبل عديد  الكبرية من  املنافسة  تفرضه  املطلوب  الجهد 
السنوية   الحصة  ان  اذ  ملواطنيها  العمل  تأشريات  من  هام  عدد  تأمني  من  سنويا 
لكل دولة غري محددة مسبقا وهو معطى هام ويف الوقت نفسه يستدعي تحركات 
ديبلوماسية تونسية للحصول عىل حصة تتجاوز املتعارف عليه منذ سنوات والذي 
الخمسة آالف بعد ان كانت االنطالقة بثالثة آالف  الحاالت  مل يتجاوز يف أحسن 
لكل من وزيري  االخرية  الزيارة  ان  اىل  االشارة  االلفني مع  التجربة فرتة  بداية  يف 
ان  أعلنا  اذ  النظامية  غري  الهجرة  ملف  حول  متحورت  ايطاليا  وداخلية  خارجية 
الحكومة االيطالية مستعدة للرفع من حصة تونس من تأشريات العمل اذا ما ابدت 
الحكومة التونسية استعدادها ملزيد التعاون بخصوص مكافحة تدفق املهاجرين 
غري النظاميني عىل سواحلها عىل أن ما تخشاه عديد املنظامت والجمعيات املهتمة 
املرحلني قرسيا من  أعداد  الرفع من  االيطالية يف  الحكومة  امللف هو رغبة  بهذا 

التونسيني وهو ما يرفضه املجتمع املدين واملهاجرين غري النظاميني انفسهم.

* مكافحة الهجرة
تعمل حكومة جورجيا ميلوين عىل مكافحة الهجرة غري النظامية وهي نقطة 
انتخابات  بأغلبية واسعة يف  الفوز  الذي مكنها من  اساسية يف برنامجها االنتخايب 
النواب  امام مجليس  التميش يف خطابها  25 سبتمرب املايض وقد أكدت عىل ذلك 
والسيناتو يوم 25 أكتوبر حيث نالت ثقتهام لالنطالق يف تنفيذ خطة تتفق أحزاب 

اليمني املتحالفة مع بعضها )أخوة إيطالياـ  إىل األمام ايطالياـ  رابطة الشامل( لوضع 
حد ملا تعتربه حالة انفالت مبلف له أولوية مطلقة يف اهتاممات الرأي العام لعدة 
مبا  اآلالف(  )عرشات  االيطالية  السواحل  اىل  سنويا  اآلالف  وصول  اولها  اعتبارات 
يخىش منه حصول انعكاسات سلبية خاصة عىل الرتكيبة السكانية ملجتمع ايطايل 

يعاين من قلة الوالدات مع حالة تهرّم سكاين هي االعىل يف القارة األوروبية.

* ضغوطات وقيود
بدت السياسية الجديدة لتحالف اليمني املشكل للحكومة االيطالية يف عالقة 
بالهجرة غري النظامية  تتضح من خالل ترصيحات عديد املسؤولني اساسا الخارجية 
والداخلية والدفاع وهم عادة املتصدرون للمشهد االعالمي يف عالقة بذلك امللف 
مبا يعطي االنطباع كون الحل االمني له االولوية يف التعاطي مع الدول التي تعتربها 
ايطاليا مصدرة لقوارب الهجرة غري النظامية ومنهم بلدان شامل افريقيا وتحديدا 
تونس وليبيا اذ تسعى إىل فرض مزيد من الضغوطات ولعل ما جاء يف الترصيحات 
بعد زيارة كل من وزيري الخارجية والداخلية اىل تونس يثبت ان هناك اتفاقا بني 
تلك االحزاب اليمينية عىل مامرسة مختلف الضغوطات لتقوم السلطات التونسية 
مبجهودات اكرب ملكافحة الهجرة غري النظامية وهي تعلم جيدا الوضعية االقتصادية 
الصعبة التي مير بها اقتصاد البالد وحاجته اىل القروض واملساعدات وايطاليا لها 
نفوذ عىل املستوى االورويب والدويل اضافة اىل اعتامد اسلوب الرتغيب بالحديث 
عن استعدادها للرتفيع يف حصة تونس من عقود العمل التي ستمنحها ملواطني 
32 دولة من خارج الفضاء االورويب وهو رقم بقدر ما هو مغر لتجنب الطرق غري 

القانونية للعمل بايطاليا اال انه يتطلب تحرّكا ديبلوماسيّا نشيطا وهو منتظر خاصة 
بعد التغيري الذي تم عىل رأس وزارة الخارجية اذ ان عديد السفارات والقنصليات 
شاغرة ومن بينها ايطاليا اضافة اىل البحث من خالل الرشاكات واالتفاقيات الثنائية 
القطاعات  باهم  للتعريف  القطاعية  الهياكل  بني منظامت املجتمع املدين ومثلها 

املشغلة يف ايطاليا واملستعدة لقبول اعداد كبرية من اليد العاملة التونسية.

* توزيع الحصص
ما ال يجب ان يغيب يف عملية توزيع هذه الحصص لعقود العمل انها غري 
محددة لكل دولة اي اّن من سيتحرك اكرث ويبحث عن فرص العمل سيفوز بنصيب 
هام من مجموع تلك العقود )83 ألفا( كام ان العالقات مع املقيمني بصفة قانونية 
من االقارب واالصدقاء تساعد عىل متكني الشباب من عقود عمل قانونية مبا انهم 
سيكونوا همزة الوصل مع املؤسسات واصحاب العمل اإليطاليني والعملية ليست 
بالسهولة التي يتصورها البعض الن هناك رشوط البد من توفرها يف عقد العمل 

يفرتض ان يقبل بها الطرفني وخاصة املشغل االيطايل من ضامنات وتأمينات.

* شروط ميسرة
عرفت التجربة يف بدايتها مع حكومة اليسار بزعامة »ما سيموداليام« نجاحا 
عمل  عقود  من  قانونية  بصفة  العمل  من  التونسيني  من  االالف  ومكنت  واسعا 
برشوط ميرسة اغلبها ضامنات من قبل االقارب واألصدقاء املقيمني بصفة قانونية 
وخاصة عدم ارشاط توفر السكن من قبل املشغل االيطايل باعتبار ان البالد تعاين 
من صعوبات حتى لاليطاليني لكن ذلك مل يتواصل اذ بعد فوز »سيلفو برلسكوين« 
توفري  رشط  فرض  اذ  اساسا  الرشوط  من  غرّي  االلفني  وسط  حكومته  وتشكيله 
السكن من قبل املشغل االيطايل للعمل الذي يرغب يف استقدامها وهو ما عقد 
العملية بل وعطلها اذ تراجعت ارقام الذين تحصلوا عىل عقود عمل قانونية من 
ثالثة آالف فرتة حكومة اليسار إىل بعض املئات رغم ان الحكومة اليمينة رفعت 
من  املطلوب  ان  يتضح  وبالتايل  عمل  تأشرية  آالف  خمسة  اىل  تونس  حصة  من 
مختلف االطراف املعنية بذل مجهودات كبرية للفوز بنصيب كبري من عقود العمل 
املتكررة  للآميس  حد   لوضع  حقيقية  رغبة  وجود  عىل  خاصة  والتأكيد  القانونية 
بسبب محاوالت الوصول اىل السواحل االيطالية بواسطة القوارب وآخرها فاجعة 

شباب جرجيس.

الباحث محمد أكرم هويمل  لـ »الشعب«

ال بد من الحوكمة الرشيدة وصيانة شبكات التوزيع وصيانة السدود لوضع حد لضياع كميات هامة من املياه

بعد أن أعلنت إيطاليا عن نية توفير 83 ألف عقد عمل

املطلوب تحرك نشيط للدبلوماسية التونسية لضمان اكرب عدد منها للشباب
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قبل  من  ذكره  تم  ما  بخصوص  متواصلة  الفعل  ردود  مازالت 
هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي يف الندوة 
حركة  قيادات  بعض  ارتباط  عن  تفاصيل  من  املاضية  االيام  الصحافية 
الجهات  من  له  وما  الرسي  بالجهاز  الغنويش  راشد  واولهم  النهضة 
امتدادات مع اطراف متورطة يف جرائم ارهابية وقد بيّنت االستاذة اميان 
قزارة عضو هيئة الدفاع يف الحديث عام خصت به »الشعب« املنهجية 
املتبعة من قبل الهيئة للوصول اىل تلك املعطيات الدقيقة حيث تعتربها 
منطلقا الزاحة الغموض عن أخطبوط االرهاب واالطراف الضالعة فيها 
وخاصة اذرع الداخل والخارج ودعت االستاذة قزارة اىل رضورة حامية 
تلك املعطيات من قبل الجهات املسؤولية التي عليها يف الوقت نفسه 
العمل عىل حامية مؤسسات الدولة من االخرتاقات التي ميارسها ذلك 

االخطبوط وهو دور موكول بالدرجة االوىل إىل مجلس االمن القومي.
عن  الدفاع  هيئة  قبل  من  اعتامدها  تم  التي  املنهجية  ما هي   *

الشهيدين للوصول اىل تلك املعطيات والحقائق املعلن عنها؟
الشهيدين شكري  الدفاع عن  لجنة  اعتمدناها يف  التي  املنهجية  ـ 
سنوات  العرش  طيلة  املستمرة  املتابعة  هي  الرباهمي  ومحمد  بلعيد 
املاضية بتقديم الطلبات لقايض التحقيق املتعهد بامللف مع الحرص عىل 
تقديم املؤيدات من تنقالت حدودية وارقام هواتف جوالة واختبارات 
هناك  ان  الفرتة  تلك  طوال  مالحظته  متت  ما  أن  إال  حواسيب  عىل 
املعطيات  من  الكثري  اغفل  متعمد  تشف  اطار  منقوصة ضمن  اعامال 
املتورطون  منه  استفاد  القضايئ  الزمن  يف  بطء  هناك  اي  واملستندات 
املعنية  املصالح  بني  التنسيق  وغياب  االجراءات  مستوى  عىل  خاصة 
بالنظر يف امللف اال اننا كهيئة دفاع صربنا عىل مثل هذه املامرسات اىل 
ان متّكنا من بلوغ مرحلة تراكم الطلبات بناء عىل املستندات لتتحول 
اىل نتائج وقد ترتب عن بعضها اثر قانوين خاصة منها الشكايات املقدمة 
ضد من تورطوا يف اخفاء مواد اثبات جرائم االغتيال اذ ان التغايض الذي 
ارشت اليه يف البداية غايته التضليل والتعتيم عىل دور بقية املتورطني 
ونعني من خططوا ودبروا لالغتياالت ومن وفروا لهم الحامية الالحقة 

للتسرت عىل جرامئهم.
* نريد أن نعرف شيئا من التفاصيل؟

ـ اعتمدنا يف منهجيتنا لبلوغ تلك النتائج املعلن عنها خالل الندوة 
الشهيدين هو ضمن  اغتيال  الن  االرهابية  امللفات  بتجميع  الصحافية 
مخطط ال يتجزأ يستهدف البالد التونسية من قبل التنظيامت االرهابية 
تكون  أن  إىل  سعينا  وبالتايل  والخارج  الداخل  يف  بها  املرتبطة  واالذرع 
صورة هذا املخطط مكشوفة مام يجعل املسار القضايئ مبنيّا عىل جمع 
املعطيات التي لها عالقة باالغتياالت اال انها موجودة يف ملفات اخرى 
منها ذات العالقة بحركة النهضة والجهاز الرسي وراشد الغنويش والرتابط 
تستهدف  التي  املؤامرة  هذه  حجم  اكتشفنا  وقد  الرشيعة  انصار  مع 
البالد واستقرارها من خالل اخرتاق مؤسساتها إلضعافها والهيمنة عليها 
لكن  املخطط  هذا  من  والتحذير  التنبيه  عىل  سنوات  منذ  عملنا  وقد 
متعارف  هو  كام  ملتزمة  وغري  منحازة  كانت  حينها  العمومية  النيابة 
عليه يف العامل للمترضر مام جعلنا ندخل يف رصاع معها لكشف الحقائق 
وترسيع االجراءات يف ظروف كانت فيه التعليامت تصدر عن املهيمن 
عىل السلطة حينها بالتعطيل والتعتيم واخفاء الحقائق مام يدّل عىل ان 
املتورطني يف االغتياالت لهم اذرع وملف الغرفة السوداء خري دليل عىل 
ذلك بعد ان تّم تكذيبنا يف البداية حني ارشنا اىل وجوده لكن بعد ذلك 
انكشف امر الصندوق عندما تحول اليه حاكم التحقيق وهذا يحدث 
الول مرة يف تاريخ القضاء التونيس وهي شجاعة نحييه عليها مبا يؤكد 
وجود قضاة نزهاء واليوم هناك قيادات أمنية عليا موقوفة يف ارتباط 
بالكشف عن الغرفة السوداء صلب وزارة الداخلية لذلك وّجه االتهام 

يجري صلب  ما  يعلم  ال  انه  يقول  كيف  إذ  حينها  الداخلية  وزير  اىل 
وزارته وهذا امر غري معقول وال منطقي يف ملف عىل درجة عالية من 

االهمية والحساسية المن البالد.
* هل تعتقدين أن تلك املعطيات ستكون منعرجا يف ملف كشف 

حقيقة اغتيال الشهيدين؟
ملف  تحرك  املعطيات  تجميع  عىل  الصرب  ذلك  كل  وبعد  اليوم  ـ 
لكن هيمنة  يكون منذ سنوات  ان  الذي يفرتض  االتجاه  االغتياالت يف 
لالشخاص  الحامية  لتوفري  القضايئ  املسار  عطّلت  املتورطة  االطراف 
الذين تقدمنا ضدهم بشكايات وهم عىل عالقة بحركة النهضة وراشد 
كانت  لدى مصطفى خذر  الوثائق  اتالف  آلة  من  الغاية  الغنويش الن 
بتغييب  الغنويش  من  للمقربني  الحامية  لتوفري  االساسية  مهمتها  تلك 

املعطيات والحقائق.
كام ان املتابعة التي قمنا بها كهيئة دفاع عن الشهيدين كشفت ان 
هناك أخطبوطًا له اذرع متعددة مع تورط عديد الجهات ومنهم بعض 
القضاة يف املشاركة الالحقة اضافة اىل وجود ارتباط مع جهات تضّخ لهذا 
االخطبوط امواال ضخمة تقدر باملليارات ويف كل ذلك إساءة إىل الحياة 
السياسية للبالد ومن هنا اعترب اليوم ان ملف الشهيدين هو ملف انقاذ 
وطني بامتياز موكول للجميع كل حسب موقعه ودوره وتحقيقه من 
الضاعته  وقت  هناك  يعد  مل  النه  وأمن  ونخب  وفنانني  واعالم  قضاة 
يكفينا من التشخيص الن ما حدث نقطة سوداء يف تاريخ تونس وعلينا 

االنطالق يف عملية اعادة البناء بجهود الجميع.
* أال تخشني أن يحصل تغييب أو تعتيم بأشكال مختلفة عن تلك 

املعطيات؟
ـ ما يجب التأكيد عليه هو رضورة تأمني مكاتب التحقيق وخزينة 
املحكمة حتى ال تقع رسقة املحجوز النه جزء من تاريخ تونس وموكول 
ملن هو تحت مسؤوليته حاميته وصوته كام اننا نؤكد عىل اهمية عدم 
املهمة  لهذه  يتفرغوا  اخرى حتى  مبلفات  التحقيق  كاهل حكام  اثقال 
آثار مرتتبة عن كل جزء  التدقيق يف جزئيات مهّمة ولها  تتطلب  التي 
منها استنادا اىل ان ما توصلت اليه هيئة الدفاع عن الشهيدين اعتمدت 
يف منهجيتها عىل أدق التفاصيل إذ ان اخطبوط االرهاب واملتورطني يف 
تساعد عىل كشف  التي  واالدلة  الحقائق  اخفاء  عىل  عمل  االغتياالت 
للنظر  التحقيق  لقضاة  املثىل  الظروف  كل  توفري  يجب  لذا  الحقيقة 
لدينا  ونحن  كانت  ضغوطات  اي  عن  بعيدا  الكربى  امللفات  هذه  يف 
كامل الثقة يف نزاهتهم ودورهم لكشف كل الحقيقة يف عملية اغتيال 
الشهيدين واملتورطني فيها تنفيذا وتخطيطا وتدبريا ومن تسرتوا عليهم 

الحقا.
* ما هو املطلوب آنيا يف عالقة مبسار األبحاث؟

الوحدات  مختلف  بني  التنسيق  عىل  الحرص  هو  آنيّا  املطلوب  ـ 
املتعددة املتابعة لهذا امللف واعني االبحاث العدلية بكل من القرجاين 
والعوينة الن حصول ذلك التعاون والتنسيق مهم للغاية حتى ال يستفيد 
يكون  ان  الذي يجب  البحث  التعتيم وتشتيت مسار  إىل  من يسعون 

موحدا.

* كيف تفاعلتم مع اللجنة التي اعلن عن تشكيلها صلب وزارة 
العدل يف عالقة مبلف الشهيدين؟

ـ نحن نتساءل عن هذه اللجنة ومهامها واالضافات التي ستدقدمها 
كيف  وبالتايل  العمومية  والنيابة  القضاء  محل  ستحل  هي  وهل 
تقديم  يف  الجهات  بعض  تجاوب  عدم  ظل  يف  اللجنة  هذه  ستترصف 
املعطيات عىل اساسا انتظار مآل البحث كذلك نحن نعلم ان الشكايات 
مع  ستتعامل  وكيف  العامة  التفقدية  واىل  العمومية  النيابة  اىل  تقدم 
قضية مرتبطة بـ 23 ملف اخر كذلك هناك 8 قضايا تحقيقية متفرعة 
عن ملف الشهيدين مسألة اخرى مهّمة واعني ما تتحدث عنه عديد 
العائالت بخصوص ملّف التسفري مام يستوجب وضع وحدات إنصات 
اليهم بكل الجهات لكشف هذا االخطبوط ذي االذرع املتعددة وخاصة 
الجمعيات املرتبطة به ومتويالتها املشبوهة وقضايا التحريض باملساجد 
شكري  الشهيد  اغتيال  عملية  يف  الحال  هو  كام  التخطيط  يتم  حيث 
بلعيد إذ تّم بجامع »دي بوزفيل« اتخاذ قرار االغتيال ومختلف مراحله 
ارهايب  كتنظيم   2012 منذ  الرشيعة  انصار  تصنيف  الحديث عن  رغم 
اال انه استمر يف مامرسة االرهاب بحكم ما له من ارتباطات باالطراف 
املاسكة بالسلطة حينها التي كانت غايتها االوىل البقاء يف الحكم دون 
دور  أهمية  عىل  التأكيد  هنا  وأجدد  االرهابية  الجرائم  حصول  منع 
القضاء يف هذه املرحلة الن هناك قضاة آمنوا باستقالليتهم ولدينا قضاة 
رشفاء ومستقلون وهم اساس تركيز العدالة وكشف الحقائق بعيدا عن 

اي ضغوط.
الحقيقة  لكشف  الكبري  املجهود  هذا  بعد  انتظاراتكم  هي  ما   *

خاصة من الجهات املسؤولة؟
ـ قدمنا شكايات بخصوص االشخاص املرتبطني مبا توصلنا اليه من 
معطيات وحقائق ورغم ان املسار يسري حاليا ببطء اال اننا لن نرتاجع 
عن ذلك فاملسؤولية ملقاة عىل الجميع الننا لن نتقدم فيه اذا كانت 
بعض االطراف مازالت تتحفظ عىل كشف معطيات مهمة وبالتايل فإن 
عىل مجلس االمن القومي وضع اسرتاتيجية لحامية املؤسسات االمنية 
من اي اخرتاق. كذلك نرى ان التشخيص هدفه البناء وال نريد اخالالت 
يف االجراءات كام يجب التأكيد اننا ال نعمل من منطلق خلفيات سياسية 
تستهدف حركة او حزبًا معيًنا بل ضد اشخاص لهم ارتباطات بجرائم 
ارهابية من خالل اخطبوط له اذرع متعددة داخل البالد وخارجها مع 
حتى  وغريه  امللف  هذا  يف  املحجوز  حامية  رضورة  عىل  دامئا  التأكيد 
نكشف حقيقة اغتيال قيادات وطنية ضحت من اجل البالد ومصلحة 

شعبها.

األستاذة إيمان قزارة لـ »الشعب«

ملف الشهيدين بلعيد والرباهمي هو ملف انقاذ وطني 
بامتياز موكول للجميع كل حسب موقعه ودوره

الحوار المجتمعي

* حوار لطفي املاكني

 مجلس األمن القومي مطالب 
بوضع استراتيجية لحماية 

المؤسسات األمنية من أي اختراق

  اعتمدنا منهجية جمع أدق التفاصيل والمعطيات لكشف أخطبوط اإلرهاب وأذرعه من الداخل والخارج
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تعاقب  ومع  الصعوبات  عديد  يشكو  التونسيني  املهندسني  قطاع  يزال  ال 
الحكومات ضلت العديد من القضايا مطروحة إىل اليوم وهو ما دفع بالقطاع 

إىل تنظيم العديد من املبادرات والندوات الرامية إىل اإلصالح والبناء.
وتحت شعار »ال إصالح للمؤسسات العمومية دون ترشيك املهندسني تُنظم 
»اتفاق  تطبيق  برضورة  للتذكري  صحفية  ندوة  التونسيني  املهندسني  عامدة 
مهنديس  جميع  عىل  الخصوصية  املنحة  بتعميم  القايض   »2021 فيفري   16
املؤسسات واملنشاَت العمومية دون استثناء، ونظرًا لتزامن تاريخ 16 فيفري 
 18 السبت  يوم  الصحفية  الندوة  عقد  تقّرر  فقد  الصحفيني  يوم غضب  مع 

فيفري 2023 باملقر املركزي لعامدة املهندسني بالعاصمة.
وحول أبرز النقاط التي سيتم طرحها واملشاكل التي يشكو منها القطاع توجهنا 
بالسؤال إىل عميد املهندسني التونسيني املهندس كامل سحنون يف سياق الحوار 

التايل...
* ما هي أبرز المشاكل التي يشهدها القطاع وما هي الحلول 

التي تقترحونها؟
- أظهرت دراسة قامت بها العامدة سنة 2016 تدهورا غري مسبوق للوضعني 
املادي واملعنوي للمهندس مقارنة بنظرائه يف بقية القطاعات، إذ يبلغ مستوى 
معدل أجور املهندسني يف املغرب 4 أضعاف متوسط أجور املهندسني يف تونس، 
املهندس  أجور  متوسط  ضعفي  فيبلغ  األردن  يف  املهندس  أجر  متوسط  أّما 

التونيس. 
زيادة  إي  عىل  يتحّصل  مل  الذي  الوحيد  السلك  املهندسني  سلك  يعترب  لذلك 
منحتني  عىل  تحصلت  التي  األسالك  بقية  خالف  عىل   2011 بعد  خصوصية 
وأكرث )هناك من تحصل عىل 4 منح( وهو ما دفع عامدة املهندسني إىل مراسلة 
إىل  املهندسني  دفع  تفاعلها  عدم  لكن  مناسبة  من  أكرث  يف  الحكومة  رئاسة 
الدخول يف تحرّكات احتجاجية منذ سنة 2017 تلتها سلسلة من املفاوضات 
التجهيز  وزير  العرفاوي  صالح  ومحمد  الشاهد  يوسف  الحكومة  رئيس  مع 

واملكلّف من طرف رئيس الحكومة مبلف املهندسني.
سنة 2019 تّم إقرار منحة خصوصية لألطباء واألساتذة الجامعيني ومهنديس 
ترّدي  إىل  باإلضافة  العام.  القطاع  مهنديس  استثناء  وتّم  العمومية  الوظيفة 
يف  ترشيكه  وعدم  املهنية  أوضاعه  ترّدي  من  املهندس  يعاين  املادية  األوضاع 
تحت  وضعه  حّد  يصل  الذي  املؤّسسات  داخل  والتهميش  التقنية  املسائل 

إرشاف مسؤولني دون مستواه العلمي.

والحلول  المقترحات  هي  ما  اإلشكاليات  هذه  ضوء  وعلى   *
التي ترونها مناسبة؟

- أوال ال بّد من تحسني األوضاع املادية واملعنوية للمهندسني انطالقًا من تطبيق 
محرض جلسة 16 فيفري 2021 والقايض بتعميم املنحة الخصوصية عىل كافة 

مهنديس املؤسسات واملنشاَت العمومية دون استثناء للحد من ظاهرة هجرة 
أي   2020 إىل   2016 من  مهندس  ألف   39 بلغت  التي  الهندسية  الكفاءات 

مبعدل 6500 مهندس سنويا و20 مهندس يوميا حسب اَخر اإلحصائيات.
كذلك تحسني مناخ االستثامر وتشجيع املهندسني الشبان عىل بعث مشاريعهم 

الخاصة.
املصلحة إىل  اقتصاد  املبني عىل  الحايل  التنموي  املنوال  تغيري 
ذي  التكنولوجي  والتجديد  املعرفة  اقتصاد  يرتكز عىل  منوال 
إىل  كفاءاتنا  تصدير  عوض  وبالتايل  العالية  املضافة  القيمة 

الخارج نقوم بتصدير منتوجاتهم وخدماتهم.
إصالح التكوين الهنديس مبا يجعله يف خدمة املنوال املنشود 
من  السوق  احتياجات  حسب  املتخرجني  أعداد  يف  والتحكم 
مختلف االختصاصات ومبا يضمن جودته ومطابقته للمعايري 

الدولية.

بتعميم  القاضي   »2021 16 فيفري  اتفاق  تم تطبيق  * هل 
المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسّسات والمنشَات 

العمومية؟
تنزيله  الحكومة يف  انطلقت  - عقب توقيع محرض جلسة 16 فيفري 2012 
الرتاجع  تّم  ثّم   247 جملة  من  عمومية  ومنشأة  مؤّسسة   93 شمل  حيث 
التحركات  من الجانب الحكومي األمر الذي دفع املهندسني إىل تنفيذ عديد 

االحتجاجية آخرها اإلرضاب املفتوح من 28 مارس إىل 17 جوان 2021.

المهندسين  قطاع  تهميش  مواصلة  انعكاسات  هي  ما   *
وتداعياته؟

- تعميق ظاهرة نزيف هجرة الكفاءات التي تفاقمت يف املؤسسات واملنشاَت 
العمومية مام تسبب يف تراجع مردوديته.

* ما عالقة هجرة الكفاءات الهندسية برتّدي أوضاعهم املادية وتأثري ذلك عىل 
مردودية املؤسسات العمومية؟

- تردي األوضاع املادية للمهندسني يدفعهم إىل البحث عن ظروف عمل أفضل 
بالخارج وهو ما يعمق ظاهرة هجرة الكفاءات ويفرغ املؤسسات العمومية 

من كفاءاتها.

المؤسسات  إصالح  عملية  في  المهندسين  دور  هو  ما   *
العمومية.

تقنية  حلول  وإيجاد  املقدمة  الخدمات  وتحسني  العمل  أساليب  تطوير   -
لإلشكاليات

- دعم االبتكار والتجديد التكنولوجي
- رقمنة اإلدارة والعمل عىل حوكمتها

- دعم تنافسية املؤسسات عىل الصعيدين الوطني والدويل
وضعية املهندس التونيس تكشفها األرقام وتدّل عليها حيث تشهد بالدنا سنويا 
هجرة 6500 مهندس تونيس وهو ما يبني أن وضعية 
املهندس يف تونس مزرية جدا وهو ما دفع بهم إىل 
الهجرة والبحث عن فرص عمل خارج الوطن لتحسن 
وضعيتهم املهنية واملادية. إذ يشتيك املهندسني سواء 
وتردي  التهميش  من  الخاص  أو  العام  القطاع  يف 
وضعيتهم املادية مام يدفعهم إىل الهجرة بل وعندما 
يحاولون ابتكار مشاريع يجدون املناخ االستثامري غري 

مالئم.

كلمة الختام... 
ركيزة املنوال التنموي هو املهندس٬ فاملنوال التنموي الراهن مبني عىل اقتصاد 
املعرفة فجميع  اقتصاد  يرتكز عىل  تنموي  تركيز منوال  املصلحة ونطمح إىل 
الدول املتقدمة غريت منوالها التنموي إذ تجد جميع الكفاءات من مختلف 
االختصاصات نفسها هي من تحرك هذا املنوال وبدل أن نصدر كفاءاتنا نقوم 
بتصدير منتوج وخدمات كفاءتنا مثلام هو حال الدول األوروبية. فاملهندس 
يعّد أمل تونس، كام أن املهندسني التونسيني لديهم عديد التجارب التي تنافس 
اليوم رشكات كربى دولية. فقد أجرب املهندسون عىل النضاالت التي قاموا بها 
والحكومة  التونسية  الدولة  من  يجدوا  مل  ولكّنهم  السابق  يف  شهرين  طيلة 
السابقة إالّ الهرسلة والتي مازالت إىل حد اليوم متواصلة يف بعض املؤّسسات 

وهذا يدّل عىل صعوبة الوضع املهني للمهندسني.
* أم إيّاد

عميد المهندسين كمال سحنون لـ»الشعب«: 

39 ألف مهندس تونسي غادروا البالد للعمل يف الخارج 

من الضروري تغيير 
المنوال التنموي 

الحالي من اقتصاد 
المصلحة إلى 

اقتصاد المعرفة 

يدعونا الكاتب رياض بن خليفة يف هذا املؤلف اىل تتبع مسارات املهمشني 
ليصبح  الفالسفة  منزلة  الكتاب  تنزيل  من  بّد  ال  ...كان  واملُرحلني  واملرشدين 
السؤال كيف لنا ان نؤرخ ألنفسنا؟ كيف لنا أن نفهم كواليسنا الشخصية؟ بأي 
املناهج والوسائل واالسرتاتيجيات املعرفية ميكننا العبور اىل غرف سوداء عىل 
حد تعبري روالن بارت؟ فنحن كام يقول جيل دولوز شاشات سوداء والسؤال 
املطروح كيف لنا ان نبرص عامتات ارشيفنا؟ لتقديم الكتاب ومناقشة محتواه 

نظم املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة للغرض. 
ليست  وضعية  وهي  والفلسفة  التاريخ  بني  الضفتني  بني  ارجوحة  الكتاب 
دوما مريحة، مضمون هذا الكتاب يتعلق بتاريخ الغرب املعارص ويركز عىل 
تاريخ فرنسا يف الحرب العاملية الثانية ويتخذ من موضوع العدالة االستثنائية 
االشتغال  يكون  العلمية بحيث  ازمة عاملية مجاال الختبار فرضياته  يف سياق 
واملهجرون  املهمشون  عاشها  التي  التاريخية  واملحنة  الهامش  وضعية  عىل 
التي تم  الكوارث  النازية والفاشية وكل  اليهود والجزائريني وعىل اهوال  من 
تاريخيا هو  الدكتاتوريات بكافة اشكالها،  الضحايا من طرف  اقرتافها يف حق 
مدينة  الرحال يف  يحط  ازمنة وجغرافيات مختلفة حتى  بنا يف  يرتحل  كتاب 
نيس الفرنسية لدراسة أرشيف املنحرفني واملهمشني عرب املدونات لالنفتاح عن 
جغرافيات معرفية وأبستمولوجية جديدة بل ومغايرة فتأريخ تونس الراهن 
يعج باألرشيفات. أرشيف النظام السابق أرشيف ما بعد 2011 أرشيف العدالة 
باألسئلة  مثقلة  واملهجرين  الهجرة  تجاه  تونس  سياسات  ان  كام  االنتقالية 
دول  من  االفارقة  هجرة  تكون  قد  حلها.  يصعب  التي  واالشكاليات  والتهم 

أوروبا  للعبور نحو  او  الصحراء سواء لالستقرار  جنوب 
باإلضافة اىل قضية الحرقة واملهجرين من بينها »قضية 
جرجيس« وهو جيل ان مسالة االشتغال عىل األرشيف 
مسألة سياسية أساسا وهي مسألة تدفعنا اىل معالجة 
التأريخ ألرشيف ما؟ خاصة  التالية كيف ميكن  األسئلة 
عندما يتعلق االمر بأرشيفات الحروب والديكتاتوريات؟ 
اية عالقة بني  الذاكرة؟  ما منزلة األرشيف يف سياسات 

األرشيف والسلطة؟
يجري التمييز يف تاريخ الفلسفة بني أربعة باراديغامت 
كرشط  التذكر  عىل  تقوم  األوىل  الذاكرة  سياسات  من 
والثانية  افالطون  عند  ونجده  نفسها  الحقيقة  إلدراك 
نيتشه  عند  االخالق  جنيالوجيا  كتاب  يف  عليها  نعرث 
الذي يعترب ان الذاكرة هي افظع يشء يُصنع فينا ألنها 
دريدا  جاك  لدى  عليها  نعرث  والثالثة  آالمنا  من  تُصنع 
الذي يحّول فعل الذاكرة اىل سياسات غفران عام حدث 

االعتذار  من  شكل  اىل  املايض  عن  الكتابة  تتحول  بحيث  للضحايا  املايض  يف 
الضحايا من فظاعات والرابعة نجدها عند جيل دولوز  اقرتفناه يف حق  عام 
الفيلسوف الفرنيس املعارص الذي يحدثنا يف »الف مسطح« عن ذاكرة مضادة 
لكل اشكال الجذور والهوية والوجهية والعالمة والداللة ولكن ماذا علينا ان 
نتذكر هل ذاكرة الضحايا ام ذاكرات اللحظات السعيدة؟لقد سادت الحروب 

والنزاعات وقد عانت البرشية وال تزال من الحروب خالل 
بضعة  إال  يعرف  مل  الذي  الشفوي  او  املكتوب  تاريخها 
او  هدنات  إال  الحقيقة  يف  تكن  ومل  السالم  من  قرون 
ظلم  او  نزاع  او  لحرب  لالستعداد  والقوة  الهمم  شحن 
وقهر متجددين فرشط اإلنسانية البالغ الهشاشة حكمته 
دامئا إذن لعبة موازين القوي بني الدول والكتل املتناحرة 

وطبعته قسوة وعدوانية اإلنسان عىل أخيه اإلنسان.
اما اليوم فقد ال نبالغ ان قلنا ان القرن العرشين هو القرن 
وأشدها  العنف  مظاهر  أعنف  اإلنسان  فيه  شهد  الذي 
تدمريا سواء عىل مستويات الفرد أوالجامعة أوالبيئة. هو 
الحروب رشاسة،  أكرث  اإلنسانية  فيه  عرفت  الذي  القرن 
وأكرث أشكال العنف تنوعا، وهو القرن الذي حظي بأكرب 
قدر من الثورات والتطورات العلمية والتكنولوجية، التي 

استخدمت ووظفت لغاية الحرب والدمار.
يف  نشبت  التي  الحروب  أوقعت  الحديث  التاريخ  يف 
أوروبا قبل الحرب العاملية األوىل، آالف القتىل من املدنيني األبرياء، وارتكب 
ارشيفها  ما يكون  اإلنسانية. عادة  الجرائم ضد  املحاربون عديد  العسكريون 
مادة ال نعود اليها اال للتحقيق او التثبت من امر ما ولن تكون ابدا موعظة 

وموقفا ضد الحرب.
* أحمد 

األرشيف وسياسات الذاكرة مقاربة فلسفية لكتاب بني الضفتني
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عدد  عىل  ثقيلة  املاضية  األيام  مرت 
السياسية  والقيادات  الشخصيات  من 
التي  اإليقافات  حملة  إثر  تونس،  يف 
وازنة  شخصيات  وشملت  البالد،  شهدتها 
التي  العرش سنوات  لها نفوذ مؤثر طيلة 
أعقبت سقوط نظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن عيل.
إيقاف كل من وكيل  الكشف عن  تّم  إذ 
االبتدائية  للمحكمة  األسبق  الجمهورية 
بتونس والقايض املعفي البشري العكرمي، 
التعقيب  السابق ملحكمة  األّول  والرئيس 
ووزير  راشد  الطيّب  املعفي  والقايض 
العدل السابق نور الدين البحريي ومدير 
بوطار  الدين  نور  موزاييك  إذاعة  عام 
مجلس  وعضو  سليامن  مستقبل  ورئيس 
النواب سابقا وليد الجالد ولزهر العكرمي 
نداء  السابق يف حزب  والقيادي  املحامي 

تونس.
تتكرر  أن  توقعوا  تونسيون  نشطاء  وكان 
وطالت  السبت  حصلت  التي  اإليقافات 
تابعة  وقيادات  مؤثر،  أعامل  رجل 
اإلسالمية،  النهضة  حركة  عىل  ومحسوبة 

املزيد من اإليقافات خالل األيام املقبلة. 
ورّجح محامون أن تكون تهمة التآمر عىل 
أمن الدولة وراء حملة اإليقافات األمنية 
لطيف  كامل  األعامل  رجل  شملت  التي 
بأنه »رئيس حكومة  الذي يصفه كثريون 
الظل« يف تونس، بحكم عالقاته وارتباطاته 
باألوساط السياسية والحكومات املتعاقبة 
النيابة  اآلن  حتى  تعلن  ومل   .2011 بعد 
هذه  دوافع  عن  تونس  يف  العمومية 
من  حالة  يخلق  الذي  األمر  اإليقافات، 

الضبابية.
الرتيك  خيام  السبت  إيقافات  وطالت 
الناشط السابق يف حزب »التكتل من أجل 
الذي شارك مع حزيب  العمل والحريات« 
من  و»املؤمتر  اإلسالمية«  النهضة  »حركة 
الحكومي  االئتالف  يف  الجمهورية«  أجل 
نظام  سقوط  أعقبت  انتخابات  أول  بعد 

بن عيل.
عىل  برز  قد  الرتيك  خيام  اسم  وكان 
الساحة التونسية سنة 2012 حينام خضع 
شبهات  بسبب  القضايئ  التحقيق  إىل 
بها رشكة  تقدمت  إثر شكوى  مايل  فساد 

وحزب  النهضة  حركة  واقرتحت  إماراتية. 
لتويل  الرتيك   2020 العام  يف  تونس  قلب 

رئاسة الحكومة.
الحميد  عبد  أيضا  األمن  قوات  وأوقفت 
حركة  لرئيس  السابق  النائب  الجاليص 
النهضة قبل استقالته عام 2020، وقالت 
الحركة اإلسالمية وهي أبرز املترضرين من 
مسار الخامس والعرشين، إن قوات األمن 
وتفتيشه  الجاليص  منزل  مبداهمة  قامت 

ومن ثم اقتياده إىل جهة مجهولة.
ورّجح املحامي غازي الشوايش عضو هيئة 
الدفاع عن الرتيك أن تكون األسباب ذاتها 
أمن  عىل  »التآمر  وهي  اإليقافات  وراء 
الدولة وتكوين وفاق من أجل تغيري هيئة 

الدولة«.
وقال الرئيس قيس سعيد، الذي أعلن يف 
 2021 جويلية  من  والعرشين  الخامس 

حل  بينها  االستثنائية  التدابري  من  جملة 
طريق  خارطة  ووضع  السابق،  الربملان 
دستورية  مؤسسات  اىل  أفضت  سياسية 
الفساد  مكافحة  عىل  يعمل  إنه  بديلة، 
وتعقب املتورطني يف ذلك. وغالبا ما يلمح 
تحاك  »مؤامرات  وجود  إىل  خطاباته  يف 
ضد الدولة«٬ ويحث القضاء عىل رضورة 
يحاك.  ما  مواجهة  يف  بدوره  االضطالع 
أن  الرابحي  نبيل  السيايس  املحلل  وأفاد 
السبت،  فجر  منذ  بدأت  »اإليقافات 
وجاءت عىل خلفية اجتامع عقد يف بيت 
يستهدف  الرتيك  خيام  السيايس  الناشط 
وتقليص  الشعب  لتجويع  خطط  وضع 

املواد األساسية يف السوق«.
من  املاضية  األشهر  خالل  تونس  تعاين 
األساسية،  املواد  من  مهم  عدد  فقدان 
أن  دون  أطرافا  سعيد  الرئيس  ويتهم 

يسميها بالوقوف خلف هذا األمر، بهدف 
تأجيج األوضاع.

وقال املحلل السيايس باسل الرتجامن »إىل 
حد هذه اللحظة مل يصدر أي بيان رسمي 
أن  ألوانه  السابق  ومن  جرى،  ما  يفّس 
يكون هناك تقييم لنتائج تلك اإليقافات«.

اإليقافات  هذه  »وضع  الرتجامن  وأضاف 
يف إطار سيايس يفقد السلطة مصداقيّتها 
وهي ليست يف حاجة إىل ذلك، ألن إيقاف 
هؤالء يعود إىل ما متلكه النيابة العمومية 
أكرب  من  الرتجامن  وأوضح  أدلة«.  من 
األخطاء أن يكون هناك موقف مسبق مع 
تكون  أن  الرضوري  ومن  هؤالء،  ضّد  أو 
هناك مساحة للقضاء ملحاسبة من تورّط 
»نرفض  مشّددا  الدولة”  عىل  التآمر  يف 

املحاكامت الشعبية للمتهمني«.

إيقافات األيام األخيرة

اختبار حقيقي ملرفق العدالة!

Dans le cadre du Programme National d’Alimentation en Eau Potable des Zones Rurales 
phase II cofinancé Par la Banque Africaine de Développement (BAD), le Maitre de 
l’Ouvrage, le CRDA de Médenine lance pour la 2eme fois (après résiliation) l’appel 
d’offres national n°03 / 2021 pour l’exécution des travaux de 02 forages d’exploitation 
dans le gouvernorat de Médenine, répartis en deux (02) lots:
l Lot 1: Forage «Henchir Majel»; profondeur 200 m,  délégation de Béni 
kleddache.
l Lot 2: Forage «Bagbag»; profondeur 200 m, délégation de Béni kheddache.
 Et ceci conformément aux conditions énoncées au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP) et au Cahier des prescriptions Techniques Particulières (CPTP). 
Les prestations sont dénommées ci-après «les travaux». Les travaux se composent de 
02 forages dans le gouvernorat de Médenine répartis en Deux lots.
 Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de l’Agriculture invite, par le présent 
Appel d’Offres, les soumissionnaires des pays membres de la BAD ayant les capacités 
techniques et financières minimums exigées par le cahier des charges et ayant 
une copie conforme à l’original de cahier de charges, signée et tamponnée par 
l’administration, fixant les conditions de l›exercice de l’activité de s d›eau selon le 
modèle publié au JORT N°92 de date 15 / 11 / 2019, et ceci dans la catégorie «D» 
ou plus, admis à présenter leurs offres, pour la réalisation de travaux de 02 forages 
d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine repartis en 02 lots comme mentionné 
ci-dessus.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le dossier d’appel d’offres disponible au niveau du 
CRDA Médenine à l›adresse: Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine Médenine 4100 
et retirer gratuitement le cahier des charges auprès du bureau d›ordre central 
du CRDA de Médenine.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et recommandé, rapide poste ou 
remises directement au bureau d’ordre central du CRDA de Médenine au nom de 
Mr. le Commissaire Régional au Développement Agricole de Médenine à l’adresse 

suivante: Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine Médenine 4100 au plus tard le 17 / 
03  /  2023 à 10h.00 min et portant la mention «Ne pas ouvrir; Appel d’offres N° 
03/ 2021 -Avis n 02 Après Résiliation): Création de 02 forages d’exploitation dans le 
gouvernorat de Médenines ou remis en main propre contre décharge au bureau d›ordre 
central du CRDA de Médenine.
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d›ordre du CRDA de Médenine faisant 
foi. L’enveloppe extérieure doit porter la mention « Ne pas ouvrir: Appel d’offres 
N°03/ 2021 -Avis n°02 (Après Résiliation): Création de 02 forages d’exploitation 
dans le gouvernorat de Médenines » et comporter:
Le cautionnement provisoire valable 150 jours à partir du jour suivant de la date 
limite de remise des offres, d›un montant égal à :
2000 dinars pour le lot n°1
2000 dinars pour le lot n°2.
l Les pièces administratives (citées dans l’article 33.4 de C.CAP)
l L’enveloppe 1: fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire 
doit contenir l’original du dossier technique marqué «original» avec deux copies. 
(pièces citées dans l›article 33.1 de C.CA.P)
l L’enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire 
doit contenir l’original du dossier financier marqué «original» avec deux copies. 
(citées dans l’article 33.2 de C.CAP) L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans 
en-tête, ni sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée et cachetée.
 La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à partir du jour suivant de la date 
limite de remise des offres.
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture le 17/ 03 / 2023 à 10.30.min à la salle des 
réunions du CRDA de Médenine.
Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire ainsi que tout 
document contenant des éléments nécessaires pour l›évaluation des offres sera 
rejetée.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE

AVIS N°02 (APRES RESILIATION)
 APPEL D’OFFRES N°03/ 2021

Création de 02 forages d’exploitation dans gouvernorat de Médenine
-PROGRAMME AEP-
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واملحملة  الرسيعة  الطرود  نقل  قطاع  يوفر 

آالف  باألساس  تونسية  ومنتوجات  ببضائع 

ومختّصني  وموزعني  سائقني  من  الشغل  مواطن 

أكرث من  يضّم  والتعبئة وهو قطاع  اللوجستيك  يف 

400 ألف عربة متلكها أكرث من الف رشكة متوسطة 

وصغرية ذلك ما توقف عنده رئيس الغرفة النقابية 

والبضائع  للطرود  الرسيع  الداخيل  للنقل  الوطنية 

الفاضل بن حمزة وعدد مهّم من املهنيني الناشطني 

بالقطاع يف رشحهم ألسباب معّوقة النشطتهم والتي 

هي متّصلة برتاحع الترشيعات وعدم مالءمتها لواقع 

اليومية  لألنشطة  املوازي  القطاع  وتهديد  الحال 

الصحاب هذه املؤسسات الصغرى واملتوسطة. 

دعا رئيس الغرفة السلطات املتداخلة يف نشاط 

الناقلني اىل رضورة وضع إطار قانوين منظم للقطاع 

املنظومة  عىل  أدخلها  التي  للتطورات  ومواكب 

التكنولوجيات  عىل  كبري  جزء  يف  يعتمد  انه  مبا 

الحديثة فيام تبقى النصوص الترشيعية غري متالمئة 

معرتف  غري  ذاته  حّد  يف  النشاط  وأن  النشاط  مع 

الصدد  ُسلَِط االرشاف موضحا يف هذا  قبل  به من 

مالك  الناقل  تعترب  والديوانة  الرضائب  إدارات  أن 

وأن  فقط  خدمة  مسدي  وليس  املنقولة  األشياء 

عمليات املراقبة املفرطة جعلت املهنيني يتوجهون 

اآلخر  وبعضهم  الرسمي  غري  القطاع  نحو  إكراها 

يتهيأ إليقاف النشاط نهائيا وذلك بسبب الخسائر 

 5 بـ  يوميا  تقدر  والتي  يتكبدونها  التي  اليومية 

آالف دينار بسبب حجز البطاقة الرمادية أو وسيلة 

للطرود  الرسيع  النقل  قطاع  ان  وأضاف  النقل. 

املناطق  التجارة بني  لتنمية  اسرتاتيجيا  يلعب دورا 

الداخلية  املناطق  يف  تجارية  ديناميكية  يخلق  إذ 

باعتباره نشاطا مبتكرا يجمع بني تقنيات الخدمات 

كاملة  خدمة  لتقديم  املحسن  والنقل  اللوجستية 

االنشطة  ملختلف  جودة  وذات  ومرنة  ورسيعة 

إرساء  الغرف تعمل عىل  أن  االقتصادية وأكد عىل 

عالقات رشاكة مع اإلدارات املتداخلة لحل املشاكل 

املركزية  دعا  كام  القطاع.  تطوير  من  تحّد  التي 

للصناعة  التونيس  االتحاد  يف  لألعراف  النقابية 

والتجارة والصناعات التقليدية إىل معاضدة مجهود 

املهنيني يف القطاع. 

من   ٪  85 نقل  يؤّمن  القطاع  أن  إىل  ويُشار 

ألف   400 حوايل  من  يتكون  أسطول  عرب  البضائع 

عربة تابعة ألكرث من ألف رشكة كام يساهم القطاع 

بأكرث من 7 ٪ من الناتج الداخيل الخام باإلضافة إىل 

أنه يوفر حوايل 10 االف موطن شغل مبارش وأكرث 

من 15 ألف موطن آخر بصفة غري مبارشة.
* ناجح 

قطاع نقل الطرود السريعة غري معرتف به من الوزارة 
يوفر أكثر من 20 ألف موطن شغل:

حسب معطيات رسمية:

*الفاضل بن حمزة

زد عىل  األرسية  االحتياجات  تعميم  وتم  الفقر  دائرة  توسعت 

أن  ما ميكن  األساسية ذلك  الغذائية  املواد  املتواتر يف  النفص  ذلك 

اإلحصاء  مهندسو  قدمها  التي  اإلحصائية  املعطيات  من  نستنتجه 

ومديرو املعهد الوطني لإلحصاء ضمن الدراسة الدورية حول املسح 

الوطني اإلنفاق واالستهالك ومستوى عيش األرس ومدى تأثر الوضع 

تأثر  دوري  مسح  وهو  والخدمات  السلع  بإنفاق  املادي  األرسى 

جائحة  تأثريات  بفعل  والعامل  تونس  عرفتها  التي  الصحية  بالهزات 

الفنية  البطالة  بعد  رزقها  ملوارد  األرس  من  اآلالف  وفقدان  كورونا 

األرسى  الدخل  تراجع  عىل  الدليل  تقيم  املؤرشات  وهذه  للعامل. 

وتأثري ذلك عىل حياة األبناء ومتدرسهم. 

 ،2021 سنة  ديناًرا   5  468 للفرد  السنوي  اإلنفاق  متوسط  بلغ 

مقابل 871 3 ديناًرا سنة 2015، أي بزيادة قدرها 41.3 %. ويقابل 

هذا التطور متوسط منو سنوي باألسعار الجارية قدره 5.9 % وهو ما 

يوازي نسبة التضخم املسجلة خالل هذه الفرتة مام يجعل االنفاق 

2015. ويتفاوت متوسط  القارة شبه مستقر مقارنة بسنة  باألسعار 

الفئات االجتامعية،  للفرد بشكل كبري بني مختلف  السنوي  اإلنفاق 

حيث يرتاوح بني 767 11 ديناًرا كمتوسط إنفاق للفرد لدى الخمس 

األعىل يف سلم االنفاق االرسى )20 % األعىل إنفاقا( و014 2 ديناًرا 

لكل فرد من أفراد أرس الخمس األدىن )20 % األقل إنفاقا(، أي أعىل 

بحوايل ست أضعاف.

والوسط  الكربى  تونس  اقاليم  سّجلت  الجهات،  مستوى  عىل 

تقدر عىل  للفرد،  السنوي  اإلنفاق  ملتوسط  أعىل مستويات  الرشقي 

التوايل بــــ 874 6 و130 6 ديناًرا. من ناحية أخرى، حّققت اقاليم 

الشامل الغريب والجنوب الغريب أعىل معدالت منو سنوي خالل الفرتة   

8.9 % و  بـــــ  التوايل  2021-2015 وذلك بنسب مئوية تقدر عىل 

.% 7.9

تغيري يف هيكلة اإلنفاق األرسي

عرفت هيكلة اإلنفاق األرسي سنة 2021 تغيريا يخالف املنحى 

الذي اتبعته يف العرشيات السابقة. فعىل سبيل املثال، ارتفعت حصة 

التغذية يف اجاميل االنفاق من 28.9 % سنة 2015 إىل 30.1 % سنة 

2021 بعد ان عرفت منحى تنازيل لعدة عقود. وبلغت هذه النسبة 

إنفاقا. من جهة أخرى، تراجعت  بالنسبة لألرس االقل   % 35 حوايل 

 ،2021 سنة  مئوية  نقاط  بثالث  »للنقل«  املخصصة  النفقات  حصة 

بينام سجلت حصة النفقات الخاصة بـ»الرعاية الصحية والشخصية« 

االزمة  تفاقم  مع  تزامنا  وذلك   2015 بسنة  مقارنة  هاما  ارتفاعا 

الصحية. والتي لها تبعات مادية واقتصادية إىل اآلن.

وعىل مستوى خارطة الفقر فإن الفقري سنة 2021 هو كل من 

ال يتجاوز معدل إنفاقه األرسى 5362 دينار ولذلك فإن نسبة الفقر 

فهي يف حدود 16،6 ٪ سنة 2021 و 15،2 ٪ سنة 2015 و كانت 20،5 

٪ سنة 2010 و 23،3 ٪ سنة 2005. اما نسبة الفقر املدقع فإنها تبلغ 

2،9 ٪ وحسب مؤرشات املعهد الوطني لإلحصاء فإن واليات تونس 

الكاف  الغريب  الشامل  وواليات  عروس  وبن  واريانة  تونس  الكربى 

وسليانة وجندوبة هي يف مامن من خطوط الفقر  حيث انخفضت 

النسبة من 28،4 ٪ سنة 2015 إىل نسبة 22،5 ٪ سنة 2021 ، وذلك 

عىل عكس واليات الوسط الغريب القريوان وسيدي بوزيد والقرصين  

2021 وكانت يف حدود 30،8 ٪ سنة  37 ٪ سنة  بنسبة  فقرا  األكرث 

وواليات  الغريب  الوسط  واليات  بني  الفجوة  يؤكد  ما  وهذا   .2015

الرشيط الساحيل وما يشجع عىل النزوح االقتصادي و االضطراري.

تفاوت يف اإلنفاق بستة أضعاف 

ويسجل بناًء عىل املعطيات األولية واالحصائية للمعهد الوطني 

تفاوتا  الواليات  هذه  يف  للفرد  األرسى  اإلنفاق  متوسط  لإلحصاء 

11767 دينار كمتوسط  اإلنفاق بني  ملحوظا حيث ترتاوح معدالت 

أنفاق لدى خمس التونسيني اي 20 ٪ و 2014 دينار لكل فرد من 

بني  أضعاف  الستة  يعادل  بنقص  اي  فقرا  واألكرث  االدىن  الخمس 

الرشقي  والوسط  الكربى  تونس  واليات  سجلت  وهذا  املستويني، 

وحققت  دينار  ب6874  للفرد  اإلنفاق  مستويات  أعىل  الساحيل 

واليات الشامل الغريب والجنوب الغريب معدالت منو يف حدود  9،8 ٪ 

يف، خصوص اإلنفاق. 

وتبقى هذه املعطيات االحصائية يف حاجة إىل التخيني الدوري 

للوقوف عىل مدى مالمئتها للواقع املتطور والذي نسجل خالله ارتفاع 

يف نسبة التضخم مبا يعني ارتفاع األسعار وبنسبة متحولة نحو االرتفاع 

من شهر إىل آخر وحسب مصادر وأرقام املعهد الوطني لإلحصاء ذاته 

الفائدة  لنسبة  مامثال  وارتفاعا  الجاري  الشهر  خالل   ٪  10،2 لتبلغ 

املديرية لتبلغ 8 ٪. وهذا يف غياب برامج عملية للحكومة للحد من 

نسبة التفاوت الطبقي وقانون مالية يبرش مبا هو أسوأ. 
* ناجح مبارك 

الفقر املدقع يمس 3 ٪ من التونسيني وهذه الواليات األكثر احتياجا
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* يوسف النّقاطي
من  بعدد   2023 فيفري   6 االثنينْ  اجتامعه  خالل  الجمهوريّة  رئيس  أعاد 
الوزراء طرنْح مسألة إصالح املنظومة الرتبويّة يف تونس من خالل الرتكيز عىل إنشاء 
 25 دستور  من   135 ل  الفصنْ وفق  سيتوّل  الّذي  والتعليم  للرتبية  األعىل  املجلس 
جويلية 2022 »إبداء الرأي يف الخطط الوطنيّة الكربى يف مجال الرتبية والتعليم 
ع  الحدث يف وضنْ التشغيل«. ويأيت هذا  املهني وآفاق  العلمي والتكوين  والبحنْث 
اقتصادي تشهُد فيه املاليّة العموميّة مأزقا حقيقيّا ويف سياق سيايس يتّسم بحالة 
خاّصة  االجتامعيّة  األطراف  مع  الحوار  وتعطّل  بالرأي  االنفراد  من  مسبوقة  غري 
د الخطاب األخري للرئيس سعيّد مننْ ثكنْنة العوينة الّذي اعتربه املكتب التنفيذي  بعنْ
لالتحاد العام التونيس للشغل استهدافا للمنظّمة واعتداء واضحا عىل حريّة العمل 

النقايب.
وأمام تواصل محاولة إقصاء املجتمع املدين من الشأن العام واعتباره »عائقا 
أمام تعبري الشعب عننْ إرادته«٬ أصبح من الرضوري أن تتهيّأ القوى الحيّة داخل 
قط تحاول السلطة السياسيّة فرنْضه دون  تمع للتصّدي ألّي مرشوع إصالح مسنْ املجنْ
التداول فيه مع املعنيّي باملسألة الرتبويّة خاصة وأّن لهذه السلطة سوابق يف فرنْض 

خيارات رديئة عىل املجتمع دون حوار أونقاش مسبق. 
ثاث النقاش العام حونْل املسألة  والغاية من هذا املقال هي املساهمة يف استحنْ
الرتبويّة يف تونس حتّى تعود لتصّدر اهتاممات املجتمع والدولة٬ فلينْس لتونس 
اليوم يف عامل البقاء لألقوى ثروات طبيعيّة يعتّد بها مثل البرتول أوالذهب٬ واّنا لها 
فقط »املاّدة الشخنْمة« أينْ عقول أبنائها يكنْ تننْحت مصريها وتشّق طريقها وسط 

الزحام الشديد.
بداية حركة  منذ  تاريخيّا ساهَم  مكسبا  تعترُب  التونسيّة  العموميّة  فاملدرسة 
هويّتها  يف  املنغرسة  التونسيّة  الشخصيّة  تشكيل  تعزيز  يف  البالد  يف  ديث  التحنْ
واملنفتحة عىل قيم الحداثة إضافة إل خلنْق مصعد اجتامعي مّكن أجياال من أبناء 

الفئات الهّشة من التغلّب عىل شبح الفقر والخصاصة واالرتقاء مبستوى عينْشهم.
فانتكستنْ  املجتمع  صلنْب  املركزي  دورها  عننْ  تخلّتنْ  املدرسة  هذه  لكّن 

وعادت ال النقيض ماّم كانتنْ علينْه٬لتتحّول مننْذ عقود ال منظومة لرتسيخ التفاهة 
مالحظة  اليونْم  الصعب  من  ولينْس  الطبقي.  التفاوت  إنتاج  وإلعادة  والسطحيّة 
الجامعات  خّريجي  أغلب  لدى  النقنْدي  الفكر  وضعف  املعريف  املستوى  تقلّص 
فقد  كام  العامليّة٬  التصنيفات  يف  األخرية  املراتب  تحتّل  أصبحتنْ  الّتي  التونسيّة 
لدفع  تكابُد  الّتي  االجتامعيّة  الرشائح  مختلف  لدى  جاذبيّته  العمومي  التعليم 
التكاليف الباهظة لدراسة أبنائها يف القطاع الخاص٬ وأصبحت البطالة هي املصري 

شبه املحتوم لجزء مهّم من املتعلّمي.
التونيس بكّل  التعليم  التيمومي ال تشبيه وضع  الهادي  وهوما دفع املؤّرخ 
االستعامر  زمن  الزيتوين  التعليم  علينْه  كان  الّذي  البائس  ع  بالوضنْ اليونْم  درجاته 

الفرنيس.
ومن الرضوري هنا التأكيد عىل أّن التعليم يشهد منذ سنوات أزمة حقيقيّة 
الّتي  العميقة  والتحّوالت  النيوليرباليّة  الخيارات  بسبب  الغربيّة  الدول  يف  حتى 
متاسك  عىل  تحافظ  كيف  جيّدا  عرفتنْ  الدول  هذه  لكّن  املجتمعات٬  تشهدها 

منظومتها التعليميّة بفضل الحركيّة املستمرّة للفكنْر واإلنتاج املعريف. 
الرضوخ  أهمها  متعّددة  ألسباب  تعقيدا  أكرث  األزمة  فتبدو  بالدنا  يف  أّما 
التخّل عننْ دورها االجتامعي٬  الدولة  الّتي فرضتنْ عىل  املانحة  الجهات  لرشوط 
دعنْم السلطة ملنظومة الهيمنة االقتصاديّة والطبقيّة وُمحاباتها ألصحاب املدارس 
ضعنْف  جديّة٬  بصفة  العلمي  والبحث  ليم  والتعنْ الرتبية  مأنْسسة  عدم  الخاصة٬ 
الحّكام  تسلّط  باإلصالح٬  سابقا  كُلّفتنْ  الّتي  للنخب  والثقايف  الحضاري  املستوى 
أصبح  املنطلق٬  هذا  ومننْ  سبب.  ألف  ذلك  ووراء  الرتبويّة٬  باملسألة  وجهلهم 
اجتامع كافة املعنيّي بالشأن الرتبوي من أصحاب الرأي السيايس والفكنْري والعلنْمي 
والنقايب حونْل مرشوع إصالح التعليم رضورة تاريخيّة وحضاريّة لدفنْع الدولة لتبّني 
رها املركزي  سياسات جديدة تُعيُد للمدرسة التونسيّة مكانتها صلنْب املجتمع ودونْ

يف إنتاج املعرفة وترنْسيخ العدالة االجتامعيّة.
وهذه األطراف متى اتفقتنْ عىل الرشوع يف االصالح٬ يجب أننْ تكون واعية 

بجملة من املبادئ:

1( أّن الحوار الواسع واملشاركة املفتوحة واالستشارة املعّمقة أمر ال بّد مننْه 
حتى تكون التوجهات مثرة رؤية مشرتكة بي كافة الفاعلي يف الرتبية واملستفيدين 
عدد  أكرب  وصياغتها  نقاشها  يف  يشارك  الّتي  تلك  هي  الجيّدة  فالسياسات  منها٬ 
الفئويّة  الحرنْص عىل االبتعاد عىل منطق املحاصصة  ممكن من املعنيّي بها٬ مع 
األسايس  املحّدد  التونسيّة هي  والعائلة  املتعلّم  تكون مصلحة  بحينْث  والقطاعيّة 

لإلصالحات الّتي سيقُع االتفاق علينْها.
املدرسة  الّذي نجحتنْ فيه  النموذج  ال  بالعونْدة  يُكون  أّن حّل األزمة ال   )2
ذلك  منذ  عميقة  تحّوالت  عرف  فاملجتمع  والسبعينات٬  الستينات  يف  التونسيّة 
وديناميكيّته  العصنْ  مبقتضيات  مباالة  دون  القديم  إلرجاع  محاولة  وأّي  الوقنْت٬ 

ستؤّدي إل مزيد نشوز املنظومة الرتبويّة وعزنْلتها عن الواقع االجتامعي.
كام ال ميكن أيضا نقنْل نوذج نجح يف بلد معّي وإسقاطه عىل الواقع التونيس٬ 
فلونْ استنجدنا اليوم بأفضل األنظمة الرتبويّة يف فنلندا والسويد لننْ يغرّي ذلك كثريا 
فعندما  املستقبل٬  كمواطن يف  ومننْ سلوكه  التونيس  للتلميذ  الذهنيّة  البنية  مننْ 
نروم حركة جديدة يف الرتبية والتعليم٬ من الرضوري أن تستجيب هذه الحركة ال 

السياق االجتامعي الّذي جاءت فيه٬ فتتفاعُل معه وتلبّي متطلّباته.
3( إعادة االعتبار للتعليم كمؤّسسة تتيح فرنْصة االرتقاء االجتامعي للفئات 
مُن حظوظا  رسة الناجحة هي تلنْك الّتي تضنْ من تكافؤ الفرص٬ فاملدنْ األقّل حظّا وتضنْ
متساوية للمتعلّمي مبا يؤّهلهم لالندماج يف الحياة االجتامعيّة ومامرسة مواطنتهمنْ 

كاملة.
انتقايئ  بأسلوب  يشتغل  كفضاء  والجامعة  رسة  املدنْ لبقاء  اليونْم  مجال  ال  إذ 
لبقيّة  حقيقيّة  فرنْصة  تونْفري  دون  املينْسورة  العائالت  ألبناء  فقطنْ  النجاح  يحّقق 
والبقاء  الرتبويّة  املنظومة  فشل  تكلفة  بتحّمل  مسبقا  عليها  يحكم  الّتي  الفئات 
الح املنظومة الرتبويّة يف هذا  عىل هامش الحياة االقتصاديّة. نظريّا٬ قدنْ يبدو إصنْ
ب التونيس له  عب تحقيُقه٬ لكّن التاريخ علّمنا أّن الشعنْ الظرف بالذات ُحلنْام يصنْ
مله  من االرادة والطاقات ما يجعلُه قادرا عىل االرتقاء بواقعه إل مستوى ما يحنْ

مننْ قيم وما يضعه لنفنْسه من طموحات.
والتحّوالت الّتي تشهدها البالد اليونْم رغنْم قسوتها عىل التونسيّي٬ فهي تضُعنا 
أمام فرنْصة عظيمة لتجاوز الصاع السيايس القائم عىل التمونْقع٬ ولالجتامع حونْل 
مري اجتامعي  ناُه يف العقود األخرية من حينْف وتدنْ مرشوع وطني يقنْطع مع ما عشنْ
ي والتوزيع العادل للرثوة٬ وال شّك يف أّن  تمع االقتصاد العصنْ ويسري بنا نحو مجنْ

املدرسة العموميّة ستكون عامد هذا املرشوع ورافعته الفكريّة.
 

رؤى

إصالح التعليم زمن احلْيف االجتامعي

* ناجي الخشناوي
أو  »األوتوبيوغرافية«  املؤلفات  قراءة  ترتبط  ما  عادة 
املذكّرات أو السري الذاتية، بالحذر، باعتبارها مؤلفات تطغى 
وينزع  الذات،  تجميل  ومحاوالت  الشخصيّة  املشاعر  عليها 
وتجاربهم  مسرياتهم  عن  وردية  صورة  رسم  إل  مؤلفوها 
من  بنوع  املؤلفات  من  أيضا،  الصنف،  هذا  كام  الحياتية، 
الكتب  هذه  فمثل  العرب،  نحن  عندنا  خاصة  الخوف، 
»السري-ذاتية«، قد تفتح أبواب الجحيم أمام مؤلفيها، ألنّها 
الزاوي عن  أمي  الجزائري  الكاتب  بكل بساطة مثلام يقول 
هذه الكتابة العارية هي »مغامرة تتطلب كثرياً من الصدق 
وجرعة عالية من الجرأة والصاحة واألمانة والحرية والتحرر 
واملحافظ  الخانق  األخالقي  الجمعي  الضمري  ضغط  من 

والرقيب عىل الحرية الفردية أوالً.«.
رمّبا هذا ما تفطّن له رجل األعامل والسيايس التونيس 
حافظ الزواري وهو يكتب مذكراته أو سرية تجربته يف الحياة، 
امام السؤال املربك واملخيف: »عالش الكتاب؟ آش قام عليك 
كُتبت  الكتاب  أن هذا  املشاكل؟«، ورغم  لروحك يف  تجيب 
املطّلع  فإن  رهيب«،  نفيس  »تحت ضغط  الـ365،  صفحاته 
عليه، وبكل تجرّد ودون مجاملة، سيلمس وسيشعر بكثري من 
الصدق وجرعة عالية من الجرأة والصاحة واألمانة والحرية 
والتحرر من الرجل الذي يؤمن أن دوره ليس االبتسام حتى 

تكون الصورة حلوة.
 PR« دار  وعن  بوغالب،  اإلعالمي محمد  مع  بالتعاون 
السابق  والنائب  األعامل  رجل  أصدر   ،»Factory-Leaders
مبجلس نواب الشعب املنحّل، حافظ الزواري، كتابا بعنوان 
»ستّون... مازال الحلم ممكنا« قّدم له محّمد الّنارص رئيس 
يف  وجاء  سابقا،  الّنواب  مجلس  ورئيس  بالنيابة  الجمهورية 
خمسة أقسام بعناوين فرعية هي »النشأة والجذور/العمل 
الّسياسة/ خضم  التصنيع/يف  والبلدي/مغامرة  الجمعيايت 

حكومات متعاقبة«، وأرفقه الكاتب بألبوم من الصور وثّقت 
حياة الرّجل طيلة العقود الستّة التي عاشها، والتي حملت 

عنوان الكتاب.
يقول اإلعالمي محمد بوغالب:«كنت حريصا عىل توثيق 
شهادة حافظ الزواري مساهمة مّني يف كتابة تاريخنا املعارص 
التي  املفتعلة  للرسديات  رحبا  واسعا  املجال  يرتك  ال  حتى 
يتداولها املريدون أو يرّوجها الخصوم لهذا الطرف السيايس 
أو ذاك«، ويبدو أن محمد بوغالّب، كعادته، »مل يفلّت شيئا«، 
ال فقط من مسرية حافظ الزواري، بل أيضا من خالل أسلوب 
الكتابة والتحرير والتأليف، فهذه الشهادة/املذكّرات، كُتبت 
بأسلوب سلس وشيّق يراوح بي تقديم املعلومات واألحداث 
لصاحب  الوقت  نفس  يف  واملواقف  املشاعر  عن  والكشف 

املذكّرات، محّققا بذلك »املتعة واإلفادة عىل حد سواء«، بل 
إن هذا الكتاب، ودون مجاملة أيضا، ينجح يف انتزاع االحرتام 
والتقدير، ال فقط ملسرية تونيس نجح يف مجال األعامل، بل 
أيضا لثبات مواقف هذا التونيس الّصميم، وتشبّثه بانسانيّته، 
رغم اإلغراءات والتهديدات واملؤامرات... وال نغايل إن قلنا أن 
هذا الرّجل، حافظ الزواري، وهو يختار عنوانا فرعيا لكتابه 
»ما زال الحلم ممكنا«، يغّذي بشحنات ايجابية حلمنا بأن 

»تونس أخرى ممكنة«.
زمن كتابة هذه املذكرات مل يتجاوز سنة واحدة، من 09 
ديسمرب 2021 إل 13 أوت 2022، لكن أحداثه متتد إل أكرث 
بعد  الظاملة  زّروق  منذ حملة  الزمن،  من  ونصف  قرن  من 
انتفاضة الساحل عام 1864، ومنذ أن عّي الباي سنة 1905 
جّد حافظ الزواري من األب، محمد األمي، أمينا عىل سوق 
القلعة الكربى، ليكتشف الحفيد ويتأكّد أن الرثوة الحقيقية 
هي حب الّناس وثقتهم، وال ينتهي زمن األحداث والذكريات 
يف الكتاب يوم 30 مارس 2022 تاريخ انعقاد الجلسة العامة 
االفرتاضية للربملان املنحّل بالدبّابات، فمسرية الرّجل ما زالت 
متواصلة يف املساهمة يف بناء وتشييد اقتصاد تونيس وطني 
قادر عىل املنافسة، ومتواصلة يف مترير جينات »حب الناس 
أمرية  أبنائه،  من  والقادمي  الحاليي  أحفاده  يف  والثقة« 

ومهدي وفارس وشريين.
تأخذنا هذه املذكّرات يف رحلة »نوذجيّة« -كأننا يف كار 
الزواري يف رشكة SAS قريبي من فرحات حّشاد يف أربعينات 
القرن املايض- لنتقّفى أثر مواطن تونيس، يف تجربة حياة ثريّة 
انتقل فيها حافظ الزواري من بائع أوشحة نسائية ومفروشات 
مطّرزة بقيمة 50 دينار يف مدينة عّنابة الجزائرية، إل أحد 
كبار مصّنعي السيّارات يف تونس وإنشاء مجموعة اقتصادية 
رائدة، تشّغل أكرث من ألف شخص من بينهم ما ال يقل عن 
350 مهندسا وإطارا عاليا وتوفّقت يف تركيب أكرث من 7700 
سيارة وشاحنة خفيفة، وال يتأّخر صاحبها عن دفع االداءات 
والرضائب للدولة مبا قيمته 420 ألف دينار سنويا، وال يعود 
وتجميع  املاليي  اكتناز  إل  التونيّس  املواطن  حياة هذا  ثراء 
املليارات، بل إل صداقات وعالقات احرتام وتعاون مع أناس 
من أصقاع الدنيا، يؤمنون أن الكفاءة والّصدق هي الرّصيد 
الرّجل  فهذا  أبوابها،  تُغلق  ال  التي  والورشة  ينفد،  ال  الذي 
يشعرك فعال أنه ال يحمل حقيبته بدفرت الصكوك، بقدر ما 
يحمل غريته عىل بالده وإميانه مبستقبل أفضل لشعبها، أينام 
كانت وجهته... فالرّثاء وحده ال يجلب االحرتام، مثلام يقول، 

ومثلام نعرف.
يكن  »مل  املذكّرات:  هذه  يف  الزواري  حافظ  يقول 
انقطاعي عن التعليم عائقا أمام رغبتي الجامحة يف النجاح، 
عن  أنقطع  مل  ولكّنني  التعليم  عن  انقطعت  أنّني  صحيح 

اقتنيت  أورويب  مبطار  توقّفت  »كلاّم  ويضيف:  التعلّم«، 
عددا من الكتب من أصناف مختلفة من رواية وكتب سرية 
وتاريخ وشعر...« والثّابت واألكيد أن تلك الكتب، مبا تحمله 
سوى  يظفر  مل  الذي  الرّجل  لهذا  سند  كانت خري  قيم،  من 
الذين  العليا  الشهادات  السيزيام، ملواجهة أصحاب  بشهادة 
االمحال«،  »باي  زمن  إل  تونس  إرجاع  يف  سوى  يفلحوا  مل 
من وسطاء الّسياسة وسامرسة االتفاقات، ورؤساء الحكومات 
املتعاقبي عىل جثّة وطن خّربته طموحاتهم الشخصيّة التي 
والسيارة  االيسونس  »بونوات  األحيان  بعض  يف  تتجاوز  ال 
هؤالء  وكل  مريح...«،  تقاعد  وضامن  والسائق  اإلدارية 
الّناهشة« يسّميهم حافظ الزواري يف كتابه باالسم  »اآلفات 
ومن  هرب  ومن  مات  من  مواربة،  أو  ترّدد  دون  والصفة 
مكث ومن تلّون، وما أكرثهم وهم يخطّطون ويتآمرون بي 
الّنزل والفنادق والفيالت الخاصة ويف أروقة القصور األربعة، 
قص قرطاج وقص باردو وقص القصبة وقص دار الضيافة... 
لذلك  أحد، ورمّبا  تعد خافية عىل  اخطبوطية مل  يف عالقات 
الشعور  بي  السحيقة  بالهّوة  الكتاب  لهذا  القارئ  يشعر 
باالفتخار والّنجاح -ال التّباهي والتّفاخر- ملساهمة الرجل يف 
االقتصاد التونيس، وبي الشعور باملرارة والخذالن من تجربته 

السياسيّة التي وجد فيها  كل يشء »إال األخالق«.
النار عىل خصوم سياسيّي، وال يدخل  يفتح  الكتاب ال 
يف باب تصفية الحسابات مع بارونات املنافسة غري الرّشيفة 
يف مجال املال واألعامل، بل هو يرسد وقائع وتفاصيل دقيقة 
من تاريخ تونس املعارص بعيدا عن منطق »الرضب يف جدرة 
زيتون«، فهذه املذكّرات متنح القارئ فرصة حقيقيّة لالطالع 
تتوّخاها  كانت  التي  والتهديد  التحيّل  وفنون  أساليب  عىل 
رموز عائلة »إدارة دولة التغيري« لالستئثار بخريات البالد بكل 
جشع، وأيضا لالطاّلع عىل أساليب وفنون التشّفي والقصاص 
من هواة السياسة والعبي الدرجة العارشة يف دكاكي »إدارة 
»طائفة  الزواري  حافظ  ينعتهم  مثلام  أو  الثورة«،  دولة 

املعّمرين الجدد يف تونس«.
االقتصادي  الجانب  يف  الرجل،  هذا  تجربة  يف  والالفت 
يف  يحاول  ما  بقدر  كنموذج شخيص،  يقّدمها  ال  أنه  واملايل، 
أكرث من موضع من الكتاب لفت نظر الفاعلي االقتصاديي 
لألسواق  التقليدي  »االرتهان«  أن  عىل  عموما  والدولة 
األوروبية واألمريكية، مل يعد مجديا، متسائال: »هل قّدر علينا 
أن نظّل تحت عباءة الفرنسيي جيال بعد جيل؟«، فتجربته 
مع الدول اآلسيوية أثبتت أن العامل يشّع من الرشق حيث ال 
يوجد سوى شعار العمل والّنجاعة والفاعلية وبالتايل النتائج 
واقع  من  والتخلّص  والتطّور  واالزدهار  الّنجاح  من  املرجوة 
الزواري  تنتهي، ولذلك رمبا مل يرتّدد حافظ  التي ال  األزمات 
األورويب  االتحاد  سفري  عىل  الرحمة«  »رصاصة  إطالق  يف 

يرّددون  الذين  أولئك  وعىل  برغاميني«  »باتريس  السابق 
يف  عائالت  بعض  »وتحّكم  الريعي  االقتصاد  بشأن  قاله  ما 
تحظى  التي  »هي  نفسها  العائالت  فهؤالء  البالد«،  اقتصاد 
بدعم أسياد برغاميني ورؤسائه، الن جانبا منها ميثّل طائفة 
الذين يحظون بدعم بال حدود  تونس،  الجدد يف  املعّمرين 

من الدول التي كان ميثلها »برغاميني« حامية ملصالحهم«.
تحرص  وثرية  مهّمة  مدّونة  إل  الكتاب  هذا  ينضاف 
مؤسسة »ليدرز« ودار النرش »PR Factory-Leaders«، عىل 
أن تساهم، من خاللها، يف إضاءة الجوانب املعتّمة والخفيّة 
اإلصدارات  خالل  من  والحديث  املعارص  تونس  تاريخ  من 
التوثيقيّة واملؤلّفات السري-ذاتيّة ومذكّرات الفاعلي يف عوامل 
هذه  عن  صدر  فقد  وغريها،  والثقافة  والسياسة  االقتصاد 
الذكر ال  الفاعلي منهم عىل سبيل  الّدار مؤلّفات لعدد من 
بن  العزيز  ومحمد  معىّل  ومنصور  البكوش  الطيب  الحص 
عاشور والهادي باهي وعاّمر محجويب وحبيب الصيد ورياض 
وأحمد  الّنارص  ومحّمد  كناين  وحمزة  حبيّب  وتوفيق  زغل 
زغل ووليد بالحاج عمر وعبد العزيز قاسم وهادي بوراوي 
ومحمد فوزي درييس ومحمد الطيّب اليوسفي وأنيسة بن 
حسي، وهي املرأة الوحيدة يف هذه السلسلة من اإلصدارات، 
أيضا  هو  تونس،  فتاريخ  اليتيمة،  تظل  ال  أن  نتمّنى  والتي 
التأنيث، عىل  بتاء  كثرية  فيه صفحات  كُتبت  مؤنّث،  تاريخ 
والفكر  والسياسة  االقتصاد  رائدات وملهامت يف  نساء  يدي 
والثقافة واإلعالم أيضا... يستحّق القارئ أن يطّلع عليها، حتى 

ال يظّل التاريخ أعرَج.

كتاب »سّتون: ما زال احللم ممكنا« حلافظ الزواري
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كوخ من لنب النساء )وأشياء أخرى( 
مجموعة قصصية لنجاح عزالدين 

عن منشورات دار نقوش عربية صدرت للمؤلفة نجاح عز الدين مجموعة قصصية 
 120 يف  تقع  ونصوص  قصص  أخرى(  )وأشياء  النساء«  لنب  من  »كوخ  لعنوان  حاملة 
هذه  بالقول:  القصصية  مجموعتها  املؤلفة  وقد صدرت  املتوسط  الحجم  من  صفحة 
النصوص الرسدية هي قصص ويوميات قد تتعدى ذلك احيانا تعد عصارة زخم من 
االحاسيس املتفرقة والتقاطا لزمن مخصوص تلبس بالذات وحصيلة رؤية ذاتية لجوانب 
من واقع معيش وهي نصوص تعرب عن وجع ال يزال يجتاح الذات الفردية جسدته لغة 
تتطلع إىل مخالفة الخطاب السائد مستبطنة بعض مالمح املسكوت عنه يف املجتمعات 

العربية املحافظة مطلة عىل تلك الزوايا املظلمة يف أعامقنا لتصنع الفرح واألمل.
ـ وتنطوي هذه املجموعة القصصية عىل نصوص رسدية القاصيص من عناوينها زمن 
الروائح وامري يحلم وعودة  الضفادع وايجا ورفيقة درب واملنسية وبوعريف ومدينة 
جدا  قدمية  وحكايات  اخرى  وعيشة  وفطومة  أخرى  وعيشة  العامرة  وناسكة  الروح 
وأخريا وفلذات اكباده وصدفة نادرة اىل جانب نصوص رسدية اخرى وهي ملذكرات يف 
شكل يوميات بعناوين يوميات استاذة 1 يوميات استاذة 2 يوميات استاذة 3 يوميات 

استاذة 4 وفوبيا العدوى والزنزانة رقم 19.
النصوص  عنوان  تحت  السوداين  الروايئ  كتب  القصصية  املجموعة  هذه  وعن  ـ 
القصة  ثالث مكر  وبها مكران ومكر  املجموعة مخادعة  ما ييل هذه  القرين  الخفية 
وتتقاطع  تتداخل  املقالة  اليوميات ومكر  تسميه  فيام  الذاتية  السيدة  القصرية ومكر 
هذه الفنون الكتابية الثالثية دون احجبة او حدود للنوع االكادميي اقصد تلك تجربة 
عابرة للنوع. يف ما كتب الشاعر والناقد الجزائري يقول هذه املجموعة تعيد تصويب 
فاعلة  املرأة  ان  تؤكد  وبهذا  احتقار  ال حرب  الجنسني  بني  الحياة رشاكة  ان  املعادلة 
ومؤثرة وانها هي والرجل الذي تحركه الذكورة ينتمون بالتساوي إىل فصيلة االنسان 
اضافة اىل هذا مهام تنوعت القصص واملصائر هناك خيط موضوعي يربط بينها جميعا 
وهذا يعترب مهام جدا النه يجعل العمل ال قصص عىل شتات بل منت منسجم مرتابط 

الرؤى، بديع الرسدية فائق يف تشكيل الجملة وبناء الحدث الرسدي بذكاء بارز.
ـ »كوخ من لنب النساء« مجموعة قصصية بديعة وشيقة وممتعة من حيث رسد 

نصوص حكاياتها وهي جديرة بالقراءة واالطالع،
واملؤلفة نجاح عزالدين باحثة اكادميية قدمت اطروحة الدكتوراه حول التجريب يف 
القصة التونسية لها اصدار نقدي تحلييل كتاب املصون يف رس الهوى املكنون البراهيم 
الحرصي القريواين بعنوان يف أفانني الهوى الصادر سنة 2019 عن دار دال للنرش الالذقية 

سوريا طبعة اوىل،
ولها قيد االعداد كتاب نقدي يف قراءات ابداعية رسدية وشعرية تونسية وعربية.
* العريب الزوايب

* حسني عبد الرحيم     

حدائق قرطاج يف الضاحية الشاملية تحولت إىل مرسح لعملية 
بناء كبرية لعامرات كان من املفرتض ان تسكنها أرُس ميسورة 
إنشائها  عىل  يقوم  عائليا  سكنا  لتشرتي  البنوك  من  تقرتض 
لبناء  البنوك  من  مليارات  اقرتضوا  قد  كانوا  عقاريون  باعثون 
هذه الغابة الخرسانية لتحل محل الحدائق التى لن يتبقى منها 
سوى اسمها. تأيت االزمة املالية وتشح القروض وال يشرتى أحد 
وال تكتمل البنايات يك يتحول الحلم ألعمدة خرسانية وحوائط 
وعامل  الليليني  الحراس  هم  آخرين  وسكان  األشباح  يسكنها 
املرمات من عرب وأفارقة والخادمات املنزليات الاليئ يخدمن 
يف الفيالت القدمية القريبة. تتكون جامعة اجتامعية عشوائية 
ومهمشة وسط مخلفات البناء وعويل الكالب الضالة. جامعة 
من الناس ال يجمعهم سوى البؤس الحيايت والروحي يشكلون 

وسطا مالمئا لنمو األسطورة.
وال  بنزين  أثر  دون  ونساء  لرجال  متوالية  حرق  عمليات 
)بطل(  والرشطي  )فاطمة(  الرشطية  تقود  اشتعال  وسائط 
املوت  وراء  ما  لجرمية  خيوط  عن  البحث  متاهة  يف  للدخول 
قيادات  وبينام  آثار  عن  جدوى  دون  يبحثون  واملتكرر،  حرقا 
األثر.  املتاهة منعدمة  تثنيهم عن ولوج هذه  الرشطة  منطقة 
تقوم الرشطة املركزية كالعادة باحتجاز عشوايئ للموجودين يف 
محيط هذه الحوادث دون التوصل لدليل أو خيط ميكنها من 
التي تقوم  الجامعي واملتوايل. األبحاث  الدوافع للحرق  معرفة 
بها الضابطة املتمردة وصديقها الضابط واالستجوابات الفردية 
االشتعال  ديني.  شبه  روحاين  طقس  تسميته  ميكن  ملا  تقود 
الذايت لألجساد دون توفر مواد لإلشعال. احرتاق حارس العامرة 
قدور النفطي، وما رس اختفاء املعينة املنزلية هاجر محجوب 
الجامعي  االحرتاق  وغريهم؟  عادل  واألستاذ  لسعد  العون  ثم 
كطقس للخروج الوهمي من سجن األعمدة الخرسانية التي مل 
تكتمل والتي تكون داخل محيطها هذا التجمع الذي ال يجمعه 
سوى البؤس والحصار. بينام يدور سياق الحيك حول التحقيق 
البولييس تتجول الكامريا يف املكان املوحش لستعرتض الخراب 
الكبري والذي يضم تجمعا من البرش الذين ال ميكنهم الفرار منه 
إليها  يتجه  والتى  ذاتيا  تشتعل  التى  النار  أسطورة  فيشكلون 

أو  لتفنيهم  نفسها  تلقاء  من  أجسادهم  يف  وتشتعل  الجميع 
لتخلصهم.

ورغم الحكاية البوليسية فالصور واملواقع املؤطرة عىل الشاشة 
ذلك  خلفها  التى  االجتامعية  الحقيقة  حول  خارجها  بنا  تبحر 
التحضري املبترس والعشوايئ الذي مل يتم ليتحول بدال من غابة 
الهامئة  البرشية  واملخلوقات  لألشباح  مدينة سكنية ملوطن  ثم 
وتنفث  حقيقية  كانت  وحدائق  اشجار  طريقة  يف  أزال  بينام 

األوكسيجني يف املكان.
الفراغ  هذا  حقيقة  بدقة  نقل  التصوير  مدير  بالرابح  حازم 
اململوء بالرش وبقايا األشياء وحطام البرش الفاين والذي يبحث 
عن سلواه يف هشيم النار واملؤلف املوسيقي »توماس كوراتيل« 
أعطى للمشاهد ثقل املأساة والتوتر يف هذا الفراغ الهستريي. 
الخراب  هذا  يف  متثيالتها  وأحد  االجتامعية  للحقيقة  اشكال 

الكبري والبحث عن سلوى.
أتّم  أن  بعد  بتونس سنة 1984،  الشايب مولود  يوسف  املخرج 
بعنوان  األّول  قصريين  فيلمني  بإخراج  قام  الفنون  يف  دراسته 
»للّشامل« والثاين »األعامق«، الذين شاركا يف عديد املهرجانات 
»بابل«  الوثائقي  الفيلم  إخراج  يف   2012 سنة  شارك  الدولية. 
FIDMar� مهرجان  يف  التحكيم  لجنة  جائزة  عىل  »للحائز 

seille«، و»أشكال« هو أول أفالمه الطويلة ومعروض بعدد من 
القاعات بداية من شهر فيفري 2023.

ومحّمد  الوصايفي  فاطمة  هام  العمل  يف  األساسيان  املمثالن 
حسني قريّع.

فيلم »أشكال« واإلشكاالت املطروحة يف عمارات السكن

استبرش أهل الفن الرابع خريا بتعيني الفنان واألستاذ الباحث معز مرابط 
بعد  وذلك  الوطني  للمرسح  واإلدارية  الفنية  العامة  اإلدارة  رأس  عىل 
املشهد  يف  فاعلني  أساتذة  ومنهم  املرتشحني  من  عدد  ملفات  دراسة 
املكلفة  اللجنة  اجمعت  وقد  وركحية  درامية  فنون  ملراكز  ومديرين 
توفيق  مثل  بارزة  اسامء  عدة  من  مكونة  وهي  الرتشيحات  يف  بالنظر 
الجبايل ورؤوف بن عمر ومنى نور الدين عىل أحقية معز مرابط بهذا 
املنصب وهو الذي شغل خطة إدارة مهرجان الحاممات الدويل من قبل 

وهذا ما يجعله يدخل التسيري بخربة واجامع اهل املهنة. 
العام  املدير  تنصيب  موكب  بالحلفاوين  الوطني  املرسح  مبقر  انتظم 
الجديد ملؤسسة املرسح الوطني السيد معز مرابط بحضور املدير السابق 
التسيري  بأعامل  القامئة  صفر  إميان  والسيدة  الجعايبي  الفاضل  السيد 
وأعضاء مجلس مؤسسة املرسح الوطني، إىل جانب عدد من املرسحيني 

والفنانني والنّقاد واالعالميني.
وقد ذكر املدير العام معز مرابط، يف كلمة ألقاها باملناسبة، أن املرسح 
مناسبة  وهي  لتأسيسه  األربعني  بالذكرى  السنة  هذه  يحتفل  الوطني 
إلثبات عراقة هذه املؤسسة متثل فرصة ملزيد إشعاع الفن الرابع وطنيا 
وعربيا ودوليا. كام أشار مرابط إىل أن املرسح الوطني أصبح يرشف عىل 
مراكز الفنون الدرامية والركحية بالتنسيق مع سلطة اإلرشاف وهو أمر 

أشمل  والرهان  أكرب  املسؤولية  من  يجعل 
وأقرب  متيزا  أكرث  تونيس  مرسح  أجل  من 

للناس إبداعا وإنتاجا وتوزيعا.

رموز التأسيس 
أشاد املدير الجديد معز مرابط بحرص عام 
إدارة  أن  معتربا  املرسح  بقطاع  لالحاطة 
مؤسسة املرسح الوطني مسؤولية كربى قد 

أرشف عليها كبار املرسحيني التونسيني أمثال املنصف السوييس ومحمد 
مبجهودات  مرابط  نوه  كام  الجعايبي،  والفاضل  الشعايف  وأنور  إدريس 

السيدة إميان صفر التي أرشفت عىل التسيري طيلة سنتني.
من جهته، أثنى املدير السابق للمرسح الوطني الفنان الفاضل الجعايبي 
املرسح  مثل  مرجعية  ملؤسسة  مديرا  مرابط  معز  السيد  اختيار  عىل 
تضمن حسن  وفكرية  معرفية  ومؤهالت  إمكانيات  من  له  ملا  الوطني 

تسيري هذه املؤسسة.
وللتذكري فإنه تم فتح باب الرتشح حسب الجدارة والكفاءة لخطّة مدير 
كفاءات  من  متكونة  لجنة  عليها  أرشفت  الوطني  املرسح  مؤسسة  عام 

وطنية معروفة بحيادها ونزاهتها.

التمثيل والكتابة واإلخراج
املرتّشح  يكون  أن  الرتشح  قبول  رشوط  بني  ومن 
امليدانية  والخربة  الصيت  ذوي  من  مرسحيّا 
والتطبيقية وله كفاءة مشهود بها يف مجال املرسح 
املشاريع  وإدارة  والركحية  الدرامية  والفنون 
دعم  حول  تصّورا  يقّدم  وأن  والفنية،  املرسحية 
عىل  مكاسبها  تطوير  وسبل  املؤسسة  إنجازات 
فني  يعمل عىل مرشوع  وأن  واملايل  اإلداري  والتسيري  التنظيم  مستوى 
متكامل يقوم عىل التوجهات الفنية والتكوينية ملؤسسة املرسح الوطني 
واإلخراج  والكتابة  التمثيل  فنون  يف  بالنظر  إليها  الراجعة  والهياكل 
وسياسة  املرسحي  بالفن  العالقة  ذات  التقنية  واملهن  والسينوغرافيا 

اإلنتاج والربمجة واالستغالل.
ومن بني الرشوط األخرى نذكر العمل عىل توسيع دائرة الرشكاء والتنشيط 
واستقطاب أصناف جديدة من املشاهدين إىل جانب الرشاكات الوطنية 
البحوث  برامج  وإشعاعها وكذلك دعم  املؤسسة  والدولية ودعم موقع 

والدراسات والنرش والتوثيق.
* ناجح

الجعايبي حضر تنصيب خلفه:

أي مشروع لإلنتاج والتوزيع ملدير املسرح الوطني الجديد؟
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* أبو جرير       

وهي  القدم  منذ  اإلنسانية  ملح  الفلسفة 
والتموقع  التقوقع  بعيدا  العقل.  محرك 
أردنا  أسئلة  النسوي.  أو  النسايئ  أو  الذكوري 
الجامعة  قامات  من  قامة  وأخذنا  طرحها 
يف  الفلسفة  لجعل  قاومت  التي  التونسية 
متناول للعموم ذكورا وإناثا وأخرجت الفلسفة 
هي  العام.  الفضاء  اىل  الجامعة  أسوار  من 
مالذ  أعتربها  التي  بنشيخة  الزين  أم  األستاذة 
النساء للمقاومة واالعرتاف ومطرقتها الفلسفة.

النساء  فلسفة  عنوانا:  أعطيناه  الذي  امللف 
أم الفلسفة املؤنثة؟ أم الزين أمنوذجا... شارك 

فيه عديد املختصات واملختصني.

* الدكتور محمد الهادي العمري 
رسالة لمن وُلد-غدًا

 أميل إىل امربتو ايكو حني يعترب أّن »العنوان« يُبعرث األفكار يف الّنص 
ويُشّوشها، ولكّني أميل أكرث إىل »جريار جينات« الذي يرى يف »العنوان« 
أْعىل اقتصاد لغوي ُممكن بوصفه يلّم شتات املقاصد املعرّب عنها يف النّص 
الذي يرافقه. أميل أن ال يُبعرث عنوان شهاديت أفكار هذه الرّسالة. تقول أّم 
الّزين بنشيخة املسكيني يف أحد حواراتها »مل يبق من الزّمان غري الّسد 
ومل يبق من املكان غري اللّغة«، هكذا تشّد هذه املبدعة خيوط الزّمان 
إىل املتخيّل يف املكان لتُجّذر معركة الّسد يف اللّغة حيث ترتفع األناشيد 
الّزين  أّم  الكبري للكتابة. لقد أدركت كتابات  واألصوات يف يوم الحصاد 
نّدعي االملام  تأويلها إىل قارئها. ولسنا  أمر  تُسلّم  أْن  فجر معاركها قبل 
أن  حسبنا  وإمّنا  والّرأي،  والشعر  والرواية  الفلسفة  يف  الغزير  بإنتاجها 
نتحّدث عاّم توفر لنا من قراءته، وهو قليل من كثريٍ نرشته ومن أعامل 
أخرى هي اآلن قيد الطبع. كتابات هذه الفيلسوفة-املبدعة ال تنام عىل 
أمجادها، وال تركن إىل بداهات الّسد الشاحبة، بل هي تجربة ُمتحرّية 
ورشوطها  اخرتاعها،  جهة  عىل  وإْن  الحّرية  ِوجهتها  ومرتّحلة،  ومربكة 
الفضاء  املعريف والفلسفي والفّني وإْن عىل جهة توطينه من جديد يف 
تحت  الرّقص  نحو  عىل  وإْن  للحياة  املُخّصب  اإلثبات  وهدفها  العام، 
الرّصاص. كتاباتها الروائية من »جرحى الّسامء« إىل »لن تُجّن وحيًدا هذا 
اليوم« وصوالً إىل »طوفان من الحلوى يف معبد الجامجم« جميع هذه 
القطع االبداعية تعود بنا إىل ما يف الحياة من تراجيديا تقولها الصريورة 
وجوهنا.  يف  واّمحت  وْجهُه  اّمحى  عامٍل  يف  وتناهيه  الكائن  وعطوبية 
يف  ما  يحمل  الرشقي«  الّدهر  أيّها  »اضحك  املوسوم  عملها  الشعر  يف 
الّضحك من اقتداٍر عىل املقاومة، »فهذا العامل إْن مل يكن باالمكان تغيري 
فبامكاننا الّضحك عليه« وفق العبارة الجميلة ألنطونيو نغري »باملناسبة 
األعىل  باملعهد  وتدريًسا  بحثًا  الفيلسوف  بهذا  اهتّموا  الذين  من  هي 
للعلوم االنسانية-ابن رشف تونس«. أّما يف الفلسفة وبحكم اختصاصها 
فقد تركت للقارئ العريب أعامالً عىل قدٍر كبريٍ من األهمية مثل: »كانط 
راهًنا« و»الفّن يخرج عن طوره« و»تحرير املحسوس« و»كانط والحداثة 
الّدينية« و»الفّن يف زمن اإلرهاب« و»الفّن واملقّدس«، باإلضافة إىل »هنا 
تُباع الشعوب خلسة« وعملها املشرتك مع الفيلسوف فتحي املسكيني 
املثّقف  لنا صورة  لتُقّدم  العربية«. كّل هذه األعامل تتشاكل  »الثورات 
مع هموم  يتقاطع  طيّة خطاٍب  املضاّدة عىل  ذاكرته  ِوْزَر  يحمل  الذي 
منقطعة  جاملية  جاذبية  عىل  يحوز  خطاٌب  الحّي،  تاريخهم  يف  الّناس 
يف  وتضعنا  واليأس،  واالنغالق  التحّجر  من  التحّرر  فرصة  متنحنا  النظري 
قلبها النابض بثقله املعريف وممكناته القيمية وروائحة الفّنية. هذه اآلثار 
يخرتقها ضوء أشبه بالفجر ينترش بنفس الوهج يف زوايا وأركان الكتابة 
والتهجني  الطمس  للمقاومة يف مواجهة رضوب  أداة  منها  التي جعلت 
والتسطيح واالزالة واالقصاء. كتابات أّم الّزين بنشيخة املسكيني تحمل 
أنني يتامى الّدهر وأصوات الذين انكسوا يف الثّورة وما سقطوا، وتجربتها 

نتصرّي  الزّمن حتّى ال  نُنازل  التي عربها  الكيفيات  تقول، ودون مواربة، 
أعجاز نخٍل خاوية. هي تكتب للمقبل لتحتّل الفراغات املوحشة التي 
يرتكها غياب اإلنسان، بل تذهب يف الوجع بعيًدا يف سديم املعنى الالئط 
بالرتاجيديا حيث تَتيه كلامتها وال تضيع أو تُغرّي اتجاهاتها. هي ال ترى يف 
الرواية كام يف الّشعر إالّ فعالً إنجازيًا للفلسفة ورّبا هو الفعل الوحيد 
الواسع،  بعناه  إالّ  الفّن  إىل  تنظر  ال  وهي  هذه،  أزمنتنا  يف  واملمكن 
وتذكّرنا دامئًا بإمكان استنبات الجامل من الخراب، واألمل من بهموث 
اليأس، واالقتدار من الَوَهن والعجز. الفّن عندها هو الوردة التي تدفعها 
للرّقص حتّى وإْن كان رقًصا عىل حّد النصل وتحت الرّصاص. أّم الّزين 
أن  دون  والفنية  واألدبية  الفلسفية  حدائقها  تكتب  املسكيني  بنشيخة 
تُسيّج هذه الحقول باألسالك الشائكة للتقعيد والتجنيس التي دأب عىل 
الفلسفة  النقاد، فهي حني تقول »الرواية إمكانية أخرى لوالدة  وضعها 
خارجها  داخلها  تُخبّئ  التي  الفلسفة  رّس  تهتك  فكأنّها  خارجها«  من 
املتجّدد، وتُعلن يف معاركها الكربى زمن انتصاراتها قبالة أزمنة، بلغة ال 

أرسطية، تحطّم عدد حركتها، وأمكنة هجرتها اآللهة بلغة روزنتال.
أعرتف -باحثًا يف الفلسفة- أّن اغرتفت لخطاي الصغرية من معني هذه 
الكتابات، بل جمعتني ببعضها صداقة فلسفية سمحت يل بتجذير الفرح 
والبهجة واألمل يف ما أكتب، وتلك فضيلة أمرها ليس بالهنّي. يف كلمة، 
رحم  يف  والدتها  مراسيم  من  قيمتها  تستمّد  بنشيخة  الّزين  أّم  كتابات 
معبد  الحلوى يف  من  فرواية »طوفان  تونس،  عايشناها يف  التي  املآيس 
والسالم«  »الحرب  برائعة  ما  شيئًا  تُذكّرنا  مناخات  تحلّق يف  الجامجم« 
تُقرع  و»ملن  شتاينبيك،  لجون  الغضب«  و»عناقيد  تولستوي،  لليو 
األجراس« ألرنست همنغواي ذاك العمل الفظيع الذي يروي بلغة الحّب 
فصوالً دمويّة للّصاع اإلنسان. أّم الّزين بنشيخة ال تعيش عاملها اإلبداعي 
بفكرة، وإمّنا تعيشه من أجل فكرة إْن »ال تباع الشعوب هنا خلسًة« يف 

»ُمدننا الحمقاء« كام تحّدثت أقحوانة يف »جرحى الّسامء«.
إىل أن نرى النخل مييش واقًفا..

* األستاذة خديجة المسعودي )باحثة ودكتوراه فلسفة( 
المثقفة والمربية

ٱمنت الدكتورة أم الزين بن شيخة بقيمة الجامل، ومن هنا عملت 
الذي  الكيل  بُعده  يف  اإلنسان  تعانق  عليا  قيمة  بوصفها  تعميمها  عىل 
ال يخضع ألي حسابات. أنشأت ما يسّمى بالفلسفة الجديدة ومامرسة 
نوعية لفعل التفلسف من خالل الدفاع عن الفلسفة يف الفضاء العمومي، 
لتخرج الفلسفة من براديغم التأريخ وتالمس واقع اإلنسان وراهنه. كام 
ٱمنت بالشباب وبقدرتهم عىل خلق وصنع املعنى، وشجعت كّل الباحثني 
والباحثات يك تحقق معرفة مرحة يف الجامعة ويف الفضاء العمومي. فهي 
تعمل وتجتهد من أجل جامعة عمومية تنتج معرفة بآليات تتوافق مع 

التقدم املعريف والتكنولوجي الحاصل يف العامل.

تحب أم الزين بن شيخة البلد »صباحا مساًء ويوم 
األحد«، وال تنتظر جزاًء أو شكورا. فهي تنقد وتقدم 

البدائل وتحتج وتفتح أبواب األمل أمام يأس معّمم.
ال ميكن بأي حال أن نجعل من هذه الشخصية إال 
منوذجا للحب والعطاء بوصفها أهم سامت الفيلسوف، 
أصل  عن  نيتشه  خطى  عىل  جينيالوجيا  تبحث  فهي 
األشياء وتفكك عىل خطى »دّريدا« كّل املواقف واآلراء 

لتكشف الزيف.

)شاعرة  العمراني  مليكة  األستاذة   *
وناقدة(

طرح السؤال بدل تقديم اإلجابة الجاهزة
كثريا ما ارتبطت الفلسفة وفعل التفلسف بالرجال 
سقراط  منذ  اليونان  فالسفة  عليه  تعارف  ما  وهذا 
املعلم األول وتلميذه أفالطون وأرسطو وكان الفالسفة 
الرجال منذ بداية الوعي الفلسفي األول يتحدثون عن 
املرأة عموما وعن الفكر الفلسفي النسوي بتهّكم٬ إذ 
بالنساء  االرتباط  فكرة  حتى  يرفضون  الفالسفة  كان 
أصال والزواج بهن وكان أحد الفالسفة يصف املرأة بأنها ال تصلح سوى 
املرأة  انتقدوا  وفالسفة  ملفكرين  أمثلة  ولنا  والتفريخ  األطفال  إلنجاب 
املفكرة وسخروا منها عىل غرار »جورج برنارد شو« وغريهم. بينام كان 
بعض الفالسفة يخافون نساءهم ولكن تحرضن اآلن الفيلسوفة الجريئة 
والفيلسوفة  الكاتبة  وتحرضن  الشجاعة  الفلسفية  بواقفها  آرنت  حنا 
بول  »جون  الفيلسوف  درب  رفيقة  بوفوار«  دو  »سيمون  الفرنسية 
سارتر«. أما عىل الصعيد العريب فال أتذكر أنني قد قرأت عن فيلسوفة 
تدريس  يف  ورائدات  فلسفة  مدرسات  فهناك  الحقيقي  باملعنى  عربية 

الفلسفة عىل غرار املرحومة راضية الحداد.
عموما٬ الفلسفة هي علم صعب يتطلب تقديم األسئلة عن األجوبة 
ألنه أن نتفلسف هو أن نقول ال وأن نطرح السؤال بدل تقديم اإلجابة 
الجاهزة ولقد برهنت املرأة املثقفة أنها جديرة بأن تتقلد منصب طرح 

السؤال خصوصا مع ارتفاع نسبة التعليم والتمدرس لدى املرأة.
أن تكون املرأة متفلسفة ومفكرة هذا يعني أن تكون حرة وأن تكس 
عنه  عربت  ما  وهو  مثيالتها  وواقع  الخاص  واقعها  تعيش  وأن  القيود 
والدكتورة  الثقايف  خطابها  يف  املرنييس  فاطمة  الكبرية  الناقدة  املغربية 

نوال السعداوي يف خطابها األديب.
عموما لنا أن نفتخر باملرأة والباحثة هنا وهناك وأن نطمح إىل تكوين 
باحثات يف الفلسفة ومتفلسفات خارجات عن السب يغرين العقليات 

البالية ومسار الشعوب برّمتها.
  

* األستاذة دلندة شيبوب 
ذاكرة الثمانينات...

األحمر  السرتة..  لون  حسب  فرق   4 إىل  الرياضة  أستاذة  قسمتنا 
الزمتنا بلون موحد أحمر للساول...  واألبيض واألخرض ثم األزرق فيام 
كنا نتبارى جميعا يف ملعب الرياضة بعهد الزعيم فرحات حشاد الذي 

مل يكن ليتسع لنا من فرط الرباءة وعفتها ومن فرط الغبطة واملرح...
 كلون العلم لوطننا الغايل كان رداؤها الريايض ومل تكن ذات الشعر 
أكرث من قاهرة.  الالمع..رياضية ماهرة.. ولكن فصاحتها كانت  الذهبي 
من  الكلامت  وتنساب  الفصيح  لسانها  ينطلق  القسَم  دخولنا  فبمجرد 

شفتيها ويصدح صوتها الجهوري يف القسم ليمأل كل فراغاته.
مر عىل هذه الصورة التي ال تزال ببايل ماكثة، أكرث من أربعة عقود. 
كنت أقول يف نفيس آنذاك سيصبح لهذه الطفلة شأن عظيم. فام أشبه 
بهية...  الحلوى  الحلوى... طفلة  باليوم. ما خاب ظني يف طفلة  األمس 
زكية... وبالعلم واملعرفة غنية... طفلة الحلوى فياضة الفن واملغنى حتى 

صارت لديها كالطوفان... جاملية الكلمة واملعنى وليس يل بعده كالم.
)يتبع(

الفلسفة النسائية أم الزين بنشيخة أنموذجا   )الحلقة األولى(

حتى ال تُباع الشعوب هنا خلسة!
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يقول الّشهيد فرحات حّشاد الزّعيم النقايّب والوطنّي: 
»خري يل أن أموت ودمي يرّوي تراب الوطن من أن 

أموت ودمي متجّمد يف جسدي البايل«.
يف محنة القراءة:

قراءة  إىل صعوبة  املبدعون  تفطّن  زمن سحيق  منذ 
النّص األديّب ولعّل عبارة التوحيدّي-: »إّن الكالم عىل 
الكالم صعب« ما زالت تلقي بظاللها عىل أّي دارس 
كّل  كان شعريّا يف  إذا  نّص وخاّصة  أّي  يروم مقاربة 

زمن من األزمان.
»الرّاقص  الشعريّة  املجموعة  أقرأ  وأنا  أخفيكم  ال 
من  عشته  ما  عصفوريّة  بنظرة  وأتفّحصها  القروّي« 
حرية مرّدها: كيف ألج الكون الشعرّي لشاعر تستفّز 
ضاعف  ما  ولعّل  ُتْتُع.  ما  بقدر  وترهق  نصوصه 
هذا  عىل  أنكّب  وأنا  نفسه  اآلن  يف  ونشويت  محنتي 
الكتاب الشعرّي هو ثراؤه الداليّل والفنّي إذ احرتت يف 
تخرّي القضيّة األدبيّة التي سأتصّدى لها٬ خاّصة أّن كثريا 
من القضايا أغرتني بالكتابة فيها مثل الرّمز واملعجم 
استقّر  الّرأي  ..لكّن  والحياة  والحّب  والثّورة  والتناّص 
باملوت«  »االحتفاء  مسألة  عند  الوقوف  عىل  أخريا 
يف هذه الّنصوص الشعريّة وذلك ملا ملست فيها من 

طرافة انتهكت املألوف واملُتواضَع عليه.
يف االحتفاء باملوت:

اإلنسان  اكتشف  البدايات واألقايص عندما  منذ زمن 
بأنّه وحده هو الكائن الرتاجيدّي يف الوجود والفّنانون 
عاّمة والّشعراء خاّصة يبكون اإلنسان ويتفّجعون عىل 

مصريه القاتم واملريع.
لبدائع  الجنويّن  وبعشقه  املرهف  بحّسه  الّشاعر  إّن 
-ال عقليّا  وفتنتها مل يستسغ  الحياة ومواطن جاملها 
به  يرتبّص  الذي  املأساوّي  املصري  هذا  وجدانيّا-  وال 
الخلود  رّس  عن  هوادة  دون  البحث  يف  انربى  لذلك 
طمعا يف العثور عىل ماء الحياة الذي يجعل اإلنسان 
أبدا. ولعّل رصخة  الّدوام ال تغيب شمسه  شابّا عىل 
»تيم بن مقبل« الّشاعر الجاهيّل الذي أدرك اإلسالم 
تُلّخص هذا الّشوق الجارف إىل الخلود وعجزه كذلك 
عن تحقيق املبتغى عندما تّنى لو كان كائنا شيئيّا ال 
يعقل وال يشعر وال تستطيع رصوف الّدهر أن تفعل 

فيه:
الحوادث  تنبو  الفتى حجر:  أّن  لو  العيش  أطيب  ما 

عنه وهو ملموم 

كثري  نصوص  يعدم  مل  كذلك  العريّب  األدب  وتاريخ 
من الّشعراء كانوا مهووسني بهاجس املوت وبهاجس 
العثور عىل الرّتياق الذي سيشفيهم منه كذلك، ولعّل 

البعض وجد ضالّته
باملرأة  التعلّق  يف  وجدها  أنّه  نفسه-  -أوهم  أو 

والخمرة.
ويف هذا املجال ال ميكن أن نغفل عن ذكر »طرفة بن 
أثارهم  الذين  تحدٍّ عىل المئيه  بكّل  رّد  الذي  العبد« 
»الديونيزيوسيّة«  وأجوائها  بالخمرة  املفرط  احتفاؤه 
ورصخته الوجوديّة الكاوية واملوجعة عىل غرار رصخة 
»تيم بن مقبل« ما زال صداها يشّق اآلفاق والّدهور:

فإن كنَت ال تسطيُع دفع منيّتي: فدْعني أبادرْها مبا 
ملكت يدي

وإذا كان هذا شأن الّشعراء القدامى مع املوت فإّن 
الّشاعر أحمد الّسلطاين له شأن آخر معه فهو مل يرس 
عىل سمت من سبقه يف غابر األزمان وإّنا كان عىل 
نقيضهم تاما إذ تغّنى به واحتفى به أيَّ احتفاء وذلك 
الّشجاع  اإلنسان  يُقدم عليه  اختيار  املوت عنده  ألّن 
وإنسانيته  املهدورة  كرامته  عن  دفاعا  إرادته  مبحض 
معناه  املوت  لهذا  يكون  وحتّى  بالوحل.  امللطّخة 
يتلبّس  الفاتن جعله  اللّذيذ وإغراؤه  املتفرّد وطعمه 
عىل  منفتحة  دامئا  املوت  وأساطري  أسطورّي  هو  مبا 

البعث والوالدة الجديدة.
إّن قصيدة »البائع املتجّول« التي تحيك قّصة »محّمد 
البوعزيزي« تجّسد خري تجسيد تصّور الّشاعر للموت 
بالفرح  مسكونة  لحظة  إىل  انتحاره  حادثة  حّول  إذ 
والبهجة والخصوبة إنّها لحظة شبيهة بانتفاض طائر 
»الفينيق« من رماد محرقته وانبعاث «أدونيس« من 

قربه يف موسم كّل ربيع.
يقول الّشاعر يف هذه القصيدة:

أنا بينكم.. يف كّل ليل أيضء لكم درب الحياة
ففاكهتي يف كّل بيت

ويف كّل صحن تّفاحتي تقتل ذلّهم
وتزيد من رجفة قاتيل

ويضيف يف آخر القصيدة:
يا قاتيل أنا مل أمت

أنا ال أموت..
ويف كّل عام تراين شهيدا..

إنّني اآلن بينكم..

وأقرأ لكم شعرا جديدا
وقصيديت حروفها الّشهادة
وقصيديت عنوانها الكرامة..

إّن »البوعزيزي« قد اختار املوت احرتاقا كشكل من 
لشعب  واستنهاضا  املستبّد  للحاكم  التحّدي  أشكال 
يحيا  أن  موت ألجل  إنّه  الهوان.  عليه ظالل  خيّمت 
من سيأيت بعده يف عزّة وكرامة، ال يتنّفس غري نسائم 
الحريّة يف وطن يُستطاب فيه العيش. إّن املوت بهذا 
املعنى يصبح قادحا للحياة الجميلة ومبّشا بانبعاث 
.أّما يف  مواسم الخصب بعد عقود الجدب واإلمحال 
يتغّنى  الّشاعر  فإّن  الحياة«  عن  »العاطلون  قصيدة 
مبوت يختلف عن موت املواجهة املبارشة مع أعداء 
مورّطني  كانوا  -وإن  البش  دماء  ومّصايص  الحياة 
كذلك  »اختيارّي«  موت  إنّه  فيه،-  بآخر  أو  بشكل 
لكّن هذه املرّة ساحتُه ليست يف الوطن وإّنا خارجه، 
إنّه مُيارس يف عمق مياه املتوّسط. يقول الّشاعر وهو 
يخاطب راكب قارب املوت املتّجه إىل الضّفة الّشامليّة 

للمتوّسط:
وأنت تشارف عىل املوت الرّحيم

فهو أرّق من غيظهم
وهو أجمل من قبحهم

وأنت تغادر أرضك
التي كنت تحسبها أنّها أرضك

يف قارب ُمشع عىل املوت بال بوصلة
وأنت تسافر حيث يقودك اللّيل إىل الخاتة

ال تنتظر أن يفّك قيدك هذا العويل
وال تلتفت خلفك.. ففي الخلف من رشّدوك..

يف  محايدة  ذاتا  يعد  مل  النّص  هذا  يف  الّشاعر  إّن 
متورّطة  ذات  إىل  تحّول  وإّنا  املوت  مشهد  وصف 
من خالل  وذلك  به  واإلغراء  اقتحامه  الحّث عىل  يف 
رحيم«،  موت  «فهو  بروعة صفاته:  والتغّني  تجيده 
»أجمل  كذلك  وهو  غيظهم«  من  أرفق  موت  »وهو 
من قبحهم«. وقد يستغرب القارئ املتعّجل من رسالة 
وكأنّها  وهلة  ألّول  تبدو  التي  النّص  هذا  يف  الّشاعر 
تحرّض املخاطب عىل املوت املجايّن والعبثّي من خالل 
لكّنها يف  نفسه هديّة لألسامك  تقديم  تشجيعه عىل 
الذين  الحّكام  عىل  عنيفة  احتجاج  رسالة  الحقيقة 
إىل  دفعا  ودفعوه  وإنسانيته  وكرامته  حريّته  سلبوه 
التشّد واقتحام مغامرة املوت يف »قارب بال بوصله«.

»العاطل  اإلفريقّي  أو  العريّب  أو  التونيّس  الشاّب  إّن 
الحّج  قصد  املوت  قارب  ميتطي  والذي  الحياة«  عن 
إىل عتبات أوروبا قد فّر يف الحقيقة من موت ال يقّل 
الّشاعر يف قصيدته  فظاعة من املوت يف عامل وصفه 

املعنونة بـ»الخديعة« قائال:
ما أضيقه هذا العامل

ما أضيقه... هل مثّة أرض أخرى..؟
فعال إنّه عامل ضاق بأهله الفقراء إىل درجة أنّهم أرادوا 
أن يتحّدوه بركوب الخطر وتفضيل املوت غرقا عىل 
أو يعيشوا يف رحابه  أن ميوتوا فيه موتا بطيئا قاسيا 
عيشة األغراب. وقدميا قال التوحيدّي: وأغرب الغرباء 

من صار غريبا يف وطنه
أحمد  الّشاعر  عند  املوت  لحظة  إّن  املحّصلة٬  يف 
معها  وتتكافأ  الحياة  لحظة  مع  تستوي  السلطايّن 
ألنّها  بها  ويحتفي  ميّجدها  فهو  املنطلق  هذا  ومن 
األجمل  الحياة  انبعاث  يف  تساهم  قد  خاّلقة  لحظة 
واألجدر بإنسانيتنا من تلك الحياة األخرى التي يؤثّثها 
اإلقصاء واالمتهان والقهر والجوع بكّل أشكاله: الجوع 
للحريّة والجوع للحّب والجوع للخبز والجوع للوجود 

األسمى.

بقلم االستاذ محمد الحمدياالحتفاء باملوت يف ديوان »الّراقص القروّي« ألحمد السلطانّي

إىل: جامل الّصليعي
لَْيَت الّشامل يَصريُ جنوبا

بقلم: رحّيم جامعي

)1(
صديقي جامل:

الّرسائل إىل اآلخرين،  هناك أسباب عديدة لكتابة 
الَحلْق، أو آهة يف  كعواصف الحنني مثال، أو ُغّصة يف 
الّصدر، أو مسامري األشواق، وغريها من مئات األسباب 
َدها،  الّتي تدفعنا إىل الكتابة لآلخرين... لكّنني لن أَُعدِّ
ألنّني ال أملك سببا واحدا من هذه األسباب العديدة...

نعيش،  الّذي  الزّمن  كهذا  كافرة  حالة  فقط  هي 
وغامضة كأحزان الرُّعاة الُقَداَمى، وساخنة كموعد لييّل 

ْكِر والرّقص والّسهر والجنون و... الُحّمى... للسُّ
الّلقيطة  الحالة  ُِّل هذه  يَُدلل ما،  وألنّه البُدَّ من يشء 
ال  يك  لك،  أكتب  راٍع،  بال  -وحالتي-  وألنّني  ويرعاها، 
يُفلت كّل يشء... فََقْد أَْوَشَك الفارس عىل الّسقوط من 
الّسقوط  عىل  حّقا  الفارس  أوشك  الجواد...  ظهر  عىل 

الّذي ال َشبيه له...
عىل  وبروحي  أزليّة،  جمرة  عىل  بقلبي  أقِبض  لهذا 

قطعة ثلج، وأكتب لك.
)2(
صديقي الّداىفء مثل قلبي:

أنا اآلن يف حالة َشّك قُصوى، حالة َشّك كافرة بكّل ما 

يجعل األشياء تبدو حقيقيّة وملموسة، حتّى أنّني أُبالغ 
اآلن يف ترير يده اليمنى عىل كّل ما تراه عيناي، فقط 
ألتأكّد من أنّه عىل قيد الوجود، وأتأكّد أيضا من عدم 

فقداين لحاّسة الّلمس...
أَُمرُِّر يدي عىل الكتب واألوراق، أُمسك بعض األقالم 
وأرفع فنجان القهوة من عىل طاولة املكتب، ويف الّنهاية 
ينتابُني شعور  باألمل،  أَُشدُّ َشعري بقسوة، وحني أشعر 
لذيذ بوجودي، فَأََتاثلَُل لبعض الهدوء املُريح إىل حني...

ْت من َحرْيات وشكوك  هذه حالتي تحديدا، حالة قُدَّ
بغيضة، وهي عادة ال تسمح يل برؤية أّي يشء، سوى 
َ يف ما بعد أنّه مكتب  نافذة مكتبي بالطّابق الرّابع، )تَبَنيَّ
وهمّي(، ومنها أُِطلُّ عىل الّشارع القايس... الّشارع الّذي 

مل يستطع أن يكون شارعا...
استطاع فقط أن يكون ضياعا وحرية ورُشودا...

إّن الّشارع قاٍس، حتّى أنّني أشتهيه بوحشيّة، بحيث 
تكفي قفزة واحدة من هذه الّنافذة املُشتهاة، فينتهي 
مبجرّد  يشء،  كّل  سينتهي  حّقا  هل  ولكن  يشء...  كّل 
القيام بهذا الفعل الجنويّن، الّذي أُْضِمرُُه؟ وهل الفعل 

الّذي أضمره جنويّن بحّق؟
للُجمل  صياغايت  أصاب  الّذي  االرتباك  هنا  )الحظ 

التّعبرييّة(...
الّذابح  الّشعور  تحديدا:  حالتي  هي  هذه  نعم، 
بالاّلجدوى... ومن نافل القول إّن شعورا كهذا، ُمرعب 
حتّى املوت... فتصّور فقط، أنّك واقف كإحدى الّشواهد 

القدمية، والّدنيا بأرسها حولك بكّل عنارصها وكائناتها: 
الجبال، الِبحار، األنهار، املدائن، الُقرى، الحيوانات، و... 

الّناس...
إنّني أفّكر: ماذا يُساوي الوقوف وما معناه، أمام هذا 

الّدوران الحثيث املذهل؟
الحياة،  جاللة  عن  بعيدا  حيًّا،  أظّل  أن  يعني  ماذا 

وَميِّتًا بعيدا عن الّسيّد املوت؟
وألنّني أشتهي القفز من هذه الّنافذة، وحالة الُجْبِ 

تنُعني، أكتب لك.
)3(

صديقي الّذي مل يَُكفَّ يوما عن أن يكون إنسانا:
سخيفة،  صحيفة  ما،  بصحيفة  مكتبي  يف  اآلن  أنا 
بالّصحافة  ى  يَُسمَّ ما  انحطاط  عىل  ساطعة  عالمة 
التّونسيّة، صحيفة ُمهّمتها الوحيدة امتصاص مال وفري 
الّنظام، رشيطة أن تكون بوقا علنيّا له، )البّد من  من 
مقال خاّص وطويل حول هذا، أعلم أنّني سأدفع مثنه 
 ،)............( تُدعى  امراة  تجلس  يساري  عىل  غاليا(... 
شيئا  وتكتب  آخر،  مكتب  إىل  تجلس  تعرفها...  أنت 
هاتف  عىل  وتَرُّد  يعنيني،  ال  ببساطة  ألنّه  أفهمه،  ال 
ُمضحك وسخيف... وأنا أفّكر يف الوقت الّذي يضيع بال 
نبضة قلب... أفّكر يف الّذين أََضْعُت العمر يف محبّتهم، 
لكّنهم مل يتوقّفوا حتّى لِرَدِّ الّسالم، ومل يُلَوِّحوا بأيديهم 
بسخافة،  لنا  يهتفون  الّذين  يف  أفّكر  األخري...  للوداع 
الرّتابة واملَلل من  للتّسيّل، وطرد  أَُويْقات  وكأنّنا مجرّد 

حيواتهم، لذلك يهتفون لنا إلضاعة الوقت الّضائع...
هكذا يسقط َحَجٌر يف الّروح، حجر ثقيل جّدا، يَُعكِّر 

َصْفَو البحرية الهادئة...
إلهي ماذا يحدث للّناس؟

أو: ملاذا يرتك الّناس هذا الّذي يحدث لهم... يحدث 
لهم؟

ما أرخص الحياة لدى أبناء الحياة الّضائعة...
مباالة  بال  تعرُب  أمامي...  العبور  يف  حيايت  وتبدأ 
الّذي عاشها أو ماتَها، كائن سواي... تعرب  مريعة، كأّن 
الكاذبة، تعرب مثل  مثل باعة اآلمال واألوهام والوعود 
جنازة »يشء« مل يحبّه أحد، تعرب مثل غريب يف مدينة 
ضاّجة... تعرُب أمامي حيايت، فأعوي بذلك الجرح القديم:

- عودي يا حيايت العزيزة، فأنِت يل، ولسِت لغريي، ال 
تذهبي إىل اآلخرين، ستُصابني بالوباء.

ِمْن أدب الّرسائل
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الرتجي واتّحاد بن قردان
يف ثمن نهائي كأس تونس  

أمل جربة  فوزه عىل  إثر  تونس  نهايئ كأس  لثمن  التأهل  الريايض من  الرتجي  متكن 
بهدفني مقابل هدف، عشية يوم أمس األربعاء 15 فيفري 2023.

وافتتح معتز زدام التسجيل يف الدقيقة 13، ثم عزز فاروق امليموين الفارق يف الدقيقة 
55، وأمىض محمد فياليل هدف أمل جربة يف دق 87.

ومتكن اتحاد بنقردان من بلوغ الدور ذاته بعد إقصائه لالتحاد املنستريي والفوز عليه 
بنتيجة هدف لصفر سجله وضاح الزايدي يف دق 90 1+.

وسيواجه الرتجي اتحاد بنقردان يف مثن نهايئ الكأس.

جديد الملعب التونسي   

عودة منتظرة 
لهيثم 
الجويني

يُنتظر أن تعرف تشكيلة امللعب التونيس 

يف مباراة القمة أمام النجم الساحيل يف 

منافسات الدور مثن النهايئ لكأس تونس 

نسخة الهادي شاكر عودة املهاجم هيثم 

الجويني بعد تعافيه من املرض الذي أملَّ 

به قبل مواجهة اتحاد بوسامل يوم األحد 

الظهري األيرس أسامة  الفارط، كام تعاىف 

دون  حالت  التي  اإلصابة  من  السهييل 

ليعّوضه  الفارطة  املباريات  مشاركته يف 

نضال العيفي، يف املقابل سيكون املدافع 

األبرز  الغائب  السعودي  عيل  الشاب 

اىل  األواسط  تحوله مع منتخب  بسبب 

حامدي  املدرب  سيعتمد  حيث  مرص 

وسام  الثنايئ  عىل  األرجح  عىل  الدو 

بوسنينة والصادق التوج يف املحور.

الكأس  لقاء  يف  ضعيف  جماهريي  حضور 
بني الرتجي الرياضي وأمل جربة   

كان الحضور يف لقاء الكأس بني الرتجي الريايض وأمل جربة ضعيفا للغاية، ورغم أن تعيني املقابلة يف يوم عمل ودراسة ولعّل عدم 
صعوبة الرهان لفريق باب سويقة كانا من أسباب العزوف الجامهريي كام أن األسعار املشطة التي وضعتها الجامعة يف مبارايت اليوم 
وغدا بني النادي االفريقي ومكارم تعترب من العوامل التي تحرم الفرق من دعم أحبائها فهل تراجع حساباتها يف األدوار القادمة وتراعي 

املقدرة الرشائية الضعيفة للمواطن؟
* عمر

على قاعدة ماذا اتفق الغندري 
مع االفريقي؟   

عاد املدافع الدويل نادر الغندري حيث مثل أمام مجلس التأديب للنادي االفريقي. 
ديب  إىل  سفره  نافيا  فرنسا  إىل  السفر  عن  التأديب  مجلس  خالل  الغندري  واعتذر 

للتوقيع مع نادي عجامن.
لذلك خرّي مجلس التأديب عدم اتخاذ قرار وسيجتمع بداية األسبوع القادم، االثنني أو 

الثالثاء، التخاذ قراراته يف حق الغندري.
التأديب  مجلس  قرارات  صدور  انتظار  ويف  التأديب.  لجنة  خنتاش  الطاهر  وترأس 
يتدرب نادر الغندري عىل انفراد. فهل سيكون أساسيا اليوم الخميس يف مباراة الكأس 

أمام مكارم املهدية؟

تفسخ  الجزائر  مولودية 
عقد فوزي البنزرتي  

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر عن فسخ 
يوم  بالرتايض،  البنزريت  فوزي  املدرب  عقد 
النادي  وقال   .2023 فيفري   15 األربعاء  أمس 
العاصمي »تتمنى إدارة املولودية كل التوفيق 

للمدرب البنزريت يف مهامه املستقبلية«.
املساعد  املدرب  سيرشف  متصل  سياق  ويف 
رضوان فالحي عىل العارضة الفنية للفريق إىل 

غاية تعيني مدرب جديد.
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واجه الرتجي الريايض صعوبات كبرية لحسم الفوز عىل املريخ السوداين 
اإلفريقية  األبطال  رابطة  لكأس  املجموعات  دور  يف  مبارياته  افتتاح  يف 
انتظر الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لتسجيل هدف  حيث 

الفوز بصنع خالص من عنارص الخط الخلفي.
التي  الخلفي  الخط  عنارص  إىل  انتصاره  يف  كبرية  بدرجة  الرتجي  يدين 
نجحت بقيادة ياسني مرياح يف الحّد من خطورة املريخ الذي كان قادرا 
لينقذ  مناسبتني  يف  رشيفية  بن  معز  الحارس  تألق  لوال  التسجيل  عىل 
فريقه من سيناريو مفاجئ ويؤكد الثقة الكبرية من مدربه نبيل معلول 
الذي عاش أمسية صعبة بسبب تواصل املشاكل الهجومية حيث مل ينجح 
الرتجي من جديد يف تجسيم أفضليته امليدانية والتي كانت مطلقة يف 
أغلب ردهات اللقاء بسبب غياب الفاعلية عن قلب الهجوم رياض بن 

عياد الذي كان من األجدر االعتامد عليه كجناح أمين يف الشوط الثاين.
ومتتع الجزائري رياض بن عياد بفرصة جديدة من خالل اللعب أساسيا 
لتزداد  النجاعة غابت  أن  الالعبني غري  باقي  اللحمة مع  أمل متتني  عىل 
الشكوك حول قدرة القادم من وفاق سطيف عىل مساعدة الرتجي عىل 
تحقيق األهداف املنشودة يف املسابقة القارية مبا أن املعدالت التهديفية 
ضعيفة للغاية شأنه شأن بديله محمد عيل بن حمودة الذي دخل يف 
منتصف الشوط الثاين دون أن يكون له تأثري كبري عىل مجريات اللعب.

وال يتعلق االشكال فقط مبقدمة الخط األمامي بل بالتنشيط الهجومي 
بشكل عام حيث ركّز الرتجي عىل التدرج بالكرة وبناء الهجمة من املنطقة 
املريخ  مهمة  سّهل  ما  وهو  الخيارات  تنويع  إىل  السعي  دون  الخلفية 
الدفاعي  التكتل  مع  املحور  ثالثة العبني يف  اعتمد عىل  الذي  السوداين 
بأكرب عدد من العنارص ليغلق جميع املنافذ ويجعل مهمة الرتجي تزداد 

صعوبة قبل أن يصنع اللعب املبارش الفارق يف الوقت »القاتل«.
غياب الفاعلية

مراكز حساسة  يف  الخيارات  عديد  ميلك  ال  الرتجي  أن  جديد  من  تأكد 
الفادع  ورائد  األردين محمد رشارة  إصابة  بعد  اليمنى  الجهة  غرار  عىل 
وكذلك يف مقدمة الخط األمامي يف ظل تواضع أداء قلبي الهجوم إذ مل 
يجد االطار الفني الحلول الالزمة أمام غياب الفورمة عن أنيس البدري 
وارباك  النسق  من  الرفع  أمل  امليدان عىل  تحويراته عىل وسط  لرتتكز 
املواعيد  قادم  الحّل يف  امليموين  فاروق  املريخ، وقد تعطي عودة  دفاع 
مبا أن البدري محتاج إىل منافسة إلبراز قدراته الحقيقية. وارتهن الرتجي 
من جديد إىل الجهة اليرسى التي كانت مصدر أغلب عملياته الهجومية 
بوجود حمدو الهوين الذي تحرك دون هوادة وحاول صنع الفارق دون 
جدوى بحكم حرص مدرب املريخ عىل الحّد من خطورته من خالل غلق 

جميع املنافذ والتقليص من املساحات أمام هجوم الرتجي.

نقائص كثيرة
بات املدرب نبيل معلول مطالبا بتاليف النقائص الهجومية رسيعا لتفادي 
املشاكل التي عرفها الفريق الذي مل يوفّق يف استغالل الكّم الهائل من 
الكرات الثابتة التي حصل عليها طيلة اللقاء رغم أن بعضها شّكل خطرا 
بوغرين  صابر  بوجود  املصطفى  محمد  الحارس  مرمى  عىل  حقيقيا 

االختصايص األول.
وتعترب الكرات الثابتة أحد الحلول الهامة لتجاوز املصاعب ضد منافسني 
يسعون يف املقام األول إىل تأمني الواجب الدفاعي مثلام كان الحال مع 
املريخ الذي مل يكن املنافس الصلب غري أن غياب النجاعة جعله يؤمن 
بقدراته ويكسب الثقة تدريجيا إىل غاية الوقت بدل الضائع الذي أهدى 
الرتجي فوزا مهام للغاية قد يفيض إىل إعادة املباراة بعد احرتاز »املريخ« 

عىل قيام الرتجي بـ4 تغيريات!
* زهري

الترجي الرياضي   بعد ظهوره األول قارّيّا

وسط ميدان عاجز وهجوم ال يسجل

موعد مباراة شباب 
بلوزداد الجزائري 
والرتجي الرياضي

يستقبل شباب بلوزداد الجزائري الرتجي الريايض، يوم السبت 18 
الثامنة مساًء مبلعب 5 جويلية لحساب  بداية من  فيفري 2023، 
وعاد  إفريقيا.  أبطال  رابطة  مجموعات  دور  من  الثانية  الجولة 
الزمالك  حساب  عىل  مثني  بفوز  األوىل  الجولة  يف  بلوزداد  شباب 

املرصي بهدف دون رد.
وبنفس النتيجة فاز الرتجي الريايض عىل املريخ السوداين يف 

الجولة األوىل، لحساب نفس املجموعة.
* ح/ح

شكوى املريخ 
السوداني ضد الرتجي  

ضد  قضيتها  بتصعيد  السوداين  املريخ  لنادي  املديرة  الهيئة  متسكت 
توقف حسب  فرتات  يف  تغيريات  بأربعة  قام  أن  بعد  الريايض،  الرتجي 

الجانب السوداين.
تكليف  املريخ  هيئة  قّررت  فقد  معلومات  من  لنا  توفر  ما  وحسب 
لكرة  األفريقي  االتحاد  يف  الشكوى  مبتابعة  عزام  نرص  املرصي  املحامي 
القدم )الكاف(، مع دعمه بكل الوثائق واألدلّة التي تؤيد شكوى املريخ.

ودفع مجلس إدارة نادي املريخ بشكوى للكاف ضّد طاقم تحكيم مباراة 
فريقه أمام الرتجي التي جرت عىل ملعب رادس بسبب خطأ قانوين رافق 
تبديالت الرتجي الذي أجرى أربعة تبديالت يف أربع فرتات توقف، يف حني 
التبديالت يف ثالث  إجراء  الكاف عىل  التحكيم وفق الئحة  قانون  ينص 

فرتات حتى لو امتدت إىل خمس تبديالت.
الجدير بالذكر أن املرصي نرص عزام كان قد توىل الدفاع يف قضية رئيس 
املحكمة  أمام  املنان  عطا  أسامة  ونائبه  جعفر  معتصم  الكرة  اتحاد 
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التعيينات الكاملة لحُّكام الجولة الثانية 
لدور املجموعات للرابطة االفريقية   

كشف االتحاد االفريقي لكرة القدم عن تعيينات حكام مباريات الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات رابطة األبطال 
االفريقية املربمجة يومي الجمعة 17 والسبت 18 فيفري.

الجمعة 17 فيفري: 
س 14: املريخ السوداين – الزمالك املرصي/ الحكم الغاين دانيال الريا  

س 17: القطن الكامروين – ماميلودي صانداونز/ الحكم الرواندي صامويل ويكوندا 
س 20 شبيبة القبائل الجزائري – الوداد البيضاوي املغريب/ الحكم الصادق الساملي

السبت 18 فيفري: 
س 14: الهالل السوداين – األهيل املرصي/ الحكم املوريتاين دحان بيده 

س 14: فايربز األوغندي – حوريا كوناكري الغيني/ الحكم الجزائري لحلو بن براهم
س 17: سيمبا التنزاين – الرجاء البيضاوي املغريب/  الحكم الكامريوين نوا بالز يوفان 

س 17: فيتا كلوب الكونغويل – بيرتو أتليتيكو األنغويل/ الحكم املرصي محمد معروف
س 20 شباب بلوزداد الجزائري – الرتجي الريايض/ الحكم الجنوب افريقي طوم أبونجيل.

حكم ايفواري ملباراة االتحاد املنستريي وريال باماكو  
دور  من  الثانية  الجولة  لحساب  املنستريي  واالتحاد  املايل  باماكو  ريال  مباراة  حكم  عن  بالكاف  الحكام  تعيينات  لجنة  كشفت 

مجموعات كأس االتحاد اإلفريقي.
وسيدير الحكم اإليفواري باتريك جون فيليب فايل مباراة ممثل الكرة التونسية يف هذه املسابقة التي ستدور عىل ارضية موديبو 
كايتا بالعاصمة املالية يوم االحد انطالقا من الساعة الخامسة مساًء. يُذكر ان اإلتحاد املنستريي كان قد حقق الفوز يف اوىل مبارياته 

يف املجموعة الرابعة عىل حساب يونغ افريكانز التنزاين بنتيجة  2 - 0 .

رأس  على  يبقى  املكشر  محمد 
النجم الساحلي   

رغم  االقرتاب من االتفاق مع املدرب منترص الوحييش الذي كان عىل وشك 
التحول اىل سوسة، حصلت املفاجأة ببقاء محمد املكرش استعدادا ملباراة الكأس 
أمام امللعب التونيس حيث عقد جلسة مع رئيس النادي عثامن جنيح تّم خاللها 

بسط جميع الجزئيات ليواصل الالعب الدويل السابق املهمة.

أسفرت عملية القرعة عن النتائج 
التالية: 

الجولة األوىل: 
النادي اإلفريقي – األوملبي الباجي 

النجم الساحيل – النادي الصفاقيس 
االتحاد املنستريي – اتحاد تطاوين 
اتحاد بن قردان – الرتجي الريايض 

الجولة الثانية: 
الرتجي الريايض – االتحاد املنستريي 
النادي الصفاقيس – النادي اإلفريقي 

اتحاد تطاوين – النجم الساحيل 
األوملبي الباجي – اتحاد بن قردان 

الجولة الثالثة: 
األوملبي الباجي – الرتجي الريايض 

النادي اإلفريقي – اتحاد تطاوين 
اتحاد بن قردان – النادي الصفاقيس 
النجم الساحيل – االتحاد املنستريي 

الجولة الرابعة: 
االتحاد املنستريي – النادي اإلفريقي 

الرتجي الريايض – النجم الساحيل 
اتحاد تطاوين – اتحاد بن قردان 

النادي الصفاقيس – األوملبي الباجي 
الجولة الخامسة:

األوملبي الباجي – اتحاد تطاوين 
اتحاد بن قردان – االتحاد املنستريي 

النادي اإلفريقي – النجم الساحيل 
النادي الصفاقيس – الرتجي الريايض 

الجولة السادسة: 

االتحاد املنستريي – األوملبي الباجي 
النادي اإلفريقي – الرتجي الريايض 
اتحاد تطاوين – النادي الصفاقيس 
النجم الساحيل – اتحاد بن قردان 

الجولة السابعة: 
الرتجي الريايض – اتحاد تطاوين 

األوملبي الباجي – النجم الساحيل 
اتحاد بن قردان – النادي اإلفريقي 

النادي الصفاقيس – االتحاد املنستريي
مالحظة: تنطلق مرحلة التتويج يوم 1 

مارس املقبل عىل أن ينتهي الذهاب 
بحلول 19 أفريل القادم وستلعب كّل 

املقابالت بتقنية الفيديو املساعد »فار«.

مقابالت التتويج لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل 
للموسم الرياضي 2023-2022.  

جوائز مالية مهمة 
لبطولة األندية العربية   

أعلن االتحاد العريب لكرة القدم٬ إطالق بطولة خاصة باالندية العربية تحت مسمى 
كأس امللك سلامن لألندية لسنة 2023 دون تحديد موعد انطالقها. 

وقد تم رصد 10 مليون دوالر كجوائز خاصة بالبطولة حيث سيشارك فيها 37 فريقا من 
بينها تونس. وستلعب املسابقة بنظام تصفيات متهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها 
اململكة العربية السعودية يف مدن أبها والباحة والطائف. ويُنتظر أن تكشف الجامعة 

التونسية لكرة القدم عن هوية األندية التي ستمثل تونس يف هذه املسابقة.

جمال بالهادي يدرب 
سيدي بوزيد   

املدرب  مع  تعاقده  بوزيد  سيدي  أوملبيك  أكد 
يف  املقال  القابيس  ليخلف حسان  بلهادي  جامل 
لكأس  عرش  السادس  الدور  من  الخروج  أعقاب 
بلهادي  وسيجّدد  العمران،  شبيبة  ضد  تونس 
الهدف  سيكون  حيث  األم  فريقه  مع  العهد 

الرئييس ضامن البقاء رغم صعوبة املهمة، وكان أحمد الدريدي من املرشحني البارزين 
لتويل االرشاف عىل األوملبيك غري أن ارتباطه مع أمل جربة حال دون ذلك.

هيئة الصفاقسي 
تغري دحمان  

تقّدمت هيئة النادي الصفاقيس بعرض 
الحارس  عقد  متديد  أجل  من  جديد 
األخري  املقرتح  دحامن.  أمين  الّدويل 
تضّمن عرضا ماليا يفوق املليار مقابل 
عرض ب850 ألف دينار قوبل بالرّفض 

من دحامن يف وقت سابق.
نهائيا  دحامن  يقبل  أن  املنتظر  ومن 
قادم  يف  عقده  لتمديد  العرض  بهذا 

األيام.
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االخيرة

* حاوره: شمس الدين العوين

األديب الدكتور مصطفى الكيالين تنوعت إصداراته وانتاجاته األدبية الفكرية 
ومساهامته النقدية واألكادميية عىل مر عقود يف الفعاليات الثقافية واألدبية 
التونسية والعربية والدولية ويف هذا السياق كان لهذا الرتاكم أثره يف مجاالت 
هذا  الكيالين  البنه حسام  كان  حيث  عربيا  وترويجه  الكتاب  وصناعة  النرش 
الهاجس يف حب الكتاب وجامليات اخراجه وتسويقه ليبعث هذه املؤسسة 
ونعني رشكة دار لوغوس للنرش والتوزيع.. وُحسام الِكيالين شاّب طَُموح يبلغ 
ِبُسوسة  الِسياِسيَّة  الُحقوق والعلوم  ِبُكلّيّة  القانون  َدرَس  الُعُمر 29 سنة،  من 
)تََخّصص قانون خاّص(، ناشط يف السينام ويكتُب الِشعر وُمصّور فوتوغرايِفّ، 
ومُيارس الِريَاَضة. أضحى نارشا وُموزّعا َدَخل عامل ِرياَدة األعامل والَنرش ِبتَحدٍّ 
ة... التقينا به فكان لنا معه هذا الحديث  كبري تَأَلَّق فيه وحّقق نجاحات ِعدَّ

الخاص...

كانت  وَكيْف  الشَِرَكة  تأسّسَت  متى  أوال٬   *
االنطِالَقة؟

ُهوِفكرَة،  واملُنطَلق  -2020 جانفي 2021.  الرَشِكَة يف ديسمرب  ِوالَدة  كَانت   -
واعِتياِدي  الِكتاب  لِعامل  َمَحبِّتي  الِفكرَة  ومرْجع  التََشكُّل.  يف  أََخذ  بادئ  ُحلم 
عليْه داخل البَيْت، به َمكتبة َضخَمة أِلَّب ُمَفّكر وباحث وجامعّي ُهومصطفى 
الِكتاب  أَنَّ صناعة  إْذ  ذاته،  اآلن  َريِن يف  وَحذَّ َعِني  َشجَّ استرَشتُه  وملَّا  الكيالين. 
ُمهّمة نَِبيلَة، وتوزيعه ُمغاَمرَة. لَْم تَُكن طَِريق الِبَدايَة ُمعبَّدة أماِمي. تََعرّضُت 
املرَُشوع يف ديسمرب -2020 جانفي  انطَلَق  البعض عندما  ِقبَل  ِمن  للُسخريَة 
تُونس  يف  انقرضوا  اليوم  الُقرّاء  كُتُب؟  ماذا؟  نرش  نرَش؟  ماذا؟  »رَشِكَة   2021
هههه... َستَفشل... أنصحَك بأن تُغلق أبواب رَشِكتك حتاْم ستفشل ِمن أّول يَْوم 
يا ُحسام...«. هذه الِعبارات املُستفزّة تركتُها ورايئ وحّفزُت نفيس وحّفزين َمن 
حويل ِمن العائلة وخارجها وعملُت لَيْال نهارا ِبإراَدة صاِمَدة قادرَة عىل التجاُوز 
وحّققُت نجاحات عّدة ودخلُت ُسوق الِكتاب ِبتََحدٍّ كبري رغم ما تعرّضُت له 
ِصناعته  خالل  ِمن  منتُوجي  وفرضُت  وصْوب  حدب  كُّل  ِمن  ُمضايقات  ِمن 

املُتفرَّدة.

* ما هِي فلسفة واستراتيجيا الشَِرَكة؟
الَجيَّدة  والِصناَعة  الراقي  الِفكِرّي  واملُْستوى  اإلبداِعيَّة  الِقيَمة  عىل  َراَهنَّا   -
عبد  وسيم  ُهو  بارز  جامعّي  وأُستاذ  ُسوِرّي  لِرَّسام  للغالف  ُمَصّمم  باخِتيَار 

الَحِميد، وُمَصّمم للداخل، له تجربة زمنيّة طويلة ُهووديع بن مفتاح.
والَفضُل يف معرفتهام يَُعود إىل َصِديق الوالد الِصحايِفّ الُسوِرّي التُونيِسّ والنارش 
وُمِدير عاّم رشكة الشنفرى للنرش والتوزيع الهادي دانيال٬ إضافة إىل تكوين 

ء، وال تختار إالَّ املُتَفرّد، وإْن  لجنة ِقرَاَءة تتثبُّت يف األعامل وتَُدقّق يف كُّل َشْ
االنِتصار  أو  واِعَدة  فَلِتشجيع تجربة شبابيّة  االخِتيار  دائرة  ِمن  قليال  وّسعت 
ِمي  لِِقيمة، َذلَِك أَّن رَشِكَة لوغوس للنرش والتوزيع نهُجها التحريرّي حداِثّ تََقدُّ
والِقيَمة  لِلُْمْستقبل،  والثقايِفّ  واإلبداِعّي  الِفكِرّي  والتأِسيس  للتنِوير  ينترص 
ضامن  ا  وإنَّ اإلِثرَاء،  بها  يُرَاد  وال  الَنِبيلة،  الِفكِريَّة  الِقيَمة  بَعد  تأِت  الِربْحيّة 

استمرار املرُشوع وتجنيبه َخطَر اإلفالس، ال غري.

* أي حُضور للشَِرَكة في المَعارض؟
فََقد  ِبالتأِسيس  عهد  َحِديثة  ِهي  والتوزيع  للنرش  لوغوس  رَشِكَة  أَنَّ  رغَم   -
أمكَن لها الُحضور يف الَكِثري ِمن املعارض داخل تُونس وخارجها: ِمرْص، الجزائر، 
الِعراق... وُحضور هذه  الشارقة،  املغرب،  قَطَر،  الُكويت،  البحرين،  اإلمارات، 
للنرش  والشنفرى  والتوزيع  للنرش  ِديار  رشكَتَْي  مع  ِبالتعاُون  ُهو  املَعارض 
املَشُهود  الِكبار  املُوزِّعني  ِمن  وثثُلَّة  دانيال،  الهادي  النارش  للّصِديق  والتوزيع 
لَُهم ِباألَمانَة واملِصداِقيَّة والتشجيع عىل صناعة النرش يف الداخل والخارج. كام 
لرَِشِكَة لوغوس للنرش والتوزيع موقع إلكرتوين ينرش جميع األنشطة ويَُعرّف 
البُلدان  ُجّل  يف  ِباآلالف  ُهو  الصفحة  هذه  ُمتَقبِّل  وَعَدد  الرّشِكَة.  ِبنتُوج 

العربيّة، ويف العامل. كام َوضعت منتُوجها كَأَّول خطوة يف كََندا.

* ما هو الدور اّلذِي تضطلع به شركة لوغوس مِن 
خالل أحوال النشر اليوم؟

- ال نُخِفي عنُكم أنَّ مهّمة صناعة النرش صعبة وُمكلفة ُعموما، وكََذلِك مهّمة 
َعرَش  سبعة  اليوم  إىل  أصدرت  والتوزيع  للنرش  لوغوس  رَشِكَة  لكنَّ  توزيعه، 

عنوانا، يف الِفكر والفلسفة والتاريخ والرواية والقّصة القصرية والرُتاث...

* ما هي مَشاريع شركة لوغوس الجديدة؟
حاليا.تعّذرْنَا  االلتزام  قبيل  ِمن  يفهم  قَْد  عنها  واإلعالن  كَِثرية،  َمشاِريعنا   -
ة كثرية، إْن أَمكَن لنا نرشها أِلَفاَدت املكتبة  ِبُخصوص نرَش ُعروض أِلعامل هامَّ
التُونسيّة، والعربيّة والعامليّة، وألثبتت ما للتُونِسيّني وعدد ِمن املُفّكِرين الَعرَب 
ِمن ُمستوى َعاٍل... لكنَّها تحتاج إىل الكثري ِمن املال إِلخراج أعامل خطرية )أي 
دائرة  يف  الُوقوع  َمخافَة  ِببُطء  فََنِسري  الُنور،  إىل  العتمة  ِمن  األهّميّة(  بالغة 

اإلفالس...

* شَِرَكة لوغوس ومعرض تُونس الدُوَلِيّ العالقة 
والحُضور؟

- َسبَق أن َشاَركَنا َمرَّتنَْي يف َمعرض تُونس الُدَويِلّ، وقد كَاَن ُهناك إقبال كبري 
املرُشف  دانيال  الهادي  والَصِديق  النارش  ِبَشهادة  لوغوس  رَشِكة  منتُوج  عىل 

عىل الجناح املُخّصص لرشكتَْي ديار للنرش والتوزيع والشنفرى للنرش والتوزيع 
ورَشِكة لوغوس للنرش والتوزيع. ويكفي أن يُنظََر يف املنتُوج واملواضيع وجاملِيَّة 
الغالف والِطباعة املُتقنة لِشّد انِتباه ُزّوار املَعرض. رَشِكَة لوغوس للنرش والتوزيع 
ناجحة إجامال إىل َحّد هذه الَساعة أِلَنَّنا اخرتْنَا طريقة املُغاَمرَة ِبَعقالنِيَّة، فال 
يع، وال ُمراَهنة عىل الِقيَمة الِتجاِريَّة الِربِحيَّة ِبَضاِمني ساذجة  إبطاء وال تَْسِ
الزََمن، كأَعامل مرجعيّة ال  ا عىل ما ميكث يف قَاِدم  فضائِِحيّة استفزاِزيَّة، وإنَّ
تفقد َوَهجَها ِبالتََقاُدم. الِقيَمة أَّوال ثُّم الجانب الِتجاِرّي يف املرتبة الثانية وهذا 

ُهوِسّ نَجاح رشكة لوغوس اليَْوم.

* ما هِي انتِظاراتكم مِن الوزارة؟
- كَلَِمة ِصدق نَُقولها يف هذا املَجال: تُونس، ووزارة الُشؤون الثقاِفيَّة يف تُونس 
َرائَِدة يف تشجيع صناعة الَنرش ِباإلسهام يف متويل الَوَرق والرِشَاء، وإْن تراجَع 
الصعبة  االقِتصاِديَّة  والظُروف  الُكورونا  جائحة  ِبَسبب  األَخرييْن  العاَمنْي  يف 
الِّتي مَتّر بها البالد. َثََّة مكاسب ِبُخصوص التشجيع عىل صناعة النرش ال نَِجُد 
َشِبيها لها يف بُلدان َعَرِبيَّة أُخرى، ِبا ِفيها البُلدان النفِطيَّة والغازيّة الرثيّة، إالَّ 
أنّنا نَطمُح، نحُن جميعا ِمن نارِشين وُمؤلِّفني، لَِمزيد َدعم ما تحّقَق إىل اآلن 
وُمراَجعة َمواطن الَخلَل وتوفري َعْدال أوثق ِبلَِجان ِقراَءة ُمختّصة تنترص لصناعة 
الِكتاب الجيّد عىل الِكتاب الرَِديء ُمحتوى وشكال، وتذهب إىل املَُساَواة أيضا 
بنْي سائر النارشين واملُؤلِّفني، ولكْن عىل أََساس الَعْدل القائِم عىل إبراز القيمة 
الِفكريّة والجاملِيَّة، وِبَذلِك يَتََحقَّق ترشيد الدعم وبُلوع أنبل َمقاصده الِّتي من 
َسِبيل  انِتهاج  إذْن، ِمن   ، بُدَّ ُمنذ أعوام... فال  به  أجلها تحّدد اختياره والعمل 
الَشفاِفيَّة والصدقيّة واملِصداِقيَّة يف هذا الشأن يكْ ال يحيد الدعم عن مقاصده 
الُكربى النبيلة وتستفيد منه أطراف ُدون أخرى لِيَخس الجميع َمكسبا لَطَالاَم 

أفاد الُكّل، ولْواله لََكاَن وضع الِكتاب التُونيّس أسوأ ِبكثري ِمامَّ ُهوعليه اآلن...

* كلمة أخيرة...
لُِنَحّقق  ِبَصْمت،  نعمَل  ُهوأن  اآلن  بها:الِتزامنا  أُنهي  كَلِمة  الِحوار،  ُشكرا عىل 
الكثري ِمن ُحلمنا الناشئ ونذهب بعيدا يف طريق إنجازه وإنجاحه أكرثَ فأَكرث... 

* شمس الدين العوين    

تظاهرة »عيش الفن« مجال وورشات ومعارض وتنوع لحضور الفنانني 
التشكيليني من حيث األنواع واألجناس الفنية وكذلك التجارب واألجيال 
يف سياق تظاهرة جاملية ضمن األنشطة املتعددة. وقد شهدت حضورا 
الفنانني  استقبل  الذي  النزل  صاحب  بربوش  كامل  السيد  من  ودعام 
الضيوف وزوجته مديرة الفندق سامية بربوش اىل جانب زيارة ومتابعة 
للمعرض  بدنني  للسياحة  الجهوي  املندوب  املحواش  هشام  السيد 
األعامل  اطلع عىل  األوتنتيك حيث  بنزل جربة  تظاهرة  الفوتوغرايف يف 
جورج  الفنان  ومنهم  الضيوف  الفنانني  مع  وتحدث  باملعرض  الفنية 
له مشاركات  الصورة وكانت  فنيات  يشتغل عىل  الذي  ماهر من مرص 
ابداعات  جانب  اىل  الالتينية  بأمريكا  ومنها  البلدان  من  عدد  دولية يف 
الفنان التشكيل والحرويف كريم الظاهري التي زينت أمكنة وفضاءات 
وآالت  الفوتوغرافيا  متحف  وصاحب  الفنان  تحدث  كام  األوتنتيك.. 
التصوير السيد عمر عبادة حرز الله عن تجربته وعن حكايته مع الصورة 
وآالتها القدمية والحديثة إذ قام بعرض خاص يف الغرض ليتم تكرميه مع 

الضيوف وشكر الفنان لطفي القلفاط منظم 
الفعاليات. األعامل الفنية جعلت فضاء األوتنتيك يف أبهى ُحلّة وزادته 
الدارة  يحسب  وهذا  األحالم  بجزيرة  الفنية  التحفة  بثابة  لكونه  رونقا 
الفضاء وللمسات الجامل والروعة والبهاء للمهندس الفنان حاتم البقالتي 
خريج املعهد العايل للهندسة املعامرية والفنون الجميلة ولحسه الثقايف 

والفني وحبه لالبداع فنونا وآدابا وحضارة...
الثقافية  املناسبة  فني تشكيل جاميل ومنه يف هذه  تنويع  الفعالية  يف 
احتفاء بالفوتوغرافيا وفنونها من خالل التكريم والسفر مع الفنان عمر 
عبادة حرز الله الذي له قصة حياة مع الصورة وأدواتها من آالت التصوير 
التجوال يف األمكنة بعني ترصد كل ما به تسعد العني وهي تقنص  اىل 
صورها يف كثري من التعبريية... الصورة مجال حيك وتغني غالبا عن الكالم 
..الفنان عمر يف مشاركاته املتعددة يف تونس وخارجها كان ينقل ومن 
خالل معارضه شيئا من األحوال حيث املشاهد والطبيعة واملرأة متعددة 
الحضور والجهات يف لباسها املتعدد والرتاث والخيول والفرسان... تتجول 
مع عدسة يس حرز الله لتجد نفسك تجاه أحوال شتى يجمع بينها سحر 
اآللة تنقل الحالة بكثري من الجامل..الصورة عنده عنوان جدل بني الحالة 

يف  والكلامت..  النظرات  متعدد  وخطابه  الفن  لعبة  من  وبكثري  واآللة 
هذه الفعالية قدم الفنان حرزالله تجربته مع الصورة فضال عن معرض 

ملا جمعه من آالت فوتوغرافية.
حيث  األرجاء  يف  املبثوث  الجامل  مدينة  جربة  يف  الفعالية  هي  هكذا 
املكان بني بهاء الينابيع وتنوع الحارض وتلوينات القادم.. بني زرقتني من 
بحر وسامء وبياض يف الجدران والقباب متيض الكلامت امللونة باالبداع 
حيث املجال لإلنصات للعنارص والتفاصيل يف رضوب من تشكيل الحال 

واألحوال... هذا النشاط يأت بعد انتظام فعالية »مؤانسات فّنية«.

الناشر حُسام الكِيالني صاحب »لوغوس للنشر والتوزيع«:

صناعة الكِتاب مُهمّة نَِبيَلة، وتوزيعه مُغامَرَة

تظاهرة »عيش الفن« بجربة تجمع عددا من الفنانين من مصر والجزائر وفرنسا

أعمال فنية زادها بهاء جمال »األوتنتيك« وعرض للفوتوغرافيا


