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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  

ماذا يجري يف شركة »سيفات« لألدوية؟
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االعتمادات املالية مرصودة
 ونوايا الفعل مفقودة!

أين األمن الوقائي وماذا لو حصلت مراكز التكوين المهني
كارثة يف ملعب منزل بورقيبة؟

يف انتظار تجمّع عمّالي حاشد يوم 4 مارس 

ل وعن احلق النقايب دفاًعا عن العماّ
يات  وانتصاًرا للحراّ

إنفاذ القانون، تطبيق االتفاقيات الدولية وشباب تونس ضمريها احلي
متابعة لقضية المهاجرين 
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لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

األخ نور الدين الطبوبي يف مدنني  
تحول األخ األمني العام نور الدين الطبويب إىل االتحاد الجهوي للشغل مبدنني والتقى أعضاء املكتب التنفيذي الجهوي وممثيل املكتب 
التنفيذي املوسع الجهوي وجلس إليهم واستمع ملشاغلهم املتعّددة التي مل تعرف طريقها لإلنجاز منذ السنوات األوىل للثورة لتظّل 
والية مدنني يف حاجة أكيدة إىل متطلبات الحياة حتى ال يغادرها األهايل الذين ِعيل صربهم وانتظاراتهم أن يتغري الوضع نحو اإليجاب.

االتحاد ينعى الفقيد حسن الودرني  
بعيون دامعة وبقلوب منفطرة وّدعنا يوم الخميس 23 فيفري 
2023 أخانا وصديقنا حسن الودرين رحمه الله وأسكنه فراديس 
الجنان مع الشهداء والصّديقني ورزق أهله وأحبابه وأصدقاءه 

جميل الصرب والسلوان.
إن األخ حسن الودرين الذي عرفناه وعرفتموه قد خربته أجيال 
املدرسة  عن  مدافعا  مخلصا  كُْفئًا  مدرّسا  التالميذ  أبنائنا  من 
العمومية ودورها الوطني يف االرتقاء االجتامعي وتكافؤ الفرص 

وهو املتخرج من دار املعلمني العليا للتكنولوجيا.
مل يكتِف األخ حسن الودرين رحمه الله بواجبه املهنّي بل انخرط 

بصفة مكثفة يف الدفاع عن الحقوق املادية واملعنوية 
لزمالئه وزميالته من املدرسني واملدرسات. شارك 

الثانوي  التعليم  قطاع  نضاالت  جميع  يف 
ونال ثقة زمالئه لتمثيلهم وإبالغ صوتهم 

التسعينات  بداية  يف  ومشاغلهم 
يف  العامة  الكتابة  مسؤولية  ليتوىل 
الثانوي  للتعليم  األساسية  النقابة 
مبدنني ثّم مسؤولية النقابة الجهوية 
لقطاع  اإلدارية  الهيئة  وعضوية 
املراقبة  ظروف  يف  الثانوي  التعليم 

أبدا  يتأخر  ومل  واملضايقات  والحصار 
يف االضطالع بواجبه...

كام نال األخ حسن الودرين رحمه الله ثقة 
للشغل  الجهوي  االتحاد  مؤمتر  يف  املؤمترين 

مبدنني متحمال مسؤولية التكوين النقايب والعالقات 
بجهة  والساعد  بالفكر  الشغالني  كافة  عن  مدافعا  الدولية 

مدنني املناضلة.
إن األخ حسن الودرين رحمه الله مل يكن مناضال نقابيا ومسؤوال 
قطاعيا أو جهويا فحسب بل كان كذلك عامدا من أعمدة قسم 

من  أجيال  منه  استفادت  الثقافية  واألنشطة  النقايب  التكوين 
الجهات وتدربت عىل يديه دفعات  النقابيني يف عدد كثري من 
من املكّونني الذين يكّنون له كل التقدير واملحبة ملا عرف عنه 
مبعرفته  أفاد  إنه  بل  أخالق  ورفعة  وانفتاح وصدق  كفاءة  من 
وخربته النقابيني حتى خارج تونس حني توىل التكوين يف أقطار 
عربية متعددة منها األردن والبحرين.. كام كان من املصّممني 
املكون  دليل  صياغة  يف  جيدة  مساهامت  وله  التكوين  لربامج 

ودليل املتكّون.
حشاد  منظمة  ملبادئ  وفيًّا  مناضال  النقابية  الساحة  فقدت 
وكان  استقالليتها  عن  مدافعا  النضايل  وتاريخها 
طلبت  التي  االستحقاقات  كل  يف  حارضا 
للتونسيني  والكرامة  والشغل  الحرية 
التسلط  فرتات  يف  والتونسيات 
املختلفة التي عرفتها البالد، مدافعا 
القضية  منها  العادلة  القضايا  عن 

األم قضية فلسطني.
الله  رحمه  الودرين  حسن  األخ 
والسيايس  النقايب  التزامه  رغم 
مع  الصدر  رْحب  متسامحا  كان 
الحوار  عىل  حريصا  االختالف 
القضايا  سائر  يف  أدبياته  محرتما 
القومية  والقضايا  الكربى  القطرية 

املصريية ينبذ االنغالق ويرفض العنف.
رحيله  باكرا٬  والرفيق  والصديق  األخ  ترجل 
الجميع  ليظل  وعارشه  عرفه  من  لكل  ومؤمل  موجع 

يذكرونه بكل خري ومحبة.
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك

إنا لله وإنا إليه راجعون.

الجامعة العامة للمياه

موعدنا الجديد مع النضال 
يوم 9 مارس

انجاح  بالفكر والساعد يف  ساهم أعوان الرشكة 
ارضاب 15 فيفري 2023 هذا النجاح الذي زادته زخام 

مشاركة عديد املسؤولني يف مستويات مهنية متعددة 
احتسابها  طريقة  واحرتام  االجور  يف  الزيادات  اتفاق  طبقا الن 

التفاق 14 سبتمرب 2022 ومنشور رئاسة الحكومة بتاريخ 28 نوفمرب 2022 ومذكرة 
السيد وزير الفالحة بتاريخ 02 ديسمرب 2022 والقاضية بقرار رصف الزيادة لكافة 
اعوان الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه هو للجميع ودفاعا عن حق واستحقاق 
له هدف  القانوين والذي  بالتسخري غري  السلطة واالدارة  قيام  اىل  ان يؤدي  ال ميكن 
وحيد هو إفشال االرضاب، لذا ندعو الجميع اىل االبتعاد عن سياسات لجان اليقظة 

سابقا وعمل مليشيات ما بعد الثورة ضد النقابيني وحقوق الشعب التونيس.
وباملناسبة نشكر كل الذين مازالوا يؤمنون بالعمل النقايب املناضل من أجل تحقيق 
مطالبهم يف العيش الكريم الن كل االجور واالمتيازات والخدمات االجتامعية تحققت 
بفضل نضاالتهم وهياكلهم النقابية ومل تكن مّنة من الحكام او املؤجر فاملطالب ال 
يتواصل هذا  التاريخ وحتى  النقابية عىل مر  الهياكل  اال بطلب ونضال من  تتحقق 
باالتفاقات املمضية سنواصل بنفس  التزام كل االطراف  التنسيق والوحدة من اجل 

الحامس وبنفس العزمية النجاح ارضاب 09 مارس 2023.
يف  اسمية  قامئات  بإرسال  باالمس  بلغنا  ما  حسب  االدارة  عليه  أقدمت  ما  إّن 
االعوان والخطط من اجل تسخريهم يف االرضاب املقبل ويف مقدمتهم القبّاض وهو 
مؤرش تصعيدي وغري مسؤول واشارة من اجل افشال االرضاب وامكانية عدم االستجابة 

للمطالب املرشوعة العوان الرشكة.
يف  التفتيش  وعملية  واالدارة  السلطة  متارسها  التي  الرتهيب  سياسة  ندين  كام 
القامئات املرسلة اىل االدارات واالقاليم من اجل تحديد اسامء املسخرين يف ارضاب 15 

فيفري ومحاولة ادانتهم ان شاركوا يف االرضاب.
لذا نجدد رفضنا ألي قرار تسخري غري قانوين يتجاوز نسبة 10٪ يف كل موقع عمل 
ونحن ال نقبل بتسخري أعوان ليس لهم عالقة بتزويد املواطن باملاء الصالح للرشب 

الذي نحرص كعاّمل ونقابيني عىل تأمينه بصفة ذاتية.
الكاتب العام حسني الشارين

قدم واجب العزاء
إىل  العزاء  واجب  خاللها  قدم  حيث  مدنني  إىل  زيارة  الطبويب  الدين  نور  األخ  أدى 
عائلة فقيد الحركة النقابية األخ حسن الودرين الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي 

للشغل مبدنني حيث التقى عائلة الفقيد وإخوتَه يف االتحاد الجهوي.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان وإنا لله وإنا اليه راجعون.
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يوم 4 مارس يوم تجديد األمل...
ما تدوم كان بطحاء محمد علي

وطنية

دفاعًا عن العمّال وعن الحق النقابي وانتصارا للحرّيات
التحرك  يوم  عن  التونيس  الشارع  يفصالن  فقط  يومان 
التونيس  العام  االتحاد  إليه  دعا  الذي  الكبري  املركزي 
وأراده  الجهوية،  لتحركاته  تتويجا  أراده  والذي  للشغل، 
من  يستوعب  أن  يريد  من  كل  إىل  واضحة  رسالة  أيضا 
بلد  تونس  ان  فعال  يؤمن  من  كل  واىل  املايض،  دروس 
بالحوار،  اال  تُدار  ال  للجميع، وخالفاتها  وتتسع  الجميع، 
القفز  أو  تجاوزها  ثوابت وأساسات ال ميكن  أيضا  وفيها 

عليها.
التعبئة  عىل  عالية  قدرة  أثبت  ان  وبعد  فاالتحاد، 
شهر  عىل  امتدت  التي  الجهوية  تحركاته  يف  والتحشيد 
فيفري 2023، وبعد أن تأكد الجميع من جاهزية االتحاد، 
وقاعدة  متامسكة،  تنظيمية ضمن هيكلة  قدرة  من  بل 
مستنفرة ومعبّئة، فاقت حتى توقعات املنظّمني أنفسهم، 
ميّر هذا السبت إىل االحتجاج املركزي يف قلب العاصمة، 

يف ساحة محمد عيل، معقله التاريخي.
ورغم التأويالت الكثرية التي تريد ان تذهب بالرصاع يف 
مسارب ومآرب شتى، اال ان الجميع يعلم أن ال خصومة 
عىل السلطة بني االتحاد والسلطة القامئة، وان ال خالف 
عىل الدولة، وأن ال رفَض وال قطيعَة مع املسار، والخالف 
تفرضه  مبا  إال  لهام،  ثالث  ال  ملفني  يف  فقط  ينحرص 

الظروف املستجدة. وهذان امللفان هام:
مُيارس  حيف  من  يحويه  ما  بكل  االجتامعي،  *امللّف 
يوميا عىل ابناء الشعب، ومن ظلم مسلّط عىل املفّقرين 
تعرفه  وما  واملعطّلني،  واملوظفني  واالجراء  واملهمشني 
عىل  السيطرة  وفقدان  مجنون،  ارتفاع  من  االسعار 
من  الحكومة  واستقالة  التوزيع،  مسالك  وعىل  األسواق 
واالحتكار  للجشع  نهبا  املواطن  لترتك  التعديلية  مهامها 
تعرف  ال  أيٍد  يف  والبالد  العباد  مصري  ولترتك  واملضاربة، 
الرحمة وال تعرف غري الربح الوفري بكل السبل ولو كانت 

امتصاص الدماء.
يف  وأناة  بصرب  االتحاد  معركته  يخوض  الذي  والجانب 
هذا املجال، هو حقوق الناس، التي تجاهلتها الحكومات 
وال  املمضاة،  باالتفاقات  تلتزم  ومل  والحالية،  السابقة، 
التي  التفاهامت  كل  عىل  وداست  التفاوض،  مبسارات 
الرأي  هيمنة  وفرضت  والجهات،  القطاعات  يف  حصلت 
التهدئة  عىل  خالله  من  تفاوض  أن  تريد  الذي  الواحد 
عناء  نفسها  تكلّف  أن  دون  االجتامعي  السلم  وتغنم 
أجرهم  يعد  مل  الذين  من  املسحوقني  ماليني  يف  التفكري 
الحكومة  تواصل  إذ  شهر.  كل  من  أسبوع  ملدة  يكفيهم 
تهربها من االتفاقيات، ومن تفعيل ما وقع االتفاق عليه، 

وتواصل متسكها باالقتطاع، وبخاصة باملنشور )21( يسء 
وموافقة  استشارة  بعد  إال  التفاوض  مينع  الذي  الذكر 
اإلدارات  يف  املسؤولني  يكبّل  والذي  الحكومة،  رئاسة 
واملؤسسات وال يؤدي اال مزيد االحتقان ومزيد اإلرضار 

باملؤسسة والعامل واالنتاج.
نقطة  يشكل  الذي  الثاين  امللف  وهو  الحريات،  ملّف 
الجهات  تحاول  إذ  والحكومة،  االتحاد  بني  قوية  خالف 
امللف  هذا  عن  االتحاد  تبعد  أن  الطرق  بكل  املسؤولة 
مشوالت  من  ليس  أنه  بدعوى  عليها،  حكرا  وتجعله 
ألن  كبري  خطأ  هذا  لكن  يعنيها،  وال  حشاد  منظمة 
الحقوق  عن  الدفاع  مبدإ  عىل  بُنيت  حشاد  منظمة 
والحريات، وهو ملّف شائك يختلط فيه السيايس بالنقايب 
باالجتامعي باالقتصادي باالعالمي، وهو ما يعطيه أهكية 
املنظمة  بني  اليوم  التناقض  أولويات  سلم  عىل  ويجعله 
وبني السلطة. فالسلطة التي امتدت أياديها إىل مناضلني 
وتحاكمهم  وحاكمتهم  آخرين  وإىل  وسجنتهم،  نقابيني 
الوحيد عىل  القيّم  ان تجعل من نفسها  االن، وتعمدت 
حرية التعبري، تعاقب من ال يتامىش مع برامجها وتدعم 
فقط من ميتدحها ليال نهارا، وهي تعرف جيدا أن هذا ما 
ال ميكن ان يقبله االتحاد، وما ال ميكن بحال من األحوال 

يتجزّأ ورضب  ال  كل  أسلفنا  كام  الحرية  ألن  يستمر  أن 
ومحاولة  الصحفية،  واملؤسسات  االعالمية  األصوات 
القضاء عليها وتفليسها و»تربيكها« من خالل قطع الدعم 
الترصف  سوء  عن  السكوت  أو  التمويل  إيقاف  أو  عنها 
والفساد يف داخلها، هي دون شك طريق مسدودة وقعت 
ومل  العامل  بلدان  من  كثري  ويف  سابقا  فيها  السري  تجربة 

تفلح، ومل تؤّد إال اىل االنفجار.
والحديث اليوم عن رصاع سيايس بني االتحاد وبني السلطة 
يف  االتحاد  يجعل  أن  إما  أمرين:  أحد  يريد  حديث  هو 
خندق الرئيس أو أن يجعل االتحاد يصطف مع ما قبل 
25 جويلية، يف حني أن املعركة واضحة وال تحتمل أكرث من 
تأويل، ملف الوضع االجتامعي واألجور واألسعار والحياة 
اليومية للناس، وملف الحريات السياسية وحرية العمل 
النقايب وحرية التعبري والتنظّم. وكل ما زاد عىل ذلك هو 
قراءات واجتهادات ال تلزم إال أصحابها، أما االتحاد فإنه 
سيقدم يوم السبت رسالته علنا وأمام الجميع، وستصل 
رسالته، وسيفهم اآلخرون ان هناك قوة حقيقية يف البالد 

ال ميكن تجاوزها والقفز عليها.

* محمد بوعود

العاطفي  التجييش  إىل  املرحلة  تحتاج  ال 
اللغة  أيضا  تحتمل  وال  الحاميّس،  والتحشيد 
تحتاج  لكّنها  الرنّانة،  الكلامت  وال  الخشبية 
املسار  تنقذ  التي  تلك  الثابتة،  البوصلة  إىل 
كلاّم انحرف، وال نعني غري بطحاء محمد عيل 
التي كانت -وستظّل- منذ أكرث  الحامي تلك 
التونسيّات  قبلة  الزمن  من سبعة عقود من 
الخطوات  تخطئه  ال  وعنوانا  والتونسيّني، 
أوسع  أفق  إىل  املرشئبّة  واألعناق  الحرّة 
التونيس  الشعب  حتام  يستحّقه  وأجمل، 
واقعه  عىل  واملُداس  مبستقبله  املعُصوف 

واملشّوه لتاريخه.
عرضة  يعد  مل  البلد  هذا  مسار  أن  يبدو  وال 
نهاية  أمام  -رمّبا-  اليوم  نحن  بل  لالنحراف، 
وخيباته  هشاشته  عىل  برّمته،  املسار  هذا 

تونس  مطار  من  البدر«  »طلع  أن  منذ  كاملة،  سنة   12 منذ  املتوالية 
25 جويلية  ينتهجها »السيستام« منذ  التي  القصوى  قرطاج، فالرسعة 
2021، ووهم تصحيح املسار، ال ينبئ بغري الّنهاية السوداء لكل األحالم: 
العدالة  أحالم  االقتصادي،  النهوض  أحالم  الدميقراطي،  االنتقال  أحالم 
املدنية،  الدولة  أحالم  والحريات،  الحقوق  مجتمع  أحالم  االجتامعية، 
أحالم الثورة الثقافية، أحالم استقاللية القضاء، أحالم األمن الجمهوري، 
األحالم،  هذه  فكل  والصحافة...  اإلعالم  حرية  أحالم  املساواة،  أحالم 
وغريها كثري، مل تعد يف خطر فقط، ومل تعد ُمهّددة بالرّتاجع أو االنحسار، 
بل أصبحت يف مواجهة الّنسف النهايئ منذ أن ُسلّط عىل أفقها الفصل 
80 واملرسوم عدد 117 و»شباب« حركة 25 جويلية، وانفجار الطوفان 
واملكابرة  والرفض  والّصمم  واالرتباك  والضغينة  بالحقد  الهادر  األسود 

والتهديد والوعيد وسياسة املرور بالقوة...
عندما قال الشاعر التونيس أبو القاسم الشايب يف قصيدته فلسفة الثعبان 
املقّدس »ال عدل إالّ إن تعادلت القوى/ وتصادم اإلرهاب باإلرهاب«، 
ويفتّك  الفرنيس  املستعمر  مع  ليتصادم  التونيس  الشعب  يحرّض  كان 
حّريته وكرامته واستقالله، ولكن الّشايب مل يعرف أنّه بعد قرن تقريبا 

من الزّمن، سيتصادم أبناء الشعب التونيس يف ما بينهم، ال الفتكاك حّرية 
للتسلّط،  فرديّة  نزعات  إلرضاء  بل  منهوبة،  أحالم  لتحقيق  أو  مهّددة 
وتحقيقا لرغبات الثأر لشق ضئيل العدد يعترب نفسه »وطنيا صادقا« 
وال يرى يف غريه -األغلبية الّساحقة من الشعب- سوى الخيانة والعاملة 
والتآمر، يف استنساخ مقيت لتصادم سابق مل يجّف دمه بعُد، أشعلته 
فاحتكرت  السادسة،  الخالفة  لحلم  تحقيقا  ومشتقاتها  النهضة  حركة 
اإلسالم ونعتت غريها بالكفر، وهو تصادم مل ينتِه وإن خَفتت أصواته 
مبادرة  تكن  مل  ولو  والتونسيني،  التونسيات  دماء  أسال  ولكّنه  اآلن، 
لكانت  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أطلقها  التي  الوطني  الحوار 
الحرب األهليّة بأتّم معنى الكلمة، فهل نحن بعيدون اليوم عن أتونها 
الرّائجة  الُعملة  والعاملة  والخيانة  التآمر  تهم  أصبحت  وقد  وويالتها 
الّصادقني«؟،  »الوطنيّني  وجمهور  الرسمّي  الخطاب  بني  الرّس  وكلمة 
وكالعادة ال أحد سيدفع الفاتورة غري الشعب التونيس املطحون، لكن 
هذه املرة ستكون باهظة جدا. ومع ذلك، ال يُغلق اليائُس نافذة األمل 
مهام بلغ به اليأس واإلحباط والتشاؤم، وكلّنا يف اليأس سواء، وهل هناك 
نافذة غري تلك املساحة الحرة والفضاء املفتوح الذي ال تعلوه املزاليج 

محمد  بطحاء  األصوات،  فيها  تُقمع  وال 
عيل الحامي، تلك التي كانت وما زالت 
دون  والتونسيني  التونسيات  كل  تجمع 
تعال أو فرز وتضّم كل الطيف السيايس 
الجميع،  نفسه مستقلة عن  الوقت  ويف 
»أحبّك  فوق شعار  فيها  يعلو  وال شعار 

يا شعب«.
يخرسها  ال  الكّل  ضّد  الكّل  حرب  إن 
ومن  نارها،  يغّذي  ومن  يشّنها  من  إالّ 
يصّدق أنه »الخري املطلق« وغريه »الرش 
ومن  الّنظر،  وقصري  واهم  فهو  املطلق« 
ال يستوعب أن الحياة السياسية متحرّكة 
وواهم،  الّنظر  قصري  أيضا  فهو  متغرّية 
أدوات  كل  بقبضته  أمسك  وإن  حتّى 

القمع، أو ظّن فعال أنّه ميسكها.
بطحاء  من  ستنطلق  التي   2023 مارس   04 السبت  يوم  مسرية  إن 
محمد عيل تتويجا للتحرّكات الجهوية التي انتظمت يف كامل جهات 
البالد بتنظيم وتأطري من االتحاد العام التونيس للشغل، لن تكون إالّ 
فرصة جديدة، ال الستعراض القّوة، مثلام يتّم الرتويج لذلك، بل للتذكري 
التي  الخري  قّوة  بأن  وللتذكري  له،  أفُق  وال  مسدود  القّوة  طريق  بأن 
ينتهجها االتحاد العام التونيس للشغل منذ تأسيسه يوم 20 جانفي سنة 
النقابيات  بها  يؤمن  والتي  التي ميارسها،  الفعلية  الّسياسة  1946 هي 
الشعب  يف  حبا  الراسخة  العقيدة  وهي  وقواعَد،  قيادًة  والنقابيون، 

وذودا عن الوطن.
»ما تدوم كان بطحة محمد عيل« هو عنوان قديم لرّش متجّدد، لكّنه 
رّش ظريف وزائل مثل كل الرشور التي حامت حولها، من رّش املستعمر 
إىل رّش ميليشيّات الّصيّاح إىل رّش زعبع، إىل رّش روابط حامية الثورة... 
والسجن  واالعتقاالت  الجربيّة  اإلقامة  وفرض  االغتياالت  ومشاريع 
القمع  لـ«سيستام«  املتكّررة  الخيارات  إال  ليست  املوازية  والنقابات 

املنضبط لسياسة الّنهب املنظّم.

* بقلم: ناجي الخشناوي

في انتظار تجمّع عمّالي حاشد يوم 4 مارس
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قال األخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد املسؤول عن قسم الشؤون القانونية إن 
الوحدة النقابية صامم امان الحفاظ عىل املنظمة الشغيلة وعىل البالد من كل استهداف 
تطور  وفق  وتطورت  منسجمة  كانت  الشغيلة  املنظمة  مواقف  أن  وأبرز  بهام.  يرتصد 
األحداث بداية من تشخيصها للسنوات العرش األخرية وانطالق لحظة 25 جويلية التي 
كان من املفروض ان متثل منطلقا لتصحيح املسار الدميقراطي، لكن لألسف تضمنت مع 
تطور األحداث منزلقات بداية مع اصدار املرسوم 117 الذي مبوجبه وضع الرئيس كافة 
السلطات بني يديه ثم االستفتاء وصياغة الدستور والقانون االنتخايب يف نهج انفرادي بعيدا 
عن أي تشاركية مع االتحاد وبقية املكونات املجتمع املدين والقوى السياسية الدميقراطية 
قطاعات  يف  النقابيني  واستهداف  النقايب  العمل  عىل  التضييق  إىل  وصوال  والتقدمية، 
القطاعات االخرى وتشويههم  الدينية والربيد وعديد  النقل والرتبية والتعليم والشؤون 
وشيطنتهم واعتقال أنيس الكعبي ورضب مصداقية املفاوضة الجامعية والنفخ يف أجسام 

نكرة ومشبوهة تدعي العمل النقايب يف محاولة لحرص االتحاد يف مربعات ضيقة.
حول  الدولة  رئيس  به  يرصح  ما  بني  غريبا  تناقضا  هناك  أن  حفيظ  األخ  وأضاف 
التفويت يف  او  الدعم  رفع  واستحالة  والتونسيني  للتونسيات  املعيشية  االوضاع  تحسني 
سياسة  وبني  العمومية  املؤسسات 
اتجاه  يف  هرولت  التي  حكومته 
الحلول السهلة وخضعت المالءات 
األمر  وهو  الدويل  النقد  صندوق 
قانون  مضامني  يف  تجسد  الذي 
الرفع  احتوى  الذي  االخري  املالية 
الرفع  خالل  من  للدعم  التدريجي 

يف األسعار او التخفيض يف نسبة الدعم بـ 26 يف املائة 
املؤسسات  يف  للتفويت  امللتوية  املحاوالت  ايضا  او 
العمومية عرب ادراجها يف البورصة او إدخال الرشكاء 
االسرتاتيجيني، متبعة يف ذلك السياسات االقتصادية 
املايض،  يف  فشلها  اثبتت  التي  نفسها  واالجتامعية 
االمكانيات  عىل  يعتمد  برنامج  أي  عنها  فغاب 
واجتامعي  اقتصادي  إصالح  رؤية  او  للبالد  الذاتية 
بأياد تونسية. وأكد أن املنظمة لن تتنازل عن دورها 

الوطني يف تعديل أوتار الثورة وتعديل أوتار 25 جويلية ولن تسكت عىل انتهاك الحق 
النقايب ومصداقية الحوار االجتامعي وستواصل تحركاتها امليدانية.

وذكرهم  الحارضين  املساعد  العام  األمني  العيش  الله  عبد  األخ  الجهة  ابن  حيّى 
باملحطات النضالية التي شاركها معهم منذ سنوات الجمر والتي زادت من صالبة الحركة 
النقابية يف الجهة. وأبرز أن هذا التجمع جاء دفاعا عن الحق النقايب الذي يضمنه الدستور 
واملواثيق الدولية ودفاعا عن مصداقية املفاوضات الجامعية واالتفاقات وضد استهداف 
النقابيني يف عدة قطاعات. وبنّي ان السلطة تناست ان املنظمة هي قوة اقرتاحات من 
أجل تجاوز األزمة املركبة التي تعاين منها البالد وما املبادرة التي يستعد االتحاد الطالقها 

هو ومكونات املجتمع املدين اال دليل عىل ذلك.
االخ عبد الله العيش أكد ان التونسيات من حقهم العيش الكريم وتحسني أوضاعهم 
املعيشية ومقدرتهم الرشائية ومن حق البالد الدفاع عن سيادتها الوطنية والحفاظ عىل 
دميومة مؤسساتها العمومية. وختم تدخله قائال: ال تخافوا عىل االتحاد والتفوا حوله ليس 

للدفاع عن منظوريه فحسب، بل ايضا عىل كل الفئات املسحوقة.

قال األخ نور الدين ميالد الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل باملهدية ان التجمع 
العاميل يف املهدية يأيت يف إطار االحتجاج عىل انتهاك الحق النقايب واستهداف املنظمة 
استثنايئ  الحايل  العام  الوضع  ان  وبنّي  الوطنية.  السيادة  والنقابيني ودفاعا عن  الشغيلة 
وذكر  املستويات.  كافة  عىل  التقهقر  يف  اخذ  البالد  وضع  أن  عىل  تدل  املؤرشات  وكل 
األخ نور الدين باملواقف املنسجمة للمنظمة الشغيلة منذ لحظة 25 جويلية يف عالقة 
بكل محطات املسار من املرسوم 117 والدستور الجديد ونظام االقرتاع وكل اإلجراءات 
االقتصادية التي كانت نسخة مطابقة لإلصالح للسياسات االقتصادية واالجتامعية التي 
اتبعتها الحكومات املتعاقبة والتي اثبتت فشلها، وما العزوف عن املشاركة يف االنتخابات 
يف  كام  الجديدة  السلطة  يف  السيايس  الفاعل  من  الثقة  فقدان  عىل  دليل  إال  األخرية 
املعارضة. وأبرز األخ ميالد أن الوضع االقتصادي غري مسبوق وظهر ذلك يف قانون املالية 
األخري الذي يبنّي خضوع الحكومة لرشوط صندوق النقد الدويل يف خصوص محاوالت رفع 
الدعم والتفويت يف القطاع العام وتجميد كتلة األجور واالنتدابات، إضافة إن امليزانية 

تفتقر إىل الحّد األدىن من مشاريع التنمية وتحسني خدمات الصحة والنقل والتعليم.
* صربي الزغيدي

نحن موحدون وسنحافظ على اتحادنا وعلى بالدنااألخ حفيظ في المهدية

مسرية ناجحة وآمال
 يف تجاوز الوضع الحالي

واملشاركون  املشاركات  نحن 
تنفيذا  باملهدية  الجهوية  املسرية  يف 
بتاريخ  الوطنية  االدارية  الهيئة  لقرار 
حفيظ  االخ  برئاسة   2023 فيفري   03
املسؤول  املساعد  العام  االمني  حفيظ 
الحق  القانونية دفاعا عن  الشؤون  عن 
النقايب ومطالبة السلطة القامئة بالرتاجع 
عن سياسة االنفراد بالرأي وبالرتاجع عن 
توجهاتها الليربالية املجحفة التي بدأت 
املؤسسات  عن  التخيل  نيتها  يف  تظهر 
تدهور  وتزايد  الدعم  ورفع  العمومية 
نعرب  واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع 

عن:
1ـ اعتزازنا باالنتامء اىل االتحاد العام 
وطنيةعتيدة  منظمة  للشغل  التونيس 
ستبقى دامئا منحازة اىل قضايا الشغالني 

وعموم الشعب.
استهداف  لحمالت  استنكارنا  ـ   2
وتنديدنا  النقابيني  والعامل  النقابيني 
مبا يتعرض له النقابيون يف قطاع النقل 
من محاكامت جائرة وإحالة 43 مدرسا 
عىل التحقيق ومطالبتنا بالرساح الفوري 
لالخ انيس الكعبي الكاتب العام للنقابة 
االساسية لرشكة تونس للطرقات السيارة 
اعفاء  يف  بالرتاجع  مطالبتنا  وكذلك 
وكريم  العطوي  السالم  عبد  االخوين 

شنيبة من قطاع الشؤون الدينية.
التسلط  مظاهر  لكل  ادانتنا  ـ   3
السلطة  تنتهجه  الذي  بالرأي  واالنفراد 
البالد  ارجاع  بغاية  لالعالم  ومحارصتها 
بسحب  ونطالب  االستبداد  مربع  إىل 

املرسوم عدد 54 القامع لحرية التعبري.
تطبيق  عن  للرتاجع  ادانتنا  ـ   4
الخاص  االتفاق  ومنها  االتفاقيات 
بالزيادة يف أجور القطاع العام ومطالبتنا 
كامال   2022 22 سبتمرب  اتفاق  بتطبيق 
تدهور  فيه  يزداد  الذي  الوقت  يف 
املقدرة الرشائية للتونسيني والتونسيات 
االساسية  املواد  غياب  فيه  ويتواصل 

لتلبية حاجيات شعبنا.
5 ـ نعرّب عن استعدادنا للدفاع عن 
منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس 
الوسائل  بكل  تونس  وانقاذ  للشغل 

القانونية املتاحة.
الكاتب العام
نورالدين ميالد

 لغو كبري وحديث طويل هذه األيام
 2011 منذ  متواصل  اللغو  وهذا  الفساد،  ومرتكبي  الفساد  وملفات  الفساد  عن 
َ حسب االهواء وحسب اعتبارات عديدة  َ وملف متت إثارته ثم قرُبرِ وكم من ملف قرُبرِ
أخرى. وميكن القول إن كلمة الفساد هي الكلمة األكرث تداوال عىل ألسنة السياسيني ويف 
اإلعالم ولكن هل تغري حال البالد والعباد؟ هل كشفنا ولو ملفا واحدا ال أعتقد فأغلب 
وأكرب امللفات بقيت يف الرفوف أو حسب الطلب وحسب الظرف السيايس بل إن بعض 
امللفات تتّم إثارتها لتصفية خصوم سياسيني أو لتبييض أطراف أو لتوريط أطراف أخرى 

ثم تندثر أو تقرب.
مطروح  ملف  جديد،  قديم  ملف  يف  الّنبَش  »الشعب«  حاولت  االتجاه  هذا  يف 
 25 بعد  حلول  دون  يتواصل  أن  وأخىش  جويلية   25 وبعد  الثورة  وبعد  الثورة  قبل 
بالسيفات.  املعروفة  األدوية  لصناعة  الوطنية  الرشكة  يف  األدوية  ملف  وهو  جويلية، 

 2011 اتهام وفتحت فيها ملفات قضائية منذ  التي كانت دوما محّل  هذه الرشكة 
ولكن بقيت امللفات دون غلق. والغريب يف األمر أن ملفات الفساد طُرحت 

قبل الثورة من قرِبَلرِ النقابة األساسية للسيفات، ونذكر هنا أن سنة 2011 
تّم رفع قضية لدى املحكمة االبتدائية بنب عروس وضمن أوراقها الكثرية 
الفساد املايل واإلداري وكيفية استهداف املؤسسة منذ 2011 وكان ضمن 
هذه األوراق ملّف األموال التي تّم رصفها للتجمع وشبهات فساد يف 

الرتقيات.
سنة 2012 تّم رفع قضية أخرى من طرف النقابة كذلك ومتت إدانة 

 analgan( شخص أما يف سنة 2013 فقد تّم رفع شكوى حول صفقة دواء
 )injectable

ويف هذا االتجاه تتساءل الشعب عن أسباب تجاهل األدوية الفاسدة يف مخزن 
اسمه quarentaine يحتوي عىل أدوية غري مطابقة للمواصفات ويحتوي كذلك عىل 
شبهة فساد يف إطار التفويت يف القوارير الفارغة لفائدة رشكات خاصة منافسة دون 
وجه حق٬ بل تّم التفريط يف قوارير لفائدة مؤسسات خاصة دون وجه حق مبا قيمته 

600 ألف دينار تّم رصدها يف تقرير تفّقد داخيل لخلية الحوكمة باملؤسسة.
ولكن  املعنية  الجهات  بإعالم  الفساد  عن  املبلغني  من  املؤسسة  رشفاء  قام  وقد 
السهام وجهت إىل هؤالء املبلّغني من بينهم الكاتب العام للنقابة األساسية األخ لسعد 
بتقديم  اتهامه  تّم  إذ  الفساد  عن  مبلّغا  بصفته  كيديّة  لتهمة  تعرض  الذي  املرزوقي 
شهاديت تكوين مهني مدلّستني إىل عون قصد الرتقية مقابل تنصيبه كاتبا عاما للنقابة 
منظمة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  نيس  بالوشاية  قام  الذي  لكن   2011 سنة 
وبّرأ  املاء  يف  تهمته  سقطت  وقد  بالتنصيب  وليس  باالنتخابات  تشتغل  دميقراطية 
عىل  اشتغل  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أن  العلم  مع  العام.  الكاتب  األخ  القضاء 

ملف السيفات دفاعا عن توفري الدواء للمواطن التونيس ومتسك بإنقاذها ومحاربة كل 
مظاهر الفساد فيها وتّم تحيني ملفات الشكايات بالتنسيق بني كافة هياكل االتحاد 
بني سنوات 2017 و2020 وآخرها شكاية سبتمرب 2022. وهذه الشكايات متمعة كان 
هدفها إنقاذ املؤسسة التي فقدت عديد األدوية االسرتاتيجية نتيجة تعطل الصفقات 
العمومية يف رشاء املواد األولية ومواد اللف والتغليف حيث تدىن اإلنتاج إىل حدود 
20 % من طاقة إنتاجها الفعيل إذ كانت النية واضحة لخْوصصة املؤسسة واستهدافها 

يف العمق.
 quarantaine حكاية مخزن

هو  مستودع فيه دواء analgan injectable غري مطابق للمواصفات ويحتوي عىل 
شبهة فساد يف إطار التفويت يف القوارير الفارغة لفائدة رشكات خاصة منافسة دون 
وجه حق. كام كشفت النقابة األساسية منذ سنوات عن ملف فساد آخر يتضمن إنتاج 
 2013 سنة  املركزية  للصيدلية  بطلبية  خاص  للمواصفات  املطابقة  غري  األدوية  آالف 
دون توفريها مامخلف للرشكة خطية يف حدود مليارين مع خطايا التأخري. ويف 
هذا االتجاه بنّي األخ لسعد املرزوقي الكاتب العام للنقابة األساسية أن رشكة 

السيفات تتلف سنويا كميات من األدوية تقّدر مبليارين.
وتوجد حاليا ست شكايات وقضايا مرفوعة حول رسقة معدات وقطع 
غيار آالت لصنع األدوية من الرشكة وهي موضوع مراسلة الهيئة الوطنية 
ملكافحة الفساد وهي موجودة حاليا لدى النيابة العمومية بنب عروس، 
كام توجد شكاية متعلقة بنرش معطيات مالية عىل خالف الصيغ القانونية 
لدى القطب القضايئ االقتصادي واملايل تّم رفعها منذ سنة 2019، ورفعت 
تتعلق برسقة  التخريب وأخرى  العمومية موضوعها  النيابة  إىل  كذلك شكاية 
األدوية كام توجد شكاية أخرى تهم تقارير تفقد إداري ومايل إىل النيابة العمومية 

بنب عروس.
كل هذه امللفات املطروحة اليوم مل يتّم غلقها رغم أن الشكايات مطروحة منذ 
سنوات جعلت الرشكة تشهد خسارة مالية كبرية من 40 مليارا سنويا كرقم معامالت، 
انطلق فعليا منذ  الذي  انحدار املؤسسة  11 مليار سنويا وتسبب ذلك يف  إىل حدود 
سنة 2017 نتيجة التعيينات املسقطة للرؤساء املديرين العامني وكذلك العتامد سياسة 
اإلفالت من العقاب لبعض املسؤولني املتعلقة بهم شبهاُت فساد. مع العلم أن املدير 

التجاري للرشكة يف السجن بتهمة تضارب مصالح.
وملن نيس فإن االتحاد العام التونيس للشغل كان نظّم سنة 2021 ندوة وطنية دعا 
فيها جميع األطراف متّخض عنها كتيبا تضمن برنامج إنقاذ للرشكة حتى تعود لتلعب 
دورها الطبيعي مع العلم أن النقابة األساسية هي من أشارت إىل عملية إتالف األدوية 
صالحة  غري  أدوية  يف  فساد  شبهات  يتضمن  ملّف  وهو  سنويا  باملليارات  تعد  التي 
لالستعامل ومنها ما تّم إتالفه وهوصالح لالستعامل لتعطيل قدرات املؤسسة ولغايات 

أخرى. 
تعطيل  عرب  السيفات  الستهداف  اسرتاتيجية  وجود  تكشف  املعطيات  هذه  كل 
عند   1989 منذ  انطلق  وهومرشوع  املؤسسة  خْوصصة  بهدف  العمومية  الصفقات 

فصلها عن الصيدلية املركزية وكان منطلق تدمريها.

ماذا يجري في السيفات؟ 
شكايات منذ 2011 حول الفساد لم يتم حسمها 

 la quarantaine ما قصة مستودع
واألدوية الفاسدة؟

*  إعداد: خليل
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الندوة السنوية لقسم الشؤون القانونية )الجزء 2(

نظم قسم الشؤون القانونية باإلتحاد العام التونيس للشغل 
بالتعاون مع منظمة فريدريك إيبارت ندوته السنوية خالل الفرتة 
املرتاوحة بني 15 و18 فيفري 2023 مبدينة الحاممات تحت عنوان 
الوظيفة  قطاع  يف  العمل  لترشيعات  شاملة  إصالحات  أجل  من 
حفيظ  األخ  وأرشف  الخاص.  والقطاع  العام  والقطاع  العمومية 
حفيظ األمني العام املساعد املكلف بقسم الشؤون القانونية عىل 
العام  لالتحاد  العام  األمني  األخ  عن  نيابة  الندوة  أعامل  افتتاح 
معربا  والجهات  القطاعات  من  بالحضور  مرحبا  للشغل  التونيس 
الداعمة  واملنظمة  القسم  من  العمل  لفريق  وتقديره  عن شكره 
الندوة  فعاليات  تأثيث  يف  املساهمني  وكافة  واملقررين  والخرباء 
وإنجاح مآالتها وصياغة توصياتها ومداوالتها وبلورة تقرير قسم 
القطاعية  والهياكل  األقسام  ببقية  عالقة  يف  القانونية  الشؤون 
تغطي  التي  الندوة  أشغال  بعنوان  لالتحاد  واملحلية  والجهوية 

السنوات الفارطة.
العرفاوي  هادية  األخت  االفتتاحية  الجلسة  أشغال  وواكبت 
سامي  واألخ  والدولية  العربية  العالقات  قسم  عىل  املسؤولة 

الطاهري املكلف بقسم اإلعالم والنرش.
وتقدم األخ حفيظ حفيظ بعرض حول نشاط قسم الشؤون 
القانونية خالل سنة 2022 وما سبقها من خالل تشخيص وتحديد 
خارطة طريق السنة املوالية 2023. داعيا إىل مزيد تشبيك العمل 
واالنضباط  الحضور  عىل  الحرص  مع  والهياكل  األقسام  بقية  مع 
النقايب نظرا إىل أهمية التكوين والتأطري واإلعالم يف ترسيخ العقيدة 

النقابية وقوة االنتامء إىل االتحاد.
األخت  تقدمت  الندوة  أشغال  انطالق  يف  مساهمتها  وعند 

هادية العرفاوي بعبارات الشكر لقسم الشؤون القانونية متمنية التوفيق ألشغال 
الندوة.

العمل  حصة  أشغال  عىل  إرشافه  لدى  الطاهري  سامي  األخ  عرب  جهته  من 
االتحاد  بأن  مذكّرا  القانونية  الشؤون  قسم  وإطارات  للخرباء  تقديره  عن  األوىل 
يتحرك ويعمل عىل كافة األصعدة والواجهات رغم دقة املرحلة وصعوبتها وقتامة 
النقايب  الحق  لرضب  الجلية  واإلرادة  النقابيني  إىل  املوجه  بالقمع  املتسم  املشهد 
تنامي  التنبيه إىل  للتحركات املرشوعة والقانونية مع  واملواجهة األمنية والقضائية 
املكاسب  عىل  القضاء  غايتها  مفتعلة  بقضايا  املواطنني  لتلهية  االستبدادية  النزعة 
االجتامعية واالستقواء بسلطة الدولة املهددة باإلفالس والتفكك. ومتثل رّد اإلتحاد 
يف تقوية اللحمة وتصعيد نسق التحركات الجهوية والقطاعية للدفاع عىل املنظمة 
الضامن  بوصفه  االجتامعي  الحوار  ثقافة  إرساء  عىل  والعمل  الوطن  عن  والذود 

الوحيد للسلم االجتامعي.
حرض املشاركون يف الندوة 12 مداخلة أمنها الخرباء واألساتذة حسب برنامج 
التي  الحلقات  مختلف  يف  الحضور  مساهامت  االعتبار  بعني  األخذ  مع  مضبوط 
إذ  الجلويل.  وعثامن  املزي  والطاهر  الطاهري  سامي  اإلخوة  من  كل  عليها  أرشف 
تتسم الوضعية بالتشتت واقتصار القانون األسايس العام ألعوان الدواوين واملنشآت 
العمومية عىل الجانب الزجري وعدم االستجابة لخصوصيات املنشآت واملؤسسات 
العمومية التي تعرف ركودا ترشيعيا خطريا مام ولّد عدم تجانس مرجعي وإجرايئ 
الحق  تضمني  مع  ويوثقها  املكتسبة  الحقوق  ويدعم  واملالءمة  املراجعة  يتطلب 
النقايب توافقا مع املقتضيات الدستورية واملعايري الدولية. وبخصوص هذين البابني 
الحوار  وغياب  الشغلية  الترشيعات  تخلف  عىل  املداخالت  أكدت  الربنامج  من 
االجتامعي والتفاوض إذ أصبحت هذه املرجعيات آليات تعطل الحوار االجتامعي 
مبا يدعو إىل طرح اإلشكاليات ورصد االنتظارات وتنظيم املسارات اإلصالحية دفاعا 

عن الروح اإلجتامعية للترشيعات الشغلية.
األساسية  التوجهات  رسم  يف  األسباب  رشح  وثيقة  أهمية  الحارضون  وأكد 
للمراجعة من أجل إكسابها الصيغة املنهجية وتحديد األهداف وبناء أرضية حوار 
اجتامعي يستجيب ملتطلبات أشكال الشغل الجديدة ويكرس الحق النقايب وينظم 
العالقات املهنية بالوظيفة العمومية وكذلك املنشآت العمومية وفق مبادئ العمل 
الالئق وسياسة تأجريية عادلة ومنصفة ومحفزة. كام تضمنت النقاشات توصيات 
تهّم رضورة تطوير املرجعيات عىل غرار الهياكل التنظيمية وقانون اإلطار واملوازنة 

اإلجتامعية ودليل اإلجراءات
- معايري التمثيلية النقابية بني القانون الوطني والتجارب الدولية )األستاذ عبد 

السالم النصريي(
- تحديث ترشيعات العمل الوطنية عرب املصادقة عىل اتفاقيات العمل الدولية

)190/183/129/189/155( )األستاذ نوري مزيد(
أصبح  الذي  بالواقع  عالقة  يف  املطروحة  املحاور  أهمية  املتدخالن  استعرض 
مييز الترشيعات يف مجال مفهوم التعددية والتمثيلية ورضورة اإللتزام باإلتفاقيات 
الدولية وروح الدستور. وإذ يعرف الترشيع التونيس فراغا يجب تداركه فإن الدولة 
حقوق  تهّم  التي  الحساسة  املجاالت  هذه  يف  به  تعهدت  مبا  االلتزام  إىل  مدعوة 

العامل ومستقبل املؤسسة.
سناء  )األستاذة  الالئق  العمل  مقومات  تكرس  شغل  مجلة  أجل  من   -  5

السوييس(
مع  الجامعية  املشرتكة  واالتفاقيات  اإلطارية  االتفاقية  مالءمة  أجل  من   -  6

معايري العمل الدولية )لألستاذ كامل عمران(
سنة  بعنوان  القانونية  الشؤون  قسم  برنامج  حلقات  أهم  استعراض  تّم  كام 
2023 الذي يهّم إنجاز استبيان للنقابيني يف الجهات والقطاعات حول مراجعة مجلة 
الشغل من حيث االنتظارات والتطلعات ويتبع ذلك إعداد مرشوع االتحاد ملراجعة 
الدولية  العمل  الدستور ومقاييس  نتائج االستبيان ومبا يطابق  مجلة الشغل طبق 
وذلك بالتوازي مع إعداد مرشوع قانون أسايس ينظم العمل النقايب. ويتطلب إنجاز 
مبهاّم  لالضطالع  املرشحني  فيهم  مبا  والنقابني  النقابيات  تكوين  دعم  املهام  هذه 
مستشار ممثل العقال يف دوائر الشغل وتفعيل االتفاقيات املربمة مع مركز التكوين 
املستمّر والرتقية املهنية. ويتّوج هذا الربنامج بإعداد مرشوع االتحاد العام التونيس 
النظام األسايس ألعوان املؤسسات واملنشآت  للشغل ملراجعة الفصول املتبقية من 

العمومية.
أهم التوصيات واملقرتحات:

1( التأكيد عىل واجب الحضور واملساهمة واإلنضباط النقايب ملقتضيات التنظيم 
الداخيل لالتحاد نظرا إىل الواجبات املحمولة عىل املسؤول النقايب عىل املستويات 
املنشودة  األهداف  بلوغ  والوطنية ومن أجل ضامن  والقطاعية  الجهوية واملحلية 

واملنتظرة من امللتقيات والندوات وكل املواعيد النضالية والفكرية واملعرفية.
الترشيعية  املرجعيات  لتحيني  املفاوضات  مسار  استكامل  عىل  العمل   )2
يكفل  مام  االجتامعية  والحامية  العمل  لترشيعات  املنظمة  واإلجرائية  والقانونية 
الكونية  واملعايري  الدولية  االتفاقيات  ومقتضيات  الدستورية  لألحكام  مطابقتها 
وخاصة يف مجال الترشيع االجتامعي والحق النقايب وضامن سياسة تأجري وتكوين 

وتحفيز عادلة ومجزية تكفل العدالة االجتامعية والجدارة واالمتياز.
للحوار  الوطني  املجلس  دور  وتفعيل  االجتامعي  بالحوار  النهوض   -  3

االجتامعي ومراجعة النصوص الضامنة لدميومة املفاوضة الجامعية داخل املؤسسة 
وعىل املستوى الوطني.  

4 - اعتامد منهجية تفاوض موحدة تقوم عىل تكوين الوفود التفاوضية ومدتها 
باملرجعيات واملعطيات وإسنادها بخرباء يف املجال مع الحرص عىل تجتب التهافت 
خدمة  إىل  الرامية  االتحاد  أهداف  مع  تتامىش  وال  مدروسة  غري  مراجعات  نحو 

انتظارات األُجراء بكافة القطاعات.
5 - إيالء األهمية القصوى للجوانب الرتتيبية املتعلقة بالحق النقايب وحامية 
املسؤول النقايب ومجاالت التكوين والرتقية وإعداد املسارات املهنية وضامن رشوط 
الصحة والسالمة املهنية وفق رؤية مؤسسة عىل وثيقة رشح األسباب وباعتامد ما 
تّم االتفاق عليه بني الحكومة واالتحاد كحّد أدىن مع الحرص عىل تدوين املكاسب 

وتوثيقها وتوزيعها وتعزيزها. 
6 - تطوير آليات فض النزاعات الشغلية الفردية والجامعية بالقطاع الخاص 
نظرا إىل صعوبة التقايض وطول مسار إجراءات اسرتداد الحقوق مبا يسلب األُجراء 
واملسؤولني النقابيني حقوقهم األساسية يف ظّل هشاشة الشغل واللجوء إىل أشكال 
االمر  أصبح  كام  الوظيفي.  واألمان  الالئق  العمل  رشوط  فيها  تتوفّر  ال  تشغيلية 
يستدعي اتخاذ االحتياطات الوقائية لتاليف النزاع املهني بالتوجه نحو إحداث وسيط 
أو موفّق يف النزاعات الشغلية باإلضافة إىل هيئة وطنية للبّت يف النزعات الجامعية 

قياسا مبا هو معمول به بالتجارب املقارنة.
7 - مراجعة مفهوم الحامية االجتامعية الشاملة كحق دستوري وكوين من خالل 
توسيع مظلة الحامية االجتامعية وتوحيد منافع الضامن االجتامعي وتقريبها عىل 
املستويني العام والخاص. ونظرا إىل تشعب ترشيعات العمل والضامن االجتامعي 
وتنوعها وتفّرعها مبا خلق حالة من التفاوت وانعدام العدالة والتكافؤ فإن إصالح 
هذه األنظمة يف عالقة بالتحويالت االجتامعية ينبغي أن يتأسس عىل منظور تعدييل 
وإصالحي بالبحث عن آليات جديدة وموارد متويل تضمن التجانس الترشيعي من 
ناحية والتوازن املايل من ناحية ثانية مبا يكفل تطور املرجعية الترشيعية ودميومة 
املنظومة واملرفق العمومي مع الحرص عىل إحكام التسيري واعتامد مبادئ الحوكمة 
والشفافية عرب مراجعة تشاركية تتّوج بإصدار مجلة الحامية االجتامعية والضامن 

االجتامعي والقوانني األساسية للوظيفة العمومية والقطاع العام ومجلة الشغل.
وعرّب الحضور عن دعمهم املبديئ والتام لتحركات االتحاد بالقطاعات والجهات 
التي  اإلجراءات واملناشري  بإلغاء كل  النقايب واملطالبة  الحق  للدفاع عن  وتجّندهم 
قيادة  جانب  إىل  التام  وقوفهم  مع  العامة  والحريات  النقايب  املسؤول  تستهدف 
والحرية  العدالة  قيم  عن  واملدافع  املستقل  االتحاد  عن  دفاعا  وهياكلها  املنظمة 

واملساواة.

»من أجل إصالحات شاملة لتشريعات العمل
 يف قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص«
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أكد االخ سامي الطاهري االمني العام املساعد املسؤول عن اإلعالم والنرش 
إن التجمع العاميل يهدف اىل إسامع صوت العامل والفالحني والحرفيني 
يف  يتحدث  االتحاد  ان  وقال  الالشعبية  للسياسات  الرافضني  واملهمشني 
العلن ويف النهار ومبارشة اىل العامل. ونّوه االخ الطاهري بحضور مختلف 
الفئات الشعبية مشريا اىل حضور االخوة قدماء النقابيني الذين يعرفون 
جيدا حساسية الوضع الذي تعييشه بالدنا ألنهم عايشوا عديد االزمات 
لن  االتحاد  إن  وقال  االتحاد.  قاومها  كيف  ويعرفون  نتائجها  ويعرفون 

يقبل باالستبداد وسيواجهه الن االستبداد مؤذن بخراب العمران.
هي  الثورة  رفعتها  التي  املطالب  ان  املساعد  العام  االمني  االخ  وقال 
الحرية والكرامة وما يعنيه ذلك من تنمية وتشغيل ولكن وبعد مرور 
12سنة مازالت نفس املطالب راهنة بل ان الوضع ازداد سوء. وقال ان 
كل الحكومات السابقة خربت البالد ومل تحدث اي تغريات واي انجازات 
وشدد عىل ان الحكومة الحالية تسري عىل نفس الخطى بل انها تجاوزت 
وابرام  الدعم  والتجويع عرب رفع  التفقري  برنامج  السابقة يف  الحكومات 

االتفاقات الرسية الخفية من صندوق النقد الدويل.
وقال إن هاجس سد ثغرة امليزانية جعل الحكومة تقوم بكل االجراءات 
وتستهدف مكتسبات الشعب وقال ان الحكومة ال تحارب املستكرشني 
واملضاربني واملهربني ولكنها متد يدها اىل جيب الفقراء ورشح االخ االمني 
السياسات  كل  االتحاد ضد  اعلنه  الذي  املوقف  ان هذا  املساعد  العام 

عليها  يحاسب  جرمية  النقايب  العمل  واصبح  استهدافه  تم  املذكورة 
عن  ثنيه  اىل  تهدف  االتحاد  ضد  الشيطنة  حملة  ان  وقال  النقابيون 
اذا  القضاء  اىل  التوجه  اىل  التشويه  املنخرطني يف حمالت  ودعا  مواقفه 
كانت لديهم ملفات فساد. وقال ان االتحاد ليس فوق املحاسبة ولكن 

هاتوا ملفاتكم ان كنتم صادقني.
العام لالتحاد الجهوي للشغل  الكاتب  وقال االخ عبد الحميد الرشيف 
العام  واالتحاد  الجهوية  االتحادات  سجل  يف  تاريخي  يوم  انه  بباجة 
االخ  وبني  البالد.  شهدتها  التي  النضالية  للحركية  نظرا  للشغل  التونيس 
الكاتب العام ان النقابيني اصحاب حق وأن االتحاد قوة خري النه ينرص 

املظلوم  ويدافع عن الحق ويدافع عىل حق الخدام.
تراكم  إىل  نظرا  تونس  مصلحة  ضد  برسعة  مييض  الوقت  ان  وقال 

التي تستوجب حوارا عقالنيا حول  االشكاليات االقتصادية واالجتامعية 
وال  البالد  انقاذ  عىل  مصممون  النقابيني  ان  ورشح  املطروحة.  القضايا 
يخشون محاوالت الرتهيب. وقال إن االتحاد ضد الفساد ومع املحاسبة 
مع رضورة توفر رشط الحكم العادل. واستنكر االخ عبد الحميد الرشيف 
إيقاف االخ أنيس الكعبي رافضا أن يتّم اقحام القضاء يف القضايا الشغلية 
مؤكدا ان العمل النقايب قانوين وال يجب ان يكون سببا للتتبع القضايئ. 
كل  أن  اثبت  الذي  التاريخ  قراءة  رضورة  اىل  العام  الكاتب  االخ  ودعا 

محاوالت استهداف التحاد فشلت.
وشهد التجمع العاميل حضورا الفتا للعامل والنقابيني والفئات الشعبية 
ومختلف مكونات املجتمع املدين. وتّم رفع شعارات مناهضة للسياسات 

الحكومية ومنادية بالحق النقايب والحريات العامة.

األخ سامي الطاهري في باجة:

ال خوف على منظمة حشاد

القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  املزي  الطاهر  األخ  بإرشاف 
املسؤول  املساعدة  العامة  االمينة  بوستة  األخت سهام  الخاص وحضور 
واالخوة  االخوات  من  وعدد  العاميل  والتثقيف  النقايب  التكوين  عن 
والجهات  الجهة  ومناضيل  ومناضالت  العامة  والنقابات  بالجامعات 
االتحاد  مقر  سجل  وقد  سليانة  بجهة  النقايب  التجمع  انطلق  املجاورة، 
الجهوي للشغل بسليانة توافد ابناء وبنات الجهة منذ صباح اليوم من 
اجل انجاح هذا التحرك يف جهة اكتوت »بالرش« والتهميش من االنظمة 
يف  الفرص  وتكافؤ  االجتامعية  العدالة  عن  تبحث  ومازالت  السابقة 

التنمية الجهوية لكن ال مجيب.
وشهد التجمع رفع شعارات عديدة  دفاعا عن الحق النقايب والحريات 
العامة والفردية وتنديدا بسياسات للحكومة يف رفع الدعم وعدم التحكم 

يف االسعار  
وافتتح األخ أحمد الشافعي التجمع بكلمة رحب فيها بالحارضين معربا 
عن تضامن الجهة مع األخ أنيس الكعبي املوقوف بسبب نضاله النقايب 

متوجها بتحية خاصة لقطاع النقل الذي يتعرض لعديد التضييقات التي 
لن تنال من عزم مناضليه ومن مكانته صلب منظمة حشاد. وأضاف األخ 
الشافعي أن االتحاد ال يدافع فقط عن االجراء ولكن عن عموم فئات 
الشعب التونيس وعن حقها يف الصحة والتعليم ورفض امالءات صندوق 
التفقري والتهميش والتفويت  الدعم ومزيد  املرتبطة برفع  الدويل  النقد 
بالحقوق  الفساد  مقاومة  ملقايضة  بأنه ال مجال  واكد  العام  القطاع  يف 

والحريات مطالبا بتجذير دولة القانون واملؤسسات. 
الدفاع  ان خط  املساعد  العام  االمني  املزي  الطاهر  األخ  أكد  من جهته 
العامة  والحريات  الدميقراطية  عن  الدفاع  يف  ثوابتها  للمنظمة،  األول 
هذه  وراء  االصطفاف  املهم  من  لذلك  الوطنية،  واملصلحة  والفردية 
من  الويالت  عانت  البالد  أن  إىل  مشريا  صامء  وحدة  اطار  يف  الثوابت 
السياسات العرجاء التي تدفع بالبالد اىل االنهيار مشّددا عىل أن االتحاد 
وترتهن  الشعب  ملصالح  مضادة  حكومة  لكل  مضادة  سلطة  سيكون 
مقدراته ومصري االجيال القادمة. وأضاف أن منظمة حشاد رحبت مبسار 

 25 بلحظة  يؤمن  فتح حوار شامل مع كل من  لكن رشط  25 جويلية 
جويلية لكن األمل رسعان ما تبخر بعد املراسيم املتواترة التي صدرت 
والتي بدأت بالتأسيس لنهج فردي يف الحكم. وأبرز األخ الطاهر املزي 
تنامي الخطاب الشعبوي والتشويهي وتلفيق التهم للمناضلني والنقابيني 
مع  الخالف  أن  وأضاف  الفاسدين  مقاومة  ملفات حقيقية ودون  دون 
ومن  يسّنها  التي  بالسياسات  يتعلق  وإمنا  ليس شخصيات  قيس سعيد 
بينها قانون املالية األخري الذي عمق ارتهان البالد للمديوينة الخارجية 
نسب  وخفظ  االقتصاد  إنعاش  عىل  قادرة  جدية  خيارات  وجود  دون 

التضّخم املتنامية يوما بعد آخر. 

األخ الطاهر المزي في سليانة:

االتحاد سلطة مضادة لكل حكومة مضادة ملصالح الشعب

الكتابة على الجدران... 
أو على الحوت

* يوسف الوساليت

ذات  أحدهم  حرّبه  ما  الجدارية  الكتابة  يف  قرأته  ما  أجمل  من 
ودون  الجدران«  صحيفة  لرتكنا  يسمعنا  من  وجدنا  »لو  خلسة  ليل 
آخر  نكد  إىل  املوضوع  ينقلب  ال  حتى  وأسبابها  الظاهرة  يف  الخوض 
وغّم جديد... سنقول أيضا إّن هذه املقولة ليست صحيحة دامئا عىل 
روعتها... فهناك أيضا من يكتب عىل الجدران أشياء ال قيمة لها من 
قبيل الدعاء عىل من يضع القاممة تحت ذلك الجدار بالّذات... وأّن 

الرتجي دولة أو أنّه يحّب سعاد...
 بعض الحيطان تحّولت إىل مراجع يف القول الفاحش... ومع هذا 
ال أحد يُبايل ولكن٬ عندما تكتب شعاًرا عىل حائط مستشفى أريانة 
تتحّول الكتابة إىل مأساة وتصبح تهمة خطرية موجبة لعقوبة سجنية.

وأظّن أنّه عىل أهايل أريانة مستقبال أن يكتبوا عىل شاطئ رّواد 
لعّل األمواج متحو ما كتبوه قبل أن يأيت سائق األجرة املخرب ويصّب 
»الصبّة« كام ميكنهم إن شاؤوا التقّدم أكرث يف اتجاه البحر ليكتبوا عىل 

»ظهر الحوت« ومعهم كّل الحق طاملا أنّه ال أحد يسمعهم.
كتبت  االنتخابات،  وقوانني  املراسيم  كتبت  أنت  الرئيس  سيدي 
وكتبت حتّى أنّك كتبت الدستور مبفردك فلامذا تستكرث عىل شعبك 

العليل من غياب حرية الرأي كتابة جملة يتيمة عىل جدار َمْشفى!
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جابت املسرية التي دعا لها االتحاد الجهوي للشغل مبدنني يف 
شارع الحبيب بورقيبة مبدنني مبشاركة الشغالني والنقابيني بالجهة. 
وقد رّدد املتظاهرون النشيد الرّسمي قبل انطالق فعاليات املسرية 

رافعني أعالم تونس وأعالم فلسطني.
كام رفعت عديد الشعارات وعىل رأسها »يا حكومة عار عار 
واألسعار شعلت نار«، »خيارات وطنية ال تطبيع مع الصهيونية« 
اضافة إىل شعارات أخرى مثل »الشعب يريد سيادة وطنية« و»يا 
يا  نفديك  والدم  الكفاح« و»بالروح  ارتاح سنواصل  ارتاح  حّشاد 

اتحاد«.
ويف كلمته أثناء التجّمع العاّميل الذي نظّم أمام مقّر االتحاد 
عمرية  منعم  املساعد  العام  األمني  األخ  دعا  بالجهة  الجهوي 
الحارضين إىل قراءة الفاتحة والرتّحم عىل ضحايا جرجيس مذكّر 

بأّن الحقيقة الكاملة حول موتهم مل تكشف إىل اآلن.
العام  االتحاد  له  يتعرّض  مبا  كذلك  عمرية  منعم  األخ  وذكّر 
اّن  وقال  النقايب،  للحق  ورضب  تضييقات  من  للشغل  التونيس 
الحكومة الخاضعة المالءات صندوق النقد الدويل بدأت تدريجيا 
قيمة  تدهور  ذلك  عىل  زد  األساسية،  املواد  عن  الّدعم  رفع  يف 
الرشائية.  املقدرة  وتدهور  التضخم  وارتفاع  التونيس  الدينار 
عىل  للتغطية  الحكومة  دفعت  الخانقة  األزمة  هذه  اّن  وأضاف 
فشلها إىل مهاجمة االتحاد وتحميله مسؤولية ما يحصل يف البالد.

بالبالد  السياسية  األزمة  إىل  أيضا  تعرّض  عمرية  منعم  األخ 
والتي متظهرت خاّصة يف املشاركة الضعيفة يف االنتخابات األخرية 
تنكرس  الذي  الحجر  سيكون  االتحاد  أّن  عىل  بالتأكيد  وختم 
عليه الخيارات الال شعبية والال وطنية واملعادية للشعب، داعيا 
النقابيني إىل الدفاع عن قلعتهم التي ستقف كعادتها صامدة ضّد 

كّل املؤامرات.

يوم  املجتمعني  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  وبنات  أبناء  نحن 
العتيدة  18 فيفري 2023 يف تجّمع عاّميل ومسرية إلعالء راية منظمتنا 
والدعايات  واملؤامرات  الهجامت  أمام  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
املغرضة التي تستهدفه وانتصارا للحق النقايب وللحرية والكرامة الوطنية 
تحت ارشاف املكتب التنفيذي الوطني ممثاّل يف األخ األمني العام املساعد 
منعم عمرية، نتوّجه بالتحيّة لكافة االخوة واالخوات عىل تلبيتهم لنداء 
الجهوي  االتحاد  وقواعد  هياكل  تجّدد  وإذ  والوطني.  النقايب  الواجب 
للشغل مبدنني فخرها واعتزازها باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل 
وتعطيله عن  ارباكه  لكّل محاوالت  والتصّدي  عنه  للدفاع  واستعدادها 
يف  قاطبة  التونيس  الشعب  وحق  منظوريه  حقوق  عن  دفاعه  مواصلة 
الحق  وعن  الوطنية  القضايا  وعن  االجتامعية  والعدالة  الكرمية  الحياة 
والحرية  الوطنية  الكرامة  الدفاع عن  يتجزأ من  ال  بوصفه جزء  النقايب 

لعموم التونسيني والتونسيات فإنّهم:
يف  التامدي  خطورة  من  وحكومة  رئاسة  ـ  السلطة  يحّذرون  ـ 
االجتامعي  والحوار  التفاوض  مبصداقية  واالستهانة  النقايب  الحق  رضب 
واالتفاقيات املنبثقة عنه ملا له من تداعيات ال تحمد عقباها عىل السلم 
االجتامعي بالبالد ككل ويدعونها لفتح باب الحوار فورا إلنقاذ البالد من 
االنهيار االقتصادي وسيناريوهات التدخالت الخارجية املنتهكة لسيادتنا 

وكرامتنا الوطنية.
بلغت  قد  واالجتامعية  االقتصادية  املؤرشات  كافة  أّن  يعتربون  ـ 
االنتداب  تجميد  وتواصل  األسعار  إلتهاب  بسبب  خطرية  مستويات 
للمؤسسات  تفتقر  بوصفها  جهتنا  عىل  مضاعفة  تداعياته  كانت  الذي 
االقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية رغم النقص الفادح يف املوارد 
والذي  الجهوية  واملصالح  االدارات  مختلف  منه  تعاين  الذي  البرشية 
االتحاد  بها  قام  التي  التشخيص  عمليّة  حسب  شغور   3600 تجاوز 

الجهوي للشغل مبدنني مبعيّة مختلف االدارات الجهوية ماّم جعل جهتنا 
من أكرث الجهات املترّضرة من الهجرة غري النظامية وليس أدل عىل ذلك 
كارثة غرق مركب املهاجرين بجرجيس التي مازالت تنتظر تحّمل الدولة 
ملسؤوليتها يف كشف الحقيقة ومحاسبة املتورّطني يف الجرمية واملقرصين 

يف كشف أطوارها.
العام  الكاتب  الكعبي  أنيس  األخ  عن  الفوري  باإلفراج  يطالبون  ـ 
للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة وإيقاف كافة التتبعات واإلجراءات 
التي طالت النقابيني يف قطاع النقل بتهم واهية وعىل رأسهم األخ وجيه 
الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل عىل خلفية مامرستهم لحقهم النقايب 
قطاع  مناضيل  طال  مبا  ينّددون  كام  منظوريهم،  حقوق  عن  ودفاعهم 
الشؤون الدينية وهام األخوين عبد السالم العطوي كاتب عام الجامعة 
املساعد  العام  الكاتب  البوبكري  بوبكر  واألخ  الدينية  للشؤون  العامة 
أرزاقهم  وقطع  عزلهم  حّد  وصلت  تعسفية  اجراءات  من  للجامعة 
حقوق  عن  املستميت  ودفاعهم  النقايب  لحقهم  مامرستهم  خلفية  عىل 
منظوريهم ويطالبون بإرجاعهم فورا إىل سالف عملهم شأنهم شأن بقيّة 

االخوة الذين طالتهم هذه االجراءات التعسفية.
ـ يجّددون متسكهم بكافة االستحقاقات التنموية الجهوية املضمنة 
للشغل  الجهوي  االتحاد  بني  املربمة  واالتفاقيات  الجلسات  محارض  يف 
مبدنني واألطراف الحكومية مبتابعة من املكتب التنفيذي الوطني وعىل 
رأسها محرض جلسة 15 جوان 2021 مع رئاسة الحكومة بحضور األمني 

العام.
ـ يعترب أّن تعطيل تنفيذ االتفاقيات واملشاريع التنموية املتفق بشأنها 
قد فاقم من تدهور األوضاع املعيشية للسكان بوالية مدنني ال سيام تلك 
العايل  والتعليم  والصحة  والتعليم  كالنقل  الحيوية  بالقطاعات  املرتبطة 
والشؤون االجتامعية والتجهيز... كام تفاقمت معاناة الفئات االجتامعية 

الهّشة كعاّمل الحضائر واألعوان املتطوعني واملعلمني واألساتذة النواب، 
يف ظّل تلكؤ السلطة وعدم جديتها يف فتح حوار جّدي حول سبل انهاء 

كافة صيغ العمل الهّش.
التنموية  ـ يحّمل السلطة املركزية مسؤولية تهميش االستحقاقات 
املتعّمد  وبتجاهلها  املربمة  االتفاقيات  تجميد  يف  بتامديها  للجهة 
للمراسالت املتتالية من املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني 
التنموية  املشاريع  لتفعيل  جلسة  بعقد  الجهوية  السلطة  تعّهد  رغم 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  بذلها  التي  املجهودات  ورغم  واالتفاقيات 
الجهوي لفتح آفاق للرشاكة والتمويل مع مقاطعة زيانينغ الصينية والتي 
لكن  مدنني  الصينية وجهة  املقاطعة  بني  توأمة  اتفاقية  بإمضاء  توّجت 
هذه اآلفاق التنموية الرحبة ما تزال رهينة املصالح املركزية ذات العالقة 
يف انتظار إمتام االطار الترشيعي والديبلومايس لهذه االتفاقية رغم جدية 
نوايا االستثامر التي عرّب عنها الطرف الصيني ورغم املجهودات التي بذلها 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني للمحافظة عىل متانة  املكتب 

العالقات معه.
اآلن  الواضح  من  أصبح  التي  الجدية  وغياب  التجاهل  هذا  وأمام 
أنّها تندرج يف سياق مخطّط تنتهجه السلطة لرضب مصداقية التفاوض 
والحوار االجتامعي ومن خاللهام رضب مصداقية االتحاد العام التونيس 
للشغل للتمّكن من مترير سياساتها املعادية ملصلحة الشعب والبالد، فإّن 
لالستعداد  النقابية  هياكله  كافة  يدعو  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد 
لدعوة الهيئة االدارية الجهوية لالنعقاد التخاذ املواقف النضالية املناسبة 

دفاعا عن الجهة وعن استحقاقاتها التنموية املعطلة.
األمني العام املساعد املسؤول عن املالية واالدارة
منعم عمرية

تظاهرة حاشدة في مدنين

الحكومة هاجمت »االتحاد« للتغطية على فشلها

بيان االتحاد الجهوي للشغل بمدنني
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األخ كمال السّايحي 

االتحاد قلعة منيعة على كّل 
من يحاول تْفكيَكها وضربَ 

استقالليتها
الدفاع  تأسيسه هو  منذ  االتحاد  قدر 
واالنتصار  الوطني  التحّرر  قضية  عن 
وّجه  كام  الوطنية.  لالستحقاقات 
للنقابيات  خطابه  العام  الكاتب  األخ 
املوسيقى  معهد  وطلبة  والنقابيني 
العاميل  التجمع  يف  املشاركني  بالكاف 
شخص  ألي  ميكن  ال  بأنه  مذكرا 
املزايدة عىل منظمة حشاد يف نضاله 
ويف دفاعه عن االستحقاقات الوطنية. 
مقررات  جميع  أن  كامل  األخ  وأكد 
وحركات الهياكل النقابية منبثقة عن 

سلطات القرار وال ميكن التأثري عليها من السلطة الحاكمة. واعترب األخ السائحي أن منظمة 
تسرتجع  حتى  الّسوداء  الغرف  وتفكيك  الفاسدين  كل  محاسبة  إىل  بدورها  تدعو  حشاد 

تونس أنفاسها مع ضامن املحاكمة العادلة.
كام وّجه األخ كامل رسالة إىل من وصفه بالرئيس الحاكم بأمره مذكّرا بأن االتحاد قلعة 
استهداف  أن  أثبت  التاريخ  وأن  استقالليتها  تفكيَكها ورضَب  يحاول  من  كل  منيعة عىل 
االتحاد ليس جديدا معتربا أن االتحاد هو قوة خري وقوة اقرتاح وقوة بناء وال يدعو للصدام. 
وأضاف األخ الكاتب العام أن مسرية يوم السبت سلمية ويف إطار القانون واعترب أن هذه 
الحكومة ساقطة ال محالة برضبها للحقوق االقتصادية واالجتامعية واعتدائها عىل الحق 
واملحاكم  اإليقافات  خالل  من  للنقابيني  واستهدافها  االجتامعي  الحوار  ورفضها  النقايب 

الكيدية.

األخ سمير الشفي: 

كرامة  مع  الحياد  على  يقف  ال  االتحاد 
التونسيني وحريتهم

حيّى األخ سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن قسم املرأة 
مذكرا  بالكاف  االتحاد  وأبناء  بنات  والجمعيات  العامل  والشباب 
بأن هذه الجهة الشامخة مل تتخلف يوما عن تبّني القضايا العادلة 
والدفاع  تونس  تحرير  أجل  من  الشهداء  من  جحافل  قدمت  وأنها 
عن حريتها وكرامتها. وأضاف أنها كانت دوما ملتّفة حول منظمتها 
تونس  يف  الحايل  الوضع  الشفي  سمري  األخ  وشّخص  لها.  ومنترصة 
واألصعدة  الجبهات  جميع  عىل  شاملة  بأزمة  متّر  البالد  بأن  واصفا 
ترافقها حمالت تشويهية وظاملة تطال منظمة حشاد الحصن والدرع 
أن  املساعد عىل  العام  األمني  األخ  الكادحة. وشّدد  للطبقات  األخري 
هياكل االتحاد ال ميكن أن تؤثر فيها هذه األزمات التي اعتربها ظرفية 
وعابرة وسيقع تجاوزها بالتضامن والثبات عىل املبدإ٬ وأضاف األخ 
منذ  الحكومات  مختلف  أمام  السابق  يف  صمد  االتحاد  أن  الشفي 
االستقالل وصمد كذلك أمام حكومات العرشية السوداء وأبقى عىل 

الشعبية  للفئات  االتحاد نصري  أن  األخ سمري  واعترب  الدولة.  وأْخونة  الرتهيب  والعايل وتصدى ملحاوالت  املدّوي  الحّق  صوت 
وبوصلته واضحة مؤكدا يف ذات السياق عىل عدم وقوفه عىل الحياد مع كرامة التونسيني وحريتهم وإزاء مساعيه إلرساء الدولة 
الدميقراطية االجتامعية العادلة. ودعا األخ سمري إىل رضورة التصدي للحمالت التي يشنها الذباب االلكرتوين القديم والجديد، 
واعتربهم من املأجورين قصد تشويه »أرشف الناس وأعز الناس ودرع هذا الوطن«. كام استعرض مختلف اإلرضابات العامة التي 
نّفذها االتحاد تصديات لإلرهاب ورفضا لالغتياالت السياسية. وأضاف األخ االمني العام املساعد أن السياسات الليربالية املتوحشة 
مثلها مثل اإلرهاب حيث تغتال دوما قوت الشعب وتدوس عىل كرامته وتسعى إىل ارتهان قراره الوطني ومتّس من استقالليته. 
كام ذكّر بأن مئات منخرطي املنظمة وعرشات اآلالف من النقابيني التي تَعّد باآلالف، مدعّوون إىل رفض إمالءات صندوق النقد 

الدويل الداعية إىل تحكيم دور النقابات ورفع الدعم والتفويت يف املنشآت واملؤسسات العمومية. 
وأكد عىل أنه ال مفّر من النضال رفضا للمساومة عىل الحرية واستقالل القرار الوطني رغم املحاكامت الجائرة والزّج بالنقابيني 
يف السجون. واختتم األخ األمني العام املساعد كلمته مستحرضا مقولة للزعيم النقايب والوطني فرحات حشاد »خري يل ودمي 

يروي تراب الوطن من أن أموت ودمي متجّمد يف عروقي«.

فيفري   3 بتاريخ  املنعقدة  الوطنية  االدارية  الهيئة  لقرارات  تنفيذا 
من  سلسلة  لعقد  الوحدة  ومتتني  الصفوف  ورّص  التجّند  اىل  والداعية 
التجمعات العاملية واملسريات الجهوية، انتظم صباح السبت 25 فيفري 
الحكومة  ملطالبة  عاميل  تجّمع  بالكاف  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار 
باعتامد الحوار سبيال للخروج من األزمة الشاملة والخانقة التي تتخبط 
فيها تونس عىل كل االصعدة وايجاد حلول حقيقية لتجاوز حالة العطالة 
االتفاقات  تطبيق  أجل  ومن  االستبداد  إىل  العودة  لنزعات  والتصدي 
املمضاة والدفاع عن الحق النقايب والقطع مع سياسات تفقري الشعب. 
وتلبية لدعوة االتحاد الجهوي للشغل بالكاف بعقد تجمع عاميّل تعقبه 
مسرية تجوب شوارع املدينة، يتوافد العرشات من النقابيات والنقابيني 
األخ سمري  عليها  التي يرشف  االحتجاجية  التظاهرة  للمشاركة يف هذه 
العامل  والشباب  املرأة  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشفي 
والجمعيات واملؤسسات الدستورية. للتذكري ويف السياق نفسه، انتظمت 

يف سليانة وباجة واملهدية وقفصة تجمعات عاّملية ومسريات.
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  السائحي  كامل  لألخوين  مداخالت  إثر 
التجمع  مبناسبة  املساعد  العام  األمني  الشفي  وسمري  بالكاف  للشغل 
العاميل أمام دار االتحاد الجهوي والتي حرضها أعضاء املكتب التنفيذي 
العامة  والجامعة  الحديدية  السكك  جامعة  عن  وممثلني  الجهوي 
للتعليم األسايس، تّم تنظيم مسرية شاركت فيها مختلف الهياكل النقابية 
بالجهة وممثلني عن الطلبة، جابت شوارع مدينة الكاف ارتفعت فيها 
الحناجر مرددة عديد الشعارات الرافضة إلمالءات صندوق النقد الدويل 
الدعم  ورفع  األسعار  والرتفاع  والرتهيب  وللقمع  النقابيني  والستهداف 

واهرتاء املقدرة الرشائية.
النقايب وعربت عن  الحق  الحشود املشاركة يف املسرية عن  كام دافعت 
مساندتها وتضامنها مع النقابيني املالحقني بتهم كيدية مطالبة يف نفس 

الوقت برضورة دفع عجلة التنمية بالكاف. 
ومن بني هذه الشعارات:

يا حكومة عار عار… واألسعار شعلت نار
يا كاف وينو خريك… وينو قمحك وينو شعريك

FMI االتحاد دامئا قوي… يا حكومة
يا مواطن يا ضحية… ايجا شارك يف القضية 
الحق النقايب واجب… حق اإلرضاب واجب

المشاركون في مسيرة والية الكاف

»يا مواطن يا مقموع... زاد الفقر زاد الجوع« 
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فشل احلكومة يف وضع البالد عىل سكة اإلصالحات االقتصادية 
واالجتامعية وراء التحركات النقابية األخرية 

األخ عثمان الجلولي األمين العام المساعد في قفصة 

 يف إطار التحركات الجهوية التي نظمها االتحاد العام التونيس 
بساحة  قفصة  جهة  فيفري عامل   25 السبت  يوم  تجّمع  للشغل 
االتحاد الجهوي للشغل بقفصة قبل الخروج يف مسرية شارك فيها 
ما ال يقل عن 2000 مشارك رّددوا خاللها شعارات عىل غرار »عاش 
عاش االتحاد أكرب قوة يف البالد واتحاد مستقل والشغيلة هي الكل، 

وشادين شادين يف إطالق املساجني.
وقال األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي محمد الصغري مرياوي 
العام  القطاع  عن  الدفاع  أجل  من  نضالية  محطة  يف  نلتقي  »إننا 
وعىل الحق يف الحياة الكرمية وعن العدالة االجتامعية وعن نصيب 

جهة قفصة من التنمية«.
التدهور  عن  ونحتج  لنعرب  االتحاد  دار  يف  هنا  »نلتقي  وتابع 
الخاطئة  االقتصادية  السياسات  نتيجة  اليومية  حياتنا  يف  املتواصل 
التي تتبعها الحكومة، واليوم نناضل رفضا لرفع الدعم عىل املواد 
الرشائية ولنعلن رفضنا  املقدرة  األساسية وارتفاع األسعار وتدهور 
بيع املؤسسات العمومية وتنديدا بسياسة التشغيل الهش وتشهريا 
مبامطلة الحكومة وتراجعها عن تطبيق االتفاقيات املربمة معها يف 
واالسايس«.  الثانوي  يف  والنواب  الحضائر  ومنها  القطاعات  جميع 
وطالب األخ محمد الصغري مرياوي بإطالق رساح االخوة املوقوفني 

وكف التتبعات القضائية يف حقهم«.
ويف خامتة املسرية التي وصلت إىل مقر الوالية توجه األخ األمني 
العاميل  التجمع  عىل  أرشف  الذي  الجلويل  عثامن  املساعد  العام 
مقّر  إىل  وصوال  االتحاد  ساحة  من  بدأت  التي  املسرية  وقيادة 
املشاركني  كافة  إىل  شكر  بتحية  االنطالق،  لنقطة  والعودة  الوالية 
إىل  الوقوف  يف  لعادته  وفيا  سيبقى  االتحاد  أن  مؤكدا  املسرية  يف 
الوضع  بالحوار وصياغة  الحكومة  الشغالني مشريا إىل تفرّد  جانب 
األسعار  يف  وغالًء  تداينا  خلّف  ما  وهو  واالجتامعي  االقتصادي 
تحايلت  التي  الحكومات  كل  أن  مؤكدا  األجنبية  للجهات  وارتهان 

عىل شعبها ومل تقف إىل جانب املفّقرين كان مآلها الزوال. 

وصلنا  »لقد  الجلويل  عثامن  األخ  قال  للشعب  ترصيح  ويف 
بعد  واملسريات،  النقابية  التجمعات  قرار  أي  القرار-  هذا  إىل 
االقتصادية  اإلصالحات  سكة  عىل  البالد  وضع  يف  الحكومة  فشل 
عىل  اعتدت  أن  بعد  االجتامعي  للحوار  ومصادرتها  واالجتامعية 
املربمة  االتفاقيات  لكل  ونسفها   21 للمنشور  وإقرارها  التشاركية 

ورفضها االعرتاف بها وتطبيقها«. 
لالتحاد  مسموحا  اليوم  يعد  »مل  الجلويل  عثامن  األخ  وتابع 
بالبقاء يف نفس املكان، والعمل النقايب بات مهّددا وزمالء نقابيني 
أن  نعتقد  أو مالحقني مبلفات واهية ومفربكة، ونحن  السجون  يف 
هذا جاء من خالل رؤية الرئيس الذي يرى إلغاء النسيج املجتمعي 

الوسطي الذي يُوجد فيه االتحاد.« 
واعترب األخ األمني العام املساعد أن طرد االمينة العامة التحاد 

النقابات األوروبية وصمة عار وهذا يشء مل يحصل ال يف عهد بن 
عيل وال يف الدكتاتوريات مشريا إىل أن مكان االتحاد الطبيعي هو 

الوقوف اىل صف الشعب صف العامل.
إن  املساعد  العام  األمني  األخ  قال  االفريقية،  العاملة  وحول 
هذا امللف فيه الكثري من التوظيف والشعبوية مؤكدا أن الدخول 
احرتام  مع  نحن  ولكن  بالقانون  محكوما  يكون  التونيس  للرتاب 
التي  الدول  مقدمة  كانت يف  وتونس  البرش  البرشية وحق  الذات 
ترعى الحقوق الفردية والجامعية وما نعيشه اليوم نعتقد أنه فيه 
توظيف وإشارة إىل أن العاملة االفريقية الوافدة هي السبب املبارش 
يف ما نعيشه من تردٍّ للوضع االقتصادي واالجتامعي ولكن ما نعيشه 
هو جراء إمالءات صندوق النقد الدويل، بلدنا مرتهن يف نتاج دخلها 
الداخيل الخام فام نعيشه هو نتاج للسياسات الحكومية الخاطئة.

املساعد  العام  األمني  جلويل  عثامن  األخ  شارك 
املسؤول عن قسم الحامية االجتامعية والقطاع غري 
املنظم يف ورشة العمل حول تقييم النظام التكمييل 
الكفيلة  والسبل  بالكافيس(  املعروف   ( للجرايات 
للضامن  الوطني  الصندوق  نظمها  التي  بتطويره 
االجتامعية  والدراسات  البحوث  ومركز  االجتامعي 
يوم 28  بتونس  الدويل  العمل  بالتعاون مع مكتب 
فيفري املايض والتي ضمت كافة أعضاء مجلس إدارة 
إىل  للمؤسستني  التابعة  اإلطارات  وبعض  الصندوق 

جانب سلطة اإلرشاف.  
وقد ذكّر األخ جلويل يف تدخله نيابة عن ممثيل 
كان  االتحاد  بأن  الصندوق  إدارة  مجلس  يف  االتحاد 
أول الحريصني عىل املطالبة مبراجعة مقاييس النظام 
1978 حفاظا عىل  للجرايات املحدث سنة  التكمييل 
املقدرة الرشائية للمنتفعني به مذكرا بالسلبيات التي 
يعاين منها نظام الجرايات يف نظام األجراء يف القطاع 
الوطني للضامن االجتامعي  بالصندوق  الفالحي  غري 

ال  مرجعي  أجر  عىل  الجراية  احتساب  أهمها  ومن 
يتجاوز ست مرات األجر األدىن املهني املضمون رغم 
دفع املساهامت عىل كامل األجر مام يضطر املعنيني 
ورغم  للجرايات.  التكمييل  النظام  يف  االنخراط  إىل 
تحمل املنخرطني يف هذا النظام دفع اشرتاكات مرتني 
مرات  ست  يتجاوز  الذي  األجر  من  للجزء  بالنسبة 
األجر األدىن فإن الجراية التي يحصلون عليها يف إطار 
املبلغ  يف  كبري  تحسني  من  ال متكن  التكمييل  النظام 

الجميل للجراية. 
االتحاد  أن  املساعد عىل  العام  األمني  األخ  وأكد 
بالفكر  أو  بالساعد  سواء  األجراء  كل  عىل  يدافع 
إىل  أو  العمومي  القطاع  إىل  ينتمون  كانوا  وسواء 
أو  متدنية  أجورهم  كانت  وسواء  الخاص  القطاع 
للنظام  االتحاد  مقاربة  أن  موضحا  نسبيا  مرتفعة 
متتد  بل  الشخيص  جانبها  عىل  تقترص  ال  التكمييل 
وعىل  التشغيل  عىل  وتأثريها  االقتصادي  بعدها  إىل 
تحفيز الكفاءات وأصحاب الشهادات العليا للعمل يف 

القطاع الخاص داعيا إىل إعادة النظر يف هذا النظام 
مستوى  تحسني  بينها  ومن  الحوافز  توفري  اتجاه  يف 
الجراية يف إطار النظام التكمييل مستغربا غياب أي 

مراجعة له عىل مدى 44 سنة.
النظام  حول  عرض  تقديم  الورشة  وتضّمنت 
واملنافع  واملساهامت  االنخراط  ناحية  من  التكمييل 
وعدد  املنخرطني  عدد  حول  بإحصائيات  مصحوبة 
املنتفعني وموارد النظام ونفقاته. كام تم عرض نتائج 
استامرة قام بها الصندوق بالتعاون مع مركز البحوث 
والدراسات االجتامعية لدى بعض املؤسسات املعنية 
توصلت إىل أن أكرث من نصف العينة ال يعلمون شيئا 
عن هذا النظام. واختتمت سلسلة العروض بتقديم 
مناذج من تجارب مقارنة يف مجال األنظمة التكميلية 

للجرايات لالستئناس بها. 
وتفاعل ممثلو االتحاد وخرباؤه مع هذه العروض 
سابقا  عنها  عربوا  التي  نظرهم  وجهة  فأبرزوا صحة 
التكمييل  بالنظام  التعريف  يف  التقصري  يف  واملتمثلة 

ضمن  املهمة  هذه  وضع  عىل  بالعمل  متعهدين 
املعنية.  املؤسسات  يف  النقابية  الهياكل  أولويات 
املقارنة  التجارب  اعتامد  يف  االنتقائية  من  وحذروا 
التكمييل  النظام  يعترب  الذي  التشخيص  ومنتقدين 
الدويل  البنك  تشخيص  نفس  وهو  سخيا  للجرايات 
الذي يخفي توجها لسحب مكاسب املنتفعني عوض 

العمل عىل تطويرها. 
ويف نهاية أشغال الورشة تم التوصل إىل مجموعة 
بحملة  القيام  أهمها  ومن  األولية  التوصيات  من 
إعالمية للتعريف بهذا النظام ومطالبة وزارة اإلرشاف 
األجراء  لنظام  الخاضعني  واألجراء  املؤجرين  بتمكني 
النظام  الفالحي املحسن من االنخراط يف  القطاع  يف 
النظام  يف  االنخراط  إمكانية  بني  والفصل  التكمييل 
مجلس  أعضاء  واتفق  التكمييل.  والنظام  القاعدي 
حلول  يف  التفكري  مواصلة  عىل  الحارضون  اإلدارة 
والعمل عىل  النظام  لتطوير هذا  وصياغة مقرتحات 

تحسني مردوديته املالية ومحتوى منافعه.

االحتاد يطالب بمراجعة النظام التكمييل للجرايات وتطويرهدفاعا عن المتقاعدين: 
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الكاتب العام لالتحاد الجهوي  للشغل بتطاوين األخ الشريف البريني لـ»الشعب«:

* حوار: ناجح مبارك 
تستعد جهة تطاوين مبختلف معتمدياتها إىل التجمع 
املوافق  السبت  هذا  للشغل  الجهوي  االتحاد  مقر  أمام 
املكتب  أعضاء  بحضور  الجاري  مارس  شهر  من  للرابع 
التنفيذي الوطني وهذا التجمع سيشفع مبسرية تنطلق من 
أمام مقر االتحاد الجهوي ستطالب بحق الجهة يف التنمية 
التهميش عىل امتداد عقود٬  والتشغيل وهي جهة تعاين 
مصنعني  سوى  بها  تقنية  مبواصفات  صناعية  منطقة  فال 
للجبس وال منشآت فالحية واملؤسسات البرتولية املنتصبة 
تعاين من عدة مشاكل وسوء ترصف يف األعوان واملرافق. 
هذا النقص الحاصل يف املوارد وغياب اآلفاق دفع بعدد 
من الشباب إىل هجرة الوالية مبركزها ومعتمدياتها ويصل 
عدد املهاجرين من شباب الوالية إىل 6 آالف مهاجر غري 
رشعي ومنهم من حاول »الحرقة« بحثا عن مالذ آمن مع 

االهل يف املقاطعات الفرنسية. 
الجاري  مارس  شهر  من  الرابع  السبت  تجمع  عن 
كان  النقايب  الحق  عن  والدفاع  بالجهة  التنمية  ووضع 
العام  الكاتب  الربيني  الرشيف  األخ  مع  الحوار  هذا  لنا 
لالتحاد الجهوي للشغل بتطاوين وهو ابن قطاع التعليم 
منذ  النقابية  املسؤوليات  سلم  يف  تدرج  والذي  الثانوي 

سنوات...
 * ما هي استعدادات الجهة لتجمع 

السبت؟ 
- إن هذا التجمع هو أوال انسجام من النقابيني بالوالية 
وكسائر  هنا  ونحن  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  مقررات  مع 
النقايب  الحق  عن  ندافع  الواليات  مختلف  يف  النقابيني 

األشهر األخرية من خالل مناشري غري دستورية مع  انتهاكه يف  تّم  الذي 
إحالة عدد من النقابيني عىل أنظار القضاء ومنهم من يقبع يف السجن 
للطرقات  األساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الكعبي  أنيس  األخ  ظلام مثل 
السيارة وكذلك اإلخوة النقابيني يف الجامعة العامة للنقل ونحن نتضامن 
مع اإلخوة يف كل القطاعات ومن تطاوين املناضلة نبعث لهم برسائل 
دعم. نحن ندافع عن الطبقات الضعيفة التي تعاين األمّرين من ارتفاع 
األسعار ومن الرفع املنتظر للدعم. ونحن نرفض التفويت يف املؤسسات 

العمومية. 
* ماذا عن تحسيس النقابات األساسية يف الوظيفة العمومية والقطاع 

العام بأهمية التعبئة لهذا التجمع األول من نوعه يف عهدتك النيابية؟ 
والنقابات  الهياكل  بكل  التحسيسة  االجتامعات  نواصل  نحن   -
البيداغوجي  واإلرشاد  الرتبية  وعملة  الرتبية  مبوظفي  وبدأنا  األساسية 
وستتواصل االجتامعات إىل غاية يوم الجمعة الثالث من شهر مارس وقبل 
التعليم االبتدايئ األسايس  االجتامع العام بيوم مع قطاع هام هو قطاع 
االجتامعات  خالل  ملسنا  وقد  القطاعني  يف  املتفقدين  وكذلك  والثانوي 
املتواترة حامسا وانضباطا ووعيا نقابيا بأهّمية الدفاع عن الحق النقايب 
املؤسسات  يف  والتفويت  التدريجي  الدعم  رفع  منظومة  ضّد  والوقوف 
عىل  أكدت  كام  أصواتنا.  وإبالغ  التجمع  هذا  عىل  واملراهنة  العمومية 
ذلك لإلخوة أعضاء النقابات األساسية وبحضور أعضاء املكتب التنفيذي 
بّد من ترشيك  وال  تنموية  الفوقية إلشكاليات جهوية  الحلول  نقبل  ال 
االتحاد العام التونيس للشغل يف كل التصورات املستقبلية من أجل إنقاذ 
تونس علام أن االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يضّم أكرث من 105 نقابة 

أساسية. 
* كان لكم في إطار المجلس الجهوي بالوالية 
اجتماع مع وزير التربية حول الوضع في الجهة... 

- االجتامع كان ضمن املجلس الجهوي بالوالية وكان الحوار رصيحا 
والتعليم  الرتبية  قطاع  يف  الحاصلة  اإلخالالت  إبراز  يف  جهدا  نّدخر  ومل 
إىل عدة  نظرا  ُسلَِط اإلرشاف  تتطلب معالجة خاصة من  والتي  بالجهة 
املعتمديات منها  الوالية وبعض  املسافة بني مركز  بعد  اعتبارات ومنها 

يرهق  ما  وهذا  كيلومرتًا   135 إىل  املسافة  تصل  إذ  الذهيبة  معتمدية 
املعلمني واألساتذة والتالميذ إضافة إىل معضلة النقل املدريس فال يعقل 
أن يتقادم األسطول دون تجديد وهذا ما يؤثر عىل التّحصيل املدريس إذ 
يعقل أن يخرج التلميذ من منزل العائلة من الساعة السادسة ليصل ليال 
عند الساعة السابعة مساء. كام أن نقص التجهيزات واملعدات واإلطار 

اإلداري يؤثر عىل املستوى العام. 
* ماذا عن وضعيات األساتذة النواب في ضوء العدد 

المتزايد لألساتذة المرسمين والذين تفتقدهم المندوبية 
الجهوية للتربية بفعل االلحاق والتقاعد والنقل؟ 

- هذا مربط الفرس يف كل االشكاليات واملعّوقات الرتبوية ذلك أن 

الجهة تفتقد بفعل التقاعد واإللحاق رغم محدودية عددهم إضافة إىل 
النقل ومن حق أستاذ قىض عرشات السنني ومنهم من يشتغل يف معاهد 
اختياره  2004 أن يبحث عن معهد آخر يف والية من  الوالية منذ سنة 
البيداغوجي  الفراغ  هذا  ولكن  األزواج.  وتقريب  النقل  مسار  وضمن 
الرتبوي يف مختلف معاهد الوالية يتّم تعويضه باألساتذة النواب وضمن 
آليات التشغيل الهش ونحن نرفض هذه اآلليات الهشة التي ال تضمن 
حقوق األساتذة عىل اختالف آليات التعاقد ونعرف أن اإلشكال وطني 
وال يخّص املعاهد واملؤسسات الرتبوية يف جهة تطاوين فقط. مع الوزير 

تحدثنا عن التجهيزات ونقص املعدات يف الوالية واملعتمديات. 
* هناك إشكاليات حاصلة بني مئات العامل ورشكة األشغال العامة 

املتعاقدة مع املؤسسة التونسية لألنشطة البرتولية؟ 
- هذه معضلة أخرى يف واقع املؤسسات الناشطة بالجهة ذلك أن 
البرتولية عهدت وبعد الرشاكة مع الطرف  التونسية لألنشطة  املؤسسة 

الصيني كمستثمر رئييس إىل مؤسسة املقاوالت EPMM بتنفيذ 
أشغال حضرية غاز الجنوب »القرضاب« ولكن رسعان ما وجد 
وعدم  البطالة  مرمى  عامال يف   177 أنفسهم وعددهم  العامل 
اتصلنا  املشّغل.  قبل  من  أشهر  أربعة  منذ  أجورهم  خالص 
بالوالية واإلدارة العامة للمؤسسة التونسية لالنشطة البرتولية. 
الصناعة  وزارة  إىل  مراسالت  ووجهنا  التجاوب  منهم  نجد  ومل 
أوال  التعجيل  من  بّد  وال  االجتامعية  الشؤون  ووزارة  واملناجم 
املؤسسة والتعجيل بعودة  املتخلدة بذمة  املستحقات  بخالص 

العمل بحضرية القرضاب. 
* يبدو أن اإلشكاليات مع بالمؤسسة 

التونسية لألنشطة البترولية ال تقف عند هذا الحدّ 
بالنظر إلى تنصلها من االلتزامات الخاصة بعمال 

شركة البسْتنة والغراسة والبيئة؟ 
بعلم  وهذا  والغراسة  والبيئة  البستنة  رشكة  يف  العامل   -
الرؤساء املديرين العامني للمؤسسه التونسية لألنشطة البرتولية 
ومؤّسسة البستنة والغراسة والبيئة ميرون بظروف صعبة ورغم 
املؤسسة  عامل  خالف  وعىل  به  يقومون  الذي  الجبار  العمل 
مؤسسات  عدة  عىل  توزيعهم  تّم  وقد  أخرى  بواليات  نفسها 
عمومية صحية وتربوية وبلدية ولكن هم ال يتمتعون برصْف 
لالنشطة  التونسية  املؤسسة  تقدمها  التي  إبانها  يف  األجور 
والرتب   الشهادات  حسب  بالتصنيف  يتمتعون  وال  البرتولية 
وعددهم  1200 عامل هذا إىل جانب عدم متتعهم بالزيادات 
وقد  الهّش  التشغيل  باب  يف  يدخل  الوضع  وهذا  األجور  يف 
ومنهم  باألمر  املعنيني  الوزراء  من  عدد  الصدد  هذا  راسلنا يف 

وزراء الشؤون االجتامعية والصناعة.
* يبدو أن المؤسسات البترولية الوسيطة 

لم تقطع مع المناولة وهذا حال شركة المؤونة »بترو 
سرفيس« التي تنصلت من واجباتها تجاه العمال؟ 

- هذا أمر مفزع إذ أن عرشات العامل يعانون بعد هروب املشّغل 
واملعاش  املؤونة  قطاع  يف  االلتزامات  كل  من  وتنصله  فراره  ويبدو 
والسياحة واملسؤولية كام ذكرنا ذلك لوايل الجهة٬ املسؤولون يف مؤسسة 
»سيتاب« هم سبب البلية٬ وهي املتعاقدة مع رشكة »كاترين رسفيس« 
والوضع اآلن محرج للعامل الذين مل يتقاضوا أجورهم منذ ثالثة أشهر. 
مالية  صعوبات  تواجه  ال  بالجهة  البرتولية  االقتصادية  املؤسسات  إن 

ولكنها تتنصل من خدمة العامل يف الجهة.

* ماذا عن الوضع الصحي بالجهة بعد افتكاك أحقية 
االنتداب لثمانية عمَلة بالمستشفى الجهوي وأين وصل 

انتداب اإلطار الطبي وشبه الطبي؟ 
- يبقى الوضع الصحي يراوح مكانه يف ظل تنصل سلطة اإلرشاف 
انتداب 8 عملة لتسديد  التزاماتها تجاه الجهة فحتى االتفاق عىل  من 
الشغور الحاصل يف حراسة وتقديم الخدمات يف املؤسسات االستشفائية 
مل يحّقق أهدافه ومل يتم تفعيل االنتداب فامذا عن انتداب اإلطار الطبي 
أطباء  عن  نحيك  أن  دون  هذا  للصحة  عمومييني  وأطباء  الطبي  وشبه 
االختصاص يف كل املجاالت وعن األطباء يف املعتمديات واملستوصفات 
وهذا ما يدفع املواطن إىل القطاع الخاص وهو يف حّد ذاته يشهد النقص 
يف العدد والعدة وقد يضطر املواطن إىل قطع الكيلومرتات قبل الوصول 
إىل األطباء يف جربة وقابس. مطالب اهل الجهة بخصوص القطاع الطبي 
مدونة يف محارض جلسات واجتامع وزاري جهوي منذ 2020. لكْن من 

يطبق االتفاقيات؟
* وأخيرا في قطاع النقل؟

- ال يختلف األمر عن القطاعات األخرى ورشكة النقل بحكم أسطولها 
املهرتئ وعدد أعوانها املنقوص سيؤثر األمر عىل نوعية خدماتها ونحن 
مع تنويع الخطوط واستمرارية املرفق العام يف النقل وهذا ما يتطلب 

االستثامرات والتمويالت. 

سندافع يف جتمع السبت عىل حق اجلهة يف التنمية والتشغيل 

ال يعقل أن تفقد الجهة كل سنة 70 أستاذا 
لنعوضهم بالنواب وبصيغ التشغيل الهش

شركة األنشطة البرتولية لم تلتزم بتعهداتها تجاه عمال املناولة وأجورهم
 لم تصرف منذ أشهر ونطالب بتسوية وضعيات عمال البستنة وإعادة تصنيفهم 

ال يمكن الحديث عن منطقة صناعية بمصنعني فقط للجبس
 يف والية هجرها 6 آالف شاب إىل وجهات مختلفة 
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* لطفي املاكني       
أزمة  تصدير  يف  مرحليا  ولو  نجحت  أوروبا  إن  القول  يجوز  هل 
املهاجرين غري النظاميني إىل دول شامل افريقيا هذا السؤال يقف عنده 
اسبابه  يف  تشعبا  املتزايد  امللف  لهذا  واملحللني  املتابعني  أغلب  اليوم 
القادمني من دول جنوب  املهاجرين  اعداد  ارتفعت  ان  بعد  وتداعياته 
املغاربية  الدول  يف  قانونية  غري  بطريقة  واملقيمني  االفريقية  الصحراء 
ولعل ما حدث يف األيام املاضية من تطورات يف املوقف الرسمي التونيس 

يؤكد ذلك.
الجمهورية  رئيس  يخصص  ان  املتداول  أو  اليسري  من  ليس  إذ 
تذمرات وتشكيات  إىل  استنادا  السلطة  انشغال  للتعبري عن  حياّزا مهاماّ 
ترصيح  لهم  يكون  ان  دون  االفارقة  املهاجرين  ارتفاع  من  املواطنني 
التغافل عنها  اقامة قانوين وما تسببوا فيه من تجاوزات مل يعد ممكًنا 
او التساهل معها وبالتايل ال بداّ من تطبيق قوانني البالد عليهم وهو ما 
كان محل تجاذبات عديدة خاصة من قبل منظامت املجتمع املدين التي 
اعتربت يف ذلك تعديا عىل حق إنساين متعارف عليه يسمح إلي شخص 
يف التنقل واإلقامة حيث ما شاء ورغم ان رئيس الجمهورية جدد التأكيد 
عىل أنه منحرص يف من هم يف وضعية غري قانونية إال أن ذلك مل يضع 
حداّ لردود الفعل الراّافضة لفحوى خطاب الرئيس سعيد وكيفية تعاطيه 

مع املهاجرين االفارقة.
ما حصل يف األيام املاضية امر مل يكن يف الحسبان إلعتبارات عديدة 
منها ان  املتعارف عليه كون تونس بلد عبور الغلب الوافدين من الدول 
عمليات  خالل  من  للمتوسط  الشاملية  الضفة  إىل  للوصول  االفريقية 
الهجرة غري النظامية بواسطة القوارب لبلوغ السواحل االيطالية وتكشف 
االرقام املعلنة من قبل الجهات االيطالية الحجم الكبري  املقدر باآلالف 
ملن يصلون اراضيها كل سنة اضافة اىل ما يصدر من السلطات التونسية 

عن احباطها لعرشات محاوالت االجتياز الحدود خلسة وعكست الزيارة 
تونس  اىل  االيطاليني  والداخلية  الخارجية  وزيري  من  كل  بها  قام  التي 
ومقابلة كبار املسؤولني واولهم رئيس الجمهورية ما يحظى به هذا امللف 
ارتكز  والتي  الحالية  اليمني  أولوية مطلقة خاصة من قبل حكومة  من 
برنامجها االنتخايب عىل محور التصدي للهجرة غري النظامية والحداّ من 
مواقف  عن  بعيد  غري  االيطايل  املوقف  وهذا  املهاجرين  اعداد  ارتفاع 
البلدان االوروبية االخرى حتى وان مل تظهر يف واجهة االحداث  اغلب 
بل سعت اىل تغري قوانني الدخول واالقامة واللجوء وتشديد الرقابة عىل 

دا كونها ومن خالل مؤسسات االتحاد االورويب. الحدود واعادت مجداّ

* ضغوط متعددة
د األوجه اي الرتغيب  اعتمدت السياسة األوروبية عىل ضغط متعداّ
يف قبول املرشوع مع تقديم املعونات واملساعدات والرتفيع يف التأثريات 
وتخفيض  واملشاريع  القروض  بحجم  والرتهيب  سفاراتها  من  املمنوحة 
دول  تكن  ومل  محجفة  برشوط  طالبيها  عىل  والتضييق  التأشريات  عدد 
جنوب املتوسط ومنها تونس يف وضع مريح تجاه ثنائية هذه املفارقة الن 
الضغط الداخيل من منظامت املجتمع املدين مل يهدأ خاصة أن عمليات 
الرتحيل القرسى التي يرتداّد كون أحد الحكومات السابقة التزمت به مع 
ايطاليا تسعى  ان  الرتفيع يف اعداد املرحلني بل  تماّ  ايطاليا متواصل بل 
إىل تحقيق أرقام أكرب لتبني للرأي العام الداخيل أنها ماضية يف إنجاز ما 
وعدت به خالل حمالتها االنتخابية هذا باالضافة إىل مزيد فرض الرقابة 
يف املياه االقليمية ورفض التعاون مع منظامت االغاثة االقليمية والدولية.

* تحقيق الغايات
قد تكون تلك الضغوطات تسببت يف فشل مئات إن مل نقل أكرث من 

األرايض  البقاء يف  فضلوا  وبالتايل  للمتوسط  الشاملية  الضفة  إىل  العبور 
التونسية ولو مرحليا يف انتظار فرصة اخرى لتحقيق غاياتهم وقد تكون 
هناك اطراف اخرى غري معلومة تساعد هؤالء خاصة يف فرتات سابقة 
مبا  املستوجبة  القانونية  للرقابة  الخضوع  دون  واالستقرار  املكوث  من 
أوحى إليهم ان هناك تراخيًا من السلطات الرسمية ُرغم ان املتداول يف 
أوساط هؤالء املهاجرين من جنوب الصحراء ان االرايض التونسية ليست 
مستقرا نهائيا بالنسبة اليهم بل هي محطة للعبور اىل اوروبا للبحث عن 
فرص افضل للعمل والعيش لكن مدة االقامة طالت وتزايدت اعدادهم 
مبرور الوقت ومن الطبيعي ان يفرز مثل هذا الوضع سلوكات وظواهر 
اجتامعية لدى أي جالية مهاجرة بحكم اختالف الثقافات ويف الغالب ال 
يقع استيعاب مثل هذه االختالفات من قبل مجتمعات االستقبال كام 
هو الشأن بالنسبة إىل جاليتنا املقيمة يف عديد الدول االوروبية فتحصل 
السلطات  تتامهى  ما  وعادة  املختلف  اآلخر  لذلك  رافضة  فعل  ردود 
الرسمية مع ذلك املوقف املجتمعي النه هو من يعنيها بالدرجة االوىل.

 تصاعدت وترية الهجرة غري النظامية لألفارقة من دول 
جنوب الصحراء إىل تونس بعد عام 2011، الذي شهد 
أمنية  فوىض  يف  البالد  وأغرق  األمني،  الوضع  تفجر 
سهاّلت عمليات مرور املهاجرين الطامحني للعبور إىل 
أوروبا، لكن يف األعوام األخرية أصبحت تونس أرض 
توطني بوجود سوق شغل ال يقبل عليها التونسيون، 

ومتثل فرصاً لألفارقة.
تونس،  يف  أوروبا  حلم  بهم  انتهى  الذين  األفارقة 
ترحيلهم  إىل  ساعني  بني  الجدل،  يثريون  انفكوا  ما 
باستغالل حوادث مختلفة، وبني أطراف حقوقية من 
وقد  اإلنسان،  حقوق  بانتهاكات  منددة  أخرى  جهة 
الذي حدث بني عدد من أهايل والية  مثاّل االشتباك 
صفاقس مع عدد من املهاجرين آخر محطات هذا 

الجدل.
غري  املهاجرين  »تدفاّق  وصف  سعياّد  قيس  الرئيس 
النظاميني من إفريقيا جنوب الصحراء إىل بالده بأناّها 
تونس،  يف  الدميوغرافية«  الرتكيبة  »لتغيري  مؤامرة 

مطالباً برضورة اتاّخاذ »إجراءات عاجلة« لوقفها.
وأشار إىل »ترتيب إجرامي تماّ إعداده منذ مطلع هذا 
القرن لتغيري الرتكيبة الدميوغرافية لتونس« من أجل 
»توطني املهاجرين غري النظاميني من إفريقيا جنوب 
الصحراء« يف البالد، وذلك خالل ترؤاّسه يف قرص قرطاج 
لإلجراءات  ص  »ُخصاّ القومي  األمن  ملجلس  اجتامعاً 
توافد  ظاهرة  ملعالجة  اتخاذها  يجب  التي  العاجلة 
أعداد كبرية من املهاجرين غري النظاميني من إفريقيا 

جنوب الصحراء إىل تونس«.
وقال: إناّ »هناك جهات تلقت أمواالً طائلة بعد سنة 
2011 من أجل توطني املهاجرين غري النظاميني من 

إفريقيا جنوب الصحراء يف تونس«، معترباً أناّ »هذه 
الهدف  النظامية  غري  الهجرة  من  املتعاقبة  املوجات 
غري املعلن منها هو اعتبار تونس دولة إفريقية فقط، 

وال انتامء لها إىل األمتني العربية واإلسالمية«.
الديبلوماسية  األصعدة  كل  عىل  »العمل  إىل  ودعا 
للقانون  الصارم  التطبيق  مع  والعسكرية،  واألمنية 
املتعلق بوضعية األجانب يف تونس والجتياز الحدود 

خلسة«.
وحسب بيان الرئاسة التونسية، فقد اعترب سعياّد أناّ 
عي  »من يقف وراء هذه الظاهرة يتاجر بالبرش، ويداّ

يف الوقت نفسه أناّه يدافع عن حقوق اإلنسان«.

ويف خضم تزايد عمليات االعتقال والرتحيل ضدهم، 
نددت منظامت حقوقية تونسية مبا اعتربته »خطاب 
جنوب  إفريقيا  دول  من  املهاجرين  تجاه  كراهية« 

الصحراء. وقالت أكرث من )20( منظمة، بينها املنتدى 
والرابطة  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق  التونيس 
إناّ  مشرتك:  بيان  يف  اإلنسان،  لحقوق  التونسية 
القوات األمنية تشناّ حملة ضد املهاجرين. وأشارت 
إىل أناّه »تم توقيف أكرث من )300( مهاجر ومهاجرة 
النساء  من  )عدد(  فيهم  مبن  اإليقاف  مراكز  يف 
واألطفال«، مشددة عىل أناّ هؤالء أوقفوا »من دون 
نقطة عبور آلالف  تونس  لإلجراءات«. ومتثل  احرتام 
املهاجرين القادمني من دول جنوب الصحراء، الذين 
بحرية  نظامية  غري  هجرة  محاوالت  يف  يشاركون 
إيطاليا.  نحو  وخاصة  األوروبية،  السواحل  باتجاه 
للحمالت  الفوري  »باإليقاف  املنظامت  وطالبت 
األمنية املمنهجة التي تستهدف املهاجرين وعائالتهم 

وإطالق رساح جميع املوقوفني«.
اإلنسان«  حقوق  »انتهاكات  بـ  املنظامت  دت  ونداّ

التي يتعرض لها املهاجرون من »إعادة قرسية فورية 
عىل الحدود تحت تهديد السالح« ودعت السلطات 
التونسية إىل التصدي إىل »خطاب الكراهية والتمييز 

والعنرصية« تجاههم.
جمعية  حسب  ألفاً،   )20( بنحو  عددهم  ر  ويُقداّ
ساحل  من  منهم   %  60 تونس«؛  يف  »اإليفواريني 
من  بأكرث  تونس  السلطات يف  تقدرهم  بينام  العاج، 
 ،2021 فيفري  إحصائيات  حسب  مهاجر،   )7200(
ويتنقلون  الصحراء،  جنوب  إفريقيا  من  وينحدرون 
يف مجموعات، ويعملون يف الفالحة والبناء واملقاهي 

واملطاعم ومعينات منزليات.
نفذها  جرائم  سلسلة  عن  تونسية  أوساط  تحدثت 
أعامل  رجل  خطف  عملية  منها  منهم،  قليل  عدد 
أجنبي يف مدينة أريانة، وأعامل عنف وصدامات بني 
التي  تلك  تونسيني، ومنها  عدد منهم وبني مواطنني 

حدثت يف صفاقس.
واشتىك كثريون من مامرسات وسلوك عنيف لبعض 
أناّ  التونسيني  من  آخر  شق  رأى  بينام  الالجئني، 
بعد  تشكاّل  بعضها  وتضخيم،  تهويل  عمليات  هناك 
تجمعات  عىل  الضوء  تلفزيونية  برامج  سلطت  أن 
الجنوب  لألفارقة، خاصة يف مدينة صفاقس عاصمة 
األعامل  تلك  أناّ  حقوقية  منظامت  وتؤكد  التونيس. 
تعكس  أناّها  عىل  إليها  ينظر  أن  يجب  وال  معزولة، 
معاناتهم  إىل  األفارقة، مشرية  لالجئني  عنيفة  طبيعة 
لالستغالل  تعرضهم  وإىل  صعب،  إنساين  وضع  من 
البناء  أعامل  يف  استغاللهم  ومنه  أنواعه،  مبختلف 

واإلنشاء والفالحة بأجر زهيد.
* حنان الجابيل

هل صدّرت أوروبا أزمتها إلى شمال إفريقيا؟

التضييق على املهاجرين غري النظاميني الجبارهم على املكوث بدول جنوب املتوسط

الهجرة غير النظامية لألفارقة من دول جنوب الصحراء

اتهامات، استغالل ومن يقف وراء الظاهرة فهو يتاجر بالبشر
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 فشل السياسات الليربالية عّمق األزمة االقتصادية 
وأجرب املاليني عىل البحث عن فرص أفضل للعيش

الهجرة
 غير 

النظامية
تشري أرقام املنظمة الدولية للهجرة التنقل أّن ما يزيد عن 5 ماليني 
من سكان العامل غريوا بلدانهم االصلية السباب عديدة تأيت يف مقدمتها 
تدهور أوضاعهم االقتصادية حيث يربز التفاوت داخل البلد الواحد جراء 
السياسات الليربالية التي غيّبت االبعاد االجتامعية املفرتضة ان تلتزم بها 
الحكومات لضامن االستقرار والرفاه لشعوبها كام هو الحال يف منطقة 
الهجرة  من  تهدأ  ال  موجات  ماضية  سنوات  منذ  تعرف  التي  املتوسط 
عرب القوارب تسببت يف عديد الفواجع بفقدان املهاجرين غري النظاميني 
لحياتهم اثناء عبورهم إىل الضفة الشاملية للمتوسط. ورغم تلك الفواجع 
فإّن ال يشء تغري من جانب الدول مقصد املهاجرين بتجاهلها ملعاناتهم 
من  وال  املستوجبة  باملنافع  والتمتع  اإلقامة  يف  بحقهم  االعرتاف  وعدم 
بلدانهم االصلية التي تبحث عن مصالحها بدرجة أوىل مع تلك الدول 
ملوجات  للتصدي  االمنية  املقاربة  اعتامد  يف  لرشوطها  والرضوح  الغنية 

الفارين من أوضاع مرتدية تفاقمت بسبب االزمة العاملية.
تنقل  بحركة  عالقة  يف  املنجزة  والبحوث  الدراسات  مختلف  تعترب 
)طبعا  اقتصادية  اسبابها  التنقالت  تلك  أغلب  أن  العامل  يف  االشخاص 
دون القفز عىل الالجئني بسبب الحروب والرصاعات العرقية( إذ ان ما 
يتعرض له املهاجر يف مسار رحلته الطويلة مثال ذلك القادمني من عمق 
الصحراء االفريقية ميثل مشقة ال يقدر اي كان عىل تحملها لكن الحلم 
بالوصول إىل الضفة الشاملية من املتوسط يجعلهم يتحملون املصاعب 
التي توصف باالهوال من قبل العارفني مبا يتعرضون له من قبل بارونات 

املتاجرة باالشخاص وبالتايل هم عرضة ملختلف عمليات االبتزاز.
* القاسم املشرتك

يظل القاسم املشرتك للمهاجرين من مختلف الوجهات هو الهروب 
نُّصبت  التي  الحكومات  عليهم  متارسه  الذي  االجتامعي  الحيف  من 
عليهم بالقوة وحتى التي انتخبوها اذ فشل جميعهم يف تغيري واقعهم 
بخضوعهم لالمالءات الخارجية خاصة يف عالقة بالديون املرتاكمة وتعطل 
التي  املتوسط  تعانيه دول جنوب  ما  الحقيقية وهذا  التنمية  محركات 
باتت املصّدر األول للمهاجرين غري النظامني يف اتجاه السواحل االوروبية 
والسواحل االيطالية بالدرجة األوىل التي وصلها عىل مدى أشهر السنة 
مرتفع  عدد  وهو  نظامي  غري  مهاجر  ألف   90 عن  يزيد  ما  الحالية 
مقارنة مبا تّم تسجيله خالل سنة 2021 وقبلها سنة 2020 وهو ما جعل 
الخالف يتوسع بني ايطاليا وفرنسا حيث اتهمت وتقصد ايطاليا فرنسا 
الشعوب  استغلت  النها  أوروبا  يحصل من زحف عىل  ما  بسبب  بأنها 
ايطاليا عىل  تقدر  ال  مزمنة  تصارع مشاكل  وتركتها  ومازالت  االفريقية 

تحملها لوحدها.

* الحلول الحقيقية
التي  الخانقة  االقتصادية  االزمة  زادت 
يف  املهاجرين  ازمة  تعميق  من  العامل  يعيشها 
العامل إذ ضيقت اغلب الدول التي يقصدونها من 
التجمع  او  الدخول  من  املنع  واجراءات  قوانني 
اىل  املتطرف  اليمني  صعود  بعد  خاصة  العائيل 
مل  التي  حتى  االوروبية  الدول  اغلب  يف  الحكم 
مثل  االحزاب  من  النوع  هذا  مثل  عنها  يعرف 
اىل  الفاشية  السويد يف حني عادت  ما حصل يف 
من  قرن  حوايل  بعد  ايطاليا  يف  السلطة  واجهة 
دمى  »فراتايل  حزب  فوز  بعد  موسيليني  حكم 
»جورجيا  بزعامة  إيطاليا«  »إخوة  إيطاليا« 
ميلوين« التي اصبحت رئيسة للحكومة االيطالية 
عىل  حصولها  وعكس  املايض  اكتوبر  شهر  منذ 
العامة  اغلبية كبرية من االصوات يف االنتخابات 
تهيمن  باتت  التي  التخوفات  سبتمرب   25 يوم 

عالقة  االجانب يف  وجود  من  ايطاليا  وأولها  االوروبية  املجتمعات  عىل 
وهذا  كذلك  الثقافية  والثوابت  االجتامعي  واالستقرار  والجرمية  باألمن 
رّوجت  الذي  برنامجها  لتنفيذ  واسعا  هامشا  الحكومة  هذه  يعطي  ما 
له يف حملتها االنتخابية واملرتكز اساسا عىل الحد بشكل كبري من تدفق 
وعدم  »المبادوزا  النظاميني عىل سواحل جزيرة  غري  املهاجرين  قوارب 
الخضوع ألي التزامات أوروبية بقبولهم أو الحديث عن رضورة إدماجهم 
الفائز  اليمني  النسيج االقتصادي واالجتامعي استنادا إىل أن تحالف  يف 
االيطايل  املجتمع  تركيبة  التي متيز  الخصوصيات  أن  االنتخابات يرى  يف 

أصبحت مهددة جراء تزايد االجانب من مختلف جهات العامل.
* سياسة الضغط

االورويب  باالتحاد  والعدل  الداخلية  لوزراء  األخري  االجتامع  عكس 

الخيار الذي تعتربه مجمل دوله ملواجهة تدفق املهاجرين غري النظاميني 
خاصة بعد وصول اآلالف من أجانب دول البلقان غري تركيا حيث متكنوا 
لذلك  االورويب  الفضاء  دخول  من  اوضاعهم  استغلت  شبكات  بواسطة 
متت الدعوة إىل ذلك االجتامع ملزيد تشديد الرقابة عىل الحدود ومامرسة 
الضغوط عىل الدول الراغبة يف االلتحاق باالتحاد االورويب برضورة منع 
هؤالء املهاجرين وهو ما رسعت بتنفيذه رصبيا من خالل ترحيل اعداد 
من املهاجرين اىل تركيا وهذا ما حصل لعدد من التونسيني الذين فضلوا 

البوابة الرصبية عىل املغامرة عرب البحر وما يحّف بها من أخطار.
* محارصة املنابع

مل يقترص الضغط عىل الدول الراغبة يف االنضامم إىل االتحاد األورويب 
الذي دفعها إىل  بل سلط بدرجة اوىل عىل دول جنوب املتوسط األمر 
النظامية من خالل توفري  الهجرة غري  محارصة »منابع« انطالق قوارب 
معدات املراقبة واملالحقة التي باتت تجوب املتوسط كام حرصت الدول 
األوروبية عىل تقديم الوعود مبزيد ضّخ املساعدات للحكومات والقبول 
يقع  ما  وهذا  اراضيها  من  املرحلني  باستقبال  تلزمها  اتفاقيات  بامضاء 
حلول  عن  البحث  بدل  ذلك  وكل  اسبوعيا  التونسيني  لعرشات  حاليا 

حقيقية لغياب املشاريع ذات التشغيلية الحقيقية.
* لطفي املاكني

بثينة  النشطاء  إيقاف   2023 فيفري   27 ليلة  تّم 
البحرية  مبنطقة  غالم  وأسامة  الصغري  ووسام  الخليفي 
بوضع  تتعلق  حائطية  ورسوم  كتابات  خلفية  عىل   1
الحريات يف تونس، وقد تّم اإلذن باالحتفاظ بهم ملدة 
امللك  عىل  باالعتداء  تتعلق  عام  حق  بتهم  ساعة   48

العام وهضم جانب موظف واالستعصاء.
 10 إحالة  فيفري   24 يوم  تّم  آخر  جانب  ومن 
النيابة  عىل  العرائس  أم  معتمدية  شباب  من  نشطاء 
ومدنية   سلمية  احتجاجات  خلفية  عىل  العمومية 
ومطالبات بالحق يف التشغيل بناًء عىل اتفاقيات سابقة 
وإبقاء  بأربعة منهم  االحتفاظ  تّم  الحكومة، وقد  مع 
ستة بحالة رساح ومتت إحالتهم عىل الدائرة الجناحية 
مارس   16 يوم  لجلسة  بقفصة  االبتدائية  للمحكمة 

جانب  وهضم  العمل،  حرية  تعطيل  أجل  من   2023
وكانت  الغري،  مبلك  عمدا  واإلرضار  عمومي،  موظف 
التحركات  تجاه  بعنف  تدخلت  قد  األمنية  القوى 

بالجهة
من  هام  لعدد  القضائية  املتابعة  تتواصل  كام 
الشباب يف مختلف جهات البالد عىل خلفية تدوينات 
تحركات  إثر  أو  اإلجتامعي،  التواصل  شبكات  عىل 
نقابية وحقوقية سلمية مع تعمد واضح لرضب الحق 

النقايب والحق يف التعبري واإلحتجاج السلمي
والكرامة  الحرية  أجل  من  املدين  اإلئتالف  إن 

والعدالة االجتامعية وبناًء عىل ما سبق يجدد:
- دعوته إىل اإلطالق الفوري لكل املعتقلني والكف 
واالحتجاج  التعبري  يف  حقهم  وضامن  مالحقتهم  عن 

الذي تّم فرضه بفضل التضحيات الغالية ألبناء وبنات 
الثورة التونسية

- مساندته املطلقة لكل أشكال التعبري املدين مبا 
يف ذلك االحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش 
والتفقري والتجويع وضّد تالعب السلطة الحالية مبصري 
التونسيات والتونسيني ونسف آمال وانتظارات الثورة 
املاضية  للعرشية  املتخلفة  املقاربات  ذات  باعتامد 

وسنوات الديكتاتورية.
واإليقافات  للقوة  املفرط  باالستعامل  تنديده   -
مع  التعامل  عوض  النشطاء  واستهداف  العشوائية 
وجهة  وسامع  أسبابها  وتفّهم  بإيجابية  االحتجاجات 
نظر أصحابها، وتحذيرها من مغبّة االنزالق نحو دولة 
تنتج سوى  ومل  عقود  ملدة  تجريبها  تّم  التي  البوليس 

مزيٍد من تعفني املناخ العام ورضب الثقة بني املواطنني 
ومؤسسات الدولة

– دعمه للقوى الّشبابية واملواطنية الحية ملواصلة 
نضاالتها، حتى تبقى قّوة ضغط مستمرة ومؤثّرة عىل 
التنمية  سياسات  مراجعة  أجل  من  الحكم  منظومة 

ومقاومة الفساد واحرتام الحقوق والحريات؛
والهياكل  الهيئات  كل  مع  التنسيق  إىل  -دعوته 
القانوين لكّل املحالني  الدعم  املعنية، من أجل تقديم 
املحاكمة  يف  بالحق  منها  إميانا  القضاء  عىل  عشوائيا 
العادلة ورفضا الستعامل القضاء لتصفية الحساب مع 

الحركة الشبابية والحقوقية.
والكرامة  الحرية  أجل  من  املدين  االئتالف   *

والعدالة االجتامعية

من أجل إطالق رساح نشطاء احلركة الشبابية واحلقوقية والنقابية

  رغم آالف الضحايا في المتوسط 
مازال الطرف األوروبي متشبًثا 

»بالخيار األمني« لمنع المهاجرين
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تفاعالت عديدة ومستمرة بني مختلف رشائح املجتمع التونيس بخصوص 
تواجد االجانب من جنوب الصحراء خاصة بعد املوقف املعلن من قبل الرئيس 
غري  من هم يف وضعية  اعداد  ازدياد  أمام  الرتاخي  عدم  قيس سعيد برضورة 
قانونية ورغم تأكيده مرة أخرى عىل عدم استهدافهم من قبل اي كان اال ان 
واالسباب  عنه  املختلف  لآلخر  تقبل مجتمعنا  متواصل يف عالقة مبدى  الجدل 
التي أدت اىل مثل بعض الترصفات اليومية تجاه هؤالء االجانب وهذا ما توقف 
البالد  عرفتها  التي  الهجرات  تاريخ  يف  املتخصص  بوقرة  عمر  الباحث  عنده 

التونسية وتأثريها عىل تركيبتها الدميغرافية.
كام بنينّ اهمية العمل عىل ترسيخ قيم االنفتاح الحقيقي عىل عمق القارة 
االفريقية باعتبارها االمتداد الطبيعي مبختلف مكوناته لتونس من خالل الدور 
الذي تقوم به املؤسسة الرتبوية وإىل ذلك قدم رؤيته لكيفية التعاطي مع ملف 
املهاجرين االفارقة مبا يجنب ردود االفعال املترسعة وما لها من تداعيات عىل 

الصورة التي ستنطبع عىل مجتمعنا وبالدنا إقليميا ودوليا.
التي  الجاليات  عن  نعرف  ان  ميكن  ماذا  االخرية  االحداث  مع  تزامنا   *

استطونت يف تونس عىل مدى العقود املاضية؟
ـ ما يجب التأكيد عليه يف البداية ان هناك عىل االقل جزء كبري من مكونات 
ان  التوضيح  البالد ويجدر  التي عرفتها  الهجرات  امتداد ملوجات  الشعب هي 
هناك نوعان كبريان من الجاليات األوىل جاءت من اجل االستيطان خصيصا وهو 
ما يعرف باملصطلح االستعامري ونذكر هنا الفنيقيني والرومان بعد 105 ميالدي 
االتراك  مع  االمر  وكذلك  قرطاج  بناء  واعادوا  بربصة  هضبة  مسحوا  والذين 
ا النوع الثاين من الجاليات فهي  والفرنسيني الذين استحوذوا واستقروا بالبالد أمنّ
االندلسيني  االستعامر ونعني هنا  قلنا عنه  ما  أو  االستيطان  نية  لديها  تكن  مل 
حيث استقروا يف مناطق بعيدة عن املدن والعمران وهذا ما كان خالل فرتة 
حكم عثامن داي نهايةالقرن 16 بداية القرن 17 مثل تستور وزغوان بالرتكيز 

عىل االنشطة الفالحية واالقتصادية.
كذلك املالطيون مل تكن لهم نية االستقرار بالبالد اذ ان فرتة بقائهم كانت ما 
بني 40 و50 سنة ومازالت أثارهم موجودة مثل منطقة مالطة الصغرية بتونس 
عن  بحثا  قدموا  الذين  االيطاليني  ذكر  دون  الجاليات  عن  الحديث  ميكن  وال 
الفالحة والفقراء من  العاملني يف  اغلبية املهاجرين هم من  باعتبار ان  العمل 
الجنوب االيطايل وقد انترشت زراعة الكروم واىل ذلك قدوم الليبيني اىل تونس 
يف فرتة أوىل سنة 1911 ومن االحتالل االيطايل لبالدهم ثمنّ الفرتة االخرية سنة 

2011 بعد االحداث التي عرفتها ليبيا حينها واغلبهم عادوا اىل بالدهم بالرغم 
اقام  تراوحت ما بني مليون ونصف مليون حيث هناك من  اعدادهم  ان  من 
فرتة  الروسية يف  الجالية  كذلك  املدن  ببعض  استقروا  او  الشوشة  لفرتة مبخيم 
ثورة 1917 ببنزرت وهم من الطبقة االرستقراطية والعسكريني من رتب عالية 

وكان اندماجهم عاديا.
* هل حصلت اشكاليات يف عالقة باندماج هذه الجاليات داخل املجتمع 

التونيس حينها؟
ناته الدميغرافية مع من كانوا  ـ استطاع الشعب التونيس ان يدمج يف مكونّ
مستعدين لذلك وبالتايل مل نر اشكاال مثارا يف عيش هذه الجاليات ضمن االطار 
الدميغرايف وحتى الجالية اليهودية فإننّها استقرنّت مبناطق محددة مع املحافظة 
عىل خصوصياتها العقائدية والدينية دون ان تندمج باالشكال املتعارف عليها 
مثل الزواج واالختالط اذ انهم حافظوا عىل تلك الحدود يف عاداتهم وتقاليدهم 

وهذا امر مفهوم.
و17   16 القرنني  فرتة  خالل  حصل  ما  ونعني  أكرب  وهو  اآلخر  االستثناء 
من تجارة الرق اذ مورست عىل ذوي البرشة السوداء هذه التجارة وهؤالء مل 

يندمجوا مثل البقية ضمن النسيج االجتامعي التونيس.

السوداء بل شملت كذلك ذوي  البرشة  الرق مل تقترص عىل دون  وتجارة 
البرشة البيضاء ونقصد هنا ما كان يعرف بالعلوج يف تونس ومنهم الشيخ تحيفة 
وهو يف االصل اطرد من اسبانيا بعد ان كانت له رتبة عالية من الديانة املسيحية 
لكن بوصوله اىل تونس غريكل يشء حتى ديانته وألف كتابا يف تلك الفرتة يربز 
البرشة  ذوي  من  كاتبا  نجد  ال  باملقابل  واالسبان  األتراك  بني  الحضاري  الرصاع 

السوداء ألف كتابا لنفس الحقبة بحكم ان ظروفهم مختلفة.
* كيف تفرس الرتويج لعديد الهواجس يف عالقة بوجود االجانب خاصة 

من ذوي البرشة السوداء يف بالدنا؟
ـ يجب التمييز هنا بني شيئني مختلفني اذ ان من عاشوا فرتة طويلة داخل 
الدميغرافية التونسية هم من ذوي البرشة السوداء اندمجوا بنسبة كبرية داخل 
املجتمع وهم منترشون بجميع الجهات مع محاولة دامئة لالبتعاد يف التعامل 
ضمن ذلك االطار الدميغرايف عىل أساس اللون والعرق لكن الرتاكامت الداخلية 
والقيمية والثقافية هي التي جعلت البعض يترصف بتلك الطريقة تجاه هؤالء 

اما فرديا او جامعيا.
كام ان ما يحصل االن فيه اجحاف كبري تجاههم مرده ما نعيشه يف هذه 
التونسيني  ان هناك شعور طاغ لدى عموم  اذ  االستقرار  املتسمة بعدم  الفرتة 
من هذا الغريب القادم الذي ال نعرفه وال نعرف ماذا يخطط له وهو شعور 
يتولد يف االزمات ويزيد من االحساس بالرفض والخوف بالرغم من ان العنف 
والجرمية غري مرتبطة بهؤالء كام يريد البعض الرتويج له الن هناك فئات اخرى 
الننا  التعلة  هذه  ليست  وبالتايل  قانونا  املجرمة  السلوكات  تلك  نفس  متارس 
ن حقيقة يف هذه املجموعة القادمة إلينا نتساءل ملاذا نخاف منها  عندما نتمعنّ
ومثل هذه  االقوياء  الذكور  من  اي  شبابية ويف صحة جيدة  غالبيتها  وهي يف 
املعطيات تثري الكثري من املخاوف لتنمو يوما بعد يوم مع ان هناك من يعتمد 
التفزيع عند اثارة موضوع االجانب من ذوي البرشة السوداء القادمني من بلدان 

جنوب الصحراء.
التي متر  الصعبة  القبول بهم يف مثل هذه األوضاع  امكانيات  * ما هي 

بها البالد؟
ونتعامل معه  االمر  نتفهم  وان  فيه  املبالغ  الخوف  نبتعد عن  ان  علينا  ـ 
ونتقاسم  شوارعنا  يف  نراهم  ان  نريد  ال  ملاذا  انفسنا  ونسأل  املناسبة  بالطرق 
معهم واقعنا والجواب كونهم ميثلون اآلخر املختلف عنا يف ثقافته وتقاليده وهو 
ما يولد االحساس بالخوف وهو ما مل نستطع التخلص منه يف عالقة باالجانب 

من  غريهم  مع  مختلفة  كانت  املعاملة  ان  حني  يف  السوداء  البرشة  ذوي  من 
الذين قدموا إىل البالد سابقا لكن الننا نحبهم فاننا ترصفنا بطريقة مغايرة وهذا 
يدل عىل أننا نعيش مشكال حقيقينّا يتمثل يف عدم قبولنا بالعيش املشرتك مع 

املختلف عنا ثقافيا.
وتلك االشكالية تعرضت لها يف بحويث االكادميية اي كيفية تقبل مجموعة 
دميغرافية مختلفة وادماجها، هذا يحتاج إىل مؤسسات تقوم بذلك الدور وهي 
يف املجتمعات الحديثة فعالة وهنا اقصد املدرسة حيث ان مدرستنا ومن خالل 
برامجها وقوانينها قادرة ولو جزئيا عىل ذلك اذ انها تشجع عىل القبول باالخر 
دون  عام  باستعراض  العوملة  بسبب  الحاصلة  للمتغريات  تعرضها  خالل  من 
الخوف  القناعات واملبادئ حيث يربز  تثبيت تلك  تدقيق وهذا ما يربره عدم 
من هؤالء ذوي البرشة السوداء الننا مل نركز يف برامجنا التي تدرس عىل تاريخ 
افريقيا وجغرافيتها وال نربز مآثر هؤالء ال نصا وال صورة وهذا ما توقنّفت عليه 
بحكم اختصايص وبحويث كام انه من املفارقات ان االغلبية تردد اشعار عنرتة بن 
شداد وال تعلم انه اسود البرشة وعاش الجزء االكرب من حياته فاقدا للحرية فجلنّ 
كتبنا املدرسية منقولة عن تاريخ غرينا دون الرتكيز عىل امتدادنا الجغرايف وهذا 
أمر مهمنّ لتجاوز مثل هذه االوضاع التي يعيشها الن هناك وقائع تبني ان مثل 

هذه السلوكات املتخوفة والرافضة لالجانب من ذوي البرشة السوداء متفشية 
لدى الناشئة تجاه أقرانهم.

* أي ترابط بني ما يحدث حاليا وسعي االتحاد االورويب اىل جعل شامل 
افريقيا منصة تستوعب آالف املهاجرين األفارقة؟

التوجهات  هذه  مع  متاهت  السابقة  الحكومات  احد  ان  بلغني  ما  ـ 
باملهاجرين  باالحتفاظ  للقبول  التونسية  بالبالد  الدفع  اىل  الساعية  االوروبية 
الذين ترفض بلدان شامل املتوسط قبولهم مع تقديم املساعدات املادية وهذا 
اسلوب معتمد من الجانب االورويب من اجل مزيد إغالق حدوده رغم ان اغلب 

هؤالء يسعون لتحسني ظروف عيشهم.
* أال يستدعي مثل هذا الوضع التنسيق بني دول شامل افريقيا؟

ـ مايجب توضيحه ان تونس هي االقل دول شامل افريقيا التي تواجه مثل 
هذه  التدفقات املهجرية مقارنة بغريها من دول املنطقة مثل املغرب والجزائر 
وليبيا اال ان القاسم املشرتك لجميع انظمة املنطقة هي ابعاد هذه املجموعات 
التاريخ  النها ترى فيها خطرا مع االشارة اىل ان املنطقة كانت يف فرتة ما من 
امتدادا لطريق جلب العبيد والذهب من منطقة ما تحت الصحراء اضافة اىل 
عنرص هام يتمثل يف هيمنة الطريقة التيجانية )باملفهوم الديني( عىل شعوب 
تلك البلدان حيث تكون سلطة شيوخها اقوى من السلطة الرسمية وبالتايل ال 
بد من فهم مثل هذا االمتداد يف العالقة بني الساحل والصحراء مع التأكيد عىل 
رضورة معالجة املوضوع بأكرث حكمة وواقعية بعيدا عن اي تطورات خطرية 
او سيكون بني  قامئًا  تنسيقا  ان هناك  اعتقد  لذلك ال  بلد خصوصية  لكل  الن 
املؤسسات الرسمية لدول شامل افريقيا يف عالقة بهذه التدفقات من املهاجرين 

من دول جنوب الصحراء.
* ماذا تقرتحون للتعاطي مع هذه الوضعية لتجاوز معيقات تفهم اآلخر 

املختلف؟
ـ ظاهرة الهجرة ليست مستجدة الن الجميع وبكل دول العامل عىل دراية 
والصد  واملنع  الزجر  أنواع  كل  انتهجت  السلطات  وكل  وانعكاساتها  بأسبابها 
الدميغرافيا  اندماجهم ضمن  أسباب  توفري  العمل عىل  خرينّ  من  هناك  وكذلك 
املتواجدة بتقنني ذلك االندماج من خالل مؤسسات الدولة النه ميكن ان ترفض 
اطراف من مكونات املجتمع وجودهم لالسباب التي ارشنا إليها يف بداية حديثنا 
وهذا ما يحصل اخذا يف االعتبار ان السلطة مجربة عىل مامرسة مهامها عىل 
الحيز الجغرايف املتعارف عليه قانونيا استنادا اىل الرشعيات املتفق عليها ومنها 

رشعية االنتخاب وهذا امر مفهوم.

الباحث عمر بوقرة لـ»الشعب«
  علينا ان نبتعد عن الخوف املبالغ فيه لوجود 

أفارقة جنوب الصحراء وتفهم الواقع والتعامل معه

الحوار المجتمعي

* حوار لطفي املاكني

 كتبنا المدرسية تغيب عنها افريقيا 
وعمقها التاريخي والجغرافي 

 التراكمات الداخلية والقيمة الثقافية جعلت البعض
 يتصرف فرديا وجماعيا تجاه المهاجرين األفارقة

 أغلب الجاليات التي دخلت بالدنا عرب التاريخ لم تكن غايتها االستيطان بها
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قبل شهر رمضان:

شهد األسبوع املنقيض كثريا من األحداث املتعلقة بوجود األفارقة جنوب 
الصحراء يف تونس حيث تراوحت األحداث بني ما هو مؤسف عكس ما يختزنه 
البعض من متثالت عنرصية لقضية الهجرة، وبني أحداث مهّمة قد تعدُّ إيجابية 
إىل  نحتاج  ال  وقد  مقاربة  أجل  من  الصحيح  الطريق  األمور عىل  تضع  لعلّها 
الكثري من الجهد لتبني الطريق السالكة يف معالجة مسالة الهجرة دون عنرصية 
أمضتها  التي  الدولية  واالتفاقيات  القانون  احرتام  كراهية وهو  ودون خطاب 

البالد التونسية.
الذي جاب شوارع  التونيس  املدين  الشبايب  التحرك  األحداث هو  أول  إن   
العاصمة انطالقا من شارع الواليات املتحدة االمريكية وصوال إىل شارع الحبيب 
استقالة  الرسائل هي عدم  الحدث من رسائل. وأول  بورقيبة وما تضمنه هذا 
الضيقة وهو ما  الحزبية  العام رغم تعّففه عىل الرصاعات  الشأن  الشباب من 
يف  ينجح  مل  زال  ما  التونيس  الفرد  يحيط  الذي  العام  التفاهة  نظام  أن  يعني 
رسم  يعيد  حيا  لتونس ضمريا  أن  وثانيا  استهالكية.  كائنات  إىل  األفراد  تحويل 
البوصلة كلام تشابكت الطرق وضاعت املعايري وهو قادر عىل الحركة والتنظّم 
يف حركة اجتامعية )ضيق الوقت مل مينع حركة اجتامعية مطلبها األسايس رفض 
خطاب العنرصية من التشكل واإلعالن عن نفسها والتحرك مع قدرة كبرية عىل 
الثالثة فمفادها أن تونس ليست عنرصية. وإضافة إىل  الرسالة  التحشيد(. أما 
هذا الحدث البارز شهدت البالد حدثا مهاّم متثل يف ظهور إعالمي للرئيس قيس 
سعيد ليوضح عدة نقاط وليحّد مام قد يحصل من انفالت، عرب التوصية وتوجيه 
مؤسسات الدولة اىل إنفاذ القانون الذي تضمنها الخطاب الجديد. ورغم متسك 
التوطني ومخططات االستيطان فإن  بالحديث عن مسألة  الرئيس قيس سعيد 
الصيغة الجديدة للخطاب كانت أوضَح٬ مام يحّد من إمكانات التأويل العنرصي 
للخطاب ويهّدئَ من حامسة املتحفزين ملثل هذه املناسبات إلفراغ ما بهم من 

شحنات عنرصية.

قلنا إن الكثري من األحداث املؤسفة قد حصلت لعل أكرثها وقعا هو حالة 
التخفي  إىل  واضطرارهم  بالدنا  ربوع  يف  األفارقة  إخوتنا  عاشها  التي  الرعب 
والتغيب عن الدراسة او العمل وحتى التنزه وفق عديد الشهادات ومن ذلك 
مثال إعالن الطلبة التوقف عن الدراسة اىل حدود 06 مارس الحايل ولجوء بعض 
العائالت من الجالية اإليفوارية إىل سفارتهم بسبب طردهم من املحالّت التي 
يتسّوغونها ومطالبتهم بالعودة إىل بلدهم... وقد ال يكون املجال مناسبا لذكر 
األحداث وتعدادها. إن هذا الوضع الطارئ الذي طرحته قضية املهاجرين من 

األفارقة جنوب الصحراء يف تونس يستوجب أوال 
حال عاجل يتمثل يف تطبيق القانون. أما منطلق 
من  كل  عىل  يكون  أن  فيجب  القانون  تطبيق 
العنرصية  االعتداءات  يف  تورطهم  يف  يشتبه 
كام يجب أن ينفذ القانون عىل هياكل الدولة 
بكّل  االلتزام  عرب  وذلك  نفسها  التونسية 
التقرير  جاء  ما  َوفق  أمضتها  التي  االتفاقيات 
من  العاملي  االتفاق  تنفيذ  ملتابعة  الطوعي 
أجل الهجرة اآلمنة واملنظمة والنظامية الصادر 
من  هائال  كاّم  تضّمن  والذي   2022 أفريل  يف 
التي ميكن  القوانني واالتفاقيات والربوتوكوالت 
أن متثل أساسا متينا لوضع عقالين. وهو وضع 
وبسط  التونسية  الحدود  حامية  بني  يراوح 
املعايري  احرتام  وبني  ناحية  من  الدولة  سيادة 
الدولة  أمضتها  التي  واالتفاقيات  الدولية 

التونسية من ناحية أخرى. 
االلتزام باالتفاقيات

الدولة  رسمتها  التي  األهداف  جملة  يف  بوضوح  تظهر  املقاربة  هذه  إن 
أهداف   05 تضمن  والذي  آنفا  املذكور  التقرير  خالل  من  لنفسها  التونسية 
األدلة  عىل  تقوم  التي  الهجرة  مجال  يف  السياسات  تعزيز  وهي  اسرتاتيجية 
أساسا  واستعاملها  واملحينة  الدقيقة  املعطيات  جمع  ذلك  يف  مبا  والتخطيط 
للسياسات الحكومية. وثانيا النهوض بالهجرة املنظمة وحامية حقوق املهاجرين 
القانونية وتعزيز توافر  الهوية  للوثائق  املهاجرين  وهو ما يعني ضامن حيازة 
ومرونة وسائل الهجرة النظامية. كام يعني أيضا حامية حقوق املهاجرين عرب 
وتعزيز  التمييز  أشكال  كل  عىل  والقضاء  الهجرة  يف  الضعف  أوجه  معالجة 
الحامية واملساعدة والتعاون القنصيل عىل امتداد دورة الهجرة وخاصة متكني 
املهاجرين من االندماج. ويتمثل املحور الثالث يف العمل عىل الحد من الهجرة 
غري النظامية عرب تقليص الدوافع نحو الهجرة، ومنع االتجار بالبرش ومكافحته 
العنرصي  الخطاب  لزرع  املثايل  اإلطار  بالبرش هو  االتجار  أي  العنرص  ألن هذا 
ويتمثل  االستيطانية.  األهداف  ذات  العنرصية  اإلجرامية  الكيانات  ولتكوين 
املحور الرابع يف تعزيز مساهمة املهاجرين يف التنمية وذلك عرب خلق ظروف 
تساعد املهاجرين عىل املساهمة يف التنمية. ويتمثل املحور الخامس يف تعزيز 

التعاون الدويل يف مجال الهجرة عرب الرشاكات الضامنة للهجرة اآلمنة. ويف انتظار 
الوطنية للهجرة فإن هذه االهداف ميكن أن تكون منطلقا  إقرار االسرتاتيجية 
أساسيا لفعل حكومي عقالين يراوح بني واجبات الدولة األمنية وبني ما تحمل 

عليه من احرتام الحقوق.
تخوّفات من تداعيات الخطاب العنصري

بخصوص  حدث  ملا  الخطرية  التداعيات  إىل  سابق  مقال  يف  نبّهنا  لقد 
املهاجرين األفارقة جنوب الصحراء ومنها ردود فعل بعض البلدان ممن تربطنا 
عدد  يف  خاّصة  تجّسمت  تونس  تجاه  واقتصادية  تجارية  تعاون  عالقات  بهم 
من بيانات االستنكار الرسمية اإلفريقية ويف دعوات الحذر التي وّجهتها بعض 
السلطات إىل رعاياهم يف بالدنا إىل جانب حمالت املجتمع املدين الدويل ضّد 
الخطاب العنرصي والتي أعطت انطباعا عن أّن هناك ظاهرة تحامل واعتداءات 
املتشّددة  التيّارات  بعض  أن  إىل  أيضا  التنبيه  وميكن  املهاجرين  عىل  واسعة 
وخاصة منها االمجموعات اإلرهابية قد تستغّل ذلك لتوجيه سهامها نحو بالدنا، 
كام أّن دول جنوب أوروبا املعنية بوجهة املهاجرين ستستغّل ذلك ملزيد الضغط 
عىل بالدنا وابتزازها عرب خطاب مغلّف يهدف إىل مزيد جّر بالدنا لتكون حرس 
الحدود الجنوبية ألوروبا ويظهر ذلك خاّصة من خالل خطاب وزير الداخلية 

اإليطايل الذي قفز عىل الفرصة لدفع تونس إىل لعب دور الرشطّي.  

شهر  خالل  االستهالك  لسلة  األولية  املعطيات  تشري 
ندرة  تنامي  مع  األسعار  يف  ارتفاع  إىل  املقبل  رمضان 
األولية وتلقى مسألة  املواد االستهالكية  الحصول عىل 
ندرة املياه بتأثرياتها عىل اسعار الخرض والغالل وهذا 
األسواق  يف  امللتهبة  املواد  لهذه  املستهلك  يالحظه  ما 
باألمطار  املتصل  الطبيعي  العامل  االسبوعية وان كان 
الكايف  بالشكل  السدود  امتالء  وعدم  نقصها  إىل  يعود 
بالخرض  األخرى  للواليات  املمولة  املناطق  يف  وخاصة 
والغالل ومنها جندوبة حيث انخفض منسوب السدود 

يف بوهرمتة ومالق. 
الصادرات  وتنمية  التجارة  وزيرة  دعوات  أن  يبدو 
االستهالك  ترشيد  إىل  رجب  بن  كلثوم  الجديدة 
وهي  صدى  لها  تجد  ال  قد  األسعار  عىل  والضغط 
منها  وخاصة  األسواق  تزويد  أحوال  باستمرار  تراقب 
سوق الجملة للخرض والغالل ببرئ القصعة ولعل األمر 
املكلف يف هذه األسواق ليست الخدمات التي دعت 
إىل تعصريها وخاصة يف الجناح رقم 4 املخصص للغالل 
بل ان االمر مرتبط بانتظام التزويد ومدى توفر املواد 
عىل  الطلب  ارتفاع  أمام  خاصة  االستهالكية  الفالحية 

اغلب املنتوجات قبل شهر رمضان. 
للفالحة  التونيس  االتحاد  رئيس  نائب  زغدان  بن  معز 
املواد  ان  املستهلكني   مطمئنا  أكد  البحري  والصيد 
شهر  خالل  متوفرة  ستكون  االستهالكية  الفالحية 
هذا  خالل  البيض  استهالك  حجم  ان  وكشف  رمضان 
الشهر سيكون يف حدود الكمية املنتجة املقدرة ب 150 

بيضة وان االستهالك قد يصل إىل 175 مليون  مليون 
يقدر مبليون و 200  الحليب  الوطني من  اإلنتاج  وان 
الف  و800  مبليون  استهالك  معدل  مقابل  لرت  الف  
لرت استهالك يومي بفارق يناهز 600 الف لرت ويرتفع 
إىل  ليصل  رمضان  شهر  الشهر،  هذا  خالل  االستهالك 

مليونني و200 الف لرت. 
اما اسعار اللحوم الحمراء فهي مرشحة إىل االرتفاع ولن 
وذلك  دينار   37 عند  الواحد  للكيلوغرام  السعر  يقف 
بارتفاع الطلب خالل شهر رمضان ويعزو عضو النقابة 
التونسية للفالحني عزيز بوحجبة مسؤول االنتاج ذلك 
كلفة  من   ٪  70 متثل  التي  االعالف  أسعار  ارتفاع  إىل 
اإلنتاج إضافة إىل ارتفاع االعالف املركبة ب 60 ٪ هذا 
الخشنة ويقف دعم  ارتفاع أسعار االعالف  إىل جانب 
القطيع  حاجيات  من   ٪  30 عند  اإلنتاج  عىل  الدولة 
تغطية  عند  يقف  للفالح  اإلنتاج  عند  البيع  وسعر 
سعر  إىل  وبالنسبة  ربح  هامش  تحقيق  دون  الكلفة 
الواحد من لحم الضأن سيصل خالل شهر  للكيلوغرام 

رمضان 42 دينار.
شح المواد الغذائية

هذه املعطيات التي يسعى املتدخلون يف الشأن اإلنتاج 
الفالحي من إداريني ومنتجني وفالحني إىل تنسيبها من 
حيث الوفرة والسعر تتناقض مع املعطيات املقدمة من 
قبل وكاالت التصنيف من ذلك وكالة »فيتش رايتنغ« 
األساسية  الغذائية  املواد  شّح  أزمات  تزايد  تؤكد  التي 
املنتوجات  ألسعار  املتواصل  باالرتفاع  عالقة  يف  وذلك 

عدم  بإمكانية  عالقة  ويف  جهة  من  العامل  يف  الفالحية 
الالزم من جهة أخرى، خالل  النمو االقتصادي  تحقيق 

األشهر األوىل من سنة 2023.
املخاطر  ان  ذاته،  السياق  يف  »فيت«  وكالة  وأكدت 
الغذائية مرشحة لالرتفاع وذلك يف إطار تقييمها لقطاع 
مداخيله  تطور  مستوى  عىل  واملرشوبات  األغذية 
االقتصادية  التحديات  تصاعد  من  محذرة   2023 يف 
االستهالكية  املقدرة  عىل  ووطأتها  واالجتامعية 
للتونسيني، وفق تقرير أصدرته منتصف فيفري 2023 

حول قطاع األغذية واملرشوبات بتونس.
نهم املساحات الكربى 

اعتربت الوكالة ان زحف الضغوطات التضخمية وأزمة 
ميزان املدفوعات الخارجية إضافة إىل ضعف إمكانيات 
يف  تتسبب  أن  شأنها  من  عوامل  هي  للتوريد  البالد 
تقليص رشائح املستهلكني من ذوي املداخيل الضعيفة 

واملتوسطة عىل مستوى اإلنفاق الغذايئ.
وقّيم التقرير بشكل عام قطاع األغذية واملرشوبات يف 
الدميغرايف  النمو  نسب  بارتفاع  تأثره  اىل  مشريا  تونس 
والتوسع العمراين الكبري وكذلك تطور حصص اإلنفاق 
عىل الغذاء واملرشوبات متوقعة تطورها خالل السنوات 

األربعة القادمة.
األغذية  قطاع  حول  رايتنغ«  »فيتش  تقرير  وقدم 
والزراعة، معطيات تهم امليزان التجاري الغذايئ وتطور 
أهم  عىل  عالوة  الكربى  التجارية  املساحات  قطاع 
التطورات يف ما يتعلق باملنافسة بني الرشكات الوطنية 

املجال  االستثامر يف هذا  الجنسية ووضعية  ومتعددة 
وإمكانية تطوره يف ظل اإلطار الرتتيبي املنظم له.

30 ٪ من المدخول على الغذاء 
يذكر أنه وفقا آلخر إحصائيات املعهد الوطني لإلحصاء 
ارتفع  قد  الغذاء  أسعار  مؤرش  فإن  التضخم،  حول 
بحساب  1ر14باملائة  بنسبة  الفارط  جانفي  شهر  يف 
االنزالق السنوي ويرجع ذلك باألساس إىل ارتفاع أسعار 
البيض )29.6 باملائة( وأسعار لحم الضأن )28.1 باملائة 
والزيوت الغذائية 23.5 باملائة ولحم االبقار 21 باملائة 
ومشتقات الحبوب 9ر16 باملائة والغالل 9ر14 باملائة(.

كام اشارت نتائج املسح الوطني لالستهالك الصادرة يف 
1ر30  سنويا  ينفق  التونيس  أن  إىل  املايض  فيفري   10
غري  واملرشوبات  الغذائية  للمواد  مداخيله  من  باملائة 
مقارنة  النسبة  هذه  ارتفاع  ظل  يف  وذلك  الكحولية 
مؤرش  ارتفاع  بفعل  الفارطة  الخمس  السنوات  مبعدل 
توسع  وتواصل  جهة  من  العائيل  االستهالك  أسعار 

العجز.
شهر  خالل  واملرشوبات  الغذائية  املواد  إىل  وتنضاف 
رمضان املواد االستهالكية املوردة والتي ارتفعت قيمتها 
بفعل الحرب األوكرانية الروسية بنسبة 20 ٪ وهذا ما 
وحتى  التجاري  امليزان  يف  العجز  تنامي  عىل  ينعكس 
التوريد مل يحد من هذا  الديوانية عىل  املعاليم  فرض 

العجز املتفاقم مع شهر رمضان. 

* ناجح مبارك 

استمرار التزويد مع ارتفاع منتظر يف أسعار اخلرض والغالل واللحوم 

إنفاذ القانون، تطبيق االتفاقيات الدولية وشباب تونس ضمريها احلي
* طارق السعيديمتابعة لقضية المهاجرين:



15 اخلميس 2 مارس 2023 - العدد 1736 
محطات

ألف حتّية لبالبل احلرّية 08 مارس  اليوم العالميّ للمرأة 

من  وجنيسها  الّسامء  تعاليم  عليها  تحالفت  الزّمن،  قهرها  املرأة، 
تعاليم األرض، وضعّيتها الّدونّية استحالت لعنة تالحقها وتالحق اإلنسانّية. 
لن تتجاوز البرشيّة مرحلة ما قبل الّتاريخ ولن تقرب ماضيها البائس ما مل 

يحصل القطع نهائّيا مع عقدة تفّوق آدم واضطرار حّواء إىل اسرتضائه.
أراغون-  لويس  الفرنيّس  والّروايّئ  الّشاعر  إلزا«-  يقول عنها »مجنون 
»املرأة هي مستقبل الرّجل«، وفيها يقول األديب املهجرّي ميخائيل نعيمة 
»الرّجل واملرأة جناحا طائر واحد هو البرشيّة«، ويقول عنها شيخ الّثوريّني 
كارل ماركس« الّتغّيات االجتامعّية العظيمة مستحيلة دون ثورة نسائّية، 

وتقّدم أّي مجتمع يقاس من خالل وضع املرأة فيه«.
نضاالت املرأة )إفرادا وجمعا( فصل من مسرية اإلنسانيّة الطّامحة إىل 
رحلة  يف  الثوريّة  الطبقات  تاريخ  من  وجزء  الطّويل  ليلها  ظلامت  تجاوز 
مقاومتها لعذاباتها وبحثها عن تحّررها وتحّرر املجتمع للقطع مع مايض 
ِسري  من  بعض  لإلنسان.  اإلنسان  استغالل  زوال  موجبات  ونحت  البؤس 
معلّقات.  تُعّد  أن  فعال  تستحّق  الّشعوب  ثورات  يف  ومساهامتهّن  الّنساء 
تاجيّة  بأحرف  أسامءهّن  كتنب  أيقونات  مسرية  من  العيّنات  هذه  دونكم 

منارة  وستظّل  كانت  بنضاالت  التّاريخ  وطبعن 
للثّورينّي رشقا وغربا.

* نوّال السّعداوي/ المروق 
على طاحونة الشّيء المعتاد

»أنا أقول الحقيقة والحقيقة متوّحشة وخطرية« 
)نّوال الّسعداوي(.

يف  »امرأتان  وال  أنثى  تكون  أن  اختارت  ما 
امرأة«]عنوان إحدى رواياتها[. عاشت حاملة ورحلت 
حاملة. كان هاجسها أن ال تكون -هي وبنات جنسها- 
لقانون  من خضوع  بّد  ال  كان  وإذا  قطيع.  يف  رقام 
جربّي تسلّطّي يف مجتمع دولته غول ابتلع الجميع، 
الرّجال  من  أكرثيّة  تقهر  رجاليّة  عقليّة  إىل  يحتكم 
وتدوس فيه عىل عامل النساء. إذا كان ال بّد من ذلك 
فلتكن جزءا من القطيع الغاضب. كانت واعية بأنّها 
»امرأة يف زمن ال يريدون فيه إالّ الجواري والعبيد. 
إلغاء  فيه  يحاولون  زمن  يف  يفّكر  بعقل  ُولِدت 
العقل«. يف هذا اإلطار تتنزّل عذاباتها ومالحقاتها من 
سلطة عسكرتاريّة بريوقراطيّة ميزتها استعداء الفكر 
وتعليبه ومن إكلريوس يستمّد سلطته وسطوته من 

عراقة مؤّسسة دينيّة رسميّة هي األزهر. يف سّن الثاّمنني تسامت عىل أناها 
كدأبها دوما وذابت يف األنا الجامعيّة. اختارت أن تكون مّواال من مواويل 
عنها  رغام  تحتفل  أنّها  تدرك  وهي  التّحرير،  ميدان  يف   2011 يناير  ثورة 
لها،  ليس  موضوعيّا  عامل  غريها.  به  سينعم  الّنجاح-  له  كُِتب  -إذا  بعرس 
مذيعة  سألتها  معامله.  نحت  يف  لتساهم  الويالت  عانت  جيل  عامل  ولكّنه 
كتاباتها. فكان جوابها »كالّ، يجب  إمكانيّة تخفيف حّدة  2018 عن  سنة 
أكرث  بات  العامل  ألّن  عدوانيّة  أكرث  أكون  أن  يجب  أكرث رصاحة.  أكون  أن 
طالت  إطار حمالت  يف  الّسادات   األعرج  الّسالم  بطل  سجنها  عدوانيّة«. 
جّل  معارضيه، وتلّكأ خلفه حسني مبارك يف إطالق رساحها. ومل يفرج عنها 
إالّ بعد شهر من اغتيال سلفه )06 أكتوبر 1981(. رحل الرّئيس »املؤمن« 
نّوال  إسم  وسيظّل  مبارك.  الثّورة  وكنست  يكن،  مل  فكأن  التّاريخ  وتقيّأه 
وعنادها  علمها  غري  لها  سالح  ال  التي  الحديديّة  للمرأة  صنوا  الّسعداوي 
ومثابرتها يف إعالء ما ارتأت أنّه الحّق، املرأة التي ثارت عىل أنوثتها، انترصت 
لبنات جنسها وعانقت أحالم الثّوريّن نساء ورجاال. وسيبقى نضالها منارة 

لألجيال الالّحقة.
نّوال  تُكرّم  أن  يزال(  )وال  باألعاجيب  الحافل  تاريخنا  مهازل  من 
الّسعداوي من جهات أكادمييّة وبحثيّة أمريكيّة وأوروبيّة وآسويّة، وُتّكن 
من التّدريس وإلقاء املحارضات يف جامعاتها وتظّل غريبة حيث يجب أن 
تُكرّم: بني بني جلدتها من املرصينّي واألعراب. فيا أّمة ضحكت من جربوت 

حّكامها األمم.
* آنّي هوفا كنفاني/ المرأة االستثنائيّة

كانت  »فلسطينيّة  درويش:  محمود  الثّورة  شاعر  قول  فيها  يصّح 
الهوى  فلسطينيّة  والثّقافة،  والتّنشئة  املولد  دامناركيّة  وستظّل.  تزل«.  ومل 
واالنتامء واالنغراس. جّسدت بحّق وبكامل الوعي وااللتزام البعد األممّي 
ألطفال  وفائها  يف  املرأة  هذه  استثنائيّة  الفلسطينيّة.  للقضيّة  واإلنسايّن 
أجلها  من  استشهد  التي  وللقضيّة  الحزين«  الربتقال  ولـ»أرض  فلسطني 
الّسابعة  )فتاة  نجم  حسني  مليس  أخته  ابنة  صحبة  كنفاين  غّسان  زوجها 

عرشة سنة( صبيحة الّسبت 08 جويلية 1972يف بريوت. جاءت لبنان مطلع 
أن  وهالها  عنه  سمعت  موضوع  لحيثيّات  استكشاف  زيارة  يف  الّستينات 
تجهل حقيقته. جاءت ضيفة فاستطابت البقاء وباتت أكرث عروبة من كثري 
من العرب العاربة. ملّا اغتال املوساد زوجها كانت ال تزال بعُد شابّة يافعة 
-عاصمة  بريوت  يف  البقاء  ومبسؤوليّة  بوعي  ترّدد،  دون  سنة(.آثرت   32(
بلد الحروب والزّوابع بال منازع- لتنقطع إىل رعاية األطفال من مخيّامت 
إىل  العودة  عىل  الثّقافيّة«  كنفاين  غّسان  »مؤّسسة  خالل  من  فلسطينيّة 
بلدها الذي جرى تصنيفه يف أكرث من مرّة كــ»أسعد مكان يف العامل«. لقد 
أدركت أّن غّسان سيعيش من خالل كتبه ومن خالل األطفال. فظلّت وفيّة 
إلرثه وُحلُمه أكرث وفاء.  يف كّل لقاءاتها لدوريّات وتلفزات عربيّة ال مكان 
للتّذّمر يف ما تقول. بعد 50 سنة عىل رحيله تؤكّد بشكل جزمّي أّن غّسان 
ظّل بغيابه -ورمّبا بسبب غيابه- أكرث حضورا، »إنّهم يقتلون األجساد ولكّن 
الفكرة والّروح ال تُقتل... أحيانا أتخيّله جالسا معنا«. كتبت عنه رسالة يف 
مجلّة اآلداب البريوتيّة عرشين سنة بعد اغتياله عنوانها »إىل غّسان زوجي 
وأستاذي«، رسالة سيكون كّل تعليق عليها استنقاصا من قيمتها وخدشا يف 

نبل مشاعر كاتبتها التي وهبت نفسها لفلسطني ولطفليها فايز وليىل دون 
كبري ضجيج: »لقد أعطيتني ما يقرب من إحدى عرش سنة هي أجمل ما 
يف حيايت وأشّدها أهّميّة. وهي سنوات أعّب منها العزمية من أجل مواصلة 
الّسنوات الّصعبة القادمة... يوما ما ستصبح فلسطني ذلك العامل الذي أردت 

أن تهديه إىل مليس وفايز وليىل وجميع األطفال الذين ال عامل لهم«.   
* فيروز/إعصار الغضب السّاطع

»لوال فريوز لكنت يتيم األّم.. صوت فريوز وطني«. )مارسيل خليفة(. 
مالئيّك  بصوت  لبعلبك«  الّسابع  »العمود  القمر«،  »جارة  تتلو  عندما 
الّسامء وتصطّف  األديان، تطرب مالئكة  املذاهب وتندحر  قرآنها  تتالىش 
التّغريد واإلنشاد، تطرب بانتشاء صلوات  لتغادر علياءها وتنضّم إىل عامل 
يف هيكل الحّب املنساب من حنجرة بلبل قُّدت فقط لتغرّد. ينتصب لبنان 
واملعابد  الكنائس  ترّدد  ساطع،  لغضب  خّفاقة  راية  موّحدا،  أوحد  واحدا 
حيّنا..سرنجع  إىل  يوما  »سرنجع  والّشوارع  والخنادق  واألزقّة  واملساجد 
خرّبين العندليب«. فريوز ال تشدو وإمّنا ترتّل، ترتنّم. ال أحد يحّق له اختزال 
فسيفساء لبنان غري فريوز بإجامع مل تبحث عنه يوما وقلّدها إيّاه اللّبنانيّون 
والعرب واألصوات الحرّة يف أرجاء املعمورة. فريوز هي الّشدو ملّا ينساب 
ترتيال، لبنان وقد تحّرر من سطوة األديان. سحر الرّشق وفتنة الغرب. الرثوة 
الوحيدة التي أفلتت من االحتكار واستحالت ثروة الجميع. الحنجرة وقد 

أكسبت الكلمة مذاقا هو عىل البشاعة احتجاج.
* ألكسندرا كولونتاي/ الشّيوعيّة الثوريّة

املاركسيّة  املبادئ  واعتنقت  طبقتها  عن  انسلخت  التي  البورجوازيّة 
خاضتها  التي  املعارك  كّل  يف  انخرطت  ومامرسة.  كتابة  لها  وأخلصت 
وإقامة  القيرصيّة  ربق  روسيا من  لتحرير  الّروسيّة  الدميقراطيّة  االشرتاكيّة 
املجتمع االشرتايكّ. نارصت القضايا الّنسائيّة يف كّل مكان، حارضت وأقامت 
يكون  لن  املرأة  تحّرر  أّن  اعتربت  ولكّنها  عاصمة،  من  أكرث  يف  الّندوات 
االقتصادّي  الّنظام  بتغيري  إالّ  يحدث  لن  التّغيري  وأّن  املجتمع  بتحّرر  إالّ 
 1905 ثورة  الثالثة:  الّروسيّة  الثورات  يف  كولنتاي  شاركت  واالجتامعّي. 

املناشفة والخصم  وثوريتْ فيفري وأكتوبر1917. يقول عنها مارتوف زعيم 
لينني  فقط،  شيوعيّان  روسيا  يف  »يوجد  لينني  وزعيمهم  للبالشفة  العنيد 
ومدام كولونتاي«. خالل الحرب األهلية )1918( التي هزّت روسيا ووضعت 
الثّورة عىل كّف عفريت وهّددت بصفة جّديّة دولة البالشفة كان لها رشف 
الّنضال يف جبهة القتال. يُحسب لها الّدور الّريادّي يف تشكيل كتلة حزبيّة يف 
ما عرف باملعارضة العاّمليّة ضّدا لتوّجه زعيمْي الحزب البلشفي: تروتسيك 
الذي  الحزب ولينني  الّنقابات لسلطة  العمل وإخضاع  الّداعي إىل عسكرة 
الّنقابات  إىل تكني  بالّدعوة  تروتسيك  بتلطيف طرح  املوقف  تعّمد ترير 

من هامش من االستقالليّة.   
* روزا لوكسمبورغ/ الّثوريّة الحالمة

»إّما االشرتاكيّة وإّما الرببريّة«. تلك هي روزا، الحمراء بحّق واألمميّة 
يشهد  البولنديّة(  )وهي  األملانيّة  الثّورة  سبيل  يف  استشهادها  بصدق. 
بأمميّتها، وتسلّلها إىل روسيا لاللتحاق بالثّورة الّروسية األوىل 1905 يكشف 

مدى رومنسيّة هذه الثوريّة الحاملة.
اإلرث  نقاوة  عىل  وصيّة  نفسها  رزوا  اعتربت  الّنضاليّة  مسريتها  طيلة 
االستعباد  من  العاملة  الطّبقة  لتخليص  ثوريّة  كنظريّة  املاركيّس 
الطبقّي. يف سبيل الوفاء لنظريّة ماركس ترّدت عىل رفيقها كارل 
كّل  له  ويقّر  الّنظريّة  باألبّوة  الجميع  له  يعرتف  الذي  كاوتسيك 
أسسها  واضعْي  وفاة  بعد  املاركسيّة  بابا  بكونه  ماركس  تالمذة 
مع  اصطّف  حاملا  باالرتداد  رجمه  من  تخجل  مل  وأنجلز.  ماركس 
بورجوازيّة بالده يف حربها االمربياليّة ناعتة إيّاه بــ»قائد املستنقع«.

وريثا  سواه  أحدا  يرى  ال  الذي  برنشتاين  ادوارد  نرش  عندما 
نظريّة  مراجعة  حول  مقاالت  سلسلسلة   )1886( ألنجلز  رشعيّا 
ماركس يف مفصلها األسايّس املتعلّق بحتميّة انهيار الّرأسامليّة وشّدد 
عىل أّن الّرأسامليّة أثبتت قدرتها عىل تجاوز أزماتها الّدوريّة، وعليه 
تظّل الحركة هي كّل يشء والهدف ال يشء. املطلوب من االشرتاكيّني 
االكتفاء بتحسني وضع العاّمل وليس الرّهان عىل الثورة االشرتاكيّة 
مبا هي إنهاء مع الّنظام الّرأساميّل. ردت روزا بعقليّة املؤتن قوال 
وفعال عىل تراث ماركس خصوصا واملاركسيّة عموما بشكل ساخر 
كثفته يف معادلة مفادها إذا كان برنشتاين عىل حّق فإّن االشرتاكيّة 
الّدميقراطيّة ذاتها )املقصود حزب االشرتاكيّة الّدميقراطيّة ونضاالته 
كام بات ينظّر لها برنشتاين( ليست رضوريّة. أزمة الّرأسامليّة يف 
مرجعيّات روزا هيكليّة وليس دوريّة.الهدف الّنهايّئ للثورينّي الثورة 

وليس اإلصالح، االشرتاكيّة أو الّسري قدما إىل الرببريّة.  
يف خضم الثورة األملايّة )1918/ 1919( واستفحال الثورة املضاّدة كانت 
سبارتكوس  رابطة  زعيمة  روزا  رأس  أّن  إىل  بالترّصيح  تحيل  الّدالئل  كّل 
تهجر  ال  أن  فّضلت  ذلك  ومع  مطلوب.  ليبنيخت-  كارل  دربها  -ورفيق 
الّساحة، ومل تفّكر حتّى يف االختباء.خرّيت أن تقاسم الطّبقة العاملة أفراحها 
وأتراحها، هزامئها وانتصاراتها، إذ ال يليق بالثورّي أن ينسحب من املعركة 
لينني نرسا٬ وما أخطأ. واعتربها خصومها ومجادلوها  الجّد. اعتربها  ساعة 

العقل الثاين بعد ماركس٬ وما أخطؤوا.  
* جميلة بو باشا/إحدى أيقونات الثورة الجزائريّة   

املرأة يف الثورة الجزائريّة، شموخها، عزّها، فخرها وكربياؤها. »الجزائر 
أّمنا« وليس فرنسا. ذلك هو نشيد جميالت الجزائر: جميلة بوحريد/جميلة 

بوعزّة/ جميلة بوباشا.
ألقي القبض عليها سنة 1960 يف الثانية والعرشين بتهمة وضع قنابل 
تعرّضت  ما  لتفضح  منربا  محاكمتها  شّكلت  الفرنسينّي.  تجّمع  مناطق  يف 
إليه من تعذيب وحيّش. تحّولت محاكمتها إىل فضيحة يف الجزائر وفرنسا. 
سارتر/  بول  جون  أراغون/  لويس  معها:  يتعاطف  أن  عىل  العامل  أجربت 
باتت  لوحة  يف  رسمها  الذي  بيكاسو  العاملّي  الرّّسام  بوفوار/  دي  سيمون 
مرجعا. ُحكم عليها باإلعدام كام هو منتظر. ومل يقع اإلفراج عنها إالّ مبوجب 

اتّفاقيّات إيفان 1962.
التّعذيب ما أفقدها الوعي مرارا وأفلتت  التي كان نصيبها من  هذه 
من اإلعدام مبا يشبه رضبة الحّظ، الّنضال عندها وسام يُعتّز به دوما وال 
يُتفاخر به أبدا )شأنها شأن جميلة بوحريد التي رفضت عرض  الرّئيس عبد 
العزيز بوتفليقة عضويّة مجلس األّمة(. تاريخها الّنضايّل تاج يزيّن مسريتها 
وليس مطيّة وبّوابة العتالء املناصب. ذلك ما ترجمته عمليّا عقب إعالن 
التّلفزيون الجزائرّي لقامئة الثّلث الرّئايّس ملجلس األّمة يف عهد الّريس عبد 
»لقد  الجزائرّي:  العاّم  الّرأي  إىل  رسميّة  رسالة  رّدها يف  كان  تبّون.  املجيد 
أن  وأريد  كمواطنة  حيايت  إىل  بعدها  وعدت  كمجاهدة...  بالدي  خدمت 

أبقى كذلك«.

* الطايع الهراغي

استمرار التزويد مع ارتفاع منتظر يف أسعار اخلرض والغالل واللحوم 
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ويف  أخرى  بعد  سنة  عنها  والعزوف  االنتخابات  مقاطعة  نسبة  تزداد 
الدميقراطي٬  االنتقال  دائرة  توسعت  أن  بعد  الدميقراطية  الدول  أغلب 
إالّ أن نسبة املشاركة يف الشأن االنتخايب تشهد اليوم تذبذبا يصل أحيانا 
إىل نسب ضئيلة ال ميكن أن يستمر ذلك إذ أن تداعياتها عىل العملية 
لألبحاث  العريب  املركز  نظم  الظاهرة  هذه  لتحليل  خطرية  الدميقراطية 
إيف  »جون  األستاذ  أثثها  دولية  محارضة  تونس  السياسات  ودراسة 
دورماجون« )Jean-Yves Dormagen( أستاذ العلوم السياسية بجامعة 

مونبولييه-فرنسا.
أربعة  امتداد  عىل  تتواصل  كانت  التي  االنتخابية  الحمالت  اصبحت 
أسابيع باهتة ومل يعد هناك سجال انتخايب بعدما كانت هذه الحمالت 
ومناظرات  إعالمية  وتغطية  ونقاش  محتدين  ومنافسة  حامسا  تشهد 
تلفزية وغريها من التنافس الرشيف والتفاعل مع نبض الشارع. إال أن 
العامل أصبح يعيش اليوم عىل وقع عزوف عن االنتخاب أو لنقل التغيب 
السياسية  العملية  معّوقات  أهم  من  وهو  االنتخاب  واجب  أداء  عن 
كن تفسري ذلك العزوف يف أبعاده النفسية واالجتامعية  الدميوقراطية، وميمُ
والسياسية، بحالة من النفور وانعدام الثقة يف املسار السيايس املتبع من 
النخبة السياسية. لإلشارة فإن هذه الظاهرة ال تقترص عىل تونس فقط 
الدميوقراطية  يف  عراقة  األكرث  ومنها  البلدان  معظم  تنسحب عىل  وإمنا 
واكتسبت شعوبها تقاليد يف املامرسة السياسية الحرة ويكون االنتخاب 
الوسيلة إىل ذلك. إن دراسة ظاهرة العزوف االنتخايب معقدة جدا إذ أن 
الدرس االجتامعي علمنا ان نحلل املعلوم يف حني ان الظواهر املجهولة 

يبقى تحليلها معقدا. فهل ان هذا العزوف مرتبط بطبقة اجتامعية؟ أم 
هو مبستوى ثقايف؟ ام بجهة دون غريها؟ أم هو مرتبط بالفئات العمرية؟ 
ام هو مرتبط بنوعية االنتخابات سواء كانت رئاسية أو برملانية أو قطاعية 
وهو  جدا  مرتفعة  االنتخابات  عن  االقبال  نسبة  كانت  لقد  بلدية؟  أو 
الناخبني عن املرتشحني إال أن  التنافس االنتخايب ورضا  مؤرش عىل مدى 
الفرتة األخرية بدأت تمُظهر لنا نسبة عزوف تجعلنا نتساءل عن مرشوعية 
هذا املرتشح او الجهة أو الحزب أو املنظمة وبقطع النظر عن النتائج فإن 
تواتر العزوف واستمراريته يضعنا امام إشكالية مركزية غاية يف الخطورة 
من يحكم؟ وبأي نسبة؟ وكيف سيجعل من نظام الحكم مشرتكا وطنيا؟ 
العامل إىل أن نسبة اإلقبال أصبحت دون 50  نتائج االنتخابات يف  تشري 
يف املائة وتدّل استطالعات الرأي أن نسبة العزوف ستتطور وبالتايل عىل 
الباحثني واملحللني دراسة الظاهرة وتقديم الحلول لصناع القرار قبل ان 
الوطني  النسيج  يشق  وتصدعا  متزقا  املشرتكة  الوطنية  القواسم  تشهد 

االقتصادي واالجتامعي.

بين التقطع والمقاطعة
املائة  يف   50 حوايل  ان  واالجتامعية  االسرتاتيجية  الدراسات  نتائج  تدّل 
اظهروا  املائة  يف   29 ان  حني  يف  مستقبال  االنتخابات  يف  يشاركوا  لن 
استعدادهم للمشاركة يف االنتخابات الترشيعية وباملقابل تذبذبت نتائج 
األحزاب  وطبيعة  الدميقراطي  واملناخ  االنتخابية  الربامج  حول  البقية 
هنالك  ان  النتائج  أظهرت  السابقة  االنتخابية  تجاربهم  وعن  املشاركة. 

من اقترصت مشاركتهم يف انتخابات دون غريها )رئاسية ترشيعية بلدية 
قطاعية( أو دورة دون األخرى وإن كانت هذه النسبة تقارب 60 يف املائة 
فإن موقفها من املشاركة غري ثابت وبالتايل فهي كتلة انتخابية يصعب 

التعامل معها حسب الدراسات العلمية.

العزوف االنتخابي والتفاوتات االجتماعية واالقتصادية
مل تعد الربامج االنتخابية للمرتشحني مرتبطة مبتطلبات وحاجات املجتمع 
خاصة فئاته الهشة بقدر ما أنها أصبحت تخدم فئة معينة. وامام تقلص 
الفئات  نسبة  تطور  وبالتايل  الفقر  نِسِب  وازدياد  الوسطى  الفئة  نسبة 
ثل أكرث من 80 يف املائة من السكان وهي التي أصبحت  الضعيفة التي متمُ
متثل الخزان االنتخايب يف أغلب دول العامل وألن الهوة اتسعت بني الفقراء 
يتضح  االنتخابات  عن  والهشة  الضعيفة  الفئات  عزوف  فإن  واألغنياء 
انتخابيا جاء  قانونا  فهنالك  إشكاال معقدا  نتائجها  ويتطور ويجعل من 
انخفضت  كلام  املقاطعة  نسبة  ارتفعت  كلام  إذ  املعادلة  هذه  نتيجة 
مشاركة الفئات الشعبية الضعيفة وبالتايل ازدادت مشاركة طبقة األغنياء 
وكلام انخفضت نسبة املشاركة ازدادت مشاركة الطبقات الضعيفة هذا 
القانون االنتخايب مل نجد ما يمُخالفه يف اغلب املحطات االنتخابية يف أغلب 

الدول الدميقراطية.
* أحمد 

* ناجح مبارك 

مل يتمكن نرص الدين النصيبي وزير التكوين املهني والتشغيل السابق من 
استعادة تشغيل وتأطري مراكز التكوين املهني عىل اختالف اختصاصاتها 
صفاقس  يف  والجنوب  وسليانة  وباجة  الكاف  يف  الشامل  بني  مواقعها 
أجل  من  التكوين  مراكز  غلق  حاالت  تتعدد  حيث  وتطاوين  وقابس 
إعادة الهيكلة ولكن الهيكلة تتأخر ويتواصل تأجري املسؤولني واالطارات 
دون جدوى هذا إىل جانب حاالت تدليس الشهادات يف مراكز التكوين 
ألبنائهم  بالشهادات  فيها  يطالبون  االولياء  فيها  يظل  واخرى  املتعددة 
التكوينية  االختصاصات  وتعدد  تنوع  من  بالرغم  هذا  جدوى.  دون 
ومن   .٪  70 إىل  الخاص  القطاع  يف  التشغيلية  الطاقة  فيها  تصل  والتي 
آفاق  املتكونني عىل  أبواب  تفتح  ما  التكوين  املطلوبة يف  االختصاصات 

العمل وفرصه بالخارج.
مركز الفتاة الريفية بالكاف وأربعة مراكز للتكوين املهني باملعتمديات 
املهني  التكوين  املكونون مهاهم وتواصل وزارة  يبارش فيها  معطلة وال 
ذلك  من  منجز  عمل  دون  واالداريني  واملكونني  اإلطارات  أجور  رصف 
حالة مركز التدريب املهني بالكاف مع وعد بفتح مركز للتكوين املهني 
بتاجروين وكل هذه املراكز املوجودة حربا عىل ورق تم رصد االعتامدات 
لها من دعم البنك االسالمي للتنمية لتبلغ الكلفة النظرية للمرشوع 22 
مليون دينار وهذا األمر توقف املستشارون يف التدريب وان تم التقدم 
مل  والتجهيزات  املعدات  فإن  والرسس  الكاف  يف  املراكز  بناء  أشغال  يف 
مراكز  وهي  بالدهامين  املهني  التكوين  مركز  يشمل  األمر  وهذا  تتوفر 
انتظار  يف  تقني  مؤهل   بشهادة  منها  الشاب  ليتخرج  الجهة  تحتاجها 

شهادة مؤهل تقني سامي.
التكوين املهني يف واليات تونس  وحال مراكز 
الكربى بني تونس اريانة وبنعروس ال يختلف 
عن األمر يف الكاف وسليانة وباجة وهي مراكز 
تحتاج إىل تأهيل واعادة هيكلة وتصور لشعب 
تكوين جديدة مرتبطة مبا تحتاجه املؤسسات 

االقتصادية الصناعية الفالحيةوالتجارية وعدة مشاريع اما تأخر إنجازها 
أو بقيت حربا عىل ورق مع االتفاقيات املربمة من ذلك مرشوع أحداث 
اكادمية للتكوين املهني يف تصنيع مكونات السيارات ذلك أن األنشطة 
واعدة يف هذا القطاع والذي يضم 280 مؤسسة مختصة يف صناعة قطع 
الغيار واملكونات الجانبية للسيارات الحديثة التقليدية والكهربائية و80 
٪ من هذه املؤسسات هي مؤسسات مصّدرة. واألمر ال يقف عىل قطاع 
السيارات صنعا وتجهيزا وتركيبا بل عدة اختصاصات واعدة وذات قدرة 

تشغيلية عالية ال تزال رهن الدرس فقط.

25 ألف خرّيج سنويا 
يبلغ عدد خريجي مراكز التكوين املهني سنويا 25 ألف خّريج حسب 
املعطيات املقدمة من قبل اإلدارة العامة للوكالة التونسية للتكوين املهني 
ومن هؤالء الخريجني الشباب من زاول تكوينه باملراكز التسعة للتكوين 
بتونس الكربى والتي تنظم دوريا أياما مفتوحة للربط بني الخريجني يف 
يف  مختصة  عاملة  يد  عن  الباحثة  االقتصادية  واملؤسسات  املراكز  هذه 
أخرى  مختصة  ومؤسسات  السيارات  والكرتونيك  االلكرتونيك  امليكانيك 
عمل  عقود  عىل  يحصل  من  الخريجني  هؤالء  ومن  تقنية  صبغة  ذات 
نافذة مفتوحة عىل  التي هي  الرتبصات  التخرج ومن خالل  قبل  حتى 
ومن  االختصاصات.  متعددة  واملؤسسات  املصانع  يف  املستمر  العمل 
عب املطلوبة شعبة التكوين يف اللحام وحسب اإلدارة العامة  هذه الشُّ
للتكوين املهني فإن 70 ٪ من خريجي مراكز التكوين املهني الصناعي 
الفالحي والتقني يجدون الشغل خالل األشهر الثالثة التي تيل التخرج. 
وان 60 ٪ من هؤالء املتكونني ميضون عىل عقود أولية يف األشهر األوىل 

قبل التخرج.
املهني  للتكوين  العامة  اإلدارة  حسب  تونس  وتويل 
الطبية  وشبه  الطبية  املهن  يف  للتكوين  اهتاممها 
املرطبات  وصنع  واللحام  وامليكانيك  واالكرتونيك 
والطبخ والبناء وهي مهن ذات قدرة تشغيلية عالية 
ومن الخّريجني وبنسبة 3 ٪ يحصلون عىل عقود عمل 

بالخارج ويبلغ عدد الخريجني سنويا 25 الف وحسب الباحث واملدرب 
املهني فاخر بن رمضان فإن آفاق التشغيل بعد التخرج من مؤسسات 
التكوين املهني واعدة رشط حسن اختيار برامج التكوين واالختصاصات 
التجهيزات واملعدات املالمئة وهذا من دور  املالمئة والرتكيز عىل توفري 
الوزارة كام أن آفاق التشغيل واعدة ال يف تونس فقط بل يف بلدان أخرى 
مثل كندا واملانيا وفرنسا التي غمضت عىل عقد تكوين طباخني ومهنيني 

يف السياحة ومثة قطاع التكوين يف مهن رعاية املسنني أيضا.

مالءمة الحتياجات الصناعيين 
إن إعادة هيكلة مراكز التكوين املهني والوكالة الوطنية للتكوين املهني 
تثمني  إىل  بالدنا  فيه  تحتاج  ظرف  ويف  املطلوبة  األولويات  من  نفسها 
التكوين املهني حسب فاخر بن رمضان الذي يرى أن ِقرصرَ مدة التكوين 
الصناعية  املؤسسات  تطلبه  وملا  الشغل  لسوق  االختصاص  ذلك  مالمئة 
واالقتصادية الصغرى الكربى يقتيض إعادة تصور مهن جديدة. كام أن 
مثل  األمريكية  والفرنسية  األملانية  الوكاالت  قبل  من  موجود  التمويل 
يقتيض  للتكوين  التمويل  هذا  ولكن  الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة 
رشوطا معينة منها ما يتعلق بالتجديد واالبتكار يف هذه املهن خاصة وان 
60 ٪ من مهن املستقبل ال نعرفها كام أن عدة مهن ستندثر قبل تركيز 
اوتجديد مركز تكوين وتدريب مهني ميكن الحديث مع مصنعي ورجال 
أعامل الجهة تلك ملعرفة االحتياجات املطلوبة يف تلك املنطقة الصناعية 

والتي تختلف عن مناطق صناعية أخرى. 

سوسيولوجيا العزوف االنتخابي

التفاوت االجتماعي وتفاوت املشاركة السياسية

مراكز التكوين المهني:

االعتمادات املالية مرصودة ونوايا الفعل مفقودة 

25 ألف خريج سنويا 
و 70 ٪ يجدون 
الشغل وهذه 

االختصاصات مطلوبة 
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* محمد بدران    

اإلحتالل  قوات  أقدمت 
األربعاء  يوم  الصهيونية 
مدينة  بإقتحام   22/02/2023
الغربية  الضفة  يف  نابلس 
أّدت  دموية  مجزرة  واقرتفت 
وأكرث  شهيدا   11 استشهاد  إىل 
داهمت  وقد  جريح،   100 من 

املنازل واملدارس يف املدينة وأمعنت يف إطالق نار أسلحتها عىل العزّل من النساء والشيوخ 
العدّو  آليات  رجم  يف  املواطنون  واستبسل  متكافئة  غري  اشتباكات  وجرت  واألطفال، 
العسكرية بوابل من الحجارة واملواد املتاحة مام أّدى إىل انسحابها بعد جرميتها النكراء، 
الذي  الدويل  املجتمع  وبرص  سمع  تحت  املجازر  من  كغريها  املجزرة  هذه  جرت  وقد 
الّنفس، كام  إىل ضبط  والّدعوة  قلقه  إعرابه عن  لألسف سوى  إجراء  أّي  بإتخاذ  يقم  مل 
واالدانة  الشجب  بيانات  سوى  منها  نسمع  مل  واإلسالمية  العربية  الرسمية  األنظمة  أّن 
وتحميل املسؤولية لالحتالل دون إتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة يلزم املعتدى عىل وقف 
عدوانه ومذابحه املتكررة واستباحة الدم الفلسطيني ونهب األرايض وبناء املستوطنات 
ومداهمة املدن والقرى واملخيامت واعتقال املواطنني واعدام املناضلني. يجري يف األرايض 
املحتلة قد فاق كل تصّور واوصل األمور إىل حافة تفجري الوضع يف املنطقة برمتها، وقد 
متر  لن  الجرمية  هذه  إن  الدولتني،  وإقامة  عادل  لحّل  للوصول  التسوية  منافذ  كل  سّد 
دون عقاب وسيكون رّد املقاومة عنيفا يف عمق هذا الكيان الصهيوين، وسيعرف ناتنياهو 
اإلجراءات  متنعه  ولن  مقاومته  عن  يرتاجع  لن  الفلسطيني  الشعب  هذا  أّن  وحكومته 
الرشعية  لقرارات  لتنكره  باهظا  مثنا  كيانه  وسيدفع  اتخذها  التي  والتحصينات  األمنية 
الدولية املتعلقة بحقوق الشعب الفلسطيني. إن املقاومة الفلسطينية أصلب مام يتوقعه 
االحتالل، وقد صّمم هذا الشعب أن يستمر يف نضاله حتى تحرير ارضه وقد أعطى منوذجا 
يف النضال والصمود والتضحية والنضال من أجل حقوقه. لقد اتضح للقايص والداين أن ما 
يعانيه الشعب الفلسطيني من جرائم هذ الكيان الصهيوين ودولة العصابات التي يحكمها 
أي  تعري  وال  والّدمار  واالجرام  القتل  عمليات  وتسودها  ومجرمون  ومفسدون  فاسدون 
اهتامم لقرارات مجلس األمن واألمم املتحدة وكل إجرات الشجب واإلدانة التي تتوىل من 

املراجع السياسية والدولية وحقوق اإلنسان وكأنه يعيش يف عامل آخر.
إنه من املؤسف يف ظّل هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني أن تقف 
األنظمة املطبعة مع هذا الكيان املجرم موقف الالمباالة مام يعانيه هذا الشعب عىل يد 
هؤالء النازيني الجدد يف املنطقة وال يتخذ ما ميليه عليهم الواجب الوطني تجاه إخوانهم 
املسجد  لحرمة  واستباحة  تدمريا  تقتيال  ميعن  الصهيوين  حليفها  ترى  وهي  فلسطني  يف 
األقىص والحرم االبراهيمي، إن التاريخ لن يرحم هذه األنظمة ومواقفها السلبية مام يجري 
يف فلسطني، لقد أقسم ثوار فلطسني أن ال متّر هذه الجرائم دون عقاب وهم الذين مشوا 

عىل جمر الكفاح وواجهوا كل عدوانه وجرامئه مبزيد من الصمود والتضحية والفداء.
يف  يجري  عام  األمل  يعرصها  وقلوبهم  دمعا  عيونهم  تفيض  العامل  يف  السالم  محبي  إن 
فلسطني وما يتعرض له هذا لشعب من معاناة يومية عىل يد قوات االحتالل. إن األمل 
والظلم واملعاناة التي يتحملها هذا الشعب ال تقوى عىل تحملها اعتى الجبال، وإن ما 
يجري يف فلسطني من جرائم وانتهاكات لحقوق االنسان ال يقبله عقل وال تقره أعراف 
مقاومته  تبقى  يركع وسوف  لن  الشعب  إن هذا  ذلك  ومع  دولية، وال رشائح ساموية، 
قرارات  يتخذون  وحكومته  نيتنياهو  إن  والتحديات.  التضحيات  بلغت  مهام  متصاعدة 
يصادرها  التي  األرايض  فوق  منها  املزيد  وبناء  الغربية  الضفة  يف  املستوطنات  لرشعنة 
عن  لثنيه  حاسمة  إجراءات  يتخذ  مل  الذي  الدويل  املجتمع  وبرص  سمع  تحت  االحتالل 
ملا  مقبوال  يعد  مل  وإدراته  بايدن  يقفه  الذي  األمرييك  املوقف  أن  االجرامية،  مخططاته 
يد  عىل  وعنف  وقتل  اضطهاد  من  الفلسطيني  الشعب  يعانيه  وما  فلسطني  يف  يجري 
حليفه اإلرسائييل، وليس من العدل واالنصاف أن تساوي أمريكا ما بني القاتل واملقتول، 
وبني الرتسانة النووية واآللة العسكرية الصهيونية وبني الحجر واملقالع الفلسطيني، وأن 
تتحفنا دامئا بأنّها مع حّل الدولتني ، وال نرى منها إتخاذ أي خطوة جادة لوقف االحتالل 
عن مخططاته وإجرامه وإلزامه بوقف إجراءاته األحادية  لتجنيب املنطقة تفجريا شامال. 
وأمام هذا الواقع ليس أمام الشعب الفلسطيني من خيار سوى امليض يف كفاحه وتحمل 
قدره ومسؤولياته التاريخية حتى تحقيق أهدافه النهاء االحتالل وبناء دولته الفلسطينية 

املستقلة وعاصمتها القدس بدعم من اإلخوة األشقاء واألصدقاء يف هذا العامل.

مجزرة القوات الصهيونية
يف نابلس لن تمر دون عقاب            

وفاة األخ سليمان بن سعيد عضو النقابة األساسية لبنك األمان  
تلقينا ببالغ الحرسة واألىس نبأ وفاة األخ سليامن بن سعيد عضو بالنقابة األساسية 
لبنك األمان وتغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فراديس جناننه ورزق عائلته 

وذويه وكافة الزمالء جميل الصرب والسلوان.

الجمهورية التونسية
وزارة التربية

 الكتابة العامة 
 اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعالن طلب عروض عدد 2023/03
اقتناء أثاث مدرسي لفائدة املؤسسات الرتبوية

تعلن وزارة الرتبية عن تنظيم طلب عروض تحت عدد 2023/03 قصد اقتناء أثاث مدريس لفائدة املؤسسات الرتبوية موزّع إىل مثانية )8( 
حصص عىل النحو التايل:

الكميــةبيـــان التجهيـــزات

أثاث خاص بتالميذ املرحلة حصة 1

االبتدائية

4500طاولة مزدوجة

أثاث خاص بتالميذ املرحلتني حصة 2

االعدادية والثانوية

6000طاولة مزدوجة

أثاث خاص بتالميذ املرحلتني حصة 3

االعدادية والثانوية

فصل 1

فصل 2

طاولة فردية

كريس

2000

2000

رسير خشبي بطابقنيأثاث خاص باملبيتات املدرسيةحصة 4
Lit superposé en bois

700

حشــايــاأثاث خاص باملبيتات املدرسيةحصة 5
Matelas a ressort

1400

مواد أولية خشبية لصيانة حصة 6

األثاث املدريس

فصل 1

فصل 2

فصل 3

Dessus de table Monoplace 

Dessus de table Biplace

Education primaire

Dessus de table Biplace

Education Secondaire

5000

600

6000

مواد أولية خشبية لصيانة حصة 7

األثاث املدريس

فصل 1

فصل 2

فصل 3

Dessus bureau de Maitre

Dessus de table paillasse 1

Dessus de table paillasse 2

300

50

150

مواد أولية خشبية لصيانة حصة 8

األثاث املدريس

فصل 1

فصل 2

Assise chaise scolaire

 Education secondaire

Dossier chaise scolaire

Education secondaire

5000

5000

الخط عرب  العروض مجانا عىل  بطلب  الخاصة  والفنية  االدارية  الرشوط  كراسات  تحميل  املشاركة  الرّاغبة يف  املختّصة  املؤسسات  فعىل 
منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط TUNEPS وميكن للمؤسسات غري املسجلة مبنظومة TUNEPS االتصال بوحدة الرشاء العمومي 

عىل الخط عىل الرقم 71566364 لطلب مزيد من املعلومات حول كيفية التسجيل.
ويتّم تقديم العروض املالية والفنية وجوبا وحرصيا عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS يف أجل أقصاه 5 أفريل 
2023 عىل الساعة العارشة صباحا باستثناء وثيقة الضامن املايل الوقتي التي يتّم اما ايداعها مبارشة مبكتب الضبط املركزي بوزارة الرتبية 
ضمن ظرف مختوم يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 2023/03 متعلّق باقتناء أثاث مدريس لفائدة املؤسسات الرتبوية مقابل وصل 
ايداع يتّم تسليمه يف الغرض أو ارسالها يف ظرف مختوم يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض عدد 2023/03 متعلّق باقتناء أثاث مدريس 

لفائدة املؤسسات الرتبوية« عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع وذلك عىل العنوان التايل:

الجمهورية التونسية
وزارة الرتبية

شارع باب بنات 1030 تونس

وذلك يف نفس اآلجال )5 أفريل 2023 عىل الساعة العارشة صباحا(.
هذا وال يتّم األخذ بعني االعتبار كّل عرض يتّم تقدميه بصفة مادية خارج منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS أو بعد انتهاء 

األجل األقىص لقبول العروض كام تقىص العروض التي ال تشتمل عىل الضامن املايل الوقتي.
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية يوم 5 أفريل 2023 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر وزارة الرتبية وميكن للعارضني حضور هذه 

الجلسة.
يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملّدة تسعني )90( يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ فتح العروض.
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في نقد التّحقيق:

العنوان املحرَّف والناقص!
 

* بقلم يوسف بن عّفانة – باحث.   
 

مساوئ  أو  محاسن  عىل  الوقوف  التّحقيق:  »نقد 
كتاب ترايث عليه طابع »التّحقيق« أو اسم »املحّقق«« 
)علم تحقيق الّنصوص، محمد رضا الحسيني الجاليل، 

ج 1، ص 101(.
رواية  بتونس  الوطنية  الكتب  دار  عن  مؤّخرا  صدر 
كُتب عىل غالفها »اإلجرام والرحمة أو زينب وحّسان 
رواية أخالقية – أدبية – اجتامعية – قضائية«، أما مؤلّفها فهو »األستاذ محمد 
املهدي بن النارص املحامي بتونس )1967–1877(«. وقد كتبت الدكتورة رجاء 
بن سالمة املديرة العامة السابقة لدار الكتب الوطنية مقدمة قصرية لهذه الرواية 

»تصدير: د. رجاء بن سالمة«.
واملتأّمل يف هذا الكتاب يتبّي مدى عبث الدكتورة رجاء بن سالمة برتاثنا التونيس 

املخطوط، وهذا ما سنوّضحه يف النقاط التالية:
1( مل ترُش هذه الطبعة املشّوهة إىل أمر مهّم وهو أن هذه الرواية هي يف األصل 
مخطوط تربّع به لدار الكتب الوطنية نجل مؤلّف الرواية السيد محمد فتحي 
بن النارص، وذلك يوم 19 جانفي 2021. كام مل يُذكر يف هذا الكتاب اسم محّقق 
املسؤولية  تتحمل  بن سالمة هي من  رجاء  الدكتورة  فإّن  ولذلك  الرواية،  هذه 
العلمية عن هذا العمل الذي يفتقر إىل أدىن مقّومات التحقيق العلمي السليم 
ألنّها رضيت أن تضع اسمها عليه، وألّن الكتاب صدر يف عهدتها ملّا كانت املديرة 

العامة لدار الكتب الوطنية.
وناقص؛  محرّف  عنوان  هو  ذكرناه  أن  سبق  والذي  الرواية  هذه  عنوان  إّن   )2
الرواية  مخطوط  من  األوىل  الصفحة  يف  جاء  ما  حسب  الصحيح  العنوان  ألّن 
اجتامعية   – أدبية   – أخالقية  »رواية  ان  َوَحسَّ َزيْنب  أَْو  َوالرّْحمة  »األجرَام  هو 
»األجرَام«  كلمة  بن سالمة  رجاء  الدكتورة  حرّفت  لقد  غرامية««.   – قضائية   –
وحّولتها إىل »اإلجرام« رغم أّن الهمزة يف املخطوط قد كُتبت فوق األلف ال تحته. 
»األجرَام«  كلمة  بأّن  اعتقادها  هو  الخطأ  هذا  يف  الدكتورة  وقوع  سبب  ولعّل 
الوسيط«  »املعجم  إىل  عادت  لو  ولكّنها  العربية،  اللغة  يف  معنى  أّي  تحمل  ال 
نُب. )ج( أَجراٌم، وُجُروٌم«. وقد أهملت  )ص 118( لوجدت التايل: »)الُجرُْم(: الذَّ
الدكتورة رجاء الّشكَل الذي وضعه املؤلِّف يف عنوان روايته، كام أسقطت من هذا 
العنوان كلمة »غرامية«. ]ذُكرت هذه األخطاء الفادحة يف: الغالف، ص 3، ص 4، 

ص 7، ص 9، ص 11، ص 17، ص 19[.
3( ذكرنا آنفا أّن الدكتورة رجاء بن سالمة قد كتبت مقدمة قصرية لهذه الرواية 
)من ص 5 – 7(، وسنكتفي هنا بتحليل أّول فقرة منها. وقد جاء فيها ما ييل: 
وثائقيّة  قيمة  ولها  بتونس،  أحداثها  وتقع   ،1944 سنة  الّرواية يف  »كتبت هذه 
 ،1967 سنة  وتويّف   1877 سنة  ولد  تونيّس  محام  اهتاممات  تعكس  ألنّها  كربى 
مرتفة،  أرس  لحياة  تصويرا  فيها  ونجد  الّنارص،  بن  الهادي  محّمد  األستاذ  هو 
إحداها تعيش بقرص يف »كرطاج« )هكذا كانت تكتب الكلمة(، وألوساط الطّلبة 

بباريس« )ص 5(.
وردت يف هذه الفقرة القصرية 5 أخطاء علمية ال تغتفر، وهي كالتايل:

أ - مل تُكتب هذه الرواية سنة 1944 كام زعمت الدكتورة رجاء بن سالمة، وإّنا 
بدأ األستاذ محمد املهدي بن النارص بكتابتها سنة 1943، وذلك بشهادة زوجته 
السيّدة حلّومة بن محمد بن سليامن )1921–2014(. وقد نقل يل هذه الشهادة 

ابنها السيد محمد فتحي بن النارص. أّما سنة 1944 ]وتحديدا يف 3 مارس 1944[ 
فهي السنة التي كتب فيها املؤلّف مقدمة روايته )انظر ص 3 من املخطوط(.

كتابة  النارص  بن  املهدي  محمد  األستاذ  أنهى  متى  ولكن 
روايته؟

مل يرُش املؤلّف إىل هذا األمر يف مخطوط روايته ولكّني قد 
وجدت دليال من داخل هذه الرواية ميكن من خالله تقدير 
تاريخ االنتهاء من كتابتها. فقد ذُكر يف منت الرواية أسامء 
وملّا  املخطوط(،  من  و143   37 الصفحتي  )انظر  جرائد   6
عدت إىل كتاب »دليل الدوريات الصادرة بالبالد التونسية« 
يل  تبّي  التونيس  الوطني  األرشيف  وإىل  حمدان  ملحمد 
أنّها أسامء صحف تونسية حقيقية وليست مجرّد عناوين 
صحف من مخيّلة األستاذ محمد املهدي، والالفت يف هذه 
باستثناء   1943 سنة  قبل  صدر  قد  جميعها  أّن  الصحف 
أّول  صدر  والتي  »الرّقيب«  صحيفة  هي  واحدة  صحيفة 
عدد منها بتاريخ »يوم الثالثاء 28 سبتمرب 1948«. وهذا ما 
يدفعنا إىل استنتاج مهّم هو أّن األستاذ محمد املهدي بن 

النارص قد كتب روايته بي سنتْي 1943 و1948.
ب - وقعت أحداث هذه الرواية يف تونس وباريس وليس يف تونس فقط.

كام   1877 سنة  وليس   1897 سنة  النارص  بن  املهدي  محمد  األستاذ  ُولد   - ج 
الساحيل  التي كتبها حامدي  املقدمة  )انظر   ! الدكتورة رجاء بن سالمة  زعمت 
لكتاب »محمد املهدي بن النارص فصول ومقاالت صحفية«، تونس 1998، ص 1( 

]ذُكر هذا الخطأ الفادح يف الغالف، ص 3، ص 5، ص 9[.
د - اسم مؤلّف الرواية هو محمد )املهدي( بن النارص وليس محمد )الهادي( 

بن النارص! 
تكتب  كانت  )هكذا  »كرطاج«  »يف  مقدمتها:  يف  رجاء  الدكتورة  قالت   - هـ 
الكلمة(«. هذه املالحظة مجانبة للصواب؛ صحيح أّن األستاذ محمد املهدي دامئا 
ما يكتب يف روايته كلمة »كرطاج« بحرف الكاف، ولكّنه قد كتبها أيضا بحرف 
القاف »قرطاج« وذلك يف موضع وحيد هو ص 100 من املخطوط »بقرص املنعم 

املنجي بقرطاج«. ومن املؤكد أّن الدكتورة مل تتفطّن إىل هذا األمر الدقيق.
4( حرّفت الدكتورة رجاء بن سالمة عدة كلامت يف الرواية، من قبيل: »صدمة 
من   65 قوية« )ص  والصواب »صدمة  املشّوهة(  الطبعة  من   99 مؤذية« )ص 
املخطوط(، »فلم )تجد( جوابا« )ص 85( والصواب »فلم تحر جوابا« )ص 55 
 84 )ص  والتغرير«  »الرباءة  والصواب   )126 )ص  والتقرير«  »الرباءة  مخط(، 
مخط(، »أرق من لعاب القمر« )ص 113( والصواب »أرق من لعاب الفم« )ص 
74 مخط(، »والحمل به نائبتها« )ص 82( والصواب »واملحل به نائبتها« )ص 52 
مخط(، »متوكال عىل الله وهي حسبي« )ص 226( والصواب »متوكال عىل اللَه 

وهو حسبي« )ص 158 مخط(.
من  الكلامت  بعض  املشّوه  كتابها  يف  سالمة  بن  رجاء  الدكتورة  أسقطت   )5
الرواية، مثال: »كانت سلمى بصفتها قابلة من أشهر القوابل الاليئ يعملن بذلك 
املستشفى وطلبت من املدير أن...« )ص 129( والصواب »كانت سلمى بصفتها 
قابلة من أشهر القوابل الاليئ يعملن بذلك املستشفى مبكتب املدير وطلبت منه 

أن...« )ص 87 مخط(.
6( استخدم األستاذ محمد املهدي بن النارص يف روايته األرقام الهندية )١ ٢ ٣(، 
ويبدو أّن هذا النوع من األرقام مل ينل استحسان الدكتورة رجاء بن سالمة التي 
قّررت تغيريها إىل األرقام العربية )1 2 3(. ومثال ذلك: »يوم 29 سبتمرب« )ص 82 

من الطبعة املشّوهة( والصواب »يوم ٢٩ سبتامرب« )ص 53 مخط(.
7( وردت عّدة كلامت يف مخطوط الرواية مشكولة، وقد أهملت الدكتورة رجاء 
هذا الّشكل ومل تعره أدىن اهتامم يذكر. مثال: »وهم خسيس« )ص 71( والصواب 

يٍس« )ص 44 مخط(. »َوْهٍم ِخسِّ
الرواية مطًّة ] – [ قبل بداية الجمل الحوارية، مثال:  8( غالبا ما يضع مؤلّف 
الدكتورة  أّما  مخط(.   73 )ص  يرشفني؟«  من   – »سلمى 
رجاء فقد حذفت جميع هذه املطّات ووضعت بدال منها 
نقطتي ] : [ ثم زادت األمر سوءا بأن أضافت نقطة ] . 
املتحاورة، ومثال  الشخصيات  اسم  قبل  )وأحيانا مطّة(   ]
الطبعة  من   112 )ص   « يرشفني؟  من  سلمى:   .« ذلك: 

املشّوهة(.
القرآنية  اآليات  سالمة  بن  رجاء  الدكتورة  تخّرج  مل   )9
النبوية )ع 4( واألمثال )ع 8(  )وعددها 12( واألحاديث 
واألبيات الشعرية )ع 4( واألقوال املنقولة من الكتب )ع 

4( الوارد ذكرها يف هذه الرواية.
10( مل تعرّف الدكتورة رجاء األعالم املذكورين يف الرواية 

)وعددهم 8(.
كتاب  يف  الواردة  الساحيل  حامدي  مقدمة  تعّد   )11
صحفية«  ومقاالت  فصول  النارص  بن  املهدي  »محمد 
املهدي  يتناول حياة األستاذ محمد  )تونس 1998، من ص 1 – 8( أهّم مرجع 
ابنْي هذا األخري السيدين محمد فتحي ومحمد رشاد  النارص )باإلضافة إىل  بن 
بن النارص(. وقد اطّلعت الدكتورة رجاء بن سالمة عىل هذه املقدمة ولكن بدل 
أن تنقلها كاملة يف كتابها املشّوه حتى يستفيد منها القرّاء فإنها قد اكتفت بنقل 
جمل قصرية غري مرتابطة، فجاءت ترجمة املؤلّف يف صفحة واحدة فقط! )انظر 
تذكر مساهمة  الحرص مل  الذكر ال  املشّوه(. فهي عىل سبيل  الكتاب  ص 9 من 

محمد املهدي بن النارص يف تأسيس االتّحاد العام للفالحة التونسيّة.
الرواية رغم  أيّة صورة ملؤلّف  الدكتورة رجاء بن سالمة  12( ال توجد يف كتاب 
أّن صوره متوفرة يف كتاب »محمد املهدي بن النارص فصول ومقاالت صحفية« 
)تونس 1998(. كام مل تنرش الدكتورة يف كتابها املشّوه أيّة صورة من مخطوط 

الرواية وهو أمر مخّل بآداب التحقيق.
13( مل تذكر الدكتورة رجاء مواصفات مخطوط الرواية )عدد أوراق املخطوط، 
يف  السطور  عدد  الكتابة،  مساحة  الصفحة،  مساحة  الرواية،  صفحات  عدد 

الصفحة، عدد الكلامت يف السطر الواحد، لون الحرب املستعمل يف الكتابة...(.
الكتاب أخطاء فادحة ال يقرتفها  لقد ارتكبت الدكتورة رجاء بن سالمة يف هذا 
شخص مبتدئ يف تحقيق النصوص فام بالك بدكتورة ومديرة عامة لدار الكتب 
الشؤون  وزارة  عىل  العلمية  الفضيحة  هذه  تجاوز  أجل  ومن  بتونس.  الوطنية 

الثقافية املرشفة عىل دار الكتب الوطنية بتونس اتّخاذ اإلجراءات التالية:
– فتح تحقيق يف شأن هذه املهزلة العلمية ومحاسبة املسؤولي عنها.

– سحب جميع نسخ هذا الكتاب املشّوه من املكتبات.
– إحداث لجنة علمية مستقلة ملراجعة كل ما صدر يف السنوات األخرية عن دار 
الكتب الوطنية، وذلك من أجل التأكد إن كانت هذه املؤلّفات صالحة للقراءة 

والبحث العلمي أم ال.
ان« ملحمد املهدي  - لقد أنهيُت تحقيق رواية »األجرَام َوالرّْحمة أَْو َزيْنب َوَحسَّ
بن النارص قبل صدور طبعة دار الكتب الوطنية لهذه الرواية )وهذا أمر موثّق(، 
التهميش،  التعليق،  )التخريج،  التحقيق  مكّمالت  إنهاء  سوى  أمامي  يتبّق  ومل 
مقدمة التحقيق...(. فإذا ما أرادت دار الكتب الوطنية بتونس أن تتبّنى تحقيقي 
youssefbenaffana1997@ :عرب معي  تتواصل  أن  إال  عليها  فام  الرواية  لهذه 

gmail.com
ويف الختام نأمل أن تتضاءل درجة العبث بالرّتاث التونيس، وال يبقى يف الساحة 

غري العلامء الحريصي عىل الحقيقة النافذين إىل جوهر الحضارة.

يوم  الحمروين  ريم  واإلعالمية  املمثلة  توفيت 
األحد 19 فيفري 2023.

العايل للفن  والراحلة هي من خريجات املعهد 
مع  الفنية  مسريتها  بدايات  وكانت  املرسحي، 
الراحل عز الدين قنون حيث شاركت يف العديد 
إىل  و»غيالن«  »رهائن«  غرار  عىل  أعامله  من 
وقت«  و»ربع  »الشقف«  مرسحية  جانب 
الرحايل  للبحري  امللح«  و»نوار  قنون  لسريين 

وغريها من األعامل املرسحية.
كام كان للفقيدة عدد من املشاركات السينامئية 
الباهي  لرضا  فيلم »صندوق عجب«  غرار  عىل 

أمور«  مون  و»تالة 
الهمييل  للمهدي 
لوليد  و»فرتية« 

الطايع…
الشاشة  يف  أما 
برزت  فقد  الصغرية 
»طوق«  مسلسل  يف 
شوقي  للراحل 

وسيتكوم  الوساليت  للسعد  و»الحرقة«  املاجري 
إىل  هذا  ليتيم،  لزياد  و»الخياطة«  »الحجامة« 
راديو  منرب  خالل  من  كإعالمية  عملها  جانب 

ام وشمس اف  كلمة وموزاييك اف 
ام.

تركت  املفاجئة  الحمروين  ريم  وفاة 
مختلف  يف  التساؤالت  من  الكثري 
ومل  مريضة  تكن  مل  ألنها  األوساط٬ 

تعاِن من أّي مرض أو أّي أعراض.
أحد  ال  لكن  الحياة  تستمر  وهكذا 
االرتقاء  يف  ريم  مساهامت  سينىس 

بالذائقة العامة.
الصرب  وابنتها  أهلها  ورزق  الفقيدة  الله  رحم 

والسلوان.

الممثلة واإلعالمية ريم الحمروني
لن ننساك مهما حاولنا ذلك! الشاعرة سامية ساسي يف ذمة اهلل

 
مع  طويل  رصاع  بعد 
املرض أفاق املشهد األديب 
فيفري   28 الثالثاء  يوم 
وفاة  خرب  عىل   2023
سايس.  سامية  الشاعرة 
اللوعة  رحيلها  وترك 
األرسة  قلوب  يف  واألىس 

الشعب  تتقّدم أرسة جريدة  الجلَل  األدبية. وإثر هذا املصاب 
إىل زوجها الشاعر يوسف خديم الله وابنيْها واثق وثامر بأحّر 

التعازي وأسمى عبارات املواساة.
وإنا  لله  وإنا  الله رحمة واسعة وأسكنها فسيح جناته  رحمها 

إليه راجعون.
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حني نحايث مفهوميا -الفلسفة والنساء- فذاك 
إرباك يهز عرش العقول التي تربت عىل انتظامات 
الرتاتب  من  أشكاال  نحتت  ذكورية  وتسليامت 
ملا  الخرتاقه  مجال  ال  انه  اعتقدت  الذي  الوجودي 

فيه من منطق أخذ صفة الدميومة.
مثة ما يضمر اآلن والنساء تقارب عامل الحكمة 
)عىل  بـ»رجة«  محددة  الذكورية  املركزيات  أن 
الصيغة الّريكورية( تقّوضها قوامتها املعرفية. فهل 
تقويض  هو  والنساء  الفلسفة  مسألة  تحيني  أن 
للفلسفة والرجال؟ أم هو دعوة للحق الذي للمرأة 
يف )الكوتا( مناباتها املعرفية والفكرية؟ وهل تغيبت 
الرجال يبنون  الفلسفة فعال عندما كان  املرأة عن 
هل  واملطلق؟  الكيل  بطابع  املفهومية  الرصوح 
التصميت  هذا  ملاذا  تغييبها؟  تّم  أم  املرأة  تغيبت 
للعقل النسايئ يف الفلسفة؟ وهل للمرأة من دور يف 

موقعها املتدين يف تاريخ الفلسفة؟
إنها  عنها  قالوا  -التي  الفلسفة  نسأل  عندما 
النساء  وأين هن  األنثى؟  بعقل  تفكر  ملْ  لَِم  تفكر- 
يف تاريخها وحكمها فهل ستجيب؟ أو كيف ستجيب 
التي متلكت  املذكرة  العقول  )قومها( من  وحراسها 
ما  األبدية  له  يُراد  متلكا  الفلسفي  األفق  هذا 
الفالسفة  كان  التي  األنساق  قالع  اخرتاق  يصعب 
الفلسفة  وشكلوا  الكليات  بصيغة  يبنونها  الرجال 
كـ»معرفة بالعلل األوىل« وبـ»الوجود« وحتى كخلق 
الفلسفة تجريدات  للمفاهيم )دولوز( وجعلوا من 
آثار  طمس  يف  نجحوا  حتى  املطلق  إىل  وارتحاالت 
جرمية التمييزيات الجندرية )جرمية يف حق العدل 
الوجودي والعقل(. لقد كانت املرأة حارضة يف تاريخ 
الفلسفة ومنذ العرص اليوناين ومل تكّف عن جداالتها 
وصحوة املرأة عىل الفلسفة قد تزامنت مع صحوة 
سقراط  ذلك  قبل  وحتى  الفلسفة  وميالد  الرجال 
بني  )عاشت  »اسباسيا«  من  تعلم  إنه  يقول  نفسه 
بناء خطابات  البالغة وكيفية  470 و400 ق.م( فن 
من  شبابه  يف  الحب  فلسفة  تعلم  قد  وإنه  مقنعة 
»ديوتيام« )»الحب وسيلة االرتقاء للتأمل يف اإلله... 
عندما يحب الشخص فإنه ينطلق من إدراك جامل 

الطرف اآلخر إىل تقدير الجامل ذاته«(.
املرأة  كيان  االنطولوجي  السؤال  تلبس  لقد 
أيضا ومل تكّف عن الحرية والدهشة »الدهشة التي 
لقد  الفلسفة«  أنجبت  التي  األم  أرسطو  اعتربها 
بني  توجد  التي  السامية  املرحلة  املرأة هذه  بلغت 
الفالسفة( وزلزل  التأمل واالستغراق )كام قال ذلك 
واملوقف  الفكر  وأنشات  املعريف  واقعها  السؤال 
اتبعت املدرسة  لـ»هيبارشيا« فلسفتها عندما  وكان 
التشاؤمية )متخلية عن حياة النخبة التي تربت يف 
إطارها( ولقد حرضت النساء يف املناقشات الفلسفية 
)هيبارشيا يف مصاحبتها لزوجها كام حرضت ديوتيام 
وبشهادة النقش الربونزي الذي يصور اهتامم سقراط 
وهيباتيا  النقاشات  تخوض  وهي  ديوتيام  بسامع 
)عاشت بني 370 و415 بعد امليالد( وهيباتيا مل يكن 
ليحرجها التوقف يف الشوارع لرشح ما هو مستغلق 

وغامض يف ما قاله افالطون وأرسطو.
العمومي«  »الفضاء  النساء  اقتحم  لقد  إذن 
تجارب  لهن  وكانت  أيضا  اللغوية  السوق  وخضن 
حتى يف الكتابة. هيباتيا مثال كتبت كثريا يف الفلسفة 

والرياضيات وعلم الفلك...
والفلسفة  الفلسفة  تاريخ  ستواجه  مناذج  هي 
الذكورية وهي مناذج تكشف حضور الوعي النسايئ 
اىل  حولوها  التي  املعرفية  الفكرية/  املساحات  يف 
ألجل  فيها  الجندرية  الحدود  وعمقوا  ذكوري  أفق 
تأخذ  هرمية  تراتبية  بناء  لهم  تيرس  متييزات  خلق 
الفلسفة  نفهم حرص  وقد  والدميومة  الثبات  طابع 
والثبات  الوحدة  تكريس  عىل  القدمية  اليونانية 
مبقاييس  العامل  وانتظم  بـ»بارمينيتس«  وهيامهم 
إفالتا  املجردات  ساموات  إىل  الفكر  ارتحال  تضمن 
من شتات املحسوس وخوفا عىل دميومته من الزوال 
ألنه منبع الجواهر واألرواح وهو محددها وما املرأة 
الجواهر  لهذه  واملغذي  الحامل  الوعاء  إال  عندهم 
هي الهيوىل وهو الصورة. فكيف بالفلسفة املهوسة/ 
كياناتهم  ملن  تتسع  أن  للحكمة  املنشدة/املحبة 
تختزل يف جسم أو مادة تلك كانت الحجج الذكورية 
الديانة  روجته  ما  أن  تكشف  التي  اإلقصاءية 
وقننته  الفلسفة  عقلنته  قد  اليهودية  التوحيدية 
منطقيا ليأخذ هذا التمييز الجندري طابع الرشعية 

املزدوجة الدينية والعقلية والفلسفية.
هذا التقوقع الذكوري وادعاءات التملك وحيازة 
»ديريدا«  تفكيكية  ترتجمها  الفكرية  املساحات 
ستواجهها  التي  و»الفالوس«  اللوغوس«  بـ»مركزية 
املرأة وتقاومها بدءا بإثبات حضورها داخل النسق 
الذي صنعه ذكور الفلسفة حتى يشهد التاريخ بأنه 
)وتلك  الفكر  الفلسفة وال مركزية يف  ال مركزية يف 
مأزق  من  للتخلص  أيضا  ديريدا  اسرتاتيجية  كانت 
قد  معرفيا  التموقع  يف  الراغبني  أن  رغم  املركزية( 
مركزوا املعاين وسيّجوا منطقياتها لتستوعب يف كلياتها 
الوجود-املاهية-الجوهر- وكان  والوحدة  الواحد 

صوتا  متلكت  املرأة  إن  النسق.  هذا  عىل  الوعي 
وقلام ومارست »الكتابة االختالفية يف الفلسفة لكن 
اسرتاتيجيات الهجوم عليها مل تنتِه بدءا من ما نفهم 
فن  التي حرصها يف  تثمينات سقراط السباسيا  من 
البالغة والخطابة واإلقناع وهذا يؤرش لسفسطائيتها 
التي  املتسفسطة  هي  الفيلسوفة.  كونها  من  أكرث 
والعقول  بالحقيقة  تتالعب  شيئا  تقول  وال  تتكلم 
فهل تلك هي مقاصده؟ وقد تبدع املرأة عن سقراط 
أيضا إلقامة خطابات تأبني حيث اإلطار الذي يغلب 
عليه االنفعال ال العقل ويقال إن سقراط قد نسب 
التي  التأبني  لخطب  تأليفها  يف  اسباسيا  إىل  الفضل 
وكان  اثينا«  »زعيم  بركليس  عشيقها  يلقيها  كان 
املرأة تكتب للموجوعني ال العقالء والحكامء٬ تكتب 
للبكائيات ال للحجج فقد تكون املرأة كاهنة أو كام 
كان سقراط يلّح عىل تسمية ديوتيام أيضا )ديوتيام 
أنها هي  19 و20 يعتقدون  القرن  التي كان علامء 

اسباسيا ويف ذلك تهميش(.
فكر  ال  طالت  قد  التهميش  عملية  أن  واألكيد 
أيضا  بل جسدها  به فقط  يعرتفون  الذين ال  املرأة 
وهو ما كانوا يرون. هكذا وصف الشاعر الكوميدي 
عيون  ذات  بـ»املحظية  وصفها  اسباسيا٬  كراتينوس 
بـ»عاهرات  يعارشها  من  كل  ووصف  الكلب« 
فضحت  قد  هيباتيا  قتل  طريقة  ولعل  اسباسيا« 
ذكورة ليست عىل بصرية بقدر ما هي منشّدة إىل 
من  جعل  ما  النساء  عقل  قراءة  ال  األجساد  إبصار 

وسلخ  ويرضب  املالبس  من  يتجرد  هيباتيا  جسد 
جلدها حتى املوت تلك كانت اسرتاتيجيات ذكورة 
مهيمنة تدافع عن الواحد التي تعتقد أنه حكمة اإلله 
وأن الواحد هو أصل اليقني وانه ال مجال لتشويش 
الفلسفة  يف  النساء  فكتابات  اللوغوس  انتظامات 
وهيبارشيا  هيباتيا  ككتابات  موجودة  كانت  التي 
)هذه األخرية التي أهملت كتبها إال البعض منها يف 
بعض ما ذكر يف املراجع للفالسفة القدامى( اعتربت 
مجرد سحر وشعوذة لجلب األنظار رغم أن كتابات 
وقع  لكن  فلكية  اكتشافات  حققت  قد  هيبارسيا 

التحفظ عليها من قبل الكنيسة.
يبدو أن الهوس باملركزية الذكورية يف الفلسفة 
وأدوار البطولة املنشدين لها قد أفضت إىل تهميش 
الفعالية فقط وجعلوا من حضور  ال  أيضا  الحضور 
املصاحبة  عند  العمومي  الفضاء  النساء مرشوعا يف 
)القرن  فـ»فيينو«  معروفني  رجال  مع  القرابة  أو 
فيتاغورس«.  »زوجة  هي  امليالد(  قبل  السادس 
هيباشيا  سقراط«.  »معلمة  هي  مبا  عفت  ديوتيام 
»عشيقة  اسباسيا  ثيون«٬  الحكيم  »ابنة  هي 
بريكليس« وحتى الفيلسوفات املعارصات قد طالهّن 
ذلك فسيمون دي بوفوار هي رشيكة حياة سارتر٬ 
سيمون  هيدغري٬  مع  املعّقدة  والعالقة  ارنت  حنا 

فايل أخت عامل الرياضيات الشهري.
وهذا  العالقة  يف  إال  يكون رشعيّا  ال  وجودهن 
عىل  حتى  الهامشية  يف  النساء  إلقاء  من  رضب 
بوفوار  وتقول  للذكور  املركز  ليبقى  الذكر  مستوى 
»إن الرجال وضعوا هالة كاذبة من الغموض حول 
رؤية  يريدون  ال  نساء  بال  فلسفة  أرادوها  املرأة« 
النساء يف الفضاء العمومي ال يريدون سامع صوت 
وهم  الحواس  بإصامت  العقل  يفعلوا  أن  النساء 
صيغة  عىل  وجودهم  إىل  ارتحلوا  كمن  األصل  يف 
العميان اإلصامء٬ ال يرون ال يسمعون بل يعيشون 
املفاهيم  النقي  فكرهم  يطال  أن  وهم  وقع  عىل 
النساء  إىل ذواتهم خوفا من  انزلقوا  واملعاين... هم 
فرهاب النساء يكشفهم يف خوف من ضوضاء الحياة 
ولقد كانوا عىل استعداد دائم للقتل واملوت فجعلوا 
فلسفتهم تدّربا عىل املوت. لقد انسحبوا بهذا من 
وأقفلوا  أنتجوه  الذي  »وجودهم«  نحو  »الوجود« 
أبواب زنزانتهم الفكرية التي انعزلوا فيها واختاروها 
تبعات  من  وحداثته  ديكارت  يكون  )قد  مالذهم 
يخافون  إنهم  نقول  ال  قد  التخويف(  اسرتاتيجيا 
الجنسية  االختالفات  من  يخافون  ما  بقدر  النساء 
االختالف  من  ويخافون  الفكري  الخصاء  يخشون 
املواجهة فيسقطون يف رضوب من  نفسه. يخشون 

الهسترييا.
العصور  أن  ستؤكد  التاريخ  إىل  االلتفاتة  هذه 
تشابهت مبا تحمل من أفكار والتعصب هو نفسه 
يف كل العصور وأن التاريخ حامل لفكرة واحدة وأن 
وسمها بأزمان مختلفة فالتفلسف النسايئ يكاد يكون 
فستالزمها  النساء  تفلسفت  وإن  الزمن  فلتات  من 
صفة »فلسفة النساء« »الفيلسوفة املرأة« وما زالت 
الغرابة تهّز العقول برؤية املرأة تفعل ما يف رأسها 
القارة  عن  مهجرات  النساء  زالت  وما  فكرة  لتنتج 
دخلنة  يف  الذكوري  املجتمع  نجح  والتي  الفلسفية 
وألزموا  طريقها  ومشقة  الفلسفة  من  الرهبة  فكرة 

النساء هذا إن حرصن عىل العلم واملعرفة عىل ما 

معارفها  مسارات  مخيالها  يف  ورسموا  مخترص  هو 
راهنا  املتفلسفات  حضور  من  نتلمسه  واقع  وهذا 
فالفلسفة  إحراجياتها  تتضاعف  قد  العربية  واملرأة 
الذات هي شبه ممنوعة يف  تأكيد  منبع  التي هي 
االبستيمية العربية اإلسالمية. فكيف باملرأة العربية 
يكفره  ما  قلعة  تقارب  أن  فكريا  املهشمة  وهي 

حراس املعرفة يف قبيلتها.
بدت الفلسفة مجاال إقصائيا آخر للنساء وتربز 
قطاعية فكرية تّدعي حيازة املساحات الفكرية لكن 
وانتزاع  املقاومة  أيضا مل تكّف عن محاوالت  املرأة 
االعرتاف وفعاليتها الفكرية وانشدادها إىل الفلسفي 
هو مؤرش أنها الفكر وكل الدعائات لتغييبها ما هو 
قواعدها  تفكيك  يجدر  استيهامات  وحي  من  إال 
الذكورية  املنطقية  الرتسيامت  هشاشة  الكتشاف 
فلسفة بنوها عىل صيغة املطلق وبعقل أحادّي لقد 
جْنسنوا العقل وجعلوه مذكرا ليتواصل التاريخ عىل 
درب هذا التوثيق للرسديات املوهومة التي مل تنتج 
إال مغالطات ومل تنتج إال وهم العدل ووهم الحق 
التسليم  مبعايري  ولُفَّ  محفوظ  لوح  عىل  وكتبوه 
وحولوه إىل تراثهم وجذورهم ما يصعب اجتثاثهم 
إذن ال بّد من حبكة وحكمة مضادة تقصد الفلسفة 
للنساء  الفعلية  الصحوة  اسرتاتيجية  وتلك  مبارشة 
واملساواة  االجتامعي  العدل  تركيز  يريد  من  ولكل 

والتمرد عىل أشكال التمييز.
إن الفلسفة هي مالذ النساء للمقاومة والتمكني 

واالعرتاف.

األستاذة لبنى هرابي تتحدث عن فلسفة النساء 
أم الزين بنشيخة أنموذجا )الجزء الثالث واألخير(

* إعداد: جرير

*أم الزين

*لبنى هرايب
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والفنون  واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع  كثّف 
التقدمييّة  لقاءاته  من  مؤّخرا  الحكمة«  »بيت 
الشأن  بقضايا  املتعلّقة  الحواريّة  واملنابر  للمّؤلّفات 
املنشورات  تقديم  سياق  ويف  الراهن،  وأسئلة  العام 
 22 يوم  واالجتامعيّة  االنسانيّة  العلوم  قسم  نظّم 
التاريخيّة  الجذور  كتاب  حول  لقاء   2023 فيفري 
واملجال  واملجتمع  السلطة  جدليّة  املغرب:  لبالد 
األستاذ  األثر  مضامني  وقّدم  حسن،  محّمد  للكاتب 
السلطة،  تلك  مقّومات  متناوال  الجوادي  محّمد 
بيئته  املجتمعي، ومجاالت  النسيج  ذلك  وخصوصية 
عرب التحّوالت التاريخيّة املتعاقبة. ففي سياق دراسة 
بتأثريات  املهتم  الكتاب  محتوى  عىل  ركّز  املجال 
املغرب  بالد  األقاليم يف  وتركيبة  الطبيعيّة  املعطيات 
واملسارات التاريخيّة إلفريقيّة، وكذلك الشأن بالنسبة 
كيانات  نشأة  عرب  املغرب  لبالد  الجديد  التشّكل  إىل 
احتوى  كام  إلخ...(  واإلباضيّة  )الصفريّة  الخوارج 
تلك  يف  القبليّة  القضايا  عىل  للتقديم  وفقا  املؤلّف 
األقاليم ومسألة توطني الوافدين. ويف إطار االهتامم 
والنقاش  التقديم  ركّز  بالسلطة  املتصلة  باملضامني 
كّل حركة  السياسيّة يف ظّل  التحّوالت  عىل مسارات 
عىل غرار تحّرر املغربني األوسط واألقىص من النفوذ 

القريواين نتيجة لحركة الخوارج 122 – 124 هجري.
وألّن موازين القوى املتحّكمة يف السلطة ديناميكيّة 

فعاليات  حسب  أثره  يف  الكاتب  تناول  بالرضورة 
اللقاء تفاصيل السيطرة عىل بالد املغرب والعالقات 
مرص  إىل  والتبعيّة  الفتح  وحركة  املرشقيّة-املغاربيّة 
مقاربة  كّل  تظّل  عموما  والُوالّة.  الخلفاء  وسياسة 
ذات وجاهة إن تأّملناها من خلفيّة ما، وتكون محّل 
تساؤل متى وضعناها فوق طاولة املقاربة التقومييّة 

والفكر املقارن.
قسم  نظّم  الراهنة  القضايا  حول  النقاش  إطار  ويف 

منربا   2023 فيفري   23 يوم  اإلسالميّة  الدراسات 
املدين  السلم  وأسس  القانون  فلسفة  حول  حواريّا 
محارضة  الشنويف  رضا  الفلسفة  أستاذ  خالله  قّدم 
نظر  وجهة  من  القانون  فلسفة  إشكاليّة  تناولت 
االرتباط  مواطن  بتشخيص  افتتحها  املدين،  السلم 
الحق«  و»فلسفة  القانون«  »فلسفة  مفهومي  بني 
يف األنسقة الفلسفيّة املتعاقبة، إذ مينح بعض النّقاد 
لقب أبّوة هذه اإلشكاليّة للفيلسوف األملاين هيغل، 

وال يعرتف البعض اآلخر من املهتمني بتاريخ الفلسفة 
هذه  يف  الخوض  بحّجة  التصنيف  بهذا  والقانون 
القضيّة منذ السياقات الفلسفيّة والحقوقيّة القدمية. 
املقاربات  بني  التمييز  حتميّة  عىل  املحارض  وأكّد 
التحديثيّة  واألطروحات  الترشيع  آلليات  الكالسيكيّة 
التي أنجزت مبوجب طابعها العقالين تحّوالت جذريّة 
الفكر  ألّن  والقوانني  والدين  السياسة  عوامل  فهم  يف 
العقالين منترص بطبعه للذات مبا هي محور القضايا 
املجيد  عبد  الدكتور  أثار  اإلطار  هذا  ويف  الحقوقيّة. 
الرشيف اإلشكال الجوهري يف مسار البناء الدميقراطي، 
تنزيل  عىل  الثقافات  بعض  قدرة  عدم  يف  واملتمثّل 
األولويّات  ضمن  الحقوق«  صاحب  هو  مبا  »الفرد 
الفرديّة.  للحقوق  املحّصنة  الثقافات  تفعل  كام 
ومثّلت قضيّة خيارات السلم املدين القضيّة املركزيّة 
هابرماس  مقاربة  من  املنطلق  املحارض  مداخلة  يف 
مرشوعيّتها  تستمّد  التي  والقوانني  البينذاتيّة  حول 
التواصليّة بوصفها تجاوزا لألطروحات  العقالنيّة  من 

األحاديّة.
وتظّل قضايا السلم والحق والعدل جوهر أي مرشوع 
دميقراطي رشيطة أن يكون اإلنسان املنطلق والغاية 
والشعاراتيّة  اآلمثة،  التوظيفيّة  الخلفيات  عن  مبنأى 

التسويقيّة.

منابر حواريّة بالمجمع التونسي »بيت الحكمة«

القضايا الراهنة ونقاشات مع كتّاب حول مضامني أعمالهم

* شمس الدين العوين       

الفن ..وما خلفه األجداد من تلوينات قدت بأنامل القلب نحتا للقيمة 
املبتكر  تجاه  الرجيم  هيجانها  يف  وهي  الذات  تسعد  به  ملا  وتقصدا 
واملتجدد يف أكوان تلمع فيها األفكار التي ترنولالبداعي الكامن يف الذات 
واملحبب  للجميل  تقصدها  يف  الروح  ترجامن  واألشياء  العنارص  حيث 

للنفس.
غمرت  التي  األوائل  شمس  حيث  الدروب  يف  وسفر  كشف  املهارات 
النظر بحثا وحلام تجاه ما راكمته األزمنة من ذهب  الكائن وهويعيد 
واالمتالء  بالجذور  واالنتشاء  واملجد..  الفخار  من  رضوب  يف  القدامى 
باألصيل الكامن يف الدواخل.. انها فكرة البهطة التي ال تضاها يف عوامل 

واألصيل  الجواهر  يكتنز  ال  ملن  فيها  مكان  ال  متغرية 
والرتاث من شواغل وابداعات وابتكار حيث الحضور 
بشموخ يف اللحظة ذون انفصال عن األكوان الجديدة 
تفاعال وتناعام. هكذا منيض اىل الكم من الجواهر التي 
من  شتى  تلوينات  يف  والالمادي  املادي  تراثنا  يحويها 
صنوف االبداع بني املنتوج اليدوي التقليدي واملنطوق 
باملناسبات  اتصل  ما  وكل  واملأكول  وامللبوس  والشعر 

والعادات والتقاليد..
يف هذا السياق االبداعي االبتكاري ندخل عامل املبدعة 
املنتجة  والعاملة  والشاعرة  املبتكرة  املدال  هذا  يف 

القادمة  الدياق  حسنة  السيدة  التقليدي  الحريف  املجال  يف  والناشطة 
املذكورة  ومجاالت  الرتاث  مجاالت  يف  املوهوبة  املهدية...  أعامق  من 

حيث تنوعت ابداعاتها بني الشعر فهي ابنة شاعر وحفيدة شاعر ولها 
جامليات  يف  واملتجدد  املبتكر  يف  اتقانها  جانب  اىل  متعددة  مشاركات 
الكليم والربنوس والزربية الحرير منذ سنوات حيث كانت بداياتها كام 
تقول من سن الطفولة »... منذ كان عمري 12 سنة تعددت لدي مواهب 
بني  متعددة  مهارات  امتلكت  وحب  بشغف  املتواصل  وبالعمل  شتى 
العمل اليدوي املبتكر يف املجال التقليدي ويف الشعر وخالل تجربة أكرث 
من 40 سنة نجحت يف جل ابتكارايت ودعيت لعدد من الفعاليات الوطنية 
والدولية منها مشاركتي يف الصني سنة 2011 يف هذا السياق من عميل 
واستفدت من تكوين هناك وضمن نشاط جمعية للغرض باسم »شمر 
الفنانة  املميزة صاحبة رواق صديقة وهي  للفنانة  يا مرا«  عىل ذراعك 
هذه  يف  والناشطة  الخاصة  جمعيتي  ذلك  بع  ألبعث  كسكاس  صديقة 
املجاالت من االبتكار والرتاث واالبداعات التقليدية  
باسم »سواعد املرأة« بالشابة من املهدية ويشمل 
مبشاركة  وسياحي  وتقليدي  ثقايف  هو  ما  نشاطها 
اضافة  عامة  بصفة  والوطن  الجهات  من  شعراء 
اىل عميل كمكونة يف املجال التقليدي والفالحي...

تحصلت عىل جوائز عديدة منها يف مجال االبتكار 
يف الوبر عىل الحرير وعىل الخيشة وكان يل تكريم 
توقف  بال  تعمل  امرأة  أنا  الجهوي...  النطاق  عىل 
كل الفصول ويل يف سياق التجميع لعديد األدوات 
واآلالت الخاصة يف مجال الطبخ التقليدي والفالحة 
منها ما يعود اىل أكرث من 150 سنة وقد قدمت منذ أيام قليلة مقرتحا 
 2023 لسنة  اللجنة  وأنتظر  غزال(  جلد  )بلغة  يف   يتمثل  االبتكار  يف 

مع  أتعامل  ونشاطي  عميل  ويف  الوطني  النطاق  عىل  التتويج  وأمتنى 
رشكاء ومتعاملني معي ويل فضاء بالقرية الحرفية كام أين بصدد االعداد 
لورشة الجمعية وقد دربت وعلمت أكرث من 500 فتاة وامرأة وأفتخر 
الدعم  الرتاث واالبتكار وأمتنى  أعد ملهرجان عريب يف مجال  أنا  بذلك... 
من املتدخلني كمندوبيات السياحة والثقافة والتكوين املهني فضال عن 
السلط الجهوية والوطنية املعنية بنشاطي وأعد خالل شهر الرتاث والفرتة 
املقبلة لهذا املهرجان فيه االبتكار التقليدي والرتاث والشعر والورشات 
واملعارض مبشاركات تونسية وعربية... أنا سعيدة بنشاطي هذا وأسعى 
أكرث للتعريف بتجربتي هذه  وهناك اقبال عىل منتوجايت وابتكارايت وقد 
اختارتني لجنة لجودة ضمن عنوان »أحسن منتوج للرتويج »ويل ديوان 

بعنوان »دياقيات« فيه أشعاري وأشعار أيب وجدي...«.
تجربة امتدت اىل حوايل نصف قرن وغرام مفتوح تجاه االبتكار واالبداع 
وسفر  ذلك  وغري  والشعر  واألصيل  والرتاث  التقليدية  املهارات  ثنايا  يف 

مفتوح عىل الحلم واألمل والسعادة العميقة بالعمل والنجاح.   

المبدعة والمبتكرة في مجاالت التراث المادي والالمادي حسنة الدياق :

أسست جمعية »سواعد املرأة بالشابة« ولها ابتكارات متنوعة ومشاركات 
وطنية ودولية منها تكريم بالصني سنة 2012...

* أعد لمهرجان 
عربي  فيه االبتكار 
التقليدي والتراث 
والشعر والورشات 

والمعارض بمشاركات 
تونسية وعربية...«.
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مرحلة التتويج ببطولة الرابطة األولى ليوم 02 مارس 

االفريقي يتجاوز األوملبي الباجي والنجم يكسب 
النقاط على حساب الصفاقسي

جرت يوم أمس األربعاء 1 مارس 2023
مقابالت النجم الساحيل- النادي الصفاقيس وأدارها الحكم محرز املاليك

وفاز النجم بفضل هدف أسامة عبيد يف د66.
أما يف ملعب حامدي العقريب برادس فقد التقى النادي اإلفريقي باألوملبي الباجي بإدارة الحكم عامر 

شوشان وسّجل هدف فوز االفريقي أحمد خليل يف د45 زائد 6
أما اليوم الخميس 2 مارس 2023 وانطالقا من الساعة 14.30 فإنّنا سنتابع يف:

ملعب مصطفى بن جنات باملنستري 
االتحاد املنستريي- اتحاد تطاوين الحكم وليد الجريدي/ حكم الvar أسامة بن اسحاق 

ملعب 7 مارس بنقردان
اتحاد بنقردان- الرتجي الريايض الحكم أمري لوصيف/ حكم الـ var يرسي بوعيل 

في رابطة األبطال اإلفريقية:

االتّحاد اإلفريقي يختار ثنائيا 
من الرتجي الرياضي 

كشف االتحاد االفريقي لكرة القدم عن التشكيلة املثالية للجولة الثالثة من دور املجموعات 
الريايض  املثالية وجود العبني من الرتجي  التشكيلة  افريقيا. وشهدت  ملسابقة دوري أبطال 

وهام محمد عيل بن رمضان ورائد بوشنيبة بعد تألقهام يف لقاء الزمالك املرصي. ويُذكر أن الرتجي انترص يف الجولة الثالثة 
عىل الزمالك بهدفني لصفر ويتصدر حاليا مجموعته برصيد 9 نقاط بعد 3 انتصارات.

بطولة فزّاع الدولية أللعاب القوى:

البطلة روعة التليلي تتألق
واصلت البطلة روعة التلييل سيطرتها عىل املنافسات يف فئة الـF41، ضمن 
بطولة فزّاع الدولية الجائزة الكربى لذوي الهمم التي تحتضنها ديب، حيث 
متكنت من تحقيق ذهبية دفع الجلة، بعد تسجيلها رقم جيد بلغ 9,85 

مرت. 
يُذكر أن روعة التلييل كانت قد حققت ذهبية رمي القرص يف نفس الفئة، 
للتظاهرات  استعدادها  حسن  أكدت  ذهبيتني،  بإحراز  مشاركتها  لتختتم 
القادمة وأهمها بطولة العامل باريس 2023. يُذكر أن اإلطار الفني للبطلة 

يقوده املدرب الوطني محمد عيل بن زينة.

مسيرة ال تحتمل ثالث خيبات

عثمان جنيح يمنح البنزرتي فرصة استعادة 
ثقته بنفسه.

مسرية مدرب ال تحتمل ثالث خيبات وثالث انكسارات مع ثالثة فرق 
الليبي...  كربى ويف ثالث دول ويف وقت قصري جدا... أهيل بنغازي 
البنزريت  فرصة  ليتوال  اليوم  الجزائر...  مولدية  املغريب...  الوداد 
الستعادة ثقته بنفسه التي تزعزعت بالتأكيد. وعثامن جنيح مثلام 
قدم خدمة ملدرب شاب اسمه فوزي البنزريت ومنحه فرصة تدريب 
فريق كبري اسمه النجم يف موسم 1987 صنع من خاللها اسمه. ها 

هو عثامن جنيح يتحمل مسؤوليته وحده عندما يقرر منح فرصة أخرى ملدرب فقد الكثري من 
اسمه وحجمه يف املدة األخرية ويعطيه فرصة نادرة الستعادة مكانته. جنيح يتحمل مسؤوليته 
بنفسه ومن دون دخول يف التفاصيل. فهل ينجح عثامن جنيح يف رهانه عىل البنزريت مرة أخرى؟ 
وهل تكون نهاية مشوار البنزريت مع من صنع بدايته؟ وهل يستغل البنزريت الفرصة لريد جميل 
العمر لعثامن جنيح؟ التقاء الهادئ الرصني جنيح باالنفعايل املزاجي البنزريت ماذا ميكن ان يعطينا؟ 
* رياض

املدافع أيمن بن محمود يغادر األوملبي الباجي  
أكد مراد الفرشييش كاتب عام األوملبي الباجي أنه تّم فسخ عقد املدافع أمين بن محمود بالرتايض بني الطرفني.

وجامل خشارم مدربًا جديدا بعد ذهاب جراية إىل ليبيا  
أهيل  لتدريب  جراية  طارق  املدرب  رحيل  تأكد  أن  بعد 
طرابلس، بادرت هيئة األوملبي الباجي اىل فتح باب التفاوض 
مع مجموعة من املدربني. وقد علمنا أنه بعد طرح 4 أسامء، 
مالت الكفة إىل املدرب الشاب جامل خشارم الالعب السابق 
لألوملبي  الفني  اإلطار  رأس  عىل  ليكون  الصفاقيس  للنادي 
الباجي يف هذه املرحلة، وان اتفاقا مبدئيا حصل بني الطرفني 

يف انتظار حسم االمر يف الساعات القادمة.
ولالشارة فإن جامل خشارم كانت له تجربة سابقة يف األوملبي 

الباجي كالعب يف موسم 2008/2007. 

نموذج مختصر للحساب املالي لحملة 
االنتخابات التشريعية 2022

املرتّشح: فتحي بكّار
الدائرة االنتخابية: الساحلني الوردانني ـ بنبلة

املبلغ بالديناراإليضــاحأبواب املوازنة

3131،000نقدي وعينيمجموع موارد الحملة

3131،000نقدي وعينيمجموع مصاريف الحملة

ــــــــنفقات مل تسّدد بعد

ــــــــالرصيد بالبنك

ــــــــالرصيد بالصندوق

3131،000ــــاملجموع
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تألق بن سعيد وبن شريفية   وحرية دحمان
قبل أقل من شهر من عودة 
للنشاط،  الوطني  املنتخب 
بن  بشري  الحارسان  صنع 
رشيفية  بن  ومعز  سعيد 
االتحاد  فريقيهام  ربيع 
املنستريي والرتجي الريايض 
يف  وافر  بقسط  ساهام  إذ 
يف  ملجموعتهيام  تصدرهام 
كأس الكاف ورابطة األبطال 
مع نيلهام درجة التميز، يف 

املقابل يعيش الحارس األول للنسور أمين دحامن فرتة صعبة مع النادي الصفاقيس حيث تشتت تفكريه بسبب نهاية عقده يف موىف املوسم الجاري كام أصبح متهام 
بعدم الرغبة يف خوض بعض املقابالت ما أثر عىل أدائه كثريا. وقد يعيد املدرب جالل القادري ترتيب األدوار رغم الثقة الكبرية يف دحامن الذي أبهر الجميع يف املونديال.
* ع/ ع

رياضة

البنزرتي مدربًا 
جديدًا للنجم 

الساحلي  
الهيئة  تعاقدت  
للنجم  املديرة 
الساحيل،   الريايض 
فوزي  املدرب  مع 
لإلرشاف  البنزريت 
أكابر  فريق  عىل 
حتى  القدم  كرة 

نهاية املوسم.
أن  للبنزريت  وسبق 
أرشف عىل تدريب 
يف  الساحيل  النجم 

عدة مناسبات، وقاده خاللها لإلحراز عىل عديد 
البطولة وكأس تونس وكأس  األلقاب، عىل غرار 

الكنفدرالية االفريقية.

الجامعة ترشح االتحاد 
املنستريي رسميا 

للمشاركة يف البطولة 
العربية إىل جانب الرتجي  

أنها  القدم،  لكرة  التونسية  الجامعة  أعلنت 
للمشاركة  املنستريي  االتحاد  رسميا  رشحت 
 2023 صائفة  يف  لألندية  سلامن  امللك  كأس  يف 

بالسعودية، إىل جانب الرتجي الريايض.
تلقت مراسلة رسمية من  أنها  الجامعة  وأكدت 
االتحاد العريب تضمنت الرشوط التي تّم ضبطها 
اختيار  بينها  ومن  املسابقة،  هذه  يف  للمشاركة 
بطولة  عىل  الحاصل  بوصفه  الريايض  الرتجي 
امللك  كأس  يف  للمشاركة   2021-2022 املوسم 
لهذه  املؤهلة  بالتصفيات  املرور  دون  سلامن 
باختيار  التونسية  الجامعة  ومطالبة  الكأس، 
يف  للمشاركة  الريايض  الرتجي  رفقة  ثاٍن  ناٍد 
مؤكدا  سلامن،  امللك  لكأس  املؤهلة  التصفيات 
بأن  وذلك  سواه  دون  الريايض  االستحقاق  عىل 
يكون النادي قد تحصل عىل مرتبة من 2 اىل 4 

خالل موسم 2021-2022 .
احرتامها  إطار  ويف  أنه  الجامعة  وأوضحت 
التونسية  النوادي  ملختلف  الريايض  لالستحقاق 
فقد وقع االتصال أوال بفريق االتحاد املنستريي 
الثانية  املرتبة  عىل  املتحصل  الفريق  باعتباره 
بالنسبة إىل موسم 2022-2021 ، كام وقع إعالمه 

بروزنامة تصفيات كأس العرب.
وقد عرب االتحاد املنستريي عن رغبته يف املشاركة 
اإلفريقية  الروزنامة  مع  التعامل  عىل  وقدرته 
والعربية، ليقع ترشيحه للمشاركة يف التصفيات 
املؤهلة لكأس العرب بوصفه حاصال عىل املرتبة 

الثانية موسم 2021-2022.

النادي االفريقي: 

استمرار عمل الهيئة التسيريية 
الحالية إىل نهاية املوسم  

أعلنت هيئة النادي االفريقي الحالية عن مآالت اجتامع أعضاء هيئة حكامء النادي برئيس الهيئة 
التسيريية الحالية للنادي اإلفريقي يوسف العلمي، وذلك لتدارس الوضع املايل واالداري للفريق، 

خاصة يف ظل عدم ورود ترشحات رسمية لرئاسة وعضوية النادي طيلة فرتتني متتاليتني.
إذ تقرر استمرار عمل الهيئة التسيريية الحالية رئيسا وأعضاء إىل نهاية املوسم.

* محمد 

غاب نبيل معلول   وحضر نادر داود

لكن ملاذا تلك التصريحات 
للقنوات العربيّة؟

داود  نادر  مساعده  ليعّوضه  الراحة  من  قسط  اخذ  معلول  نبيل  الرتجي  مدرب  خرّي 
الذي كان حارضا عىل قناة »أون تايم سبورت« للحديث عن مباراة الرتجي والزمالك. 
التونسية وذلك من  اإلعالم  الحديث يف وسائل  املدربني  األمر رفض  الغريب يف  ولعل 
املباريات يف  امليدان وظهورهام متواتر عقب  تركيزهام منصب عىل  أن  حقهام بحكم 
الندوات الصحفية لكن التبجيل كان لإلعالم املرصي وهو ما يطرح أكرث من سؤال حول 
غاياته الحقيقية، فهل يأيت ذلك لتنويم الفرق املرصية أم ملجاملة األصدقاء كسيف زاهر 

ومدحت شلبي؟
* محمد

الدورة الدولية للكرة الحديدية بأكودة 

مشاركة قياسية للنوادي التونسية والدولية
يف بادرة هي األوىل من نوعها يخلق نادي الكرة الحديدية بأكودة الحدث الريايض وذلك بتنظيمه يوم 5 مارس 2023 دورة دولية مبشاركة مائة ومثانية وعرشين فريقا 
من بينهم وفد جزائري متكامل حلّق بتونس قصد املشاركة يف هذه النسخة الدولية التي تقام بإرشاف رابطة الوسط باملنستري بالتنسيق مع بلدية أكودة يف حني تأكدت 

مشاركة عديد الجمعيات والنوادي مبختلف واليات الجمهورية التونسية.
* يحيى



23 الخميس 2 مارس 2023 - العدد 1736 
رياضة

* كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف  
أّن  األكيد  الصعب؟!  الزمن  إىل مآس جديدة يف  تونس  تحتاج  هل 
املسؤولة  األطراف  تحّمل  عدم  سياق  يف  تأيت  واالجابة  جائز  السؤال 
عن سالمة املواطنني ملسؤولياتها املجتمعية خاصة أمام ما يتهّدده من 
أحداث وكوارث قد تحصل سواء كانت املسألة متعّمدة أو بعدم مباالة 
ودلييل الحضور املكثّف لجمهور ملعب منزل بورقيبة والنادي االفريقي 
املحيطة مبلعب  املباين والرشفات  التواجد عىل  تجىّل يف  الحضور  وهذا 
عزيز جاب اللّه مبنزل بورقيبة!! هنا نسأل من هي الجهة التي سمحت 
بذلك؟ ومن منطلق ماذا؟ وماذا كان سيحصل لو سقط مبنى أو رشفة 
أنا أسأل وامر!! ألنّني  ـ  الكارثة  اللّه؟! فمن سيتحّمل مسؤولية  ال قدر 
أّن الرضيبة كان  األكيد واملتأكد  أّن ال أحد سيجيبنا لكن  أعرف مسبقا 
سيدفعها بدرجة أوىل وايل بنزرت بحكم مسؤوليته الوظيفية والسياسية 
أوىل  يف  يكون  أن  البّد  كان  الذي  وهو  ـ  الالمباالة  عدم  طبعا  جرّاء  ـ 
وبالتايل مينع كل محاولة  تعليامت وتوصيات مكتوبة  ليصدر  الصفوف 
لرضب السلم االجتامعية ـ كذلك أسأل عن سبب غياب تدّخل املجتمع 
املدين والكل يشاهد صورا مفجعة لشبّان يتابعون مباراة كرة من أعىل 

الرشفات دون ضامن للحّد األدىن للسالمة الجسدية!!

* مسؤولية السلط الجهوية!!
منذ ما يزيد عن 7 سنوات والعائلة الرياضية مبنزل بورقيبة تنتظر 
»انهاء أشغال امللعب الرئييس« لكن ال حياة ملن تنادي مبا أّن الوالة الذين 
مّروا عىل والية بنزرت وآخرهم الوايل الحايل سمري عبد الالوي مل يحرّك 
امللف نحو االتجاه االيجايب وهنا أتذكّر أنّني كنت أجريت حوارا عىل قناة 

»الجنوبية« للسيد عبد الكريم مندوب الرياضة 
وأّن  رصده  تّم  قد  االنجاز  مبلغ  أّن  قال  يومها 
عبد  ذهب يس  ـ  بعمله  يقوم  أن  املقاول  عىل 
الكريم يف حال سبيله وملعب عزيز جاب اللّه 

عىل حاله؟!
هنا نسأل هياكل وزارة الرياضة ومسؤولية 
الوزير الحايل كامل دقيش أين حدود التدخل يف 
مرشوع ريايض معطّل منذ سنوات! وكلّنا يعرف 
التكوين والتشغيل  أقال وزير  الدولة  أّن رئيس 
فام  تكوين!!  مركز  يف  األشغال  تعطّل  بسبب 
وزير  مع  االجراء  نفس  اتخاذ  من  مينع  الذي 

الرياضة الحايل الذي مل يقم بواجبه نحو الترسيع بإنهاء األشغال مبلعب 
منزل بورقيبة وبالتايل احتضان املقابالت وضامن سالمة جمهوره وضامن 

سالمة املواطنني.

* لجنة بال صالحيات!!
بعيًدا عن دورها من حيث نوايا بعثها للوجود يف مشهد ضبايب للكرة 
استقاللية  مدى  عن  الفوشايل  الهادي  محمد  األستاذ  نسأل  ـ  التونسية 

لجنة األخالقيات؟! وعن طبيعة دورها دون أن تبادر بفتح امللفات هكذا 
من  ما  ملف  يف  بالتحقيق  تكليفها  تنتظر  أن  دون  ـ  نفسها  تلقاء  من 
عالقة  يف  هذا  نقول  ـ  الجريء  وديع  طرف 
يف  الشابة  هالل  هيئة  أثارتها  التي  بالقضية 
من  مقربا  فريقا  طبعا  يهّم  وامللف  التدليس 
رئيس  ومن  الجريء  وديع  الجامعة  رئيس 
تطاوين  اتحاد  الشاهد  السيد  الهواة  رابطة 
غياب  ويف  جامعي  مكتب  عضو  كذلك  وهو 
القضايا  هذه  مثل  إلثارة  القانوين  الترشيع 
نسأل عن مدى إلتزام جامعة الكرة مبا ستقرّه 
املحكمة يف هذا االتجاه بعد أن يكون قد فتح 
الذي  عن  املسؤولة  لألطراف  االستامع  باب 
الشابة حول شبهة تدليس  أثارته هيئة هالل 
هنا  ـ  ليال  تطاوين  بلدية  مقر  وفتح  عقود 
نسأل كذلك أين رئيس بلدية تطاوين وملاذا مل يخرج لالعالم ليوّضح ما 
يجب توضيحه يف عالقة بالطرف الذي فتح أبواب البلدية ليال؟! ان كان 

حصل أو مل يحصل؟

* ملف له تداعيات كثيرة!
كلّنا يعرف أّن وديع الجريء محل مساءلة يف القطب القضايئ املايل 

حول ترصّفه يف املال العام بعد أن أثبتت لجان مختّصة وخرباء أّن ملف 
الترصّف فيه عديد االخالالت والثغرات ولن نتحّدث عن تفاصيله بحكم 
أنّه ملف اتصل به القضاء لذلك سننتظر مآله واألحكام الصادرة يف شأنهـ  
لكن الذي مل يكن عاديا أّن وديع مل يخرج لالعالم ليرّبر أو ينفي ما حصل 
يف عالقة مبلف التدليس الذي أثارته هيئة الشابة مؤكدة حصولها عىل 
اعرتافات وشهادات ملن كانوا طرفا يف حصول العمليّة، كام ال يفوتنا أن 
نذكر ببيان هيئة اتحاد تطاوين الذي جاء عاما وتضّمن »أشياء استثنائية« 
دون أن ينفي حقيقة أطوار قضيّة االستفادة من عمليّة التدليس ومن 
فتح أبواب البلدية ليال ـ يف الجانب اآلخر لهذه القضيّة تأكّد لدينا أّن 
يف  للرتافع  املحامني  األساتذة  من  مجموعة  كلّفت  الشابة  هالل  هيئة 

ملفها وبالتايل إثبات حّقها يف البقاء يف الرابطة األوىل.

* القضاء االستعجالي
رياضية  ملفات  يف  االستعجايل  القضاء  عن  الصادرة  األحكام  رغم 
هالل  ملف  تضّمنه  ما  فإّن  االختصاص،  عدم  أكّد  الذي  وهو  مشابهة 
اتحاد تطاوين يفرض اصدار حكم قضايئ بعد االطالع عىل  الشابة ضّد 
انطالق  تأجيل  هو  األول  الشابة  هالل  وطلب  املقّدم  امللف  تفاصيل 
البالي أوف والبالي أوت!! لكن كيف ستكون األمور ومرحلة  مقابالت 

البالي أوف بدأت يوم أمس االربعاء 1 مارس 2023.

* من يتحمّل مسؤولية مغادرة قعلول!
يف  ليستقّر  وذهب  قعلول  أحمد  للرياضة  السابق  الوزير  غادر 
بريطانيا الذي عاش فيها نصف عمره )وملن ال يعلم فإّن أحمد قعلول مل 
يحرض جنازة شقيقته ـ اللّه يرحمها( ـ خرج أحمد قعلول وال أحد حاسبه 
أو  التيكواندو  لجامعة  ترؤسه  أيّام  سواء  تجاوزات  من  ارتكبه  ما  عىل 
زمن تولّيه حقيبة الشباب والرياضة ـ فمن املسؤول عىل مغادرته دون 

اخضاعه للحساب ومن بيده الحّل والّربط يف مثل هذه املسائل!!

يحدث في الكرة التونسية )الحلقة الثانية(

من يوّفر األمن الوقائي وماذا لو حصلت كارثة 
يف محيط ملعب منزل بورقيبة؟

الوزير السابق للرياضة أحمد قعلول 
استقرّ به المقام في انقلترا!

أي دور للجنة 
األخالقيات في 
ملف التدليس 

الذي أثارته هيئة 
هالل الشابة؟
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