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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.

كلامت خالدة للزعيم فرحات حشاد  

حمل الشارات الحمراء يف كّل البعثات الدبلوماسية

112 انقطاعا للامء

احتجاجات املحرومني وتونس 
مهّددة يف أمنها املايئ

رئاسية عابرة للقارات 
ومرّشحون من 

مختلف الجنسيات

عجز بـ 800 
مليون دينار يف 
امليزان التجاري

السباق نحو قرطاج

الربيد

اعتداءات 
وتسجيل حاالت 

إغامء
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املدير 

سامي الطاهري

رئيس تحرير 

يوسف الوساليت

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبويب

أسسها 

أحمد التلييل

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

* نرصالدين سايس 

أطلق االتحاد العام التونيس للشغل بالرشاكة مع املعهد العريب لحقوق 
اإلنسان ودعم مركز التضامن العاميل برنامج تكوين املكّونني يف مجال 
نورالدين  األخ  بإرشاف  وذلك  والترشيعية  الرئاسية  االنتخابات  مراقبة 
قسم  عن  املسؤول  قدور  بن  أنور  واألخ  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب 
الربنامج  محاور  صياغة  عن  املرشف  القسم  والتوثيق،  الدراسات 
التكويني وحضور األخوين حفيظ حفيظ وسامي الطاهري كام حرض 
كل من السيد عبد الباسط بلحسن رئيس املعهد العريب لحقوق اإلنسان 
واألخت كلثوم برك الله منسقة مركز التضامن العاميل ورشيكا االتحاد 

يف هذا الربنامج التكويني.
أعضاء  بني  من  الجهات  بكافة  مكّونني  تكوين  إىل  الربنامج  ويهدف 
تكوين  ذلك  بعد  سيتولون  الذين  النقايب  للمرصد  الجهوية  الفروع 
املالحظني واملراقبني بجهاتهم وقد برمجت الندوة التكوينية 6 دورات 
وباجة   وقفصة  وتطاوين  وصفاقس  وسوسة  بنزرت  من  بكل  إقليمية 
إضافة إىل الدورة التكوينية األوىل التي شارك فيها مكّونون ومكّونات 
من جهات تونس الكربى والتي انعقدت ما بني 19 و 20 أوت الجاري 
بالعاصمة وتتواصل الدورات التكوينية لتغطي كافة الجهات إىل غاية 

يوم 1 سبتمرب 2019.
األخ  جدد  االنتخابات  ملراقبة  األوىل  التكوينية  للندوة  افتتاحه  ويف 
عىل  الشغيلة  املنظمة  حرص  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  نورالدين 
املساهمة الفاعلة يف إنجاح استحقاق االنتخابات الرئاسية والترشيعية 
ونزاهة  لشفافية  واملالحظني ضامنا  املراقبني  إعداد  من خالل  القادمة 
انتقالها  مسار  ويف  البالد  تاريخ  يف  الحاسمني  االستحقاقني  هذين 
الجهات  كافة  تغطية  عىل  سيحرص  االتحاد  أن  مؤكدا  الدميقراطي. 

واملالحظني  املراقبني  عدد  سيبلغ  حيث 
أن  نورالدين عىل  األخ  4 آالف وشدد  قرابة 
قراره  إىل مقررات سلطات  االتحاد واستنادا 
يف  الرتشح  يف  حقهم  من  النقابيني  مينع  مل 
قامئات حزبية أو مستقلة لكنه دعا يف بيانه 
األخري كافة املرتشحني من النقابيني إىل عدم 

موارده  أو  وسائله  أو  مقراته  استخدام  أو  النقابية  صفاتهم  استغالل 
وذلك  مستقلني  مرشحني  أو  انتخابية  قامئات  لخدمة  والبرشية  املالية 
تجسيدا لحياد املنظمة النقابية من جهة وإميانا منها مببدإ تكافؤ الفرص 
إمكانات  توظيف  عدم  االتحاد عىل  مثل حرص  متاما  أخرى  من جهة 
يف  العام  املرفق  وسائر  والرتبوية  الدينية  مؤسساتها  واستغالل  الدولة 

الحمالت االنتخابية. وأكد األخ الطبويب قناعته بالتزام مناضالت االتحاد 
ومناضليه مبقتضيات هذا املنشور من خالل وعيهم بدورهم وحسهم 
الوطني الراسخ الذي ترجموه يف عديد املناسبات وهو ما سيجعلهم مرة 
أخرى يف طليعة القوى الحية املساهمة والساهرة عىل إنجاح االنتخابات 
للتونسيني  التاريخية  املكاسب  وصيانة  الدميقراطية  مسار  تأمني  وعىل 
والتونسيات وختم بالتأكيد عىل أن االتحاد عىل نفس املسافة من كافة 
بعينه  أو شخصا  يزكِّ طرفا  مل  وانه  املرتشحني 
وإمنا مقياسه الربامج أوال وخدمة تونس دامئا.

ومن جهته فقد حيّى األخ األمني العام الرشكاء 
والنقابيني  النقابيات  مثّمنا حرص  الربنامج  يف 
عىل املشاركة بفاعلية وحرص يف مسار إنجاح 
مربزا  والترشيعي  الرئايس  النقايب  االستحقاق 
أن دور االتحاد سيكون كالعادة جليّا يف السهر 
عىل العملية االنتخابية مبختلف مراحلها وذلك بالتوازي مع ما أعدته 
االختيار  حسن  عىل  املنتخبني  ملساعدة  وثائق  من  النقابية  املنظمة 
واالتجاه نحو األجدر عرب الربامج وليس االتجاه إىل األشخاص وأضاف أن 
االتحاد أعّد وثيقتني األوىل حول املواصفات الواجب توفرها يف الرئيس 

القادم للبالد للرفع من صورة مؤسسة رئاسة الجمهورية وادائها إضافة 
إىل وثيقة 101 سؤال التي تضمنت محاور وإشكاليات يجب التعرض لها 
باإلجابة والتحليل لتشكل محاور عمل مستقبلية إلنقاذ البالد وانعاشها 
الوثيقة  هذه  مع  التفاعل  اىل  واإلخوة  األخوات  كافة  داعيا  اقتصاديا 
باإلجابة عن االسئلة والتي أصدرها قسم الدراسات اىل جانب الوثيقة 
الربنامج  العام عىل  األمني  األخ  عّرج  الرسمية. كام  الورقية يف صفحته 
االقتصادي واالجتامعي الذي يعده االتحاد والذي سيصبح جاهزا قريبا.

بنزرت املحطة الثانية             
الثانية لندوة تكوين  انعقدت يوم أمس االربعاء بجهة بنزرت الدورة 
املكّونني الخاصة االنتخابات وشملت إضافة إىل الجهة املستقلة بنزرت 
نورالدين  األخ  فعالياتها  افتتاح  عىل  أرشف  وقد  وزغوان  نابل  واليتي 
الطبويب األمني العام وأطرها األخ سامي الطاهري األمني العام املساعد 
ومسؤول اإلعالم واالتصال والنرش ومدير جريدة الشعب بحضور األخ 
املحطة  وستكون  ببنزرت  الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  السحباين  بشري 
الشهر  من   24 و   23 بني  ما  تطاوين  بجهة  الثالثة  والدورة  القادمة 

الجاري. 

االتحاد ينطلق يف تكوين املكونني ملراقبة االنتخابات الرئاسية والترشيعية:

مسار الدميقراطية وصيانة املكاسب التاريخية لتونس.

األخ الطبويب: النقابيات 

والنقابيون يف طليعة القوى 

الحية إلنجاح االنتخابات
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اتحاد الشغل يكرم مجموعة من النساء
وجمعية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  من  كّل   2019 أوت   17 السبت  يوم  كرّم 
النساء التونسيات للبحث حول التنمية مجموعة من النساء التونسيات من مختلف 
املجاالت واالختصاصات اعرتافا لهّن بتميزهّن وتألّقهن بفضل الكفاءة واإلرصار وذلك 

مبناسبة االحتفال باليوم الوطني للمرأة التونسية.
بلقايض،  مريم  اإلعالميّة  قرامي،  آمال  والباحثة  الجامعية  األستاذة  تكريم  تم  وقد 
النقابية هادية جراد، الطبيبة خديجة زواري والسيدة وحيدة بوصالح التي نجحت 
يف تحقيق استقالليتها االقتصادية بعد خروجها من مركز األمان إليواء النساء ضحايا 

العنف والذي تديره جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية.
كام كان من املنتظر حضور نساء عن منطقة السبالة بوالية سيدي بوزيد وتكرميهن 
يف لفتة لنساء املنطقة الكادحات العامالت يف القطاع الفالحي إالّ أنّه تعّذر عليهّن 

الحضور.

الجهوي  االتحاد  دار  احتضنت  للمرأة  الوطني  بالعيد   االحتفال  مبناسبة 
للشغل بباجة صبيحة يوم األحد 18 أوت الجاري تظاهرة ثقافية نظمها 
العام  األمني  الشفي  األخ سمري  عليها  وأرشف  الجهوي  التنفيذي  املكتب 
باالتحاد  العامل والجمعيات  املرأة والشباب  املساعد املسؤول عن قسم 
وقد حرض  الهاممي  نعيمة  باألخت  مرفوقا  وكان  للشغل  التونيس  العام 
والجمعيات  املدين  املجتمع  منظامت  من  متنوع  طيف  التظاهرة  هذه 

األهلية املوجودة بجهة باجة.
الضوء  فيها  كلمة سلط  االحتفالية  الشفي خالل هذه  األخ سمري  وألقى 
تاريخ صدور مجلة  أوت وهو  من  للثالث عرش  التاريخية  األهمية  عىل 
األحوال الشخصية التي أحدثت نقلة نوعية وثقافية ومعرفية يف النسيج 
االجتامعي التونيس وذلك بتأسيسها لقطيعة مع واقع يسء ونظرة دونية 

غذتها قرون من الرداءة والتخلف.
شكل هذا التاريخ فجرا جديدا عربت عنه إجراءات ثورية وخطرية هدفت 
أساسا إىل االنتقال من املرأة كمجرد ديكور مكّمل إىل عنرص كامل وفاعل 
بني  للرصاع  واملغلوطة  املتخلفة  للنظرية  النهايئ  واإلسقاط  املجتمع  يف 
املجتمع  صالح  فيه  ملا  بينهام  والتكافؤ  االشرتاك  واقع  إىل  واملرأة  الرجل 

والوطن مستقبال.
النضال نظرا إىل حاجة اإلنسان  الشفي عىل رضورة مواصلة  وشّدد األخ 
إىل الحرية يف كل عرص ويف كل ظرف بغرض الحفاظ عىل املكاسب ثم 
التونيس البّد من املحافظة عليه ألن أعداء  تدعيمها فام حّققه املجتمع 
الحرية واملساواة يرفضون التحرر والتقدم يف آن واحد، وذكر األخ الشفي 
باملحطات الصعبة التي مرت بها بالدنا بعد الثورة عندما تطاول الغربان 
السود عىل مجتمعنا ورموزه فلم تسلم من ظالمية عقولهم حتى الراية 
الوطنية لكنهم فشلوا فشال ذريعا نظرا إىل تصدي نساء تونس الحرائر لهم 
وملشاريعهم الهدامة لذا وبفضل ثبات املرأة التونسية ووعيها لن يكون يف 

بالدنا من مجال للعودة اىل عصور الظلم والظلامت.

هذا وتطرّق األخ سمري الشفي يف كلمته إىل النواقص الفظيعة التي ترتقي 
إىل مرتبة الجرمية والتي تعاين منها املرأة يف الوسط الريفي وهي الشغل 
يف ظروف تنعدم فيها أبسط رشوط العمل الالئق فال تغطية صحية وال 
منهن  العرشات  سقوط  إىل  أدى  ما  الجسدية  للسالمة  ولوبسيط  تأمني 
شهيدات للقمة العيش وقد قال األخ الشفي يف هذا الصدد: »من العار 
الكرامة وانتهاك الحقوق واالستغالل الوحيش  ان يتجاهل الجميع دوس 
إلخواتنا املجاهدات وال بّد من إيجاد الحلول الناجعة للمعضالت الخطرية 

التي تعانني منها«.
هذا وتقدم األخ الشفي بالتحية للمرأة العربية يف فلسطني وهي تنجب 
لتبعث الحياة وتعيد األمل يف التحرير، هذه املرأة التي تدافع عز رشف 

األمة ومقّدساتها نيابة عن جميع العرب.
رضورة  عىل  مركزا  القادمة  االنتخابات  إىل  الحديث  معرض  يف  وأشار 

استعادة الشعب لقراره بعيدا عن تزييف الوعي ورشاء الّذمم بعد مثاين 
سنوات عجاف تدهورت فيها كل املؤرشات لذا صار لزاما إجراء انتخابات 
دميقراطية عىل درجة عالية من الشفافية والنزاهة بعيدا عن املال الفاسد 
واستعامل إمكانيات اإلدارة لفائدة طرف عىل حساب آخر وأن من يريد 
النجاح والعبور بالبلد إىل بّر األمان البّد أن يعتمد برنامجا شامال ومتكامال 
يخدم اإلنسان وينحاز إىل الشعب، ويف هذا الصدد أكد األخ سمري الشفي 
لقمة  يرتكها  لن  وسوف  لتونس  والضامن  الواقي  الدرع  هو  االتحاد  أن 

سائغة للعصابات ولوبيات السوء وقنايص املحطات االنتخابية.
النقابيات  وغري  النقابيات  النساء  من  ثلة  تكريم  تّم  االحتفال  نهاية  يف 
ما قدمنه من مجهود جبار وما  إىل  نظرا  القطاعات  إىل مختلف  ينتمني 

تركنه من أثر حميد عىل مدى السنني يف جهة باجة.
* نزار التوكابري 

شغالو باجة يحتفون باملرأة 

املرأة التونسية صامم األمان للحرية والتقدم والكرامة
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* بقلم األستاذ/ محمد بن حموده    

تعامل  أسلوب  واكب  عندما  بالذهول  املدين  املجتمع  أصيب 
النواب مع مسألة التزكيات... ومن الصادم يف هذا الخصوص 
يف  الحق  قانون  سنوا  أن  لهم  سبق  الذين  النواب  يرفض  أن 
النفاذ إىل املعلومة إفشاء قامئة التزكية وأن يعملوا عىل ضامن 
إميانهم  أن  إضافيا عىل  دليال  يقوم  ما  وهو  التزكيات...  رسية 
عىل  هي  والءاتهم  وأن  جدا  ضعيف  العام  الرأي  مبرجعية 
إما  أنفسنا  نجد  وهكذا  بْحت...  مصلحي  طابع  ذات  العموم 
من  أكرث  تزكية  شبهة  بهم  تعلقت  الذين  النواب  بعض  أمام 
لهم..  النواب  تزكية  دلسوا  للرئاسية  مرتشحني  أمام  أو  مرتشح 
كام فُوِجَئ املجتمع املدين بأسلوب تداول التزكيات عىل أساس 
يتناقض متاما مع التباينات السياسية مام يوحي بأن السياحة 
ليس من  الالمادية‹. وفعال،  ›السياحة  الحزبية وصلت ملرحلة 
من  الحزبية‹  ›السياحة  بظاهرة  القبول  املواطن  عىل  السهل 
دون أن تصاب األحزاب والسياسة يف نظره بخفض فادح؛ ولكن 
ما حصل هو أنه بدل أن تكون االنتخابات مناسبة إما للعمل 
عقد  أو  األحزاب  بني  الفصل  خطوط  تسطري  مزيد  أجل  من 
لتمييع  إضافية  وسيلة  التزكيات  كانت  فقد  بينها  التحالفات 
الرئاسية  االنتخابات  مبناسبة  إذ  األحزاب.  تلك  بني  الحدود 
وصلت ›السياحة الحزبية‹ املذكورة إىل منطقة قادرة عىل أن 
السياسية يف مقتل. ورغم  للمواجهة  الرمزية  الوجاهة  تصيب 
رئيس  لرتشح  حزبية  قامئة  رئيسة  لتزكية  شخصيا  استهجاين 
التي  األمثلة  أكرث  من  فإن  الجمهورية  لرئاسة  السابق  حزبها 
أزعجتني -يف هذا الباب- تزكية نواب النهضة للمرتشح ›إلياس 
الفخفاخ‹. ذلك أن االعتباط هو أكرث ما يزعج، ونصيب هذه 
امتداد  إنها  يقول  أن  لقائل  قليل.  غري  االعتباط  من  التزكية 
لحلف الرتويكا الذي استهلوا به عهد حكمهم ›الثوري‹، ولكن 
وهي  مهّمة،  حقيقة  يغفل  أنه  الجواب  هذا  مثل  يف  يُفرتض 
التصويت  يشمل  يكن  مل  آنذاك  والنهضة  التكتل  حلف  أن 
التكتل  نواب  كان  ما  غالبا  األساس  هذا  وعىل  الدستور،  عىل 
واكبت  التي  النقاشات  خالل  الدميقراطيني  للنواب  ينترصون 
يرتتب  وما  الرمزي  االختالف  هذا  ارتفع  فهل  الدستور.  كتابة 
عنه من تباينات ذات صلة بالتموقع السيايس؟ هل سيتمحور 
الدين‹  ›أمة  التباين بني  ارتفاع  الرئايس حول  الفخفاخ  برنامج 

و ›أمة السياسة‹؟  
مالبسات الوضع الحايل للجسم السيايس جعلتني أقف مجددا 
التمييز الذي صاغه يوما ما األديب توفيق الحكيم  عند ذلك 

ليدفع عن نفسه االنتامء إىل الدميقراطية. كتب املذكور قائال: 
دميقراطيا  لست  أين  الحقيقة  دميقراطي؟  كاتب  أنا  »هل 
أنتمي إىل  الكلمة... إين ال أستطيع أن  السيايس لهذه  باملعنى 
الحرية  ألن  حزبيا؛  أو  سياسيا  نظاما  باعتبارها  الدميقراطية 
الحقيقي-  الحر  الفكر  مسوح  هي  –التي  والروحية  الفكرية 
متنع من االنخراط يف سلك حزب أو نظام قد يضطر إىل الدفاع 
عام  مطلقا  أدافع  أن  أستطيع  ال  إين  وبالباطل...  بالحق  عنه 
الباطل... إن الذي أومن به إذن، وأدافع عنه دامئا  أعتقد أنه 
سياسيا...  نظاما  ال  إنسانيا،  مبدأ  باعتبارها  الدميوقراطية  هو 
الدميقراطية املوجودة يف قلب كل إنسان يقدر معنى ›حقوق 
اإلنسان‹ ومعنى ›الحرية‹ و»الكرامة اإلنسانية‹« )›دفاع القوى 
يف  السيايس  الحكم  ›شجرة  كتاب  ضمن  والفكرية‹،  الروحية 
الدميقراطية  الحكيم  توفيق  يربط  هكذا   )1919-1979 مرص 
عالقة  فام  الحق؛  وكأنه  الباطل  عن  الدفاع  عىل  بالقدرة 

الدميقراطية بالباطل؟
السيايس  الجهاز  بني  التشابك  عالقة  ضمور  مضاعفات  من 
ومؤسسات املجتمع املدين اتجاه الدميقراطية السياسية لتغليب 
autorité. هكذا  السلطة  منطق  pouvoir عىل  القوة  منطق 
يتّم اختزال املكسب الحضاري املوايل الستبدال الرصاع بالقوة 
غنمها  حاصل  إجرائية  صالحية  إىل  القوانني  بواسطة  بالرصاع 
تجنب الوقوع يف ›الخلل الشكيل‹ )vice de forme(، وهو ما 
وما من  الصميمة  املسؤولية  غياب  فكرة  يكرس  أن  من شأنه 
شأنه كذلك أن يحّول الدميقراطية -يف آخر التحليل- إىل ›تيسري 
لفظي‹ )facilité verbale(. ويف مثل هذا السياق العام يصبح 
االصالح الجذري الوحيد املمكن هو القضاء عىل الدميقراطية، 
تجنبا  إليه  )نعود  الحكيم  توفيق  وصفها  التي  املهمة  وهي 
لالستطراد عىل مستوى النامذج( يف ما يتعلق بعالقة الضباط 
األحرار بالدميقراطية يف مرص. إذ يذكر أنه بعد حصول الضباط 
اتفقوا  العرش  النزول عن  امللك عىل وثيقة  الحصول من  عىل 
انتخابات  إجراء  عىل  باشا‹  ›النحاس  األغلبية  حزب  زعيم  مع 
الوفد  أعداء  من  أيضا  وهو  حافظ‹  ›سليامن  »ولكن  جديدة. 
االنتخابات  إن  لهم  وقال  ذلك.  يف  الخوف  نفوسهم  يف  ألقى 
هذا  أن  أدراكم  ومن  وفدي  برملان  عن  حتام  ستسفر  الحرة 
الربملان سيؤيدكم. ثم أشار عليهم بإهامل هذا الدستور، وأفتى 
قاموا  ألنهم  برملان،  دون  القوانني  إصدار  حّقهم  من  بأن  لهم 
وهكذا  أوضاع...  من  قبلها  ما  إلغاء  مهناها  والثورة  بثورة، 
اسمها  كان  أن  بعد  ›الثورة‹  اسم  يوليو   23 حركة  عىل  أُطلق 
بعض  وقام  املباركة‹.  ›الحركة  ُسميت  لها  ولحبنا   ! ›الحركة‹ 

أساتذة الجامعة يؤكدون وصف ›الثورة‹ ويؤدون حقها املطلق 
›شجرة  كتاب  ضمن  املباركة‹،  )›الثورة  القوانني..«  إصدار  يف 
الحكم السيايس يف مرص 1979-1919( االشكال هو أن منوال 
الزعامة العربية مل يستطع أن يتالءم مع نضج مجتمعاتها ولهذا 
بالشكل  متمسك  موقف  بني  تراوح  املجتمعات  تلك  ظلت 
السلطوي للزعامة )الصايف السعيد -املرشح لالنتخابات الرئاسية 
السابقة ألوانها- دعا إىل تعطيل الدستور )كذا(( أو رافضة لها 
بشكل ارتكايس )réactif(. يف املقابل، باإلمكان التأريخ لتطور 
التأريخ  خالل  من  بها  التزمت  التي  البلدان  يف  الدميقراطية 
لتطور فكرة الزعامة. ففي فرنسا ميكن اعتبار تأسيس ديغول 
للجمهورية الرابعة بديال عن التسيب الذي رافق النظام الربملاين 
من  تخلو  ال  تصحيحية  حركة  الرابعة  الجمهورية  ميّز  الذي 
أوجه شبه بحركة الضباط األحرار أو بحكومة بورقيبة املوالية 
لالستقالل؛ فجميعها تحركات فوقية أكرث منها تحركات منبجسة 
من أسفل نحو الفوق. إذ جميعهم تعارض مع الجسم السيايس 
املدين ولكن مع فارق مهم: بورقيبة وعبد النارص منعا نشأته 
أرقى.  مرحلة  إىل  التحول  من  ديغول  منعه  بينام  األصل  من 
لكن تحركات ماي 68 يف فرنسا، والتي عرفت تحالَف الطلبة 
الحارض  يزال  ال  التي  الثقافية  الثورة  أصل  كانت يف  والعامل، 
الفرنيس يستمد منها عنارصه املحورية.  وعندما وقف ›فرنسوا 
هوالند‹ أمام أنصاره املجتمعني بساحة الباستيل لتهنئته بفوز 
والكامل  بالتامم  سنة   31 بعد  الجمهورية  برئاسة  االشرتاكيني 
هذه  فإن   ،2012 ماي   6  /1891 ماي   6 بها:  ميرتان  فوز  من 
املطابقة التاريخية يلفها فارق رئييس: ميرتان مل يكلف نفسه 

عناء التحول إىل ساحة الباستيل واكتفى بكلمة متلفزة دامت 
نحو  يتجه  الدميقراطية  نسق  أن  يعني  ما  وهو  دقائق؛  ثالثة 
املطالبة مبزيد من الجمهرة )massification( التي من شأنها 
تجويد صالحية منوال الجامعية بحيث يقرتب أكرث فأكرث نحو 
خيار كونية الحق يف املحرتمية. لهذا كان رفع ›ماكرون‹ لشعار 
االنفتاح عىل الكفاءات من خارج الجسم السيايس كافيا لريبح 
االنتخابات الرئاسية رغم حداثة حزبه. لو قمنا بإطاللة صغرية 
من هذا املنظور عىل تاريخ الزعامة السياسية يف أمريكا فإنه 
ال بد من أن نتوقف عند زعامة كينيدي الذي حاول التصدي 
نائبه  ولكن  اغتياله،  يف  سببا  كانت  والتي  العنرصية  ملسألة 
أجل  من  مرشوعه  عن  الدفاع  يف  استبسل  جونسون‹  ›لندن 
قانونية  مرجعيّة  وفّر  والذي  املدنية  املساواة  قانون  صياغة 

ومؤسساتية نفيسة لتحركات السود يف أمريكا.
تجربة البث التلفزي املبارش لنقاشات املجلس التأسييس رشحت 
البالد لتكون ورشة كربى من أجل تجريب صيغ يف الجامعية 
جمهرة  عال:  سقف  بها  يليق  الذي  املجتمع  للثورة  تعطي 
السيايس ولكّن ضعف متثيلية األحزاب من ناحية، واعتامَدها 
الجمهرة  سقف  جعل  والدميقراطية  تتناىف  عموديًة  هرميَة 
املذكور بعيد املنال يف األجل املنظور. ومنه التعويل عىل مرشح 
للرئاسية يكون قادرا عىل مصارحة الشعب وعىل تشكيل فريق 
بالفعل  الدميقراطية ال ليهدها ولكن ليصوبها ويجعلها  يعالج 

رافدا أساسيا يف ضامن كونية الحق يف املحرتمية.

أن  ينوي  كان  وال  الفرنسية،  بجنسيته  التونسيني  يصارح  أن  ينوي  الشاهد  كان  ما 
يعرتف بأنه يتحّوز عىل بطاقة »العكري« لوال صدور ملحق بالرائد الرسمي الفرنيس 
ليوم أول أمس االثنني مساء يقول أن »يوسف الشاهد يتخىل عن والئه للجمهورية 
الفرنسية بعد تقديم ترّشحه لالنتخابات الرئاسية يف تونس« وهي أخالقيا أكرب وأقوى 

صفعة تتلقاها دميقراطيتنا الناشئة وثورتنا املجيدة.
الجنسية  الحصول عىل  يتمنون  تونس  تونس ويف غري  الكثريين يف  أن  أحد  ينكر  ال 
تلك  إىل  الوصول  أجل  من  البحر  يف  بأنفسهم  يلقون  ممن  كثري  وفينا  الفرنسية، 
بطيب  يحلمون  الذين  املساكني  هؤالء  يف  ليس  الحقيقي  املأزق  لكن  »األوراق« 
يصارح  وال  ثالث سنوات،  منذ  البالد  أرفع منصب يف  يتوىل  بل يف مسؤول  العيش، 

الناس بأن له جنسية فرنسية، وأنه ليس تونسيا فقط، وأن »والءه« مزدوج.
وتبدو االزمة أكرث تعقيدا اذا علمنا أن الرجل قد عيّنه الراحل الباجي قائد السبيس، 
رئيس الدولة والقائد االعىل للجيوش ورئيس مجلس االمن القومي، فهل كان يعلم 
أنه مزدوج الجنسية ومع ذلك عيّنه، بل االدهى أنه غطّى عليه ومل يصارح الشعب 
عّز  يتمتع بجنسية فرنسية، ومل يكشف ذلك حتى يف  بأن رئيس حكومته  التونيس 
الخالف معه، أم أنه كان ال يعرف، وتلك الطامة الكربى، وتلك هي التي تثري ألف 
وملاذا  الثانية  الجنسية  هذه  أهمية  هو  االطالق  عىل  أهمها  لعل  وسؤال،  سؤال 
الكتامن، ومينع هو والفرنسيني أي ترّسب  الدرجات من  الشاهد بكل هذه  يخفيها 
لها مهام كانت الظروف إال اآلن؟ فهل أنهم تخلّوا عنه نهائيا فقرروا كشف املستور 
أم أنها فعال حالة نرش عادية يف الرائد الرسمي وقع التفطن إليها بالصدفة من قبل 
الّدقة وهذا  بهذه  الفرنيس  الرسمي  الرائد  ما ينرشه  يتابعون  الذين  التونسيني  أحد 

التمحيص والتمعن؟  
أما األخطر من كل ذلك فهو األجهزة األمنية والعسكرية التي صمتت كل هذه الفرتة 
ومل توّضح ال بالترصيح وال بالتلميح وال حتى بالترسيب أن للرجل جنسية أجنبية، وما 
القصد من وراء ذلك؟ هل كانت ُمستغفلة حتى هي أم أنها جميعها متواطئة؟ ولو 

فرضنا أنها جميعا متواطئة، أمل يكن الخالف واملعركة العنيفة مع كل من لطفي براهم 
والغرسيل مثال كفيلة بأن ترّسب أخبارا من هذا النوع؟ أم أن الجميع كان ال يعلم؟

من  كبري  عدد  إىل  تتعداه  بل  الشاهد،  يوسف  يف  تنحرص  ال  مسألة  بالتأكيد  هي 
بعض  تقول  حيث  أيضا،  املاضية  السنوات  ويف  الحارض  الوقت  يف  الحكم  مسؤويل 
املصادر ان الشيخ عبد الفتاح مورو نفسه، والذي كان نائبا لرئيس مجلس النواب 
عبد  امللك  له  منحها  يحمل جنسية سعودية  مازال  املاضية،  سنوات  الخمس  طيلة 
الله منذ التسعينات لحاميته من النظام آنذاك. يف حني يتحدث آخرون عن جنسية 
زيتون  ولطفي  السالم  عبد  ورفيق  الغنويش  راشد  الشيخ  من  كل  يحملها  أنجليزية 
والهاشمي الحامدي، وجنسية أمريكية يحملها رضوان املصمودي، وفرنسية يحملها 
أيضا مهدي جمعة وسعيد العايدي وغريهم كُرث من الساسة ومن ذوي املناصب يف 
الحكم أو يف األحزاب السياسية، وهذا ما يخلق بالفعل إشكاال سياسيا أخالقيا قبل 
أغلبهم  التأسييس يف  املجلس  أعضاء من  الذي وضعه  الدستور  أن  كل يشء، خاصة 

من مزدوجي الجنسية، خصوصا الذين كانوا فاعلني يف وضع فصوله، قد أهمل هذه 
املسألة ومل يشرتط قانونيا أن يكون رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي وزير 
ومسؤول ونائب حامال للجنسية التونسية فقط، بل أكد يف باب الرئاسيات أنه يجب 
أن يكون تونسيا مسلام ومن أب وأم تونسيني، دون أن يتطرّق إىل مسألة ما إذا كان 

حامال لجنسية أخرى أم ال.
أما اإلشكال الحقيقي فهو بالفعل يف مسألة التغطية عىل الحقيقة وعدم إبالغ الشعب 

التونيس بأن الذي يحكمه عنده والء آخر غري الوالء لوطنه الذي فّوضه لحكمه.
فلذلك  لفرنسا«  »يتخىل عن والئه  الجملة حرفيا  بتلك  الرسمي  الرائد  ينطق  فحني 
الذي وردت  املصطلح  أكرث من  تفسري  إىل  تحتاج  أنها  عاقل  يعتقد  ال  عّدة  دالالت 

به نفسه.
للعلم  واالخالص  والقسم،  الوالء،  حق  عليك  له  بالتأكيد  جنسيته  مينحك  بلد  فكل 
والنشيد، وتلك ميكن أن تتوفّر يف مواطن او يف طالب شغل، ومهاجر هربا من الفقر 
فهي  الجمهورية  لرئاسة  أو مرشح  رئيس حكومة  تكون يف  أن  لكن  والجئ سيايس، 
تتعارض  أن  وقت  أي  يف  يقتيض  قد  مهام  من  ميارسه  ما  ألن  فعال،  الكربى  الطامة 
مصالحه مع مصالح البلد الذي منحه جنسية، فكيف سيكون موقفه ساعتها، وإىل 
أّي الطرفني سيميل، ومصلحة من سيغلّب عىل األخرى، خاصة أن كثريا من املواقف 
لرئيس  الثانية  الجنسية  انكشاف  بعد  قراءة ومتعن،  إعادة  اىل  محتاجة  اآلن  تصبح 

الحكومة.
وكام أسلفنا فإن املسألة مل يحسمها الدستور، لكن األخالق السياسية وابسط قواعد 
الوطنية تقتيض حسمها بالرفض واإلدانة، يف انتظار أن تتكشف باقي أوراق املرتشحني، 
الذين يبدو أنهم استمرؤوا مسألة استغفال الناس، والضحك عىل ذقونهم، والتعمية 

عىل الجنسيات األجنبية التي يحملونها.
* طاهر عيل 

السباق الرئايس يدخل منعطفا أخالقيا خطريا

رئاسية عابرة للقارات ومرشحون من مختلف الجنسيات

خطة الرئاسة ورهان إصالح الدميقراطية
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كشف رئيس لجنة تقييم الترصف يف إدارة مياه الرشب خالل أيام عيد 
املسجلة  لالضطرابات  الرئيسية  األسباب  عن  الحرشاين،  عامر  اإلضحى، 
عىل مستوى التزود مبياه الرشب خالل فرتة العيد. وتعلقت أهم هذه 
االنقطاعات بذروة الطلب عىل املاء لتسديد الحاجيات الظرفية املرتفعة 
ليوم العيد إىل جانب ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب عىل املاء 
من القطاع السياحي. والحظ الحرشاين، غياب التدخل الرسيع واالقتصار 
عىل الحلول التقنية وغياب اإلحاطة باملترضرين من انقطاعات املياه. 
املياه  من  الرضورية  املواطنني  حاجيات  تلبية  رضورة  الحرشاين  وأكد 

خالل فرتة انقطاع املياه عرب تسخري صهاريج مياه.
الوطنية  بالرشكة  عمليات  غرفة  غياب  عن  اللجنة  رئيس  وتحدث 
تضطلع  عمليات  قاعة  توفر  املهم  »من  قائال  املياه  وتوزيع  الستغالل 
مبهمة التحكم يف األزمات«. وأرجع الحرشاين أسباب اضطرابات توزيع 
القناة  نتيجة عجز  العليا  املناطق  الضغط يف بعض  انخفاض  إىل  املياه 

الرئيسية عن تلبية حاجيات ذروة الطلب عىل املاء. 
وبلغ عدد االنقطاعات واالضطرابات املسجلة أيام العيد )10و11 و12 
أوت 2019(، 112 انقطاعا، منها 64 انقطاعا يوم العيد )11أوت 2019( 

وفق التقرير ذاته. 
الطيب،  سمري  البحري،  والصيد  املائية  واملوارد  الفالحة  وزير  وأشار 
الكهرباء عىل غرار ما  أن بعض االنقطاعات تعود إىل »عمليات رسقة 
كانوا بصدد  إيقاف 12 شخصا  تم  أنه  مبيّنا  حصل يف والية صفاقس« 
حفر آبار خلسة ورسقة الكهرباء ليلة العيد« وأوىص رئيس لجنة تقييم 
الترصف يف إدارة مياه الرشب خالل أيام عيد بالترسيع يف إيجاد التمويل 
لتطوير وتحديث هياكل الرشكة ومنهجية عملها الفني واإلداري وإنجاز 
املشاريع الهيكلية يف آجالها عىل غرار مركب املعالجة ببجاوة والربنامج 

الوطني لتحلية املياه والشبكات. 

 
قطع املاء جرمية

التونيس  العام  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  كان  نفسه  املوضوع  وعن 
للشغل قد أكد يف بيانه أن قطع املاء عىل عدد من املناطق أيام العيد 
قانونيا.  ومتابعتهم  املتسببني  ملعرفة  تحقيق  فتح  تستوجب  جرمية 
وحّمل االتحاد الحكومة ووزارة اإلرشاف واإلدارة العامة مسؤوليتهم يف 
الرتاخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه املواطنون من 
تنكيل تسبب يف إتالف األضاحي ويف خسائر مادية و معنوية ويف توتري 

الوضع االحتفايل للتونسيني يف عدد من الجهات يف ظروف حرارة مرتفعة 
ومناسبة عيد كان من املفروض االستعداد إليها وأخذ االحتياطات خاصة 

أن مخزون املياه قد بلغ أعىل نسبه بإقرار من املصالح املختصة..
وباجة  صفاقس  بينها  الواليات  عديد  طال  شعبّي  غضب  ظل  ويف 
وجندوبة ومنوبة والقريوان وسيدي بوزيد وزغوان مقابل صمت رهيب 
الستغالل  التونسية  للرشكة  العام  املدير  الرئيس  قال  اإلرشاف  لُسلط 
وتوزيع املياه مصباح الهاليل انه ال يرى تقصريا من الرشكة يف عملها أيام 
العيد حيث تّم توفري كميات مياه إضافية مقارنة بعيد السنة املاضية، 
كام تّم توفري أعوان للعمل عىل إصالح األعطاب، مرجعا االنقطاعات يف 

املياه إىل الوضع الصعب وكرثة العرض مقابل نقص الطلب.
وانقطاع املاء أيام عيد األضحى واحتجاج عدد من التونسيني عىل ذلك 
مصغرا  أمنوذجا  إال  ليس  املطاطية  العجالت  بحرق  أو  الطريق  بقطع 

ملأساة املياه يف تونس. فاملشكل ال يكمن يف عطب فجئي 
العطب،بل  إصالح  حني  إىل  وقتية  بصفة  املاء  وانقطاع 
من  عدد  مازال  اليوم  فحتى  بكثري.  ذلك  من  أعمق  هو 
غياب  أو  شح  يومية يف ظل  معاناة  يعيشون  التونسيني 
األخرية  الفرتة  يف  تصاعدت  وقد  الرشاب.  الصالح  املاء 
انقطاع  بسبب  البالد  جهات  من  عدد  يف  االحتجاجات 

املياه املتكّرر أو غيابه كلّيّا يف بعض القرى واألرياف. 
متأتية  كونها  االنقطاعات  هذه  الصوناد  مصالح  وتفرس 
ارتفاع وترية االستهالك أو بسبب أعطاب يف قنوات  من 

املياه التي اهرتأت بسبب تقادمها. وقد اعترب عديد الخرباء يف املجال 
املايئ إن بالدنا مهّددة يف أمنها املايئ والبّد من وضع اسرتاتيجية حقيقية 
 80 أن  ذلك  االستهالك  ترشيد  املائية من خالل  الرثوة  للمحافظة عىل 
من نسبة املياه يتّم استغاللها يف املجال الفالحي و14 باملائة هي نسبة 
االستهالك بالنسبة إىل املياه الصالحة للرشاب و6 باملائة يقع استغاللها 
يقع  مياه  باملائة   20 يفوق  ما  أن  كام  والسياحي  الصناعي  املجال  يف 

هدرها نتيجة اهرتاء شبكات التوزيع.
  

إصالح شبكات املياه
وقد بات من املؤكد حسب كل ما يحصل يف السنوات األخرية أن تونس 
وإمنا  املاء  نقص  ظاهرة  يف  يتمثل  ال  فاإلشكال  املايئ.  أمنها  يف  مهددة 
يتمثل يف اهرتاء عديد الشبكات مام أدى إىل هدر كميات كبرية من املاء 
ذلك أن ما يفوق 25 باملائة من املياه يتّم هدرها جراء اهرتاء شبكات 

التوزيع أمام عدم تجديدها لذلك فإّن أول عنرص يجب التطرق إليه هو 
تجديد شبكات توزيع املياه وإصالحها وكذلك إيصال املاء إىل املواطنني 
الذين ليس لهم ماء صالح للرشاب كام أن الجانب املايل ال ميثل إشكاال 

ألن أي جهة ميكنها املساعدة يف دعم مشاريع مد املواطنني باملاء.
مرت  مليار   37 بـ  تقدر  والتي  األمطار  من  أساسا  املياه  مصادر  وتتأىت 
مكعب غري أن الكمية التي ميكن تعبئتها ال تفوق 1،2 مليار مرت مكعب 
وكميات الهطول السنوية تختلف من جهة إىل أخرى ومن سنة إىل سنة 
وال تتعدى يف بعض مناطق الجنوب 100 مليمرت يف السنة وتتعدى 800 
هو  األرض  باطن  يف  املايئ  واملخزون  الغريب،  الشامل  أقىص  يف  مليمرت 
مخزون غري متجدد وقابل للنضوب يف بعض املناطق. ذلك ما عرب عنه 
بعض املختصني يف املجال املايئ باعتبار أن املاء قاعدة أساسية للتنمية 
وشبه  الجافة  البلدان  مجموعة  إىل  جغرافيا  ينتمي  بلدنا  مثل  بلد  يف 
عليه دوام  يتوقف  الذي  الحيايت  املورد  الجافة وهذا 
التنمية املستدمية نادر ومحدود وقابل للتدهور وغري 
هذه  فإن  ذاته  اآلن  ويف  الحاالت.  بعض  يف  متجدد 
ما  التنمية  تهديدا ألسس  أن متثل  بإمكانها  الوضعية 
مل يقع اتخاذ إجراءات حامئية يف إطار خطة ُمحكمة 
وواضحة املعامل تتكامل فيها مجهودات حامية الرتبة 
وترشيد  وحاميتها  املائية  مواردنا  تعبئة  ومجهودات 
الجفاف  زمن  يف  وخاصة  فيها  والتحكم  استعاملها 
التنمية  عنارص  من  عنرصا  الخطة  هذه  تكون  إذ 

االسرتاتيجية.
الصالح  املاء  انعدام  من  تعاين  بالبالد  الداخلية  الجهات  عديد  وهناك 
للرشاب عىل غرار والية سليانة وقفصة وجندوبة والقريوان والقرصين 
للرشاب  الصالح  باملاء  خاصة  شبكات  لديها  أن  رغم  بوزيد  وسيدي 
بعض  أن  حتى  يصلها.  مل  املاء  ومازال  شكلية  بقيت  أنها  إال  باملنازل 

املناطق التي توجد قرب موائد مائية ال توجد بها مياه.
وشهد الطلب عىل التزود مبياه الرشب يف السنوات األخرية ارتفاعا مهاّم 
تزامنا مع فرتة نقص يف نزول األمطار ونزول نسبّي يف مستوى املوائد 
املائية مع استغالل مفرط لهذه املوائد يفوق طاقة استيعابها. ونتجت 
املستويني  عىل  الرشب  مبياه  التزود  يف  اضطرابات  الوضع  هذا  عن 
من  املائية  الشبكات  تقادم  إىل  أساسا  يرجع  وهذا  والريفي  الحرضي 

جهة وارتفاع نسب الضياع املتأيت من األعطاب والربط العشوايئ.
* حياة الغامني

* حسني عبدالرحيم    
»وجعلنا من املاء كل ىشء حيّا« )قران كريم(.... 

خطري  امر  فهو  جارية  مياه  دون  عيدهم  ايام  املواطنون  يقيض  عندما 
الدولة وهذا االمر يحدث يف  جدا ويستدعي حالة طوارئ لكل مرافق 
اىل مستويات  الحرارة  ارتفعت درجات  بينام  املبارك  االضحى  عيد  ايام 
غري مسبوقة والعائالت مجتمعة يف ديارها يك تذبح االضاحي والحاجة 
إىل املياه استثنائية. فال ذبح بال مياه واال تحولت املنازل والدور ملزارع 
إىل  تحتاج  بها  التضحية  قبل  الخراف  وحتى  واالمراض  الجراثيم  لتوالد 
قبل  العطش  تنفق من  ذبحها وهي عطىش وقد  فال يصح  املياه  رشب 
الرجال والنساء واالطفال يف  بها وتتحول لحومها إىل جيفة.  يُضّحى  ان 
حاجة ماسة إىل املياه إلزالة آثار الذبح وكذلك العرق من املعاناة اليومية. 
األطفال يبكون بسبب الضيق الذي يسببه العرق والوسخ املرتاكم عىل 
تليق  جعلها  من  يتمّكّن  ال  وهن  الديار  يف  تولولن  والنساء  أجسادهم 
بالعيد واستقبال االقارب والضيوف ألنه ال يوجد ماء يف السبالة لتنظيف 
املكان وال ميكن إجراء ذلك مبياه معدنية وإال ضاعت ميزانية العيد يف 

غسل أرضية الدار.
تتعطل السيارات عىل الطرقات فاملياه رضورية لتربيد املحركات حتى ال 

الطرقات  يتخاصمون عىل  والسائقون  الشديدة  الحرارة  تنفجر يف هذه 
من الضيق املتسبب له نقص املياه وحتى انقطاعها متاما عن نواٍح كثرية 
يف البالد من شاملها إىل جنوبها ورشقها وغربها. فال حول وال قوة اال بالله. 
وما زاد الطني بله انقطاع الكهرباء يف مناطق متعددة مبا يعني االختناق 
يف الديار وفساد اللحم بعد توقف األجهزة كلها عن العمل... الثالجات 

تحولت إىل مدافن للحوم.
العديد من الطرق قطعها الناس يك يستدعوا السلطات لتنجدهم، ولكن 
ال حياة ملن ينادي. حتى الناس الذين يرغبون يف العودة إىل مواطنهم 
وجدوا  والينابيع  الوديان  مياه  من  وصغارهم  ويستحموا  يرشبوا  يك 
السامء  من  الفرج  ينتظرون  الطرقات  عىل  فوقفوا  مقطوعة.  الطرق 
توسط  الذي  الحرام  الشهر  قمر  إال من نصف  فوجدوا ساموات خالية 
القيظ والعطش حتى الصباح والحكومة ال  نجوم أعانتهم عىل احتامل 
تسمع استغاثتهم التي رمبا يسمعها رب السامء. العذر الذي قدمته بعض 
املصادر الحكومية اقبح من ذنب. إذ برروا ذلك بانعدام الصيانة لسنوات 
لخزانات املياه املركزية واملواسري مام يقلل من سعتها ويعوق ترصيف 
الحكومة  وظيفة  هي  ما  تحتاجه.  مبا  املختلفة  البقاع  وإمداد  املياه 
وإيجاد  الدورية  الصيانات  اجراء  بالضبط  هي  املختلفة؟  واإلدارات 

كاالرتفاع  املتوقعة  وغري  املختلفة  الحوادث  حاالت  يف  طوارئ  خطط 
الخاصةكعيد  االجتامعية  واملناسبات  الحرارة  درجات  يف  املعتاد  غري 
بأموال  املهرجانات  تنظيم  الحكومة فقط  املبارك. هل وظيفة  االضحى 
دافعي الرضائب الذين ال يجدون املياه!؟ هناك أولويات ونظن أن املاء 
والكهرباء تتساوى مع الدفاع الوطني يف االهمية ورمبا أكرث. فدون ماء 
وكهرباء ال يعمل الجيش ايضا وسيرتك الجنود وحداتهم يك يجلبوا املياه 
والعرق  العطش  من  يرصخون  الذين  ألطفالهم  والينابيع  العيون  من 
والحرارة، وسيجدون عىل الطرقات اناسا يقطعون الطرقات ليستنجدوا 
اإلرهاب  ملكافحة  وحداتهم  إىل  العودة  يستطيعوا  ولن  العطش.  من 
فالطرق مقطوعة. قطع املياه والكهرباء هو أكرب تشجيع عىل اإلرهاب 
وتريدون  للفوىض  محرض  وأكرب  البالد  واقتصاد  للسياحة  تدمري  وأكرب 
يف  مياه  عندهم  وليس  االنتخابات  صناديق  إىل  يذهبوا  أن  الناس  من 
السبالة ليستحموا حتى يذهبوا وهم عىل األقل متطهرون ألداء واجبهم 
الوطني بينام الوطن يرصخ من العطش. أغيثونا وارحمونا يرحمكم من 
يف السامء. أو نرجمكم كام يرجم الحجيج الشيطان يف منى بعد رجوعهم 
من جبل عرفات ليجدوا املاء.. وكل عام والجميع بخري حتى دون ماء وال 

كهرباء سنكون بخري. رحمة ريب يا حكومة املهرجانات!

112 انقطاعا للامء أيام عيد االضحى والصوناد تعجز عن التدخل يف الوقت املناسب

احتجاجات املحرومني تتفاقم وتونس مهددة 
يف أمنها املايئ رغم كرثة سدودها

أكرث من 20 

باملائة من املياه 

يقع هدرها 

نتيجة اهرتاء 

شبكات التوزيع

املياه املقطوعة!
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سنة  كل  من  أوت   21 يوم  العامل  يحتفي 
باليوم العاملي الحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب 
واجاللهم، وذلك بدعوة من الجمعية العامة 

لألمم املتحدة.
الثاين  االحتفال  سريكز  السنة  هذه  ويف 
اإلرهاب  الدويل إلحياء ذكرى ضحايا  باليوم 
وتكرميهم عىل قدرة الضحايا وعائالتهم عىل 
والجهود  املجتمع  مع  والتكيف  الصمود، 
التي ساعدتهم يف الشفاء واالنتعاش والبقاء 

أقوياء ومتحدين ضد اإلرهاب.
مكتب  سيقوم  الدويل،  باليوم  ولالحتفال 
ومجموعة  اإلرهاب  ملكافحة  املتحدة  األمم 
معرض  بإطالق  اإلرهاب  ضحايا  أصدقاء 
الفوتوغرافية يف 21 أوت مبقر األمم  للصور 
املتحدة يف نيويورك، وسيقدم املعرض، الذي 
يفتتحه أنطونيو غوترييش، األمني العام لألمم 
املتحدة، أقوال الضحايا وقصصهم التي تبني 

رحلتهم الفردية وخربتهم يف الصمود.
كام انتظم معرض للصور عىل طول الجدار 
الجنويب ملبنى املؤمترات يف مقر األمم املتحدة 

األمم  مكتب  واستضاف  هذا   ،2019 أوت   19-30 من  الفرتة  يف 
املتحدة ملكافحة اإلرهاب والبعثة الدامئة للكامريون يوم 20 من 
الشهر الجاري فعالية إطالق فيلم وثائقي من سلسلة »وثائقيات 
خاصة بضحايا اإلرهاب« والذي ركز عىل التحديات التي واجهها 

ضحايا بوكو حرام يف الكامريون.
 

مكابدة إلسامع أصواتهم
املتحدة أن ضحايا اإلرهاب مازالوا  العامة لألمم  الجمعية  وتؤكد 
ويؤيد  احتياجاتهم،  يلبي  من  اليجاد  أصواتهم،  يكافحون إلسامع 
حقوقهم، وغالبًا ما يشعر أولئك الضحايا بالنسيان واإلهامل مبجرد 
الذي يرتتب عليه  األمر  اإلرهابية،  للهجامت  الفوري  التأثر  تاليش 

عواقب وخيمة عليهم.
الالزمة  القدرات  أو  املوارد  الدول األعضاء  وميتلك عدد قليل من 
للوفاء باالحتياجات املتوسطة والطويلة األجل للضحايا حتى يتعافوا 
وإدماجهم  تأهيلهم  إعادة  عمليتا  تكتمل  وحتى  كامال،  تعافيا 
متعدد  دعام  اإلرهاب  تعايف ضحايا  عملية  وتتطلب  املجتمع.  يف 
األبعاد وطويل األجل، عىل أن يشتمل عىل الدعم البدين والنفيس 

واالجتامعي واملايل، الذي ميكنهم من الشفاء والعيش بكرامة.
وتشدد األمم املتحدة عىل أعضائها عىل رضورة تحمل مسؤولياتها 
يف دعم ضحايا اإلرهاب وإعالء حقوقهم، وتضطلع األمم املتحدة 
اسرتاتيجية  عنارص  تنفيذ  يف  األعضاء  الدول  دعم  يف  مهّم  بدور 
مع  التضامن  خالل  من  اإلرهاب  ملكافحة  العاملية  املتحدة  األمم 
شبكات  وإنشاء  القدرات،  بناء  يف  واملساعدة  ودعمهم،  الضحايا 
املعنية  الجمعيات  وبخاصة  ودعمها  املدين  املجتمع  ملنظامت 
حقوق  تعزيز  عىل  األعضاء  الدول  وتشجيع  اإلرهاب،  بضحايا 
عىل  تعمل  املتحدة  األمم  ومازالت  واحرتامها،  وحاميتها  الضحايا 
إتاحة موارد املجتمع الدويل وحشد موارده مبا يلبي حاجات ضحايا 

اإلرهاب.

تاريخ مع اإلرهاب الديني
تونس، ومن قبل الثورة لها تاريخ مع اإلرهاب الذي راح ضحيته 

املئات بني شهداء وجرحى، ضحايا من النشطاء السياسيني واساسا 
هام الشهيدان شكري بلعيد والحاج محمد الرباهمي، اىل جانب 

العرشات من شهداء املؤسستني األمنية والعسكرية.
املايض  جويلية  يف  تونس  شهدتها  التي  االرهابية  الهجامت  وآخر 
وقوع  عن  أسفرا  العاصمة،  يف  انتحاريان  تفجريان  وقع  عندما 

شهيدين، امني ومواطن عادي اىل جانب عدد من الجرحى.
قيام  إثر  اإلرهاب،  مكافحة  وحدة  فاستهدف  الثاين،  االنفجار  أما 
الباب الخلفي إلدارة الرشطة العدلية  شخص بتفجري نفسه قبالة 
يف  الخطورة  متفاوتة  إصابات   4 وخلف  العاصمة،  يف  بالقرجاين 

صفوف القوى األمنية، تم نقلهم إىل املستشفى لتلقي العالج.
وعندما تعود بنا الذاكرة اىل ابرز الهجامت اإلرهابية التي عانتها 
البالد، وبعد عمليتي استشهاد بلعيد والرباهيمي، فيمكن العودة 
اىل يوم 11 أفريل 2002، عندما شهدت جزيرة جربة هجوما تم 
خالله استهداف كنيس الغريبة اليهودي بسيارة مليئة باملتفجرات، 
مام أدى إىل مقتل 14 سائحا أملانيا و3 تونسيني وفرنسيني اثنني، 
باإلضافة إىل إصابة 30 آخرين، كام قتل االرهايب الذي فجر السيارة.    
أحد شواطئ  نفسه يف  بتفجري  إرهايب  قام  أكتوبر 2013،  ويف 30 
مدينة سوسة، بعد أن فشل يف اقتحام فندق »رياض النخيل«، ومل 

يسفر الهجوم عن سقوط أي قتيل أو جريح سوى منفذه.
ولعل الهجوم األبرز الذي شهدته تونس خالل األعوام األخرية، هو 
ذلك الذي استهدف متحف باردو يف18 مارس 2015، عندما قام 
ارهابيان باقتحام أهم املتاحف يف العاصمة، األمر الذي أدى إىل 
مقتل 22 شخصا أغلبهم من السياح األجانب، وجرح 45 آخرين، 

وقد قتلت القوات الخاصة االرهابيني االثنني داخل املتحف.  
ويف 26  جويلية 2015، تعرضت مدينة سوسة لهجوم، أسفر عن 
أحد  ارهايب  هاجم  أن  بعد  آخرين،   39 وجرح  سائحا   38 مقتل 
الفنادق يف شواطئ املنتجع السياحي مرىس القنطاوي، وقد قتلته 

قوات األمن الجاين أثناء الهجوم.
ويف 24 نوفمرب 2015، فجر ارهايب نفسه يف حافلة يف شارع محمد 
الخامس بالعاصمة تونس، ليستشهد 12 من األمن الرئايس التونيس.

وشهد شهر مارس من عام 2016 أحداثا دامية، ففي اليوم السابع 

من الشهر، تعرضت مدينة بنقردان 
محاولة  إىل  ليبيا  مع  الحدود  عىل 
أدت  عليها،  للسيطرة  من مسلحني 
قوات  مع  متقطعة  اشتباكات  إىل 
من  التاسع  حتى  استمرت  األمن 
استشهاد وإصابة  إىل  مارس، وأدت 
العرشات، وهذه العملية تُعترب من 
واالسرتاتيجية  الدقيقة  العمليات 
املجموعات  شّل  يف  ساهمت  التي 

اإلرهابية ثم رضبها يف املقتل...

نكرّم  هكذا  تونس،  يف 
الشهداء وضحايا االرهاب

يف  اإلرهاب  أن  يف  اثنان  يشك  ال 
بعد  مبارشة  ونشط  ظهر  تونس 
حكم  فرتة  يف  وانتعش  الثورة، 
الرتويكا التي تزعمتها حركة النهضة 
اإلسالمية، وميكن أن نتذكّر يف هذا 
التكفريية  املجموعات  الصدد  
إىل  حني  من  تظهر  التي  الدعوية 
حركة  ومعاريض  االنسان  حقوق  ونشطاء  املثقفني  لتكّفر  آخر 
عدة  من  يأتون  الذين  املتطرفني  مجموعات  إىل  إضافة  النهضة، 
بلدان لتقديم »دروس يف املوعظة واإلرشاد«، من بينهم القرضاوي 
واالعتداءات  الناس  ومالحقة  التكسري  وعمليات  غنيم،  ووجدي 

والرضب التي طالت املواطنني والفنانني والصحافيني الخ...
توترات  تشهد  مناطق  اىل  تسفري  شبكات  بروز  مع  ذلك  واقرتن 
كسوريا والعراق واليمن ومرص وليبيا، والتي ذهب ضحيتها اآلالف 
من الشباب من الذين تم التغرير بهم وغسل ادمغتهم باالفكار 
وتحسني  باملال  اغواؤهم  تّم  الذين  من  او  والظالمية  الهدامة 

األوضاع االجتامعية القاسية التي تعاين منها العائالت...
كل ذلك، تّم تحت اعني وزارة الداخلية التي سيطرت عليها آنذاك 
والرباهمي  بلعيد  الشهيدين  استشهاد  حدود  اىل  النهضة،  حركة 

ودخول البالد منعرجا خطريا كان ينبئ بحرب أهلية.
النجاحات  ومع  البالد،  شهدتها  التي  السياسية  التغريات  وبعد 
األمنية والعسكرية لدحر العصابات االجرامية، ظهر مؤخرا ملف 
الجهاز الرسي لحركة النهضة الذي تحوم حوله شبهات تورطه يف 

قضية االغتياالت والتسفري الشباب.
ملف بقي اىل اليوم رهني التجاذبات السياسية بني حركة النهضة 
عىل  السيطرة  مواصلة  يريدون  الذين  السياسيني  الفاعلني  وباقي 
الحكم يف تونس، واساسا يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحايل، 

واملرشح للرئاسيات يف سبتمرب املقبل.
فهو  القصبة،  او  قرطاج  كريس  نحو  لعابه  يسيل  من  ان  فاملؤكد، 
واع بأن ذلك لن يتم اال عرب مباركة حركة النهضة التي يهمها أالّ 
يُفتح أي ملف يدينها ومنها ملفا ضحايا اإلرهاب يف تونس وملفات 

الجهاز الرسي واالغتياالت والتسفري.
انا مؤمن بأن تجربة االنتقال الدميقراطي يف تونس لن يُكتب لها 
النجاح اال إن تم فك تلك االلغاز، وكشف خبايا االغتياالت والزوايا 
املظلمة التي حامت حولها، فهذا حق من حقوق الشعب التونيس 
التائق دوما إىل التحرر، وأيضا تكريم ملئات العائالت التي مازالت 

تكتوي بنار اإلرهاب اىل اليوم.
* إعداد: صربي الزغيدي

21 أوت، اليوم العاملي إلحياء ذكرى ضحايا اإلرهاب وإجاللهم:

الكشف عن رس االغتياالت السياسية، والجهاز الرسي وشبكات 
التسفري رشوط لدحر اإلرهاب يف تونس وتكريم الشهداء
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اعوان  ملوظفي  العامة  للجامعة  قطاعية  إدارية  هيئة  انعقدت 

املساعدة  العامة  األمينة  االخت  بإرشاف  العايل  بالتعليم  املخابر 

يف  للنظر  الهاممي  نعيمة  والهجرة  الخارجية  بالعالقات  املكلفة 

املشاكل القطاعية العالقة من ذلك عدم تطبيق محرض اتفاق 29 

مارس 2018 وأهم ما ورد فيه هو الزي الوقايئ والفحص الطبي 

الكيميائية  املواد  من  خاصة  املخابر  العوان  املهنية  والسالمة 

ومساعدي املخابر وللهرسلة النقابية والتعيينات املسقطة مبدينة 

 2019 سبتمرب   26 اىل   24 من  إرضاب  يف  الدخول  ومنها  العلوم 

هذا  الجامعية.  العودة  مع  احتجاجية  بوقفات  مسبوقا  يكون 

وأكدت األخت نعيمة الهاممي عىل أهمية العلم يف مجابهة الجهل 

واالنقطاع املبكر عن التعليم وعن حاجة القطاع إىل نيل حقوقه 

فيام رأت األخت زكية الحفيص أن القطاع صرب كثريا وطويال وأنه 

ال يطلب من من أحد وأن الوقت قد حان لينال أبناؤه حقوقهم 

كاملة بعد مامطلة الوزارة وسعيها املحمومإىل ربح الوقت الذي 

هو ليس يف صالحها ولصالح الوزارة اآلتية بعدها.

يف الهيئة اإلدارية للجامعة العامة ملوظفي وأعوان املخابر بالتعليم العايل

اتفاق 29 مارس يف الصدارة وإرضاب بـ3 أيام يف األفق 

احتفالية الجامعة بالناجحني
يف إطار دعم وتشجيع الجامعة العامة ملوظّفي التعليم العايل والبحث العلمي عىل طلب العلم 
العلم  لتحصيل  الجهد  مواصلة  النقابيني عىل  وأبناء  بنات  تحفيز  مزيد  مع حرصها عىل  واملعرفة 
نظّمت الجامعة يوم العلم يوم أمس االربعاء 21 أوت 2019 بقاعة سعيد قاقي مبقر االتحاد العام 

التونيس للشغل.

وقد أرشف عىل هذه االحتفالية األخوين بوعيل املباريك األمني العام املساعد املكلف باالدارة 
واملالية وسمري الشفي األمني العام املكلف بالجمعيات وقد أكّد األخ بوعيل عىل أهمية العلم الذي 

يجله االتحاد ويضعه يف أولوياته ويدعم املدرسة العمومية.
أّما األخ سمري الشفي فقد أضاف أّن هذه االحتفالية تزيد يف تقريب أبناء االتحاد إىل بعضهم 

البعض وتؤسس للمراحل اآلتية يف حياة تونس الجميلة التي نريدها جميعا.
هذه  مثل  وأّن  التونسيني  حياة  يف  رضوري  العلم  أّن  أضافت  فقد  الحفيص  زكية  األخت  أّما 

املناسبات تزيد يف تالحم الصفوف.
رمزي 
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الربيد يعرف لحظات نضال تاريخية
الحصول عىل املطالب دون تجزئة بعد تلكؤ الوزارة ومامطلتها

اعتداء عىل بعض الربيديات الربيديني وتسجيل حاالت اغامء
ممثلو الجهات يلبون النداء ويلتحقون باالعتصام املفتوح

* رمزي الجّباري

نفذ صبيحة االثنني اهل قطاع الربيد وقفة احتجاجية حرضها ممثلو 
بناء عىل  االتصال  تكنولوجيات  وزارة  امام  ساندهم  ومن  الربيد  نقابات 
مقررات هياكلهم وكان االمر سينتهي هناك اال ان بعضهم تعمد استفزاز 
عىل  نرشها  تم  التي  وااليحاءات  االشارات  بعض  خالل  من  النقابيني 
االعالن  املواقف من خالل  تصعيد  اىل  النقابيني  دعا  ما  الفايسبوك وهو 
الوزارة  تتحرك  للوزارة حتى  الخارجي  بالبهو  اعتصام مفتوح  الدخول يف 
وبالتايل تكون جادة هذه املرة يف االستجابة للمطالب التي يريد تطبيقها 
النقابيون وابناء القطاع اال ان بعضهم تجند الفشال هذه الخطوة وهي 
خطوة اعتربها النقابيون استفزازية وبالتايل كان املنع مبثابة رشارة انطالق 
املواجهة ورمبا صدور تعليامت حصلت مبوجبها اعتداءات عىل الربيديني 
الذين كان عددهم يف تزايد مستمر يوم امس االربعاء يف يوم كانت فيه 

درجة الحرارة مرتفعة جدا وكنتيجة لهذا االعتداء املجاين حصلت حاالت 
اغامء مام استوجب نقل بعضهم اىل مختلف مستشفيات العاصمة كام 
كان من ضمن املحتجني بريديات وهّن اللوايت جنئ من مختلف جهات 
من  هناك  ان  كام  الحقوق  عن  ودفاعا  الواجب  لنداء  تلبية  الجمهورية 
الكربى  بريد تونس  النقايب ملختلف مكاتب  الحزام  الربيديات من ميثلن 

وهّن اللوايت كّنا يف املوعد...
الجمهورية  مختلف جهات  من  والربيدون  الربيديات  حال  كل  عىل 
والقريوان(  وجندوبة  بوزيد  وسيدي  وتونس  والكاف  وبنزرت  )صفاقس 
كانوا يف املوعد واملوعد هو مع التاريخ دفاعا عن القطاع الربيدي. ليكون 
حتى  توقف  بال  الرابع  سيكون  ثم  التوايل  عىل  الثالث  لليوم  االحتجاج 
تطبيق االتفاقيات املمضاة لكن قبل ان نذهب لنفتح ارشعة اخرى عىل 
اآليت من احداث نسأل من اعطى تعليامت ليتم االعتداء عىل الربيديات 

والربيديني؟

حمل الشارة الحمراء يف كّل البعثات الدبلوماسية والقنصليات
حمل الدبلوماسيون داخل تونس وخارجها يف كافة البعثات الدبلوماسية والقنصليات 

الشارة الحمراء أمس األربعاء 21 أوت 2019 تطبيقا لقرار نقابة السلك الدبلومايس.

الدبلومايس  السلك  خارج  من  تعيينات  فرض  استنكارها  عقب  القرار  هذا  وأىت 

وإرصار صانعي القرار عىل أساس املحاباة والوالءات واملحاصصات الحزبية وذلك 

حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم نقابة السلك الدبلومايس فيصل النقازي.

بيان أهل الربيد
الوقت  وربح  األمام  إىل  الهروب  وسياسة  املامطالت  إثر 
التي  املتخلفة  املامرسات  عىل  ورّدا  االرشاف  سلطة  ِقبَِل  من 
بقوات  االستنجاد  حّد  وصلت  املعتصمني  إزاء  تنتمكنمهجها 
الربيديني  الزمالء  وتهديد  بالقّوة  االعتصام  لتفريق  األمن 
كّل  ندعو  املرشوعة  مطالبنا  عن  ودفاعا  العنف  باستعامل 

الزمالء بكل الجهات لاللتحاق باالعتصام املفتوح مبقر الوزارة.
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الداخلية  وزاريت  ملوظفي  العامة  الجامعة  بيان 
والشؤون املحلية

ان املكتب التنفيذي للجامعة العامة العوان وموظفي وزاريت الداخلية والشؤون املحلية والعمد وإثر حاالت العزل التي يتعرض 
اليها العمد يف اآلونة االخرية واخرها وضعية عمدة جمنة الذي تم عزله عن العمل بدعوى عدم حضوره اجتامع السيد رئيس 

الحكومة وعدم تعاونه، فإننا نعرّب:
ـ عن رفضنا املطلق ملثل هذه األساليب التي تحمل يف باطنها رسالة غري مطمئنة لكافة مكّونات الشعب التونيس يف هذا الظرف 

بالذات.
ـ ندعو الحكومة اىل التقيّد باحرتام حياد االدارة

ـ ندعو السلط املركزية والجهوية اىل النأي بوظيفة العمدة عن التوظيف السيايس والحزيب واالنتخايب.
الحزبية  التجاذبات  عن  بعيدا  والحرفية  الحيادية  اطار  يف  املواطنني  لخدمة  دور  من  العمد  سلك  به  يقوم  ما  عاليا  نثمن  ـ 
والسياسية ونحّذر، من جهة اخرى كل االطراف من مغبّة الضغط عىل العمد خدمة لبعض الجهات املعنية باالنتخابات الرئاسية 

والترشيعية.
ويف هذا الصدد فإننا نعلن عن تضامننا مع عمدة جمنة وندعو السلط الجهوية للكف عن مثل هذه املامرسات وارجاعه فورا 
اىل سالف عمله كام نحّمل الحكومة والسلطة الجهوية نتائج ما قد يرتتب عن هذه املامرسات من توتر وتعكري املناخ االجتامعي.

وبناء عىل ذلك نعرب عن استعدادنا الكامل للدفاع عن منظورينا بكل الوسائل املرشوعة.

وعدم  املامطلة  من  شهر  قرابة  بعد 

مؤسسة  ملشكل  جدية  حلول  طرح 

التي  بسليامن.  الكائنة   la creche 2

ومغادرة  غلقها  االيطايل  مالكها  يعتزم 

العملة من حقوقهم  البالد دون متكني 

بني  ترتاوح  شغلية  عالقة  عن  الناجمة 

10 و 12 سنة. إال أن الحل الوحيد الذي 

توصل إليه املؤجر االيطايل هو السعي 

باستعامل  املعتصامت  العامالت  لطرد 

القوة العامة. وقد أصدر االتحاد املحيل 

للشغل بسليامن تاكلسة بيانا فيه تأكيد 

املعتصامت  مطالب  دعم  تجديد  عىل 

جميع  ودعوة  اعتصامهن  ومساندة 

نابل  نقابيي  وعموم  سليامن  نقابيي 

قضيتهن  مع  تضامنهم  عن  التعبري  إىل 

العادلة من اجل نيل حقوقهن.

عيل  محمد  األخ  تحول  وقد  هذا 

البوغديري األمني العام املساعد املكلف 

بالقطاع الخاص إىل سليامن ملزيد تأكيد 

جانب  إىل  االتحاد  هياكل  كل  وقوف 

العامالت يف محنتهّن.

يف سليامن وتاكلسة

طرد العامالت من الشغل متواصل 

عقد اليوم مكتب الجامعة العامة لتعليم الثانوي 
املستجدات  مختلف  يف  للنظر  الدوري  اجتامعه 
امللّفات  معالجة  عىل  واالنكباب  الوطنية  النقابية 
املحاور  اىل  التطرّق  تّم  حيث  املطروحة  القطاعية 

التاليّة:
والّنظار  باملديرين  الخاصة  املحادثات  جدولة 
التي انطلقت بداية من يوم الثالثاء 20 أوت 2019 
لجلسة  استعدادا  االداري  العمل  ملفات   ودراسة 
الرتبية يوم الجمعة  التي ستعقد مع وزارة  العمل 
24 أوت الجاريـ  الرشوع يف دراسة ملفات النقل يف 

اطار الحاالت االنسانية دراسة جامعية وتبويبها ـ متابعة تفعيل 
والنظر  بوزاريت االرشاف  فيفري 2019 يف عالقة   9 اتفاق  بنود 
اللجان املنكبّة عىل ذلك ـ  التي قطعتها مختلف  يف الخطوات 
ومدرسيهام  والرياضة  البدنية  الرتبية  مدرّسات  ملّفات  متابعة 

العالقة سواء ما يخّص منها االنتدابات او االنتهاء من مختلف 
االجراءات القانونية والرتتيبية املتعلقة بتوحيد املؤجر ـ متابعة 
ملّف االنتدابات املتعلق بدفعة 2017 إىل جانب معالجة ملّف 

االساتذة النّواب.
تفعيل  عىل  حرصه  العامة  الجامعة  مكتب  وجّدد  هذا 
الحكومة ووزاريت  فيفري 2019 ودعا   9 اتفاقية  بنود  مختلف 

االرشاف اىل االرساع بتنزيل مختلف نصوصها الرتتيبية 
النطالق  ضامنا  اآلجال  أقرب  يف  الرسمي  بالرائد 
من  ما ميكن  أفضل  2020/2019 يف  الدراسية  الّسنة 
ظروف محّذرا هذه االطراف مام ميكن ان يرتتب عن 
عليها  املستوجبة  باالستحقاقات  االبقاء  يف  تلّكؤها 
استعداد  عىل  ذاته  اآلن  يف  مشّددا  انعكاسات  من 
سلطات القرر القطاعية التخاذ ما يجب من اجراءات 
واملدرسني  املدرّسات  وتجّند  ذلك  عىل  للرد  نضالية 
ومختلف هياكلهم النقابية االساسية والجهوية للدفاع 
العمومية  مدرستهم  وعن  املرشوعة  مصالحهم  عن 
االوضاع  ظل  يف  خاصة  التالميذ  وابنائها  بناتها  ومستقبل 
الفئات  اغلب  معاناة  وتعّمق  الراهنة  واالجتامعية  االقتصادية 
التمدرس  تكاليف  ارتفاع  من  واملحرومة  املهمشة  االجتامعية 

املشط والغالء الفادح  للمستلزمات املدرسية.

الجامعة العامة للتعليم الثانوي

ملفات كثرية يف صدارة االهتاممات...

صفاقس:

رئيسة بلدية حزق/ 
اللوزة تخلع مكتب 

الكاتبة العامة!
 عمدت رئيسة بلدية حزق/ اللوزة من والية صفاقس 
اىل خلع مكتب الكاتبة العامة للبدلية األخت بسمة 
بن حسونة وتغيري قفله واإلستيالء عىل كل محتوياته.

ووصف االتحاد املحيل للشغل بجبنيانة، يف بالغ له، 
سلوكا  إياه  معتربا  الخطرية،  بالسابقة  الترصف  هذا 

فرديا وغري مسؤول.
املادي  العنف  بشدة هذا  املحيل  االتحاد  واستنكر   
العامة محّمال رئيسة  الكاتبة  واملعنوي املسلّط عىل 
البلديّة مسؤوليّة ما قد ينجّر عن ذلك، خاصة وأن 
هرسلة  سبقتها  بل  األوىل  ليست  الترصفات  هذه 

وضغوطات منذ مدة...
للبلديني  العامة  الجامعة  تطرقت  ذاته،  السياق  يف 
األسبوع الفارط اىل جملة املشاكل العالقة واملرتاكمة 
يف  ذلك  البالد،  يف  البلديات  عديد  منها  تعاين  التي 
ندوة دعت فيها عددا من الكتاب العاميني للبلديات.

بعد سنة  الالمركزية  تقييم مسار  الندوة  وتم خالل 
ظل  يف  اداري،  منظور  من  البلدية  االنتخابات  من 
البلديات  بها رؤساء  يتمتع  التي  الكبرية  الصالحيات 

وعدم قدرتهم عىل مجاراة الوضع وفهمه ...
صربي الزغيدي
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للفالحة  العامة  للجامعة  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  دعا 
وزارة الفالحة اىل تحمل مسؤولياتها والتدخل الفوري 
اليقاف التجاوزات ورفع املظلمة عىل األخت خدوجة 
للمركز  األسايس  للنقابة  العامة  الكاتبة  الطرابليس 
القطاع  دخول  مؤكدين  بسوسة،  البيولوجي  الفالحي 

يف حراك احتجاجي يف حال استمرت هذه املهزلة.
جاء ذلك يف بيان أصدره أعضاء الهيئة اإلدارية ووقّعه 
األخ سامي الطاهري عضو املركزية النقابية أكدوا فيه 
باملركز  النقايب  الحق  النقابيني ورضب  تواصل هرسلة 
منذ مدة طويلةـ وابرزوا أنه رغم عديد التدخالت من 
قبل الجامعة العامة للفالحة واالتحاد الجهوي للشغل 
الغرض  يف  جلسات  عدة  عقد  جانب  اىل  بسوسة 
االنتهاكات  فإن  االجتامعي  املناخ  تنقية  اجل  من 
والتجاوزات يف حق األخت خدوجة مازالت مستمرة.

وقد نّدد املكتب التنفيذي للجامعة العامة للفالحة يف 
بيان سابق باستمرار هرسلة أعضاء النقابة االساسية ملركز الفالحة 
البيولوجية بشط مريم من والية سوسة بلغت حّد توجيه تهم 

كيدية ضدهم والحكم عليهم بالسجن.
االخت  الحكم عىل كل من  تّم  أنه  وكنا كشفنا يف وقت سابق 
خدوجة الطرابليس الكاتبة العامة للنقابة االساسية واألخ فاخر 

عياد واالخت نجاة عمري عضوي النقابة االساسية.
الزين  عامر  االخ  عرّب  »الشعب«  لجريدة  سابق  ترصيح  ويف 
الكاتب العام للجامعة العامة للفالحة عن أسفه ملا وصلت اليه 
االوضاع يف املركز من توتر واحتقان معتربا هذه املامرسة رضبا 
مساندة  مؤكدا  تواصلها،  مغبة  من  وحّذر  النقايب  للحق  صارخا 

الجامعة الالمرشوطة لنقابيات ونقابيي املركز.

ودعا االخ عامر الزين سلطة االرشاف 
التيار  اىل العمل بجّدية اليقاف هذا 
ولالتفاقيات  البالد  لدستور  الضارب 
الدولة  عليها  وقّعت  التي  الدولية 
الهياكل  كافة  ايضا  داعيا  التونسية، 
الوحدة  اىل  والجهوية  النقابة 
ملثل  للتصدي  واحدا  صفا  والوقوف 
ان  املفروض  التي  املامرسات  هذه 
صونا  وذلك  وانتهى  وىل  عهدها 

لكرامة اعوان القطاع.
العامة  الجامعة  ان  بالذكر،  جدير 
حفيظ  االخ  مع  بالتنسيق  قامت 
حفيظ االمني العام املساعد املسؤول 
ملتابعة  القانونية  الشؤون  قسم  عن 
عن  للدفاع  محام  وتعيني  امللف 

االخوة النقابيني.
تنقية  يف  لها  مصلحة  ال  وجهات  قوى  هناك  ان  يبدو  ما  وعىل 
الحق  ورضب  القانون  انتهاك  عىل  ومرّصة  االجتامعي  املناخ 

النقايب وتوتري االوضاع.
* صربي الزغيدي

رّدا عىل انتهاكات الحق النقايب مبركز الفالحة البيولوجية بشط مريم:

أعضاء الهيئة اإلدارية للجامعة العامة للفالحة يلّوحون بالدخول يف حراك احتجاجي

عامل رشكة OMV بتطاوين :

نرفض برنامج الترسيح والطرد !
دخل عامل جميع حظائر 
النمساوية   OMV رشكة 
تطاوين  والية  بصحراء 
عن  حضوري  إرضاب  يف 
العمل وذلك يوم 16 أوت 

الجاري.
قرار  بعد  االرضاب  وجاء 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
بتطاوين  للشغل  الجهوي 
وبعد  اوت  غرة  يوم 
إيجاد  مساعي  كل  فشل 
يف  الحاصل  للتوتر  حلول 
تعنت  بسبب  املؤسسة 

إدارة الرشكة وتنصلها من االتفاقات التي أبرمتها مع الطرف النقايب. 
ورفع العامل الفتات وشعارات 
برنامج  عن  بالرتاجع  تطالب 
إىل  والجلوس  العامل  ترسيح 
الحلول  إليجاد  الحوار  طاولة 

املجزئة لكل األطراف.
الرشكة  عامل  إرضاب  ولقي 
مساندة وتضامنا من قبل عامل 
القامئة  املؤسسات  من  عدد 
عامل  ومنهم  تطاوين  بصحراء 
SO- ورشكة   MEDCO  ككة

.DEPS
* صربي الزغيدي

عيد ميالد سعيد صالح الزغيدي
احتفل األمور صالح الزغيدي، ابن 

صديقنا ناظم الزغيدي بعيد مياله األول 
يف جّو بهيج.

قسم  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه 
التونيس  العام  باالتحاد  والنرش  اإلعالم 
لجريدة  املوسعة  واألرسة  للشغل 
وزوجته  ناظم  صديقنا  إىل  الشعب 
التباريك راجني لصليح طول  بأحّر  نجاة 
العمل والنجاح والتألق عىل درب العلم 

واملعرفة.

وقفات احتجاجية
اجتامع   2019 أوت   17 السبت  يوم  انعقد 
وضع  لتدارس  بزغوان  للفالحة  الجامعي  للفرع 
القطاع بجهة زغوان حيث قرر الدخول يف وقفات 
احتجاجية متواصلة ملدة ساعتني يوميا من الساعة 
الثامنة اىل العارشة صباحا بداية من 26 أوت 2019 
مع  الجلسات  محارض  تفعيل  عدم  عىل  احتجاجا 

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بزغوان.

عيد ميالد سعيد حيدر
يتقدم كل من زميلنا صربي الزغيدي وزوجته األخت سامية 
بن عياد بأحر التباريك اىل ابنهام حيدر الذي أطفأ يوم 10 
أوت 2019 شمعته الرابعة يف جو بهيج بني أصدقائه وخالنه 

يف »حوش« جده يس البوراوي بجبنيانة صديق الجريدة.
عىل  والتألق  الصحة  وموفور  العمر  طول  لحيدر  ويتمنون 

درب العلم واملعرفة.
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مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة:

ملاذا التأخر يف رصف القسط الثاين من الزيادة يف األجور؟
يف  الزيادة  يف  الثاين  القسط  بعد  يرُصف  مل  اآلن،  حد  اىل 
أجور موظفي مركز تونس الدويل لتكنولوجيا البيئة وفقا 
لالتفاق املربم بني الحكومة واالتحاد العام التونيس للشغل 

يف أكتوبر املايض.
للمركز  العامة  اإلدارة  بني  مؤخرا  جلسة  انعقدت  وقد 
لألشغال  العامة  الجامعة  بحضور  األساسية  والنقابة 
العمومية واإلسكان والبيئة حول هذا املوضوع، عرّب خالله 
قبل  من  املتخذ  االجراء  من  استيائه  عن  النقايب  الوفد 
من  الثاين  القسط  عدم رصف  يف  واملتمثل  العامة  اإلدارة 
الزيادة املذكورة يف االجال املضبوطة حسب نّص االتفاق 

بني الحكومة واالتحاد.

وطالب الطرف النقايب باإلرساع يف رصف الزيادات حسب 
الترشيعي  االطار  مبراجعة  وبالقيام  املضبوطة  التواريخ 
وعدم  تضارب  من  يشوبه  ملا  للمؤسسة  املنظم  والرتيبي 

وضوح.
وقال األخ عادل الحفيص عضو الجامعة العامة ان اإلدارة 
طرحه  ما  مختلف  مع  إيجابيا  تفاعال  أبدت  قد  العامة 
ان  أكد  العام  املدير  الرئيس  ان  وابرز  النقايب،  الطرف 
الواردة من وزارة الشؤون املحلية والبيئة  اإلحالة األخرية 
واملتضمنة ملكتوب من وزارة الوظيفة العمومية وتحديث 
اإلدارة والسياسات العمومية والتي مفادها أّن نظام تأجري 
للنصوص  مطابقة  غري  العمومية  الوظيفة  لقانون  يخضع 

القانونية التي تثبت ان املركز مؤسسة عمومية ذات صبغة 
غري إدارية.

لطلب  عليها  باالجابة  قامت  العامة  اإلدارة  أن  اىل  وأشار 
االستفسار ورفع اللبس استنادا عىل هذه النصوص لرصف 
القسط الثاين من الزيادات وهي يف انتظار الرد منذ افريل 

املايض اىل يومنا هذا.
مع  لقاء  عقد  املنتظر  من  أنه  أكد  الحفيص  عادل  األخ 
الوزير يف االسام القليلة القادمة، ومن املفروض الخوض يف 

هذا امللف واإلرساع بفّضه ونزع التوتر الحاصل.
* صربي الزغيدي

املاشية وتوفري  تربية  للنقابة األساسية لديوان  العام  الكاتب  الرحيل  كشف األخ حلمي 

املرعى أن املتقاعدين بالديوان مل يحصلوا عىل زيادتهم املقررة يف جراياتهم إىل حّد اآلن.

ضمن  يُدرج  مل  الديوان  اسم  إن  »الشعب«  لجريدة  له  ترصيح  يف  حلمي  األخ  وقال 

القامئات الخاصة بالزيادات، مؤكدا أن النقابة األساسية تعرب عن تضامنها مع متقاعدي 

عن  دفاعا  ينضمونه  احتجاجي  حراك  أي  يف  االمامية  الصفوف  يف  وستكون  الديوان 

الوقت  الزيادات املهولة يف األسعار، ويف  التي اهرتأت وتفتت بفعل  مقدرتهم الرشائية 

الذي يستعدون فيه للعودة الدراسية، وهم الذي يعيشون أوضاعا اجتامعية صعبة.

* صربي الزغيدي

ألف مربوك يا أمري
أسعد التلميذ املجتهد أمري الخّرويب عائلته وأهله بإحرازه 

شهادة الباكالوريا يف الدورة الرئيسيّة فألف مربوك له ولعائلته 
ولوالده األخ مربوك الخّرويب الكاتب العام للنقابة األساسية 

ألعوان معهد الزيتونة بصفاقس ومزيدا من النجاحات والتألق.

ملاذا تّم استثناء متقاعدي ديوان 
تربية املاشية من الزيادات؟

يف نزل قرص األمري
التونسية  السعودية  للرشكة  التابعة  باملنستري  األمري  نزل قرص  وعامالت  عاّمل  نحن 

هياكلنا  بإرشاف   2019 أوت   15 الخميس  اليوم  املجتمعون  العامة  والتنمية  لالستثامر 

وبعد  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  والقطاعية  والجهوية  األساسية  النقابية 

ارضاب حضوري  يف  دخولنا  نعلن  للمؤسسة  واالجتامعية  االقتصادية  ألوضاعنا  تدارسنا 

يف املؤسسة بيوم واحد املوافق يوم الثالثاء 27 أوت 2019 ما مل تتحقق مطالبنا التالية:

االلتزام بعدم تأخري رصف الجرايات وتحسني وضعيات العاّمل عىل غرار ما وقع يف 

نزل قرص الرشق وزي الشغل الذي مل نتمتّع به سنوات 2018 و2019 وجدولة الحقوق 

الرجعي  املبارشين واملفعول  املسؤولني  تقييم  االنتاج مع احرتام  للعاّمل ومنحة  املادية 

لتحيني الفصل 15 وتحسني الحاالت املتبقية يف ملف املفعول الرجعي للتدرج املهني.

نحّمل املسؤولية الكاملة لإلدارة العامة يف صورة عدم احرتا مطالبنا املرشوعة.

املنستري

االتحاد سند الزوايل

سّنة حميدة تلك التي دأب عليها االتحاد الجهوي للشغل باملنستري وتتعلق مبشاركة الناس افراحهم واستحقاقات 
املناسبة التي متّر عليهم وآخرها عيد االضحى املبارك حيث سعى االتحاد اىل مساعدة بعض العائالت وأرس بعض العامل 
بل عرشات العامل لتجاوز الظروف الصعبة خاصة يف مثل هذه املناسبات وتتمثل املساعدة يف مبلغ مايل محرتم قد 

يساعد علی تجاوز ومجابهة مصاريف هكذا مناسبات.

* للعلم نصيب
الجهوي للشغل باملنستري يف ضبط  العمل ذي املضمون االخالقي واالجتامعي رشع االتحاد  السياق اي  يف ذات 
قامئة املتفوقني والناجحني يف مختلف االمتحانات الوطنية من ابناء النقابيني لتكرميهم يف يوم علم من املرجح  ان تنظم 

فعالياته يف االيام القليلة القادمة.

* وصلت الرسالة
كام اسلفنا يف العدد املايض نفذ الربيديون بنجاح ارضابهم بنسبة فاقت التسعني باملائة حسب االرقام التي بلغت 
إىل أبناء القطاع يف اجتامعهم العام مبقر االتحاد الجهوي للشغل الذي شّد عىل ايادي العامل داعام ملطالبهم دعام 
مطلقا يف كل النقاط املطروحة ومنها خاصة تلك املتعلّقة بالدعوة لتدارك النقص الفادح يف االعوان وما ينجّر عنه من 
مشاكل يعاين منها الربيديون كام املواطنون عىل حّد سواء خاصة يف بعض فرتات الذروة وخاصة يف االعياد ومع نهاية 

كل شهر..
كام شّدد املجتمعون يف اجتامعهم العام اثر االرضاب عىل رضورة متتيعهم بالرخص السنوية املحرومني منها منذ 
سنوات قد تصل اىل سنة 2010! بداعي نقص االطار وهو االمر الذي ال دخل للعامل فيه من بعيد وال من قريب كام 
دعا االتحاد الجهوي ابناء القطاع اىل مزيد تراّص الصفوف والتمسك بالحقوق واملكتسبات يف اطار الحفاظ عىل القطاع 

العام...
حمدة الزبادي
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*الحبيب الشايب    

»بضبط  يتعلق  اقرتاح مرشوع  املحلية  الشؤون  وزير  السيد  مؤخرًا،  توىل  ان  بعد 
أصناف الكتاب العامني للبلديات ورشوط تسميتهم وكذلك املنح واالجور الخاصة 
بهم« عىل السيد رئيس الحكومة بادر قسم الشؤون القانونية برئاسة االخ حفيظ 
من  عدد  مع  عام  اجتامع  بعقد  للبلديني  العامة  الجامعة  مع  وبالتنسيق  حفيظ 
هذا  يف  الرأي  البداء  وذلك  البالد  ارجاء  مختلف  من  للبلديات  العامني  الكتاب 
العامني  الكتاب  عمل  تواجه  التي  واملشاكل  التحديات  اهم  ومالمسة  املرشوع 
للبلديات يف ظل الالمركزية والحكم املحيّل ويف السياق التاريخي املرتبط باالنتقال 

الدميقراطي الذي متر به تونس.
هذا االجتامع العام الذي انعقد بإرشاف الجامعة العامة للبلديني حرضه إىل جانب 
كّل من  القانونية  الشؤون  املسؤول عىل  املساعد  العام  االمني  االخ حفيظ حفيظ 
االخوين منعم عمرية االمني العام املساعد املسؤول عىل الوظيفة العمومية وبوعيل 
كلمة  ألقى  والذي  واملالية  االدارة  علی  املسؤول  املساعد  العام  االمني  املباريك 
االفتتاح، حيث دعا يف مستهلّها اىل توسيع دائرة مثل هذه اللقاءات واالجتامعات 
االسباب  ملناقشة  البالد وذلك  اقاليم  لتشمل جميع  للبلديات  العامني  الكتاب  مع 
الكفيلة بتحسني ظروف عملهم وتجويد العمل البلدي، ارتقاء باملرفق العام وخدمة 
للمجموعة الوطنية ومن جانب آخر، تطرق األخ بوعيل املباريك االمني العام املساعد 
التونيس للشغل اىل مختلف املشاكل  العام  املسؤول عن االدارة  واملالية باالتحاد 
الربامج  كل  ينفذ  دولة  موظف  باعتباره  للبلدية  العام  الكاتب  خطة  تواجه  التي 

ويسهر عىل معالجة جملة القضايا االجتامعية.
ورؤساء  العامني  الكتاب  بني  حاليا  القامئة  الخالفات  من  الوجه  استعراضه  وبعد 
ناحية  من  واالعوان  واالدارة  للبلديات  العامني  الكتاب  وبني  ناحية  من  البلديات 
التونيس  العام  االتحاد  صلب  نقابات  تكوين  إىل  املباريك  بوعيل  االخ  دعا  ثانية، 
للشغل خاصة بالكتاب العامني للبلديات باعتبارهم منخرطني صلب الجامعة العامة 

للبلديني.
وضع  قد  بدوره  كان  عاميرية  مكرم  االخ  للبلديني  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
البداية  منذ  مربزًا  النقايب  اطاره  ويف  التاريخي  سياقه  يف  االجتامع  هذا  طبيعة 
السياسية  التحّوالت  سياق  للبلديات يف  العامني  الكتاب  إىل  املوكول  الدور  أهمية 
واملبادرات الترشيعية التي تشهدها بالدنا عامة وواقع العمل خاصة متوقفا عند 
أهمية قرار الجامعة العامة للبلديني الداعي بعدم احالة املرشوع املتعلق »بضبط 
اصناف الكتاب العامني للبلديات ورشوط تسميتهم وكذلك املنح واالجور الخاصة 
يقتيض  ما  وهو  فصوله،  مضامني  مراجعة  يف  العامة  الجامعة  مشاركة  قبل  بهم« 
حسب رأي مكرم عايرية رّص صفوف الكتاب العامني للبلديات املنخرطني بهياكل 
لقاءات  ضمن  العامة  االجتامعات  من  سلسلة  وتنظيم  للبلديني  العامة  الجامعة 
إقليمية ووطنية بهم من أجل تكوين تنسيقية صلب الجامعة العامة تنكب عىل 
هذا املرشوع وتتوىل صياغة بدائل ومآالت لبعض الفصول التي متثل مشغال ومشكال 
لعموم الكتاب العامني للبلديات، وبذلك تتوىل الجامعة العامة للبلديني وباالستئناس 
بخربائها ومختصيها مراجعة هذا املرشوع باعتبارها طرفا اجتامعيا فاعال وممثالً لكّل 

االسالك داخل املؤسسة البلدية.

*السيدة حفيظة مدميغ )كاتب عام بلدية تونس(
 إبداء الرأي 

قالت »لنئ كان االتحاد العام التونيس للشغل حاضنة لكل العامل بالفكر والساعد 
للبلديات  العامني  الكتاب  فإن  الجامعة،  وخيمتهم 
كل  يحرصون  للبلديني  العامة  بالجامعة  واملنخرطون 
تكون  بهم  خاصة  اساسية  نقابة  تكوين  عىل  الحرص 
مربزة  للبلديات  العامني  الكتاب  واقع  يف  وفاعلة  قوية 
اىل  عام  كاتب  من  تختلف  اليوم،  الوضعية  هشاشة  ان 
آخر بحكم ضعف النص القانوين مضيفة ان كل ما حّف 
بتدعيم الحكم املحيل والالمركزية مل يقع ترشيك الكتاب 
العامني يف ابداء الرأي فيه واعتبارهم رشيكا فاعال ومهاّم 
يف صياغة »مجلة الجامعات املحلية« التي ستشهد عملية 

مراجعتها صعوبات عديدة وتحديات كبرية.
اطار  بعث  إىل رضورة  مدميغ  السيدة حفيظة  وخلصت 
للبلديات يف  العامني  الكتاب  لحقوق  حاميا  يكون  نقايب 

ظّل التحديات الراهنة.

* السيد حافظ الهاممي )الكاتب العام للبلدية صفاقس(
رضورة ملحة

اعتقد أن هذا  االجتامع العام وان انعقد ببعض التأخري، اال انه ميثل رضورة ملحة 
ومطلبا ال بديل عنه خاصة بعد الهشاشة التي طالت البلديات باعتبارها مرفقا عاما 

عىل غاية من االهمية والحيوية للمواطن كام للدولة سواء بسواء.
اليه  دعت  الذي  النقايب  االجتامع  هذا  اهمية  عىل  الهاممي  حافظ  السيد  وشّدد 
الجامعة العامة للبلديني ورعته قيادة االتحاد العام التونيس للشغل، ذلك ان مجرد 

التفكري يف اطارات االدارات التونسية هو بداية الوعي مبستقبل البالد

* السيد منري عرفة )الكاتب العام لبلدية قفصة(
إطارات الدولة

قال »لنئ كنا فخورين بدورنا كإطارات دولة وما قّدمناه من تضحيات من ايام الثورة 
االتحاد  بانتامئنا إىل  ايضا فخورون  فإننا  العام،  للمواطن وللمرفق  اىل اآلن خدمة 
التونيس للشغل باعتباره عنرص توازن وقّوة اقرتاح وكيانًا اجتامعيّا فاعاًل يف  العام 
الثورة«  بعد  ما  اىل  االستعامر  مرحلة  من  البالد  شهدتها  التي  التمفصالت  اغلب 
مضيفا ان 350 كاتبا عاّما مبختلف البلديات هم يف مواقع مؤثرة يف العمل النقايب 

ويف النضال االجتامعي، اعتباًرا لطبيعة درجة وعيهم ودقة مهامهم«.

* السيد لطفي بن عمر )الكاتب العام لبلدية حلق الوادي(
الحكم املحيل

اليوم واكرث من اي وقت مىض، هو تشخيص دور الكاتب العام  قال»إن املطروح 
للبلدية يف ظّل الحكم املحيّل وخاصة عالقته باملجلس البلدي وباالدارة وباالعوان 
املعاناة  رحم  من  ولد  بل  فراغ،  من   يأت  مل  السؤال  هذا  مثل  طرح  ان  واضاف 
التي بات يواجهها الكاتب العام للبلدية سواء يف ظل الالمركزية او يف سياق مجلة 

الجامعات املحلية التي مل يكن طرفا رشيكا يف صياغة مضامينها.
الحاد  بالوعي  العام  الكاتب  يتسلح  ان  اىل رضورة  بن عمر  لطفي  السيد  وخلص 
وباالرادة الصادقة من اجل املساهمة من داخل االطار النقايب الرشعي يف معالجة 
واصالح ما حف من مشاكل بالعمل البلدي عامة مبا ان املؤرشات الراهنة باتت تدل 

عىل هشاشة العمل البلدي وعىل خطورة وضع الكاتب العام.

* السيد فوزي عنوين )الكاتب العام لبلدية نابل(
الرتسانة والغموض

فان  الترشيعات  وزخم  القوانني  ترسانة  ورغم  انه  قال 
أثر  النصوص، غموض  يخيّم عىل مجمل  يزال  ال  الغموض 
البلديني عامه ألّن كل ظروف  أمّيا تأثري عىل ظروف عيش 

بات الكاتب العام يتحّملها لوحده.
للبلدية، هو  العام  الكاتب  ان  السيد فوزي عنوين  واضاف 
الداعم الرئييس للقدرات الخاصة بالترصّف يف املشاريع ويف 
التنمية، حيث يكون مبقدور الكاتب العام لوحده توفري اكرث 
من مليارين من املليامت للبلدية. وهو يقوم بهذه الوظيفة 
يف ظّل غياب تام الي رضب من رضوب التحفيز والتشجيع 
وخلص اىل التأكيد، عىل ان القضية اليوم ال تكمن فحسب 
تشق  التي  التحّول  قضية  يف  ايضا  وامنا  القانوين  البعد  يف 

طبيعة العمل البلدي.

* السيد عبد الفتاح الغريب )الكاتب العام لبلدية قرنبالية(
التوسع العمراين والبرشي

تطرّق إىل مسألتي ضعف االمكانيات املادية ومحدودية املوارد البرشية خاصة يف 
عالقتهام بالتوسع الجغرايف والعمراين والبرشي وكذلك يف ظل تأخر وصول الدعم 
الحكومي، وتناول السيد عبد الفتاح الغريب كذلك االشكالية املتعلقة مبحاولة تنظري 

البلديات وهيكلة االدارة مبا يسهم يف دفع عجلة التنمية.
وانتهى السيد عبد الفتاح الغريب إىل التأكيد عىل ان هذه االشكاليات ستظل آخذة 
يف التعقيد، يف ظل الغياب شبه الكيّل ملساهمة الكتاب العامني يف صياغة مشاريع 

القوانني ويف ظل الغموض املتكاتف حول خطة الكاتب العام.

* السيد سمري العريف )الكاتب العام لبلدية بني خالد( 
مرارة الواقع

مريرين  باتا  قد  خاصة  العامني  الكتاب  وواقع  عامة  البلدي  العمل  ان  عىل  أكد 
وكارثيني، مربزا ان كارثية االوضاع، تختلف حّدتها ودرجتها حسب كل جهة وحسب 

كل رئيس بلدية.
سمري  السيد  بنّي  عامة  االدارة  عىل  البلدي  التنوع  النعكاسات  تناوله  سياق  ويف 
العام عنرًصا  غري  الكاتب  البلدي يجعل من  العريف ان عدم رضاء 2/3 املجلس 
مرغوب فيه، عىل اساس ما تقّدم اكد السيد سمري العريف اهمية االجتامع العام 
الجامعي  التطلع  بات  حيث  املنهجية  وبهذه  الدقة  بهذه  املشاكل  طرح  وخاصة 
املشرتك لعموم الكتاب العامني هو تصحيح العمل البلدي والتأسيس لواقع جديد، 
العامني  الكتاب  حّولت  انها  سوى  تفعل  مل  التي  القوانني  ترسانة  صدور  بعدم 

للبلديات إىل مجرّد ماسيك كرّاسات وضابطي دفاتر.
خلص املتدخل اىل التأكيد عىل أن عملية تأسيس واقع جديد تقتيض:

تحسني وضعية البلديات وتعزيز التأطري وتدعيم االمكانيات املالية وجعل الكتاب 
العامني من خالل اطارهم النقايب رشيكا فاعال يف صياغة القوانني ويف مراجعتها.

* السيد عادل بالطيبي )الكاتب العام لبلدية املروج(
إشكال التنفيذ

بإيجاز كبري وببالغة متناهية، لخص السيد عادل بالطيبي االشكال املطروح يف خطة 
الكاتب العام يف كونه اشكاال تنفيذيا جعل من الكاتب العام يتيام داخل مجلس 
العويص هو  الرئيس ملعالجة هذا االشكال  بلدي منتخب، مؤكًدا عىل ان املدخل 

استمرارنا يف النضال النقايب بوحدتنا الصاّمء.

* السيد رضا الغويل )الكاتب العام لبلدية قرص قفصة(
الواقع املّر

بعد ان استعرض دور الكاتب العام يف اهم املسارات التاريخية التي شهدها العمل 
الحكم  العام يف ظل  الكاتب  مقاربة حول متوقع  الغويل  السيد رضا  قّدم  البلدي، 
التي  املرّة  والوقائع  الخطرية  التحديات  من  جملة  مستعرضا  والالمركزية،  املحيل 
باتت تتهّدد الكاتب العام منتهيا يف قوله »إن كان هذا هو دور الكاتب العام فيا 

خيبة املسعى يف كل ما جرى«.

* السيد قدور التوايت )الكاتب العام لبلدية النفيضة(
بال امتيازات

يف رسالة برقية، بنّي السيد قدور التوايت الكاتب العام لبلدية النفيضة أن مجموع  
القباضة  العام ومنحه مل ترتق اىل مستوى ما يحصل عليه عون  الكاتب  امتيازات 

املالية وهو يعمل داخل البلدية.

* السيدة سنية املهذيب )الكاتب العام لبلدية تينجة( 

يف اجتامع عام بدار االتحاد للكتاب العاّمني للبلديات:

ـ اتحاد الشغل هو الضامن الوحيد لحامية املرفق العام

ـ نطالب 

بالكرامة قبل 

األجر وايقاف 

جرائم الحكم 

املحيّل!
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نقابة

االرتهان
الجهد  عصارة  اىل  مرتهن  البلدي  العمل  نجاح  ان  املهذيب  سنية  السيدة  أكدت 

الذهني والجسدي للكاتب العام والذي يفتقد أبْسط الحوافز واالمتيازات
وأضافت إذا ما قّومنا مجهوداته الجبّارة يف استخالص األداءات، فإّن منحة السكن 
تغدو زهيدة جّدا، السكن والسيارة الوظيفية ميكن انتزاعهام من الكاتب العام يف 

أّي لحظة ولوجود سبب أو دون وجوده.

السيدة آمال املناعي )الكاتبة العامة لبلدية قربة(
وترية الهرسلة

خاصة  العامني  الكتاب  هرسلة  وترية  تصاعد  عند  املناعي،  آمال  السيدة  توقّفت 
بعد االنتخابات البلدية األخرية وذلك فضال عن مواجهة املكائد التي تُحاك ضّدهم 
سواء عرب تحريض األعوان عىل »العصيان« أو دفع النقابات األساسية إىل مواجهة 

الكتاب العامني للبلديات.
أو  نقابات  ببعث  االرساع  إىل  املناعي  آمال  السيدة  دعت  مداخلتها،  خامتة  ويف 
تنسيقيات عىل مستوى الجهات أو عىل صعيد األقاليم لتأمني التواصل واالستمرار 

يف التنسيق والنضال.

السيد عبد السالم بن سامل )الكاتب العام لبلدية بني خيار(
ذاكرة البلدية

أكد السيد عبد السالم بن سامل أّن الكاتب العام هو ذاكرة البلدية وهو الذي يؤمن 
أنّه موضوع  عىل  كام  أيّام عىل سبعة  ويعمل سبعة  والقّر  الحّر  أيّام  الخدمات 
الذمة 24/24 ساعة وشّدد املتدخل عىل أّن الحفاظ عىل املؤسسة البلدية يتّم عرب 

املحافظة عىل مؤسسة الكاتب العام خاّصة يف مرحلة االنتقال الدميقراطي.

السيدة إكرام شلّو: )الكاتبة العامة لبلدية بني مطري(
حريم »السلطان«

بأسلوب درامي، قّدمت السيدة إكرام شلّو أوضاع الكتاب العامني للبلديات عىل 
التعسفية  النقل  لحاالت  متعرّضة  للسياسيني،  الّدامية  األحداث  مرسح  خشبة 
واملكائد املخزية والتقليل من االحرتام من قبل الرؤساء... داعية يف ذات السياق 
رضورة تدخل وزارة االرشاف لحامية الكتاب العامني ضّد ما أسمته بالتدخل السافر 

للسياسة.
ويف مجال تناولها ملضمون املرشوع، قالت السيدة إكرام شلّو إّن املرّشع وكأنّه متأثّر 
لالستبداد  مكرّسة  جاءت  الفصول  بعض  أّن  خاصة  السلطان«،  »حريم  مبسلسل 

واالستغالل زمن الحرية والدميقراطية.

السيد أحمد الذاودي )الكاتب العام لبلدية منزل متيم(
أّي حيـــاد؟

بادئ ذي بدء، تساءل السيد أحمد الداودي عن أي حياد اداري يتحّدثون اليوم 
يف تونس وكيف ميكن تأمني هذا الحياد يف ظّل حالة الوهن السائدة يف البلد كام 

يف البلديات؟
وأضاف مؤكًّدا، أنّه مل يعد املجال العام اليوم يسمح بأن تُصاغ القوانني يف الغرف 
املظلمة، حيث يغيب مبدأ احرتام السلم الهرمي والوظيفي وهو من أوكد املسائل 

االدارية إلحاحا.

السيدة بسمة بن حسونة )الكاتبة العامة لبلدية حزق ـ اللوزة 
صفاقس(

عقلية جديدة
ذكّرت بأن أهّم ما مييّز العقلية الجديدة داخل الفضاء البلدي، هو عدم االعرتاف 
بالعمل االداري املنظم وبالرتاتبية الوظيفية الدقيقة. ثّم دعت السيدة بسمة بن 
ممثلة  تكون  للبلديني  العامة  الجامعة  تنسيقية صلب  بعث  إىل رضورة  حسونة 
إىل مراجعة  واالعداد  األخري  األمر  قراءة  للبلديات إلعادة  العامني  الكتاب  ألغلب 

متأنية ملجلة الجامعات املحلية.

السيد مكرم الشويخ )الكاتب العام لبلدية سوسة(
من املسؤول؟

أم رئيس  الوايل،  أهو  العام،  للكاتب  النظر  البداية عّمن ميثّل مرجع  تساءل منذ 
البلدية، أم وزارة االرشاف؟

العامة  االدارة  أعوان دولة منضوين تحت  العامون  الكتاب  يكون  بأن  ثّم طالب 
للشؤون املحلية. كام البّد أّن يكونوا منظرين يف أجورهم مع االدارة املركزية وذلك 

لضامن درجة االمتياز وتحديد املسؤولية.
ولنئ تساءل السيد مكرم الشويخ عن بقاء زهاء أربعني بلدية دون كاتب عام وعن 
بعث  قد طالب برضورة  فإنّه  بلدية،  عام  كاتب  اقالة  الحكومة يف  رئيس  تدخل 
جسد أو هيكل نقايب داخل االتحاد العام التونيس للشغل خاص بالكتاب العامني 

للبلديات.

السيد شبيل املصيّل )الكاتب العام لبلدية أكودة(
مجاالت التدخل

 بنّي السيد شبيل املصيّل أّن تعّدد مجال التدخل يؤّدي بالرضورة إىل تعّدد مجال 
العامني  الكتاب  امتحانات  فإّن  االدارة،  أداء  لتقويم  نتيجة  أنّه  املحاسبة. وأضاف 
للبلديات ال تعرف نهاية. وعليه، فإّن حامية الكاتب العام تستوجب حامية أجره 

وامتيازاته وإحالة سلط ارشافه إىل الجامعات املحلية.

وانتهى السيد شبيل املصيّل إىل تعداد حامية املخاطر التي تهّدد وظيفة الكاتب 
العام وهي ما تستوجب من وجهة نظره منحة االستقرار والخطر.

السيد أحمد بلحاج مبارك )الكاتب العام لبلدية حامم سوسة(
تنسيقية رضورية

دعا السيد أحمد بلحاج مبارك إىل االرساع ببعث تنسيقية خاصة بالكتاب العامني 
للبلديات صلب الجامعة العامة للبلديني وذلك لالنكباب اليوم وأكرث من أي وقت 
مىض عىل مرشوع األمر األخري واالعداد ملرشوع قانون أسايس يخّص الكتاب العامني 

للبلديات.

السيد فتحي املاجري )الكاتب العام لبلدية رادس(
رؤساء املصالح

دعا إىل تعزيز أوارص العالقات ودعم أسس التعاون بني الكتاب العامني للبلديات 
األمر  ملرشوع  وهادفة  وجادة  شاملة  مراجعة  صياغة  أجل  من  املصالح  ورؤساء 

األخري الذي أوقفت مساره الجامعة العامة للبلديني.

السيد قيس الطرابليس )الكاتب العام لبلدية املرناقية(
جرائم الحكم املحيل

دعا السيد قيس الطرابليس أال يكون الكتاب العامون للبلديات مشاركني يف الجرائم 
التي بات يقرتفها الحكم املحيّل، وعىل هياكل االتحاد العام التونيس للشغل التكفل 
العامني للبلديات وحفظها قبل تأمني رواتبهم وتعزيز امتيازاتهم  الكتاب  بكرامة 
العامني  للكتاب  النقايب  الجسد  يكون  أن  رضورة  عىل  ذاته  السياق  يف  مؤكدا 

للبلديات مسنوًدا مبصالح بلدية أخرى.

السيد أمني الوحييش )الكاتب العام لبلدية بن عروس(
املحاسبــة

بعد أن بنّي السيد أمني الوحييش أّن الفصل 273 هو الذي يجعل من الكاتب العام 
هو الضامن للحياد. طالب برضورة تحديد دور الكاتب العام طبقا ألهداف وكيف 
الجسيم يف  الخطإ  بتهمة  له  الذي ال صالحيات  العام  الكاتب  محاسبة  للتفقدية 

عدم التنفيذ.
وخلص السيد أمني الوحييش إىل التأكيد أن يلعب االتحاد العام التونيس للشغل 

دوره الحيوي يف حامية املرفق العام املمثّل يف البلدية.

السيد عادل السوييس )الكاتب العام لبلدية باردو(
صالحيــات

بنّي منذ البداية أّن صالحيات الكاتب العام ال تطال التدخل يف الخطط الوظيفية 
ويف نظام الحوافز وال يف نظام العقوبات.

وأضاف السيد عادل السوييس أّن املجالس البلدية راهنا قد ساهمت يف تعميق 
أي وقت  اليوم وقبل  الرضوري  باب من  وأنّه  اآلفاق  كّل  اإلحباط وأغلقت  حالة 
ثّم  األمر  مراجعة مرشوع  أجل  من  الصفوف  كّل  ورص  الجهود  كّل  تعبئة  مىض 

مراجعة مجلة الجامعات املحلية.

السيد معّز عامرة )الكاتب العام لبلدية املكنني(
عــدد قليــل

بنّي السيد معّز عامرة أّن العدد القليل للكتاب العامني للبلديات ال يشّكل عائقا 
بأي شكل من األشكال ذلك أّن هذا السلك هو سلك نوعي ينتمي إىل منظمة لها 
تاريخها ووزنها ودعا املتدخل إىل رضورة االرساع إىل تشكيل لجنة خاصة مبراجعة 
أمر بديل ومن ثّم انتخاب مكتب نقايب يعمل عىل توفري الضامنات القانونية لخطّة 
الكتاب العامني للبلديات مع رضورة تعزيز هذا الهيكل النقايب باملكلفني بالخطط 

الوظيفية.

السيد محّمد صالح العمراين )الكاتب العام لبلدية سيدي بوسعيد(
القانون األسايس

دعا إىل رضورة بعث تنسيقية من الكتاب العامني للبلديات يف اطار وحدة القطاع 
يكون من مشموالتها صياغة مرشوع نظام أسايس عام يوفّر كّل الضامنات القانونية 

تساهم يف تنقيح القانون األسايس عدد 112 ومراجعة مجلة الجامعات املحلية.

السيدة آمال املاجري )الكاتبة العامة لبلدية تربسق(
البّوابة الوحيدة

قالت إنّها تؤمن اميانا عميقا بأّن البّوابة الوحيدة التي تفتح مجراها نحو حلحلة 
وظروف  صالحياتهم  لكّل  الحامي  أيضا  وهو  للبلديات  العامني  الكتاب  مشاكل 
عملهم. وبناء عليه، فإّن حامسة الكتاب العامني للبلديات ونضاليتهم هام الكفيالن 

بالترشيع يف وترية معالجة القضايا العالقة يف اطار نقايب ملتزم ومناضل.
يف خامتة هذا االجتامع العام تّم االتفاق عىل بعث تنسيقية خاصة بالكتاب العامني 
للبلديات صلب الجامعة العامة للبلديات يف انتظار البّت يف امكانية بعث نقابة 
سلكية، يكون من مشموالتها العاجلة صياغة أمر بديل ومراجعة مجلة الجامعات 
املحلية مع دعم مشاركتهم يف الجلسات التفاوضية الخاصة براهن الكتاب العامني 

للبلديات ومستقبل العمل البلدي.
مخرجات هذا االجتامع، تولّت الجامعة العامة للبلديني عرضها يوم االربعاء 22 
أوت 2019 عىل أنظار الهيئة االدارية التي ترأسها األخ منعم عمرية األمني العام 

املساعد املسؤول عىل الوظيفة العمومية.

الهيئة اإلدارية للبلديني

االتحاد منظمة تهتّم بالشأن 
الوطني ويعنها تحييد اإلدارة 

من التوظيف والتجاذبات 
السياسية

* الحبيب الشايب
برئاسة األخ منعم عمرية 
األمني العام املساعد املسؤول 
العمومية،  الوظيفة  عىل 
 21 االربعاء  صباح  انطلقت 
أحمد  بقاعة   2019 أوت 
الشغالني  بدار  التلييل 
الهيئة  أشغال  بالعاصمة 
للجامعة  القطاعية  االدارية 
للبلديني وسط أجواء  العامة 
بحكم  بالحامس  مفعمة 
البلدية  املؤسسة  به  متّر  ما 
املرحلة  خالل  تحّديات  من 
الرّاهنة املتّسمة باالنتخابات 
والتحّوالت عىل صعيد الحكم 

املحيل والالمركزية أو عىل صعيد االنتقال الدميقراطي الذي استوىف آخر 
جوالت إعادة االنتخابات يف بعض املجالس البلدية.

أشغال الهيئة االدارية، افتتحها األخ مكرم عاميرية بكلمة استعرض 
من خاللها جملة املكاسب التي حّققها القطاع منذ انعقاد مؤمتره األخري 
متوقّفا عند التحوالت التي شهدها البلديون سواء يف ظّل الحكم املحيّل أو 

يف ظّل التحديات املطروحة عليهم يف هذا التمفصل االنتخايب.
ومن جانبه استعرض األخ منعم عمرية رئيس الهيئة االدارية املسارات 
التاريخية التي عرفها قطاع البلديني منذ مرحلة الزعيم النقايب الحبيب 
االجتامعي  النضالني  يف  رائًدا  تأسيسه  منذ  القطاع  كان  حيث  عاشور 

والوطني.
وتوقف األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عىل الوظيفة 
البالد  تشهدها  التي  املرحلة  دقّة  عند  االدارية  الهيئة  ورئيس  العمومية 
بنزال  تتّسم  فرتة  السيايس،  أو  االجتامعي  أو  االقتصادي  الصعيد  عىل 
االنتخابات  أو عىل صعيد  الترشيعية  االنتخابات  إن عىل صعيد  الفرقاء 
الفاسد مبا عّمق  الرئاسية يف ظّل تحرّك من مواقع مؤثر لبارونات املال 
الذي  السيايس  املشهد  ضبابية 
والربامج  الرؤى  عنه  غابت 
النزوع  وترية  فيه  وتصاعدت 

الجارف نحو الكرايس.
منعم عمرية  األخ  وأضاف 
العام  االتحاد  اهتامم  إّن 
التونيس للشغل بالهم الوطني 
زاد يف اثقال كاهله خاّصة بعد 

توالد الفشل يف الحكم.
دائرة  توّسعت  فشل 
التي  القطاعات  لكّل  مؤرشاته 
باتت مهّددة بالتفويت والبيع، 
فشل عارم وشامل أثّر أمّيا تأثري 

عىل القدرة الرشائية ألغلب أصناف الشغالني.
طبع  مع  القطاعية  االدارية  الهيئة  أشغال  انعقاد  تزامن  إىل  ونظرًا 
عددنا  وقرارات خالل  أفكار  من  اعتمل  ما  نرش  سنتوىّل  فإنّنا  الجريدة، 

القادم من الشعب.

منعم عمرية: 

البلديون يسلكون 

طريقهم وسط 

عواصف سياسية 

واجتامعية عالية
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اقتصاد

رأس املال

رمالهم ورمالنا
طارق السعيدي     

يواجه زوجان فرنسيان حكام بالسجن قد 
يصل سّت سنوات بعد أن حمال معهام كمية 

من رمال الشواطئ من ايطاليا. ويبدو أن رمال 
شواطئ جزيرة رسدانيا تخضع لحامية عالية 

من السلطات االيطالية التي تريد الحفاظ 
عىل شواطئها طبيعية نقية خاصة مع تنامي 

ظاهرة رسقة الرمال. ما يهّم يف الخرب هو اإلرادة 
السياسية حضور السلطة للدفاع عن املكتسبات 

الطبيعية وللحفاظ عىل حق األجيال القادمة 
ولعل هذا الحضور واتخاذ التدابري واإلجراءات 

وتنفيذيها دون محسوبية ما مييز سلطة عن 
سلطة وبلد عن بلد آخر. قد ال تكون السلط 

املحلية يف رسدانيا األفضل أو السوء وأوال وأخريا 
هذا األمر ال يعنيني، غري أن الالفت أن حزمها 
يف الدفاع عن البيئة وعن الصالح العام وعن 

نقاء رمالها وشواطئها يبدو مثاال جيدا لالقتداء 
به فرمالنا تذبل وتَْسَودُّ تحت وطأة اإلهامل 
وانعدام املسؤولية. يف ايطاليا فرضت السلط 

املحلية عقوبات قاسية عىل من يحاول تلويث 
البحر ورسقة الرمال واملّس من التوازن البيئي 
أما يف شواطئ تونس الخرضاء مل نعد منيز بني 
اإلسفلت والرمال. ال يكاد يخلو شاطئ واحد 

من آثار إطارات السيارات وما تبعها من زيوت 
وبنزين ومواد صناعية مرضة ال تذوب يف 

الطبيعة مطلقا. وقد ال نبالغ إذ نقول إن الجزء 
األكرب من الشواطئ التونسية خاصة يف ضواحي 

العاصمة قد تحولت بفعل القصور البلدي 
وضعف بصرية املسؤولني إىل مآٍو عشوائية 

لسيارات املصطافني. لن أتحدث عن عدم تهيئة 
الشواطئ وغياب الدولة وسطوة املنحرفني 
وضعف أداء أمن الشاطئ وغياب املرافق 

الحيوية مثل الدش والبيوت الراحة. تلك أمور 
نعلمها جميعنا ونعلم أن حلها يف تغيري عميق 

يف السلطة يحدث رشخا بني السلطة وعقلية 
»رزق البيليك« ويستبدلها بعقلية خدمة الصالح 

العام. قلت إًذا إن ما سأتحدث عنه، كنتيجة 
لغياب الدولة عن الشواطئ، هو الجانب البيئي 
املظلم الناتج عن تقصري املسؤوليني التونسيني. 
يف املساء يتحول املأوى امللتصق بالشاطئ إىل 
مصّب نفايات فيه ما فيه من البالستيك الذي 

يغمر املكان وبقايا املأكوالت وكثري من البنزين 
وزيوت السيارات وحفر اإلطارات ليتحول 

الشاطئ إىل بركة عفن وقذارة تعكس وعيا 
متخلفا وتخاذل املسؤوليني التونسيني. 

تونس متتلك مدينة ذكية واحدة 
رغم قيمة القطاع عامليا 

 
واحدة  ذكية  مدينة  تونس  متتلك 
النقد  صندوق  نرشه  تقرير  وفق 
العامل  الذكية يف  العريب حول املدن 
العريب، يف وقت تشري فيه البيانات 
الذكية  املدن  سوق  حجم  أن  اىل 
سريتفع اىل 717 مليار دوالر بحلول 

.2023
عىل  ورد  الذي  التقرير،  وأضاف 
شكل موجز سياسات تحت عنوان 
العربية:  الدول  يف  الذكية  »املدن 
التجارب  من  مستوحاة  تجارب 
واالطار  التمويل  ان  العاملية«، 
اهم  يشكالن  والقانوين  التنظيمي 

التحديات التي تواجه هذا املجال.
الدول  قامئة  االمارات  وتصدرت 
مدن(   5( الذكية  املدن  يف  العربية 
تليها السعودية وقطر )3 مدن لكل 

منهام( واالردن والعراق )مدينتان لكل دولة( يف حني متتلك كل من الكويت وتونس وسوريا مدينة ذكية واحدة لكل منهام. ويقوم مفهوم املدينة الذكية عىل توفر 
البنية التحتية التقنية والتطبيقات الذكية واالندماج املجتمعي يف املنظومة الذكية علام أن بعض املدن العربية متتلك مقومات للتحول اىل مدن ذكية مثل الخدمات 
االدارية. والحظ التقرير ان الحكومات تنفق موارد طائلة للتحول اىل املدن الذكية وانه يوجد توجه متزايد للرشاكة بني القطاعني العام والخاص لدعم متويل هذا 
التحول. وتشري التوقعات إىل أن حجم سوق املدن الذكية املقدر حاليا بنحو 308 مليار دوالر سيتضاعف خالل السنوات املقبلة علام أن سنغافورة تتصدر قامئة 
الدول الذكية عامليا تليها نيويورك وتأيت أبو ظبي )االمارات( عىل راس قامئة الدول الذكية العربية. وتتوفر يف العامل العريب 24 مدينة ذكية من مجموع 115 مدينة 

رئيسية يف الدول العربية مام يشكل 21 باملائة من إجاميل املدن العربية وفق بيانات صندوق النقد العريب.

تطور إنتاج الطامطم الفصلية بـ 43 باملائة
الفصلية  الطامطم  إنتاج  تطور 
باملائة عىل مستوى  بنسبة 43 
الكمية وبنسبة 26 باملائة عىل 
إىل  املنجزة  املساحة  مستوى 

غاية 10 أوت 2019.
إىل  األّولية  التوقّعات  وتشري 
 1،15 بحجم  إنتاج  تحقيق 
ألف   920 مقابل  طن  مليون 

طن خالل موسم 2018.
النهائية  املساحة  وبلغت 
الفصلية  للطامطم  املنجزة 
حوايل 17500 هك منها 1700 
مخّصصة  طامطم  هكتار 
للتجفيف، مقابل زراعة 13800 

هكتار يف املوسم املايض.
ويتوقع تحويل 800 ألف طن 

من الطامطم الطازجة مقابل 618 ألف طن خالل املوسم املنقيض إلنتاج 125 ألف طن من معجون الطامطم ثنايئ الرتكيز.
نابل وتوشك عىل  ثم والية  بوزيد  القريوان وسيدي  بواليات  منتصف شهر جوان 2019  منذ  الطامطم  انطلقت عملية جني وتحويل  وقد 
االنتهاء،  بينام ال تزال عمليات الجني متواصلة بواليات الشامل الغريب )باجة وجندوبة والكاف والقرصين(. وتقّدمت عملية جني الطامطم 

عىل املستوى الوطني وإىل غاية 14 أوت 2019 بنحو 80 باملائة.
أن  الرتكيز يف حدود3100 طن، علام  ثنايئ  الطامطم  ُمتَبَقٍّ من معجون  انطلق منذ 17 جوان 2019 مبخزون  التحويل  وللتذكري فإن موسم 
الكميات الجملية املحولة بلغت إىل غاية 10 أوت 2019، حوايل 640 ألف طن من الطامطم الطازجة مقابل 500 ألف طن يف الفرتة نفسها 

من موسم 2017/2018.
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اقتصاد

 1.1
% نسبة النمو 

االقتصادي خالل 
السدايس األّول من  2019

 
أعلن املعهد الوطني لإلحصاء ارتفاع الناتج املحيل اإلجاميل 

بنسبة 1.2 % خالل الثاليث الثاين من سنة 2019 مقارنة 
بنفس الفرتة من السنة املاضية، وبنسبة 0.5 % مقارنة 
بالثاليث األول من سنة 2019. وعىل هذا األساس يسّجل 

االقتصاد التونيس منّوا بنسبة 1.1 يف املائة خالل السدايس األول 
من سنة 2019. 

وبنّي املعهد تراجع القيمة املضافة يف قطاع الصناعات املعملية 
بنسبة 0.8 % مقارنة مع الفرتة ذاتها من سنة 2018 وبـ0.2 

% مقارنة بالثاليث األّول من السنة الجارية.
كام أفرزت نتائج املسح الوطني حول السكان والتشغيل 

للثاليث الثاين من سنة 2019 أن عدد العاطلني عن 
العمل بلغ 634.9 ألفا من مجموع السكان النشيطني 

مقابل 637.7 ألف عاطل عن العمل تّم تسجيله 
خالل الثاليث األول لسنة 2019. 

وعىل هذا األساس، تقّدر نسبة البطالة 
بـ 15.3 % خالل الثاليث الثاين 

من سنة 2019.

شهد امليزان التجاري الغذايئ إىل غاية موىف شهر جويلية 

فائض  مقابل  دينار  مليون   801.4 بقيمة  عجزا  املايض، 

السنة  من  الفرتة  نفس  يف  دينار  مليون   182.7 بقيمة 

املاضية.

التوايل  عىل  السابع  للشهر  العجز  هذا  تواصل  وقد 

 106.1 مقابل  باملائة   77.2 التغطية  نسبة  بلغت  حيث 

معطيات  وفق  وذلك   2018 جويلية  شهر  خالل  باملائة 

املرصد الوطني للفالحة، وقد سجلت الصادرات الغذائية 

انخفاضا بنسبة 1ر14 باملائة مقابل ارتفاعا يف الواردات 

بلغ 18 باملائة.

زيت  صادرات  قيمة  تراجع  إىل  الوضعية  هذه  وتعود 

من  باملائة   35.9 وبنسبة  باملائة  1ر41  بنسبة  الزيتون 

حيث الكميات املصدرة، إىل جانب االرتفاع امللحوظ يف 

واردات الحبوب التي مّر حجم حّصتها من واردات املواد 

موىّف شهر  باملائة يف  إىل43.7  باملائة   39.9 الغذائية من 

جويلية 2019.

وتظّل الحبوب والسكر والزيوت النباتية من أهّم املواد 

األساسية التي يتّم توريدها حيث متثل 61.7 باملائة من 

إجاميل املواد الغذائية املورّدة، كام تشري معطيات املرصد 

الطامطم  صادرات  مستوى  عىل  ملحوظ  ارتفاع  إىل 

باملائة و16.5  التوايل 30.3  بلغت عىل  والقوارص والتي 

باملائة.

عجز بـ 800 مليون دينار يف امليزان التجاري

التبادل التجاري مع الخارج يسجل 
انخفاضا 

 
سجل التبادل التجاري مع الخارج باألسعار القارة خالل السبعة أشهر األوىل من سنة 2019 انخفاضا عىل مستوى الصادرات 

بنسبة 8ر3 باملائة وعىل مستوى الواردات بنسبة 2ر6 باملائة مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2018.
أما عىل مستوى األسعار، فقد شهدت املواد املصدرة واملواد املوردة زيادة قدرت عىل التوايل بنسب ـ7ر17 باملائة و4ر20 

باملائة.
التجارية  املبادالت  حجم  بلغ  وقد 
التونسية مع الخارج باألسعار الجارية 
سنة  من  األوىل  أشهر  السبعة  خالل 
مليون  4ر26703  قيمته  ما   2019
2ر37867  و  التصدير  عند  دينارا 
مسجال  التوريد،  عند  دينارا  مليون 
بذلك ارتفاعا بنسبة 2ر13 باملائة عىل 
مستوى الصادرات و9ر12 باملائة عىل 
مع  باملقارنة  وذلك  الواردات،  مستوى 

نفس الفرتة من سنة 2018.
أما عىل مستوى الواردات، فتربز نتائج التجارة الخارجية باألسعار القارة انخفاضا يف قطاع الصناعات امليكانيكية واإللكرتونية 
:9ر8 باملائة، ويف قطاع النسيج واملالبس والجلود بنسبة 6ر7 باملائة، ويف قطاع الفالحة والصناعات الفالحية والغذائية بنسبة 

6ر1 باملائة. ويف املقابل، سجلت واردات الطاقة ارتفاعا طفيفا بنسبة 9ر0 باملائة.
ويالحظ من ناحية اخرى انه تم تسجيل خالل السبعة أشهر األوىل من سنة 2019، انخفاضا يف حجم الصادرات باألسعار القارة 
مقارنة مع نفس الفرتة من سنة 2018 يف القطاعات التالية: قطاع الفالحة والصناعات الفالحية والغذائية بنسبة 4ر19 باملائة، 
وقطاع املناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر7 باملائة وقطاع النسيج واملالبس والجلود بنسبة 8ر3 باملائة وقطاع الصناعات 

امليكانيكية والكهربائية بنسبة 2ر1 باملائة.
ويف املقابل، ارتفعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 2ر4 باملائة.

  

تطور التجارة الخارجية دون احتساب مواد الطاقة:
سجلت املبادالت التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة خالل السبعة أشهر األوىل من سنة 2019 ارتفاعا يف االسعار 

بنسبة 7ر17 باملائة عىل مستوى الصادرات و5ر19 باملائة عىل مستوى الواردات مقارنة بنفس الفرتة من سنة 2018، مع 
العلم أن أسعار موارد الطاقة قد شهدت ارتفاعا عىل مستوى الصادرات بنسبة 5ر18 باملائة وعىل مستوى الواردات بنسبة 

2ر26 باملائة خالل نفس الفرتة.

ارتفاع عدد نقاط البيع املشاركة يف 
موسم التخفيضات يف بنزرت 

 
بلغ عدد املؤسسات ونقاط البيع املشاركة يف موسم التخفيضات الصيفية لـ2019 بوالية بنزرت، 
83 محال يف قطاعات املالبس واألحذية ومواد التجميل والعطورات، مقابل 35 نقطة فور انطالق 

التخفيضات بتاريخ 7 أوت الجاري، وفق ما أكده املدير الجهوي للتجارة، محمد جابر حريز.
وأضاف أن مصالح املراقبة االقتصادية سجلت خالل االسبوعني األولني لهذا املوسم، 06 مخالفات، 
تعلقت بتخفيضات غري قانونية أو عدم إيداع تصاريح. وأشار إىل أن مصالح اإلدارة الجهوية للتجارة 
وبالتنسيق مع االتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تواصل حّث وتحفيز التجار 

للمشاركة يف موسم التخفيضات الصيفية، لدفع الحركية التجارية بالجهة وتحسني مؤرش األسعار.

ارتفاع صادرات تونس من الغالل 
 

ارتفعت صادرات تونس من الغالل خالل 8 أشهر االوىل من 2019 مقارنة بنفس الفرتة من سنة 
2018 بنسبة 28,8 باملائة وبنسبة 14,4 باملائة عىل مستوى العائدات التي بلغت عتبة 70 مليون 

دينار استحوذت السوق الليبية 42 باملائة منها. 
وصدرت تونس، وفق تحليل نرشه املرصد الوطني للفالحة باالعتامد عىل بيانات للمجمع املهني 
املشرتك للغالل، زهاء 27 ألف طن من الغالل ما بني غرة جانفي و5 اوت 2019 مقابل 21 الف 

طن خالل نفس الفرتة من سنة 2018، وفّرت عائدات بقيمة 55 مليون دينار.
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بقلم قدري أبوبكر
رئيس هيئة شؤون األرسى واملحررين

يواجه األرسى واألسريات داخل معتقالت االحتالل أبشع االنتهاكات 
من  أو  السجون،  مصلحة  ادارة  خالل  من  سواء  بحقهم،  والتنكيل 
ضدهم،  الكنيست  يف  تُقدم  التي  والقوانني  االحتالل  سياسة  خالل 
وضد عائالتهم، بهدف التنكيل بهم والتضييق عليهم. وتجدر اإلشارة 
من  يعانون  االحتالل  معتقالت  داخل  أسري   700 من  أكرث  أن  إىل 
أمراض مختلفة، منهم 311 أسرياً يعانون من مرض الرسطان، والشلل 
النصفي، والفشل الكلوي، وغريها من األمراض املزمنة ، ومنهم من 
أصيبوا لحظة اعتقالهم وال زالت الرصاصات يف أجسادهم وجروحهم 
وتدهوراً   الحاالت سوءاً  وتزداد هذه  باستمرار.  ويتأملون  دماً  تنزف 
يوما بعد يوم، أبرزهم األسرية ارساء الجعابيص، و األسري سامي أبو 
دياك، وغريهم الكثري من الذين نجهد لإلفراج عنهم، ولكن حكومة 
االحتالل ترفض ذلك. وال بد من التذكري بأن ما يجري داخل معتقالت 
وسائل  بعض  وصفه  يف  تُخطى  كام  طبياً،  إهامالً  ليس  االحتالل 
اإلعالم، وإمنا هو إعدام وقتل بطىء لألرسى، فاإلهامل الطبي قد ال 
يكون مقصوداً. وما متارسه إدارة مصلحة السجون عىل أرض الواقع 
أودت سياسة  والرتصد.  هو إهامل طبي متعمد ومع سبق اإلرصار 
بحق  السجون  مصلحة  إدارة  متارسها  التي  املتعمد  الطبي  اإلهامل 
األرسى بحياة الكثري منهم عىل مدار تاريخ الحركة الوطنية األسرية، 
حيث ارتفع عدد شهداء الحركة األسرية إىل 220 شهيد، بعد استشهاد 
األسري نصار طقاطقه بتاريخ 16 متوز/يوليو 2019. إن الشهيد نصار 
طقاطقة شاهد عىل جرائم مصلحة السجون بحق األرسى، حيث أن 
طقاطقة ليس من املرىض أو املرضبني عن الطعام، واستشهاده جاء 
نتائج  فندت  وقد  اعتقاله.  من شهر عىل  أقل  بعد  التحقيق  نتيجة 
ترشيح جثامنه كافة االدعاءات اإلرسائيلية، بأنه يعاين من مرض يف 
األعصاب، وأن وفاته جاءت نتيجة جلطة دماغية. فقد أفادت نتائج 
الشهيد طقاطقة تعرض إلهامل طبي متعمد نتج عنه  الترشيح أن 
باإلمكان  إلتهاب رئوي كان  ؛  ادى اىل استشهاده  التهاب رئوي حاد 
عالجه، كون هذا النوع من اإللتهاب ينتج عنه اعراض خارجية عىل 
الجسد، وكان من املفرتض تحويله فوراً اىل إحدى املستشفيات املدنية 
لتلقي العالج الالزم، ولكنه ترك وحيداً يصارع املرض الذي تسبب به 
سجانيه، ونُفذ فيه حكم املوت  بأسلوب اإلعدام البطيء. مل يكتفي 
من  عينات  بأخذ  قام  بل  فحسب،  بالترشيح  الفلسطيني،  الطبيب 
جسمه، ومن األدوية التي اعطيت له بعد إعتقاله من قبل االطباء 
عىل  تأثريها  مدى  ملعرفة  فحصها  وسيتم  السجون،  إلدارة  التابعني 
جسد الشهيد طقاطقة. وال نستبعد أن تكون العقاقري واألدوية التي 
أن  مواد مسمومة، خصوصاً  تحتوي عىل  للشهيد طقاطقة  أعطيت 
هناك عديداألرسى الذين شكوا من األدوية والتي تسببت الحقاً يف 
تدهور أوضاعهم الصحية. تواصل سلطات االحتالل اإلرسائييل جرامئها 
والقوانني  الرشائع  لكافة  صارخ  انتهاك  يف  واألسريات  األرسى  بحق 
القانونية  متثالته  بكل  الدويل  املجتمع  ومازال  والدولية،  اإلنسانية 
واإلنسانية مصاباً بحالة شلل مؤسفة يف تعامله مع جرائم االحتالل. 
الدويل  النازية منذ أكرث من سبعني عاماً، وما زال املجتمع  سقطت 
يستذكر جرامئها ويندد بها، متغاضياً عن جرائم الصهيونية التي لو 
يقف  والعنرصية.  اإلجرام  يف  دروساً  منها  لتعلمت  النازية  عارصتها 
األرسى املرىض داخل املعتقالت اإلرسائيلية أمام خيارين ال ثالث لهام: 
إما ان ينترش  املرض يف كافة أنحاء أجسادهم، وإما أن يستشهدوا، 
الحامية  يوفر  حتى  الدويل  املجتمع  ينتظر  عام  نتساءل  هنا  وإننا 
العزل خلف أسوار املعتقالت اإلرسائيلية؟ ومتى يفيق هذا  لألرسى 

املجتمع الدويل وضمريه من سباته العميق؟
 

حب يكرس القضبان 
األسري هادي  اإلرسائيليّة، خرج  السجون  عاًما يف   16 أْن قىض  بعد   
الهمرشي من طولكرم ليجد مفاجأة بانتظاره. خطيبته التي غادرها 
إىل السجن طوال هذه السنوات بقيت يف انتظاره، بل كانت تدخر له 
راتبه املخصص لألرسة طيلة تلك املدة، حتى اشرتت له أرًضا، وبنت 
ينتِه ومل يكن  ما كان. وما مل  لهام منتظرًة عودته، وهذا  بيتًا  عليها 
خيوطها  حاك  التي  وقصته  الحب  ذاك  هو  وقفه  االحتالل  مبقدور 
وخطيبته  الغربية  الضفة  شامل  طولكرم  مدينة  من  املنحِدر  األسري 
أوىل حاالت  كانا ضمن  بأْن  اعتقاله قبل 16 عاما،  بُعيد  العيل  شذا 
ما  شذا  تحّملت  معتقالتهم.  داخل  وهم  بزوجاتهم  األرسى  ارتباط 
اللقاء  وكان  بخطبتها،  وحيدًة  فاحتفلت  بعمرها،  فتيات  تطيقه  ال 
الدائم بخطيبها داخل معتقل تعلوه جدران إسمنتية وأسالك شائكة 
ان  سجَّ وقمع  اإلرسائييّل  السجن  وحشة  من  تخُل  مل  زيارات  عرب 
ألّي  تستسلم شذا  مل  ذلك،  الرغم من  أْو عىل  ذلك،  ومع  االحتالل، 
محاوالٍت لتثبيط عزميتها، فخاطبت هادي بعد اعتقاله تخربه بأنّها 
ستُكِمل دراستها الجامعيّة وتُواِصل حياتها االعتياديّة، وذيَّلت رسالتها 
بعبارات تعكس ُودها وتحفظ عهدها له. وترجمت الفتاة الثالثينية 
من  وشيئًا  األسري  خطيبها  راتب  من  جزًءا  فخصصت  واقًعا،  الكالم 
راتبها لرشاء قطعة أرض شيدت عليها بيت العمر بدعٍم وتشجيعٍ من 
العائلتني، متحملًة أعباء العمل ومشقة الغياب قرًسا لرفيق الدرب، 
لكنها ورغم ذلك كانت تطلعه عىل أدق التفاصيل. وقالت شذا، بينام 
ارتباطها  إّن  الجديد  البيت  نحو  بسيارته  املحرر  يُقلها خطيبها  كان 
نتيجة هوى طائش بل تفكري عميق ووقوفا لجانب  بهادي مل يكن 
أناس ضحوا بزهرة شبابهم فداء للوطن، فهؤالء يستحقون أْن نشعر 
بهم، عىل حّد قولها، كام وجدت يف هذا الزواج »األمن واألمان« الذي 
الحياة مع من  أمثالها مع أشخاص يقدرون قيمة  تنشده والفتيات 
يضحني ألجله بأعامرهن »ويبقني عىل حبل األمل موصوال«. وأفادت 
أدرك  منزله  داخل  جولته  خالل  أنّه  الفلسطينيّة  اإلعالم  وسائل 
الهمرشي معنى هذه التضحية، وقال والفرحة تغمره: تحملّت شذا 
ما ال تطيقه الجبال، وهذا أحد معاين مساندة األرسى فليس سهالً أْن 
تنتظر املرأة خطيبها سنوات طويلة، فكيف مبن ترهن نفسها بخطبته 
املُحرَّر. فوق ربوة صغرية بقرية  وهو داخل السجن، تساءل األسري 
استغرق  الذي  منزلهام  العروسان  أقام  طولكرم  جنوب  شوفة  عزبة 
وُجهز  مربع،  مرت  مائتي  لنحو  تصل  مبساحة  سنوات  ست  بناؤه 

بالكامل إاّل من بعض األثاث الذي سيختارانه مًعا قبل موعد زفافهام 
منتصف يونيو )حزيران( القادم. وبقي العروسان ممسكني بيدهام 
وهام يطوفان بني غرف املنزل، تبحث شذا عن األمان الذي انتظرته 
يف »فارس أحالمها« ويستشعر هو »ُمر الصرب والشوق« الذي تجرعه 
ببعده عنها، ويقول »هي مل تفارقني منذ لحظة تحرري، وصحبتها 
تلك  انقضت  ما  رسعان  بساعات.  تحرري  بعد  للمنزل  زيارة  بأول 
اآلن منشغلة  يتفرقا، فهي  أْن  قبل  الخطيبني  التي جمعت  الدقائق 
وآخر  التقليدي  األبيض  ثوبني،  لذلك  أعدت  فقد  للزفاف،  بالتحضري 
املطرز بألوان الرتاث الفلسطيني، وتقول بكالم مقتضب »يوم ميالدي 
يوم حرية هادي. ويف طريق العودة إىل متنزه البلدية بطولكرم حيث 
وصوب،  حدب  كل  من  والقادمني  بسالمته  املهنئني  األسري  يستقبل 
كان يتحدث عن حكايات صمود يعيشها األرسى وتشبه قصته، وهو 
خيط األمل الذي يعيشونه. كتب الهمرشي عىل أوىل هداياه لخطيبته 
وهي عبارة عن تحفة تحمل شكل قلب الحب صنعها بنفسه داخل 
الباقي« يف حني خطت هي رسالتها  السجن »أنت حريتي وحلمي 
األوىل له تعده بالحب والوفاء، واحتفظ كل منهام بهدية اآلخر، وهام 

يستعدان اآلن لتعليقها عىل شكل تحف داخل املنزل.
القصص  من  والعديد  اإلنسانيّة  القّصة  هذه  إّن  القول  عن  وغنيٌّ 
مهام  الفلسطينّي  العريّب  الشعب  أّن  الغاِشم  للُمحتَّل  تؤكّد  األخرى 
سيبقى  والـ»أصدقاء«،  والـ»أشقاء«  والخصوم  األعداء  عليه  تكالبت 
ًرا يف فلسطني متاًما كسنديان فلسطني، الذي سيستِمر  شاِمًخا ومتجذِّ
يف التجّذر حتى التحرير الكامل، لكّل فلسطني، وعودة جميع الالجئني 

الذين تّم ترشيدهم وتهجريهم يف نكبة العام 1948 املنكودة.

 
العيد يف السجون الصهيونيه

واملحطات  اإلذاعات  العيد عرب  موعد وصالة  اإلعالن عن  تّم  إن  ما 
األكرث  األرسى  صوت  إذاعة  وخاصة  السجون  تصل  ان  ممكن  التي 
املحتلة  فلسطني  جنوب  يف  تقع  التي  السجون  يف  وخاصة  استامعا 
وحتى  والنقب  سجونه  بكل  السبع  وبرئ  وعسقالن  ونفحة  رميون 
والزنازين  املعتقالت  كافة  يف  التكبريات  بدأت  حتى  الرملة  سجون 
كدليل عىل جدية وفاعلية وترابط األرسى مع واقعهم ومع محيطهم 
وإنهم موجودون وان السجون والسجان لن تجعلهم يقفوا مكتويف 
األيدي حزنا بل يفرحون ويكربون ويهللون، يبدأ األرسى قبل ساعات 

الجزائر تيضُء الزنازيَن يف فلسطني

إعدام بطيء ينتظر األرسى املرىض داخل املعتقالت اإلرسائيلية
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من صالة العيد بالعمل طوال الليل لتجهيز الحلويات املحلية الصنع 
اإلمكانات  قلة  من  العدم  من  املستحيل  من  األرسى  يصنعها  التي 
فمثال الكنافة من بقايا الخبز والحلبي واملعمول واملهلبية وتنظيف 
بالحياة  السجون  تعج  واملمرات  والغرف  الخيام  وغسل  الساحات 
تسّمى  ما  إدارة  تبدأ  الفجر  بزوغ  مع  وفرحة،  عيد  كل  مع  واألمل 
الصباحي  العدد  بأجراء  الصهيوين  واإلرهاب  واملوت  القهر  سجون 
مبكرا حتى يتسنى لألرسى االستحامم والصالة وتفرض إدارة السجون 
إجراءات مشددة وحراس واستنفار للقوات واألجهزة األمنية التابعة 
تحريض  من  والخشية  العيد  صالة  خطبة  أثناء  يف  السجون  إلدارة 
ايام  السجانني  عمليات طعن ضد  او حدوث  اإلدارة  الخطيب عىل 

العيد كنوع من الغضب عىل سياسات السجان الصهيوين.
عىل  والرتكيز  لألرسى  املعاش  الواقع  يراعي  قسم  كل  يف  فالخطيب 
وان هذا هو  بالحرية  واألمل  والتسامح  والتامسك  الوطنية  الوحدة 
واالنعتاق  والتحرر  لالنتصار  بوابة  هو  السجن  وان  األحرار  قدر 
قسم  كل  يف  األرسى  يتجمع  ذلك  وبعد  لشعبنا  أفضل  حياة  نحو 
تناول  ثم  ومن  والتعانق  للتهاين  دائرة  حلقة  شكل  عىل  حده  عىل 
ولألرسى  للوطن  النشيد  وثم  بسيطة،  وأشياء  حلويات  من  توفر  ما 
كل  األعياد...  يف  رواجا  األكرث  األنشودة  وخاصة  والشهداء  والقدس 
بالقطاع كل عام وانتم بخري  يا أهيل  الضفة  يا اهل  انتم بخري  عام 
ردوا الصاعني بصاع كل عام وانتم بخري يا أهل الزنازين كل عام وانتم 
بخري عزمية ما بتلني كل عام وانتم بخري، ثم يبدأ األرسى بالتواصل مع 
ذويهم وعائالتهم وأرسهم وأقربائهم وأبنائهم وأخواتهم عرب الجوال 
عن  عبارة  هو  الذي  املهرب  الهاتف  اي  بالغزال..  املعروف  املهرب 
حشوه جهاز تلفون مرقم عليه األرقام وكل أسري يحصل عىل قليل 
من الدقائق للحديث وهنا تتفجر املشاعر والدموع واآلمال باللقاء 
بهم يف العيد القادم علام أنه هناك من األرسى يف السجون من له 
باألرس أكرث من 37 عاما كأالسري كريم يونس ابن الداخل املحتل ونائل 
الحارثية وضياء  الربغويث ابن كوبر والشيخ رائد السعدي ابن سيله 
الدين اآلغا ابن بلدة الفالوجة املهجرة املرسوقة. ثم بعد ذلك يبدأ 
التزاور بني أقسام السجون من قبل ممثيل األرسى من كافة السجون 
العيد  ان  املتواضعة،  الحلويات  وتناول  لألرسى  للتهاين  واملعتقالت 
والصالة يف ساحات السجون هو للتحدي واإلرصار عىل الحياة واألمل 
هو يوم ممكن تندلع فيه مواجهة مع السجان كام تحصل الصالة يف 
ساحات الوطن كتحدي واصفرار عىل الحياة وان املحتل ال حق له 
بوطننا. العيد يأيت ونحن تواقون للحرية واالنتصار والفرحة والعودة 
والوحدة والتمسك بالوطن كل الوطن من بحره ونهره فالعيد فرصة 
ان نتذكر األرسى وعوائلهم وأبنائهم وزوجاتهم والعمل عىل حريتهم 
كل  يف  حارضون  وإنهم  وقضاياهم  مظلوميتهم  ونرش  السجون  من 
تفاصيل حياتنا كام لالجئون والقدس وغزة فنحن همومنا وأحالمنا 
هي واحدة بتفكيك هذه املستعمرة التى تسمى )ارسائيل(.، يف العيد 
نرسل كل بطاقات املعايدة والسالم والتهاين لكل األرسى واألسريات يف 
باملؤيدات  السجون لألشبال للزهرات للقدامى للمرىض للمحكومني 
وألرسانا من أراىض فلسطني التاريخية املحتلة منذ العام 1948 لألرسى 
املحتلة  القدس  من   لألرسى  املحتل  السوري  العريب  الجوالن  من 
والدوريات لألرسى املرضبني عن الطعام رفضا لالعتقال اإلداري كل 
األرسى دون متييز ولكل حر ورشيف منهم ومخلص وصاحب قضية 

وطن لهم نقول ال عيد لنا ال بحريتكم القريبة.
 

أربعة أرسى يدخلون أعواًما جديدة
دخل أربعة أرسى من قطاع غزة والضفة املحتلة أعواًما جديدة يف 

سجون االحتالل، وهم:
املحكوم  الخليل  من  عاًما(   59( الزرو  شاكر  حامد  األسري صدقي   -
بالسجن 30 عاًما ومعتقل منذ عام 2002، وأمىض 17 عاًما يف سجون 

االحتالل.
- األسري أرشف عىل إبراهيم عساكرة )36 عاًما( املحكوم بالسجن 21 
عاًما ومعتقل منذ عام 2001، وأمىض 18 عاًما يف سجون االحتالل. 

من بيت لحم
املحكوم  الله  رام  من  زهران  الحفيظ  عبد  تيسري  راجي  األسري   -

يف  عاما   11 وأمىض   ،2008 عام  منذ  ومعتقل  عاًما   20 بالسجن 
السجون الصهيونية.

- األسري يارس محمد عيل أبو حمد »أبو دقة« )32 عاًما( من خانيونس 
جنوب القطاع املحكوم بالسجن 30 عاًما ومعتقل منذ عام 2006، 

وأمىض 13 عاًما يف السجون.
 

الهواتف  عرب  ذويهم  مع  اتصال  أول  ينتزعون  األرسى 
العمومية

الهواتف  استخدام  يف  حقهم  االحتالل  سجون  يف  األرسى  انتزع 
العمومية والتواصل مع ذويهم، للمرة األوىل يف تاريخ الحركة األسرية، 
لها  سعى  التي  للمطالب  االحتالل  سجون  إدارة  رضوخ  بعد  وذلك 

األرسى يف إرضاباتهم الجامعية السابقة.
ونقلت شبكة »أنني القيد« املختصة مبتابعة شؤون األرسى يف سجون 
الخميس،  االحتالل  سجون  إدارة  بدء  خاصة،  مصادر  عن  االحتالل 
بالتحّدث  النقب قسم )4(  الفلسطينني يف معتقل  بالسامح لألرسى 
مع ذويهم عرب الهواتف العمومية التي تم تفعيل استخدامها داخل 

معتقالت االحتالل، مبعدل 15 دقيقة لكل أسري يوميًا.
كام قررت مصلحة السجون تفعيل الهواتف العمومية داخل قسم 
)1( يف معتقل رميون يوم األحد املقبل، يليه تفعيلها داخل معتقل 
الدامون الخاص باألسريات الفلسطينيات، ثم تركيبها و تفعيلها الحًقا 
ترفض  كانت  أن  بعد  املرىض،  باألرسى  الخاص  الرملة  معتقل  داخل 

السامح لهم سابًقا بالتواصل مع ذويهم.
وذكرت املصادر أن األرسى يف املعتقالت احتجوا عىل خطوة اإلدارة 
بعدم السامح ألرسى غزة باستخدام الهواتف العمومية، وتم االتفاق 
عىل تواصل جميع األرسى مع أهاليهم يف كافة املناطق الفلسطينية 

مبا فيها أرسى قطاع غزة.
سجون  كافة  يف  األقسام  داخل  العمومية  الهواتف  تركيب  ويعترب 
إنجازًا  ذويهم،  مع  خاللها  من  بالتحدث  لألرسى  والسامح  االحتالل 
تاريخيًا حّققه األرسى الفلسطينيون مع جملة من املطالب األخرى، 
بعد خوضهم إرضابًا عن الطعام ودخولهم يف خطوات تصعيدية، يف 

منتصف أفريل املايض.
 

وقفة تضامنية يف بريوت
االحتالل  سجون  يف  الطعام  عن  املرضبني  املعتقلني  مع  تضامناً 
اإلرسائييل، ورفضا لالعتقال االداري، وبدعوة من »مركز الخيام لتأهيل 
الشعبية  الجبهة  يف  واملحررين  األرسى  و«لجنة  التعذيب«  ضحايا 
لتحرير فلسطني« نظمت اليوم الجمعة، وقفة  تضامنية مع األرسى 

الطعام يف سجون االحتالل واحتجاجا عىل  واملعتقلني املرضبني عن 
اللجنة  امام مقر  الصحية، وذلك  اوضاعهم  االداري وتردي  االعتقال 
الدولية للصليب االحمر، يف العاصمة اللبنانية بريوت. بحضور ممثلني 
عن فصائل املقاومة واالحزب والقوى الوطنية الفلسطينية واللبنانية 

وجمعيات ارسى وشخصيات فلسطينية ولبنانية.
دعا خاللها مسؤول »مركز الخيام« محمد صفا اىل اوسع حملة تضامن 
مع املعتقلني املرضبني من خالل الوقفات واقامة خيم التضامن يف كل 
املخيامت  مؤكدا  عىل إعطاء هذه القضية األولوية وان تكون قضية 

الشعب الفلسطيني االوىل. 
وأكد صفا عىل التضامن مع تحركات اهلنا يف املخيامت ومنددا بقرار 
وزير العمل التعسفي ومناشدا بانتفاضة املخيامت نرصة للمرضبني 
وضد بطش االحتالل بالشعب الفلسطيني يف القدس والعيساوية وان 

تكون هذه الوقفة جزء من تحرك شامل..
والقى املحامي محمد زين كلمة باسم »اللجنة الوطنية للدفاع عن 
األرسى  كافة  فيها  حيا  الصهيونية«  السجون  يف  واملعتقلني  االرسى 
واملعتقلني وخاصة االرسى املرضبني عن الطعام يف سجون االحتالل 
االرسائييل وأرسى االعتقال اإلداري عىل صمودهم ووحدتهم والدور 
البارز الذي يقومون به يف تنفيذ هذا االرضاب لرفد انتفاضة شعبنا 

الفلسطيني يف الضفة والقدس املحتليتني.
من جهته قال مسؤول »مؤسسة مهجة القدس للشهداء واألرسى« يف 

لبنان، سيف موعد، يف كلمة له: 
يواصل األرسى االبطال معركة االمعاء الخاوية، احتجاجاً عىل سياسات 
بدون  التعسفي  االداري  االعتقال  مقدمتها  ويف  الفاشية،  االحتالل 
التعذيب  اساليب  مختلف  االحتالل  ميارس  حيث  محاكمة،  او  تهم 
من  أو  والجسدي،  النفيس  الضغط  خالل  من  سواء  املرضبني،  ضد 
خالل التنكيل أو تنقيلهم بني السجون النهاكهم وكرس ارادتهم... ويف 
مقدمة املرضبني االسري حذيفة حلبية الذي يواصل ارضابه منذ 47 

يوماً.
ال  الفلسطينيني  األرسى  بحق  االحتالل  انتهاكات  ان  موعد،  وأضاف 
تتوقف عند أرسى اإلعتقال التعسفي، وامنا تطال قرابة  6000 اسري 
بينهم 29 أسرية واكرث من 230 طفل قارص، متارس بحقهم مختلف 
من  ومنع  عاري  وتفتيش  انفرادي  عزل  من  التعسفية  االجراءات 

الزيارات وحرمان من ابسط حقوق االسري.
إنسانية  فضيحة  تشكل  اإلنتهاكات  »هذه  أن  عىل  موعد  وشدد 
واخالقية للمجتمع الدويل الذي يدعي احرتام وصيانة كرامة االنسان 
وحقوقه التي تكفلها القوانني والرشائع األممية، وتؤكد تورط االحتالل 

بجرائم ضد االنسانية«.
عىل  األبطال  األرسى  القدس  مهجة  مؤسسة  باسم  موعد  وحيا 
صمودهم يف معركة الوحدة والكرامة من اجل نيل حقوقهم وحقوق 
كافة األرسى الفلسطينيني. معلنا إدانة املؤسسة لالنتهاكات الصارخة 
التي يرتكبها االحتالل اإلرسائييل بحق األرسى والتي تعد خرقاً صارخاً 
للقانون الدويل واإلنساين، ومخالفة واضحة لالتفاقات التي تنص عىل 
حامية االرسى. معربا عن الخشية من تدهور الحالة الصحية لالرسى 
املرضبني عن الطعام، وخصوصاً االسري حلبية الذي تدهورت صحته 

وما يرتتب عليها من خطورة عىل حياته.
العاجل  بالتدخل  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  موعد  وطالب 
الفاشية  سياسته  للرتاجع عن  االحتالل  والضغط عىل  االرسى  النقاذ 
ضدهم، داعيا املؤسسات الدولية والحقوقية  الثارة قضية االرسى يف 
املحافل الدولية والضغط لتشكيل لجنة تقىص حقائق تفضح جرائم 

االحتالل وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية.
الشعبية  الجبهة  الختام تال مسؤول لجنة االرسى واملحررين يف  ويف 
تسلمتها  التي  املذكرة  نص  دنان  عبدالله  لبنان  يف  فلسطني  لتحرير 
لألوضاع  عرضا  وتضمنت  األحمر،  للصليب  الدولية  اللجنة  مندوبة 
الدولية  املؤسسات  ودعوة  الطعام  عن  املرضبني  لألرسى  الصحية 
كل  مع  املتناقضة  اإلرسائييل  االحتالل  مامرسات  لفضح  والحقوقية 
القوانني والقرارات واملواثيق الدولية الخاصة باألرسى.. والعمل عىل 

تقديم مجرمي الحرب الصهاينة للجنائية الدولية.
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الخبري املحاسب األسعد الذوادي أمام فرقة مكافحة االجرام بحي الخرضاء
أمام  الذوادي  األسعد  املحاسب  الخبري   2019 أوت   16 الجمعة  يوم  مثّل 
الخبري املحاسب  فرقة مقاومة االجرام بحي الخرضاء بعد شكوى رفعها ضّده 
فيصل دربال مستشار رئيس الحكومة ومرّشح حزب حركة النهضة لإلنتخابات 

الترشيعية من أجل تدوينتني حول التهرّب الجبايئ يف تونس.
نحن يف الشعب تابعنا التفاصيل من خالل التوضيح الذي قّدمه 

لنا الخبري األسعد الذوادي كام توصلنا من الغرفة النقابية للخرباء 

املحاسبني ببيان وقد حاولنا االتصال هاتفيا بالسيد فيصل دربال يف أكرث من مرّة 
إالّ أّن هاتفه ظّل خارج الخدمة لنتبنّي موقفه من هذه القضيّة ولو أنّنا نرشنا 
هذا إلنارة الرأي العام عىل أّن املجال يبقى مفتوحا ليديل السيد فيصل دربال 
بدلوه يف هذا امللف متى أراد ذلك ونحن يف »الشعب« عىل ذّمته 

متى أراد ذلك.
رمزي الجباري

تعلم وزارة الدفاع الوطني الشبّان مواليد الثالثية الثالثة من سنة 1999 ومواليد السنوات السابقة الذين مل 
يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية، أّن حّصة التجنيد 2019/3 تنطلق بداية من يوم االثنني 

2 سبتمرب 2019 وتتواصل إىل غاية يوم االثنني 30 سبتمرب 2019.
لذا يتعنّي عىل الشبّان املعنيني التقّدم تلقائيّا إىل املراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة )تونس ـ سوسة ـ باجة ـ 

قابس ـ القرصين( مصحوبني ببطاقة التعريف الوطنية.
ملزيد اإلرشادات مُيكن االتصال باإلدارة العامة للتجنيد والتعبئة عىل األرقام التالية:

71.896.066 ـ 71.896.488 رقم املكتب: 55275

بالغ وزارة الدفاع الوطني حول الخدمة الوطنية  

إعالم وتوضيح وتصحيح من 
لسعد الذوادي 

 
أعلم كل من ساندين أنه بعد مثويل يوم الجمعة 16 اوت 2019 امام فرقة مكافحة االجرام 

بحي الخرضاء املكتب 15/1 لسامعي كمشتىك به ان القضية موضوع االستدعاء الذي توصلت 
املحاسبني  الخرباء  لهيئة  الرشيف  والرئيس  املحاسب  الخبري  رفعها ضدي  اوت 2019   14 يوم  به 

فيصل دربال مستشار يوسف الشاهد ومرشح حزب حركة النهضة بوالية صفاقس من أجل تدوينتني 
وبرنامج حرضته بالتلفزة يت يف يتعلق بالتهرب الجبايئ. من ال يعرف الدور الذي لعبه الخرباء املحاسبون 
خاصة يف عرقلة مرشوع القانون املتعلق بإعادة هيكلة مهنة املستشار الجبايئ والذي تم اعداده منذ 
سنة 1994 أي يف عهد املرحوم النوري الزرقاطي؟ من ال يعرف ان اعداء املهنة واعداء حقوق االنسان 
انه  الوزراء علام  قانون مهنتنا عىل مجلس  لعرقلة عرض مرشوع  تدخلوا خالل شهر جويلية 2018 
استكمل كل مراحل االعداد منذ سنة 2011 وقد اوصت جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتاريخ 24 
جوان 2013 بعرضه يف اقرب وقت عىل مجلس الوزراء دون ان يتم ذلك اىل حد اآلن وهذا مظهر من 
مظاهر الفساد ودولة قانون الغاب »حوت ياكل حوت وقليل الجهد ميوت«؟ سوف نوافيكم خالل 
االسابيع القادمة مبلف شطب الديون الجبائية خارج اطار القانون ودون سند قانوين يف اطار »اللجنة 
االستشارية املكلفة بالنظر يف عرائض املطالبني باالداء« التي ساهمت يف شطب الديون الجبائية يف 
خرق للقانون من سنة 1998 اىل سنة 2010 والتي كان خبريان محاسبان من بني اعضائها. كام سوف 
نوافيكم مبلف الخرباء املحاسبني الذين قبضوا أجورا زائدة عن اجرتهم يف اطار مهام استثنائية يف خرق 
للفصل 13 من االمر عدد 529 لسنة 1987 املتعلق مبراجعة حسابات املؤسسات العمومية والرشكات 
التي متتلك الدولة كل راساملها وكذلك الفصل 265 من مجلة الرشكات التجارية. هذا ملف خطري تّم 
نهب عرشات املليارات من خالله دون أن يفتح اىل حد اآلن وحتى دائرة املحاسبات مل تتفطن اليه ومل 
ترش اليه رغم مراقبتها لبعض املؤسسات العمومية التي تم نهبها. اخريا، ال يسعني اال ان اشكر كل من 

ساندين يف الداخل والخارج.
ويذكر أن لسعد الذوادي هو رئيس املعهد التونيس للمستشارين الجبائيني وعضو الجمعية العاملية 
للجباية  الوطني  للمجلس  السابق  والعضو  بفرنسا  الجبائيني  املستشارين  املحامني  ومعهد  للجباية 
ومحدث   1997 سنة  الجبائيني  للمستشارين  الوطنية  النقابية  الغرفة  ومؤسس   )2016  -  2002(

االختصاص الجبايئ داخل الجامعة.

الغرفة النقابّية الوطنّية 
للمستشارين الجبائيني 
تصدر بيانا
الوطنية  النقابية  الغرفة  مؤسس  الذوادي  األسعد  األستاذ  ضد  املرفوعة  الكيدية  القضية  إثر 
للمستشارين الجبائيني سنة 1997 والرئيس الحايل للمعهد التونيس للمستشارين الجبائيني وإثر مثوله 
أمام فرقة مكافحة االجرام بحي الخرضاء يوم الجمعة 16 اوت 2019، يهم الغرفة إنارة الرأي العام بخصوص املسائل التالية:

1/ إن نقد الشخصيات العامة ال يدخل تحت طائلة الجرائم الواردة مبجلة االتصاالت وهذا ما دأب عليه فقه قضاء محكمة 
التعقيب.

او هتكا  ثلبا  الوسائط االعالمية ال متثل  الذوادي منذ سنة 1996 من خالل كل  األنشطة اإلعالمية لألستاذ األسعد  إن   /2
لألعراض او تشهريا بالشخصيات العامة وهذا ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب.

3/ ان ما تعرض ويتعرض له االستاذ االسعد الذوادي من خالل وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعي هو موضوع عرشات 
العرائض املرفوعة لرئيس الحكومة التي ال تجد ردا والتي يتم قربها نتيجة التعهد بها من قبل أشخاص يف وضعية تضارب 

مصالح.
4/ إن استهداف األستاذ األسعد الذوادي كنقيب للمستشارين الجبائيني منذ 1997 بواسطة قضايا كيدية وسياسية فيه رضب 

لحرية الرأي ودوس عىل الفصل 31 من الدستور.
5/ إن هرسلة األستاذ األسعد الذوادي كنقيب للمستشارين الجبائيني منذ سنة 1997 بواسطة قضايا كيدية وسياسية فيه 

رضب للحق النقايب ودوس عىل الفصل 36 من الدستور.
6/ ان احكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 من الدستور تفرض عىل رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوص الجرائم املرتكبة 
يوميا يف حق املهنة واآلالف من الحاميل الشهادات العليا يف الجباية الذين ال ميكنهم االنتصاب لحسابهم الخاص نتيجة 
إطالق العنان للسامرسة والفاسدين وكذلك األطراف التي عرقلت مرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ 
الذي استكمل كل مراحل اإلعداد منذ سنة 2003 كام يتّضح ذلك من خالل مداوالت مجلس النواب املتعلقة مبيزانية 2004 
والذي كان من املفروض عرضه عىل مجلس الوزراء يف شهر اوت 2018، علام أن جلسة العمل الوزارية املنعقدة يف 24 جوان 

2013 أوصت بعرضه عىل مجلس الوزراء يف اقرب اآلجال.
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مروحة اليد
* عبد الفتاح بن حمودة )ايكاروس(

)1(
يف  مملَّحني  وطامطم  ببصل  معجونًا  خبزًا  كُْل 
قيلوالت جويلية وأوت الحقريين ملقاومة الّشمس التي 

تثقب الّدماغ.
به  تحتمي  مقهى  أول  يف  بارًدا  وماًء  قهوًة  ارشْب 
أطول  ولسانه  الهثًا  يدخل  سائب  كلب  مثل  وتدخله 

منه.
الفجر  يعرُج صاحبه وهو يدخل  اقرأ عمالً شعريا 
باحثًا عن أقامر ونجوم بعيدة املنال... ستجد يف النهاية 
جمالً قليلة عرجاء ال تستطيع أن تصمد أمام نّص شعري 
أول  كافافيس  لقسطنطني  أو  ريتسوس  ليانيس  واحد 

لشريكو بيكه ِس...
من  قصرية  قصة  التهم  الجوع،  بك  يشتد  عندما 
أدب أمريكا الالتينية )خوان خوّسيه ميّاْس، مثالً..(، يك 
تهرب من فداحة »الرسد الخطّي« والقتل عىل الطريقة 

العربيّة.
ما يقوله لك عابر ال تعرفه يف محطّة، وال تلتقيان 
بعدها أبًدا، هو األصدق واألبقى عىل اإلطالق.. ذلك ما 
أكّده يل صديقي األستاذ رؤوف جويدة الذي غادر هذا 

البلد القاتل منذ عقود.
إذا قال لك رؤوف جويدة إن الشعر العراقي ينثال 
انثياالً فهو عىل حق، عىل األقل من الّسياب إىل سعدي 
البيّايت...  الوهاب  وعبد  جعفر  الشيخ  وحسب  يوسف 
أنت عىل حق، لكّن الشعر العراقي تغرّي يا صديقي بعد 
رسكون  مع  أخرى  آفاق  إىل  وذهب  العقود،  هذه  كّل 
تنتهي  لن  الفرسان.  من  وغريهم  فائق  وصالح  بولص 

ملحمة جلجامش إىل األبد.  

2

ترقّوات  حتى  شفافًا  يشء  كل  يصبح  الصيف،  يف 
النساء يف البحر. يختبئ الهواء يف األعىل ويصبح الجسُد 

نهرًا مالًحا وتأخذ اليد شكلها البدايئ: املروحة.
الذين  الوحيدون  هم  الحارقة  األصياف  أصحاب 
مروحة  ظهور  قبل  العامل،  مروحة  اليد  أن  يدركون 
القامش ومروحة األغصان ومروحة الورق... يف الصيف 

يرشب الجسد مياًها كثرية قبل تحويلها إىل ملح.
هذا  خالل  استطعُت  وجربوته  امللح  طغيان  رغم 
وشعرية  وقصصية  روائية  أعامل  قراءة  اللعني  الّصيف 
والدراسات  املقاالت  عرشات  إىل  إضافة  مختلفة 
والّنصوص والقصص القصرية والحوارات الجادة... كنُت 
أشعر أنني مل أقرأ شيئا غري أنني عندما قمت بجرد ملا 
الّضمري  تأنيب  وَخَفَت  الرىّض  من  بنوع  شعرت  قرأت، 
باكيًا... إن كل  القسوة، قلت لنفيس  قليالً... يكفي من 
هذه القراءات تعود إىل مروحة اليد، فلوالها ما كان هذا 

الهواء الالّمع يدخل إىل رئتني متعبتني.. 
لن أنظر إىل الوراء.. سأنظر إىل أعامل قادمة سوف 
 .. أقرؤها بعناية.. أىت الصيف قاسيًا ومالًحا إىل أبعد حدِّ
قريبا  الخريف  وسيأيت  الوداع..  مبنديل  يلّوح  هو  وها 
املطر..  زّخات  بأوىل  الشوارع  وأشجاَر  الطُّرقاِت  مبلاّلً 

وسأقرأ أعامال أخرى مبحبّة لكن بقلب أتعبه الّسفر...

* اسمهان املاجري   
القصيدة أنثى الحرف وسليلة الشعر تلك الفاتنة 
بكحل من البالغة وفستان من االستعارات متمشية 
عىل وجه العامل بكعب عال من الكنايات مرتقية 
املعارص  للشاعر  الذاتية  املشاعر  سلم  تأنق  يف 
العبيس  لصابر  املزهرية  قصيدة  من  صورة  هي 
من كتابه: أجمل ما فيك ال يقبل الرتجمة. هذه 
العنوان  استيعاب  عىل  قادرة  القصيدة  املزهرية 
جميلة  ساراماجو:  خوسيه  رأي  عىل  فهي  العام 
بصورة غري محّددة بصورة خاصة ال ميكن رشحها 
بالكلامت مثل بيت شعر يفلت معناه من املرتجم 
ولكن ال سبيل لنا الْخرتاق الكلامت إال بالكلامت، 
يف  ولْتمْت  وتأمل  فتكلم  صامدح:  منور  يقْل  أملْ 
الكلامت. فشبّه الشاعر القصيدة باملزهرية ولكن 
قفلة  القصيدة يف  آخر  إالّ  املشبّه  مل يكشف عن 
يف  القارئ،  مفاجأة  غاية  حّققت  صادمة  شعرية 
للكتابة  مضمنة  دعوة  باملزهرية  القصيد  تشبيه 
جلودنا  عىل  بعمق  ذواتنا  نكتب  كأن  العميقة 
بقطعة بلّور يف ملحمة شعرية ال يطرق بابها إالّ 
ال  متمّهلة  كتابة  ولكن  الروح.  بدم  يكتب  الذي 
الوجع  لسع  من  الراقصة  زوربا  بخطوات  كتابة 
وقصيدته  خزّافا  أو  بّناًء  الشاعر  يصّور  فالشاعر 
بشكل  ال  متْقنٍة  بهنْدسة  يشيّد  أن  ينبغي  بناء 
فوضوي حيُْث القصيدة عند الشاعر فن معامري 
ال بناء عْشوايئ يبْنى خلسًة عن الرشطة اإلبداعية. 
تداعيات  وال  منساب  هذيان  ال  واٍع  فعٌل  هي 
من اللغو وإمّنا هي لجام اإلبداع الذي ينبغي أن 
لكن  املعارص  الشاعر  يستوعب رؤية وهواجس  
تحت راية النظام فمثلام أن البيت ال ميكن فتحه 
عىل مطبخ مثال نفس اليشء بالنسبة إىل القصيدة 

لها بابها وغرفها وسكانها الذين يستوطنون حيّزها 
الجغرايف الحربي. 

ترتقي  العبيس  صابر  الشاعر   عند  القصيدة  إّن 
إىل مرتبة التقديس ككاهنة تخفي مكامن جاملها 
فالقصيدة  الرؤية  يحجب  ستار  وراء  وأنوثتها 
تسلم  ال  عصيّة  للشاعر   األخرى  األنا  هي 
ترنو  سجينٌة  كاهنٌة  إنّها  بيرس.  أسوارها  مفاتيح 
اللغوي  االنفالت  حديقة  تكون  قد  الحديقة  إىل 
أو ما  التفعييل  أو االنفالت  أي االنفالت املجازي 
ال  الذي  املهندس  الشاعر  قيود  عن  بعيدا  شابه 
نجد  األدعياء.  كالشعراء  باهت  شكل  يف  يطلقها 
نفسها  عن  تنفي  يك  املزهرية  يشّخُص  الشاعر 
داخلها  تحويه  ما  رغم  الزهو  لعوامل  مصافحتها 
من زهور: ال يحركني الغناء رمبا هو البحث عن 
اإليقاع الداخيل يف جزالة الصور بعيدا عن اإليقاع 

الخارجي املستهلك تقول أيضا:
ال أحن 
ال أظن 
ال لسانا 

ال يدا 
ههنا تنهض كثافة النفي الذي يحيلنا عىل فواجع 
حواء  األنثى  القصيدة  تلك  املزهرية  القصيدة 
اْمرأة  تؤرّقه  مثْلام  الشاعر  تؤّرق  التي  املجاز 
عشقها ومل يحز مفتاح قلبها يك يغرس بذور حبه 
ضلع  )املزهرية  النابضة  أرضه  عىل  لياليه  وأرق 
آدم ظله( وكأمّنا يقوُل اإلنسان شاعر بطبعه منذ 
باملزهرية  املكّنى  ضلعه  إال  القصيدة  وما  البدء 
تشّكل  من  ولدت  أنثى  معشوقة  أنْثاه  وهي 
شعر  تشكلها  من  يولد  ومل  والكلامت  الحروف 
الوجود  أصل  بأن  لنا ضمنيا  يقول  الشاعر  مذكر 

وال  فكاك  ال  مذكر  كائناته  أول  كان  وإن  مؤنث 
مناص للشاعر من سجن تاء التأنيث التي يسكن 
القصيدة هي  بني جدرانها طوعا ال إرغاما ولكن 
يفّك  أن  تنتظر  الشاعر  موهبة  سجينة  األخرى 
يديها  عن  األغالل  يزيل  وأن  ثغرها  عن  اللجام 
اإلنسانية  األحاسيس  أوتار  عىل  معا  يعزفا  يك 
ورصاعات الذات املبدعة فالشاعر إنسان وجودي 

بطبعه تقول املزهرية: 
لو كنت أقدر أن أرى 

لو كنت أقدر أن أغني يك أطري 
لو كنت أقدر أن أعانق

يك أرقص... 
يذبحها حتى  املزهرية  القصيدة  فكّل يشء حول 
اهرتأت  )والساعة  والدتها  ينتظر  الذي  الوقت 
زفرة  يف  التمّني  من  تكرث  جعلها  مام  كمنشار( 
القصيدة  لسان  عىل  الشاعر  ينطقها  التي  )لو( 
خارج  متحررا  آخر  يشء  أي  تكون  أن  وتتمنى 
قبضة الشاعر )مقعد/دمية/سلة مهمالت/رقصة /

فزاعة للطري.. إلخ(. لكنها تتحّرر يف النهاية وتخرج 
مسدس  فوهة  يف  مكوثها  طال  كرصاصة  مدويّة 

اإليحاءات. 
إال  ههنا  الهنيهة  ملء  املزهرية  تكن  مل  )رمبا 

القصيدة هذه يف ذاتها( 
من  سجن  نص  دائرّي،  نص  حيال  نكون  وبهذا 
التأنيث، هي  الحرب، نص سجن مزهر كتاء  ورود 
عشقه  سجني  الشاعر  وبقي  انترصت  القصيدة 
التي تطبق عليه داخل جدرانها  القصيدة  سجني 
بعينني  قضبانها  خارج  من  إليه  وتنظر  تائها 
األم  كحضن  واملعنوي  اللفظي  اإلغراء  سحرهام 

نرى فيه حدائق العامل وإن كان بحجم سجن.

* حسن بولهويشات
)شاعر مغريّب(

ال أدري

كيف التصق أيب بأّمي كقنفذ،

وانزلقُت مثل صابونٍة،

وجئتك أيّها العامل عاريًا،

حايف القدمني،

وبثالثة كيلوغرامات عىل األرجح

مدسوًسا وسط إخويت مثل ُمخرِب،

متلّكئًا فوق هضبة بيوتها مبعرثة،

كقطع نقديّة فوق منديل متسّول.

فطوري بالشاي، غذايئ بالشاي، وعشايئ 

بالشاي،

حتى نبت قُّمٌل كثري يف شعري وثيايب،

بئيًسا ومسحوقًا يف صور قدمية،

وجهي خاٍل من الفيتامينات،

أرى الفواكه يف الكتب املدرسيّة

وأمّرر لساين عىل شفاهي اليابسة وأتأمل.

كربُت رسيًعا مثل إشاعة

يف وطٍن عامر باللّصوص واألشباح،

أدمنُت روايات األمل الشخيص

والّسخرية املندلقة من أشداق الّشعراء.

ومن دفرت التاريخ املنزوعة دفّتاه

حيث كلاّم ضاعت منه ورقة ضاعت 

الحكاية.

أيامي متشابهة مثل شقق العامرات.

مشاعري غامضة كرّمانة يف شجرة بعيدٍة

***

أحزاين أليفة ككالب األثرياء

متلعثاًم جئتَك أيها العامل،

كام لو يف فمي جمرات حارقة،

حذًرا من عصا املعلمني والرشطة

الرعد والظالم.

من أعياد امليالد واألزهار البالستيكية،

مناشري األحزاب والّنقابات،

الذهب الذي يركله الفقراء يف أحالمهم،

واألحالم التي تركل الشعراء يف وادي 

عبقر،

وكّل يشء تقريبًا.

من يجمع شذر مذر

وهذا الخراَب

يف قصيدة نرثٍ؟

أريُد أن أجلس تحت شجرٍة وأسمع.

القصيدة أنثى...
قراءة يف قصيدة »املزهرية« للشاعر صابر العبيس

الرجل  الرديء
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الصحافيني  بنقابة  املهنية  السالمة  مبركز  الرصد  وحدة  أصدرت 
حرية  عىل  باالعتداءات  املتعلق   2019 جويلية  لشهر  تقريرها 
الصحافة، وفيه أكد املرصد أن وترية االعتداءات عىل الصحافيني 

خالل الشهر املايض تراجعت مقارنة بشهر جوان.
بحالة  اشعارا  اعتداءات من أصل 13   5 الرصد  وسجلت وحدة 
أو  األخبار  أو  للصحافيني  املبارشة  االتصاالت  عرب  عليها  وردت 
عىل شبكات التواصل االجتامعي أو املعاينة امليدانية، يف املقابل 
سجلت الوحدة خالل شهر جوان 2019، 11 اعتداء من أصل 15 

اشعار بحالة.
وأكدت الوحدة أن االعتداءات قد طالت 7 صحافيني وصحافية، 
من بينهم 4 صحافيات و3 صحافيني يعملون يف 3 إذاعات و2 
حاالت  تواصل  مسّجلة  وحيدة،  تلفزية  وقناة  الكرتونية  مواقع 
املنع من العمل ضد الصحافيني حيث طالت الصحافيني )حالتا 

منع من العمل(.
كام تواصلت التتبعات العدلية للصحافيني، حيث سجلت وحدة 

الرصد حالة تتبع عديل، وحالة اعتداء لفظي وحالة هرسلة.
وقد تصدر املوظفون العموميون قامئة املعتدين عىل الصحافيني 
خالل شهر جويلية 2019 بـ 3 اعتداءات، وأمنيني ومسؤولني عىل 
االعتداءات  وتوزعت خارطة  منهام.  لكل  وحيد  باعتداء  اإلعالم 

نابل وحالة وحيدة يف كل من واليات جندوبة وقابس ومدنني.بني عدة واليات، حيث سجلت وحدة الرصد حالتي اعتداء يف والية 

توصيـات
فقد  املايض،  الشهر  خالل  اعتداءات  من  الوحدة  سجلته  ما  وإثر 
اوصت النقابة الوطنية إدارات املهرجانات الصيفية بتوضيح رشوط 
وآجال االعتامدات ورفع التوصيات الرضورية لألمنيني املسؤولني عىل 
تأمني التظاهرات برضورة احرتام حق الصحايف يف النفاذ إىل املعلومة.
احرتام  إىل رضورة  املحلية  والجامعات  الجهويني  املسؤولني  ودعت 
مبدإ التكافؤ بني الصحافيني يف الحصول عىل املعلومة والوصول إليها 

واالبتعاد عن منهج اإلقصاء.
االتصالية  تطوير سياستها  الداخلية برضورة  وزارة  أكدت عىل  كام 
حركة  عىل  مرشوعة  غري  قيود  وضع  وعدم  األزمات  يف  خاصة 

الصحافيني يف حال مل يكن أمنهم امليداين يف خطر.
االبتعاد عن خطاب  بالتأكيد عىل رضورة  السياسيني  اىل  وتوجهت 
عملهم،  طبيعة  واحرتام  الصحافيني  والتحريض ضّد  والشتم  السب 
داعية الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات إىل مراجعة مدونة سلوك 
فيها  الواردة  املرشوعة  غري  القيود  كل  وإلغاء  االنتخابات  تغطية 
يف  املواطن  حق  ولضامن  للصحافيني  وآمن  ناجع  عمل  لضامن 

الحصول عىل املعلومة كاملة.
* صربي الزغيدي

انتهاك حرية الصحافة خالل شهر جويلية:

اعتداء عىل 7 صحافيني وتواصل املنع من العمل

لقد سبق أن كتبنا يف مقالنا »وضعية املرأة والحقوق الطبيعيّة« الصادر 
يف كتابنا »أزمة املعنى« طبعة 2019، ما ييل: »... إن املغالطة الكربى التي 
الرّجل  إىل  حاجة  يف  املرأة  أن  اليوم  إىل  نعتقد  مازلنا  أنّنا  تفكرينا،  تكبّل 
حتى تتمتّع بحقوقها ومازال الرّجال يعتقدون أن لهم فضائل عىل الّنساء 
ولوالهم ملا أُسند إىل املرأة ادىن الحقوق يف حني أنّنا نعلم علم اليقني أن 
هذه الحقوق األساسيّة هي حقوق متيّز الطّبيعة البرشيّة وإن التّمتّع بها 
الحياة اإلنسانيّة الحرّة والكرمية للمرأة والرّجل  يف واقع املامرسة يجّسد 

عىل حّد سواء«.
ال شك يف أن الحقوق األساسية les droits de base أي الحق يف الحياة 
له مبا هو  الكرامة، مالزمة لإلنسان ومميزة  الحريّة والحق يف  والحق يف 
إنسان ينتمي إىل األرسة البرشية الكونيّة، وبطبيعة الحال ستكون سابقة 
البرش  عليها  يتفق  التي مل  الوضعية  القوانني  يف وجودها عىل وجود كل 
ومل يضعوها إال لغاية املحافظة عليها وااللتزام دستوريا وترشيعيا بالّسهر 
عىل حامية ما يتفّرع منها من حقوق مدنيّة وسياسيّة مع توفري املناخات 
القانونية واالجتامعية التي تسمح بتجسيدها يف واقع املامرسة اليومية، إذ 
ال يكفي توفر اإلطار الترشيعي والقانوين لهذه الحقوق والواقع ما يزال 
يشكو انتهاكات خطرية للحقوق الفرديّة للمرأة التي تعاين تصدعا فعليّا 

وحقيقيّا وواقعيّا عمق الهوة أكرث بينها وبني الرجل.
الدولة ومقياس تحرض املجتمع  الحقيقي ملدنية  الرهان  اعتربنا أن  لذلك 
واستغاللها  وتنظرييا  نظريا  بها  والتبّجح  القوانني  ترشيع  عند  يتوقف  ال 
الظرفية  املناسبات  يف  توظيفها  يقع  أخرى  أهداف  لخدمة  ايديولوجيا 
وهو  سنة  كل  من  مارس   8 الذكر  سبيل  عىل  للمرأة  املخصصة  كاألعياد 
الوطني  اليوم  وهو  سنة  كل  من  أوت  و13  املرأة  لحقوق  العاملي  اليوم 
للمرأة! حيث تصبح »قضية املرأة« مجرد ديكور منّمق ومربمج له مسبقا 
إلنجاح هذه التظاهرة أو تلك أو استغاللها ورقَة رهان انتخابية يستخدم 

يزخرف  بها  ضيقة  حزبية  أغراض  لتحقيق  واجهًة  املرأة  البعض  فيها 
ق واملَعّد أحسن إعداد  مرشوعه السيايس! والحال أن هذا االستخدام املُنمَّ
إالّ  واملجتمع،  الدولة  يف  وفاعل  واع  إنساين  كائن  مبا هي  املرأة،  يزيد  ال 
العامل ويف  العريب الرّشقي خاّصة ويف  تقزميا وإذالال.  فاملرأة يف مجتمعنا 
الرّجل  قدم  بعُد  كيانها  عن  تُرْفع  مل  مازالت  عموما  الرجايل  الكون  هذا 
ومازالت مل تتمتع مببدإِ املساواة الحقيقية والفعلية يف شخصها الفردي ويف 
معظم قضاياها اإلنسانية الظاهرة والكامنة سواء يف الحياة االجتامعية أو 
السياسية أو االقتصادية رغم ما تظهره املرأة يوميا من تفوق ومستطاع 

تاريخيا وواقعيا... 
لذلك نعترب أن رشط مدنية الّدولة وتحظّر املجتمع يتحّدد برهان مساواة 
الفاعل  اإلنساين  كيانها  إىل  والّنظر  والواجبات  الحقوق  يف  بالرّجل  املرأة 
وتفعيل مامرسة حقوقها الفردية كاملة بعيدا عن املزايدات واملساومات 
التي ال تنطيل إالّ عىل من أصابه »مرض التوحد االيديولوجي« من املغفلني!  
                                              * فتحي جوعو

أحزابنا السياسيةمدنية املجتمع والدولة رهان تفعيل استحقاقات املرأة
* سمري مجيد البيايت

أحزابنا السياسية
وكتلنا السنية والشيعة

وحشدنا امللوث بالطائفية
حرامية

معممني
وافندية
يرسقون
ويقتلون

أنهم دواعش محمية
بأذرع صفوية

إيرانية.

2
ساسة العراق

كل ساسة العراق
قادًة وأحزابا

يقولون بأعىل أصواتهم
أمام شاشات التلفزة

ويولولون بصوت حزين 
يف كافة اإلذاعات الوطنية والعربية

العراق أوالً ...
الوطن أوالً...

املواطن أوالً...
نفديك يا عراق
وهم يشحذون

الخناجر، والسكاكني
ويجّهزون الزّنازين.. للموت املريح

وباسم العراق
يذبح من الوريد.. إىل الله.
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ثقافة

كلمة حق    

خراب املدن
 النفطي حولة )ناشط نقايب(    

نواصل حديثنا عىل خراب مدينتنا 
يف زمن »الربيع الدميقراطي جّدا«. 
الذي انترشت فيه  الربيع  يف هذا 
تنترش  مل  كام  واملفاسد،  املهالك 
من قبل. بل أصبحت فيه الخيانة 
الخارج  عىل  والتواكل  والفساد 
من  والتآكل  العاملة  معنى  عىل 

الداخل وجهة نظر. بل وأصبح التطبيع فيه مسألة فيها نظر.
تونس  يف  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  األمراض  فهاهي 
تصل حّدا مقرفا ال يطاق، يف ربيع  الرداءة والبذاءة وسوء الحال 

واملحال.
السنوات  هذه  يف  تونس  حالة  إليه  آلت  ما  يوصف  مثال  هذا 
الكبيسة والحبيسة، يف هذه السنوات الجدباء والكالحة والسوداء. 
هذا مثال يخترص يف هذا الزمن املوبوء سوء املآل، يف ظل مثانية 

أعوام غرباء شعواء وشمطاء.
ينذر  يكاد  والعباد  البالد  به  متر  الذي  االقتصادي  الوضع  فهذا 
وحبس  باالنفجار  ينبئ  يكاد  االجتامعي  الوضع  وهذا  باإلفالس. 
تنذر  حني  إىل  املؤجلة  والعطىش  الجياع  ثورة  وتكاد  األنفاس. 
العرص  سامرسة  فتلعن  الناس.  كّل  وثورة  الجامهري  عرص  بهدير 
ومافيا رأس املال والسياسة، وكل من ترأس وساس. وهذه سياسة 
والغدر  املكر  رائحة  منها  تفوح  والفاسدين  واملعربدين  العابثني 
والخيانة، والقبح وسوء التدبري من جامعة الحرامية وكهنة املعبد 
واللّصوص والحرّاس. فهاهم ميضون من جديد، عىل صّك الوصاية 
لالستعامر الجديد، باسم التعاون مع صندوق النقد والبنك الدويل 
الكربى  اإلصالحات  شعار  باسم  والتأبيد.  اإلسناد  ومؤسسات 
املعروضة عىل شوارع املواطنني والناسوت، يف عهد يوسف صاحب 

رشيعة البازار والحانوت.
وما زاد يف خاطري، وقلّة حيلتي ياصاح، هو ذاك الصياح والنباح 
ورصاع الديكة الفّضاح واملباح عىل خطبة الرياسة وكريس الرئاسة. 
كل  قرطاج،  قرص  عىل  تكالب  أنه  سيدي،  يا  بؤيس  يف  يزيد  وما 
محدودب  وذاك  التعبان.  املنهك  املعوّج  فهذا  وهّب.  دّب  من 
الظهر طويل اللسان. وأولئك الجمع من الولد والولدان من سقط 
يشبعوا  مل  الذين  الحيتان،  كبار  من  وهؤالء  الزمان.  هذا  متاع 
قرص  أتوا  كلهم  واأللبان.  الحلوب  بقرتنا  حليب  شفط  من  يوما 
قرطاج مصبحني وممسني، يتباكون عىل الفضاء، ويتمرسحون أمام 
وبال  املعاين،  ناقصات  ساذجات  بكلامت  يتظاهرون  املكروفون. 
عنوان. ال هم عرفوا كيف يقنعوننا وال حتى أن يقنعوا أنفسهم. 
ذاك باملزمار جاء يلّوح. وهذا جاء يتكّور ويتصّور. أو هكذا يصبح 
هكذا  أو  مردوُد.  بالفلس  وأميلكار  وعليسة  حنبعل  قرطاج  قدر 
يصبح كربياء قرطاج وقرطاجّنة امليالد والتأسيس يف زمن التبخيس 
والتلبيس مهدودا. أي زمن العهر هذا؟ يا زمن القبح يف هذا الزمن 
الغبي والشقي الرخيص. يف مرحلة ما يسّمى »بالربيع العريب« أي 
زمن »البيع العريب« يا زمن اإلحباط واليأس والتيئيس. أي فجور 
هذا يطّل عىل باب قرطاج التاريخ؟ وأي سقوط يف السقوط هذا 
ألهذا  الحّد رخصت؟  ألهذا  الرئاسة؟  قرطاج  لكريس  يحصل  الذي 
تراجعت  الحّد  ألهذا  وانحلّت؟  تآكلت  الحّد  ألهذا  هزلت؟  الحّد 
واندحرت؟ ألهذا الحّد سقطت؟ ألهذا الحّد وصلت؟ أم أنه زمن 
والناموس  البعوض  زمن  أنه  أم  والوسواس؟  والسوس  اإلفالس 
الشقاوة  زمن  أنه  أم  والخّناس؟  والخنافس  والحرشات  والقّمل 

والغباوة والبالهة والقذارة؟
يا زمنا موبوءا هذا! ويا راهنا ملعونا هذا! فعال لقد هزلت حتى 

أفلست وسامها كل مفلس.

مهرجان  انطلق  املدن  بني  متنقل  بشكل 
سينام تحت النجوم ومهرجان تونس لسينام يف 
الهواء الطلق يوم 18 اوت ويستمر اىل غاية 3 
فيلام   12 السابع  الفن  لجمهور  ليقدم  سبتمرب 
القصرية خالل عروض يف  االفالم  طويال وعديد 
الهواء الطلق تنتظم بساحات الفنون وباملقاهي 
الثقافية بكل املتلوي وتطاوين وجربة واضافة 
ملتابعيه  املهرجان  يقدم  ومناقشتها  االفالم  اىل 
عروضا  هوب  الهيب  لفن  استعراضيا  حفال 
فنية ورشات النتاج افالم ولالطفال ودروسا يف 

السينام تنشطها مخرجات.
هذا املهرجان املدعوم من االتحاد االورويب 
الداعمني  جانب  اىل  ميد«  »ميديا  ومنظمة 
املحليني كوزارة الثقافة يركّز عىل دعم املرأة يف 

املجال السمعي البرصي.
واملمثلة  واملوزّعة  واملنتجة  املخرجة  املرأة 
والّدارسة  سينامئية  ملؤسسة  واملسرية  والتقنية 
واملديرة  ووسائطها  السينام  لفن  املدرّسة  او 
لالفالم  الناقدة  واملرأة  سيناميئ  ملهرجان 
السينام  نوادي  يف  الناشطة  واملرأة  السينامئية 
او  السينام  لنوادي  التونسية  الجامعة  صلب 

الناشطة يف نوادي السينامئيني الهواة.
دعم  وان  حتى  محمودة  مامرسات  وهي 

املمولون  انجازها  عىل  وارشف 
اجنداتهم،  حسب  الغربيون 
تتم  املهرجان  أن  خصوصا 
الجنوب  مناطق  يف  فعالياته 
املرأة  تتمتع  ال  حيث  التونيس 
متابعة  حرية  من  القدر  بذاك 

السينام او النشاط ضمنها.
املهرجان  سيعرض  كام 
بتاريخ  يحتفي  للصور  معرًضا 
لقاءات  ويقدم  املرأة  سينام 
واملخرجني  الصحافيني  بني 
يف  املشاركني  واملخرجات 
املهرجان ومع جمهور املتابعني 
الواعدات  للسينامئيات  وسهرة 

لعرض أفالمهن...
هذا املهرجان كام قال عنه 
منظموه هو »فرصة للمساهمة 
وفرصة  الثقافية  الالمركزية  يف 
صورة  وتحسني  لتعزيز  اخرى 

سينام  وجمعية  السيناميئ«  املجال  يف  املرأة 
للجميع التي ترشف عىل تنظيمه هي جمعية 
الجامعة  لنشاط  تقريبا  مامثل  بشكل  تواصل 
السينامئيني  ونوادي  السينام  لنوادي  التونسية 

االفالم ومناقشتها واملساهمة  الهواة عرب عرض 
بني  الخربات  وتبادل  السينام  محبّي  تكوين  يف 
العمل عىل نرش  العامل مع  شباب سيناميئ من 

ثقافة حقوق االنسان و»التعايش السلمي«.
سلمى الجاليص

* أبو جرير     

أفّكر  أعد  مل  التسعينات  أواسط  عرفته  منذ 
معرّفة  الجملة  تكون  العبارة يك  بذاخة  كثريًا يف 
يعرف  ال  صغري  كطفل  كنت  الزمن  مرور  ومع 
البكاء واالنكفاء وسط جبال شاهقة اتقنت علم 

الكالم.
الحمزاوي،  رشاد  بكار،  توفيق  ذكر  يكفي 

املنجي الشميل، أحمد ابراهيم، الهادي خليل...
إنّها محرقة معرفية ال تخرج نارها إالّ وأنت 
تتلّذذ الذعر. كّل يشء يوحي بأنّك تعيش وسط 
عامرة من األحجار الكرمية، كّل يشء يغريك أن 

تقتحم العامرة يف وضح النهار.
سخّي هو الزّمان مثل أمطار الصيف بعدها 
نبّوة عذراء اسمها حسن  الربكان فيهطل  يدندن 
املبني،  السحر  الكالم  شجر  من  يزرع  عثامن  بن 

هي سخرية الزمن بكهنوت الحرير.
من تحّدي نجمة وامضة أطّل يحمل شمعته 
حارًّا،  وهجا  يزهر  الساحرة،  آياته  يُعّمُد  وحده، 
يتابع  ثّم  تحارصه األشواك فينحرف ميينا ويسارا 
املسري ال يعبأ برائحة الغاز واملتفجرات وال شباك 

القتل املبتكرة.
سأتوقف برهة ألستعيد توازين.

ويطال  البوح  انكامش  قبل  ذاكريت  وأنّشط 
دفرتي الّنوم.

بحر  من  كاتب  ملسرية  ودود  قراءة  هذه 
شفيف: كاتب مهموم بالسؤال والحفر يف التأويل 

وعبور الشواطئ الساكنة.

يقول الناقد الكبري الهادي خليل 
السائب«  الكلب  »جرح  كتابه  يف 
مثقف  هو  عثامن  بن  حسن 
عصامّي وروايئ ناجح وصحايّف قدير 
كتب  وماّم  لهب  من  مبداد  يكتب 
 Le maghreb املغرب  مجلة  يف 
 1990 أوت  شهر  يف  مثريان  مقاالن 
»صّدام حسني وجائزة نوبل للسالم« 
مظلوما  أو  ظاملا  العراق  مع  ونحن 

ويروي الناقد الهادي خليل كيف استقبل حسن 
ووضعت  بغداد  يف  األبطال  استقبال  عثامن  بن 
che- سيارة  امرته  تحت  العراقية  »للّسلطات 

يف  قضاها  أيّام  عرشة  وخالل  وسائقا   »vrolet
السياسيني  املسؤولني  أهّم  خاللها  التقى  بغداد 

والعسكريني وأجرى معهم حوارات ساخنة.
الّناس  قابلت  هل  خليل  الهادي  سأله 

البسطاء وهل زرت األحياء الشعبية؟
يقول، يذهب القاص حسن بن عثامن مذهبا 
يف  خليل  الهادي  األستاذ  بطلبة  لقائه  عند  أبعد 
بن  تحّدث حسن  بغداد  يف  املستنرصية  جامعة 
عثامن عن تجربته بعد منع مجموعته القصصية 
األوىل عبّاس يفقد الصواب سنة 1986 ألنّها متثّل 
الرسد  يف  تأمالت  »من  العام.  النظام  خطرًا عىل 

التونيس الرواية واألقصوصة لبلهوان حمدي«.
كاتب يف حجم وقيمة صانع برومسبور وليلة 
كاتب  هو  بريك  وبن  السكرانة  وتونس  الليايل 
الصارمة  الجامعية  للمقاييس  أن يخضع  يصعب 
التي يدرسها أساتذة الجامعة والطريق إىل مدونته 

يف القّصة والرواية وحواراته مع كبار 
»القوم« وتلفزياته هي مدونة ذات 
القارئ  تنتشل  روحاين  طابع جاميل 
إنّها  السائد،  املعجم  جمود  من 
حارقة  موسيقاها  وهاجة  مدّونة 

ومفرداتها خراطيش.
حسن بن عثامن كالنبيء املرتع 
قدسه  محراب  يف  فيغيب  اللّه  إىل 

للتطّهر والتسامي.
عرفته كالعسل السائل عىل األجساد الجارفة 
إنّه كعيّل ابن أيب طالب يف ورعه ورسائره ورقّته 
ووفائه وأحيانا أخرى يتحّول إىل معاوية ابن أيب 
سفيان يف دهائه وأهوائه، إنّه االثنان، جنانا تنعم 

بالجغرافيا والتاريخ.
نزار  ظاللها  ساحرة  ضيعة  يف  اللّه  نار  إنّه 

التارزي وسمري العقريب.
مبهرة  طريفة  شخصية  عثامن  بن  حسن 
نجح حيث حّل وهّل انطالقا من عمله بالجامعة 
الثقافية  والحياة  الصحافة  وجريدة  العربية 

والرأي واملغرب.
ال  التي  املرّة  الفاكهة  فرادة  فريدة  كتاباته 

تشبع منها.
الجلسة معه كالجلوس إىل القردماي وأحمد 
حاذق العرف ومحمد ڤلبي وصالح الدمس، أّما 

خمرته فهي فاتنة وفاتكة.
لك اللّه يا حسن بن عثامن وسيدي حامدة 

وسيدي معاوية وهالّ هالّ مع إبداع جديد...
دثرين قبل أن ينفتح الجرح؟

يف قابس

سينام تحت النجوم

... بني عيل ابن طالب ومعاوية

الربكان يقذف بنار اللّه حسن بن عثامن
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ــ 1 ـ

عىل  يعرض  مل  الرياضية  الجمعيات  وقانون  الشعب  نواب  مجلس  ورشعية  عهدة  انتهت 

الذين تداولوا عىل حمل حقيبة وزارة شؤون  الوزراء  اعضائه... دون سبب واضح رغم ان عدد 

الشباب والرياضة كان كبريا مقارنة مبا قدموه عىل أرض امليدان من اجتهادات وبالتايل يكون هؤالء 

جميعا اضاعوا وقتا ال يقدر بثمن لتطوير رياضتنا...

ــ 2 ــ

وضعت  املتعاقبة  وحكوماتنا  القانونية  ترشيعاتها  بتطوير  يبدأ  التونسية  الرياضة  تطوير 

الرياضة موضع »املكمل« اذ يكفي إلقاء نظرة عىل امليزانية لنفهم حقيقة التوجهات اذ ال تطور 

اجتامعي واقتصادي دون نهضة رياضية وهنا لالسف مل يحصل اي تطور؟!.

ــ 3 ــ

أما ملاذا مل تتطور رياضتنا فالنهم مل يضعوا املسؤول املناسب عىل رأس الوزارة املناسبة وبالتايل 

سقط هؤالء يف فخ الرتقيع والتدوير وكذلك »التربويل« هذا مصطلح يصح عىل الوضع الريايض 

الكاريث الحايل النهم جميعا اتفقوا عىل تزييف الحقائق وعدم االهتامم بامللفات الكربى!!

 ــ 4 ــ

كل وزراء الرياضة بعد الثورة »خاطيهم املسؤولية« اي نعم هذه املحصلة وقدميا قيل ان فاقد 

اليشء ال يعطيه لذلك ال غرابة ان ظلت الرياضة التونسية بال منجز وبال تطور الن الوافدين عليها 

هم انفسهم غري مصدقني لقرارات تعيينهم كوزراء!

ــ 5 ــ

هنا اتوقف ألسأل ما الذي كان مينع من تغيري قانون الجمعيات الرياضية الحايل. نعم ما املانع 

اريد اجابة ممن تحصلوا عىل اجورهم دون ان يبذلوا اي جهد عادي النه من سبيل املستحيل 

ان يأيت بعضهم فعال خارقا اعود الجيب ان ال مانع عندهم وامنا هم يريدونها رياضة تدار عىل 

قياس بعضهم! 

ــ 6 ــ

يف  االوىل  نسخته  يف  القانون  هذا  حوار حول  ويدير  وهو يرشف  بن ضياء  ماهر  ان  اتذكر 

املنستري قال بعد شهر من االن سيكون هذا القانون جاهزا ـ فام بالك والحكاية مرت عليها سنوات 

وال يشء صدر وال يشء تغري والنتيجة صفرا يف كل االتجاهات، فاذا ما ابتلينا بهكذا مسؤولني ما 

العمل يا ناس؟!

ــ 7 ــ

الوزراء الذين جاؤوا بعد ماهر بن ضياء ال واحد منهم اقرتب من ملف تغيري قانون الجمعيات 

النوادي عىل جهودها واحبائها وبالتايل  اولوية االولويات حتى تعّول هذه  انه  الرياضية والحال 

كل  عن   بعيدا  حقيقي  احرتاف  عن  الحديث  ميكن  لحظتها  رشكات  الجمعيات  هذه  تصبح 

االنحرافات املمكنة وغري املمكنة! 

ــ 8 ــ

انتهت عهدة مجلس النواب الذي ترأسه محمد النارص بان مل مير امام لجانه الكثرية قانون 

الجمعيات الن رئيس الحكومة ال يريد ذلك فامذا يريد اذن؟ ـ قد يقول قائل هو ومن معه ـ هم 

يف جملة بسيطة يريدون االوضاع ان تظل هكذا تسري عىل الهامش بال رقابة وال تصور وال رؤية!

ــ 9 ــ 

مل أفهم رغم كل السنوات الطويلة التي قضيتها يف جريدة الشعب فصيلة املسؤولني الذين 

جاءتنا بهم هذه الثورة املحنونة فال هم فاهمون لطبيعة دورهم حتى يتصدروه وال هم بفاعلني 

شيئا ألجل تغيري واقع ميؤوس منه ثبت بالدليل القاطع انه يحتاج إىل تغيري!

ــ 10 ــ 

البالد وبهذا يكون  الكروية يف  املنظومة  لتطوير  الوقت  الربط والحل عىل كرتنا  فّوت أهل 

الشاهد وهو آخر عنقود املسؤولني يف الزمن الرديء قد اضاع فرصة ان يتذكره الرياضيون بخري.

ــ 11 ــ 

* يف جملة مفيدة: يوىف مال الجدين وتبقى صنعة اليدين...

قانون الجمعيات ومجلس نواب الشعب!

قبل البدء
يكتبه رمزي الجباري

رياضة

حيزم يساعد زفونكا يف 
هالل الشابة 

اختارت هيئة هالل الشابة تعزيز اطارها الفني لفرع االكابر من خالل التعاقد 
رأس  عىل  زفونكا  الفرنيس  للفني  مساعدا  ليكون  حيزم  عامر  محمد  املدرب  مع 
الساحيل  النجم  امام  االوىل  الرابطة  االوىل يف  مباراته  الذي سيلعب  االول  الفريق 
وقد تّم إرجاؤها اىل وقت الحق بحكم ارتباط النجم الساحيل مبباراته امام حافيا 

كوناكري الغيني.
* محمد

ياسني الّشيخاوي يخضع 
اىل عملية جراحية

تعرّض قائد النجم الساحيل ياسني الّشيخاوي اىل كرس عىل مستوى اليد اليمنى 
يستوجب تدّخال جراحيا.

وكان الّشيخاوي قد تعرّض الصابة عىل مستوى اليد اجربته عىل مغادرة امليدان يف 
الدقائق األخرية من الوقت القانوين لنهايئ كأس تونس ضّد الّنادي الّصفاقيس.

النجم  ملباراة  الغندور  أحمد  املرصي 
الساحيل ونادي حافيا كوناكري الغيني

عني االتحاد األفريقي الحكم املرصي أحمد الغندور إلدارة مباراة اياب الدور التمهيدى 
يوم  الغيني  كوناكري  حافيا  ونادي  الساحيل  النجم  بني  افريقيا  ابطال  لدوري  األول 
24 أوت الجاري مبلعب مصطفى بن جنات مع العلم ان املباراة تنطلق عىل الساعة 
السابعة مساًء أما مباراة العودة التحاد بن قردان فتدور يف اوغندا امام نادي امارات 
الساعة  بداية من  اوت 2019  االحد 25  يوم  السودان و ذلك  يونايتد ممثل جنوب 

الرابعة بتوقيت اوغندا اما حكمها فهو الطنزاين عيل مفومي ناسوري.

سيوفر انتقال فراس شواط يف صورة تنقله اىل الحزم السعودي مبلغا ماليا يف حدود ال2مليون و 500 الف دوالر اما تنقل 
نسيم هنيد اىل البطولة التشيكية ليلعب يف صفوف سالفيا براغ مبلغا ماليا يف حدود ال1.2مليون اورو وبالتايل فإن هيئة 
النادي الصفاقيس ال متانع يف خروجهام وقد تكون مباراة نهايئ الكأس آخر مباراة لهذا الثنايئ الذي يفرتض انه سيغادر حظرية 

النادي الصفاقيس بعد موافقة رئيسها املنصف خامخم.
* محمد

بعد نهايئ الكأس:

هنيد يف براغ وشواط يقرتب من الحزم السعودي 
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اوسليم  مليكة  املهدي  الجريء  وجيه  يكون  ال  حتى 
شيبوب اوعامد الطرابليس

تعمدنا تسمية املهدي مليكة الوزير السابق وابن اخت 
الرئيس السابق بن عيل وذكرنا سليم شبوب صهر بن 
الثالوث  لهذا  الن  الطرابليس  عامد  امام  وتوقفنا  عيل 
التونسية،  للكرة  االسود  التاريخ  يف  وجوالت  صوالت 
القاسم املشرتك لهذا الثالوث انه افتك حقوقا لبعضهم 

مقابالت  نتائج  مجرى  من  يغري  ان  واختار 
عرب عديد الحكام الذين وضعوهم لهم 

لذلك  القياس  عىل  مسؤولني  اشباه 
يف  استثنايئ  بشكل  هؤالء  برز 

كرة مريضة زادها امثال هؤالء 
قيل  وقد  مرض،  عىل  مرضا 
التاريخ  ان  التاريخ  كتب  يف 
شكل  يف  اال  نفسه  يعيد  ال 
ذلك  شابه  ما  او  مهزلة 
مرحلة  بني  الشبه  ووجه 
هؤالء ان ال احد سارع بفتح 
وامنا  الثورة  منذ  االرشيف 

ليطمس  احرقه  من  هناك 
اكرث من جرمية ارتكبت يف حق 

تحدثت  وألنني  التونسية  الكرة 
واليوم  البارحة  بني  الشبه  عن وجه 

لوديع  االصغر  الشقيق  يؤتيه  ما  فالن 
الجريء وجيه فيه استعامل سلطة مبالغ فيها 

فاىل حد علمي فإن ال مسؤولية لوجيه يف صلب جامعة 
الكرة اال انه الفاتق الناطق يعني من يشاء ويعزل من 
يشاء وهنا اتذكر انه عزل من منعه اىل دخول مقصورة 
ملعب رادس كام كان سببا يف اقصاء نرص الله الجوادي 
من قامئة الحكام الدوليني فقط الن اتحاد بن قردان مل 
هنا  ولعلني  الهدايا  يريد  ووجيه  الله  نرص  مع  ينترص 
اتذكر مجموعة من الحكام ممن استفاد من صفارتهم 
ويف  وجيه  الصفارة  هذه  وارضت  قردان  بن  اتحاد 
مقدمة هؤالء حكم الدور النهايئ نعيم حسني ومهزلته 
بن  واتحاد  القابيس  امللعب  مباراة  خالل  التاريخية 

الجامعة  فإن  والكواليس  االرسار  اعرف  والنني  قردان 
القامئة،  عىل  وافد  جديد  حكم  كل  نبض  بجّس  تبدأ 
لذلك  طبعا  عندي  واالمثلة  امتحانه  يتعمدون  لذلك 
سأفرد يف هذه النقطة عملية تعيني مجدي بالغة ملباراة 
الرتجي واتحاد بن قردان الودية وهي التي انتهت عىل 
يف  الراغبني  أكرث  وما  املجاملة  رمنا  ان  عادل  تعادل 
بالغة  عينوا مجدي  لقد  قلت  الكرة  املجاملة يف هذه 
الطرابليس  اسمه  مساعدا  جانبه  اىل  ووضعوا 
هذا املساعد »ضاع فيها« لكرثة حساباته 
مبا أنه وجد نفسه امام مطرقة رياض 
بنور وسندان وجيه الجريء والنه 
محاسبي فقد اضاع بوصلة رفع 
واضحا  تسلال  ليعلن  رايته 
هجومية  عملية  انطالق  يف 
بإعالن  بالغة  مجدي  أنهاها 
كانت  للرتجي  جزاء  ركلة 
لقيرص  نعطي  حتى  واضحة 
الخري  جامعة  لقيرص  ما 
البالد«.  هذه  يف  أكرثهم  وما 
»زنّوا« يف أذن وجيه لكون هذا 
الحكم اي مجدي بالغة ظلمهم 
عىل  تاريخي  فوز  من  وحرمهم 
الرتجي فام كان من هذا الذي اسمه 
يطلب  أن  به  املحيطة  والهلمة  وجيه 
من بعضهم الهدوء وهو ما ذكرنا يف خضّم كل 
لحظة  مليكة  املهدي  ترافق  كانت  التي  بالهلمة  هذا 
دخوله اىل ملعب مصطفى بن جنات باملنستري أو سليم 
شيبوب حني يدخل إىل الحديقة ب أو اىل ملعبي املنزه 
مباريات  يحرض  كان  الطرابليس حني  عامد  او  ورادس 
االفريقي أو حني ترأس بلدية حلق الوادي لوجيه وملن 
معه نقول ان الدنيا ساعة والنفس طامعة وال يغرينك 
وجود شقيقك وديع كرئيس لجامعة الكرة فمن رسّته 
أيام ستأتيه ايام ليجد نفسه يف مواجهة من سولت له 

نفسه ظلمهم واكل حقوقهم بالباطل...
* رمزي الجباري

التونسيّة  الفرق  بعض  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف 
عن خالص  تعجز  و  العبا  به  تنتدب  ماال  تجد  ال 
أجرة مدرّب و ضامن تنّقل شبّانها كان رجال الّنجم 
يبدعون من أجل ضامن  يفّكرون و  يستنبطون و 
موارد قارّة و تعزيز البنية التّحتيّة للفريق ...عثامن 
جنيّح هذا الرّجل ناله رشف بناء مقّر رسمي للّنجم 
ناله  ...و  تاريخه  و  حجمه  و  الفريق  باسم  يليق 
رشف بناء مركّب الّنجم يف طريق القلعة الّصخرى 
من  جاء  ادريس  بالّنجم...معّز  خاص  نزل  فيه  مبا 
و  الّنزل  بتأثيث  تكّفل  و  الرّسالة  واصل  و  بعده 
نجوم  ثالثة  فئة  من  تصنيفه  فعال  تّم  و  تصنيفه 
...حامد كّمون فرض إقامة الفريق بكّل أصنافه و 
من  الّدين  رضا رشف  الّنادي...جاء  نزل  يف  فروعه 
بعدهم ...ماذا فعل؟...سّوغ النزل لفوزي البنزريت 
أكادمييّة  لبعث  رخصة  عىل  يتحّصل  حتّى  صوريّا 
بالغلق  الّنجم  نزل  عىل  حكم  املدّربني...و  تكوين 
عىل  الّدين  رشف  يحافظ  مل  أسف  بكّل  نهائيّا...و 
يكن  مل  الذين  الرّجال  جهد  يحرتم  مل  و  األمانة 
معهم...و  لفبا  الّنجم  يكسب  أن  فقط  يعنيهم 
لكن ما يهّمهم أن يظّل الّنجم كبريا من بعدهم...

يقومون  الّنجم  نزل  يتواصل...و  العبث  مسلسل 
بهدم بعض جوانبه و يحّولون جزء منه إىل مدرسة 
نزاللتبنون  ماذا؟...تنسفون  ؟...مدرسة  إعداديّة 
ما  كبري  عيب  ...و  للّناس  استغباء  قسام؟...كفى 
...تنسفون  جّدا  خطري  األمر  و  الّنجم  يف  يحدث 
نزال ...و تخّربون إنجازا...و تعبثون مبكسب ...من 
؟... ؟...من استرشتم  إعداديّة  أجل ماذا؟...مدرسة 
الجلسة العامة تقّدمكم مسؤولني للبناء ال للهدم...

كان  أخالقيّا  يحدث...حتّى  ما  قعباجي  حقيقة 

و حكامءه  النادي  كبار  إىل  الرّجوع  املفروض  من 
اإلستئناس  و  قرارات مصريية  ملراجعتهم يف هكذا 
 « حاليّا  الّنجم  يف  األراء  بعض  دامت  ما  بآرائهم 
عادمة » ...عيب كبري ...عثامن جنيّح يبني للّنجم 
من  يأيت  ...و  يصّنفه  و  يؤثّثه  ادريس  نزال...معّز 
جانبا  يهّد  ثّم  للبنزريت  صوريّا  يؤّجره  من  بعده 
منه لبناء أقسام دراسة...هذا ما وصل إليه الّنوابغ 
مستقبله...  و  رزقه  عىل  الّنجم  استأمنهم  الذين 
الوجع... و  األمل  و  الحزن  يبعث عىل  اللّه يشء  و 

البعض يترصّف يف الّنجم و كأنّه رزق السيّد الوالد 
و رئيس الّنجم » موىل الّدار موش هوين »...حقيقة 
الرّجال  بناته  اليل  و  تشّد...  ما  بقى  ما  الّنجم  يف 

سنني...يف لحظة تكرّس و تهّد ...
رياض جغام

نقطة استفهام 

قرطاج  ندوة صحافية مبتحف  اىل  االفريقي  للنادي  املديرة  الهيئة  دعتنا 
مساء الثالثاء ذهبنا اىل هناك وكنا ننتظر أن تكون الهيئة املديرة حارضة 
إىل  اليونيس  السالم  عبد  ننتظر وصول  أننا ظللنا  إال  اسئلتنا  لتجيب عن 
حيث نحن يف قاعة شبيهة بالحامم الشعبي فال تكييف فيها وهي مفتوحة 
امتداد ساعة إىل أن كدنا أن نغادر يف  انتظرنا عىل  عىل كل االحتامالت 
غياب من هو قادر عىل االجابة عىل اسئلتنا أمام تغييب كامل بن خليل 
وحتى الذين روجوا لتويل املهمة من ِقبَِل رشيد الزمريل فإن الزمريل غاب 
عن األنظار لنجد هناك بن صالح وتوفيق بن سمري ومراد حمزة واملكلف 
باإلعالم املنذر الشوايش مرة أخرى تفشل هيئة االفريقي يف تنظيم ندوة 
بالتنظيم مل يوفروا لنا حتى قارورة ماء يف  صحافية مبا أن الذين تكلفوا 
ذلك الحر الشديد فلامذا التوجه نحو متحف قرطاج وملاذا وملاذا... مرة 
أخرى يا خيبة املسعى يف االفريقي الكبري والذي أصبح صغريا زمن عبد 

السالم اليونيس.

رسائل عبد السالم اليونيس السياسية 
لنئ تحدث اليونيس  يف متحف قرطاج عن املشاكل الكثرية التي يعانيها 
اليونيس  الالعبني إال أن  االفريقي واثرت بشكل من االشكال عىل مردود 

يف كلمته املبعرثة قال إن من يرغبون يف تويل 
أن  عليهم  االفريقي  يف  قيادية  مسؤولية 
لالستفادة  وليس  الفريق  لصالح  يعملوا 
)رسالة مبطنة إىل سليم الرياحي( واضاف 
ضد  بوك  الفيس  يف  يكتبون  من  أن 
ثبت  ألنه  تنفع  لن  حمالتهم  االفريقي 
أمامي  وجود  عن  يبحث  البعض  هذا  أن 
وكسب معارك انتخابية والحال أنهم تركوا 

اليونيس  االفريقي جلدا بال عظم كام بعث 
يعملوا  أن  قبلوا  للذين  استفزاز  فيها  برسائل 

معه إال أنهم بعد ذلك اختاروا الربوز يف اإلعالم 
إذ من غري املعقول أن يظهر مسؤول يف االفريقي 

عىل كامل امتداد االسبوع هذه اشارة اىل األستاذ كامل 
بن خليل كام مل ينس خالفه الواضح مع مجدي الخليفي 

يفرتض  التضامن  إن  بقوله  وذلك  مبطنة  اشارات  ضمن  الصغري  وفوزي 
انتداب طرف  أو  الجنب إىل جنب لكن مثة من يريد فرض رأيه  العمل 

ما وحني ال يكون هناك توافق فإنك ستكون عدوا لتوجه نحوك السهاُم.

ترصيح خاص 
االفريقي  النادي  رئيس  اليونيس  السالم  عبد  قال 
يتجاوز  جامعي  عمل  اىل  يحتاج  االفريقي  إن 
أزمة ما  الواحد فيه حتى ال يعيش  الشخص  تأثري 
بالتعهدات  االيفاء  وعدم  املالية  بالخطايا  يُسّمى 
مداخيل  أن  إذ  واملدربني  والالعبني  املزودين  تجاه 
االفريقي الحالية ال تتجاوز 12 مليون دينار والحال 
أنه يحتاج إىل أكرث من 20 مليون دينار ليكون قادرا 
واكد  مفاجأت  من  ينتظره  ما  مواجهة  مزيد  عىل 
اليونيس أنه أنقذ االفريقي مبعية عديد الرجال من قرار 
إنزاله إىل الرابطة الثانية بعد الجرائم التي ارتكبها بعضهم 
بداخله واضاف اليونيس أن يف االفريقي الكالم أكرث من العمل 
واملساندة وأشار اىل الحملة الفيسبوكية التي تعرض لها هو شخصيا 
قبل تقديم الرشكاء الجدد لالفريقي الذين سيقدمون ما قيمته 3.5 مليون 

دينار يف السنة ملالية االفريقي. 
* رمزي الجباري

الندوة الصحافية لالفريقي  

التنظيم مرة أخرى صفر

يف النجم ما عاد تلقى ما تشّد...
اليل بناته الرّجال سنني...جات 

ناس تكرّس و تهّد...
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تواصل االتفاقات بني الودادية والجامعة

دعم جديد للدراسة واهتامم بالعلوم
االعتذار  من  البد  البدء  قبل 
إىل  تفطنوا  الذين  االصدقاء  لبعض 
يهم  هو  مقالنا  عىل  طرأ  الذي  الخطأ 
نهايئ  نصف  اجراء  وموعد  تاريخ  يف 
البطولة والكأس لبطولة ودادية الربيد 
سبتمرب  و29   28 يومي  سيكون  الذي 
2019 وليس أوت كام ارشنا إليه نحن 
السابق وقد تفطن اىل ذلك  يف عددنا 
سيكون  املوعد  ثانيا  ثّم  باجة  فريق 
بنزل  وتحديدا  الشاملية  بالحاممات 
فقد  ذلك  بعد  اما  االبيض  الحامم 
من  عدد  امضاء  يف  الودادية  نجحت 
الوضع  لتحسني  الناجحة  االتفاقيات 
مع  الربيد  البناء  والجامعي  الدرايس 
باب  من  ليس  الجامعة  مسؤويل 
الخاص  التعليم  تدعيم  عىل  التشجيع 
العلوم  وكسب  املعارف  لتدعيم  وامنا 

القول ان  اّن مثل هذه االتفاقيات ستساعد عىل تحصيل عديد املعارف وتطويرها وبالتايل ميكن  النجاح يف عامل الشغل االكيد  وآليات 
الودادية رضبت اكرث من هدف من خالل ما نجحت يف رسمه من معامل توجهات هدفها االسايس خدمة قطاع الربيد وتطويره بعيدا عن 
كل تهميش قد يتعرض له وباملناسبة فإننا نحيّي املجهود املبذول لكل ابناء الودادية ونخص بالذكر الصديق العزيز عبد اللطيف الرتيك 
الذي قدم الكثري من التضحيات عىل امتداد سنوات طويلة وهو يحتاج إىل ملسة وفاء وكلمة طيبة فقط بعيدا عن تصفية الحسابات وهلم 

جرا من تلك الحكايات التي تعودناها من بعضهم.
* رمزي

* نرصالدين سايس

تّم خالل جلسة عمل بني وفد عن جامعة البلديني بحضور 
االخ مكرم عامرية الكاتب العام للجامعة وارشاف االخ محمد 
القطاع  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  البوغديري  عيل 
الوزير  بإرشاف  االجتامعية  الشؤون  وزارة  عن  ووفد  الخاص 
املراقب  املصب  وضعية  استعراض  الطرابليس،  محمد  السيد 
لربج شاكري والتميش املعتمد يف هذا الغرض ووضعية االعوان 
بشأنه خالل  االتفاق  تّم  مبا  الوزير  وذكر  باملوقع  املوجودين 

جلسة 26 جوان 2016 واملتمثل يف النقاط التالية: 
باستغالل  النفايات  يف  للترصف  الوطنية  الوكالة  تكّفل  ـ 
غرة  من  بداية  الذاتية  وسائلها  عرب  مبارشة  بصفة  املصّب 

جويلية 2019.
البلدية  الوكالة  خدمات  إىل  االقتضاء  عند  اللجوء  ـ 
للخدمات البيئية التابعة لبلدية تونس إذا ما تبني قدرة هذه 
اىل كراء  امكانية لجوئها  املهمة مع  بهذه  القيام  االخرية عىل 
املعدات الالزمة للغرض املذكور، وذلك بإبرام صفقة بالتفاوض 
املبارش بني املؤسستني العموميتني دون ابرام أية عقود رشاكة 

مع اي طرف آخر بغاية املساعدة عىل االستغالل.
ـ الحفاظ عىل كامل الحقوق واملكتسبات الخاصة باالعوان 

املبارشين باملصب والخاضعني لنظام الضامن االجتامعي.
فرتة  طيلة  البيئية  للخدمات  البلدية  الوكالة  تكفل  ـ 
املبارشين  االعوان  تأجري  نفقات  تحمل  املصّب  استغالل 

باملصّب وتدمج كل التحمالت املرتبطة بالتأجري ضمن تكاليف 
وبعقد  الرشوط  بكراس  ذلك  عىل  التنصيص  بعد  االستغالل 

الصفقة وهذا االجراء ملزم لكافة االطراف.
املصّب  استغالل  تكاليف  تغطية  الوزارة  مصالح  تويل  ـ 
للتجديد مرة  قابل  ملدة شهر )من 1 إىل 31 جويلية 2019( 
واحدة، كحل وقتي وتحويل التكاليف املستوجبة إىل الوكالة 

البلدية للخدمات البيئية.
ويف هذا االطار تولت الوكالة نرش طلب عروض الستغالل 

املصب املراقب بجبل شاكري.
تم عقد عمل  للمصب  االستغالل  وبالتوازي وخالل فرتة 
يوم 08 جويلية 2019 مع السادة الوالة ورؤساء بلديات تونس 
ان  املتمثل يف  الوزارة  االتفاق عىل متيش  وتم خاللها  الكربى 
استغالل مصبات الفضالت سيتم باعتامد مقاربة تعتمد عىل 

تثمني النفايات بدالً عن الردم الصحي كخيار اسرتاتيجي.
قانوين  ملف  اعداد  يف  الوزارة  االساس رشعت  هذا  وإثر 
الحرضية  للخدمات  جهوية  وكاالت  احداث  قصد  واداري 
يف  املساهمة  وتكون  البلديات  إىل  بالنظر  ترجع  والبيئية 
اليها  تعهد  املعنية  البلديات  قبل  من  باالغلبية  رأساملها 
القانونية  الترصف  املراقبة حسب طرق  للمصبات  االستغالل 
ادماج  يتم  ان  عىل  القطاع  يف  العمل  بها  الجاري  والرتاتيب 
جميع االعوان العاملني باملصبات املذكورة واملبارشين بتاريخ 

هذا املحرض بهذه الوكاالت.

يف جلسة لجامعة البلديني

العمل عىل توضيح وضعيات املصبات 
وتثمني النفايات

عيد للنساء 
* حسني عبد الرحيم    

رمبا ال ميكننا االحتفال بهذا اليوم الفاصل يف تاريخ الثقافة العربية 
بني  »امراتنا  صاحب  الحداد  »الطاهر  اولهام  رجلني  تذكر  دون 
وجداالته  وكتاباته  امني«  »قاسم  هو  والثاين  واملجتمع«  الرشيعة 
معارصوهام  نبذهم  وطاهر(  )قاسم  وكالهام  املرأة  تحرير  حول 
الثقافة  من  انطلق  وكالهام  اإللحاد  وحتى  بالزندقة  واتهموهام 
العربية االسالمية يك يطالبا برفع الظلم عن املرأة يف مختلف نواحي 

الحياة االجتامعية ويِف التعليم ويِف تويل املسؤوليات.
كان الطاهر الحداد »زيتونيا« وكان قاسم امني »سوربونيا« وكالهام 
األسوار  وراء  حبيسات  النساء  بقاء  يعوقه  الرشق  تقدم  ان  رأى 
الحامي  عىل  محمد  سرية  كاتب  الحداد  انطلق  الحجاب  وخلف 
النقابية املجهضة يف العرشينات يك يدافع  ومؤرخ بدايات الحركة 
االجتامعي  النضال  لنجاعة  رضورة  هو  الذي  النساء  تحرير  عن 
انفسهم  نصبوا  الذين  الزيتونيون  وبالخصوص  الجميع  وعاداه 
مدافعني عن الرتاث والتقاليد بينام كان دفاعهم عن التخلف وحتى 
ساند  الذي  عاشور«  بن  الفاضل  »محمد  االشهر  الزيتوين  الشيخ 
مجادلة  كتب   )1955( الحق  وقت  يف  الشخصية  األحوال  مدونة 
معادية للحداد الذي لقي ربه وحيدا ومعزوال هو وأستاذه املناضل 

محمد عيل الحامي الذي قىض نحبه منفيا.
القرن  بداية  يف  الحداد  سبق  قد  كان  االرستقراطي  أمني  قاسم 
له  وتصدى  الجديدة«  و»املرأة  املرأة«  »تحرير  بكتابيه  العرشين 
املحافظون يف األزهر وكفروه وحتى الزعيم الوطني مصطفى كامل 
اتهمه بالتبعية لالنقليز ومات قاسم أمني يف مقتبل العمر معزوال 
ومظلوما من ذوي القرىب بينام هو يهدف إىل اإلصالح وتقّدم البالد 

والناس بإصالح شؤون املراة التي هي نصف املجتمع ومربيته.
الحداد وأمني فتحا أمام الثقافة والحياة االجتامعية العربية مجاال 
كبريا للتحرر وعىل دربهم أتت نساء كثريات لحمل املشعل والدعوة 
النساء بإخوتهم الرجال يف األجر والتعليم واملساهمة  إىل مساواة 
يف الحياة االجتامعية والسياسية نذكر منهم راضية الحداد وفاطمة 
من مرص.  السعداوي  ونوال  عاشور  ورضوى  املغرب  من  املرنييس 
والتكلم  تحررهن  قضايا  تويل  يف  بدأن  انفسهن  النساء  ان  املهم 
باسمهن وقدمن خالل عرشات السنني املئات من العربيات الكاتبات 
واملغنيات والعاملات والسياسيات والنقابيات ومازال الطريق طويال 
لتحقيق املساواة الكاملة لكن مشوار األلف ميل بدأ بتلك الخطوة 
التي خطاها كل عىل حدة قاسم امني والطاهر الحداد ودفعوا مثن 

مبادرتهم الشجاعة ومل يندما عىل ذلك. 
عمل  إىل  النسوي  العمل  تحول  أن  عىل  التأكيد  املهّم  من  كذلك 
وقضاياها  املرأة  عن  تدافع  التي  الجمعيات  عديد  بتكوين  منظم 
كـ»جمعية املرأة الجديدة« و»النساء الدميوقراطيات« ومتثيل املرأة 
الطريق  لكن  والحزبية  النقابية  والقطاعية  الوطنية  القيادات  يف 
وظلمها  املرأة  استبعاد  من  قرون  خلفنا  فهناك  بداياته  يف  مازال 
ويتطلب التخلص من موروثاته الثقافية نضاال طويال قد يستغرق 
عقودا وقرونا أخرى كام كان الحال يف بقية بلدان املعمورة وهذا 
النضال ليس مقترصا عىل النساء فقط.. فتحرير النساء كان وسيظل 
املباركة  الحركة  لهذه  فاملؤّسسان  والرجل  املرأة  بتعاضد  ناجحا 
انعتاقا  النساء  انعتاق  يف  رأيا  رجلنْي  كانا  بالدنا  يف  النساء  لتحرر 

للمجتمع ذاته.


