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وطنية

ينتقل هذا األسبوع اإلتحاد العام التونيس للشغل من مقره »الرمزي والتاريخي« ببطحاء محمد عيل 
الحامي إىل مقر جديد يف شارع الواليات املتحدة األمريكية بصفة مؤقتة وعىل سبيل الكراء.

وأفاد الناطق الرسمي لالتحاد األخ سامي الطاهري انه اثر االنتهاء من التسوية العقارية للمبنى 
القديم والذي أصبح عىل ملك املركزية النقابية تقرر هدمه وتشييد مقر اجتامعي عرصي يتضمن كل 

املرافق الرضورية والعرصية.
وأشار األخ الطاهري إىل أن البناية التي تعود إىل مطلع القرن العرشين أضحت متداعية للسقوط 
عىل الرغم من عمليات الصيانة التي جرت لعدة سنوات ما دفع باتخاذ قرار هدمها وبناء مقر جديد 
مع  متاشيا  القدمية  الواجهة  نفس  بناء  إعادة  تقرر  إذ  القدية  البناية  من خصوصيات  جانب  يراعي 

املشهد العقاري لوسط العاصمة وكذلك لقرب املبنى من مدينة تونس العتيقة.
وأضاف أن الكلفة التقديرية للبناية الجديدة تبلغ حوايل 15 مليون دينار مشريا إىل انه تم إطالق 
طلبات العروض وتم االختيار عىل تصميم معني مطابق للمواصفات املطلوبة يتضمن 5 طوابق و 4 
قاعات اجتامعات كربى منها قاعتني قادرة كل واحدة عىل احتضان 600 شخص عالوة عىل بناء مكاتب 

ألعضاء املكتب التنفيذي وفضاء خاص باإلدارة.
ومن املنتظر وفق األخ سامي الطاهري أن تدوم أشغال بناء املقر الجديد حوايل سنتني الفتا إىل أنّه 
متّت استشارة جمعية صيانة مدينة تونس واملعهد الوطني للرتاث وبلدية تونس من منطلق أن املبنى 

القديم يتواجد يف منطقة بها عديد البناءات األثرية.
وتجدر اإلشارة إىل أن االتحاد العام التونيس للشغل سبق وان شيد مقرا له يف منطقة حي الخرضاء دشنه خالل 

سنة 2014 وتم تسويغه الحقا إىل وزارة الشؤون املحلية والبيئة.
وقال الناطق الرسمي باسم االتحاد يف هذا الصدد أن االتحاد عند تشييده ملقر حي الخرضاء كان مصمام آنذاك 
عىل البقاء يف مقر ساحة محمد عيل التي اعتربه رمزا للنضال الوطني والنقايب وان الساحة لطاملا احتضنت العديد 

من األحداث الهامة وكانت منطلقا للعديد من املظاهرات والتحركات.

مقر االتحاد املؤقت 
يف شارع الواليات املتحدة األمريكية 

هيئة ادارية وطنية يوم 30 أكتوبر
تبعا لتعذر قراري املجلس الوطني املنعقد أيام 24 و25 و26 أوت 2020 والهيئة 
االدارية الوطنية املنعقدة يوم 16 سبتمرب 2020 واملتعلق بعقد املؤمتر االستثنايئ 
2020 وذلك  26 و27 أكتوبر  التونيس للشغل يومي  العام  غري االنتخايب لالتحاد 
الفضاءات،  واملؤمترات يف كل  االجتامعات  الحكومية مبنع كل  بالقرارات  التزاما 
وعمال مبراسلة السيد وزير الصحة املؤرخة يف 24 سبتمرب 2020، فإين أعلم كافة 
النقابية بتعذر انعقاد املؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب يف آجاله املحددة  الهياكل 
30 أكتوبر 2020 للنظر يف قرار  الهيئة اإلدارية الوطنية اىل االنعقاد يوم  ودعوة 

تحديد موعد جديد للمؤمتر االستثنايئ غري االنتخايب.

مولد نبوي مبارك وكل عام وتونس بخري
يسعد األخ نوالدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
واملدير املسؤول لجريدة »الشعب« أن يتقّدم أصالة عن نفسه ونيابة عن كل 
النقابيني مهام كانت مسؤولياتهم إىل الشعب التونيس بأحّر تهانيه مبناسبة 
األّمة  وعىل  التونسيني  كل  عىل  اللّه  أعاده  املبارك  الرشيف  النبوي  املولد 
الله  شاء  وإن  والّسؤدد  وبالفرح  والربكة  باليُمن  واإلسالميّة جمعاء  العربية 

أفراح متجّددة.

مهنيون قلقون من قانون املالية
2021،املقدم من طرف  لسنة  املالية  قانون  الواردة مبرشوع  لبعض فصول  املهنيني عن رفضهم  عرب عدد من 

الحكومة.  وانتقت جمعية مصنعي مكونات السيارات الزيادة  الرضيبة املوظفة عىل املؤسسات املصدرة معتربة 

ان هذه الرضيبة قد ارتفعت بالفعل خالل السنوات الفارطة. وبررت الجمعية رفضها بالظرف االقتصادي الصعب 

الذي تعيشه املؤسسات مشرية إىل ان االتفاق األوىل كان يقيض برفع الرضيبة إىل 13.5 باملائة فقط خالل سنة 

2021. ومن جهته عربت غرفة التجارة التونسية االيطالية عن قلقها من انعكاسات األحكام الواردة يف مقرتح قانون 

املالية لسنة 2021 عىل مناخ االستثامر يف تونس واعتربت ان عدم االستقرار الترشيعي خاصة يف مجال الرضائب 

يؤثر سلبا عىل مناخ األعامل وعىل حجم االستثامرات األجنبية التي تعتزم القوم اىل بالدنا. 

طارق السعيدي
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االخ سامي الطاهري في صفاقس :
القضاء كان عادال واالتحاد لم يتخّل عن ابنائه

الرصانة وروح املسؤولية والتواضع،سامت تزداد رسوخا يوما بعد يوم لدى قيادات 
العام  األمني  الطاهري  سامي  االخ  إىل  ننصت  ونحن  وجهويا..اليوم  مركزيا  االتحاد 
املوقوفني  النقابيني  عن  اإلفراج  بعد  لحظات  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد 
كانت  أنها  كلمته،فرغم  جاء يف  ملا  كثريا  أشهر،سعدنا   7 منذ  واملحتجزين يف صفاقس 
القياديني  لقلعة حشاد،ولتواضع  املتجمهرين  املقابل زادت من احرتام  مزلزلة،فإنها يف 
كالمه  الفرح،وكان  هيسترييا  فخ  يف  يسقط  مل  الطاهري  سامي  القلعة،االخ  هذه  يف 
بواسطة  استعادته  مستلب متت  عن حق  تحدث  انتصار،وإمنا  عن  يتحدث  موزونا،مل 
قضاء مستقل،سامي الطاهري تحدث عن اتحاد صفاقس املناضل والوحدة النقابية يف 
صفاقس وأثنى كثريا عىل صالبة قطاع الصحة وصربهم وثقتهم يف مساعي االتحاد العام 
التونيس للشغل،سامي الطاهري بوضوح طمنئ النقابيني يف كامل تراب الجمهورية وقال 
أن من ال يؤمن بالوحدة النقابية ويتحرك نشازا خارجها ال مكان له يف االتحاد العام 
التونيس للشغل،سامي الطاهري يف غمرة االبتهاج باإلفراج عن بريك وزمالئه استحرض 
تونس  سيادة  عن  الدفاع  يف  سيواصل  االتحاد  أن  وقال  عليهم  وترحم  تونس  شهداء 
وعزة شعبها، وحرص عىل توجيه تحية إكبار اىل السادة القضاة الذين حّكموا ضمريهم 
املهني وكان عدلهم ناطقا بني حروف نص الحكم،واىل املحامني الرشفاء الذين دافعوا 
ببسالة عن النقابيني املوقوفني يف صفاقس،واىل اإلعالميني الذين نقلوا تفاصيل الحادثة 
العام  واملحاكمة بأمانة،سامي الطاهري مثّن أيضا جهود األخ نورالدين الطبويب األمني 
لالتحاد العام التونيس للشغل وأعضاء املكتب التنفيذي الوطني الذين تنقلوا كثريا اىل 
صفاقس وكانوا مؤمنني برباءة مربوك وزمالئه وذلك هو االتحاد العام التونيس للشغل..
                                                      *      هاشمي كناييس
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طارق السعيدي     

الحكومة  طرف  من  ملقدم   2021 لسنة  املالية  قانون  رافق 
يبدو  وأحكام  فرضيات  من  احتواه  ما  الجدل حول  من  الكثري 
أنها ال تنسجم مع طبيعة املرحلة او مل تأيت بالجديد القادر عىل 
تحريك النمو يف ظل هذه األزمة غري املسبوقة. وملعرفة مزيد 
من التفاصيل حول ما يف قانون املالية اتصلت الشعب بالخبري 

االقتصادي واألستاذ الجامعي منجي السامعيل. 

فرضيات غير واقعية
ان  البداية  منذ  القول  املهم  انه  االقتصادي،  الخبري  وبني 
الحكومة  مل تكن أمام خيارات كربى ولذلك فان امليزانية هي 
إعداد  بهدف  واملحسنة  املنمقة  األرقام  من  جملة  عىل  عبارة 

قانون يقدم يف آجاله ملجلس النواب فقط ال غري. وقال السامعيل ان فرضيات 
تونس  يف  الوبايئ  الوضع  استقرار  لعدم  نظرا  ممكنة  وغري  ثابتة  غري  امليزانية 
الدول غري  تنتظرها  التي  الجبائية  املالية وخاصة  املوارد  ان  واعترب  العامل.  ويف 
ممكنة التحقيق. وأشار يف هذا الصدد اىل كل املحاوالت التي قامت بها مختلف 
اإلرادة  توفر  لعدم  نظرا  بالفشل  باءت  الجبايئ  النظام  إلصالح  الحكومات 
الجبايئ من اجل  النظام  السياسية. وبنينّ السامعيل يف هذا الصدد ان مراجعة 
يستوجب  بل  الجديدة  الرضائب  بعض  إضافة  عىل  تقوم  ال  الجبائية  العدالة 
مراجعة شاملة للمنظومة الجبائية من اجل جباية عادلة تساهم يف دفع النمو 
االقتصادي. وقال الخبري االقتصادي ان التعديالت الحاصلة يف مجال الجباية مل 
تنفذ أال عىل األجراء الذين سيدفعون الكلفة األثقل. وقال أن الدولة قادرة عىل 
الوصول إىل أجورهم، اما بقية القطاعات فمن املرجح ان ال تتمكن الحكومة من 

تطبيق اإلجراءات التي اتخذتها.

الموارد الطبيعية 
وانتقد الخبري االقتصادي تساهل وتهاون الدولة 
املنجمي  الحوض  يف  الفسفاط  إنتاج   معالجة  يف 
واملوارد  هذه  ان  معتربا  الكامور،  يف  البرتول  و 
الطبيعية متثل مصدرا مهام لتمويل ميزانية الدولة.  
امللفات  عالج  عىل  الدول  قدرة  عدم  ان  وقال 
املوارد وعدم  إنتاج هذه  التي عطلت  االجتامعية 
القدرة عىل ضامن إنتاجها ميثالن مشكال عميقا ال 
بد من مراجعته وتجاوزه.  وأشار الخبري االقتصادي 
إىل ان تعطل إنتاج البرتول يف الكامور ال ميس فقط 
إنتاج البرتول، بل يعطل استثامرات مهمة يف مجال 
أجنبية  استثامرات  متثل  والتي  والبحث  التنقيب 
مبارشة لها وزنها يف رفع النمو االقتصادي. ووضح 
الخبري االقتصادي ان تعطيل اإلنتاج يف الكامور وإحداث لجنة الطاقة يف الربملان 
وتعقيد اإلجراءات اإلدارية ساهم يف تقليص هذا النوع من االستثامرات. وأكد 
األخ السامعيل عىل رضورة معالجة ملف الطاقة واملوارد الطبيعة بأرسع وقت 
ممكن ألنها متثل مصدرا لتمويل امليزانية و بديال للموارد الجبائية التي يصعب 
االقتصادي  الخبري  وبني  املعقد.  االقتصادي  الظرف  هذا  مع  خاص  استخالصها 
ان تعطيل إنتاج الفسفاط يف تونس ال ميثل خسارة من حيث املوارد فقط بل 
ميثل من حيث فقدان الحصة يف السوق وقال ان الحرفاء العامليني لن ينتظروا 
تونس بل سيترصفون يف توفري هذه املادة من مزودين آخرين. وبني ان الطبقة 
السياسية تتحمل املسؤولية يف تدهور الوضع يف إنتاج الفسفاط يعود إىل عدم 
الدعائية  بامللف وتوظيفهم يف حمالتهم  السياسيية وتالعبهم  الفاعلني  وضوح 
االقتصادية  بالقضايا  االهتامم  عدم  يثب  النواب  مجلس  يف  النقاش  ان   قال 
داخل  السياسية  القوى  بعض  سعي  االقتصادي  الخبري  وانقد  واالجتامعية. 

عىل  الحصول  دون  والتلفزية  اإلذاعية  القنوات  إحداث  تسهيل  اىل  املجلس 
ترخيص ومل تفكر يف رضورة معالجة التعقيدات اإلدارية التي تعيق االستثامر 

الحقيقي والقادر عىل دف النمو وخلق مواطن الشغل.

الحوكمة في المؤسسات العمومية
التي  العمومية  املؤسسات  وضع  إصالح  االقتصادي رضورة  الخبري  وتحدث 
املؤسسة  ان  وقال  الدولة.  عىل  عبء  إىل  الدولة  مليزانية  ممل  من  تحولت 
العمومية أنهكت بسوء الترصف وانعدام الحوكمة الرشيدة. وقال انه من غري 
فيها  متثل  الذي  الوقت  يف  التونيس«  »القمرق  خسارة  عن  الحديث  املعقول 
الرشكة املحتكر الوحيد لصناعة السجائر وبني ان خسارة هذه الرشكة وعديدي 
للكهرباء ال يفهم  التونسية  التونسية والرشكة  الخطوط  الرشكات األخرى مثل 
اال بصفته نوعا من الفساد او سوء الحوكمة. ودعا السامعيل إىل رضورة إصالح 
ويف  االقتصادي  النمو  يف  دورها  تعلب  ان  اجل  م  العمومية  املؤسسات  وضع 
متويل ميزانية الدولة. وقال ان سوء الترصف وانعدام الحوكمة أدى إىل خلق 
البعض  دائرة تصاعدية من األزمات املتالحقة نظرا لرتابط املؤسسات ببعضها 
والرتباطها بالصناديق االجتامعية. وبني ان سوء الترصف والفساد قد أدى إىل 
خلق عجز بقيمة 4.5 مليار دينار لتمويل عجز املؤسسات العمومية والحال انه 

كان عىل املؤسسات العمومية ان متول ميزانية الدولة.
نتيجة  هي  التونيس  االقتصاد  يعشها  التي  االقتصادية  األزمة  ان  وقال 
للسياسات الحكومية املتبعة وبنينّ ان املشكل الحايل هو عدم قيام الحكومات 
املتعاقبة بتحفيز االستثامر. وقال الخبري االقتصادي ان تحفيز االستثامر ال يتم 
عرب إجراءات يف قانون املالية بل يستوجب منظومة جديدة لالستثامر انطالقا 
موارد  توفري  اىل  وصوال  واختزالها،  وتسهيلها  اإلدارية  اإلجراءات  تبسيط  من 
التمويل. وقال السامعيل انه كان من املمكن استغالل جائحة الكويف من اجل 
بتحويل  واملتعلق  امليزانية  قانون  يف  املتخذ  اإلجراء  ان  وقال  اإلدارة.  رقمنة 

املراسالت االلكرتونية إىل وثيقة رسمية يعترب غري كاف. 

منجي السماعلي:

ميزانية احرتام الشكليات واألجراء سيدفعون الكلفة األثقل

 ال يشء جديد يف مرشوع قانون املالية لسنة 2021 املقدم من طرف 
الحكومة وال يشء غري متوقع. هي نفس الفصول واألبواب والتقسيامت 
والفرضيات، بنفس فلسفة األعداد وبنفس املنهجية التي مل تتغري منذ 
عقود. وهي فلسفة قامئة عىل توقع ما يجب إنفاقه ووضع خطة لجمع 
ا مسالة النهوض باالقتصاد وتحفيز االستثامر  ما يعادلها من موارد، أمنّ
يف  جديد،  اليشء  ان  إذا  قلنا  تركوها.  قد  القوانني  معدي  أن  فيبدو 
ان يخفي عن أي  الذي ال يجب  الجديد  ان  األسلوب واملضمون، غري 
ال  له  تشهد  مل  املألوف  خارج  استثنائيا  وضعا  نعيش  أننا  هو  مبرص 
بالدنا وال العامل، مثيال. يف هذا الظرف االستثنايئ كانت الحكومة أمام 
عدة اختيارات غري أنها اختارت التمسك بالتقليدي والكالسييك لتعلن 
املالية املحافظة جدا.  طبعا ال اقصد ان األبواب مفتوحة  لنا هويتها 
أمام الحكومة او ان لها من املوارد واإلمكانيات ما يجعلها قادرة عىل 
اإلبداع، ولكن ما اقصده هو ان الحكومة متسكت كام بقية الحكومات 
بوضع نفسها يف قمقم قانون  املالية واالعتقاد خطا بأنه مفتاح النمو 
وانه محرار التقدم والحال ان القانون آلية من آليات جمع موارد الدولة 
وتبويب إنفاقها. يف قانون املالية املقرتح لسنة 2021، متسكت الحكومة 
بنفس هيكلة امليزانية ومدتها ومجال تطبيقها مع إضافة بعض الفصول 
ذات الطابع الجبايئ. ما يفهم من قانون املالية املقرتح هو ان الحكومة 
كانت مضطرة لتقديم قانون قبل اآلجال الدستورية كام كانت مضطرة 
لتقديم قانون مالية من باب ملئ الفراغ. وان مل يكن األمر كذلك، ما 
الذي يدفع الحكومة إلعداد قانون ميزانية سيضطرها القرتاض ثلثها؟ ما 
الدافع ألعداد قانون مالية تعلم الحكومة قبل الجميع ان ال احد قادر 
عىل تفعيله عىل ارض الواقع؟ ما الغاية من القانون إذا كان املهنيون 
من  البعض  فيه؟  جاء  ما  عىل  موافقني  غري  االقتصاديون  والفاعلون 
يتفاعل  مل  االقتصاديني  الفاعلني  من  األخر  والبعض  انتقدوه  الفاعلني 
أصال مع مرشوع القانون، رمبا لقناعته بأنها لن تطبق عىل ارض الواقع.

او رمبا لقناتعهم انه مجرد قانون مالية لتسيري األعامل.

قانون تسيري األعمال

يف نطاق برنامج استكشاف الطبقات املائية التابعة لوالية مدنني تعتزم 
املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني االعالن عن طلب العروض عدد 
والية  من  الظاهر  مبنطقة  استكشافية  برئ  الثالثة الحداث  للمرة   2016/08

مدنني يتمثل يف قسط واحد:
استكشافية »الرشف« )750م( بعامدة  برئ  احداث  القسط عدد 01:  ـ 

الفجيج من معتمدية بني خداش من والية مدنني.
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين تتوفر لديهم بطاقة تعاطي 
املهنية يف ميدان حفر االبار املائية صنف »ز«  Catégorie G )طاقة حفر 
نسخة  لديهم  تتوفر  الذين  او   العروض  فتح  تاريخ  إىل  دون حد( صالحة 
مطابقة لالصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة نشاط التنقيب عن املياه 
وزير  لقرار  وفقا   2019/11/15 بتاريخ   092 عدد  الرسمي  بالرائد  الصادرة 
التنمية واالستثامر والتعاون  البحري ووزير  الفالحة واملوارد املائية والصيد 
الدويل املؤرخ يف 04 نوفمرب 2019، ممضاة ومختومة من قبل االدارة املعنية.

منظومة  عرب  مكتب  من  مجانا  والفنية  االدارية  الرشوط  كراس  تنزيل 
.www.tuneps.tn الرشاء العمومي عىل الخط »تونيبس« عىل املوقع

وملزيد االستفسار حول عملية التسجيل والنفاذ اىل منظومة »تونيبس« 
للطلب  العليا  بالهيئة  الخط  عىل  العمومي  الرشاء  بوحدة  االتصال  ميكن 

العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364.
ـ يتم تقديم العروض املالية والفنية وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة 
الضامن  وثيقتي  باستثناء   www.tuneps.tn الخط  عىل  العمومي  الرشاء 
الربيد مضمون  اللتني ترسل عن طريق  التجاري  الوقتي ونظري من السجل 
الضبط  مكتب  اىل  مبارشة  تسلم  او  الرسيع  الربيد  طريق  عن  او  الوصول 
ايداع  وصل  مقابل  مبدنني  الفالحية  للتنمية  الجهوية  للمندوبية  املركزي 

تكملة طلب عروض عدد 2016/08  يفتح  عبارة »ال  الظرف  وتحمل هذه 
إعالن 03 قسط 01 احداث برئ استكشافية »الرشف« بعمق 750م مبنطقة 
الظاهر من معتمدية بني خداش بوالية مدنني وذلك يف اجل ال يتجاوز يوم 

فتح العروض املقر يوم 2020/12/02 عىل الساعة العارشة صباحا.
واملنصوص  فنيا  به  املسموح  االقىص  الحجم  تجاوز  مالحظة: يف صورة 
عليه مبنظومة تونيبس فإنه ميكن  تقديم جزء من العرض خارج الخط عىل 
املايل  التقييم  يف  تعتمد  التي  والعنارص  املالية  الوثائق  كافة  ارسال  يتم  ان 
الوثائق  االلكرتوين عىل  املشارك ضمن عرضه  ينص  الخط وان  والفني عىل 
املرسلة خارج الخط عىل ان ال تخالف العرض االلكرتوين وذلك يف اجل ال 
يتجاوز يوم فتح العروض املقر يوم 2020/12/02 عىل الساعة العارشة صباحا 

حدد مبلغ الضامن الوقتي بالنسبة للقسط عدد 01 كام ييل:
1 ـ القسط عدد 01 : 7000 دينارا

الواردة  او  الوقتي  الضامن  تشتمل عىل  ال  التي  العروض  كل  تقىص   *
او املسلمة بعد اخر اجل لتقديم العروض وكذلك الواردة او املسلمة بعد 
الوثائق  الستكامل  الظروف  فتح  لجنة  طرف  من  لقبولها  محدد  اجل  اخر 
كام يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

.TUNEPS
* يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل الخر اجل 

لقبول العروض.
يوم  يف  املشاركني  املقاولني  بحضور  علنية  جلسة  يف  العروض  تفتح   *
االجتامعات  بقاعة   )10٫30( والنصف  العارشة  الساعة   2020/12/02 عىل 

باملندوبية.

وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

طلب عروض عدد 2016/08
االعالن عدد 03

احداث بئر استكشافية »الشرف« )750م( بعمادة الفجيج
من معتمدية بني خداش من والية مدنني
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تتواتر االخبار حول النزاع بني الحكومة والبنك املركزي، والتي 
وصلت ذروتها يف الثامين وأربعني ساعة االخرية، حيث رّد البنك 
الكعيل  عيل  املالية  وزير  الحكومة  باسم  الناطق  عىل  املركزي 
قائال انه لن يقرض الدولة أمواال وانه لن يشرتي سندات خزينة 

وعىل الحكومة تدبّر أمر العجز بطُرق أخرى.
مروان  السيد  املركزي  البنك  محافظ  ان  تؤكد  مالية  مصادر 
العبايس قد أعطى ايضا تعليامت، مل تصدر بعد لكنها متداولة، 
املبالغ  الحكومة  اقراض  بعدم  والخاصة  العمومية  البنوك  اىل 
املطلوبة، وعدم متكينها من سيولة تيّس لها سّد الثغرات الرهيبة 
الحالية  السنة  من  تبقى  فيام  للترصّف  التكميلية  امليزانية  يف 

2020، وكذلك يف امليزانية الجديدة، قانون املالية 2021.
وكان السيد عيل الكعيل وزير املالية قد رّصح لوكالة رويرت 
البنك  من  الحكومة  تطلب  أن  املرجح  من  أنه  االثنني   مساء 
املركزي رشاء سندات للمرة األوىل من أجل متويل عجز قيايس 

متوقع يف ميزانية 2020.
وقال الكعيل “ليس لدينا عديد الخيارات.. هناك خيار رفع 

الرضائب ولن نفعل.. هناك خيار بيع بعض مساهامت الدولة يف رشكات 
ولن نفعل”.

املركزي  البنك  يساهم  أن  هي  املتبقية  الخيارات  “من  قائال  وأضاف 
البنك  مع  نتحدث  ونحن  سندات  رشاء  عرب  التونيس  االقتصاد  متويل  يف 
املركزي بخصوص هذا«، مضيفا ان الظروف االستثنائية تتطلب اجراءات 

استثنائية«.
وللتذكري فان  الحكومة قد رفعت تقديرات العجز املتوقع للعام 2020 
من نحو سبعة باملئة إىل حوايل 14 باملئة، حيث سيزيد اإلنفاق بنحو أربعة 

مليارات دوالر)عرشة أالف مليار من مليامنا تقريا(.
ووفقا ملسودة مليزانية العام املقبل، اطلعت عليها رويرتز، فإن تونس 
وهو  دوالر(  مليار   5.8( دينار  مليار   16 بقيمة  ديون  مدفوعات  تواجه 

رقم قيايس.
وكانت خدمة الدين العام املايض يف حدود 11 مليار دينار مقابل ثالثة 

مليارات دينار فقط يف 2010 قبل الثورة. 
ومل يتأخر الرد طويال من البنك املركزي، حيث اصدر محافظه مروان 
العبايس أول أمس الثالثاء بيانا قال فيه ان مجلس ادارة البنك رأى باالجامع 
ان ال يقرض الحكومة وان ال يشرتي سندات ضامن وأن عىل الحكومة تدبّر 

شؤونها بعيدا عن البنك املركزي.
البنك املركزي ردود فعل متفاوتة، خاصة  اثار قرار مجلس ادارة  وقد 
بني من اعترب ان العبايس قد سّدد رضبة موجعة للحكومة التي أصبحت 
تستسهل االقرتاض وبيع سندات الخزينة، وبني من اعترب ان الحكومة ال 
يقرضها وان ال يدعها  ان يترصّف وأن  املركزي وعليه  البنك  اال  لها  خيار 
البنوك  من  االقرتاض  امكانيات  ان  جيدا  يعرف  وهو  خاصة  تغرق، 
واملؤسسات وحتى الدول االجنبية بات أمرا شبه مستحيل يف ظل  االزمة 
الصحية التي ميّر بها العامل، ويف ظل انحسار التجارة والركود الذي رضب 

حتى أعتى اقتصادات العامل.
يبدو غريبا بعض  املالية قد  املركزي ووزارة  البنك  ادارة  التجاذب بني 

أزمات  يف  تلجأ  الدولة  ان  املفروض  فمن  املتابعني،  لدى  اليشء 
دميقراطياتها  العامل،  دول  جميع  مثل  املركزي،  البنك  هذه  مثل 
وديكتاتورياتها وحتى سلطناتها، لكن االستثناء جاء من تونس هذه 

املرّة.
ورفض البنك املركزي اقراض الحكومة ال يرتك لها اال مجاال واحدا 
العمومية  ونصف  التجارية  البنوك  من  االقرتاض  اىل  اللجوء  هو 
بفوائض  املركزي  البنك  بدورها ستقرتضها من  كبرية، وهي  بفوائض 
سيادية ايضا، توظفها عىل املقرتض، حيث تصل يف النهاية اىل أكرث من 
عرشة يف املائة قيمة الفوائد التي ستتكبدها الدولة جرّاء هذا التعّنت 
التي تظهر يف هذه العملية وكأنها  البنك املركزي  من مجلس ادارة 
تدفع الحكومة اىل سلوك طريق أطول يك تخس مزيدا من االموال 
وتربح البنوك مزيدا من الفائض، مقابل عملية كان بامكانه حسمها.

بالغ يف استغالل استقالليته  البنك املركزي قد  ويرى مراقبون ان 
التي منحها له قانون 2016، واصبح تقريبا دولة داخل الدولة، وانه 
بات يشكل عائقا أمام كثري من الخيارات التي ميكن ان تفرج كربة 
كالذي  الجوائح  زمن  او  االقتصادي  الضيق  زمن  يف  الحكومة  عن 

نعيشه.
يف القوت نفسه يرى آخرون ان البنك قد حزم أمره ومنع الحكومة من 
مزيد اغراق البالد يف الديون، وانه سيجربها عن البحث عن حلول آخرى 
تكفل لها مداخيل تسد احتياجاتها من السيولة، وهو بذلك مينع من انهيار 

االقتصاد الوطني وافالس الدولة.
وما بني منارصي الحكومة وأنصار السيد مروان العبايس، تبدو االزمة 
محافظ  استدعى  الشعب  نواب  مجلس  وان  خاصة  التصاعد،  يف  آخذة 
البنك املركزي ليمثل قريبا للمسائلة أمام لجنة املالية بالربملان الستيضاح 
جدوى الخطوة التي أقدم عليها، فكيف ستكون نهاية االزمة بني الحكومة 
الباحثة عن كل مورد فيه مداخيل لسد الشغورات يف ميزانية متآكلة، وبني 
التونيس، الذي ال يبدو انه ينوي  البنك املركزي  »الكيان املستقل بذاته« 

التنازل قيد أمنلة عن موقفه الرافض لالقراض؟
طاهر عيل 

* لطفي املاكني   

االلتجاء  النهضة عىل  املاسكة بدواليب حركة  القيادة  هل »أُجربت« 
إىل »وقت مستقطع« تسرتد فيه االنفاس وتتبني الخيط االبيض من الخيط 
االسود بعد ان ارصت »املجموعة املتكونة من 100 قيادي« عىل دعوتها 
لشيخ الحركة راشد الغنويش للتخيل عن نواياه يف  التمديد ملدة ثالثة بعد 

ان حدد املؤمتر العارش فرتة الرئاسة بدورتني فقط.
تتقنا  التي  الوقت  وربح  ملناورة  ا  خانة  يف  تدخل  هنا  الجرب  وحالة 
قيادات النهضة كلام ظهر لها ان الطريق ليست سالكة وتحتاج لبوصلة 
املرحلة  يف  حساباتها  تربك  قد  منعرجات  من  غاب  ما  معامل  لها  توضح 

القادمة.
عن  معطيات  االعالم  وسائل  إىل  االسبوع  هذا  مطلع  تسبت  اذن 
املشاحنات  من  ملزيد  تجنبا  للنهضة  الحادي عرش  املؤمتر  تأجيل  فرضية 
التي توسعت دائرتها بخصوص رفض مائة قيادي الي متديد يف رئاسة راشد 
الغنويش للنهضة بعد ان استنفذ حقه يف ذلك بحسب ما نص عليه النظام 
الداخيل يف فصله 31 والذي تعمل املجموعة املقربة من شيخ الحركة عىل 

تنقيح مبا يسمح له مرة ثالثة برئاستها.
وقد ذهب يف اعتقاد املجموعة املساندة للغنويش ان فوزها برئاسة 
الكتلة الربملانية سيخفض من االصوات املطالبة بتنحي الغنويش عن قيادة 
قيادي  املائة  مجموعة  اذ جددت  الذي حصل  هو  العكس  لكن  الحركة 
التصعيد  باتجاه  تذهب  اللهجة  شديدة  عبارات  تضمن  برسالة  مطلبها 

مطلبهم  إىل  الشيخ  يستجيب  مل  اذا  والضغط 
مبهام  انشغل  ان  بعد  الجامعة  جبة  ويخلع 
رئاسة الربملان وهو ما مل يرتك له مجاال واسعا 
التي يبدو  الحركة  للتمعن يف ما يجري داخل 
لذلك  الشيخ  ينتبه  ان  دون  »كربت«  قد  انها 
وترك  للربملان  تفرغه  يستدعي  الوضع  وبات 
الحركة للقيادات املستعدة لتلك املهمة وهي 
قواعد  لدى  واملرشوعية  التجربة  تعوزها  ال 

الحركة.

* أسبوع شعرة معاوية
طريق  عن  الشيخ  بتنحى  املطلب  هذا 
كريس  عىل  بقاءه  الن  هينا  أمرا  ليس  الحركة 

أولها  املثل  يقول  كام  السبع  االبواب  مفتاح  له  بالنسبة  ميثل  مونبليزير 
وأهمها باب القرص الرئايس الذي ظل الغاية واملنى التي سكنت وجدان 
الشيخ منذ ان انطلق يف رحلته الدعوية منذ عقود اىل حد ارتداءه بدلة 
القادر عىل مسايرة املتغريات وما تستدعيه كل مرحلة من  رجل الدولة 
خطاب ومتوقع يضمن له مواصل الرحلة لتحقيق طموحه يف بلوغ كريس 

قرطاج.
من هذا املنطلق وتجنبا لحصول مكروه لجرة السمن والعسل فإن 
الشيخ سينجح إىل التهدئة وربح الوقت بعد ان تبني له ان مجموعة املائة 

الحركة  قيادة  بالتداول عىل  مطالبتها  يف  جادة 
راشد  بزعامة  املتشبثة  القيادات  انطلقت  وقد 
املتوقع  للتأجيل  التربيرات  تقديم  يف  الغنويش 
للمؤمتر القادم طاملا مل يحصل توافق بخصوص 

الفصل 31 من النظام الداخيل.
كام ان هذا الجنوح للتهدئة يفس من قبل 
ذات املجموعة كونه سيجنب الحركة رصاعات 
داخلية ينتظرها خصومها كام حصل للنداء بعد 
كان  وان  مصري  وهو   2014 انتخابات  يف  فوزه 
عددا من املتابعني يستبعدونه يف هذا التوقيت 
يف  معاوية  شعرة  اسلوب  عىل  الشيخ  العتامد 
لها  يتعرض  التي  »الهجمة«  هذه  مع  تعاطيه 
من داخل الحركة وهو الذي »يصارع« هجامت 

خارجية مل تهدأ.
يريد  احراج مجموعة  للتهدئة مرحليا  الشيخ بذهابه  اىل ذلك فإن 
املائة قيادي بكونهم سيعرفون استقرار الحركة ومتاسكها للخطر وادخالها 
يف املجهول ونفق االنشقاق الذي قد يذهب بريح الحركة وبالتايل يزيد 
جدير  وانه  ومتاسكها  ودميومتها  الستقرارها  كضامن  صورته  ترسيخ  من 
بالزعامة أينام وىل االخوة وجوههم داخل الحركة او خارجها وما عليهم 
اىل الخضوع لهذا املنطق مستقبال وهذا ما يتوقع ان تكون له تداعيات 

وتجاذبات بني قيادات النهضة.

تجنبا لتوسع دائرة الخالف داخل النهضة

هل اختار شيخ الحركة تأجيل املؤتمر اىل »حني ميسرة«؟

في وضع يهددّ باالفالس التام والغرق النهائي:

كيف ستواجه الحكومة رفض البنك املركزي شراء السندات واإلقراض؟
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* حوار لطفي املاكني       

داخل  باإلعالم  واملكلف  التنفيذي  املكتب  عضو  الجاليص  العريب  محمد  فرس 
التيار الدميقراطي مقاصد املبادرة املعلنة من قبل الحزب يف عالقة بالجوانب 

االقتصادية واالجتامعية املتأكدة يف هذه املرحلة الصعبة التي تعيشها البالد.
يف  التيار  تجربة  عند  »الشعب«  به  خص  الذي  الحوار  هذا  يف  توقف  كام 
بإعتبارها  الربملان  داخل  الدميقراطية  للكتلة  املنتظر  والدور  السابقة  الحكومة 
مشاريع  من  متريره  الرتويكا  تحالف  يريد  مع  تعاطيها  وكيفية  تقوداملعارضة 

قوانني ال تجد القبول لدى مكونات املجتمع املدين ومثله السيايس.

في  ودوركم  خياراتكم  على  راضون  التيار  في  أنتم  هل   *
الحكومة السابقة؟

أننا  التأكيد  مع  الدروس  عديد  الحكم  تجربة  يف  خياراتنا  من  إستخلصنا  لقد 
سعداء بخدمة الدولة وقت األزمة بإقتدار وإخالص وأصبنا يف الكثري وأخطاءنا 

مثل أي كان يف بعض الجوانب.
وتجربتنا يف الحكم أنضجت الحزب بعد سنوات من املعارضة ومن أول الدروس 
أكرث  بجدية  العمل  تستحق  قابلة لإلصالح وهي  الدولة  أن  إستخصلناها  التي 
من الكالم وما قدمه وزراء التيار داخل الحكومة السابقة خري دليل عىل ذلك 
الكثري  عند  التوقف  املطلوب وميكن  بالجهد  موقعه  من  واحد  كل  قام  حيث 
النتائج فإننا سنستفيد  من اإلنجازات بالوزارات التي مروا بها وبناء عىل تلك 
من تجربتنا يف الحكم داخل املعارضة يف هذه املرحلة والتي ال تتطور باآلماين 

والكالم بل بالعمل املتواصل.
البعض  يراه  العامة  األمانة  على مستوى  الحاصل  التغيير  لكن   *

نتيجة لتجاذبات وتباينات داخل التيار؟
هناك  بل  البعض  يتمنى  كام  إنقسامات  ألي  وجود  ال  أنه  هنا  التأكيد  أريد 
قرار من السيد محمد عبو بالتخيل عن األمانة العامة ألخذ مسافة من الحياة 
السياسية يف هذه املرحلة مع إحتفاظه بإنخراطه يف التيار مثل بقية املنخرطني 
وبالتايل أثبتت عملية التداول عىل مسؤولية األمانة العامة ان للتيار مؤسسات 

تعمل وفق رؤية ومنهجية وتواصل يساهم فيها الجميع كل من موقعه.
سابقا  إليه  أشرت  الذي  التقييم  ذلك  بين  عالقة  هناك  هل   *

والمبادرة المعلنة من التيار مؤخرا؟
هناك عالقة بني التقييم والدرس من تجربة الحكم وهي ان البالد تحتاج لألفعال 
التربير  كان  وان  الفارطة  السنوات  فرتة  عىل  السيايس  الجانب  طغى  ان  بعد 
اإلستحقاق  تجاهلت  أنها  إال  الدميقراطي  املسار  اىل دعم ودفع  السعي  لذلك 
اإلجتامعي وال تتامدى بسبب إنشغال السياسيني بالرصاعات إضافة لوجود قوى 
العادل  للتوزيع  جذري  واجتامعي  اقتصادي  تغيري  وأي  تقدم  أي  متنع  ضغط 
للرثوة ومن هنا يعرض التيار الدميقراطي عىل الساحة السياسية واملدنية حوارا 

لكتابة دستور اقتصادي واجتامعي.
* ما هي مقاصد هذا الحوار الذي تدعون إليه؟

االقتصادي  املستويني  عىل  األطراف  جميع  بني  النقاشات  سيؤطر  الحوار  هذا 
واالجتامعي ومينعها من اإلنفالت اىل الجانب السيايس.

ذلك  فإن  عريضة  واجتامعية  اقتصادية  خطوط  حول  عام  اتفاق  حصل  وإذا 
سيمثل ضامنة لتطبيق هذا االتفاق مهام تعاقبت الحكومات أو تغريت.

كام أن اإلصالحات الهيكلية تحتاج اىل شجاعة إلقرارها يف أكرث من مجال مثل 
مقاومة إقتصاد اإلمتيازات واقتصاد الريع كذلك تغيري قانون البنك املركزي مبا 

يسمح له بتمويل ميزانية الدولة مبارشة دون املرور عرب البنوك الخاصة.
ملن  يضمن  مبا  واسعا  سياسيا  ودعام  شجاعة  تحتاج  اإلصالحات  هذه  ومثل 

سيطبقها رشعية وصمود أمام »الكارتاالت« واللوبيات.

* هل تعتقد ان المشهد الحزبي سيتفاعل مع هذه المبادرة؟
نحن توجهنا بهذه املبادرة رأسا اىل رئيس الجمهورية لريعاها ويؤطرها وهذا يف 
تقديرنا يتناغم مع الشعارات التي يتبناها والرامية لتحقيق العدالة االجتامعية 
والقطع مع التهميش كام نسعى لتكون هذه املبادرة مبادرة الساحة السياسية 

واملدنية وليست مبادرة التيار الدميقراطي فقط.

* كيف ستقنعون الساحة السياسية والمدنية بهذه المبادرة؟
سيكون ذلك باملرور عرب رئيس الجمهورية للحصول عىل الرشعية ومنها اإلنفتاح 
عىل سائر املكونات املدنية والسياسية وثانيا عدم فرض  أي رشوط مسبقة وثالثا 

اقتصادي واجتامعي  الحوار سيفيض اىل دستور  كون هذا 
وسيايس  مدين  طرف  كل  ومسؤولية  مصلحة  ومن  للبالد 

املساهمة يف وضعه.

لهذه  المفترضة  لألولويات  رؤيتكم  ما هي   *
المرحلة الصعبة التي تمر بها البالد؟

يجب أوال القطع مع منظومة اقتصاد اإلمتيازات واقتصاد 
ينعكس  مام  اإلحتكار  ويكرس  املنافسة  يخنق  ألنه  الريع 
سلبا عىل الخلق والتطور يف االقتصاد الوطني وعىل قدرته 
التشغيلية ويكرس الضغط عىل األجور مع ارتفاع األسعار 
الفوارق  وكذلك  اقتصادنا  ضعف  نقاط  كل  يختزل  وهو 

االجتامعية والبطالة املتزايدة.
األولوية الثانية هي تحسني مداخيل الدولة وتوجيهها نحو اإلستثامر ومير هذا 
فيه  الذي رشعت  الديوانة  اإلصالح يف  الرضيبي ومواصلة  التهرب  عرب مقاومة 

الحكومة السابقة.
املتجددة  الطاقات  يف  اإلستثامر  عرب  الطاقي  العجز  من  التقليص  اىل  إضافة 
تنموية  مقاربة  عن  والبحث  مدة  منذ  املعطلة  اإلنتاج  ملوارد  الحلول  وإيجاد 
مصدرا  الجهات  إعتبار  مع  تقطع  التي  العقلية  مع  تقطع  والجهات  جديدة 
تنموية  أقطاب  اىل  بتحويلها  وذلك  الرخيصة  العاملة  واليد  الطبيعية  للموارد 

إجتامعية متضامنة.
* تصر »الترويكا الجديدة« على تمرير جملة من مشاريع القوانين 

رغم معارضة األغلبية لها فما تفسيرك لذلك؟
ومسألة  سيايس  بتحالف  مغلق  مصالح  »كارتال«  هي  الجديدة«   »الرتويكا 
تضم  التي  الرتويكا  تلك  مصالح  تحالف  عىل  مثال  أبلغ   116 املرسوم  تعديل 
تبييض أموال يف عالقة بقنوات  أو كتل إحداها تتعلق به قضية  ثالثة أحزاب 
تلفزية وآخر يدين بوجوده اىل قناة تلفزية غري مرخص لها وثالثهام قدم مرشوع 
تعديل للمرسوم 116 بالوكالة عن األول والثاين والغاية من ذلك التعديل إلغاء 
الرتاخيص املسبقة للقنوات التلفزية واإلذاعية مبا يسمح بتقنني الوضع الحايل 
بقنوات  املشهد  إلغراق  املجال  وسيفتح  الحاكمة  للرتويكا  التابعة  للقنوات 

واذاعات أخرى.
الغاية الثانية من التعديل هي وضع اليد عىل الهايكا عرب السامح بانتخاب أكرث 
من نصف أعضائها بأغلبية 109 نائب يف حني أن كل الهيئات الدستورية منتخبة 
بالثلثني أي 145 نائبا، قانونها الذي متت صياغته باالتفاق مع املهنيني والهايكا 

لتفتح املجال أمام مرشوع الرتويكا.

للحد من ذلك االصرار  الديمقراطية  الكتلة  به  * أي دور ستقوم 
غير المبرر »للترويكا الجديدة«؟

املسألة تتجاوز الكتلة الدميقراطية اىل كتل أخرى يف الربملان ألن الرتويكا الحاكمة 

زجر  قانون  مرشوع  سحب  والدليل  الربملان  داخل  معزولة 
مقرتح  عن  وتراجعها  للسالح  الحاملة  القوات  عىل  اإلعتداء 
والكتلة  املدين  املجتمع  ضغط  بفضل   116 املرسوم  تعديل 

الدميقراطية وكتل أخرى داخل الربملان.
وليست  حاكمة  ترويكا  عن  الحديث  الدقة  من  وباملحصلة 
داخل  وأخالقيا  بل  سياسيا  معزولة  وهي  حاكمة  أغلبية 

الربملان وداخل املجتمع.

للكتلة  المالية  لجنة  رئاسة  عودة  بعد   *
االجتماعي  التوجه  ستفرض  هل  الديمقراطية 

في ميزانية 2021؟
رئاسة لجنة املالية ال متنح للكتلة الدميقراطية وال لغريها اليد 
الطويلة يف رسم مالمح امليزانية التي تبقى مسؤولية حكومة الرتويكا ورغم ذلك 
سنعمل ما يف وسعنا لتعديلها وخوض املعارك السياسية لألزمة لفرض التوجه 

االجتامعي عىل أغلبية مترر خيارات اإلفالس تحت غطاء الكفاءات اإلدارية.

* هل ستماسك الكتلة في مرحلة تكون فيها التجاذبات قوية 
والتوازنات متغيرة؟

مايتنساه البعض ان الكتلة الدميقراطية عمرها اآلن 7 سنوات وقد مرت مبراحل 
برملاين  لتقليد  التأسيس  بصدد  وهي  املعارضة  ويف  الحكم  يف  سيايس  ضغط 
وسيايس جديد لتقديم اإللتقاء السيايس ونجاعة العمل املشرتك عىل اإلختالفات 

التي متيز طبيعة كل حزب عن اآلخر.
كام أننا مل نختلف مع حلفاءنا يف حركة الشعب بخصوص املشاركة يف الحكومات 
السابقة وغريها من املناصب وبالتايل ستظل الكتلة الدميقراطية الكتلة الثانية يف 
الربملان وحاملة لواء التغيري خالل هذه املدة النيابية أو بعد اإلنتخابات القادمة.

* بماذا تقصد تحديدا باإلنتخابات القادمة؟
البعض  التي ستجرى يف موعدها وليس كام يردد  انتخابات سنة 2024  أقصد 

عىل فرضية الدعوة النتخابات سابقة ألوانها.
* إذن سيكون لكم متسع من الوقت لتقديم مبادرات تشريعية؟

يجب التذكري هنا بأن الكتلة الدميقراطية هي التي قامت بإيداع مقرتح تعديل 
الحكومة  بني  اتفاق  بخصوص  الذي حصل  املرشوع  نفس  وهو   116 املرسوم 
والهياكل املهنية والذي ننتظر إعادة طرحه مجددا أمام الربملان بعد ان فشلت 
الرتويكا يف مترير مرشوعها املرفوض من قبل الجميع. واىل ذلك ستقوم الكتلة 
مببادرة لتطوير املناخ االنتخايب بتنقيح القانون االنتخايب عرب فرض عتبة وأيضا 
والفصل  االنتخابية  والحمالت  األحزاب  متويل  والعقوبات عىل  الرقابة  تشديد 

الحاسم والجدي بني العمل اإلعالمي واملدين والعمل السيايس.
* محمد  العريب الجاليص 

محمد العربي الجالصي المكلف باإلعالم في التيار الديمقراطي للشعب

مبادرة »التيار« للساحة السياسية واملدنية لكتابة 
دستور اقتصادي واجتماعي تحتاجه البالد

النقابة  مؤمتكر  انجاز  بتعطيل  ميكابروتيك  مؤسسة  ادارة  قامت   
عدم  عن  فضال  اليها  املوجه  البالغ  نسخة  تسلم  رفضها  عرب  االساسية 
السامح بتعليقه يف السبورة النقابية. وكاانت االخت سامية محفوظ ضوة 
االتحاد الجهوي للشغل ببرن عروس قد توجهت اىل مقر الرشكة لتسليمها 
بالغ املؤمتر غري انها فوجئت باالدارة متنعها من الدخول اىل مقر العمل 
وترفض تلسم البالغ. ويذكر ان ما اقدمت عليه االدارة ليس اوىل حركاتها 
الظرف  باستغالل  سابق  وقت  يف  قامت  حيث  النقايب  للعمل  املعادية 
العمل  تلغي  حتى  وطره  القديم  النقايب  املكتب  كامل  لتصفية  الصحي 
النقايب من املؤسسة. وإمعانا يف معاداتها للعمل النقايب، قامت املؤسسة 
بطرد امل بتهمة التنسيق من اجل بعث هيكل نقايب يف املؤسسة وذلك 
تبلغها مبوعد  الجهوي للشغل  الكرتونية من االتحاد  تلفقيها مراسلة  اثر 
خرقا  ميثل  االجراء  هذا  مثل  ان  الجهوي  االتحاد  واعترب  املؤمتر  انعقاد 
للقانون ومخلفة الحكام الدستوري الذي مينح  للعامل الحق يف االنخراط 

يف النقابات ويف انجاز مؤمتراتهم.

 وضع صحي
انعقدت يوم األربعاء 21 أكتوبر 2020 جلسة عمل مبقر الوالية بالجهة 
بالجهة. وقد  والرتبوية  االقتصادية  باملؤسسات  الصحي  الوضع  للنظر يف 
حرض الجلسة وفد نقايب يرتأسه األخ نجيب مربويك الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي للشغل بنب عروس. وتم خالل الجلسة االطالع عىل واقع الجهة 

صحيا ومدى تطور جائحة الكورنا.  
والرتبوية  الصناعية  باملؤسسات  الصحي  الوضع  النقايب  الوفد  وعرض 
والصحية واملنشآت بنب عروس وكشف جملة النقائص الوقائية التي تفتقر 
إليها استنادا إىل زيارات ميدانية قام بها أعضاء املكتب التنفيذي من جهة، 
واىل تقارير بلغتها النقابات األساسية والفروع الجامعية.كام طالب االتحاد 
الجهوي تفقدية الشغل باملراقبة الدامئة الرشكات الصناعية بالجهة ومدى 

احرتامها الربوتوكول الصحي. 
السعيدي

في بن عروس:

وضع صحي خطري وإدارة ميكابروتيك تعادي العمل النقابي
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Dans le cadre de Programme de Développement Agro-pastoral et Filières 
Associées dans le Gouvernorat de Médenine «PRODEFIL» cofinancé par le 
FIDA, le CRDA de Médenine se propose de lancer un avis  d’appel d’offres 
avec procédures simplifiées N°13/2020 pour l’Aménagement et équipement 
salle de  réunion au CRDA, dans le cadre Projet de Développement Agro-pas-
toral et des Filières Associées (PRODEFIL) à MEDNINE.

Le schéma de financement est comme suit:
100% du Montant hors taxes sur le prêt FIDA.
100% des Taxes sur le Budget Tunisien.

Et c’est conformément aux conditions enoncées aux Cahiers des clauses Ad-
ministratives Particulières (CCAP) et au Cahier des clauses Techniques Parti-
culières (CCTP).

Les entreprises intéressés, ayant le cahier de charge B0 catégorie 1 ou 
plus ou l’agrément B0 catégorie 1 ou plus et désirant participer à cet appel 
d’offres, peuvent retirer le dossier auprès du bureau l’ordre central de Commis-
sariat Régional au Développement Agricole de Médenine contre le paiement 
de la somme de cent dinars (100 DT) au receveur de gestion des établissements 
publics à Médenine ou à son CCP N° 1686760.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie postale et recom-

mandée ou par rapide-poste au nom du Maître de l’ouvrage ou remis en main 
propre contre décharge au bureau d’ordre central du Maître de l’ouvrage. Les 
offres doivent être envoyées au nom de: Monsieur Le Commissaire Régional 
au Développement Agricole de Médenine, Avenue 02 Mai 1966, route de 
Tataouine 4119 Médenine et portant la mention «A ne pas ouvrir; appel 
d’Offres avec procédures simplifiées N° 13/2020 pour l’Aménagement  et 
équipement salle de réunion au CRDA.

Le dernier délai de réception des offres est fixé au: 19/11/2020 à Médenine 
à 10:00 h, (le cachet du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine fait 
foi). L’offre devra être remise dans une seule enveloppe extérieure fermée et 
contenant:

- La caution provisoire (3000 DT).
- L’ enveloppe n° 1: fermée contenant les pièces techniques (article 10).
 L’ enveloppe n° 2: fermée contenant l’offre financière.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 19/11/2020 à Médenine 

à 10:30 mn du matin.
(salle des réunions du CRDA de Médenine).
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres dûrant une période de 

(120)jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres.
Toute offre parvenant après la date limite de remise des offres ou ne contenant 

pas la caution provisoire sera rejetée.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE,
RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDNINE

AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL
  AVEC PROCEDURES SIMPLIFIES  AO N° 13 / 2020

AMENAGEMENT ET EQUIPEMENT D’UNE SALLE DE REUNION AU CRDA MEDNINE
PRODEFIL

أخبار الجامعة 

انتخابات هياكل التسيري
هياكلها  انتخابات  وقع  عىل  الجامعية  املؤسسات  أغلب  تعيش  
التسيريية )مجالس علمية - مديري  املدارس واملعاهد العليا - عمداء 
العودة  الجامعات( وذلك وفق رزنامة أعدت قبل  الكليات - رؤساء 
تلك  عىل  إضطراب  أي  إحداث  شأنه  من  ما  لكل  تفاديا  الجامعية 

العودة التي انطلقت منذ أسابيع قليلة.
بني  تنافسا  تجري كل ثالث سنوات  التي  االنتخابات  وتعرف هذه 
املرتشحني )اإلطار التدرييس( خالل الحملة االنتخابية وتقديم الربامج 
املزمع تنفيذها يف صورة نجاحهم، وسيحرص من له نية إعادة ترشحه 
املاضية  الثالثة  السنوات  خالل  به  قام  ما  إبراز  عىل  الهياكل  لتلك 
ونشري اىل أن هذه اإلنتخابات تخضع لعديد التوازنات داخل الفضاء 

الجامعي.
ضبطت مختلف دواوين الخدمات الجامعية رزنامة قبول ودراسة 
 2021  /  2020 الجامعية  السنة  خالل  املنحة  عىل  الحصول  مطالب 
وتدعو  دكتوراة(  ماجستري   - وتجديد  )جدد  الطلبة  أصناف  لجميع 
الطلبة املعنيني بهذه املنح اىل تقديم ملفاتهم متضمنة لجميع الوثائق 

لتقع دراستها والترسيع برصف املنح حسب الرزنامة املعدة مسبقا.

* اإلسعاف بالسكن 
ينتظر العديد من الطلبة متكينهم من االسعاف بالسكن باملبيتات 
مجابهة  عىل  قدرتهم  وعدم  اإلجتامعية  حاالتهم  بإعتبار  العمومية 
إرتفاع أسعار الكراء باملبيتات الخاصة يف مثل هذه الظروف الصعبة 
بالدواوين  السكن  ان  مختلف مصالح  ومعلوم  البالد،  تعيشها  التي 
بحسب  املستحقني  كل  إيواء  عىل  سنويا  تعمل  الثالثة  الجامعية  
رشوط ومقاييس األولوية إال أن ذلك ال مينع من النظر يف الوضعيات 
االجتامعية التي تحتاج اإلحاطة وتوفري أفضل الظروف ألصحابها من 

الطلبة للنجاح يف دراستهم مثل بقية زمالئهم.

* انتظار قرارت جدية 
قرارات  انتظار  يف  االختصاصات  شتى  يف  الدكتوراه  حملة  مازال 
جدية وفعلية لتمكينهم من حقهم يف االنتداب باملؤسسات الجامعية 
كل  مع  تكررت  التي  والوعود  املامطلة  عن  بعيدا  البحث  ووحدات 
حكومة جديدة لكن ال يشء تحقق لهذه النخبة التي باتت مهّمشة. 

* لطفي املاكني 

* الحبيب الشايب 
العامة  الجلسة  تشّذ  مل 
ليوم الثالثاء 27 أكتوبر 2020، 
منسوب  ارتفاع  حيث  من 
بني  والتالسن  الرمزي  العنف 
عىل  وذلك  النواب،  الكتل 
الحاد  الرؤى  اختالف  خلفية 
العامة  الجلسة  رشعية  حول 
الذي  الطعن  بعد  عدمها  من 

االستثنائية  االجراءات  يف  كتل  ثالث  به  تقدمت 
املصادق عليها يف الجلسة العامة املنعقدة بتاريخ 7 

أكتوبر 2020.
إذ بعد ارتفاع درجة االصابة بداء الكورونا، قرر 
مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم 7 أكتوبر 
للمصادقة عىل جملة من االجراءات االستثنائية التي 
ستعتمدها اثناء عمليات تسيري جلساته العامة توقيا 
واملوظفني  الكتل  ببعض  فتكت  التي  االصابة  من 

والعاملني مبجلس نواب الشعب.
ولنئ جاء اعالن رئاسة املجلس عن التصديق عىل 
عدد  من حيث  متضاربا  االستثنائية  االجراءات  هذه 
النواب املصوتني بنعم )مرة 117 وأخرى 118(، فإن 
كتال مثل الدميقراطية واالصالح وتحيا تونس شككت 
يف نزاهة لجنة فرز االصوات املتكونة من سبعة اعضاء 
لحكومة  الداعم  االئتالف  كتل  ان  الكتل  هذه  ترى 
التضخيم يف عدد  اىل  املشييش عمدت  السيد هشام 
املصوتني بنعم وذلك بزيادة نحو 20 صوتا من الذين 
ليوم  العامة  الجلسة  يف  اصال  حضورهم  يسجلوا  مل 
السيد محمد عامر  يؤكد  السياق  أكتوبر.ويف هذا   7
الرئيس الجديد للكتلة الدميقراطية ان عملية التزوير 
والتدليس قد تكشفها كامرياوات املراقبة وفيديوهات 
يف  يدقق  كان  الرئايس  األمن  ان  عىل  فضال  املجلس، 
أسامء النواب الذين دخلوا اىل قبّة املجلس للمشاركة 

يف أشغال الجلسة العامة املذكورة.
الكتلة  عن  النائب  املغزاوي  زهري  السيد   *
الدميقراطية وأحد اطرافها االساسية )حركة الشعب( 
رئاسة  وكذلك  االصوات  فرز  لجنة  من  كل  اتهم 
املرور  بهدف  وذلك  بالتزوير  الشعب  نواب  مجلس 
بقوة لعرض مشاريع قوانني خطرية عىل غرار قانون 
عملية  واستغالل   116 املرسوم  تعديل  األمنيني  زجر 

التصويت عن بعد للتصديق عليها بطرق مشبوهة.
واضاف النائب زهري البعزاوي ان 3 كتل، كانت 
قد قدمت طعنا ملكتب مجلس نواب الشعب والذي 

مل يعره أي اهتامم.
 عبير موسي نعم لكن ال 

النائبة عبري مويس ورئيسة كتلة الدستوري الحّر، 
ايدت هذا الطعن وشككت يف مصداقية ما ميكن ان 
قوانني،  مشاريع  من  العامة  الجلسات  عليه  تصوت 

قبل النظر يف الطعن.
النائب مصطفى بن أحمد ورئيس كتلة تحيا   *
تونس، وان أيّد الطعن املذكور وشدد عىل ما اعتربه 
استمرار  انه حرص عىل  إال  تزويرا يف عدد االصوات، 
انعقاد الجلسات العامة لعدم تعطيل اشغال املجلس 
من ناحية ويف انتظار نظر مكتب مجلس النواب يف 
دعمته  والذي  الكتل  بعض  قبل  من  املقدم  الطعن 
رئيس  اىل  تنفيذ  عدل  بإرسال  الدميقراطية  الكتلة 

مجلس النواب لتلقي نص الطعن وقرائنه.

شكل  في  عامة  جلسة   *
نقاط نظام !!

استمرت  ساعات  من سبع  وألكرث 
السباب  وتبادل  الكالمية  املشادات 
اىل  والكتل،  النواب  بني  والشتائم 
املجال  لفسح  الجلسة  رفع  تم  ان 
لتشاور رؤساء الكتل وايجاد مخرجات 

الستمرار اشغال الجلسة العامة.
تلت  والتي  أكتوبر  ليوم 20  العامة  الجلسة  أما 
الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر 2020 مل تأت مبخرجات 
طرح  اعادة  حيث  من  عّمقتها  بل  الطعن،  ألزمة 
السؤال القانوين، هل ان الطعن الذي ال  بد ان يقدم 
بعد 24 ساعة من تاريخ انعقاد الجلسة العامة يتم 
من  ساعة   24 بعد  أو  أكتوبر   7 جلسة  بعد  تقدميه 

جلسة 20 أكتوبر.
قلب  كتلة  عن  الورتتاني  أمال  النائبة   *

تونس 
مع  الرصاع  إحتدام  يف  رئيسيا  طرفا  كانت  التي 
رئيس الكتلة الدميقراطية السيد محمد عامر وصفت 
باللمجة  العامة  الجلسات  الشغال  )املعطل(  الطعن 
رئيس  أكد  كام  الدميقراطي،  التيار  لكتلة  الصباحية 
حزبه  ان  الخليفي  اسامة  السيد  تونس  قلب  كتلة 
واضاف  بالفساد  بنعتها  مستقبال  تسمحا  لن  وكتلته 
املتواصل  االتهام  أمام هذا  بأنه لن يصمت مستقبال 
لرئيس حزبه وكتلته حيث سيلجأ اىل القضاء والساليب 

أخرى مل يذكر اشكاال لهذه التهم املوجهة.
* ثالثي الكتل واستمرار التحالف 

املستقبل  غرار  عىل  الكتل  بعض  تالشت  ولنئ 
والوطنية وتغري التحالفات، يف بداية السنة الثانية من 
والرصاعات ظلت  املناكفات  ان  إال  ابرملانية،  العهدة 
ملجلس  العام  الرأي  لنظرة  واملرافقة  القامتة  الصورة 

نواب الشعب. 

الكتلة الديمقراطية ترسل عدل تنفيذ اىل راشد الغنوشي وتتهم االئتالف بالتدليس والتزوير 
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES
 HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE 

C.R.D.A DE MEDNINE

 AVIS N°04
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°08/2019

Création de 02 forages d’exploitation dans le
 gouvernorat de Médenine

PROGRAMME PRODEFIL

Dans le cadre du Programme du projet de développement Agro-pastoral et des Filières 
Associées dans le Gouvernorat de Médenine «PRODEFIL» cofinancé par le fond International de 
Développement agricole FIDA.

 Le CRDA de Médenine se propose de lancer pour la 4ème fois l’appel d’offres national 
n°08/2019 pour l’exécution de 02 forages d’exploitation dans le gourvernorat de Médenine. Et ce 
conformément aux clauses énoncées au Cahier des Conditions d’Appel d’Offres (CCAO), au cahier 
des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des clauses techniques Particulières 
(CCTP).

Le schéma de financement est comme suit:
100% du Montant du marché sur le Budget Tunisien.
Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de l’Agriculture des ressources hydrauliques et 

la pêche, invite, par le présent Appel d’Offres, les entreprises Tunisiennes ayant la carte pro-
fessionnelle valable pour l’exercice de l’activité de forages d’eau (catégorie C ou plus pour 
les deux lots 4 et 5) ou ayant une copie conforme à l’original de cahier de charges fixant les 
conditions de l’exercice de l’activité de forages d’eau selon le modèle publié au JORT n°092 
de date 15/11/2019 admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés , pour la réalisation 
de travaux de deux (02) forages dans le gouvernorat de Médenine reparti en Deux lots:

* Lot 4: Forage «Tgoufttia», profondeur 80 m; délégation de Ben Guerdene.
* Lot 5: Forage «Hessi Mlawih»,  profondeur 80 m; délégation de Ben Guerdene.
Le soumissionnaire peut soumissionner dans un ou dans les deux lots.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations supplé-

mentaires et examiner les dossiers d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA Médenine à 
l’adresse: Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine Médenine 4100 et retirer gratuitement le cahier 
des charges auprès du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine

Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et recommandé rapide poste ou remises direc-
tement en main propre contre décharge au bureau d’ordre central du CRDA de Médenine au nom  
de Mr. le Commissaire Régional au Développement Agricole de Médenine à l’adresse suivante: 
Avenue 2 Mai 1996 Route Tataouine Médenine 4100 au plus tard le 03/12/2020 à 10h00 min et 
portant la mention «Ne pas ouvrir; Appel d’Offres N° 08/2019  Avis 04: Réalisation de forages 
d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine»

La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA de Médenine faisant foi.
L’enveloppe extérieure doit comporter :
* Le cautionnement provisoire valable 120 jours à partir de la date limite de remise des offres, 

d’un montant égal à:
la mention Ne pas ouvrir; Consutlation N°38/2019-Avis04: Réalisation d’un forage d’exploita-

tion à Béni Kheddache dans le gouvernorat de Médenine» et comporter:
Le cauntionnement provisoire Valable 120 jours à partir de la date limite de remise des offres, 

d’un montant égal à: 
800 dinars pour le lot n°4.
800 dinars pour le lot n°5.
Les  pièces administratives (citées dans l’article 11.3 de C.A.O)
L’enveloppe 1: fermée scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire doit conte-

nir l’original du dossier technique marqué «original» avec deux copies (pièces citées dans l’article 
11.1 de C.A.O)

L’enveloppe 2 : fermée scellée et portant le nom et les références du soumissionnaire 
doit contenir l’original du dossier financier marqué «original» avec deux copies (citées 
dans l’article 11.2 de C.A.O)

L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans en-tête, ni sigle ou cachet du soumis-
sionnaire, fermée et cachetée

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter de la date limite de remise 
des offres.

Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui sou-
haitent être présents à l’ouverture le 03/12/2020 à 10h.30 min à la salle des réunions du 
CRDA de Médenine

Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire ainsi qui ne parvient 
pas dans la date et l’heure limite de réception des offres sera rejetée.

الجمهورية التونسية 

وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري 

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني 

اعالن طلب عروض إجراءات 
مبسطة عدد 17 / 2019 

للمرة الثانية 

اقتناء معدات هيدروليكية خاصة 

وقنوات ري يف اطار برنامج تعهد 

شبكات الري

يف نطاق تنفيذ ميزانية التنمية لسنة 2020 تعتزم املندوبية الجهوية 

مبسطة   اجراءات  عروض  طلب  عن  االعالن  مبدنني  الفالحية  للتنمية 

عدد 17 / 2019 اعالن ثالث يف قسط وحيد:

- قسط عدد 2 اقتناء معدات هيدروليكية وقطع خاصة وقنوات ري 

يف اطار برنامج تعهد شبكات الري.

فعىل الراغبني يف املشاركة تنزيل كراس الرشوط االدارية والفنية عرب 

 www. املوقع  عىل  »تونيبس«  الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة 

د(   70( دينارا  سبعون  قدره  معلوم  دفع  مقابل  وذلك   tuneps. tn

للسيد قابض الترصف يف املؤسسات العمومية مبدنني )حساب جاري 

رقم 168760  ويرفق وصل الخالص مبلف املشاركة:

عن  واحدة  مرحلة  يف  وجوبا  والفنية  املالية  العروض  تقديم  يتم 

باستثناء   www. tuneps. tn الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة 

التي  للمؤسسات  الوطني  السجل  الوقتي ونظري من  الضامن  وثيقتي 

ترسل عن طريق الربيد مضمونة الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع 

أو تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع تحمل عبارة ال يفتح اعالن طلب 

اقتناء معدات  عروض بإجراءات مبسطة عدد 17 / 2019 اعالن 03 

هيدروليكية وقطع خاصة وقنوات ري يف اطار برنامج تعهد شبكات 

الري وذلك يف أجل اقصاه يوم 01 / 12 / 2020 عىل الساعة العارشة 

صباحا.

* الضامن الوقتي 

- ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 1500 دينارا صالح ملدة 120 يوما 

ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.

- حدد آخر أجل لوصول العروض اىل مكتب الضبط مبقر املندوبية 

ليوم 01 / 12 / 2020 عىل الساعة 10.00.

- يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم 01 / 12 / 2020 عىل الساعة 

10.30 صباحا مبقر املندوبية .

- يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر 

أجل لقبول العروض.

- تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة 

أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض كام يقىص كل عرض مل يرد 

  TUNEPS عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط



الخميس 29 اكتوبر 2020 - العدد 1614  8
نقابة

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES 
HYDRAULIQUES  ET  DE  LA  PECHE

CRDA MEDENIN

AVIS APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL 
N°09/2020 Avis 02 

Travaux de construction et d’équipement 
d’un Abattoir Municipal à Benguerdane.

Dans le cadre du projet de développement Agro-pastoral et des filières 
Associées dans le Gouvernorat de Médenine (PRODEFIL)  cofinancé 
par le FIDA, Le Commissaire régional au Développement Agricole de 
Médnine se propose de lancer un appel d’offres pour la réalisation des: 

Travaux de construction et d’équipement d’un Abattoir Munici-
pal à Benguerdane.

Le schéma de financement est comme suit:
100% du Montant hors TVA sur le prêt FIDA.
100% de la TVA sur le Budget Tunis
Les prestations des travaux de génie civil doivent être confiées à une 

entreprise spécialisée dans les travaux de Génie civil qui doit avoir 
l’Agrément BO, catégorie 4 ou plus, ou agrément Entreprise générale 
catégorie 4 ou plus ou tout autre document équivalent prévu par le droir 
du pays d’origine, pour les soumissionnaires non résidents en Tunisie.

Les entrepreneurs intéressés et désirant participer à cet Appel d’offres, 
peuvent retirer le dossier auprés du bureau d’ordre central du CRDA de 
Médenine ou le demander par mail à l’adresse suivante: crda.méde-
nine@iresa.agrinet.tn contre reçu de payement de 200,000 Dinars au 
Receveur de Gestion des Etablissements publics de Médenine au CCP 
n° 168 67 60 (Le reçu doit être joint, obligatoirement, à la demande 
électronique).
Les entreprises intéressées peuvent aussi participer à travers le systéme 
TUNEPS, dans ce cas, il faut envoyer, hors ligne et dans les délais la 
caution provisoire, l’extrait du registre de commerce et le reçu de pay-
ment de 200,000 Dinars. 

L’offre peut-être déposée directement au bureau central du CRDA de 
Médenine contre décharge. ou envoyée par lettre recommandée ou par 
rapide poste au nom de Monsieur le Commissaire Régional au Dévelop-
pement Agricol de Médenine Avenue 02 Mai route de Tataouine 4100 
Médenine Tunis, et portant la mention «Ne pas ouvrir; Appel d’Offres 
N°09/2020 Avis 02,pour la réalisation des travaux de construction et 
d’équipement d’un Abattoir Municipal à Benguerdane» ou par le sys-
tème TUNEPS.

Dans le cas de participation hors ligne L’offre devra être remise dans 
une seule enveloppe extérieure fermée et contenant.

- Les piéces administratives.
- Enveloppe 1: L’offre financière.
- Enveloppe 2: Les piéces techniques
Confermément à l’Article 10 du Cahier des Conditions de l’Appel 

d’Offres (CCAO).
Le dernier delai de réception des offres est le 20/11/2020 à 10,00h (le 

cachet du bureau d’ordre central de CRDA de Médenine faisant fois), 
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 20/11/2020 à 10:30 
heure du matin. (salle des reunions du CRDA de Médenine).

Sera rejetée, automatiquement, toute offre parvenant aprés la date 
limite de remise des offres ou ne comportant pas la caution provisoire 
d’un montant total de 60 000DT.

Les soumissionnaires resteront engagés par leurs durant une période 
de cent vingt (120) jours à partir du Lendemain de la date limite de 
réception des offres.

السياحة في المنستير

االتحاد لتضميد الجراح

ككل القطاعات يعيش قطاع السياحة يف املنستري عىل وقع تداعيات وباء الكرونا والتي القت بظاللها عىل ابناء القطاع 
الذي ترّضر اميا ترضر بهذه االفة التي اتت فيه عىل االخرض واليابس وهو الوضع الذي يتابعه االتحاد مركزيا وجهويا متابعة 
دقيقة بحكم تفاقم عدد املترضرين من االزمة التي طال امدها... والتي كانت محور التحرك االخري الذي تعاضد فيه مجهود 
االتحاد مبجهود باقي االطراف ذات العالقة عىل غرار جامعة السياحة التي عرب رئيسها السيد كريم ميالد مدير عام الطريان 
الجديد وسلسلة TTS والفنادق التابعة لها.. وكان ذلك يف اجتامع ضم جميع االطراف ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس 
للشغل يف شخص االخ عياد بن عيل عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري والنقابات ذات العالقة.. هذا 
االجتامع الذي كان مداره البحث عن ُسبل تخفيف االزمة وتأثرياتها االجتامعية واملادية عىل منظوري القطاع حيث افاد 
االخ عياد بن عيل عضو املكتب التنفيذي الجهوي والكاتب العام السابق للفرع الجامعي للسياحة قلت افاد بانه تم االتفاق 

عىل آليات احالة العامل عىل البطالة الفنية ودعمهم طيلة ايام هذا الوباء...
كام تّم االتفاق عىل نقطة مهّمة وهي رصف االجور كاملة بالتناوب بني العامل بحيث يتمتع العامل باجرته كاملة 
يف شهر كذا ويفسح املجال لغريه يف الشهر املوايل وهو ما صادف هَوى يف نفوس جميع االطراف الذين يأملون ان تنجيل 
الغمة يف االسابيع القليلة القادمة مام قد يساعد عىل العودة اىل النشاط يف أواخر ديسمرب واعياد امليالد التي يعقد عليها 

امل كبري بعد طول املعاناة.

* تهنئة
األخ عياد بن عيل وبعد تحيّته للسيد كريم ميالد عىل تفهمه لحجم معاناة ابناء القطاع واستجابته ملقرتحات الطرف 
االجتامعي والتفاعل معها بايجابية قلت بعد التحية للسيد كريم ميالد متّنى للمديرة الجديدة للجامعة السيدة درّة ميالد 

التوفيق يف مهامها عىل رأس الجامعة عساها تضمد جراح القطاع الذي مل ميّر وعىل امتداد عقود مبثل ما ميّر به اليوم...
كام عرب األخ عياد عن استعداد املنظمة للتعامل مع من يحّس بآالم الناس واوجاعهم التي هي من آالم وأوجاع الوطن..
* حمدة الزبادي

اهلل أكبر 
االتحاد  الغايل صديق  الحسني  له  املغفور  تعاىل  اىل جوار ربه  انتقل 
العام التونيس للشغل وصديق جريدة الشعب، واالطار السابق يف بنك 

تونس العريب الدويل.
العام  باالتحاد  والنرش  االعالم  قسم  يتقدم  الجلل  املصاب  وبهذا 
عبارات  بأصدق  الشعب  لجريدة  املوسعة  واألرسة  للشغل  التونيس 
الغايل  عائلة  كافة  واىل  وأبنائه  زوجته  اىل  الحارة  والتعازي  املواساة 
رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  الله  من  راجني  وأصدقاءه،  املوسعة 

ويسكنه فراديس الجنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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كشفت النقابة االساسية للمعهد الوطني ألمراض االعصاب أن االدارة 
تتجاهل اىل اليوم املطلب بعقد جلسة عاجلة التخاذ االجراءات الوقائية 
الحاملني  تعريض  وعدم  العدوى  من  االعوان  لحامية  باملؤسسة  الالزمة 
ملراض مزمنة خطر املوت، رغم الوضع الوبايئ املتأزم وخاصة بعد تدهور 

الحالة الصحية لعدد من العاملني.
للعدوى  تعرضت  العامالت  احدى  أن  االساسية  النقابة  كشفت  كام 
تدخلت  وقد  املناعة،  وضعف  الرسطان  ملرض  حاملة  أنها  رغم  بالعمل 
النقابة إلقامتها باملستشفى بعد أن رفضت االدارة االعفاء املؤقت لفاقدي 
املناعة وهو ما ينذر بالخطر لبقية العاملني،  كام أصيبت  عاملة اخرى 
وهي حاملة ملرض الربو وضيق التنفس وتعكرت حالتها الصحية، وبفضل 
تدخل عائلتها تحسنت صحتها، فضال عن إصابة عاملة الحامل يف األشهر 

االخرية التي تعكرت حالتها النفسية حاليا .
 22 الخميس  يوم  احتجاجية  وقفة  نظمت  االساسية  النقابة  أن  يُذكر 
أكتوبر دعت فيها  سلطة اإلرشاف إىل تحمل مسؤولياتها يف هذا الظرف 
الدقيق واإلستجابة ملطالب األعوان الذين عربوا عىل إستعدادهم لخوض 

كافة األشكال النضالية مبا يف ذلك االرضاب.
من  املعهد  اعوان  غضب  عن  تعبريا  جاءت  االحتجاجية  الوقفة  هذه 
تردي الوضع الصحي بني االعوان واإلنتشار الرسيع للعدوى بينهم و تعكر 
بعض الحاالت الصحية للحاملني لألمراض املزمنة و الرسطانية ، واحتجاجا 
عىل غياب الرعاية الصحية والنفسية من اإلدارة العامة التي رفضت كل 
األساسية يف  النقابة  تدخل  اإلنتشار رغم  للحد من هذا  املمكنة  الحلول 
عديد املناسبات. ويف هذا الصدد تطالب النقابة االساسية بإعادة توزيع 
عمل  يوم   ( اإلستمرار  حصص  عىل  باإلعتامد  باألقسام  العمل  ساعات 

كامل مقابل يوم راحة ( للتخفيض من االحتكاك بني األعوان و الحد من 
إستعامل وسائل النقل العمومية مع ضامن سري العمل والخدمات الصحية 

و كذلك رضورة التأكد من الشفاء التام للمصابني قبل رجوعهم للعمل.
 كام تطالب  باإلعفاء املؤقت  للحاملني لألمراض املزمنة الخطرة وخاصة 
الرسطانية و فاقدي املناعة و الحوامل يف األشهر املتقدمة املعرضني لخطر 
املوت تطبيقا لالتفاق بني وزير الصحة والجامعة العامة للصحة يف بنده 
) 7( بتاريخ 26 سبتمرب 2020، فضال عن مطالبتها بالترسيع بإقتناء العدد 
بالوزارة  توفرها  عن  اإلعالن  رغم  املوسمية  النزلة  ضد  للتالقيح  الكايف 

وتخصيص طبيب استشفايئ خاص ملتابعة الحالة الصحية اليومية لالعوان 
اىل جانب وضع حد للنقص الفادح يف االدوية وتوفري مدخل خاص لالعوان.

التي  مطالبهم  عن  للدفاع  إستعدادهم  عن  املحتجون  عرب  وقد  هذا 
تقدمت بها النقابة األساسية بكافة األشكال القانونية مبا يف ذلك اإلرضاب 
محّملني  للشغل،  التونيس  العام  اإلتحاد  هياكل  تاريخه  ستحدد  التي 
اإلدارة العامة و سلطة اإلرشاف مسؤولية كل ما سينجر عن ذلك و تعطل 

الخدمات الصحية غري االستعجالية . 
صربي الزغيدي

رغم تأزم الوضع الوبائي في المعهد الوطني ألمراض األعصاب:

االدارة تتجاهل مطالب النقابة باتخاذ االجراءات 
الوقائية الالزمة وحماية االعوان

طارق السعيدي    

رشعت الجامعة العامة للمعادن واإللكرتونيك يف تكوين فريق جديد من 
املكونني املختصني  بهدف نقل جملة املعارف واملادة التكوينية التي أصدرتها 
للجامعة.  القاعدية  الهياكل  إىل  املنقضية  السنوات  طيلة  العامة  الجامعة 
وانطلق تفعيل هذا الربنامج خالل الندوة التكوينية األوىل املنعقدة منذ يوم  
22 أكتوبر 2020  برئاسة األخ غسان الرمييل عضو الجامعة العامة للمعادن.   

واإللكرتونيك  للمعادن  العامة  الجامعة  الرمييل عضو  األخ غسان  اعترب  و 
املرشوع  من  الهدف  ان  التكوين  برنامج  من  األوىل  الورشة  افتتاح  خالل 
منارة  اىل  منهم  كل  يتحول  ان  اجل  من  النقابيني  من  مجموعة  تكوين  هو 
التابعة  األساسية  النقابات  ولبقية  األساسية  لنقابته  اإلضافة  يقدم  جهته  يف 
للقطاع يف الجهة. وبني اإلخوة املشاركون تم يف هذا الربنامج تم اختيارهم من 
ضمن اإلخوة الذين تابعوا التكوين يف مجال التنشيط النقايب والذين متيزوا 
هي  التكوينية  الدورة  ان  عن  الرمييل  األخ  وتحدث  وجديتهم.  بانضباطهم 
دورة مكثفة تدوم ملدة أربع أسابيع مبعدل حصة تكوينية اسبوعيا، هدفها 
التكوين يف املادة التكوينية التي تم نرشها من طرف الجامعة العامة وخاصة 

دليل التكوين النقايب الخاص بالقطاع

تكوين جهوي
يف  للمعادن  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الربباري  الطاهر  األخ  وقال 
ترصيح لجريدة الشعب ان املرشوع مهم نظرا لدسامة املادة التكوينية التي 

أعدتها الجامعة العامة خالل الفرتة املنقضية والتي تستوجب النرش. وبنّي أن 
الجهات  ان تقوم بتكوين مجموعة من املكونني من مختلف  الجامعة رأت 
يف هذا املجال، ليقوموا بعد ذلك  بأعداد الحلقات التكوينية القاعدية عىل 
مستوى جهوي. وقال ان األمر سيمكن من نقل املعارف املهمة والرضورية 
ومن وضامن وصول املادة التكوينية إىل مختلف هياكل القطاع. وأضاف ان 
املادة التكوينية التي سيتلقاها املشاركون تشمل 12 محور منها العمل النقايب 

وتعريف االتحاد وصوال إىل املسائل االجتامعية والتفاوض والتواصل.

بهدف نشر التكوين على مستوى قاعدي وجهوي

جامعة املعادن تشرع يف تدريب 
فريق جديد من املكونني

الئحة يف توزر
نحن أعضاء الفرع الجامعي للصحة بتوزر املجتمعون 
يوم 23 أكتوبر 2020 تحت ارشاف املكتب التنفيذي لالتحاد 
الجهوي للشغل بتوزر بدار االتحاد الجهوي للشغل وبعد 
وأصولهم  بالجهة  الصحة  اعوان  متتيع  يف  الحاصل  التأخري 
من تالقيح النزلة املوسمية وخاصة يف هذا الظرف املتسم 
باالنتشار الرسيع  لوباء كورونا فاننا نحمل وزارة الصحة 
املسؤولية التامة لتعرض االعوان لالصابات ونطالبها بتوفري 
هذه التالقيح يف اقرب وقت ممكن ونعرب عن استعدادنا 
للدفاع عن هذا املكسب بكل الوسائل املرشوعة مبا يف ذلك 

االرضاب.

* نقص على جميع الواجهات
طبي  والشبه  الطبي  االطار  يف  الفادح  النقص  رغم 
اعوان  نحن  فاننا  بالجهة  الصحية  املؤسسات  يف  والعملة 
الصحة بجهة توزر من اطار طبي وشبه طبي وعملة نعترب 
ان فتح مركز كوفيد + يف الجهة يجب ان تتوفر له العديد 
من االجراءات الفعلية والواقعية حتى يسدد خدماته عىل 

أحسن وجه من ذلك:
اطباء  من  املركز  هذا  عىل  املرشف  االطار  انتداب  ـ 
بهذا  الصحية  الخدمات  لتغطية  وعملة  طبي  شبه  واطار 

املركز.
ـ توفري االقامة واالعاشة والتحفيز املادي لالطار الطبي 

شبه الطبي والعملة املرشفني عىل القامئني بالجهة باملركز.
ـ التأكيد عىل الجهات املعنية بهذا املركز بتسهيل تنقل 
املصابني وعدم التنصل من مساعدة االدارة الجهوية للصحة 

بتوزر يف صورة تعكر الحالة الصحية لبعض املصابني.



الخميس 29  أكتوبر 2020 - العدد 1614  10
نقابة

يف  املتعمد  االستمرار  اثر  عىل 
الوطنية  الثقافة  إعطاء  تجاهل 
وفاعلني  فنانني  من  ومبدعيها 
الفنية  املجاالت  كل  يف  ثقافيني 
املجتمعي  والدور  املكانة  والثقافية 
تجاهل  وبسبب  تستحقه  الذي 
ضمنه  ملا  املتعاقبة  الحكومات 
الثقافة  رعاية  يف  التونيس  الدستور 
ازدهارها  رشوط  وتوفري  الوطنية 
إرادة  غياب  وبسبب  وتطورها. 
هذا  يف  تدفع  واضحة  سياسية 

االتجاه.
االستجابة  عدم  وبسبب 
يف  بالرتفيع  املتكررة  للنداءات 
الثقافية،  الشؤون  وزارة  ميزانية 
خالل  من  تخفيضها  ملزيد  والتوجه 
مرشوع ميزانية الدولة املقرتح لسنة 

.2021
الرعاية  تكفل  واضحة  وبدائل  خطط  غياب  استمرار  اثر  وعىل 
اإلنسانية  األزمة  هذه  خالل  التونسيني  واملبدعني  للفنانني  الرضورية 
ملخلفاتها  ونظرا  الكورونا  جائحة  استمرار  عن  الناتجة  واالجتامعية 
االقتصادية واالجتامعية القاسية والتي كشفت هشاشة وضع العاملني 

يف القطاع الثقايف.
الشؤون  وزارة  طرف  من  املستمر  والتأخري  للتجاهل  ونتيجة 

الفنانني  من  واسعة  لقطاعات  املادية  املستحقات  دفع  يف  الثقافية 
وخصوصا تلك املتعلقة مبنحة الكوفيد 19 وعدم شفافية مآل الترصف 

يف موارد الصندوق املحدث للغرض.
الشعب  تطلعات  تحقيق  يف  السياسية  اإلرادة  لغياب  ونتيجة 
املواطن  بناء  أجل  من  وفاعلة  ديناميكية  وطنية  ثقافة  يف  التونيس 
والالمادي  املادي  والعنف  االنحالل  مظاهر  كل  من  وتحصينه 
املرشوعة  ومطالبهم  الفنانني  إنتظارات  احرتام  وعدم  واإلرهاب، 

التهميش  تواصل  ومع  دستوريا.  واملضمونة 
قبل الحكومات املتعاقبة وغياب مرشوع ثقايف 

اسرتاتيجي للدولة منذ الثورة.
التي  الرسمية  الترصيحات  اثر  وعىل 
تهمش وتقزم الدور الحقيقي للفنان والثقافة 
وتعترب الفنان مصدر  التسلية الشعوب وبأن 
املواطن  ملعيشة  ثانوي  مكمل  الفنون  تواجد 
دون  أي محطة  دوره يف  االستغناء عن  ميكن 
االنتباه بأّن الثقافة حق مواطني كفله دستور 
يف  التشكيك  يف  االستمرار  ومع  الجمهورية. 
بدائل  تقديم  ودون  الهام  املجتمعي  دورهم 
وإنسانيتهم  كرامتهم  لحامية  منطقية  وحلول 
من خالل اإليحاء بأنهم مواطنون من الدرجة 
يقود  وطني  ملرشوع  حاملني  وليسوا  الثانية 

مجتمعهم.
ونظرا الستمرار تدهور الوضع االجتامعي 
واملعييش العام لشعبنا وانعدام توفر الظروف 
الحياتية واإلنسانية الدنيا مع تراكم مظاهر العنف والجرمية املنظمة 

والفساد املايل والسيايس.
النقابة  فان  شعبنا  اتجاه  التاريخية  ومسؤولياتنا  دورنا  وبحكم 
األساسية ملهن الفنون الدرامية ونقابة مهن الفنون التشكيلية والنقابة 
األساسية للمهن املوسيقية مجتمعة واملنضوية تحت راية االتحاد العام 

التونيس للشغل.
جليلة مداين وحسني مّصدق ووليد الزواغي

جلسة عمل
انعقدت جلسة عمل بني وزير الرّتبية السيّد فتحي ساّلويت وأعضاء الجامعة 

العامة ملوظفي الرّتبية و ذلك بحضور األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد 

لإلتحاد العام التّونيس للشغل.

تسليم الدفعة األوىل من اآلسرة 
الودادية  و  للبنك  األساسية  والنقابة  التضامن  uk مؤسسة  نيابة  للبنوك  الدويل  اإلتحاد  أبناء  تحول وفد من 
التنسيق مع وزارة الصحة  الرابطة لتسليم الدفعة األوىل من اآلرسة بعد  إىل مستشفى شارل نيكول ومستشفى 

وستتلوها دفعات أخرى للعديد من املستشفيات.

لهذه األسباب كانت الوقفة االحتجاجية أمام مدينة الثقافة

انعقد مؤمتر النقابة األساسية لرشكة إسمنت 
 . املؤسسة  مبقر  والتسيري(  )التنفيذ  قرطاج 
وانطلقت فعالياته برئاسة األخ محمد املارغني 
عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
بنب عروس وبحضور األخ الكاتب العام لالتحاد 
الجهوي نجيب املربويك واإلخوة أعضاء املكتب 
التنفيذي الجهوي: نجيب الرزڨي وعبد الستار 

الحزامي وشوقي العياري وفتحي السفسايف.
وقد انتهى املؤمتر بانتخاب التشكيلة النقابية 

التالية:
الكاتب العام: فتحي الطرابليس

كاتب عام مساعد: مربوك الكسايب
كاتب عام مساعد مسؤول عن االنخراطات: 

يوسف املرغني
االعالم  عن  مسؤول  مساعدة  عامة  كاتبة 

واملرأة والشباب: محرزية الدريدي
الشؤون  عن  مسؤولة  مساعدة  عامة  كاتبة 

القانونية واملشاريع االجتامعية: سامح املرغني
التكوين  عن  مسؤول  مساعد  عام  كاتب 

النقايب واألنشطة الثقافية: محمد بوذينة
الحامية  عن  مسؤول  مساعد  عام  كاتب 

االجتامعية والقطاع غري املنظم: حافظ املرغني

مؤتمر النقابة األساسية لشركة 
إسمنت قرطاج )التنفيذ والتسيري(

تعزية
له  املغفور  تعاىل  ربه  جوار  اىل  انتقل 
فرع  رئيس  رمضان  بن  الهادي  األخ  والد 
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
لالتحاد  املساعد  العام  والكاتب  بجندوبة 

الجهوي للشغل بجندوبة سابقا .
الجلل يتقدم قسم االعالم  وبعد املصاب 
للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنرش 
بأصدق  الشعب  لجريدة  املوسعة  واألرسة 
عبارات املواساة والتعازي الحارة اىل زوجته 
وأبنائه واىل كافة عائلته املوسعة وأصدقاءه، 
بواسع  الفقيد  يتغمد  أن  الله  من  راجني 

رحمته ويسكنه فراديس الجنان.
إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية

جوار  اىل  انتقل   
له  املغفور  تعاىل  ربه 
والد  بودبوس  محمد 
بودبوس   سليم  األخ 
ألبنائه  الحارة  تعازينا 
عائلته  كافة  واىل 
من  راجني  املوسعة، 
الفقيد  يتغمد  أن  الله 
بواسع رحمته ويسكنه 

فراديس الجنان.
 إنا لله وإنا إليه راجعون
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* طارق السعيدي
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  البحري  الطيب  األخ  اعترب 
للبناء واألخشاب ان رسعة انتشار الوباء وعدم قدرة املنظومة 
الصحية عىل توفري العناية الالزمة يفرضان عىل الجميع التعويل 
التحسييس  اليوم  افتتاح  hخالل  وقال  الفردية.  الحامية  عىل 
 ،2020 أكتوبر   26 يوم  الكورونا  جائحة  مخاطر  من  للوقاية 
الجامعية  الحامية  عىل  التعويل  إمكانية  تضاؤل  بعد  خاصة 

نتيجة ضعف الحلول الرسمية املقرتحة.
ورشح األخ البحري ان استبعاد الحكومة للحجر الصحي 
العمومية  الصحية  منظومة  إعداد  إىل سوء  إضافة  الشامل 
الجامعية  الحامية  من  تجعل  عوامل   ، تطويرها  وعدم 
الحامية  عىل  التعويل  رضورة  يطرح  ما  وهو  صعبا  امرا 
الفردية خاصة يف مواقع العمل. وبينّ األخ البحري ان اليوم 
التحسييس يندرج يف هذا اإلطار ويهدف اىل توعية النقابيي 
الفردية  الحامية  وسبل  الصحية  الجائحة  مبخاطر  والعامل 
وتجنب الوقوع يف براثن املرض. وقال ان اليوم التحسييس 

واألخشاب  للبناء  العامة  الجامعة  بي  بالتعاون  ينتظم 
الباب  الجامعة يف هذا  الذي حرص عىل دعم عمل  الدويل  واالتحاد 
التوقي  ان  البحري  األخ  واعترب  املهنية.  والسالمة  بالصحة  املتعلق 
العدوى  انتشار  الفرد فقط بل يساهم يف منع  ال يساهم يف حامية 
وهو ما يعني حامية صحة جميع املحيطي به وبينّ أننّ يف ما يتعلق 
الجميع  انه ويف حال قام  بالحامية من املرض أمر مطلوب، موضحا 
فسيتم  أنفسهم  حامية  اجل  من  الصحية  الربوتوكوالت  بتطبيق 

محارصة انتشار العدوى.
وضع عام 

ومثن األخ الطيب البحري  االتفاق الحاصل بني االتحاد العام التونيس 
للشغل والحكومة حول ملف الحضائر معتربا انه اتفاق تاريخي أنهى 
من  ومكنهم  الشغلية  العالقات  هشاشة  من  العامل  آالف  معاناة 
الوضع  عن  البحري  الطيب  األخ  وتحدث  االجتامعية.  استحقاقاتهم 
القطاع  عىل  الصحية  الجائحة  انعكاس  إىل  مشريا  القطاع  يف  العام 
وان  للعامل يسء، خاصة  االجتامعي  الوضع  ان  الصدد  وقال يف هذا 

املفاوضات االجتامعية مل تجر بعد. وقال ان املقدرة الرشائية للعامل 
تراجعت بشكل كبري وهو ما يفرض تعديلها. وأضاف األخ الكاتب العام 
امليدانية ووقفت  الزيارات  كبري من  بعدد  قامت  العامة  الجامعة  ان 
عند النقص الكبري يف توفري وسائل الصحة والسالمة املهنية وهو ما يؤثر 
عىل صحة العامل. وقال ان محور الصحة والسالمة املهنية مهم جدا يف 
قطاع البناء ولذلك فان الجامعة تضعه يف صدارة أولوياتها وكانت من 

املبادرين إىل طرحه للنقاش يف مختلف املحطات.
وضع كارثي

األطباء،   سلك  يف  مساعد  أول  أستاذ  كمون،  لطفي  الدكتور  قدم 
مداخلة، شملت عدة محاور أهمها واقع الكورونا من خالل الحقائق 
واألرقام ، واألعراض وطرق الوقاية. و رشح الدكتور كمون من خاللها 
واعترب  كبري  بشكل  يتدهور  العامل  ويف  تونس  يف  الصحي  الوضع  ان 
بعدد  مقارنة  املصابني  لعدد  نظرنا  ما  إذا  كاريث  تونس  يف  الوضع  ان 
السكان. وأعطي الدكتور جملة من األرقام املحينة حول الوضع الوبايئ 
ارتفاع  نتيجة  دائم  بشكل  املعطيات  تغيري  إىل  مشريا  ودوليا  وطنيا 

وترية انتشار الفريوس. ورشح الدكتور كمون ان للوباء بعض األعراض 
الشائعة مثل الحمى والسعال وغريها من األعراض، كام توجد سلسلة 
أخرى من األعراض غري الشائعة، مثل احمرار العني والطفح الجلدي. 
وتحدث الدكتور كمون عن ضعف منظومة الصحة وعدم قدرتها عىل 
وانتقد  الجائحة.  مواجهة  يف  إشكاال  ميثل  ما  وهو  املرىض  استيعاب 
املفتوح  النقاش  خالل  الندوة  أشغال  يف  املشاركون  النقابيون  اإلخوة 
ضعف أداء الحكومات يف مواجهة الكوفيد19-، وبينوا ان الشعب قدم 
التمويالت الرضورية عرب التربعات، غري ان الدولة مل تحسن الترصف يف 
إدارة األزمة. وقالوا انه كان من املنتظر ان يتم دعم املنظومة الصحية 
العمومية ولتوفري املستلزمات والنقائص وأبرزها أرسة اإلنعاش وغرف 
األوكسيجني وغريها من املستلزمات التي يعرف الجميع أنها رضورية 
لعالج الكوفيد19-. وتحدث عدد من اإلخوة عن نقص وسائل الحامية 
يف املؤسسات يف ظل هذه الجائحة واعتربوا ان توفريها ال يحمي فقط 
العامل يف املؤسسة بل يساهم يف الجهد الوطني ملحارصة انتشار هذه 

الجائحة. 

الوضع الصحي معقد وعلى العمال والنقابيني تعزيز الحماية الفردية
يوم تحسيسي للوقاية من مخاطر جائحة الكورونا 

النقابة االساسية أدانت هذه الهرسلة واملامرسات 
التعسفية للعملة وغربت عن متسكها بتسوية شاملة 
وخاصة  الشغل  مجلة  قانون  يضمنه  وما  لالعوان  
الفصل 15، مؤكدة االستعداد لكل أشكال التصعيد 
مبا يكفله القانون والحقوق النقابية من أجل الدفاع 

عن حقوقهم  املرشوعة .
يف السياق ذاته، بينت النقابة ان الوثيقة املتداولة 
التي  املصدر  واملجهولة  املركز  وإطارات  عامل  بني 

القانون  يف  بالترسيع  املركز  وإدارة  الوزارة  تطالب 
تسوية  للتشويش عىل  يائسة  األسايس هي محاولة 
وضعية عامل وإطارات جمعية »بسمة« صلب املركز 
والتي يضمنها الفصل 15 من مجلة الشغل, وابرزت 
أن القانون األسايس ال يضمن إدماجهم صلب املركز 
تنطبق إال عىل  القوانني األساسية ال  أن  اعتبار  عىل 
األعوان املستخدمني بصفة دامئة طبقا للفصل األول 
من النظام األسايس العام لسنة 1985، فضال عىل ان 

بصفة  الوزارة  تصيغه  أن  ميكن  ال  األسايس  القانون 
أحادية دون إرشاك الطرف االجتامعي.

ديوانها  رئيس  يف  املمثلة  الوزارة  ان   واوضحت 
و  جهة  من  اإلدارة  كلّفت  الزريل  توفيق  السيد 
يف  بالبدء  أخرى  للمركز من جهة  األساسية  النقابة 
صياغة القانون األسايس مام يؤكد عدم وجود قانون 
ان  عىل  عالوة  بالوزارة،  الصياغة  طور  يف  أسايس 
إدارة املركز مل تلتزم بوعدها املتمثل يف إجراء جلسة 

وضعية  لتسوية  الفارط  جانفي  شهر  يف  تفاوضية 
عامل وإطارات جمعية »بسمة« صلب املركز كام 
بتــاريخ  بالوالية  املقامة  الجلسة  محرض  يف  جاء 
2019/12/27، مشرية اىل ان الطرف النقايب متشبث 
بتسوية وضعية العملة طبقا للفصل 15 من مجلة 
القانون  أن تساهم الحقــا يف صياغة  الشغل عىل 

األسايس.
صربي الزغيدي

في المركز الدولي حول اإلعاقة بقمرت، جمعية  »بسمة«  سابقا:

ملاذا كل هذا الرتاخي يف تسوية وضعية العملة طبقا للقانون؟
دت مبا  دت النقابة األساسية للمركز الدويل للبحوث والدراسات والتوثيق والتكوين حول اإلعاقة  بقمرت، جمعية »بسمة« سابقا، ندنّ  ندنّ

اعتربته مامرسات غري مسؤولة من طرف اإلدارة تجاه تسوية وضعية األعوان صلب املركز.
الهوية بصفتهم مفوضي من طرف وزير  تقديم أشخاص مجهويل  أنه مع  الشعب« عىل نسخة منه،  بيان تحصلت«  النقابة يف  وكشفت 
الشؤون االجتامعية  يف حكومة الفخفاخ  للضغط عىل االعوان لإلمضاء عىل عقد شغل محدد املدة مع املركز، لإلشارة اإلدارة كانت ممثلة 
يف املدير العام للمركز وهي التي أمضت محرض جلسة يف تاريخ 27/12/2019 ألتزمت فيه بعقد جلسة مع الوزير يف شهر جانفي 2020 

وهو األمر الذي مل يتم االيفاء به.

نقابة

االخ مربوك الكامل كاتب عام املركز 
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للمياه  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الشارين  األخ حسني  قال 
أن الصوناد مسؤولة عن توزيع املياه يف املناطق الحرضية واملدن 
فقط وليس يف املناطق الريفية مشريا أنه الميكن ترك هذه املسألة 
هذه  أن  عىل  مشّددا  مؤطرة  وغري  منظمة  غري  أطراف  أيدي  يف 

مسؤولية الدولة.
وأفاد أن املجامع املائية يبلغ عددها أكرث من 1300. هذا وأضاف 
الشارين أن املاء حق دستوري لكل مواطن مشريا أن هناك قنوات 

قدمية يتجاوز سنها 40 سنة.

كام أشار أن هناك أكرث من 1500 برئ عشوائيا وقع 
حفره دون ترخيص. وأوضح حسني الشارين يف سياق 
حديثه أن املاء املعدين الذي يباع يف تونس هو ماء 

نقي من املواد الكيميائية وليس ماء معدنيا.
لعديد  مربحة  تجارة  أصبح  املاء  أن  وبني  هذا 
الستغالل  الوطنية  الرشكة  أن  مشريا  املال  لوبيات 
يف  لرت   80 استغالل  سوى  التستطيع  املياه  وتوزيع 

الثانية من املياه والباقي يذهب للخواص.

1500 بئر عشوائي واملاء املعدني ماء »نقي«

الجامعة العامة للمياه تصدر بيانا استنكاريا

األخ حسين الشارني كاتب عام الجامعة العامة للمياه 

تجدر االشارة ان الخالف القائم بني االغلبية الداعية اىل تحصني 
االتحاد العام التونيس للشغل االخرتاق من الداخل والخارج ودعوة 
االقلية التي تتعامل من موقع مسؤولياتها التي ال تستحقها بعد 
ان كشف امرها بالعاملة املزدوجة مع االحزاب الظالمية ومبنطق 
الغنيمة وضد الدميقراطية بتعلة الحرية الداعية للفوىض ومعادة 
تم  الذي  املستقل  النقايب  القرار  رضب  اىل  سعيهم  وما  املجتمع 
حسمه باالغلبية إال دليل قاطع عىل عاملتهم مع الحكام ولوبيات 
وكل  عاشور  الحبيب  املرحوم  الزعيم  مع  سابقا  حصل  كام  املال 
للفرز بني  تاريخية  املناضلني يف أزمة 1985 وكانت مرحلة  رفاقه 
الدميقراطية  يدعي  ملن  فتبا  املزدوج  والعميل  املناضل  الوطني 

ويستقوى باالدوات القذرة ويطري خارج الرسب.
* مشروع القانون عدد 81 لسنة 2019

ـ أوال: يجب التذكري مبحرض اتفاق االتحاد العام التونيس للشغل 
باصالح  الحكومة  يلزم  2018 والذي  اكتوبر   22 بتاريخ  والحكومة 
لجنة  تشكيل  اىل  كذلك  واشار  بحالة  حالة  العمومية  املؤسسات 
املوضوع  هذا  ارتباط  بحكم  وهذا  الدعم  منظومة  حول  مشرتكة 

مبساهامت الدولة يف املؤسسات العمومية من صندوق الدعم.
مشاريع  غياب  يف  لالجراءات  ومخالف  مجرد  املرشوع  ثانيا:  ـ 
القانون  فصول  ومآالت  التفصيل  يكمن  فأين  الحكومية  االوامر 

وتأويلها.
ـ ثالثا: اقصاء متثيلية االتحاد العام التونيس للشغل من مجالس 
ومؤسساتهم  رزقهم  موارد  ودميومة  العامل  عن  كمدافع  االدارة 
الصالحيات  يشتت  رؤوس  بثالثة  عمومية  منشأة  اي  إدارة  كذلك 

ويفقد الحوار االجتامعي دوره ومن املسؤول عنه.
* التحفظات

ـ الفصل االول: يؤكد نية الحكومة تغيري سياسة الدولة من راعية 
اىل مساهمة وضبط عالقتها باملؤسسات ذات املساهامت العمومية 

مبنطق لربايل ميهد لخوصصتها.
بالسياسة  االهداف  عقود  ربط  اشكال  يطرح  الثاين:  الفصل  ـ 
دور  النهاء  السعي  يؤكد  وهذا  للدولة  واملساهمتية  العمومية 

الدولة الراعية.
التونيس  العام  االتحاد  عضوية  اىل  االشارة  عدم    :15 الفصل  ـ 

للشغل والعامل يف مجلس االدارة.
ـ الفصل 16: تعيني ممثل االتحاد العام التونيس للشغل والعامل 

بقرار من املنظمة دون غريها.
العمومية  واملنشآت  املؤسسات  حوكمة  هيئة   :21 الفصل  ـ 
تتطلب حوارا ونقاشا خاصا بحكم الصالحيات املفرطة املمنوحة لها

ـ الفصل 34: تعيني رئيس الحكومة للمديرين العامني يتضارب 
اصبح  لذا  الحوكمة  هيئة  يقرتح من طرف  وكذلك  التنظار  ومبدأ 

تعيني مدير عام من طرف ثالثة جهات يف نفس الوقت
املدخل  أنه  بحكم  برمته  مرفوض  الفصل  هذا   :36 الفصل  ـ 
لخوصصة املؤسسات العمومية وليس الصالحها كام يّدعون بعنوان 
اعادة هيكلتها ضمن السياسات القطاعية والتوجهات االسرتاتيجية 

ملساهامتها.
لجنة  مشموالت  يف  للنقاش  يبقى  الفصل  هذا   :37 الفصل  ـ 
التطهري برئاسة الحكومة ومعارضة االتحاد لالمر الحكومي الصادر 
مجلة  قانون  الحكام  واملخالف  الهيئة  بخصوص   2018 أوت  يف 

الشغل.
ـ الفصل 42: مخالف ملحرض اتفاق 22 أكتوبر 2018 والذي يلزم 
الحكومة بعدم التفويت يف أسهمها جزئيا او كليا خاصة عندما متنح 
الذين يعتزمون  القدامي  لفائدة االجراء واالجراء  امتيازات خاصة 

املساهمة يف رأس مالها.
أما فيام يتعلق بباب اعادة الهيكلة فكل الفصول تقتيض دراسة 

وتفسري من طرف خرباء يف املالية.
كذلك  الفصول  فكل  الرضائية  التصفية  بباب  يتعلق  فيا  اما 
مستمدة من مجلة االستثامر وهي مخالفة ملجلة الشغل وضاعت 
الدائنني  حقوق  ذكر  حني  يف  واالدبية  املالية  العامل  حقوق  فيها 

فقط.

إذا لم تستح فأفعل ما شئت

مبدنني  للمياه  االساسية  النقابة  ان 

املجتمعة أمس االربعاء 28 اكتوبر 2020 

مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقر 

العدادات  رافعي  قسم  رئيسة  تحمل 

بالقسم وذلك نظرا لعدم  الوضع االجتامعي  توتر  باالقليم مسؤولية 

الطرف  التعامل مع  للقسم ورفضها  امليداين  العمل  معرفتها بطبيعة 

االجتامعي ممثال يف النقابة االساسية حيث سجلنا:

1 ـ استهدافها لعض النقبة العامل بالقسم من خالل تكليفه برفع 

يخالف  مبا  املدينة  وسط  االسبوعية  السوق  يوم  وذلك  العدادات 

طبيعة العمل واعالنها عدم استعدادها التعامل مع النقابة.

باحالة  وتهديده  القسم  اعوان  الحد  كتايب  استجواب  توجيه  ـ   2

ملفه اىل االدارة املركزية متوجهة له بالحديث امام عدد من زمالئه 

قائلة:

»ما فعال به أبوك )رئيس قسم االشغال متقاعد( من قلة تفاهم يف 

العمل سأفعال بكل  أنت«.

الشؤون  دائرة  تدعو  االساسية  النقابة  فان  تقدم  ما  عىل  وبناء 

رئيسة  تجاوزات  اداري يف  تحقق  فتح  بالجنوب  والتنسيق  القانونية 

قسم رافعي العدادات«.

بكل  االعوان  كرامته  مصالح  عن  للدفاع  استعدادنا  عن  وتعرب 

يف  العدادات  رافعي  بقسم  العمل  ايقاف  فيها  مبا  النضالية  االشكال 

مرحلة أوىل يف صورة عدم تدخل االدارة لوضع حد لهذه التجاوزات.

الئحة 

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة منخرطي: اعوان رشكة 
PSI ان الجلسة العامة للمؤمتر التأسييس للنقابة االساسية تقرر عقدها 
يوم االحد 01 نوفمرب 2020 عىل الساعة العارشة صباحا بـ: دار االتحاد 

الجهوي للشغل بصفاقس.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من 

:2020/10/22 إىل 2020/10/29 بدخول الغاية.
االستظهار  او  املنخرطني  بقامئة  اسمه  يرد  اال ملن  يحق  ال  االقرتاع 

ببطاقة االنخراط او ببطاقة الخالص.
يشرتط ان يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس 

للشغل وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

بصفاقس
ـ يضم مكتب النقابة االساسية امرأة عىل االقل وال مينع عدم تقديم 

امرأة ترشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يف صورة عدم تضمن تركيبة الكتب املنتخب المرأة يتم تعويض 

العضو الذي تحصل عىل أقل عدد من االصوات باملرتشحة التي تحصلت 
عىل أكرب عدد من االصوات.

ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات مبارشة.
عمال شركة إيليس

يعلم االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس كافة منخرطي عملة رشكة 
إيليس لوجستيك كومني ان الجلسة العامة للمؤمتر التأسييس للنقابة 
االساسية تقرر عقدها يوم االحد 01 نوفمرب 2020 عىل الساعة العارشة 

صباحا بـ: دار االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
سيكون باب الرتشح ملن تتوفر فيه الرشوط القانونية مفتوحا من 

:2020/10/22 إىل 2020/10/29 بدخول الغاية.
االستظهار  او  املنخرطني  بقامئة  اسمه  يرد  اال ملن  يحق  ال  االقرتاع 

ببطاقة االنخراط او ببطاقة الخالص.
يشرتط ان يكون املرتشح خالص االنخراط يف االتحاد العام التونيس 

للشغل وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

بصفاقس
ـ يضم مكتب النقابة االساسية امرأة عىل االقل وال مينع عدم تقديم 

امرأة ترشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
ـ يف صورة عدم تضمن تركيبة الكتب املنتخب المرأة يتم تعويض 
العضو الذي تحصل عىل أقل عدد من االصوات باملرتشحة التي تحصلت 

عىل أكرب عدد من االصوات.
ـ إجبارية االشرتاك بجريدة الشعب عند توزيع املسؤوليات مبارشة.

في صفاقس

مؤتمر تأسيسي
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ومثرة  املفاوضات  من  مضن  ملسار  تتويجا  كان  التاريخي  االتفاق  هذا   •   
ابرز  هي  فام  الهش  التشغيل  أشكال  مكافحة  عىل  النقابية  املنظمة  لحرص 

املحطات التي مهدت لهذا االتفاق ؟  
التونيس  العام  االتحاد  يحققه  إضايف  ومكسب  تاريخي  اتفاق  هو  فعال،  ـ 
االتفاق  وهذا  هشة  شغلية  بأشكال  العاملني  أوضاع  تسوية  اتجاه  يف  للشغل 
هو تتويج ملسار إنطلق منذ سنوات وحتى ما قبل 2011 وقد كان هذا املسار 
خيارا للمنظمة النقابية منذ البداية، فقبل الثورة متكنت ثالثة قطاعات خالل 10 
سنوات من تسوية وضعية العاملني بأشكال التشغيل الهش يف أسالكهم من بينها 
5 آالف متعاقد  اتفاقية قضت برتسيم   1992 الذي أمىض سنة  األسايس  التعليم 
وقطاع التعليم الثانوي الذي أمىض سنة 2008 اتفاقا تم مبقتضاه ترسيم حوايل 5 
آالف وكذلك نقابة القيمني والقيمني العامني أواسط التسعينات بتسوية وضعية 
أعوان التأطري ثم التعليم األسايس من جديد يف 2006 حيث متت تسوية وضعية 
وقد  أشهر مسرتسلة  الذين عملوا ألكرث من ستة  النواب  من  ألف   12 من  أكرث 
الثورة يك يساهم يف  إتحادنا جاهزا بعد  الرتاكامت  كان طبيعيا أن تجعل هذه 
تحقيق استحقاقاتها لعل من بينها رفع املظامل ليس فقط عىل املعطلني واملهمشني 
ومهينة  بأشكال شغلية هشة  طيلة سنوات  عملوا  من  أيضا عىل  وإمنا  فحسب 
لذلك ليس بالغريب أن يبادر االتحاد العام التونيس للشغل بإمضاء اتفاق  إطاري 
مع الحكومة يوم 22 افريل 2011 نص عىل إنهاء العمل باملناولة يف القطاع العام 
والوظيفة العمومية وقد مكن هذا االتفاق من تسوية وضعيات حوايل 70 ألف 
كان  باعتباره  تاريخيا  اتفاقا  وكان  العام  والقطاع  العمومية  الوظيفة  أعوان  من 
دافعا للمواصلة يف نفس االتجاه لنميض سنة 2014 اتفاقا يقيض بتسوية وضعية 
21 ألف من الذين يعملون بعنوان اآللية 16 عىل مدى خمسة سنوات وقد تم يف 
نفس السنة من نفس الشهر االتفاق عىل تسوية وضعية أكرث من 14 ألف عامل 

الحضائر ما قبل الثورة عىل مدى ثالثة سنوات. 
بعد الثورة ويف ظل االنفالت قدمت الحكومة بعض املسكنات لطالبي الشغل 
بلغ عددهم  وقد  الثورة  بعد  بالحضائر سميت حضائر  عمل  عقود  عن طريق 
حوايل 125 ألف تم إنتدابهم ما بني 2011 و 2012 وقد كنا يف االتحاد عىل يقني 
منذ البداية أن هذا الوضع ستتحمله يف النهاية املنظمة الشغيلة ألننا كنا دوما 
نعترب هؤالء العامل من منظورينا ألنهم يشتغلون باملرافق العمومية واالتحاد ال 
يقبل أن يشتغل منظوروه بأشكال هشة خاصة وإننا سعينا بالتنسيق مع األطراف 
العمل  الهش وتكريس  التشغيل  االجتامعية لوضع أسس ترشيعية للقضاء عىل 
الالئق بعد الثورة وقد ترجم هذا الحرص والسعي خالل ثالثة محطات تاريخية 
االجتامعية  األطراف  2014 املمىض من قبل  العقد االجتامعي سنة  هامة وهي 
تحت قبة مجلس نواب الشعب وبرعاية من منظمة العمل الدولية وقد تضمن 
العقد االجتامعي محورا خاصا بالعمل الالئق ثم خضنا إثر ذلك معركة مع نواب 
املجلس الوطني التأسييس من اجل تضمني الحقوق االقتصادية واالجتامعية يف 
التونيس  الدستور  تنصيص  بعد  املعركة  تلك  وكسبنا  الثانية  الجمهورية  دستور 
عىل حق التونسيات والتونسيني يف العمل الالئق بحسب املعايري الدولية وكانت 
  2017 يف  الالئق  للعمل  الوطني  الربوتكول  إمضاء  هي   الهامة  الثالثة  املحطة 
لذلك  التونسية  االجتامعية  األطراف  بني  بجنيف  الدولية  العمل  منظمة  مبقر 
ميكن القول بأن األركان الترشيعية كانت مهمة لنجاحنا الحقا يف فض إشكاليات 

التشغيل الهش وخاصة ملف عامل الحضائر ما بعد الثورة. 
• وبخصوص االتفاق األخري كيف كان مسار التفاوض بشأنه ؟

حكومة  ومع   2014 انتخابات  بعد   2015 جانفي  يف  التفاوض  مسار  إنطلق 
الحبيب الصيد حيث بدأنا عمليات التدقيق يف ملف عامل الحضائر وقد كانت 
زور  شهود  نكون  ال  أن  عىل  االتحاد  يف  حرصنا  مع  جدا خصوصا  شاقة  عملية 
ألننا  عمل  مركز  له  ومن  يستحقها  الذي  إال  بالتسوية   ينتفع  ال  بأن  لنضمن 
اكتشفنا خالل عمليات التدقيق وجود تجاوزات عديدة فهناك من كان يتقاىض 
منحة الحضائر وهو يف جبل الشعانبي وهناك من كان يجاهد يف سوريا وآخرون 
يتقاضون املنحة ولهم وظائف أخرى لذلك فرضنا عىل الحكومة خالص العامل 
املطاف عىل  نهاية  يف  العدد  انحرص  لذلك  الربيد  طريق  عن  بالتسوية  املعنيني 
50 ألف عامل. وانطالقا من مسؤوليتنا الوطنية واعتبارا لوضع املالية العمومية 
اتجهنا لسياسة املراحل وميكن اعتبار إتفاق فيفري 2016 محطة فاصلة يف إدارة 
هذا امللف حيث متكنا من إمضاء اتفاق مع الحكومة يقيض بتمكني كل عامل 
الحضائر سواء عىل املستوى الجهوي او الفالحي من األجر األدىن املضمون ومن 
االلتزام  الحد األدىن من  اعتربناه مكسبا مهام ألنه  الحامية االجتامعية وهذا ما 

بتطبيق معايري العمل الالئق لذلك قلنا لعامل الحضائر حينها تريثوا لقناعتنا بأننا 
يف االتجاه الصحيح من أجل التسوية النهائية ورغم تقدمنا االيجايب تعرث تفعيل 
االتفاق لتنكر الحكومات وللظروف االستثنائية التي مرت بها البالد خصوصا خالل 
نعد  ومل  واالنتخابات  الحكومة  وتغيري  وفاته  و  الرئيس  مرض  بعد   2019 سنة 
السيد  وتفاعال من حكومة  تجاوبا  2020 حيث وجدنا  إال خالل سنة  للتفاوض 
هذا  لنص  األخري  يف  لنتوصل  شهرين  طوال  كفريق  عملنا  وقد  املشييش  هشام 

االتفاق.
واالنصاف  التسوية  وما هي رشوط  االتفاق  هذا  محتويات  ابرز  هي  ما   •

املتوافق عليها؟
فيهم  تتوفر  من  تسوية  واإلنصاف،  التسوية  مبدئني وهام  نص عىل  االتفاق 
الرشوط القانونية وإنصاف من ال تتوفر فيهم الرشوط لذلك فإن التسوية ستكون 
عىل محورين محور اإلدماج يف الوظيفة العمومية ويشمل من ترتاوح أعامرهم 
العمومية  بالوظيفة  لالنتداب  القصوى  السن  باعتبارها  45 سنة  و  20 سنة  بني 
 5 تسوية وضعياتهم خالل  الف ستتم   31 التسوية هم حوايل  بهاته  واملعنيون 
عامل  من  أالف   5 إدماج  يضمن  سنوي  مبعدل   2025 و   2021 بني  ما  سنوات 
الحضار الجهويني و ألف من عامل الحضائر الفالحيني ونظرا الن العمر األقىص 
لالنتداب يف الوظيفة العمومية هو 40 سنة فقد اقرتحنا تنفيل املسجلني باستمرار 
التشغيل بخمسة سنوات بعد سن األربعني رغم أن أعوان الحضائر  يف مكاتب 

التسجيل لكننا نجحنا يف تضمني  غري مسجلني مبكاتب 
إىل   40 من  القصوى  السن  من  والرفع  املقرتح  هذا 
والذين  سنة  و55   45 بني  العمرية  الفئة  أما  عاما.   45
العمل  مواصلة  عىل  والقادرون  التسوية  تشملهم  ال 
 20 بقيمة  مغادرة  والنشاط فسيقع متكينهم من صك 
ألف دينار وهذا الصك كان يف حدود 13 الف دينار سنة 
2018 وقد نجحنا يف إقناع الحكومة مبزيد تحفيز هذه 
الفئة عىل املغادرة من خالل ضامن تكفل الدولة بدفع 
مساهامتهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 
إىل حني إستفاء املعنيني باألمر للرشوط الدنيا  للتمتع 
البنوك  لدى  أيضا  الدولة  تدخل  مع  التقاعد  بجراية 
العمومية وخاصة البنك التونيس للتضامن العتبار مبلغ 

20 الف دينار كتمويل ذايت وهذا ما ميكنه هذه الفئة من الحصول عىل قروض 
تكميلية ميكن أن تصل إىل  80 الف دينار للتمكن من االنتصاب للحساب الخاص 
وبعث مشاريع منتجة زيادة عىل تكفل وزارة التشغيل مبرافقة وتوجيه باعثي 
املشاريع الفردية، لذلك نعترب أن هذه الفئة الثانية قد وقع إنصافها يف االتفاق. 
أما الفئة الثالثة واألخرية وهي الرشيحة العمرية بني 55 و 60 سنة فسيواصلون 
التمتع مبنحة الحضرية والتغطية الصحية واالجتامعية ليقع متكينهم عند التقاعد 
من منحة العائالت املعوزة، وقد اتفقنا عىل تكوين لجنة مشرتكة ستواصل العمل 
ألننا اليوم أحصينا العدد وحددنا املراحل واملعنيني بالتسوية يف كل مرحلة لتبقى 
عملية التثبت يف القامئات علام وان رشط العمر يبدأ من تاريخ إمضاء االتفاق 

أي يوم 20 أكتوبر. 
• ما هي إسرتاتيجية االتحاد العام التونيس للشغل للتصدي لبقية األشكال 

الشغلية الهشة ؟

تدخل االتحاد سيكون عىل مستويني أوال التشديد عىل رضورة االلتزام بالقانون 
وعىل الحكومة مهام كانت تركيبتها ولونها أن ال تخالف الدستور الذي نص عىل 
الدولية  االتفاقيات  تخالف  ال  أن  الالئق،  العمل  والتونسيني يف  التونسيات  حق 
التي صادقت عليها الدولة التونسية وخاصة منها املتعلقة بالعمل الالئق خصوصا 
وأن الحكومة ممضية عىل الربنامج التونيس للعمل الالئق وعىل العقد االجتامعي 
نحن  ذلك  ورغم  النصوص  هذه  مبختلف  ورد  مبا  تلتزم  أن  املفروض  من  لذلك 
القوانني مسألة هامة جدا لكن األهم هو كيف نفرض تطبيقها  نعرف أن سن 
عىل ارض الواقع لذلك البد من توفري موازين القوى وهذا دورنا كاتحاد ورغم 
يف  التفنن  وقع  باملقابل  بالحضائر   16 واآللية  باملناولة  العمل  إنهاء  يف  نجحنا 
الخدمات  إسداء  عقود  غرار  الهش عىل  التشغيل  من  متعددة  أشكال  استنباط 
يف قطاعات عديدة وهي عقود هشة ومهينة ميكن فك االرتباط الشغيل يف آية 
واالجتامعية  الصحية  والتغطية  األدىن  اآلجر  يف  أو حقوق  دون ضامنات  لحظة 
وهذه تعترب فضيحة دولة إضافة إىل االعتامد عىل ظاهرة العقود خالل السنوات 
غري  عقود  وهي  الصحة  ويف  القيميني  سلك  يف  املتعاقدين  النواب  من  األخرية 
قانونية وغري أخالقية هناك كذلك متعاقدو التعليم العايل، كذلك أعوان الخدمة 
املدنية التطوعية الذين مل تشملهم التسويات يف الحضائر واآلليات ومن املفروض 
تاطري  وأعوان  مدرسون  الكبار  تعليم  مؤسسات  يف  العاملون  كذلك  إنصافهم  
تابعون لوزارة الشؤون االجتامعية وقد نجحنا يف متكينهم من األجر األدىن منذ 
وأنهم  خصوصا  وضعيتهم  تسوية  رضوري  من  لكن  سنتني 
بتطبيق  أوىل  وهي  االجتامعية  الشؤون  وزارة  منظوري  من 
القانون وإحرتام معايري العمل الالئق.  هذه األشكال الشغلية 
الهشة ما تزال متفشية يف املرافق العمومية سنواصل الضغط 
ال  الالئق  العمل  مسالة  نعترب  ألننا  عليها  القضاء  اجل  من 
تفاوض بشأنها ألنها حق دستوري لكل التونسيات والتونسيني 

والبد من وضع إسرتاتيجية يف الغرض. 
اتبعه بن  ويف نفس االتجاه نحن نرى نفس املسار الذي 
عيل منتصف التسعينات من خالل خيار رفع الدولة يدها عىل 
اإلنفاق العمومي وتهرئة املرافق العمومية من خالل اإلتجاه 
والنواب حتى  العقود  ونظام  والعريض  الهش  االنتداب  نحو 
لصندوق  إرضاء  امليزانية  يف  األعباء  األجور ضمن  تصنف  ال 
ودورها  العمومية  املرافق  حساب  عىل  وذلك  المالءاته  واستجابة  الدويل  النقد 
املجتمعي الن هشاشة التشغيل ألقت بظاللها عىل املرافق العمومية وخصوصا 
يف الصحة والتعليم إذ  تأثر األداء يف املنظومة الرتبوية والصحية من خالل غياب 
االستقرار وظروف التشغيل الهشة ونظم التأجري املرتدية لذلك يجب فض ملفات 
التشغيل الهش يف اقرب اآلجال لنهتم مبلفات أخرى منها تحسني مردودية املرفق 
العام والحفاظ عليه وتجويد خدماته وتحسني مستويات الحوكمة والنجاعة به .

كام ال ننىس يف إطار تسوية الوضعيات الشغلية الدور الذي لعبه االتحاد العام 
التونيس للشغل يف املساهمة يف رفع املظامل عىل املفروزين أمنيا وضحايا منظومة 
االستبداد حيث عهد امللف إىل قسم االعالم والنرش بإرشاف األخ سامي الطاهري 
أخرى حرص  مرة  ليؤكد  امللف  هذا  يف  االتحاد  نجح  وقد  املساعد  العام  األمني 
املنظمة النقابية عىل مبدأ اإلنصاف ورفع املظامل ليس عىل منظوريها فقط ولكن 

عىل كافة أبناء وبنات تونس.   

حرصنا على التسوية واإلنصاف وسنواصل 
مسار تكريس العمل الالئق ومحاربة التشغيل الهش

بعد االتفاق التاريخي لتسوية أوضاع 30 الف من عمال الحضائر االخ حفيظ حفيظ للشعب:

إثر إمضاء اتفاق التسوية النهائية ألوضاع عامل الحضائر ما بعد 2010 وبالنظر إىل أهمية هذا املنجز واملكسب 
الذي حققه الوفد التفاوض لالتحاد العام التونيس للشغل والذي سيشمل أكرث من 30 من العاملني بالحضائر 
النقايب وتابع  القانونية الذي قاد الوفد  التقينا األخ حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون 
االتحاد  تاريخي تحمل خالله  بإتفاق  التفاوضية املضنية والطويلة والتي توجت  املراحل واملحطات   مختلف 

مسؤولية التسوية وعبء اإلنصاف ورفع تحدي ترسيخ العمل الالئق ومحاربة مختلف أشكال التشغيل الهشة، 
االتفاق أميض بحضور األخ نورالدين الطبويب األمني العام لالتحاد والسيد هشام املشييش رئيس الحكومة. الحوار 
مع األخ حفيظ تطرق إىل املسار التفاويض مللف الحضائر وأبرز املحطات فيه إضافة إىل محتويات االتفاق األخري 

وإسرتاتيجية املنظمة النقابية ملحاربة مختلف األشكال الشغلية الهشة وتجذير مقومات العمل الالئق.    

وجدنا سابقا 
أسماء تتمتّع 
بأجور وهي 

موجودة
 يف سوريا!

حوار نرصالدين سايس
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  تسارع التطبيع  
وعملية البيع 

النفطي حولة               

مل يبق أدىن شك إىل كل من أخذته 
من  أوحتى  العفوية،  الوطنية  الحامسة 

فصل  أن  من  والحقوقيني،  اإلخوانجية  أمثال  من  باإلثم  العزة  أخذته 
الربيع الذي اُقحمت فيه االمة العربية عمدا، هو من اكرث الفصول رضرا 
ودمارا، وتخريبا، وتفكيكا للدولة الوطنية. بل والقضاء نهائيا حتى عىل 
استقاللية  واملحافظة عىل  الوطني،  للقرار  األدىن  بالحد  التمسك  مجرّد 
القرار الوطني، والسيادة الوطنية. وقد تأكّد لكل من له ضمري وطني 
حّي أن االّمة العربية دخلت مع مرحلة الربيع العربي، أو ربيع هيالري 
كلينتون نحو املجهول، والظالم الدامس الحالك، والظالمية السياسيوية 

املمزوجة بالظالمية الدميقراطوية، وسياسات الشعبوية الجديدة.
كل ذلك  يف سياق انتقال دميقراطوي شكالين، وشكيل، زاد يف ضياع 
وسيقت  املشؤوم.   العريب  الربيع  باسم  الوطن  فبيع  والعباد.  البالد 
الديكة  رصاعات  جحيم  داخل  زمرا  الحرش  إىل  الشعبية  الجامهري 
الفلكلورية السياسوية املنقولة عىل القنوات املصنوعة للغرض، يف إطار 

أداء مهمة التفكيك وإعادة التفكيك.
رجاالت  إليها  وسيقت  واملارقة.  الصاخبة  البالتوهات  فكرثت 
السياسة ونساؤها فرقا وجامعات، وقبائل سياسية وحزبية. وُخّيل إىل 
الجميع أنهم دّشنوا فعال عهدا دميقراطيا.  وبدأوا يتسابقون عىل تأسيس 

االحزاب والجمعيات واألندية.
حتى صار عددها يفوق نسبة كثافة متساكنيها. وخّيل إليهم 
انتقال  إطار  يف  الدميقراطوية،  االنتخابات  خوض  مبجرد  انهم 
الوطن.  يحررون  و  السلطة  عىل  سيحصلون  مشبوه،  دميقراطوي 
وإذا باللعبة الدميقراطوية املتحكّم فيها عن بعد، من داخل الغرف 
املغلقة املشبعة باملركزية األوروبية بقيادة املايسرتو أوباما وفريقه، 
املستقل  القرار  ورهن  للمواطن.  ولعنة  الوطن،  لبيع  لعبة  تصبح 
املعوملة  النيوليربالية  والرأساملية  الدويل  النقد  صندوق  لصالح 
بتبجح  السفارات  يف  تدّرس  العاملة  صارت  وهكذا  واملتوحشة. 
وصفاقة ليس بعدها ال صفاقة وال خيانة. والّسفراء، وكأمثالهم من 
البالد وعرضها يركضون، وهم  التائهون، تراهم عىل طول  الشعراء 
يهيمنون.  فهذا فلتامن صانع دستور برمير يف العراق يدخل باسم 
او ما يسمى بدستور  برمير 2,  لُيخيط دستور  الزائف  الربيع  هذا 
14 جانفي 2012. وذاك يُجالس ويجتمع بشباب تونس يف مدينة 
صفاقس يحدثهم عن صناعة املستقبل. واآلخر يتنقل بني الواليات 
يُرشف عىل التظاهرات والندوات، بل لعله يفتتح  بعضها، والناس 
نيام. هكذا هو ربيعهم أو ُخّيل إليهم انّه ربيع. واذا به شتاء أهوج 
أعرج، أجدب، أشوم. كالح مالح جائح. ولعلّه لن يكون مستغربا، 
بل  التطبيع.   نحو  التسابق  مخرجاته  تكون  أن  مستعجبا،  وال 
للقضاء  العلني،  بيعا، وباملزاد  يتلوه  تتلوها هرولة، وبيع  وهرولة 

املمنهج عىل آخر ما تبقى من السيادة الوطنية، والدولة الوطنية.
فليس مستغربا وال مستعجبا دخول / ثورات الربيع العريب / 
إىل حيث هو معّد لها ان تكون. و مبا أن بوصلتها كانت منذ البداية 
انحرافا و تحريفا وتجديفا ضد اتجاهات الرياح الوطنية، فستكون 

ال محالة يف خدمة املرشوع االمربيايل الصهيوين.
والتنافس  والتسابق  الهرولة  نتائجها و مخرجاتها  كانت  لذلك 
عىل التطبيع، يف مقابل ال يشء. بل يف مقابل البيع و زيادة البيع.                       
خروج  كان  وإن  حتى  ونتائج،  مقدمة  عربيا  ربيعا  ليس  أو   
الجامهريالشعبية عفويا و تلقائيا باعتبار مرشوعية حلمها التاريخي 
واملظلومية  والفساد،  االستبداد  منظومة  مع  القطع  أجل  من 
والحقرة، ومشاريع االستعامر واالمربيالية والصهيونية؟                                                             
وبالرغم من الظلم التاريخي، الذي لحق بالشعب العريب، فإنه 
بها  غدر  التي  املؤجلة،  وثوراته  لغضبه  القدر  يستجيب  أن  بد  ال 
سوف  التي  والحقوقويون،  والدميقراطويون،  اإلسالميون  واخرتقها 

لن تبقي ولن تذر.

نحن أعضاء املجلس القطاعي للتعليم 
االسايس بنب عروس املجتمعون يوم 23 / 
10 / 2020 بدار االتحاد الجهوي للشغل 
أمال  األخت  من  كل  بإرشاف  عروس  بنب 
الرضواين عضوة املكتب التنفيذي الجهوي 
بنب  االسايس  للتعليم  الجامعي  والفرع 
القطاعي  للوضع  تدارسنا  وبعد  عروس 

والصحي بالجهة نسجل ما ييل:
للتدريس  الكايف  االطار  توفر  عدم   -

ببعض مدارس الجهة 
- النقص الفادح للعملة بعديد املدارس 

مام احدث اضطرابا عىل سري العمل
بعديد  الصيانة  أشغال  إنجاز  غياب   -

املدارس التي تم االتفاق بشأنها
- عدم توفر التجهيزات الرضورية )من 

آالت ناسخة وأوراق طباعة...(
االجازة  أصحاب  خالص  عدم   -
التطبيقية )دفعة 2019 ( اضافة اىل تأخر 
رصف منحة العودة املدرسية وعدم متكني 
األعوان الوقتيني من قرارات الرتسيم )دفعة 
املتقاعدين  حصول  عدم  وكذلك   )  2017
أكتوبر   01 )تقاعد  تقاعدهم  قرارات  عىل 

)2020
والتطهري  التنظيف  توفري مواد  - عدم 
املتابعة  ونقص  الكافية  بالكمية  والتعقيم 
اصبح  الذي  الصحي  للربوتوكول  الدورية 

غري ذي جدوى
من  املصابة  الحاالت  متابعة  عدم   -

الزمالء ومتكينهم من التحليل مجانا
ورسعة  القطاعي  الوضع  تردي  وأمام 
الرتبوية  املؤسسات  داخل  الوباء  انتشار 
فإننا  الناجعة  بالوسائل  مجابهته  وعدم 

نطالب:
- بتوفري العدد الكايف من العملة داخل 

املدارس 
االبتدائية مبعدل عامل عن كل 3 قاعات

للتعقيم  الكافية  املستلزمات  توفري   -
والتطهري وآالت قيس الحرارة

- مقاومة ظاهرة االكتظاظ الناتجة عن 
االدماج غري املدروس ،التسجيل عن بعد

مهني  مرض   19 الكوفيد  تصنيف   -
الرتبوية  باملؤسسة  العاملني  لكل  بالنسبة 
زمالئنا  ومتتيع  ومربني...(  عملة  )من 
برخص  والحوامل  بأمراض مزمنة  املصابني 

استثنائية
القسم  كراسات  استعامل  رفض   -

والتدارك يف الظرف الراهن
باالصابة  املشبوهة  الحاالت  رصد   -
من  ومتكينهم  املربني  من   19 بالكوفيد 

التحليل املجاين.
وخالص  املالية  الوضعية  تسوية   -
الرتبية  يف  التطبيقية  اإلجازات  اصحاب 
األعوان  ومتكني  النواب  وكذلك  والتعليم 
الوقتني من قرارات الرتسيم )دفعة 2017( 
قرارات  من  املتقاعدين  زمالئنا  ومد 

التقاعد.

 -
القراءة  تحدي  مسابقة  يف  ملشاركة  رفض 
باعتبارها شكال من أشكال التعليم ودعوة 

كل الزمالء اىل مقاطعتها.
- الدعوة اىل عقد هيئة ادارية قطاعية 
العالقة  املطالب  كل  يف  للنظر  مستعجلة 
مع امكانية تعليق الدروس ملدة اسبوعني 

للحد من تفيش املرض.
وقفة  يف  دخولنا  نعلن  فإننا  وعليه 
احتجاجية بكافة مدارس والية بن عروس 
من   2020  /  11  /  06 يوم  ساعتني  ملدة 
الساعة العرشة اىل الساعة منتصف النهار 

احتجاجا عىل:
النقص الفادح للعامل ببعض املدارس 
االجازة  أصحاب  مستحقات  رصف  وعدم 
)دفعة  والتعليم  الرتبية  يف  التطبيقية 
من  املتقاعدين  متكني  وعدم   )2019
قراراتهم وعدم متكني األعوان الوقتيني من 

قرارات ترسيمهم.
التخاذ  استعدادنا  عن  نعرب  كام 
عدم  يف صورة  تصعيدية  نضالية  خطوات 

االستجابة لهذه املطالب امللحة.

بيان املجلس القطاعي للتعليم االساسي بنب عروس 
ووقفة احتجاجية يوم 6 نوفمرب 

كلمة حق    

تذكّر  أن  لإلطارات  االساسية  النقابة  يهم 
بوضعية االطارات املزرية الناتجة أساسا عن :

1. تداول 5 رؤساء مديرين عامني يف ظرف 3 
سنوات و تأثري ذلك عىل استمرارية العمل داخل 

املؤسسة،
2. غياب االمكانيات و الوسائل الالزمة لضامن 

استمرارية العمل مع تحميل املسؤولية.
ظروف  غياب  و  املتدين  التأجري  مستوى   .3

العمل املالمئة.
املنح  مستوى  عىل  التحفيز  عنرص  غياب   .4

والرتقيات.
5. اإلحساس بالظلم بالنسبة لعديد االطارات 
يف ظل قيامهم بوظائف تفوق رتبهم دون تسوية 

وضعياتهم.
توفر  رغم  بالتكليف  التعيني  مواصلة   .6
الرشوط الالزمة للتسميات وما يعنيه من حرمان 

االطار من االستحقاق املادي والتدرج الوظيفي.
تعّمد  أسفها  عن  النقابة  تعرب  بالتايل،  و 
املظامل  رفع  مسار  تعطيل  السابقة  العامة  االدارة 

املسلطة عىل عديد اإلطارات و االبقاء عىل عديد 
الشغورات رغم تعهدها سابقا بتسوية جميع هذه 
تردي  كاملة عن  املسؤولية  الوضعيات، و تحملها 

املناخ االجتامعي و االقتصادي لإلطارات.
االدارة  النقابة  تدعو  تقدم،  ما  خالل  من  و 
الجديدة و من ورائها سلطة االرشاف من  العامة 

وزارة النقل و رئاسة الحكومة اىل :
املؤسسة  إلنقاذ  الالزمة  الحلول  ايجاد   -
بتبني مخطط انقاذ و اصالح شامل و فعال يخدم 

املؤسسة و يراعي مصالح األعوان بكافة أطيافهم
إطارات  خاصة  و  البرشي،  العنرص  ايالء   -
التنفيذ و التسيري، األهمية القصوى يف أي مبادرة 

اصالحية معتزمة،
- الحرص عىل رفع املظامل و الهرسلة املسلطة 

عىل اإلطارات،
و  السابقة  االتفاقات  تفعيل  و  احرتام   -

املضمنة مبحارض جلسات،
مبواصلة  التام  التزامها  عن  النقابة  تعلم  كام 
كافة  مصالح  عن  و  الرشكة  دميومة  عن  الدفاع 

التدابري  منظوريها بجميع السبل املتاحة واتخاذ 
النضالية والتصعيدية املرشوعة.

في ظل المناخ االجتماعي المتردي بالشركة الوطنية للسكك الحديدية

الوضعية املهرتئة ودفاعا عن منظورينا

 *جانب من أشغال املجلس القطاعي للتعليم االسايس بنب عروس

ألف مربوك
نجح بتميز كبري

املجتهد حامدي صربي
نيل  يف  إبن صديقنا محب صربي 

شهادة الهندسة مبالحظة حسن جّدا.
أحر تهاين كل النقابيني.
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يناهز  ما  املنتصبة يف سوسة  بالساحل  اآللية  املعامل  مؤسسة  تشّغل 
450 عامال وعاملة وهي مؤسسة عريقة تأسست منذ سنة 1962 حيث 
لفائدة   2008 سنة  خوصصتها  متت  إن  إىل  العام  للقطاع  تابعة  كانت 
مجمع الوكيل يف إطار الخضوع المالءات صندوق النقد الدويل الذي فرض 
»برنامج اإلصالح الهيكيل« لتنطلق منذ تلك السنة رحلة املتاعب لعملة 
املؤسسة  صاحب  أغلق   2020 مارس  شهر  أواخر  ومنذ  املؤسسة،  هذه 
األبواب ليجد العامل أنفسهم يف بطالة قرسية، ورغم أن املؤسسات التي 
أنشطتها وفتحت  استأنفت  بالبالد  العام  الصحي  الحجر  فرتة  أغلقت يف 
أبوابها مجددا للعامل فإن صاحب مؤسسة املعامل اآللية بالساحل رفض 
استئناف العمل مام اضطر العامل والعامالت بهذه املؤسسة إىل الدخول 
يف سلسلة من الوقفات االحتجاجية بتأطري وتوجيه من النقابة األساسية 
والجامعة  بسوسة  للشغل  الجهوي  االتحاد  مع  وبالتنسيق  للمؤسسة 
العامة للمعادن وااللكرتونيك، وذلك منذ أواخر شهر ماي 2020 وكانت 
يف كل مرة تنتهي االحتجاجات بتنظيم جلسات عمل مع اإلدارة العامة 
وآمالهم  العملة  انتظارات  ودون  سلبية  ظلت  النتائج  أن  غري  للمؤسسة 
حيث توخت اإلدارة العامة سياسة التسويف واملامطلة ربحا للوقت، ويف 

األثناء مل ترصف أجور العامل منذ شهر ماي.
آخر الجلسات التفاوضية مل تختلف نتائجها غام سبقها، فرغم انعقاد 

سوسة  والية  مبقر  جلسة 
محمد  األخ  وبحضور 
األمني  البوغديري  عيل 
املسؤول  املساعد  العام 
واألخ  الخاص  القطاع  عن 
عام  كاتب  الربباري  الطاهر 
للمعادن  العامة  الجامعة 
وبحضور  وااللكرتونيك 
الجهوي  التنفيذي  املكتب 
بسوسة يتقدمهم األخ قاسم 
األساسية  والنقابة  الزمني 
 24 يوم  وذلك  للمؤسسة 

جوان 2020 ودامت أكرث من ست ساعات حيث تشبث الطرف اإلداري 
بإدخال العامل يف بطالة فنية ملدة ثالثة أشهر بداية من شهر جوان ورصف 
65 باملائة من األجور، وباملقابل ورغم هذا املقرتح الذي ال يغطي حاجيات 
العامل قبل به الطرف النقايب إميانا منه برضورة ضامن دميومة املؤسسة 
رغم أنه مقرتح مجحف يف حق منظوريه ومل يطلب الطرف النقايب سوى 
تنزيل أجور العملة لشهر ماي، ومع ذلك ونحن يف أواخر شهر ديسمرب 

فإن اإلدارة العامة لهذه املؤسسة مل تف مبا تعهدت به يف محرض جلسة 
24 جوان 2020، ومل ترصف للعامل أجرة شهر ماي، وهو ما اضطر العامل 
بقيادة النقابة األساسية للمطالبة بتعيني مترصف قضايئ عىل رأس اإلدارة 
العامة للمؤسسة وقد تم إيداع مطلب يف الغرض لدى وزارة الصناعة منذ 
الوزارة واىل اآلن مل تحرك ساكنا ومازال  ما يقارب أكرث من شهر غري أن 

امللف طي النسيان أو التجاهل.

مستغلة الوضع الوبائي:

مؤسسة املعامل اآللية بالساحل مغلقة منذ 
شهر ماي والعمال دون أجور

وجه  االتحاد الجهوي للشغل بالقرصين نداء استغاثة بسبب ما آل إليه 
الوضع الصحي يف الجهة والذي يُنذر بكارثة حقيقية.

وأكد اتحاد الشغل أن املستشفى الجهوي واملستشفيات املحلية أصبحت يف 
حالة عجز تام عىل استقبال املرىض وإيوائهم.

ونقص  الطبي  وشبه  الطبي  اإلطار  يف  الفادح  النقص  عن  البيان  وتحدث 
املعدات الوقائية التي نفذت متاما.

املؤسسات  وأروقة  ممرات  املحقق يف  املوت  سيواجهون  املرىض  إن  وقال 
الصحية، داعيا يف هذا السياق إىل رضورة توفري املعدات الرضورية بشكل عاجل 

درءا لكارثة حقيقية باتت تهدد الجهة.
الحكومة  رئيس  إىل  املسؤولية  بالقرصين  للشغل  الجهوي  االتحاد  وحّمل 
توفري  وخاصة  املناسبة  الحلول  بتقديم  اإلرساع  عدم  صورة  يف  الصحة  ووزير 

وسائل الوقاية ودعم اإلطار البرشي.
إذ مع التزايد اليومي لعدد املصابني اصبح املستشفى الجهوي واملستشفيات 
تعكرا  الوضع  وازداد  إيوائهم  املرىض  استقبال  عىل  تام  عجز  حالة  يف  املحلية 
يف ظل النقص الفادح يف االطار الطبي وشبه الطبي وقص معدات الوقاية اذ 
واروقة  ممرات  يف  املحقق  املوت  مرضانا  وسيواجه  متاما  نفذت  املعدات  ان 
فقدان  بسبب  االسعافات  الحصول عىل  يتمكنوا من  ولن  الصحية  املؤسسات 

وسائل الوقاية لالطار الطبي وأعوان الصحة.
اي  يحتمل  ال  عاجل  بشكل  الرضورية  املعدات  تقديم  منكم  نطلب  اننا 
لكارثة  ودرءا  الصحية  باملؤسسات  والعاملني  املواطنني  ألرواح  حامية  تأخري 

حقيقية باتت تهدد الجهة.
ان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين يؤكد عىل التعاطي 
مع هذا الوضع بشكل استثنايئ وجاد نظرا للحالة املرتدية التي تعيشها مؤسساتنا 

الصحية العمومية ولغياب مؤسسات استشفائية خاصة قد تعاضدها.
االرساع  عدم  صورة  يف  املسؤولية  ونحّملكم  االستغاثة  هذه  اليكم  نرفع 
البرشي  االطار  ودعم  الوقاية  وسائل  توفري  وخاصة  املناسبة   الحلول  بتقديم 

وتوفري االدوية.
* بيان

أصدر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين ـ خالل أسبوع 

واحد ـ البيان الثالث بعد نداء االستغاثة الذي وجهناه بتاريخ 2020/10/21 اىل 
السيد رئيس الحكومة والسيد وزير الصحة منبهني اىل خطورة الوضع الوبايئ 
واستفحال  واملعدات  االطار  نقص  بسبب  جهويا  الصحية  املنظومة  وانهيار 

العدوى.
فإىل اين تدفع بنا الحكومة؟ أم أن لرئيسها الذي مىض منذ عرشين يوما 
عىل قرار اعفاء وايل الجهة ومعتمد سبيطلة ورئيس منطقة االمن فيها ان يتذكر 
انه احدث فراغا رهيبا يف التسيري وادارة شؤون الجهة يف وضع اشبه ما يكون 

بحالة الحرب؟
أمل يبلغه بأن عصابات االجرام والنهب اغلقت يوم 2020/10/23 الطريق 
املواطن  عىل  اتاوة  وفرضت  سبيطلة  مدخل  مستوى  عىل   13 رقم  الوطنية 

وسلبتهم اموالهم وامتعتهم وهواتفهم الجوالة يف واضحة النهار.
أمل ترد عليه تقارير لتشعره بأن غضب اهالينا بلغ منتهاه وقد تنفلت االمور 
اىل ما ال يحمد عقباه؟ أم ان حقل رؤياه مل يطل اال شبابنا املعتصمني بتونس 
منذ اشهر طالبني حقهم يف الشغل ويف الحياة فحرك آلة القمع هناك لتنكل بهم 

وتحتفظ ببعضهم رهني االيقاف.
العائيل معطل منذ 3 سنوات وال  للتنظيم  النموذجي  أمل يعلم بأن املركز 
تتوفر فيه ادىن مقومات العمل وننتظر منذ مدة ان يتكرم السيد الرئيس املدير 
للمندوب  االلحاق  قرار  ان مييض  املرض  للتأمني عىل  الوطني  للصندوق  العام 

الجهوي حتى يتمكن من مبارشة مهامه وترصيف شؤون املندوبية؟
ملاذا مل يبادر بالتنقل اىل والية تستغيث وتنئ تحت وجع الفقر والتهميش 
ويبادر بإجراءات ترد اىل جهة قدمت كوكبة من الشهداء سنة 2011 حتى يصل 
هو ومن سبقه ومن سيليه اىل دفة الحكم؟ ام ان هذه الجهة حطب النار ال 

غري؟ هل قدرنا ان نكون  أو ملن يضحي وآخر من يستفيد؟
البطالة تتزايد والجرمية تسترشي والفقر االسود يخيّم عىل كل قرية وريف 
وابناءنا يغادرون مقاعد الدراسة مبكرا وشبابنا تلفظه قوارب املوت اىل حيتان 
املتوسط يف هجرة البحث عن الرغد املوهوم وحكومتنا املوقرة غري مبالية وغري 

مكرتثة.
احذروا غضبنا فصربنا نفذ

الوضع الصحي بالقصرين:

 االتحاد الجهوي للشغل يطلق نداء استغاثة 
ويُحذر من كارثة حقيقية

الصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة االجتماعية يرد على 
الوقفة االحتجاجية ملتقاعدي 

قمرق الدخان 
تفاعال مع العريضة الصادرة بجريدة الشعب بتاريخ 22 أكتوبر 
2020 بعنوان وقفة احتجاجية ملتقاعدي قمرق الدخان والتي يطالب 
بتعديل جراياتهم عىل  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  متقاعدو  فيها 
واملتمثلة  املبارشين  نظرائهم  لفائدة  اقرارها  تم  التي  الزيادة  أساس 
يف الرتفيع يف منحة الهندسة والزيادة العامة يف األجور بعنوان سنة 
2020 يترشف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة االجتامعية بتقديم 

التوضيحات التالية:
الصندوق قانون تعديل  الهندسة يتعذر عىل  بالنسبة اىل منحة 
جرايات متقاعدي الوكالة عىل النحو املطلوب طبقا ملقتضيات الفصل 
األول من األمر الحكومي عدد 73 لسنة 2020 املؤرخ يف 14 فيفري 
2020 الذي ينص عىل الرتفيع يف مقادير منحة الهندسة املخولة لفائدة 
مقتضياته  تشمل  ومل  العمومية  اإلدارات  ملهنديس  املشرتك  السلك 
مبا  االدارية  الصبغة غري  ذات  العمومية  واملنشآت  املؤسسات  أعوان 
يف ذلك املنشآت التي تعتمد نظام تأجري الوظيفة العمومية عىل غرار 

الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد.
أما بالنسبة اىل الزيادة العامة يف األجور بعنوان سنة 2020 فقد 
والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  من  مراسلة  الصندوق  مصالح  تلقت 
بتاريخ 14 أكتوبر 2020 حول تعديل جرايات املتقاعدين الراجعني لها 
بالنظر وفقا ملقتضيات األمر الحكومي عدد 767 لسنة 2020 املتعلق 
بالزيادة يف أجور أعوان الدولة والجامعات املحلية وعليه فقد تولت 
وسيقع  الوكالة  متقاعدي  جرايات  تعديل  دراسة  الصندوق  مصالح 
القادمة وذلك  للفرتة  للجرايات  التعديل اآليل  برنامج  إدراجها ضمن 

وفقا للتميش املعتمد.
* مديرة االتصال والتعاون الدويل 
بسمة خذيري 
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تغيري صيغة طلب العروض
قامت  وقد  صفاقس.  جنوب  قرقور  مبنطقة  سيقام  املرشوع  فهذا 
الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه »الصوناد« بإبعاد كل املؤسسات 
املياه بصفاقس  انجاز مرشوع محطة تحلية  التونسية من طلب عروض 

لتختار رشكة اجنبية مقابل مبالغ مالية تجاوزت املعقول.
وقد رفضت لجنة الصفقات العمومية هذه الصفقة، معتربة ان املبلغ 
غري  الصعب  االقتصادي  الظرف  هذا  يف  األجنبية  للرشكة  سيمنح  الذي 
االوساط  من  وعدد  الفالحة  بوزارة  االرشاف  سلطة  عربت  كام  معقول، 
الحكومية واملهنيني يف االشغال العامة عن رفضها أيضا للصفقة املذكورة. 

باإلضافة اىل رفض عديد االوساط داخل رشكة الصوناد نفسها. 
ويف هذا االطار دعت الجامعة الوطنية للبناء ان يكون لرشكة الصوناد 
وطاقاتها  لكفاءاتها  القيمة  ويعطي  تونس  مصالح  يحمي  اخر  توجه 
تغري صيغة طلب  من خالل  وذلك  مستواهم،  تحسني  ويساعدهم عىل 
العروض للمرشوع اما بتقسيمه لعدة أجزاء، وتقوم كل رشكة يف تونس 
تنفيذ  يتم  ان  اشرتاط  خالل  من  او  اختصاصها  حسب  جزء  كل  بتنفيذ 

املرشوع بشكل مشرتك بني رشكة تونسية واجنبية. 
وتقدر طاقة محطة تحلية مياه البحر بصفاقس مبائة ألف مرت مكعب 

يف اليوم يف مرحلة أوىل  لتصل اىل  200 ألف م3 يوميا يف مرحلة ثانية.
وستساهم هذه  املحطة يف مجابهة النقص الفادح يف مياه الرشب يف 
بها  ساكن  املليون  قرابة  تزويد  وتامني  نوعيتها  وتحسني  صفاقس  والية 

بشكل منتظم إىل حدود سنة 2035.
 ومتتد فرتة االنجاز عىل مدى عامني ونصف ، عرب مساهمة من ميزانية 
الدولة بقيمة 130 مليون دينار وحوايل 800 مليون دينار يف شكل قرض 
من الوكالة اليابانية للتعاون الدويل )جايكا( يقع اسرتجاعه عىل مدى 25 

سنة.
الجامعة   رئيس  الكسيبي   جامل  السيد  قال  املوضوع،  هذا  وحول 
الوطنية  للبناء  واألشغال ان إعطاء الصفقة   ملجموعة رشكات أجنبية 
هو رضب للمؤسسات التونسية  حيث كان من األجدر  ويف ظل الظروف 
االقتصادية الصعبة التي متر بها البالد  ان تقع  دعوة الرشكات التونسية  
لتامني مثل هذه اإلنشاءات. فعديد مكاتب الدراسات  التونسية   تتمتع 
اىل  االلتجاء  ميكن  كام  املساعدة،  عىل  قادرة  املجال  يف  عاملية   بخربة 

املكاتب االجنبية  للمساعدة .
املالية  التكلفة  من  التخفيض  باإلمكان  أنه  الكسيبي  السيد  وأضاف 
العالية ملرشوع  انجاز محطة صفاقس فعديد الدول فرضت عىل رشكات 
للظروف  نظرا  عروضها  يف  تخفيضا  املحطات  مثل هذه  النجاز  تقدمت 
طلب   بإعادة  أخرى   دول  قامت   حني   يف  بها   متر  التي  االقتصادية 
النجاز  باملائة   10 بحوايل  تخفيض  الحصول عىل  من  ومتكنت  العروض  

محطة مشابهة ملحطة صفاقس .

تكلفة عالية للصفقة 
ومن جهته، اعتربعامد السلطاين  مهندس مختص يف مثل هذه املحطات،  

أن العرض  الفائز بالصفقة  مشط  وهو ما دفعه  ملراسلة 
للتكلفة  ليلفت نظرها   العمومي  مؤخرا   الطلب  هيئة  
العالية  للصفقة  التي فازت بها مجموعة رشكات  اجنبية   

مببلغ يعادل 900 مليون دينار.
مامثلة   محطة  انشاء  تكلفة    ان  السلطاين  عامد  وبني 
يف السوق العاملية  من نفس حجم محطة صفاقس   اي 
حوايل 200 ألف  مرت مكعب  يف اليوم   تقدر بحوايل ألف 
الجملية  التكلفة  الواحد  مام يجعل  املكعب  للمرت  دوالر 
200  مليون   دوالر اي ما يعادل  حوايل 550 مليون دينار 
تونيس. وهكذا  يكون الفارق بني املبلغني كبري جدا  ويصل 
اىل  350 مليون دينار ستُدفع للرشكات األجنبية  من دون 

سبب.
املياه  الوطنية الستغالل وتوزيع  الرشكة  اعتمدت   وقد 
املشاركة  للرشكات  السنوي  العائد  األدىن  الحد  رشط  عىل 
يف املناقصة بحوايل 200 مليون يورو عىل مدى 5 سنوات 
وهو حسب السيد عامد السلطاين  اكرث رصامة  وانتقائية 
   JICA الياباين  املمول  توجهات  مام هو منصوص عليه يف 
التلقايئ ليس فقط  واعتامد هذا الرشط  أدى  اىل االلغاء 
األجنبية  الرشكات   من  لعدد  بل   التونسية   للرشكات 
مراسلة  املمكن  من  فانه  الخبري  نفس  وحسب  املنافسة: 
االقتصادية  لألزمة  نظرا  املناقصة  إعادة  وطلب     JICA
الحالية  والحد من الفارق بني التكلفة ومبلغ القرض املتفق 

عليه مع اإلشارة اىل انه تم تغيري احدى  الرشكات الفائزة باملناقصة بعد 
اآلجال  وهذا  يف حد ذاته  سبب يف إمكانية  بطالن الصفقة.  

ويرى الخبري  عامد السلطاين  ان االستعجال مل يتامش من األول  مع 
أجال إسناد الصفقة  حيث تطلب ذلك 3 سنوات وكان باإلمكان إسنادها 
يف  سنة واحدة فقط لو متت عملية فرز العروض من قبل الرشكة  الوطنية 

الستغالل وتوزيع  املياه دون تأخري  بسنتني .
مرشوعي   انجاز  فان  للمياه   املتأكدة   صفاقس  حاجة  بخصوص  اما 
معالجة   ومحطة  التنفيذ  قيد  هي  التي  بسوسة   املياه  تحلية   محطة 
املايئ  العجز  من  سيخففان   اإلسناد   مرحلة  يف  وهي  الكربى   القلعة 

لصفاقس  يف األعوام األوىل  اعتبارا من سنة 2023.
يف  النظر  إلعادة  مختلفة   أطراف  ومن  العديدة   املطالبات   ورغم  
الصفقة فان القامئني عىل الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه مرصون 
اإلرصار  هذا  التساؤالت حول  عديد  يطرح  ما  وهو  املرشوع  تنفيذ  عىل 
رغم انه سيكلف الدولة التونسية  أكرث من 350 مليار  هذا  اىل جانب   
التي متر مبراحل  صعبة  التونسية   الرشكات  أوضاع  تأزيم  املساهمة يف 
من  بتمكينها  املساندة   الدولة   من  ترتقب  وهي  كورونا  فريوس  بفعل 

انجاز املشاريع الوطنية الكربى.

رشكة تركية عىل الخط
وفيام يتعلق باملرشوع الثاين وهو بناء اكادميية للرشطة مبدينة النفيضة، 

فقد اسند لرشكة تركية لتقوم بانجازه.
واألشغال  البناء  ملٔوسسات  الوطنية  النقابية  الغرفة  رئيس  دعا  وقد 
هذا  صفقة  إبطال  إىل  التونسية  الحكومة  فخفاخ،  مهدي  العمومية، 

املرشوع ملا يف ذلك من دواع أمنية واقتصادية، وفق تقديره.
الرشطة يف  أكادميية  بناء  يف  الرتكية    Bozdemir حيث رشعت رشكة 
مدينة النفيضة بتمويل من الخارجية األمريكية و ذلك بعد اإلفراج عن 
القسط األول بتأخري 8 سنوات. وسينفذ مرشوع هذه األكادميية يف مدينة 
النفيضة بوالية سوسة عىل مدار أربع سنوات وعىل مساحة مثانني هكتارا.

و  البناء  ملٔوسسات  الوطنية  النقابية  الغرفة  إن  فخفاخ  مهدي  وقال 
االشغال العمومية مل تكن عىل علم بطلب العروض املتعلق ببناء مرشوع 
طلب  أن  إىل  منوها  أمرييك،  بدعم  النفيضة  مبنطقة  الرشطة  أكادميية 

الطرف  باعتبارها  أمريكا  يف  صدر  قد   ، املرشوع  بهذا  املتعلق  العروض 
 Bozdemir إعالم رشكة  من  أمريكا  يف  الرتكية  السفارة  ومتكنت  املمول 

الرتكية  بهذا العرض.
واستغرب فخفاخ من عدم إعالم الغرفة النقابية ملؤسسات البناء عن 
السفري  إىل  أوىل  بدرجة  املسؤولية  محمال  بأمريكا،  تونس  سفارة  طريق 

التونيس بواشنطن وإىل وزارة الخارجية.
كام عرب ذات املتحدث عن استغرابه من متكني رشكة أجنبية من بناء 
مؤسسة أمنية، معتربا أن ذلك قد ميس من رسية العمل األمني يف تونس.

التونسية من قبل  للمٔوسسة  إهانة  الصفقة  املتحدث أن هذه  واعترب 
الدولة التونسية ممثلة يف وزارة الداخلية صاحبة املرشوع اوال، ويف وزارة 
التعاون الدويل التي ارشفت عىل تأمني متويله ثانيًا ، و يف وزارة الخارجية 

يف شخص سفارتنا يف واشنطن و مصالحها االقتصادية و التجارية أخريًا.
انه قد يكون وراء الصفقة محاباة سياسية تربط  وتتجه الشكوك اىل 
املرشوع  منح هذا  املمكن  كان من  أنه  اذ  تونس،  وأحزاب يف  تركيا  بني 
إىل أربعة أو خمسة رشكات مقاوالت تونسية وهو ما من شأنه أن يحرك 
بناء  مواد  عن رشاء  فضال  شغل  مواطن  وتوفري  الوطني  االقتصاد  عجلة 

تونسية.
من  البناء  مواد  كل  تستعمل  تركية  املرشوع لرشكة  منح هذا  ويعترب 
تركيا هو مبثابة غزو تريك لقطاعات أخرى من االقتصاد التونيس. ومل تصدر 
الحكومة إىل حد اآلن أي توضيح رسمي يخص انطالق رشكة أجنبية يف 
و  التونسية.  الرشطة  عنارص  تدريب  فيها  سيتم  أمنية  مؤسسة  تشييد 
سيتم انجاز هذا املرشوع  عىل مدى 4 سنوات وتساهم الواليات املتحدة 
و ميتد  دينار.  مليون   100 تكلفته  حوايل  تقدر  و   االمريكية يف متويله 
املرشوع عىل مساحة 82 هكتارا بطاقة استيعاب تصل اىل 1800 مرتبص  

بالتعاون مع الواليات املتحدة.
كام ستوفر هذه االكادميية تكوينا نظريا وتطبيقيا وبيداغوجيا لقوات 
وفق  املكونني  وتكوين  الخاصة  الوحدات  تدريب  اىل  باالضافة  االمن 
اثارت  وقد  مستحدثة..  تدريبية  برامج  عىل  وباالعتامد  دولية  معايري 
طرف  من  غاضبة  فعل  ردة  املرشوع  هذا  انجاز  يف  االنطالق  مسالة 
ملؤسسات  النقابية  الغرفة  وعربت  الوطنية.  املقاوالت  ورشكات  املهنيني 
بهذه  اسناد مرشوع  استغرابها من كيفية  العمومية عن  البناء واالشغال 
من  التونسية  الرشكات  واقصاء  اجنبية  رشكة  اىل  والخطورة  الحساسية 

إسناد صفقات المشاريع الكبرى لشركات أجنبية، يفجر أزمة في تونس

طلبات عروض يف الخفاء وأخرى موجهة ونفقات مالية تفوق حدود املعقول 
  يف الوقت الذي تشكو فيه تونس من ارتفاع حاد يف عدد العاطلني عن العمل، ومن تدهور حاد يف االقتصاد ونقص 
يف احتياطي العملة الصعبة وغريها من املشاكل واألزمات، نجد ان 40 باملائة من املشاريع الكربى تسند لرشكات اجنبية 

عوضا عن التونسية. 
وقد خلف ذلك استياء واسعا يف صفوف املهنيني التونسيني سيام وان الصفقات كانت عىل املقاس وموجهة بناء عىل 

محاباة للرشكات األجنبية وترضية الطراف معينة.
ويتعلق املرشوع األول مبحطة تحلية املياه بصفاقس والذي اسند ملجمع يتكون من ثالث رشكات اجنبية.

*نسخة من املراسلة املوجة إىل مجلس نواب الشعب

تعزية
واملكتب  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  أرسة  تتقدم 
التنفيذي وجميع موظفي االتحاد وجريدة الشعب بأصدق 
االدارة  بقسم  املوظفة  السحباين  دليلة  لألخت  التعازي 
واملالية باالتحاد العام التونيس للشغل عىل أثر وفاة زوجة 
البلديات  فرع  السحباين  شكري  النقايب  املرحوم  أخيها 
بوافر  الفقيدة  يتغمد  أن  تعاىل  الله  من  نطلب  ببنزرت. 

الرحمة واملغفرة.وانا لله وانا إليه راجعون.

حياة الغامني 
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الصفقة.
ومل تكن الرشكات التونسية عىل علم 
يف  طرح  الذي  العروض  بطلب  حتى 
باعتبارها  االمريكية  املتحدة  الواليات 
للرشكات  يتسن  ومل  املمول،  الطرف 
البناء واملقاوالت  التونسية املختصة يف 
وحصلت  العروض  طلب  عىل  االطالع 
عىل العرض رشكة تركية أسندت بدورها 
اطار  تونسية يف  املرشوع لرشكة  انجاز 
الغرفة  رئيس  أكده  ما  وفق  املناولة 
واملقاوالت  البناء  ملؤسسات  النقابية 
لبيان  إصدارها  ورغم  فخفاخ.  مهدي 
استنكارها  عن  فيه  عربت  رسمي 
الجهات  ان  اال  الصفقة،  لهذه  ورفضها 
تقدم  ومل  تتحرك  مل  التونسية  الرسمية 

أي تفسري وال توضيح.
توسعة مطار قرطاج الدويل

أسندت  اسرتاتيجي،  مرشوع  وثالث 
فيه الصفقة لرشكة اجنبية، هو مرشوع 
الدويل.  قرطاج  تونس  مطار  توسعة 
واملهنيون  االخصائيون  اقيص  حيث 
واملكلفني بالرقابة والحرص عىل الجودة 
العام  املال  ادارة  يف  التحكم  وحسن 

وتجنيب الدولة كل شبهات الفساد.
املهندسني  هيئة  اكدت  وقد 

للحساب  املامرسني  املعامريني  للمهندسني  الوطنية  النقابة  املعامريني، 
البناء  الوطنية ملؤسسات  التونسيني والجامعة  الخاص، عامدة املهندسني 
واألشغال العمومية، رفض محاولة بعض مؤسسات الدولة االنفراد بالقرار 

يف مرشوع توسعة مطار تونس قرطاج الدويل.
وحذرت الهيئات املهنية املذكورة ،يف بيان مشرتك، من خطورة تخيل 

الدولة واملؤسسات العمومية عن هذا التميش عرب ارساء منظومة اقتناء 
مشاريع جاهزة بنظام »املفتاح يف اليد«.

وعربت عن رفضها التام الجراءات طلب العروض هذا  يف صيغته الحالية 
»مفتاح يف اليد« وطالبت بتعديله شكال ومضمونا وحثت مختلف هذه 
الهيئات املهنية، عىل رضورة تقديم مصلحة الوطن بالتعويل اساسا عىل 
الكفاءات الوطنية من مهندسني معامريني ومهندسني ومقاولني وصناعيي 

بناء بدل تكريس تغول الرشكات االجنبية 
الوطنية  الطاقات  حساب  عىل  الكربى 
الدولة  موارد  استعامل  رضورة  مربزين 
داخل البالد عوض اهدار املال العام لصالح 
فيها  اثبتت  مجاالت  يف  االجنبية  الرشكات 
فيها.  جدال  ال  نجاعة  التونسية  الخربات 
ودعت اىل رضورة تطبيق القوانني املنظمة 
بها  املعمول  االجراءات  واحرتام  للقطاع 
وترشيك الهيئات املهنية يف صياغة التميش 
اختصاصها  مجال  يف  اعتامده  يجب  الذي 
رفضهم  عن  معربين  املشاريع  مختلف  يف 
االنفراد  الدولة  مؤسسات  بعض  ملحاولة 
واملهنيني  األخصائيني  واقصاء  بالقرار 
الجودة  عىل  والحرص  بالرقابة  املكلفني 
العام  املال  ادارة  يف  التحكم  وحسن 

وتجنيب الدولة كل شبهات الفساد.
االلتزام  عىل  بيانها،  يف  الهيئات  وأكدت 
بالدفاع عن سيادة الدولة والقرار الوطني 
سواء  للغري  القرار  تفويض  عن  واالمتناع 
اجنبية  رشكات  او  ممولة  جهات  كانت 
لالنجاز عىل حساب مصلحة الوطن خاصة 
بطبيعة  سيادية  صبغة  يكتيس  املطار  وان 
لدى  البالد  واجهة  ميثل  حيث  وظيفته 

الزائر.
واستغربوا من ان ال تقع دراسة مرشوع 
جوانبه  مختلف  مبعالجة  وذلك  الدويل  قرطاج  تونس  مطار  توسعة 
والبعيد  واملتوسط  القريب  املدى  عىل  والفنية  واالقتصادية  العمرانية 
واملوقع  جهة  من  للنقل  العاملية  السوق  متطلبات  باالعتبار  االخذ  مع 
االسرتاتيجي لتونس كبوابة بني افريقيا وبلدان شامل املتوسط من جهة 

أخرى.
القمودي..«يجب  الدين  بدر  بالربملان  الفساد  مكافحة  لجنة  رئيس 

مراجعة بنود الصفقة 
وحول املشاريع الثالثة وما اثارته من أزمات داخل البالد بعد ان اقصيت 
الرشكات التونسية من املشاركة يف طلبات عروضها، افادنا النائب بالربملان 
عن حركة الشعب ورئيس لجنة مكافحة الفساد، بدر الدين القمودي انه 
من غري املعقول واملقبول ان متنح  تونس التي تعيش انكامشا اقتصاديا 
الكربى  مشاريعها  العمل،  عن  العاطلني  عدد  يف  مقيتا  وارتفاعا  حادا 

لرشكات اجنبية. 

بيان 

ارفعوا ايديكم عن القضاء، 
كفوا عن اإلبتزاز

علمنا أن  أعضاء من املجلس األعىل للقضاء محسوبني عىل 
عىل  ومساومات  ضغوطات  مامرسة  بصدد  النهضة   حركة 
عىل  اجباره  بهدف  رئيسه  عىل  وبالخصوص  املجتمع  املجلس 
مراجعة القرار الذي اتخذه بإعفاء البشري العكرمي من خطة 

وكيل للجمهورية لدى املحكمة االبتدائية بتونس.  
النهضة  حركة  ارصار  أخرى  مرة  تؤكد  املامرسات  هذه  ان   
العقاب   من  االفالت  لتأمني  القضاء  عىل  يدها  وضع  عىل 
يف  املتهمني  الغنويش  راشد  رأسهم  عىل  قياداتها   من  لعدد 
واغتيال  الرسي  الجهاز  القضايا يف مقدمتها قضايا  العديد من 
الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي. ان حزب الوطنيني 

الدميوقراطيني املوحد :
استقاللية  تهدد  التي  املحمومة  املساعي  بهذه   يندد   *

القضاء. 
* يشد عىل أيادي كل أعضاء املجلس األعىل للقضاء الرشفاء 
الصامدين يف الدفاع عن استقالل القضاء واملتصدين ملحوالت 

توظيفه وتركيعه.
حزب الوطنيني الدميقراطيني املوحد 

إقصاء الشركات التونسية وحرمانها من صفقات املشاريع 
الكربى وتبجيل شركات أجنبية  ..هل وراءها خيوط سياسية؟ 

الجمهورية التونسية 
وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية
املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني 

إعالن طلب عروض دويل عددد 09 / 2020 اعالن 02 
إحداث وتجهيز مسلخ مبعتمدية بنقردان 

يف نطاق تنفيذ مرشوع التنمية الزراعية والرعوية وتطوير منظومات االنتاج لسنة 2020 تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
مبدنني االعالن عن طلب عروض عدد 09 / 2020 اعالن 02 إلحداث وتجهيز مسلخ مبعتمدية بنقردان.

يتم متويل املرشوع عىل النحو التايل:
املبلغ خايل من األداء عىل قرض ايفاد

مبلغ إلداء عىل القيمة املضافة عىل ميزانية الدولة:
فعىل الراغبني يف املشاركة االتصال باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني )مكتب الضبط املركزي( اثناء أوقات العمل االداري 
قصد سحب كراس الرشوط أو بطلب كتايب عىل الربيد االلكرتوين للمندوبية orda medenine@ iresa agrinet tn مقابل دفع مبلغ 
)200( دينارا ال يرجع لفائدة قابض الترصف يف املؤسسات العمومية )حساب جاري رقم 1686760 ( )مع رضورة إرفاق وصل الخالص 

مع الطلب االلكرتوين(.
كام ميكن املشاركة عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »تونيبس« ويف هذه الحالة يتعني إرسال الضامن الوقتي والنظري 

من السجل الوطني للمؤسسات ووصل خالص مائتي دينار خارج الخط وذلك يف أجل قبول العروض.
تصل الظروف املحتوية عىل العروض الفنية واملالية عن طريق الربيد مضمونة الوصول أو عن طريق الربيدالرسيع أو تسلم مبارشة 
اىل مكتب الضبط التابع للمندوبية مقابل وصل ايداع باسم السيد املندوب الجهوي للتنمية الفالحية، شارع 2 ماي 1966 طريق تطاوين 

4119 مدنني حاملة لعبارة ال يفتح طلب عروض عدد 09 / 2020 إحداث مسلخ ببنقردان، أو تتم املشاركة عرب منظومة تونيبس.
حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 20 / 11 / 2020 عىل الساعة العارشة صباحا  وختم مكتب الضبط يشهد عىل ذلك.

يتضمن الظرف الخارجي اىل جانب العرضني الفني واملايل والوثائق االدارية املنصوص عليها بالفصل عدد 10، وثيقة الضامن الوقتي 
الذي حدد مببلغ قدره 60.00 دينار.

تسلم جميع الوثائق املذكورة أعاله يف نسختني من ضمنها نسخة أصلية تحمل كالهام تأشرية صاحب الصفقة عىل جميع الصفحات 
وإمضائه وختمه يف آخر صفحة مع بيان التاريخ.

يجب ان تحرز العروض طبقا للنامذج املبينة بكراسات الرشوط.
وال تقبل الظروف الواردة بعد التاريخ والساعة املحددين لقبول العروض كام يقيص آليا كل عرض مل يقدم الضامن الوقتي.

يصبح املشاركون ملزمون بعروضهم ملجرد تقدميها ملدة مائة وعرشون )120( يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل محدد لقبول 
العروض.

تفتح الظروف يف جلسة علنية مبقر املندوبية بتاريخ 20 / 11 / 2020 عىل الساعة العارشة صباحا. 
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ويغطي املؤرش فرتة 10 سنوات انتهاء بـ 31 أوت ،2019 حيث تبني 
مقتل 318 صحفيًا بسبب عملهم يف جميع أنحاء العامل ويف ٪86 من 
هذه الحاالت مل تتم مقاضاة الجناة بنجاح. ويف السنة الفارطة سجلت 

لجنة حامية الصحفيني إفالتاً كامالً من العقاب يف ٪85 من الحاالت.
تاريخياً، كان هذا الرقم أقرب إىل ٪90؛ ويعكس العامان املاضيان 
تحسًنا طفيًفا، حيث متثل 13 دولة عىل املؤرش أكرث من ثالثة أرباع 
)222( إجاميل جرائم قتل الصحفيني التي مل تُحل خالل فرتة املؤرش. 

حامية  للجنة  التابع  العقاب  من  اإلفالت  مؤرش  حسابات  وتبنى 
الصحفيني عىل عدد جرائم قتل الصحفيني التي مل تُحّل كنسبة مئوية 
من مجموع العدد السكاين لكل دولة، وتعرّف لجنة حامية الصحفيني 
القتل عىل أنه قتل متعمد لصحفي معني انتقاما من عمل الضحية. 
أو  املعارك  يف  قتلوا  الذين  الصحفيني  حاالت  املؤرش  هذا  يشمل  وال 
إىل  تتحول  التي  االحتجاجات  تغطية  مثل  مبهام خطرية  القيام  أثناء 

أعامل عنف.
وتعترب القضايا غري محلولة عندما ال يتم الحصول عىل إدانة، حتى 

لو تم التعرف عىل املشتبه بهم وهم رهن االعتقال.
ويؤدي االفالت من العقاب اىل مزيد من جرائم القتل كام أنه دليل 
عىل تفاقم الرصاع وعىل تداعي القانون واالنظمة القضائية، لذا تخىش 
اليونسكو أن يؤدي االفالت من العقاب اىل زعزعة مجتمعات بكاملها 

من جرّاء اخفاء انتهاكات خطرة لحقوق االنسان والفساد والجرائم.
ويدين قرار جمعية األمم املتحدة  جميع الهجامت والعنف ضد 
الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعالم، وتحث أيضا الدول األعضاء عىل 
بذل قصارى جهدها ملنع العنف ضد الصحفيني والعاملني يف وسائط 
الصحفيني  ضد  الجرائم  مرتكبي  وتقديم  املساءلة،  وكفالة  اإلعالم، 
والعاملني يف وسائط اإلعالم إىل العدالة، وضامن حصول الضحايا عىل 

سبل االنتصاف املناسبة.
كام تطلب األمم املتحدة من الدول أن تعمل عىل تهيئة بيئة آمنة 
تدخل ال  بصورة مستقلة ودون  آداء  عملهم  الصحفيني من  متّكن  

داعي له .
الشورابي والقطاري الملف االسود

الزميلني سفيان الشورايب ونذير  التونسيني  تبقى قضية الصحافيني 
القطاري املخطوفني يف سبتمرب 2014 امللف االسود والكارثة التي أملّت 
بعائلتهام وبالعائلة االعالمية يف تونس وبالرأي العام التونيس عموما.

القناة  كلّفت  عندما   2014 سبتمرب  اىل  تعود  القصة  أن  ومعلوم 
التلفزية »فريست يت يف« الزميلني سفيان ونذير بالتوجه اىل ليبيا للقيام 
املختلفة  الروايات  وحسب  القضايا،  من  عدد  حول  بتحقيق صحايف 
ومن  طرابلس  اىل  البداية  يف  توّجها  الزميلني  ان  يف  اشرتكت  والتي 
هناك تحّوال اىل منطقة الربيقة حيث توجد حقول نفط تحت سيطرة  
مجموعات مسلحة موالية للواء املتقاعد خليفة حفرت ليتم اختطافهام 
هناك قبل أن يُطلق رساحهام بعد مدة قصرية من الحجز بعد ان وقّعا 
عىل وثيقة تفيد بإطالق رساحهام، ليتحوال اىل منطقة أجدابيا البعيدة 

عن الربيقة حوايل 60 كيلومرتا وعن منطقة بنغازي 160 كيلومرتا.
طرابلس  العاصمة  عىل  حينها  البعيدين  الزميلني  أن  املرّجح  ومن 
)حوايل 800 كيلومرتا( قررا العودة اىل االرايض التونسية عرب الحدود 
املرصية ، ومعروف ان تلك املناطق كانت تحت سيطرة عديد الفصائل 
املسلحة، وهناك تحديدا تم خطفهام من مجموعة مسلحة مل تكشف 

بعد عن هويتها.
الوطنية  النقابة  اطار  يف  تونس  يف  االعالمي  القطاع  تحرّك  ومع 
بعديد  وقامت  امللف   ملتابعة  لجنة  تشكلت  التونسيني  للصحافيني 

الزميلني  ان  أغلبها  أكدت  التي  متعددة  ليبية  جهات  مع  االتصاالت 
لتنطلق  الحياة  قيد  عىل  وهام  الليبية  درنة  منطقة  يف  موجودين 
مفاوضات من أجل االفراج عنهام، إال ان تلك املفاوضات تعطّلت ألن 
الجهة الخاطفة مل تقدم أي مطالب، وليعود بذلك الغموض يكتنف 
امللف وتعود معها الشائعات التي تربز بني الحني واالخر حول اغتيال 
الذي  الوقت  يف  لعائلتهام،  املتواصلة  املعاناة  بذلك  ولتعود  الزميلني 
اتسم سلوك الخارجية والديبلوماسية الرسمية التونسية بالرتدد وبعدم 

الفاعلية.
حتى أن السيدة سنية القطاري والدة نذير أكدت انها توّجهت يوم 
2017 إىل مقر رئاسة الحكومة لطلب مقابلة مع رئيس  17 جويلية 
الحكومة يوسف الشاهد أو من ميثله وذلك بعد املعلومات التي تم 
تداولها  عرب قناة 218 الليبيّة املتعلقة بإعدام الزميلني سفيان ونذير، 
رئيس  من  تنتظر  كانت  أنها  االعالم  لوسائل  سنية   السيدة  وقالت 
الحكومة أو رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية أن يتصل بها ويخربها 
عن ما أعلنته القناة الليبية ولكن القناة هي من اتصلت بها وأعلمتها 

بالخرب، مضيفة أنها مل تشعر بوجود الدولة ومبساندتها لها.
وشددت والدة الصحفي نذير القطاري أن عىل األطراف السياسية 
الفاعلة يف البالد أن تويل قضية الصحفيني املختطفيني يف ليبيا أهمية 
قصوى باعتبارها قضية رأي عام متهمة  الدولة بالتخيل  عن القضية 
التي  هي  فانها  بخصوصها  بشكل جدي  تحرك  مل  حال  ويف  كعادتها 

ستعول عىل نفسها ألنها لن تضيع الفرصة يف البحث عن ابنها.
نرش   واخرها  الظهور  عن  تكّف  مل  الزميلني  اغتيال  فشائعات 
برقة خربا  ليبيا يف  فرع  ـ  اإلسالمية  الدولة  تنظيم  لـ  تابعة  صفحات 
عن إعدام سفيان الشورايب ونذير القطاري السنة قبل الفارطة إال ان 
نقيب الصحافيني التونسيني الزميل ناجي البغوري فّند الخرب واكد انه 
اتصال  الصحافيني مازالت عىل  نقابة  أن   االشاعة مضيفا  قريب من 
خرب  صحة  تؤكد  ومل  املوضوع  يف  تدّخلت  وان  سبق  ليبية  بأطراف 
االعدام، كام ان عائلتي الزميلني أكدتا أن كل املعلومات التي تصلهم 

من مختلف االطراف مطمئنة .
مبكتب  التحقيقات  مكتب  رئيس  2018  كشف   سبتمرب    28 يف 
التونسيني نذير  الصحفيني  أّن  بليبيا يف ندوة صحافية   العام  النائب 
القطاري وسفيان الشورايب، كانا قد اختطفا بالطريق العام بني مدينتي 
درنة وأجدابيا من قبل تنظيم داعش اإلرهايب، معربا عن تحفظه عن 
ذكر املزيد من التفاصيل بشأنهام وذلك احرتاما لرسية التحقيق، وقال  
إّن قيادات ما يسمى بتنظيم داعش اإلرهايب، قد أدلت مبعطيات أولية 
خالل التحقيق معهم حول كيفية اختطاف القطاري والشورايب وأين 
تم إقتيادهم، معربا عن أمله يف أن تؤدي املعلومات األولية التي تم 

الحصول عليها، إىل الوصول لنتائج حقيقية حول عملية اإلختطاف.
مازاال  الزميلني  بأن  كبرية  بنسب  تحتمل  قد  الترصيحات  هذه 
عىل قيد الحياة وان الشائعات التي تظهر من حني آلخر هي مجرد 
مناورات من طرف الجهات الخاطفة لتعيد اىل ملف سفيان والقطاري 
املوضوع  وجعل  قياسها  عىل  مفاوضات  فرض  اجل  من  السطح  اىل 

محور تجاذب اقليمي .
تدويل القضية

وأمام هذا الوضع الغامض فقد قررت املنظامت الحائزة عىل جائزة 
نوبل للسالم وعدد من مكونات املجتمع املدين يوم 8 سبتمرب 2018  
مبناسبة اليوم الوطني لحامية الصحافيني، قررت  تدويل قضية سفيان 

ونذير ومراسلة االمني العام لالمم املتحدة.
فقد أعلن رئيس النقابة الزميل ناجي البغوري عن الرسالة املشرتكة 

التونسيني واالتحاد  الوطنية للصحافيني  النقابة  التي وقعتها كل من 
العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
الوطنية  والهيئة  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة  واتحاد 
للمحامني  ووجهتها إىل األمني العام لألمم املتحدة، أنتونيو غوترييس، 
عن  للكشف  املتحدة  األمم  منظمة  من  العاجل  التدخل  لطلب 

الحقيقة بخصوص مصري الزميلني سفيان الشورايب ونذير القطاري.
املحكمة  لدى  قضية  ورفع  امللف  تدويل  املنظامت  هذه  وارتأت 
الجنائية الدولية وخاصة أن تونس دولة عضو فيها وأن املدعي للعام 
املرتكبة ضد  الجرائم  بالبحث يف  متعهد  الدولية  الجنائية  للمحكمة 
اإلنسانية الواقعة عىل الرتاب الليبي وأن ملف سفيان الشورايب ونذير 

القطاري يندرج يف هذا اإلطار.
املنظامت املوقعة عىل الرسالة اكدت رضورة العمل املشرتك ومزيد 
الشورايب  سفيان  الزميلني  مصري  حقيقة  عن  للكشف  الجهود  تضافر 
بشأن  وتواترها  الترصيحات  تضارب  ظل  يف  خاصة  القطاري  ونذير 
التونسية مسؤولياتها  الدولة  مصريهام مشددين عىل وجوب تحمل 

تجاه امللف.
ومهام يكن من أمر فمن الجيل ان فاعلية الخارجية التونسية يف 
امللف ضعيفة جدا ومل تتمكن اىل االن من فرض نفسها عىل مختلف 
اماطة  يف  اكرث  التعاون  اىل  ودفعها  الليبية  االطراف  وعىل  الجهات 
اللثام عن لغز االختطاف وانارة الرأي العام وطأمنة العائالت، حتى 
بعد  املتعاقبة  التونسية  الحكومات  ان  يؤكدون  املتابعني  بعض  أن 
2014 انخرطت يف لعبة التجاذبات االقليمية والسياسية واالمنية وقد 
تقدم  ومل  التجاذبات،  تلك  ونذير رهني  سفيان  ملف  تكون وضعت 
اجابات ضافية إال تلك التي ترّبر العجز بأن ملف الزميلني كان ضحية 
الوضع يف ليبيا ويف انعدام سلطة مركزية يف ليبيا مل تتمكن من معرفة 
مصريهام...، رغم أن رئيس الدولة املرحوم الباجي قايد السبيس اكد 
مسؤوليتها  متحملة  التونسية  الدولة  أن  املخطوفني  لعائلتي  سابقا 

وجدية يف تعاملها مع امللف.
  سفيان ونذير؟

العمل وجرأته  القطاري ُعرف بشجاعته يف  نذير  الصحايف  املصور 
القناة  له عمله يف  يف االستقصاء املصور رغم صغر سنه، وقد سمح 
قرب  عن  عليه  والتعرف  بسفيان  باالحتكاك  يف  يت  فريست  التلفزية 
اعالمية  مادة  لتقديم  امليداين  االعالمي  العمل  بجدوى  واالقتناع 

محرتمة ونزيهة .
أما الزميل سفيان الشورايب فقد التحق باملهنة منذ اكرث من 15 سنة، 
ومعارضا  تونس  لطلبة  العام  االتحاد  طالبا يف  كان  منذ  بدأ مشواره 
والتعنيف،  وااليقافات  لالعتقاالت  عرضة  جعله  مام  عيل  بن  لحكم 
املعارضة  اليها  تدعو  كانت  التي  الفعاليات  كل  يف  سفيان  وشارك 

الدميقراطية والنقابات.
كام برز اسمه يف انتفاضة الحوض املنجمي سنة 2008 خالل تغطيته 
الحتجاجات اهايل الحوض للمطالبة بالتنمية العادلة ومحاربة الفساد 

والتشغيل .
جريديت  مثل  االعالمية  املؤسسات  من  عدد  يف  سفيان  اشتغل 

مواطنون و الطريق الجديد املعارضتني لنب عيل.
ومنها  االعالمية  املواقع  من  عدد  يف  سفيان  اشتغل  الثورة  وبعد 
حركة  لحكم  مبعارضته  سفيان  ُعرف  كام  اللبنانية،  االخبار  جريدة 
النهضة واعتربها تيارا إسالميا جاء ليجّدد حكم بن عيل ولكن بلبوس 

آخر.

2  نوفمبر اليوم العالمي إلنهاء اإلفالت من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين:

قضية الزميلني الشورايب والقطاري امللف األسود، ووصمة العار عىل جبني الدولة التونسية
إعداد: صربي الزغيدي

اليوم الدويل إلنهاء اإلفالت من العقاب عىل الجرائم املرتكبة ضد الصحفيني، وقد حّث   يحيي الصحافيون والحقوقيون يوم 2 نوفمرب من كل سنة  
قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة الدول األعضاء عىل تنفيذ تدابري محددة ملواجهة ثقافة اإلفالت من العقاب الحالية وقد اختري التاريخ احتفاال باغتيال 

صحفيني فرنسيني يف مايل يف 2 نوفمرب 2013 .
يف السنة الفارطة، سلّط املؤرش العاملي »لإلفالت من العقاب« الصادر عن لجنة حامية الصحفيني الضوء عىل الدول التي يرتكب بها جرائم ضد الصحفيني 

وال يتم مقاضاة مرتكبي الجرائم.
السودان والفلبني وافغانستان  العامل األسوأ يف سجالت محاكمة جرائم قتل الصحفيني، وهي الصومال وسوريا والعراق وجنوب   ومتثل 13  دولة يف 
واملكسيك وباكستان والربازيل وبنغالديش وروسيا ونيجرييا والهند، حيث تعد هذه الدول مزيًجا من املناطق التي متزقها النزاعات، إذ تلجأ الجامعات 

اإلجرامية والسياسيون واملسؤولون الحكوميون والجهات الفاعلة القوية األخرى إىل العنف إلسكات التقارير النقدية واالستقصائية.
ووجدت لجنة حامية الصحفيني أن الفساد غري الخاضع للرقابة واملؤسسات غري الفعالة واالفتقار إىل اإلرادة السياسية ملتابعة التحقيقات القوية، هي 

عوامل ينتج عنها اإلفالت من العقاب.
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شمس الدين العوين     

الفسحة األخرى من  التأسيس..انها  بيت الشعر وموعد متجدد مع  ذكرى 
الحلم الشايب يف تلك السنوات من بدايات القرن املايض حيث أفصح صاحب 
ديوان » أغاين الحياة » أبو القاسم عن أمنياته التي منها » بيت لكتابة الشعر 
األيام من سنة 1993  مثل هذه  للشعر يف  بيتها  لتونس  »..نعم صار  والراحة 
وبحضور عدد كبري من الشعراء و األدباء وأحباء القصيد و غريهم و كان ذلك 
بدار الجزيري بنهج الرتيبونال بقلب املدينة العتيقة يف بادرة هي األوىل عربيا...

بعطورها  و  بايقاعها  تستمتع  أزقتها  يف  تتوغل  العتيقة  املدينة  تدخل  نعم 
الباب الجميل بقدمه ولونه  النادرة يف حالة من الحنني والوجد... تقف قدام 
وهيئته  لتقرأ عىل اللوحة الرخامية املستطيلة وبعديد اللغات املتداولة  االسم 

واملوضوع و الفكرة...بيت الشعر...
من تلك السنوات واىل يوم الناس هذا والبيت مبثابة الورشة و الخلية و املجال 

الحيوي للشعر ومشتقاته فضال عن الفنون و التعبريات الشتى و االبتكار..
هكذا تخري البيت أنشطته من سنوات التأسيس..تداول عىل ادارته عدد من 
املبدعني الشعراء ..أوالد أحمد رحمه الله..املنصف املزغني ..محمد الخالدي.. 
ينجح  حيث  ارصار  و  بدأب  البيت  شؤون  يدير  الذي  ضية  بن  شاكر  وأحمد 
ذلك  ..كل  اشعاعا  ...و  رواده  و  لجمهوره  اعدادا و حضورا  أنشطته  البيت يف 
و الحق يقال مبيزانية ال ترقى أو تليق ببيت كان حلام و مرشوعا كبريا ...انها 
مناسبة و بعد هذه السنوات ألجدد اقرتاحي السابق و هو أن يتم الحاق البيت 
و عىل غرار بيت الحكمة برئاسة الحكومة ارشافا و تسلسال اداريا لتقوى بذلك 
عىل  تسند حرصه  مالية  بأريحية  االعداد  و  الترصف  الدارته  ميكن  و  امليزانية 

يظل  و  ذلك  يف  ضري  ال  و  االشعاع  و  االبداع 
البيت يف تناغمه و تنسيقه مع وزارة الشؤون 
بيت  غرار  عىل  و  الشعر  بيت  الثقافية..نعم 
من  البيت  يقدمه  ملا  بالنظر  ذلك  الحكمة..و 
أنشطة و فعاليات و ضيوف من تونس و من 
البلدان العربية فضال عن رمضانياته كل سنة 
ابراز  و  الثقافية  املدينة  ليايل  تنشيط  حيث 
دور الشعر الريادي يف حياة الناس و غري ذلك 
بالحاجة تجعل  ....و كل هذا مبيزانية ال تفي 

قد  التي  الضيوف من حيث خالص مكافآتهم  و  الشعراء   أرسته يف حرج مع 
تتعطل لسنوات...هذا غري مناسب للشعر والشعراء و هيئة عاملة و كادحة و 
جادة نحييها / القاصة نجيبة الهاممي و الشاعر معز الحامدي و الشاعر بالل 
املسعودي...و غريهم من أحباء البيت و املتعاملني و النشيطني ضمن فعالياته.

رئيس  و  الحكومة  رئيس  و  الثقافة  لوزير  الذكرى  هذه  يف  مقرتح  هذا 
الجمهورية الضفاء املزيد من النجاعة املالية خاصة عىل مؤسسة مهمة واكبنا 
انبعاثها و نعيش أنشطتها النوعية و الجادة اىل يومنا هذا من قبل فتية آمنوا 

بالشعر ابداعا و ثقافة و رؤية .
للبيت عىل  الكبار  الشعراء  زيارات  استذكر  التأسيس  منذ  املراحل  يف هذه 
الذي كركته تونس بكتاب  غرار ادونيس و سعدي يوسف و محمود درويش 
عنه و كان سؤايل اليه يف حديثنا ذات لقاء هو :  كتّاب تونسيون  اشتغلوا عىل 
الوهايبي ورؤوف   واملنصف  واملزعني  وبكار وصمود  اليوسفي  منهم  تجربتك 
الخنييس ... وكان الكتاب هدية تونس اليك  كيف تقبلت األمر؟ فيجيب : » ... 

برصاحة حني دعوين اىل تونس قالوا ان  هناك مفاجأة )يضحك( ومل اكن اتصور 
الحد، يعني احسن تحية وهدية تقدم اىل  ان املفاجأة كانت جميلة اىل هذا 
العمل  ان هذا  ... فرحت كثريا خاصة  ينقد  ان  ان يدرس شعره،  الشاعر هي 
شارك فيه تقريبا معظم الشعراء والكتاب يف تونس وكانوا كرماء واعطوين اكرث 
مام استحق من تشجيع وال يشء يفرح الشاعر  اكرث من ان يجد اهتامما ما سواء 
كان ايجابيا ام سلبيا ويحس ان كالمه ليس رصخة يف واد بل يجد استقباال له 
واهتامما به.اعترب هذا الكتاب تكرميا يفيض عن حاجتي وهو تكريم من اخوة 

اىل شخص اصبحوا يعتربونه واحدا منهم.«
أذكر كذلك لقاء الشاعر العراقي شاكر لعيبي حول ديوانه الشعري »عقيق 

مرصي« 
و لقــاء الشـاعر العراقي املقيم بالدامنارك منعم الفقري حيث قـدمت كتابه 
املهم بعنوان » أنطولوجيا الشعر الدامناريك الحديث« ...و غري ذلك خالل فرتيت 
أوالد أحمد و املزغني  كام كانت ادارة محمد الخالدي للبيت ثرية يف أنشطتها 
بالنسبة للشاعر احمد  الدواوين املقدمة...و نفس الشأن  الربامج و  من خالل 
فيها  جديدة  تصورات  و  تنوعا  البيت  أنشطة  شهدت  حيث  ضية   بن  شاكر 
االبتكار و التجديد خاصة من حيث انفتاح البيت عىل االبداعات الشبابية يف 
الشعر و الفنون املوسيقية و السمعية البرصية و صوال اىل اليوم حيث تم افتتاح 

النشاط األسبوعي ملنتدى بيت القصيدة للموسم الثقايف 2020 ـ 2021
بأمسية شعرية احتفاء بالشاعر محمد النّجار املقيم بفرنسا و الذي تعددت 
اصداراته الشعرية و هو من الشعراء التونسيني املتميزين و تم ذلك مع  عرض 
أعضاء  قراء ات شعريّة مشرتكة بني  إىل جانب   املهدي  للفنان منري  موسيقي 
التونيس وأعضاء نادي »عكاظيّات املدينة«  منتدى بيت القصيد ببيت الشعر 
الحامدي  معز  الشاعر  اللّقاء  وأدار  الثقافة.  مبدينة  العمومية  للمكتبة  التابع 

والشاعر بالل املسعودي...بيت ونشاط متواصل ومتنوع.
.. تتوغل فيها فيأخذك الحنني اىل طفولة  البيت  هكذا هي املدينة بعطور 
أوىل... األزقة... األبواب... الحوانيت... صخب الباعة الرجال والنساء... وعطور 
الرتيبونال... هنا بيت  بها نهج  التي  الحفصية  النهج املمتد اىل  »القرانة« هذا 
بأشكال  كان  وإن  الفعاليات  من  عدد  يف  حضوره  للشعر  نعم...  الشعر... 
مختلفة...بيت الشعر... الباحة والبيوت املفتوحة عىل مسارب اللغة الطافحة 
النقد  وألحوال  للشعر  الكلمة  حيث  الرغبات  من  كون  والسحر...  بالحلم 
يحرضون..  و  البيت   لقاءات  املبدعني حرضوا  من  عدد  الثقافية...  واملشاريع 

»مرحبا بكم يف بيتكم التونيس يف حرضة الشعر «...

بيت الشعر التونسي و 27 سنة على التأسيس :

أنشطة نوعية و ثرية و اشعاع بميزانية غري مناسبة..و ليكن بيت 
الشعرعلى غرار بيت الحكمة..لم ال؟

شريط سينمائي  قصري للعائلة الربيدية زمن الكورونا 
فكرة  عن  قصري  سيناميئ  رشيط  انجاز  يتم  ان  ينتظر 
الربيد  ودادية   رئيس  الرتيك  عبداللطيف  للسيد  وإنتاج 
يف  االنجاز  هذا  يأيت  و  الطرابليس  لنزار  فهو  االخراج  اما 
سياق ملسة وفاء للربيديني  الذين عملوا و ناضلوا وقدموا 
خدمات جليلة عىل امتداد اشهر  للمواطنني رغم خطورة 

فريوس كورونا وهذا الرشيط السيناميئ هو  نجاح وتألق متواصل لرئيس الودادية 
الوطنية للربيد التونيس و دفع ملواصلة العمل املثمر والجدي إلدخال الفرحة عىل 
نفوس العائلة الربيدية  يف إطار إبراز الدور الفعال الذي يقوم  به الربيدي من عمل 
.االكيد  واملخاطر  املصاعب  الحريف زمن  الربيد يف خدمة  ليظل  انساين واجتامعي 
الشكر  و  املجتمعي  االجتامعي و  النضال  تؤرخ ملرحلة مهمة من  الفكرة طيبة  ان 

املوصول طبعا ملن فكر و انجز و قدم عمال ايجابيا لهذا الوطن .
محمد يوسف 

الدولة لسنة 2021 اىل مجلس  الحكومة ملرشوع ميزانية  اثر تقديم  عىل 
تنفيذ  وخاصة  القطاع  يف  االنتداب  باب  غلق  من  تضمنه  وما  الشعب،  نواب 
الشغورات  تعويض  وعدم  الهّش،  التشغيل  وضعيات  بتسوية  الخاص  االتفاق 
من جهة أوىل، وما أقره املرشوع بشكل خاص من تجميد مليزانية وزارة الثقافة 
لسنة 2021 يف حدود 0.7 باملائة من ميزانية الدولة، وما أقدمت عليه وزارة 
املالية ودعم االستثامر من اقتطاع 10 مليون دينارا من ميزانية 2020، يف وقت 
ترزخ مختلف األسالك الثقافية تراثها وتنشيطها الثقايف ومختلف املشارب الفنية 
والثقافية تحت تهميشها املمنهج ومن الحكومات املتعاقبة حيث غاب املرشوع 
الثقايف الوطني، وتداعيات كل ذلك عىل املؤسسات الثقافية العمومية واملواقع 
الثقافيني  والفاعلني  املبدعني  بها وعىل كل  العاملني  استحقاقات  األثرية وعىل 

املرتبطني بها،
عن  املدافع  النضايل  موقعها  منطلق  ومن  للثقافة،  العامة  الجامعة  فان   

االستحقاقات املهنية القطاعية واالجتامعية املرشوعة لهم تؤكد عىل:

- اعتزازها وكل مناضليها باالنتامء للمنظمة العتيدة االتحاد العام التونيس 
للشغل خيمة جامعة ومدافعة عن انتظارات عموم الفئات االجتامعية املفقرة، 

والتمسك بالعمل تحت رايته.
كام تشدد عىل:

والتقزيم  الرتذيل  سياسات  تكريس  الحكومة  ملواصلة  املطلق  رفضها   -
والتهميش لقطاع الثقافة ولعموم الفاعلني فيه - عاملني ومبدعني - من خالل 
اتباع التقليص من ميزانية وزارة الشؤون الثقافية لسنة 2021 واالقتطاع منها 
وعىل  العمومية  الثقافية  املؤسسة  مناخات  عىل  ذلك  وتداعيات   2020 لسنة 
األوضاع املهنية واالجتامعية للعاملني بها وكل الفاعلني الثقافيني املرتبطني بها 

وعىل مالمح الساحة الثقافية بشكل عام.
- متسكها الكامل بوجوب الرتفيع يف ميزانية وزارة الثقافة لسنة 2021 اىل 
املرتاكمة  االستحقاقات  وحلحلة  أوىل  كخطوة  وتعهدا  رصفا  باملائة   01 حدود 
وامللحة يف القطاع ومختلف اشكال التشغيل الهّش به وكل الفاعلني الثقافيني 

الوطنية  الرشكات  تجاه  وخاصة  عامة  املديونية  وتدارك  وفنانني  مبدعني  من 
، وعدم تحميل قطاع  بالرتاث  العناية  الجهات ومزيد  التسيري يف  والعجز عىل 
الثقافة والعاملني به تبعات األزمات الهيكلية واملالية ومواصلة انتهاج سياسات 
اإللغاء والتهميش تجاهه واالنتاج املتعمد للرشوط املوضوعية لجميع أشكال 

الجرمية واالنحراف واالرهاب داخل املجتمع.
الفعاليات  وكل  والفنية  االبداعية  والشخصيات  القوى  لكل  ودعوتها 
الدميقراطية والتقدمية وأعضاء مجلس نواب الشعب الذين يشاركوننا االميان 
نحت  يف  واإلبداع  الجامل  قيم  واهمية  املجتمعية  للتنمية  كقاطرة  بالثقافة 
بكل  متريره  املزمع  امليزانية  ملرشوع  التصدي  مشاركتنا  الوطنية،  الشخصية 
الوسائل النضالية املرشوعة والقطع مع سياسات التهميش والتجاهل املنتهجة، 

وكل العاملني يف القطاع واملمتهنني للفنون وللثقافة اىل رص الصفوف.
* الكاتب العام 
مفتاح ونايس  

بيان الجامعة العامة للثقافة 
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عديد  أنس  مل  العمر.  من  الستني  أبواب  عىل  أين  رغم   
.عشت  مسرييت  أغصان  أنارت  التي  الشموش  من  التفاصيل 
والطني  املاء  وذبح  الشعراء  وزجاج  القصائد  سّكني  شبق 

والقبوع يف أشغال الوجوه .
نعم قرأت ...كتبت .نقدت .

لحم  اِمتزج  ااِلّ من  أحمل يف مخلتي  .َصَمُت. مل  صادقت 
قصيديت بلحم قصيدته .

و  فتحي  واَدم  بوعجيلة  وكامل  أحمد  أوالد  عرفت  نعم 
منصف الوهايبي و فتحي النرصي و رحيم جامعي ومنترص 
الحميل و عبدالحفيظ املختومي و فاطمة بن فضيلة و عادل 

معيزي و عبدالفتاح بن حمودة. وأخريرن أجلهم .
عرفت وتفاعلت مع تجارب متنوعة ومتجانسة و متباعدة 

و متقاطعة.
من عاديت ال أمّجد أحبتي وأصدقايئ .

ليس من عاديت كذلك النوم يف جلباب الورد .
الثالثاء 20 اكتوبر 2020

قادتني الصدفة اىِل مقهى االِنيفار وأنا ال موعد يل بعد اِقامة جربية ببيتي 
الذي أنزفه الصبابة من دمي ملدة فاقت األسبوعني.

  يفاجئني األستاذ متعدد األبعاد محمد بن طبيب بإهدايئ مجموعة شعرية 
بعنوان )فرح يختفي يف املراَة(.

للثقافة  الذي عرفته شابّا محبّا  العجرودي  الجميل رضوان  الحلم  لصاحب 
وعاشقا للشعر و راويا للشاعر البهّي كامل بوعجيلة .

رضوان  عن  نيابة  طبيب  بن  محمد  به  اتحفني  الذي  االِهداء  هذا  كان 
العجرودي .

.املنت  للمنت  كاف  وهذا  أفاكرك  نشوشلكش  ما  الوساليت  الهادي  محّمد  يا 
املعارض للحّب.

الزغباين ومنترص  بن طبيب صديق كامل  أعرف ذوق محمد  كنت مسبّقا 
املختومي   الحفيظ  املسعودي  و عبد  البغوري وحليم  السالم  الحميل و عبد 
.وما  الفجي  أنس  اال حلزون  يعلمها  الورغي  وأشياء ال  الدين  والكامريا ونور 

بداخلهم من قراءات وطنية وعربية وعاملية .
كم رّق يف ذهني الّندا وأنا املتيّم بالوفاء لفنجان قصيدة .)فرح يختفي يف 

املراَة (
مجموعة شعرية بكر لشاعر بكر شهّي األمنيات يصبو للقاء العشاء الشهّي 

عىل أنغام سعري التعويذات .

فرح يختفي يف املراَة مجموعة شعرية 
صدرت عن دار الفردوس للنرش والتوزيع 
وبدعم من صندوق التشجيع عىل االِبداع 
رسومات  يتخللها  بتونس  والفني  األديب 

داخلية للفنان ماجد الهاممي.
القصائد بيضاء تتباهى برتياقها الفريد 
بها  يليق  جنس  من  كونها  يف  والفرادة 
بصورة  وعالقته  الشاعر  أغوار  تحليل 
اإلنسان يف عالقة جذرية بالنحت والصورة 
فعل  يف  التحلييل  والحفر  والوجوه 

الوجدان.
لو خرجنا من ماهية الشعر واستحواذ 
املتلقي دون  املتفاعل مع  الشعري  النص 
أّن  اىل  سنصل  املفاهيم  يف  تقيم  مقاربة 
الوظيفة  اِباز  هاجسه  العجرودي  رضوان 
بالنشاط  االِتصال  للشعر،  األساسية 
األنا  الجدلية بني  العالقة  تقام عىل  التي  االِجتامعية  االِنساين يف عالقة مبهامه 

املّنفذ واألنا الشهوة الوظيفية.
 يقول رضوان العجرودي:

وضعتي أمي يف »قاجو«أصفر 
تحت شجرة لوز 

كان الحصاد 
قطعت حبل رّسيت بأسنانها 

كنت اقرص من سنبلة 
أّما االَن فأنا أطول من شجرة 

اللوز تلك 
أطعمتني ترابا يك تصقل معديت مثل َجْدٍي

وعلمتني اِشعال النار وحلب الشاة وذبح الدجاجة 
ماذا سوف أخربها ولحيتي مثل تيٍس

أين أنقذت سكينا من قاممة فذبحني 
أنقذت حبال من برئ فأصبح أفعى وعّضني 

الطفل الذي أطلقته للعدم صار شيخا يا أّمُه
ويحمل عصا 

يحلم أن يسقط يوما يف حفرة لينبت كثري مثل سنبلة

وطرياة مثلة حبّة لوز.
يضع الطفل رأسه عىل ركبتك وينام .

..قصيدة حكاية تحمل داخلها أنساقها ونسقها وفعل الترشيح بلغة فاكهة 
مرّة .انّها لغة من صميم ترشيح اللّحم .

انها لغة تحيك احتالل التشوه وتعصب طهارة املسالخ .
نجد الشاعر البكر رضوان العجرودي يف مجموعته البكر يخوض معركة مع 

القديم والحديث يف وحشته غري عابئ مباذبح النقد .
فهو يلعق مبعلقة الصورة السينامئية يف حدائق الدلو املثقوب .يحفر مبعول 

النمل دون حوادث مرور .
من  أوسع  .لغة  األرامل  ثدّى  من  خرجت  بلغة  الحلم  حقول  يخاطب  اِنه 
األبجدية.حاّملةحطب املنسيني .لغة تأملت منها ارضاس املرارة حتى استحالت 

بقايا قطران يف كأس مبتور .
املجموعة الشعرية )فرح يختفي يف املراَة (

.مجوعة شعرية  تواجه تشوهاتها  العواطف حتى  تخرّب  مجموعة شعرية 
أعضاءها فاتكة باللحم والدم .صادمة للعقل والوجدان .

من  محتفة  شعرية  أرض  يف  بالسائد  للمقارنة  قابلة  غري  شعرية  مجموعة 
الرنجس .

مجموعة شعرية مشهدية والكامريا رئة الشاعر واملخرخ يسكر مع الديدان 
يف صحن من قصدير .

 رضوان العجرودي جندّي يثأر من األخوة واألبوة والفراش الهادئ .حلمه يف 
مجموعة البكر أوسع مجرى مجردة حيث غابات االِبهام .

للنقاد أمامكم نافذة شعرية مختلفة فأدخاوها حتى تفتح وريقاتها رغم أين 
عىل أبواب الستني من العمر .مل أنىس عديد التفاصيل من الشموش التي أنارت 
أغصان مسرييت .عشت شبق سّكني القصائد وزجاج الشعراء وذبح املاء والطني 

والقبوع يف أشغال الوجوه .
نعم قرأت ...كتبت .نقدت .

بلحم  قصيديت  لحم  اِمتزج  من  ااِلّ  مخلتي  يف  أحمل  مل  .َصَمُت.  صادقت 
قصيدته .

الوهايبي  منصف  و  فتحي  واَدم  بوعجيلة  وكامل  أحمد  أوالد  عرفت  نعم 
و فتحي النرصي و رحيم جامعي ومنترص الحميل و عبدالحفيظ املختومي و 

فاطمة بن فضيلة و عادل معيزي و عبدالفتاح بن حمودة.
عرفت وتفاعلت مع تجارب متنوعة ومتجانسة و متباعدة و متقاطعة.

من عاديت ال أمّجد أحبتي وأصدقايئ .
ليس من عاديت كذلك النوم يف جلباب الورد .

فرح يختفي يف املرآة للشاعر البكر رضوان العجرودي

من األسود واألبيض تزهر 
القصائد  تحت  الرماد 

 *أبو جرير 
طريق ارشأب مبنفى 

واحتمى بالبيوت 
جدد خيوطك يا عنكبوت 

األخرية  الشعرية  املجموعة  العشق  عن  عاطل  بني 
واالنتساب.  واألنساب  الهوية  تشبه  حكاية  الّنفري  ورواية 

كأن نقول الشعر انبالج الضوء يف الرواية .
أسئلة عديدة راودتني وأنا بني أحضان الرواية )النفري( 
لألديب املهدي عثامن الصادرة حديثا عن دار رؤى للنرش 
عشناها  بأحداث  حبىل  جاءت  الّنفري  رواية  والتوزيع. 
تونس بعد جانفي 2011 دون مقص. أطلت عىل املشهد 

لتقطف منه الوافد والروافد .
ضمن  والعجاب  والعجب  تونس  حكاية  تحيك  راوية 
يربز  روايئ  فضاء  يف  ممرسح  وسيايس  اجتامعي  نسق 
أصاب  الذي  والفزع  والخوف  والحرية  الهول  للقارئ 
املسكوت  نسق  تحطّم  حكاية  الّنفري  التونيس.  املجتمع 
العميق  والتأمل  البالغة  لنواميس  إال  عنه ألنها مل تخضع 

يف منزلة األحداث .
مسلسل  أو  السينام  إىل  لتحويلها  تصلح  برصية  رواية 

يلتزم بجامليات النّص الروايئ .
الحراك  حلقات  من  حلقة  الرواية حول  أحداث  تدور 

االجتامعي 
بعد  تونس  شهدته  الذي  املسيّس  والديني  والسيايس 
أحداث جانفي 2011 منذ سقوط نظام بن عيل ودق أول 
وكيف  البالد  يف جسد  والتطرف  اإلرهاب  صناعة  يف  وتد 
سوريا  إىل  اإلرهابيني  تسفري  انطالق  يف  األحداث  مثلت 

وليبيا .
عاش  مسجد  إمام  )عيل(  الشيخ  الرئيسية  الشخصية 
طفولته  يف  لالغتصاب  تعرض  مجروحة؛  منكرسة؛  طفولة 
وظّل ذلك الجرح يحفر يف أعامقه اىل آخر يوم يف حياته. 
بل إنه اكتشف ايضا أن من عاش معه يف صباه ليس والده 
بل هو عمه الذي رباه إثر دخول والده السجن بتهمة قتل 
زوجته .أغرم الشيخ عيل ب)حبيبة( واتخذها خليلة تزوره 

يف دكانه من حني اىل آخر.
حني اشتعلت األحداث تسلل )الربين( من الرتاب الليبي 
لينضّم اىل شق من املتشددين والهاربني من محاكمة بن 
عيل ملنفذي احداث سليامن بعد ان أقدم عىل قتل الحرس 

)عبدالله( باعتباره طاغوتا .
بني  السياسية  الساحة  انقسام  حكاية  تحيك  الرواية 
اإلسالم السيايس والنظام القديم. هذا النظام الذي مثله يف 
الرواية حاتم ولد حبيبة الذي عاد ذات ليلة ليجد والدته 

يف حضن الشيخ عيل.

إثر ذلك هجم بعض املتطرفني عىل منزل الشيخ )عيل( 
وأطردوه ليصل به املقام إىل مدينة القريوان وانضاممه إىل 
الشباب اىل سوريا وليبيا لكنه يكتشف أن  خلية لتسفري 

أحد الشيوخ يف التنظيم هو من اغتصبه .
النفري لألديب املبدع املهدي بن عثامن متسك بالجراح 
واالهواء واملزاريب التي حفرت يف األجساد .رواية كتبت 

بحرب قّناص مبدع .

• املهدي بن عثامن 

كاتب تونيس من مواليد 1972

صدر له، يف الشعر: 

عاطل عن العشق 

الهدم باألصابع 

يف النقد:

قصيدة النرث التونسية

يف املرسح:

عودة الشعراء 

يف الرواية :

الحج إىل واشنطن 

يوميات ذاكرة مثقوبة 

السفر إىل زمن اشتد فيه عود التطرف واالغرتاب واالحتطاب رواية النّفير لألديب المهدي بن عثمان 

*أبو جرير
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طارق الكحالوي     

كان قرار نرش كتاب حول الفقيد بن صالح اثر وفاته يوم 16 سبتمرب املايض، وكان 
سباقا ضد الزمن للنرش مبناسبة االربعينية. مل تتم، طبعا صياغة النص يف ظرف شهر. 
تراكمت مالحظايت ونصويص عىل الرجل وتجربته منذ حوار سّجلته معه يف سنة 
2009 إضافة إىل ما تلقفته مام صدر الحقا من مذكرات لشخصيات تونسية عارصته 

وايضا بناء عىل وثائق ارشيفية بعضها يتم نرشه ألول مرة.  
بال شك. هو  تاريخية محققة  دراسة علمية  إنجاز  الكتيب  القصد من هذا  ليس 
رواية عن الرواية التي سمعتها منه إثر ساعات طويلة من الحوار املسرتسل والحر 
تركزت عىل الفرتة بني بداية الخمسينات ونهاية الستينات وهو محاولة مني لتكريم 
شخص أعتقد أنه تعرض لكثري من التهميش رغم تأثريه البالغ يف التاريخ املعارص 
للبالد، ويستحق ما يتجاوز »سرية الذات« إىل »سرية املعنى«. اذ مل تتم كتابة الكثري 
عن الرجل باستثناء خمسة كتب، ومل تتوزع بشكل واسع، وهو ما ال يتناسب مع 
حجمه التاريخي. ويف املقابل مل نستمع اليه يف قنوات تلفزية واذاعات معروفة رغم 

انفتاحه عىل الصحفيني والباحثني. 
بافتكاك  معني  الرجل  إن  القول  ميكن  واالقوال  االفعال  من  السنني  بعد عرشات 
بالبحث يف مقومات  أساسا  واملخترص معني  املكثف  املؤلف  الزعامة. هذا  موقع 
خاصة  املعارصة،  تونس  يف  وأثره  الرجل  »هوية«  مثة  ومن  صالح  بن  »زعامة« 
املدرسة  األول،  حلمه  كانت  وسياسية  فكرية  مدرسة  اعتباره  ميكن  مبا  عالقة  يف 
االجتامعية  نحو  تونيس  طريق  استكشاف  وسنحاول  الدميقراطية.  االجتامعية 

الدميقراطية، ونرى إن أمكن أن ننعته بالـ »بنصالحية«. 
مل ينجح بن صالح يف تجسيم أهم أحالمه: الحزب االجتامعي الكبري، وتفعيل النموذج 
التعاضدي خاصة يف تأويله االسكندنايف يف تونس والتأسيس لدولة اجتامعية عادلة 
واقتصاد وطني. تحقق فقط حلم »متأخر« له )تبناه منذ السبعينات وليس قبلها 
لألمانة( أي الدولة الدميقراطية. كان سعيدا بالثورة التي حققت ذلك، لكن الثورة 
سياق  يف  ويتقوى  يرتكز  مل  حني  يف  االجتامعية،  الدولة  غياب  عىل  الدليل  كانت 

الدميقراطية الحزب االجتامعي الذي حلم به. 
يتشكل الزعامء تاريخيا، وتشكلهم ليس بالفطرة أو بإعالن من جانب واحد بل يأيت 
يف سياق اعرتاف مجتمعي ويف سياق سريورة زمنية، وليس عرب األفعال فحسب إذ 
هناك زعامء »مهزومون« يثأرون عرب ذكراهم ودميومة أحالمهم حتى بعد مامتهم. 
وأعتقد أن تلك هي حال الزعيم أحمد بن صالح. كان الصمت يخيم حوله ويطبق 
عليها.  كان  التي  الضحية  لكشف وضع  أساسا  أيضا  كان  الصمت  ذلك  لكن  عليه 
مطلوبا،  املهمش  يصبح  حيث  معاكس،  فعل  رد  إىل  الزمن  عرب  ينتهي  والتعتيم 

واملطرود مرغوبا. 

اإلرشاف عىل مرشوع  والزعامة مبعنى  االجتامعي،  الزعيم  ميالد  لحظة  كانت 
التونيس  العام  لالتحاد  السادس  املؤمتر  لحظة  هي  خاصة  االستقالل،  دولة 
للشغل يف سبتمرب 1956. من أكرث املحطات التاريخية أهمية يف سرية أحمد بن 

صالح، ولكن أيضا يف سرية دولة االستقالل. 
االنتقال يف سرية بن  السادس« بوصفه لحظة  اىل »املؤمتر  إن نظرنا  نبالغ  لن 
صالح من الناشط املناضل اىل مرتبة الزعيم. كان انتقاال رسيعا وهائال يف ظرف 
صغري. مل تكن املهمة سهلة اذ كان عىل بن صالح ان ميأل مكانا من الصعب 
ملؤه، أي خالفة الشهيد فرحات حشاد، وقد تهيب من ذلك قيادات تاريخية يف 
الحركة النقابية منهم محمد الري، صديق بن صالح الحميم، وايضا رفاق حشاد 

من الحبيب عاشور اىل أحمد التلييل. لكن فوق ذلك مل يكن معنيا بأي شكل من 
االشكال ان تصبح املنظمة النقابية يف سياق االستقالل فقط طرفا مطلبيا، بل مثلام 
العمل  تنظيم  املساهمة يف  تعبويا وحتى  التحرير  ريادي يف عملية  لها دور  كان 

املسلح، كان يرى ان االتحاد معني بالبناء الجديد. 
كان التصويت األغلبي الواضح لنب صالح ليس تصويتا لشخصه فحسب بل ملضمون 
الالئحة االقتصادية التي دافع عنها. فاملؤمتر مل يكن انتخابيا فحسب بل أيضا مؤمترا 
مضمونيا. من الواضح أن بن صالح كان مرصا عىل اعتبار املؤمتر نقطة تحول، واعلن 
ذلك  وسمى  الالئحة،  تتضمنها  التي  األفكار  عنارص  اهم  االفتتاحي  الخطاب  منذ 
تضمنته  ما  ذلك  يف  مبا  الالئحة  مضمون  القومي«.  االقتصادي  »املرشوع  بوضوح 
من دعوة لتعميم الخدمات الصحية والتعليم، وبناء املؤسسات العمومية الكربى، 
مرشوع  سيصبح  االسكندنافية،  التجربة  من  خاصة  باستلهام  التعاضديات،  وايضا 
الدولة منذ بداية الستينات، واملرشوع الرسمي للحزب مع مؤمتر بنزرت سنة 1964. 
العالقة امللتبسة الالحقة مع االتحاد ستبقى عنرصا مؤثرا بشدة يف نفسية الرجل. 
اناقش يف فصلني من الكتاب تطور الرصاع داخل املنظمة واستفادة الحزب من ذلك 
وتحريض بورقيبة خاصة عىل االنشقاق. اناقش ايضا يف فصل اخر حلام مشرتكا بني 
بن صالح وبن يوسف خالل لقائهام يف مؤمتر »االشرتاكية الدولية« يف ستوكهومل سنة 

1953 يف تأسيس حزب عاميل اجتامعي تونيس باستلهام من التجربة الربيطانية. 
نتيجة  السادس« كان  لـ«املؤمتر  االقتصادي  الالحق للمرشوع  التعطل  ان  فال شك 
مبارشة لغياب انسجام املرشوع السيايس. اذ تحول الحزب االول للحركة الوطنية، 
حزبا  وليس  زعيم  حول  وفاق  اىل  فشيئا  شيئا  )الجديد(  الدستوري  الحر  الحزب 
ترسيخ  اذ يف سياق  رأيي  لبورقيبة يف  الرئييس  االخفاق  لالصالح. هذا هو  برنامج 
زعامته انتهى اىل منع نشأة حزب برامجي ورسخ حزبا للتموع والتسلق اىل السلطة 
ونعرف جميعا نهاية كل ذلك. وميزة بن صالح رمبا االساسية هي محاولته تحويل 
الحزب اىل حزب برامجي، لكن قام بذلك يف حزب ميلك »باتيندته« بورقيبة الذي 

ال يتحمل منافسة جدية. 

ان »االشرتاكية«  الفشل  ايضا من عوامل 
نتحصل  يلتقيان  عندما  واالستبداد 
احد  يف  النظام  كان  مشوه.  مسار  عىل 
االستبداد  ترسيخ  مسار  يف  الذروة  نقاط 
الحريات.  ورضب  الحزبية  الحياة  ومنع 
يقو  مل  والقمع  املطبق  الصمت  لكن 
بظهور  يسمح  مل  املقابل  ويف  التجربة، 
اصوات صادقة نقدية رمبا كانت تصحح 
االنحرافات او خاصة الترسع. مثال عندما 
قرر بورقيبة رفع النسق و«التعميم« كان ميكن يف سياق حريات مناقشة ومساءلة 
القرار مبا يقوي وضع بن صالح ويسمح بنقاش هادئ موضوعي يف مرحلة حساسة 
من التجربة. وغياب الحرية هو ايضا الذي يسمح باجواء مداراة وحتى نفاق داخل 
االدارة والحكومة وهو الذي يفرس التحول الكبري والفجئي يف خطاب اعمدة النظام 

الذين كانوا يقودون التجربة. 
سرية  يف  االستلهام  مصادر  اهم  احد  هو  السادس«  »املؤمتر  مرشوع  يبقى  لكن 
كل  عن  مبعزل  الشغل  اتحاد  اليزال  الكتاب  خامتة  يف  شددت  ومثلام  صالح.  بن 
االنتقادات ميثل عامل توازن يف تحديد السياسات العامة للدولة يف اتجاه الحفاظ 
منذ  الوضع  كان  ومثلام  بن صالح،  لها  أسس  كام  للدولة  االجتامعية  الهوية  عىل 
ولعله من   .1956 لالتحاد سنة  السادس  املؤمتر  توجهات  وفق  االستقالل وخاصة 
االقتصاد  قانون  مبقرتح  املبادرة  الجهة  هي  النقابية  املنظمة  ان  لالنتباه  املثري 
التضامني، تفاعال مع الحركية االجتامعية التعاونية التي مثلتها تجربة جمنة، وهو 
احياء  يكون  ورمبا  التعاضدية.  الدولية  للحركة  وفكريا  موضوعيا  الوريث  التوجه 

التجربة االجتامعية الدميقراطية والبنصالحية ذاتها من خالل هذا املدخل.« 
أربعة عرش  و  تقديم و«خالصات«،  ويحتوي عىل   ، يتضمن 200 صفحة  الكتاب 
فصال، ويعتمد مسارا كرونولوجيا ينتقل من النشأة إىل زمن انتهاء تجربة بن صالح 
يف الحكم ومحاكمته وهروبه إىل املنفى فتأسيس حركة الوحدة الشعبية، مع فصل 
أخري يتعلق بـ«تقييم التجربة«. ثم مالحق تتمثل يف مقتطفات من خطب بن صالح 
خالل سنة مفصلية يف سريته أي سنة 1956، وأيضا وثائق أرشيفية أمريكية رسية 
يتم نرشها ألول مرة، ووثائق تأسيسية لحركة الوحدة الشعبية مل تُنرش سابقا، ,أخريا 

شهادات مختارة كُتبت إثر وفاة بن صالح.
الكتاب: أحمد بن صالح: سرية زعيم اجتامعي دميقراطي

املؤلف: طارق الكحالوي - النارش: سوتيميديا للنرش والتوزيع . تونس2020
ر د م ك: 9789938918939 - الثمن: 20 دت

كتاب »أحمد بن صالح، سيرة زعيم إجتماعي ديمقراطي«:  

سرية املعنى والحاجة للحزب االجتماعي الكبري

Dans le cadre du projet de développement Agro-pastoral et des fil-
lères associées «PRODEFIL» dans le gouvernorat de Médenine co-
finance par le FIDA, Le Commissaire régional au Développement 
Agricole de Médnine se propose de lancer un appel d’offres pour 
l’acquisition d’un Mnibus de 20-24 places.

Les fournisseurs agréés et désirant participer, sont invités à prendre 
contact avec le bureau d’ordre du CRDA pour retirer le dossier d’ap-
pel d’offres.

*présentation et expédition des offres
Les offres seront présentées comme suit:
Les offres techniques et financiéres seront contenues dann deux 

enveloppes séparées et contenues dans une troisième enveloppe exte-
rieure contenant une caution provisoire d’un montant égal à Trois 
Mille dinars (3000 Dinars) valables 120 jours à partir du jour suivant 
la date limite de réception des offres.
Les offres doivent parvenir au siege du CRDA de MEDENINE, 

Route de Tataouine - 4100 MEDENINE par voie postale, ou par ra-

pide poste; ou déposées directement au Bureau d’ordre du CRDA de 
MEDENINE; contre décharge, portant la mention «A ne pas ouvrir, 
Appel d’offres national N° 12/202 «Acquisition d’un Minibus de 20-
24 PLACES)».

Les offres doivent contenir les piéces énumérées dans l’article 10/ 
TITRE 1: Dispositions génèrales et règlement de l’appel d’offres.

* Validité des offres:
L’offre sera valable 120 jours à partir du jour suivant la date limite 

de réception des offres.
* Dernier délai de remise des offres
Le dernier délai de réception des offres est fixé pour le 30/11/2020 à 

10 heures, le cachet du Bureau d’ordre central du CRDA faisant foi.
* Ouverture des plis
Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumis-

sionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le 30/11/2020 à 
10 heures 30 min, à la salle des réunions du CRDA.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES  HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE CRDA MEDENIN
AVIS/ APPEL D’OFFRES N° 12/2020

PRODEFIL
AQUISITIONS D’UN MINIBUS DE 20 à 24 PLACES
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تواصل مقاطعة ركائز 
االفريقي للتحضريات

مع  التامرين  يف  متواصل  االفريقي  النادي  ركائز  غياب 
كام  مبوقفه.  والالعبني  الهيئة  بني  الرصاع  يف  كل طرف  متّسك 
أن املدرب لسعد الدريدي لجأ اىل االستعانة بعدد اضايف من 
البرشي  الرصيد  يف  الحاصلة  الفراغات  لسّد  الشبان  الالعبني 
ولكن اليونيس يبدو بدوره صلبا يف موقفه ورافضا لقرار عودة 
الالعبني بعد أن رفعوا شكوى لدى لجنة النزاعات ويف األثناء 
الركائز واالدارة إلنهاء  تحرّكت بعض األطراف اليجاد حّل بني 

هذا الصداع الذي أّرق العائلة االفريقية.
حسني

جبهة املعارضة يف االفريقي تقاضي 
الجامعة بسبب انتخابات النادي

بادر عدد من املحامني واملعروفني بتسمية »جبهة املعارضة« يف النادي االفريقي يف خطوة جديدة 
مبراسلة اللجنة الوطنية األوملبية حتى تتعهد بهذا امللف، ومقاضاة الجامعة من جديد بسبب ما 
اعتربوه عدم إذعان ألحكام السلطة القضائية، بعد أن صدر يف وقت سابق حكم قضايئ استعجايل يف 
هذا الشأن. وحسب مصادر موثوقة فاّن املحامني التمسوا تدخل اللجنة األوملبية باعتبارها الراعي 
ملختلف الجامعات الرياضية بتونس خاصة أن جامعة كرة القدم هي من تعهدت باملسار االنتخايب 

لجمعية النادي االفريقي ثم ارتأت الحقا احالة امللف اىل اللجنة املستقلة لالنتخابات.
حسني

ثالثي  االفريقي السابق 
ينتقل لنادي حمام األنف

الهيئة  أن   , بحر  املنجي  التسيريية  الهيئة  رئيس  بقيادة  األنف  هيئة حامم  من  مصادر  أكّدت 
العب  التوايل  عىل  وهو  الفريق  إىل  لإلنضامم  الجدد  الالعبني  من  عدد  مع  اتفاقات  إىل  توصلت 
الثاليث  املنتظر أن مييض  ابراهيم، ومن  املنياوي وبالل بن  الخفيفي وعامد  السابق بالل  االفريقي 
عقودهم مع الفريق يف أوائل األسبوع املقبل. هذا ومازالت الهيئة بصدد التفاوض مع عدد آخر 
من الالعبني لإلنضامم إىل الفريق تحضريا لدورة الباراج املصّغرة , لتعويض هالل الشابة يف البطولة 

الوطنية
حسني القاسمي

العب كرة يد ساقية الزيت يشعل 
الصراع بني الرتجي والنجم الساحلي

يبدو أن حمى املريكاتو يف بطولة كرة اليد ستخلق جدال كبريا 
يف  الريايض  والرتجي  الساحيل  النجم  التقليديني,ا  الغرميني  بني 
النجم  أّن  انتظار قرار حاسم من الجامعة النهاء الجدل. ويذكر 
الساحيل تعاقد مع الالعب غسان التومي قادما من نادي ساقية 
الزيت بدفع البند الترسيحي للعقد غري أن املفاجأة حصلت عند 
الرتجي  مع  عقدا  توقيعه  أكد  التومي  بأن  الناديني  من  االطالع 
الزيت  ساقية  نادي  استدعى  فقد  التطور  لهذا  الريايض.وتبعا 
العبه للمثول أمام مجلس التأديب يف انتظار قرار الجامعة حول 

االنتقال اللغز والذي قد يعرّض التومي اىل عقوبة.
حسني

أحمد العكايشي يف نادي 
الكويت الكويتي

أعلن نادي الكويت الكويتي انتداب املهاجم أحمد العكاييش بعد التعاقد مع املدافع 
السابق للنجم الساحيل رامي البدوي .

صحفي فرنسي يتعهّد بمساعدة أي 
نائب تونسي لكشف فساد الجريء

مبوقع  الرسمية  صفحته  عرب  نرشها  تدوينة  يف  مولينا«  »رومان  الفرنيس  الصحفي  أكّد 
الفايسبوك, أنّه سيساعد أي شخصية سياسية تونسية و سيمّد لها يد العون من أجل كشف 
نصح  و  به  اإلطاحة  و  الجريء  وديع  القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  رئيس  فساد  حقيقة 
مولينا أي نائب تونيس يسعى لكشف حقيقة وديع الجريء أن يتواصل مع القضاء الفرنيس 
و تحديدا “service central des courses et jeux” من أجل الكشف عن ملفات الفساد 
الريايض و قضايا التالعب بنتائج املباريات التي تتوّجه أسهم اإلتهام فيها إىل ثالث شخصيات 

رياضية تونسية يتوّجب معرفتها لإلطاحة بوديع الجريء.
حسني

الجامعة  مبقر   2020 اكتوبر   26 االثنني  اليوم  جرت 
التونسية لكرة القدم عملية قرعة مقابالت البطولة املصغرة 
املحرتفة  الرابطة  لبطولة  الصاعد  الفريق  بتحديد  الخاصة 
األوىل للموسم الريايض 2021/2020 بحضور ممثيل النوادي 

األربعة و أسفرت عىل الرزنامة التالية :
- الجولة األوىل :يوم 31 أكتوبر 2020

• القوافل الرياضية بقفصة- أوملبيك سيدي بوزيد
الرياضية  الشبيبة  األنف-  لحامم  الريايض  النادي   •

القريوانية
- الجولة الثانية : يوم 4 نوفمرب 2020

• أوملبيك سيدي بوزيد- النادي الريايض لحامم األنف
• الشبيبة الرياضية القريوانية – القوافل الرياضية بقفصة

- الجولة الثالثة : يوم 8 نوفمرب 2020

• القوافل الرياضية بقفصة- النادي الريايض لحامم األنف
• الشبيبة الرياضية القريوانية – أوملبيك سيدي بوزيد

كام وقع االتفاق بني كل األطراف الحارضة عىل ما ييل:
-1 تدور كل املباريات يف التواريخ املذكورة أعاله مبالعب 

تونس الكربى.
للموسم  املؤهلون  الالعبون  الدورة  هذه  يف  يشارك   2-

الريايض 2020-2021 .
الالعبني  ذلك  يف  مبا  األجانب  الالعبني  مشاركة  عدم   3-

املنتمني إلتحاد شامل إفريقيا لكرة القدم .
-4 تنطلق كل األندية يف هذه الدورة دون أي رصيد من 

النقاط . ) صفر نقطة(
مــالحظة : تبقى هذه الربمجة قابلة ألي تغري أو تعديل 

وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة املعنية 

أفادت مصادر إعالمية  أن املدرب التونيس املخرضم فوزي 
خلفا  البيضاوي  الوداد  فريق  لتدريب  مرشحا  بات  البنزريت 
بعد  مهامه  يواصل  لن  الذي  غامونديو  ميغيل  لألرجنتيني 
املرصي  األهيل  يد  عىل  بالهزمية  مؤخرا،  اإلفريقي  اإلخفاق 
)1-5(، يف مجموع مبارايت نصف نهايئ دوري األبطال. و قد 
أفادت املصادر ذاتها أن رئيس الوداد سعيد النصريي يفاضل 
بني البنزريت و وليد الركرايك الذي غادر مؤخرا نادي الدحيل 

القطري..
حسني القاسمي

فوزي البنزرتي يف مفاوضات سرية 
مع الوداد البيضاوي

مقابالت الباراج للصعود اىل الرابطة األوىل
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الشبيبة القريوانية تنشط بقوّة يف سوق االنتقاالت
اعلن فريق شبيبة القريوان عن تعاقده مع املهاجم احمد العامري ملدة موسمني قادما من 

امل حامم سوسة ,كام تعاقدت الشبيبة مع متوسط امليدان محمد مولدي الحنايش ملدة موسمني 

قادما من اوملبيك مدنني يف صفقة انتقال حر و متوسط امليدان الدفاعي وديع الحاج فرج ملدة 

موسم واحد قادما من هالل الشابة

اتحاد بنقردان 
مهدد باملنع

 من االنتداب

العامة  الكتابة  تلّقت 
بتفعيل  انذارا  بنقردان  التحاد 
من  االنتداب  من  املنع  قرار 
ألن  النادي.وذلك  ضد  الفيفا 
وهام  السابق  الربازييل  الثنايئ 
دوس  وميليتو  ريكاردينهو 
اشتكا  من  هام  سانطوس 
تسلمهام  عدم  بسبب  بالنادي 
اىل  دفعهام  مام  املستحقات 
الفارط.  العقد يف جانفي  فسخ 
ومحّددا  جّديا  االنذار  ويعترب 
قبل  املبالغ  الستخالص  باملهلة 
تجميد االنتدابات املجراة من 
هيئة لسود وعددها تسعة ، 
فكيف ستترصف الهيئة وهل 
اليجاد  الجامعة  ستتدخل 

حل للأمزق القانوين؟

حامد املغربي يكشف 
عن اعرتافات الجريء لبوعطي

املغريب,  حامد  للجامعة  الرسمي  والناطق  القدم  لكرة  الجامعي  املكتب  عضو  كشف 
اعرتافات أخرى غري مسبوقة عن نوعية الرصاع بني وديع الجريء وتوفيق املكرش. فقد 
محادثة خاصة  رّس  افشاء  بوعطي  الشابة صابر  رئيس هالل  نائب  املغريب عىل  عاب 
: »عيب ما أصدره  الجامعة أكد له حرفيا  جمعته بوديع الجريء حني قال ان رئيس 
مكتب الرابطة من قرارات«.. واعترب حامد املغريب ان زميله صابر بوعطي خالف مبدأ 
املجالس باألمانات وأفىش رّسا ملحاولة توريط الجريء، وعاب عليه ذلك وذكّر املغريب 
زميله بوعطي بأنه قال له ان توفيق املكرش أخطأ يف تدوينة منشورة يف صفحة هالل 
الشابة.., ويبدو أّن الحرب االعالمية والرتاشق بالتهّم بني رئيس الجامعة وأعضائها من 
جهة , والهيئة املديرة للشابة من جهة أخرى , لن تنتهي وستعرف فصوال أخرى , يف 

انتظار معرفة نتيجة قرار »التاس« , والحسم يف هذه القضية الشائكة

حسني القاسمي

اللجنة األوملبية 
التونسية تحيل ملف 
وديع الجريء إىل لجنة 

القيم واألخالقيات
يف  التونسية  األوملبية  الوطنية  اللجنة  ناقشت 
قرار  من  الشابة  هالل  نادي  تظلّم  اجتامعها, 

وقّررت  املقبل.  املوسم  يف  آخر  بفريق  واستبداله  الفريق،  نشاط  بتعليق  الكرة  جامعة 
اللجنة إحالة ملف رئيس جامعة كرة القدم، وديع الجريء، إىل لجنة القيم واألخالقيات، 
معتربة أن األخري أخّل مببادئ امليثاق األوملبي ومبادئ االتحاد الدويل لكرة القدم »الفيفا ». 
وتجدر اإلشارة إىل أن لجنة القيم واألخالقيات هي لجنة مستقلة منتخبة من كل الجامعات 
الرياضية التونسية، وبينها جامعة كرة القدم، وتختص يف النظر يف اإلخالل بامليثاق األوملبي 
ومبادئ الرياضة. كام أن لجنة القيم واألخالقيات ستتعهد بداية من اليوم الثالثاء 27 أكتوبر 
مبلف وديع الجريء. يذكر أن اللجنة األوملبية التونسية كانت قد أصدرت بيانا عربت فيه 
عن استيائها »من الوضع املرتدي لكرة القدم التونسية وتوتر العالقة بني األندية وجامعة 
كرة القدم وآخرها مع فريق هالل الشابة«. وطالبت اللجنة يف ذات البيان الجامعة مبراجعة 

قرارها ومعاملة كّل األندية عىل قدم املساواة.

أعلن الرتجي الريايض تعاقده مع الحارس الدويل فاروق بن مصطفى ملدة موسمني. يشار إىل أن الحارس الدويل صاحب الـ31 
عاما، كان قد بدأ مسريته يف النادي البنزريت وغادره عام 2014 لينضم إىل اإلفريقي. ولعب فاروق بن مصطفى 3 مواسم رفقة 
اإلفريقي، قبل أن يغادره يف 2017 لخوض تجربة يف السعودية مع الشباب، الذي غادره رسميا يف سبتمرب املايض.. لينضّم بن 

مصطفى بالتايل اىل فيلق من الالعبني انتدبهم الرتجي هذا املوسم

الرتجي يضمّ رسميا الحارس فاروق بن مصطفى

الفرتة  الشابة يف  التي عرفتها مدينة  الخطرية  للتطورات  تبعا 
القدم  لكرة  التونسية  الجامعة  قرار  منطلقها  كان  والتي  االخرية 
سنة  منذ  تأسس  الذي  الشايب«  الريايض  »الهالل  بشطب  القايض 
1960 من سباق البطولة املحرتفة والكأس للموسم الريايض القادم 
عىل  ذلك  واصنافه  انشطته  مبختلف  الفريق  وحّل   2021/2020

خلفية اخالالت ادارية حسب بيان الجامعة املذكورة.
املدين  املجتمع  يف  ونشطاء  ومثقفني  وطنية  نحن، شخصيات 
يف عديد املجاالت واملواقع، ومن باب الشعور الوطني واملسؤولية 
التي  ببالدنا  واالجتامعية  االقتصادية  االوضاع  ملعالجة  والتفرع 
 2020 مارس  شهر  منذ  املستجد  كرورنا  فريوس  جائحة  زادتها 
هشاشة واملساهمة يف مجهودات الدولة يف املحافظة عىل االستقرار 
واالمن االجتامعيني والتفّرغ لرتميم مضاعفات هذه الجائحة وبناء 
وتشييد البالد من اجل غد افضل للتونسيني ويف مقدمتهم الشباب 

الحامل بالعيش الكريم واآلمن، نعلن للرأي العام التونيس ما ييل:
1 ـ بقطع النظر عىل الحيثيات القانونية التي سيتوىل السادة 
املحامون واملختصون الخوض فيها أمام الجهات القضائية والرياضية 
او  دستوريا  مربرا  نرى  ال  هذا  موقعنا  من  فإنه  والدولية  الوطنية 
»الهالل  فريق  صلب  الناشطني  الشباب  من  املئات  ملنع  اخالقيا 
الريايض الشايب« من مامرسة نشاطهم الريايض ضمن هذه الجمعية 
القرى  وكافة  مبدينتهم  لهم  الوحيد  املتنفس  متثل  التي  العريقة 

واالرياف القريبة.
2 ـ نتفهم االحتجاج الشعبي الذي شهدته مدينتهم كرّدة فعل 
عىل املظلمة املسلطة عىل فريقهم من قبل الجامعة التونسية لكرة 

القدم.
بالحفاظ  املدين  املجتمع  صلب  النشطاء  بجميع  نهيب  ـ   3
الفاعلة  املواطنة  بروح  والتحيل  والعامة  الخاصة  املمتلكات  عىل 
واملسؤولة وعدم االنسياق وراء من يسعى اىل تعطيل السري العادي 

للدروس او لحركة املرور واالنشطة االقتصادية باملدينة.
عال عىل قضية  بالدفاع بصوت  وأفراد  نتعّهد كمجموعة  ـ   4
الوطنية  النخبة  أندية  ضمن  للبقاء  الشايب«  الريايض  »الهالل 
الوطنية  الفرق  وتطعيم  الوطنية  بالرياضة  النهوض  يف  واملساهمة 
بالالعبني واالطارات الرياضية يف جميع االختصاصات ويف مقدمتها 

كرة القدم وكرة اليد وألعاب القوى... إلخ.
5 ـ نتوجه بصفاتنا الشخصية إىل كل من:

االستاذ  الدستوري  القانون  واستاذ  الجمهورية  رئيس  فخامة  ـ 
الجمهورية  لدستور  واالخري  االول  الحامي  بصفته  سعيّد  قيس 
قوانني  بقية  جانب  إىل  تطبيقه  حسن  عىل  والساهر  التونسية 

وترشيعات الدولة.
بالبالد  العام  للسلم  الضامن  بصفته  الحكومة،  رئيس  ـ سيادة 

وتنفيذ سري عمل الوزارات واملؤسسات الرسمية التونسية.
ـ سيادة وزير الشباب والرياضة بصفته املرشف العام عىل قطاع 
الرياضة وحسن سري الهياكل الرياضية من جامعات ونواد وبطوالت 

رياضية وتظاهرات ومسابقات وطنية ودولية... تنتظم بتونس.
الرياضية يف تونس مبختلف  النوادي والجمعيات  ـ رؤساء كل 
يتحملوا  يك  البالد...  انحاء  وبكل  والدرجات  واالقسام  االصناف 
بُعثت  التي  النبيلة  مسؤولياتهم ويكونوا فعليا يف خدمة االهداف 
من أجلها الرياضة منذ الفرتة القدمية دون سواها اال وهي التعارف 
والبلدان  والثقافات  واالجناس  الشعوب  بني  والتقريب  والتحابب 
والجهات واالطراف...، مهام كانت انتامءاتهم وتوجهاتهم السياسية 
وااليديولوجية ومساعدة فريق »الهالل الريايض الشايب« عىل تجاوز 
خالفه مع الجامعة التونسية لكرة القدم الن هذا الخالف القانوين 
مع الجامعة التونسية لكرة القدم ليس باالستثناء يف السنوات االخرية 
بل طرح وقد يطرح مستقبال مع اي فريق من الفرق التونسية يف 

كل االقسام واالختصاصات.

6 ـ ندعو كل االطراف املذكورة اعاله وكافة هياكل ومنظامت 
املساعدة عىل  الشابة خاصة  بتونس عامة ومبدينة  املدين  املجتمع 
تجاوز هذه املحنة والتأسيس لحوار بناء بني فريق »الهالل الريايض 
الشايب« وسلطات االرشاف الريايض ممثلة يف الجامعة التونسية لكرة 
الحوار وايجاد حل  الجلوس معا عىل طاولة  القدم ورئيسها، قصد 
للخالف القانوين بينهام بغاية تجنيب مدينة الشابة واحباء الفريق 
داخل املدينة وخارجها وجهة املهدية خاصة والبالد التونسية عامة، 
سليمة  النطالقة  والتأسيس  عنه  غنى  يف  هي  االحتقان  من  املزيد 
غري متوترة للموسم االريايض الجديد 2020 ـ 2021 بني كل الفرق 

التونسية وانتكاسات الحقة، القدرة لبالدنا عىل تحمل تبعاتها.
عىل  بالعزيز  ليس  وهو  ـ  هذا  كل  تحقق  ما  إذا  ويقيننا، 
ـ نكون قد ساهمنا من موقعنا يف توجيه شباب مدينة  التونسيني 
لقيم  خدمة  معانيها،  أسمى  يف  الرياضة  مامرسة  نحو  الشابة 
الجمهورية واالنتقال الدميقراطي بتونس الغد، وهي قيم طاملا حلم 
منذ  والتونسيني  التونسيات  آالف  أجلها  من  واستشهد  وناضل  بها 

عقود ومن بينهم ابناء وبنات مدينة الشابة.
امضاءات، محمد علولو )وزير سابق للرياضة( ـ عبد الجليل 
بوراوي )محام( ـ مختار الطريفي )محام( ـ ناجي مرزوق )نارش( ـ 
نوفل الزيادي )ديبلومايس( ـ الهادي الحوار )عضو مكتب جامعي 
سابق(ـ  عبد السالم عظومة )العب النجم الساحيل سابقا(ـ  رؤوف 
بن عزيزة )العب املنتخب(ـ  رضوان قويدر )النجم الساحيل(ـ  عيل 
عباس )مهندس( ـ الحبيب سيدهم )رئيس جامعة املنار( ـ فتحي 
الرتييك )جامعي( ـ فوزي السبوعي )جامعي( ـ عادل بن يوسف 
)جامعي( ـ مصطفى عطية )اعالمي( ـ نورالدين الجريب )محام( ـ 
كامل ابركان )محام( ـ أنور القورصي)محام( ـ قيس القحاز )محام( 
ـ منذر بالحاج عيل )محام( ـ حافظ الربيقي )محام( ـ عبد الستار 

مسعودي )محام( ـ عبد العزيز الفداوي )محام(.

البيان التأسيسي لّلجنة الوطنية لدعم الهالل الشابي ومساندة التحركات السلمية
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بعد »عرش سنوات وسبعة أشهر وبضعة أيام« تقّرر الّساردة، وحيدة، أن 
تفتح كيس الحكايات وترشع يف نرث تفاصيلها ودقائقها بامليزان واملسطرة 
متخلّصة من وزرها وثقلها وغليانها، فقدر »الحكاية أن تستحّم بنور البوح 
ال بظلمة الكتامن«، ولنئ تركت الكاتبة آمنة الرمييل ساردتها تتلظّى بنار 
البوح أمام املوج الهادر من الكلامت، فإنها أجلست قارئ روايتها »جمر 
البناء مشدودة  متينة  أرجوحة  الجنوب- فوق  دار  الصادرة عن   - وماء« 
والخلف،  األمام  إىل  تدفعه  الحديثة، ورشعت  الروائية  الكتابة  بتقنيات  
الشخصيات  يلهث خلف مصري كل شخصية من  انتظاراته وهو  وتأرجح 
حدة  عىل  حكايتها  تروي  واحدة  وكل  الرواية  بها  عّجت  التي  األنثوية 
يف  ويتشّفى  األخرى،  عىل  ويحقد  هذه  مع  فيتعاطف  وحيدة،  للساردة 
الثالثة ويتعّجب من سلوك الرابعة وهكذا دواليك ال تتوقف األرجوحة عن 
الحركة إىل أن تتوقّف حكايات ُمنى وزهرة ومنارة وعلجية وزينب وحبيبة 
وعائشة وحنة شبيلة وآمال، تتوقف حكايتهّن دون أن ينتهي سؤال الهويّة 
املتشظية الذي تلقيه الكاتبة آمنة الرمييل عىل لسان بطلة بطالتها، آمال 

»هل تتعارش أمومة تونس وأبّوة فرنسا؟«.
كيس  الّساردة  فتحت  مستقيم،  خط  يف  ويسيل  يندلُق  الذي  املاء  مثل 
يف  الجمرة  ترشع  مثلام  ومتاما  »السوافة«،  عرش  بنات  عن  حكايات 
واألحداث  التفاصيل  الكاتبة  رّصفت  متصاعد  بنسق  واالشتعال  االلتهاب 
والتّقاطعات بني الشخصيّات عىل لسان الّساردة يف حبكة تخييليّة وكتابة 
هندسة  فرضته  اللغوي،  االستعراض  ومن  الزّوائد  من  متخّففة  روائية 
مسافات  رسم  ومن  الدائري  زمنها  خالل  من  الّصارم  وهيكلها  الرواية 
الكّر والفّر  الّذوات والشخصيّات ومن خالل حركة  التّباعد والتّقارب بني 
الظاهر  الداخل والخارج، حركٌة وزمٌن يبدوان يف  بني تونس وفرنسا، بني 
متعلّقان بأحداث يومية ونسق حياة عادي ألشخاص قد نختلف عنهم/
هّن، لكّننا بالنهاية نلفي وجوهنا من وجوههم/هّن وسلوكنا من سلوكهم/

هّن ومشاعرنا من مشاعرهم/هّن، ذلك أن سؤال من نحن؟ هو القاسم 
»حيثيّات«  من  هذا  الوجود  سؤال  يفرزه  ما  وكل  الجميع  بني  املشرتك 
طبيعة عيشنا مع ذواتنا ومع اآلخر املختلف عّنا تُشبهنا أيضا وان اختلفت 
به  فاضت  ما  الوجودية  الحيّثيات  هذه  ومن  بروزه،  أو  درجات ضموره 

رواية بنات آمنة الرمييل يف »جمر وماء«.
إنّنا أمام ترسانة مدّججة باملشاعر وبالسلوكيات انفرط عقدها من »مخزن 
أفعالنا  أمام  فالرواية تضعنا عرايا  الغول«،  دار  الذي يشبه  الجدة شبيلة 
وأمام رغباتنا وما نأتيه من شائن األفعال ومنها العنرصيّة والّشذوذ الجنيّس 
العاطفي  والفراغ  والخيانة  اآلخر  ورفض  واالستعباد  واإلقصاء  والعنف 
والحقد والتسلّط، وكل هذه السلوكيّات والّرغبات الّدفينة وغريها تجتمع 
كلّها يف وجه قيمة القيم اإلنسانيّة، الحّب، حب اآلخر وحب الوطن وحب 
سا للحظة  األم، وباسم هذا الحب يصبح القتل فعال تدشينيّا أو سلوكا مؤسِّ
الكوكايني ومؤيّد  العنرصّي »باسكل«، ُمدمن  الفرنيس   ما بعدية، فالجار 
جان ماري لوبان وجاك شرياك صاحب شعار »فرنسا أصبحت تفوح بروائح 
غريبة ال تطاق«، يفتح الّنار من بندقيّة الّصيد عىل محمد وحبيبة انتقاما 
»تلك  شبيلة،  حّنة  وباملقابل  املتخلّفني،  الهّمج  العرب  وسخ  من  لفرنسا 
قتل  يف  ترشع  تبيّته«،  ما  تفّوت  »ال  والتي  دون رصاخ«  تلد  التي  املرأة 
حفيدتها آمال، انتقاما البنتها حبيبة ولعرشها ولثقافتها من »دعارة« فرنسا 
ومن فائض الحرية التي تبّث سمومها وتهدد »رشف« عائلتها، وكأننا أمام 
من  األعمى  الحقد  إال  فيه  غالب  ال  ثقايف  تقاتل  حرب  تنتهي،  ال  حرب 
هنا وهناك، وال مغلوب فيه إال اإلنسان من هنا وهناك، وما قصة آمال 
التي »ما تزال طريّة يف األذهان رغم مرور سنوات عليها« إال صورة مام 
تعيشه ضّفتا املتوسط من شّد وجذب بعناوين مختلفة ال تنتهي، ولعّل 
عنوان »املقّدس« هو األبرز يف هذا الذي اسمه رصاع الحضارات أو رصاع 
الهويات، ولعّل ذبح أستاذ التاريخ الفرنيس عىل يد طالب شيشاين منذ أيام 

يف فرنسا وما أثاره من موجات تطاحن وتناحر خري دليل عىل ال نهاية هذه 
املحنة الوجودية، فهي مثل كرة النار التي ال تتوقف عن إشعال الحرائق 
كل مرة، مادام »املوت يغسل القلوب وينّقيها من األحقاد«، مثلام نطالع 

يف الرواية.
فالرواية تتموقع يف هذا الّنبض الّنازف بني األنا واآلخر، بني الرّشق والغرب، 
بني جنوب املتوّسط وشامله، بني تونس وفرنسا، بني ثقافة العيش املشرتك 
الحّر«  »العامل  بني  أخرى،  والعنرصية من جهة  اإلقصاء  وثقافة  من جهة 
»آمال«  البطلة  انكسار  وما  والتعّصب...  التّسامح  بني  املنغلق،  والعامل 
واختناق صوتها أو فقدانه متاما، إال صورة حقيقية عن انعدام اآلمال فعال 
يف رأب هذا الصدع البرشي وايقاف هذا النزيف الدموّي، وفقدان صوت 
العقل الذي يغيب متاما أمام تجييش العواطف وأمام تنامي السلوكيّات 
وتيُسء  نعيشها  التي  الكاريكاتوريّة  الّصورة  فعال  هي  وهذه  االنفعاليّة، 

لوجودنا كبرش.

لهذا  أيضا  الّرواية خدمة  توزيع شخصيّات  أتقنت  الرمييل  آمنة  والكاتبة 
الّسياق، فبنات الّرواية يظهرن للقارئ بوجوههّن الحقيقيّة يف حني أنهّن 
عن  الرسيّة  عواملها  تُخفي  واحدة  فكل  بينهّن،  فيام  أقنعتهّن  يُشهرن 
الّرواية دينامكيّة وحركيّة بني  تُبطن، وهو ما منح  األخرى، وتظهُر ما ال 
قصصهّن وكان عامال مغّذيا لتطوير الرّسد والّدفع بأحداثه إىل ذروتها يف 
تأّن وثبات، ووحدها آمال مكُشوفة الوجه وهي العاشقة املحطّمة أينام 
قُتلت  أين  فرنسا  ففي  تحرّكت،  أينام  التعّصب  قتيلة  وهي  قلبها،  ولّت 
العرب،  املهاجرين  ضد  املتعّصب  الفرنيس  جارهم  يد  عىل  وخالها  أّمها 
قُتلت قبلها مشاعرها عندما مارست عليها عائلتها شكال آخر من التعّصب، 
التعّصب ضد أصحاب البرشة السوداء وحرمان »االبنة العاقّة« من تتويج 
أسود  ، »وصيف   un négreفقط ألنه Jacques قّصة حبّها من حبيبها  
أن  يعقل  وهل  إفريقّي  ألنه  أسود  عائلتها  حسب  وهو  كافر«،  الجلدة 
»الوصيف يأخذ لالّه«، وما بينهام قُتلت أحالمها يف الّدراسة وتعرّث مسارها 
يف  يرتّدد  ال  الذي  الفرنيّس  الرياضيّات  أستاذ  تعّصب  بسبب  التعليمي 
عليها  مارسه  الذي  الذكورّي  التعّصب  ومن  »َعْرِبيَّة«،  بأنها  دامئا  وصفها 

أن  يجب  التي  األنثى  باألخري  فهي  ووالدها،  محمد  وخالها  نوري  أخاها 
الرّجل/الّذكر وال تخرج عن طوعه وعاّم  ال تتحرّك إال تحت عيون رقابة 
يرسمه هو لها... أمل تسأل أختها:«وأنت؟ متى ستعرفني الحب؟ حني يأذن 

لك أبوك أو أخوك بذلك؟.«.
كام أن حكايات »آمال« عىل لسان ساردتها تُروى من مكان غري محايد، 
إنها ترويها من املستشفى، وهو أفضل األمكنة الكتشاف األمراض املزمنة 
وتشخيص الجراح التي ال تندمل، فاملستشفى يحيل عىل طبيعتنا املريضة، 
املستقيمة  واألسطر  القانون  »امرأة  محامية،  فهي  الرّاوية/الّساردة  أما 
والّدوائر املتجاورة يف سالم«، غري أنها مل تكن لسان دفاع رشس ال تتواىن 
يف  عادة  »يفصل«  الذي  واملحامي  األمراض،  هذه  وتكييف  تحييث  عن 
املهمة، فام »حصل  الّرواية »يتخلّص« من هذه  والّنزاعات يف  الرّصاعات 
نفسها  تجد  الّساردة  إن  بل  يُصّدق«،  وال  يُحىك  وال  الكتب  يف  يُنسخ  ال 
التّنفس بسبب حكايتهّن،  »متجّمعة يف زاوية ضيّقة« ال تكاد تقدر عىل 
عدوى  إيّل  نقلن  هل  مثلهّن؟  أحلُم  بدأُت  »هل  نفسها  تسأل  وصارت 
األسئلة  مهب  ساردتها يف  ترتك  ال  الرمييل  آمنة  الكاتبة  أن  غري  الّرؤى؟«. 
القاع  إىل  تنزل  قصصهّن  هي  »ها  تقول  وهي  معهّن  فتقحمها  والحرية 

لتطُفو قّصتي، فهل أحدث عنهّن أم عّني؟«.
»ما أفظع نساء الكتب« هكذا وصف الّساردة أحد زمالئها بعد يوم 
»الّذكر«  اقتحم عليها هذا  أين  املكتبة  بينهام يف  من حوار خاطف 
خلوتها طالبا »الحب« هكذا دون كتب. فهذا »الذكر« الذي استأثر 
الكاذب  »االحتكار«  هذا  عىل  مرّصا  يزال  ما  الكتابة  بتاريخ  عنوة 
للحب.  إال  نظره  يف  تصلح  ال  التي  املرأة  اهانة  يف  وميعن  واملزيّف 
هكذا وهذا »تعّصب« من نوع آخر متأّصل يف املشهد الثقايف عموما 
الذي  الذكوري  الخيال  التي ظلت رهينة  الرواية  تاريخ  وتحديدا يف 
بدوره أسس للمغالطة االبستيمية التي تحدد األدب عىل قاعدة جنس 
الّشاب  املبدع  مثلها مثل مفاهيم  أدب نسوّي وأدب رجايّل،  كاتبه، 
واملبدع العصامّي واألدب الجامعي وغريها من املفاهيم املغلقة التي 
ال تفعل سوى رفع الحدود والحواجز، مثل تلك الحدود التي تُرفع يف 
وجه األكادمييني والجامعيني و»تسّفه« رواياتهم وكتاباتهم اإلبداعية، 
رواياتها،  الرواية، وكل  تنترص يف هذه  الرمييل  آمنة  الجامعية  ولعّل 
للكاتبة املبدعة، فتجعلنا نقول »ما أروع كتابة الّنساء« يف وجه من 

يقول »ما أفظع نساء الكتب«.
 كام أن توظيف املكان، أي املستشفى، يف الّرواية كان توظيفا ذكيا، 
والتّفاعالت  واألفعال  والحوارات  األحداث  املكان  يحتضن  فعادة 
سواء يف  مختلفة  أمكنة  يف  لكن  الّرواية  يف  ما حصل  وهو  النفسيّة 
فرنسا أو يف تونس، لكن املستشفى يظّل املكان الرئييّس الذي احتوى 
كل األمكنة أو تحديدا »القاعة العارية إال من بعض الكرايس وصور 
»العبق  املكان  االستعجاليّة«  النجدة  ووضعيات  واألمعاء  القلب 
تكوين  يف  عنرصا  املستشفى  يكن  مل  وإن  واملوت«،  األدوية  برائحة 
إطار الحدث وتحريك خيال القارئ، وان كان املكان حيزا جغرافيا يف 
الرواية فإّن املستشفى يحمل داللة مكثّفة تغذي »فلسفة« الرواية 
يف  مزمنة  بأورام  مرىض  جميعنا  أننا  مواربة  ودون  لنا  تقول  التي 
املختلفة يف  الرواية  أزمنة  تكثّفت  الّشاسع، متاما مثلام  الفضاء  هذا 
»تلك الليلة الطويلة الباردة« حيث تعلّق مجيء كل شخصية بقدر 

الحكاية.
»قويل، أحب أن تقويل، فقد يضيع منك الّصوت وتسقطني يف الصمت 
مثيل.« إذا كان هذا طلب »آمال« يف رسالتها األخرية لوحيدة لرتوي 
حكايتها وما خيّبتها يف منت الرواية، فإن الكاتبة آمنة الرمييل قالت 
ال  روايئ  لنّص  تؤّسس  وهي  الصمت  حواجز  كارسة  تقول  ومازالت 

يرثي املدّونة الروائيّة التونسيّة فقط وإمنا الّرواية العربيّة الحديثة.

 ما أفظَع نَساَء الُكُتِب، ما أْروَع ُكتَب الّنساءِ

                              يكتبها:  ناجي الخشناوي

روايُة جمر وماء أفكار متقاطعة 


