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

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

الزيت المدعم
انقطاع جديد قد يتواصل لشهر 

فمن المسؤول؟

في البناء:
إغالق 18 مصنعا في غياب 
المنافسة غير الشريفة 

بعد حريق »فاليو«
إدارة الشركة تواصل 

دفع أجور العمال

التصديق على تنقيحات النظام الداخلي واملؤتمر يف صفاقس
في الهيئة اإلدارية الوطنية

الدكتور ذاكر لهيذيب:

موجة جديدة »للفريوسات«
هذا الخريف

الدكتور توفيق بوعشبة لـ»الشعب«
 حالة االستثناء من عدمه يعود النظر فيها

 منطقيا إىل رئيس الجمهورية

         نقابيو فسفاط قفصة:

كشف الحقائق واحرتام اإلجراءات القانونية ومبادئ املحاكمة العادلة

بعد الحرائق التي هزت بنزرت وجندوبة والقصرين وسليانة
  

إيقافات بشبهة افتعال حرائق 
والعقوبة قد تصل إىل اإلعدام
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية

التقى األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب السادَة محسن مرزوق وسعيد العايدي والصحبي بن 
فرج. وتناول اللقاء الوضع العام بالبالد يف ظل االجراءات االستثنائية ومتابعة املستجدات وأهمية التنسيق بني 

القوى الوطنية ملجابهة كافة التحديات.

مرزوق والعايدي وبن فرج 
يف زيارة إىل األخ األمني العام

مبروك كورشيد  جامعة البناء تطلق صيحة فزع:

مربوك  املجمد  النائب  قال 

من  العديد  بأن  كورشيد 

زالوا  ما  والنواب  السياسيني 

السياسية٬  الصدمة  تأثري  تحت 

حد  اىل  جويلية(   25 )صدمة 

اللحظة.

يف  جمعهم  الذي  اللقاء  وحول 

للشغل٬  التونيس  العام  االتحاد 

االمني  مع  الجلسة  كورشيد  قال 

األخ  لالتحاد  العام 

الطبويب  الدين  نور 

كانت مفيدة.

»أكرب  قائال..  وتابع 

وطنية  منظمة 

إجراءات  بأن  تؤكد 

كانت  جويلية   25

من  للخروج  لتونس  رضورية 

األزمة السياسية«.

وأضاف كورشيد: »االتحاد يفكر 

من  للخروج  جدية  حلول  يف 

االزمة«. وبأن أيدي اتحاد الشغل 

الجمهورية  لرئاسة  ممدودة 

وغريها يف هذا الظرف الحساس٬ 

قبل  ملا  الرجوع  عدم  وفكرة 

أصبحت  جويلية   25

مرتسخة لديه.

أن  إىل  كورشيد  وأشار 

»اإلجراءات االستثنائية 

أشهر   6 تدوم  قد 

العمل  وفرضية تعليق 

قامئة«. وإىل  بالدستور 

أن االجراءات التي أعلنها رئيس 

جويلية   25 يوم  الجمهورية 

وشّدد  لتونس.  رضورة  كانت 

أصبحت  النهضة  حركة  أن  عىل 

أن  بعد  السحيق  املايض  من 

إشارة  يف  غنيمة  الدولة  اعتربوا 

إىل تعويضات 25 جويلية. 

* اإلجراءات 
االستثنائية 
قد تدوم 

ستة أشهر 

االتحاد يفكر يف الحلول وبعض السياسيني 
مازالوا تحت تأثري صدمة 25 جويلية  

تواصل انقطاع التزويد بالزيت املدعم
أعلنت الغرفة الوطنية ملعلّبي الزيوت الغذائية باالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 

التقليدية، بأن الزيت النبايت املدّعم يشهد انقطاعا عن التزويد وأن هذا االنقطاع ميكن أن 

يتواصل ملدة شهر أو أكرث.

املتكررة،  االنقطاعات  هذه  يف  املدّعم  الزيت  تعليب  ملصانع  مسؤولية  أيّة  الغرفة  ونفت 

الحيويّة إذا  املادة  مؤكدة استعداد كافة املصانع استعدادا تاما وغري مرشوط لتوفري هذه 

التزمت الدولة بتوفريها.

ونبّهت الغرفة إىل ما سيرتتب عن هذا االنقطاع من انعكاسات من حيث الكلفة اإلضافية 

ومصاعب للمصانع تهددها باإلفالس ومن بطالة إجبارية لعّملها.

نتيجة  فزع  صيحة  واألخشاب  للبناء  العامة  الجامعة  أطلقت 

القطاع من تدهور اقتصادي واجتمعي غري مسبوق  ما يعيشه 

ناتج عن إغالق 18 مصنع مم تسبب يف فقدان آالف 

مواطن لشغل فضال عن شبح اإلغالق الذي يُهّدد 

عرشات املصانع واملؤسسات األخرى. وبيّنت 

الجامعة العامة للبناء واألخشاب يف بالغ 

صادر أول أمس الثالثاء 17 أوت 2021، 

مشاكل  يواجه  اآلجّر  صناعة  قطاع  أن 

نتيجة غياب املنافسة الرشيفة وارتفاع 

كلفة الطاقم نبّهت من أن إغالق هذه 

الوخيمة  انعكاساته  له  املصانع ستكون 

التعدييل  الدور  إىل  نظرا  األسعار  عىل 

الكبري الذي كانت تؤّمنه من خالل اإلنتاج 

احتكار  ان  العامة  الجامعة  وقالت  الوطني. 

توقف  إىل  أدى  السوق  وفقدانها يف  الحديد  مادة 

الحظائر وإىل وقف فقدان آالف العمل موارد رزقهم. وقال 

األخ الطيب البحري الكاتب العام للجامعة العامة للبناء ان أزمة 

الحديد مفتعلة وال أسس اقتصادية لها داعيا السلطة إىل الرضب 

عىل يد املحتكرين املتسببني يف مشكل نقص الحديد 

الشعب،  لجريدة  ترصيح  يف  البحري  األخ  وبنّي 

أن غياب مادة الحديد وإغالق مصانع اآلجّر 

كان لهم انعكاسات اجتمعية وخيمة عى 

العمل الذين وجدوا أنفسهم محرومني 

من مورد الرزق دورن سند. وأشار إىل 

يف  نفسها  وجدت  العامة  الجامعة  ان 

مواجهة  اىل  فيه  تضطر  صعب  وضع 

مشاكل معّقدة ومركّبة جزء منها مفتعل 

العمل يؤكد  وقال ان وقوفها عىل واقع 

عىل  تخوفا  الفزع  صيحة  إطالق  وجاهة 

آالف  يجعل  ما  وهو  بأكمله  قطاع  مستقبل 

مواطن الشغل عىل املحّك.
* طارق السعيدي

إغالق 18 مصنعا لآلجُرّ بسبب املنافسة غري الشريفة

إحياء يوم العلم يف بن عروس
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم    
للشغل بنب عروس كافة االطارات النقابية بالجهة 

ان تكريم الناجحني من ابنائهم يف مناظرات: 
واالجازة  والباكالوريا  أسايس  التاسعة 

واملاجستري والدكتوراه.
بداية   2021 سبتمرب   09 الخميس  يوم  سيتم 

الجهوي  االتحاد  بدار  التاسعة صباحا  الساعة  من 
للشغل بنب عروس.

آخر اجل لتسجيل الناجحني يوم االربعاء 25 
أوت 2021 عىل الساعة الواحدة بعد الزوال.

* مالحظة:
الرجاء من النقابيني املعنيني تسجيل  ابنائهم 

واالستظهار مبا يفيد النجاح.



3اخلميس  19 أوت  2021  -العدد 1656      
وطنية

جرى لقاء بني األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 
األخ نور الدين الطبويب واإلدارة العامة لرشكة »فاليو« 

الفرنسية. وقد أكد ممثلو الرشكة الفرنسية تواصل خالص 
أجور كافة العامل وإعادة نشاط املصنع وقد بادرت 

إدارة الرشكة يف هذا الصدد بتهيئة مقّر جديد مؤقّت 
إىل حني استكامل تهيئة املقّر الذي احرتق بالكامل يوم 

10 أوت 2021. من جهته عمل األخ األمني 
لَِط املعنية عىل  العام لالتحاد بالتنسيق مع السُّ

تسهيل دخول وتنقل الفريق الفني والتقني 
الفرنيس لرتكيب معدات االنتاج باملقّر الجديد 
وذلك بالتوازي مع تسهيل اإلجراءات الديوانية 

املتعلقة بإدخال اآلالت واملعّدات الجديدة 
لضامن استئناف نشاط الرشكة يف أقرب اآلجال.

هذا وينتظر أن يتّم افتتاح املقّر الجديد بحضور األخ 
األمني العام وإدارة الرشكة الفرنسية وقد تّم التطرق يف 

هذا االجتامع اىل جانب عودة الرشكة للنشاط إىل أهمية 
الحوار االجتامعي والتشاريك يف ضامن دميومة املؤسسات 

وازدهارها.

إدارة الشركة تواصل دفع أجور العمال
بعد حريق شركة فاليو ببن عروس 

االحتفاظ بحارسيْ غابات 
يشتبه يف تورّطهما يف حريق 

جبل أم األبواب بالفحص
قال مصدر أمني لـ»الشعب« تابع للحرس الوطني بزغوان، بأنه تّم االحتفاظ بحاريْس غابات من جملة 9 أشخاص 

يشتبه يف تورطّهام يف الحريق الذي اندلع بغابات جبل أم األبواب بالفحص خالل األسبوع املايض.

وأوضح ذات املصدر، أنه إثر التحريات الدقيقة التي قامت بها مصالح الحرس الوطني لتحديد أسباب الحريق 

وبعد استشارة النيابة العمومية بزغوان، تّم إخالء سبيل 7 من املشتبه فيهم واالحتفاظ بحاريْس غابات يف انتظار 

إحالتهام عىل القضاء يف حالة تقديم من أجل التقصري يف أداء الواجب، وإمكانية تورطهام مع أطراف أخرى يف 

حرق مساحات كبرية من امللك الغايب لالستحواذ عليها واستغاللها للزراعات الكربى.

* محمد

تبعا لسياسة الحوار املنتهجة بني االدارة والطرف النقايب لالتحاد 

العام التونيس للشغل والهادفة اىل توفري افضل الظروف لكل 

تدعيم  عىل  منهام  وحرصا  وات  تونس  رشكة  وإطارات  عامل 

الرشائح  لكافة  واملادية  واالجتامعية  املادية  االحاطة  وتحسني 

باملؤسسة:

اتفق الطرفان عىل ما ييل:
1 ـ الزيادة يف االجور: متنح زيادة بنسبة 7٪ يف االجور االساسية 
املضبوطة بآخر جدول لالجور امللحق باالتفاقية املشرتكة للقطاع.
2ـ  يشمل هذا االتفاق الزيادات يف االجور لسنتي 2021ـ  2022.

املنح  7٪ يف  بنسبة  زيادة  متنح  األساسية:  املنح  الزيادة يف  ـ   3
االساسية التالية: منحة النقل، منحة الحضور، منحة القفة، منحة 

االوساخ ومنحة الحليب.
4 ـ تنزّل هذه الزيادة مبفعول رجعي  انطالقا من شهر جانفي 

2021 وجانفي 2022.

5 ـ يف حال تسجيل اتفاق عىل مستوى وطني او قطاعي عىل 
الزيادة يف االجور بعنوان سنتي 2021 و2022 بنسبة أعىل من 
االجور عند  الزيادة يف  الفارق يف  تلتزم برصف  االدارة  فإن   ٪7

صدورها بالرائد الرسمي.
6 ـ يف حال تسجيل اتفاق عىل مستوى وطني أو قطاعي عىل 

2021 و2022 بنسبة أقل من  الزيادة يف األجور بعنوان سنتي 
االجور  الزيادة يف  نسبة  املؤسسة ستحافظ عىل  ادارة  فإن   ٪7

املقدرة بـ ٪7.
7 ـ ال ميكن املطالبة خالل تطبيق هذا االتفاق يف اي زيادة يف 

إطار املفاوضات االجتامعية خالل سنتي 2021 و2022.

مرحبا ريماقبل الطبع

ازدان فراش أخينا وصديق الجريدة 
رشاد حشوش وزوجته الدكتورة زينب 

عزيزة سعيد مبولودة بهية الطلعة 
سمياها:

ريما
وبهذه املناسبة السعيدة يتقدم قسم 
االعالم والنرش باالتحاد العام التونيس 

للشغل واألرسة املوسعة لجريدة الشعب وموقع الشعب نيوز بأحّر 
التباريك لعائلة رميا راجني لها موفور الصحة وطول العمر بني أحضان 

والديها وأختها عليا والتألق مستقبال عىل درب العلم واملعرفة.

استئناف 
العمل 
قريبا 

محضر اتفاق وزيادة بـ 7٪ لكل عمال وإطارات »وات« سوسة
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مضيفا أن الهيئة اإلدارية قد صادقت عىل 
القانونية  اللجنة  قبل  من  قدم  الذي  املرشوع 
وقع  فصال   40 من  اكرث  والذي شمل  املختصة 
األسايس  القانون  مع  متالئم  اطار  يف  تدقيقها 
عىل  بالتداول  يتعلق  ما  يف  سواء  لالتحاد 
أو  املحلية  أواالتحادات  النقابية  املسؤولية 
الجامعات  مهام  أو  النقابية  االطارات  ندوات 
كام تم التصديق عىل إحداث قسمني جديدين 
يهتم  قسم  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  يف 
بالهجرة واملهاجرين التونسيني بالخارج وكذلك 
املقيمني بتونس وقسم يهتم مبمتلكات االتحاد 
وباالقتصاد االجتامعي والتضامني باعتباره من 
القطاعات الواعدة وذلك يف اطار نظرة متناسقة 

ومتطابقة مع اهتاممات مختلف 
التي  الدولية  النقابية  املنظامت 
يتعامل معها االتحاد ويف الجزء 
الثاين من أشغال الهيئة اإلدارية 
عىل  باالجامع  املصادقة  وقعت 
الذي  الجديد  الداخيل  النظام 
بداية من  التنفيذ  سيدخل حيز 
املصادقة عليه أي بتاريخ انتهاء 
الهيئة االدارية ليوم 14 اوت ويف 
تّم  االشغال  من  الثالث  الجزء 
اإلدارية حول  الهيئة  االتفاق يف 
ومكان  القادم  املؤمتر  تاريخ 
جهة  ستحتضنه  حيث  انعقاده 

صفاقس ما بني 16 و 18 فيفري 2022. 
العوادين  يوسف  األخ  أكد  جهته  ومن 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
تنظيم  مقرتح  بقبول  سعادته  بصفاقس 
جهة صفاقس لفعاليات املؤمتر العام القادم 
كافة  إىل  بالشكر  متوجها   2022 فيفري  يف 
اإلدارية  الهيئة  أعضاء  واالخوة  األخوات 
متمنيا  جهة  مقرتح  قبول  عىل  الوطنية 
أجواء  يف  كعادته  العام  املؤمتر  يدور  أن 
الطبقة  انتظارات  تلبي  منعشة  دميقراطية 
التونيس  العام  االتحاد  وقيمة  الشغيلة 
للشغل واملؤمتر سيسهر عىل حسن تنظيمه 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب 
الجلسات وكّل  باإلقامات وقاعات  يف عالقة 
نجاح  ستضمن  التي  التنظيمية  الفعاليات 
هذا املوعد املهّم مثّمنا دعم أعضاء املكتب 
نور  األخ  رأسهم  وعىل  الوطني  التنفيذي 
الدين الطبويب األمني العام عىل طرح عرض 
جهة صفاقس الستقبال املؤمتر العام العادي 
الوطنية  اإلدارية  الهيئة  وتجاوب  القادم 
ستضع  التي  صفاقس  لجهة  فخرا  واعتربه 
والبرشية إلنجاح  اللوجستية  اإلمكانات  كل 

محطة املؤمتر العام السنة القادمة.
* نرص الدين سايس 

وطنية
يف الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد

التصديق عىل تنقيحات النظام الداخيل
 واملؤمتر العام القادم يف صفاقس ما بني 16 و18 فيفري املقبل

امُلصادقة 
 على النظام 

الداخلي الجديد 
التحاد الشغل

قال األمني العام املساعد لالتحاد 

حفيظ  األخ  للشغل  التونيس  العام 

املصادقة  اإلدارية،  للهيئة  عادي  اجتامع  أول  بأنه متت يف  حفيظ، 

عليه  التنقيحات  بعض  إدخال  بعد  الداخيل  النظام  عىل  باإلجامع 

ليكون متالمئا ومتناسقا مع القانون األسايس وال يتعارض معه.

اللجنة  مرشوع  عىل  املصادقة  متّت  أنه  حفيظ  األخ  وبنّي 

بالتداول  يتعلق  ما  بينها  أكرث من 40 فصال،  الذي شمل  القانونية 

عىل املسؤوليات ومهام الجامعات واالتحادات املحلية.

كام لفت األخ حفيظ إىل أنه متت إضافة قسمني جديدين األول 

يُعنى بالهجرة واملهاجرين مبا فيهم الجنسيات األجنبية املقيمة يف 

االجتامعي  واالقتصاد  االتحاد  مبمتلكات  يُعنى  آخر  وقسم  تونس، 

والتضامني.

كام شّدد األخ حفيظ عىل أن تنقيحات النظام الداخيل ستدخل 

حيز التنفيذ بداية من تاريخ املصادقة عليه.

التي  التنقيحات  املنقيض يف  إنعقدت يوم 14 أوت  التي  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  نظرت 
صادق عليها املؤمتر العام غري االنتخايب الذي انعقد بجهة سوسة وقد تّم عرض كافة التنقيحات 
بعد إدماجها ضمن مرشوع النظام الداخيل الجديد عىل أنظار الهيئة اإلدارية الوطنية إلبداء 
رأيها ومناقشة تنفيذ عدد من الخيارات الهادفة إىل تطوير أداء املنظمة النقابية وقد أكد األخ 

حفيظ حفيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشؤون القانونية يف هذا الصدد أنه مثل ما 
ينّص عليه القانون األسايس لالتحاد العام التونيس للشغل يف كل مؤمتر عام يقع فيه تنقيح 
النظام  إثر املؤمتر تتوىل تنقيح  إدارية وطنية عادية تنعقد  القانون األسايس فإن أول هيئة 

الداخيل حتى يكون متالمئا ومتناسقا مع القانون األسايس وال يكون مختلفا معه.



* لطفي املاكني
تعديل  من  الباكالوريا  يف  الجدد  الناجحون  يتمكن  هل 

اعادة  دورة  خالل  من  الجامعية  دراستهم  ملواصلة  اختياراتهم 

الجاري وتتواصل  أوت  يوم 17  انطلقت  التي  الجامعي  التوجيه 

إىل بعد غد السبت 21 منه؟

ويعزى هذا التساؤل إىل ما عرفته الدورة الرئيسية من التوجيه 

الجامعي من عدم حصول عدد مهّم من املرتشحني عىل شعبة من 

الشعب التي اختاروها ومنهم اصحاب معدالت متميزة كانت يف 

السنوات السابقة تؤهلهم إىل الظفر وبسهولة عىل أحد االختبارات 

الجدد  الطلبة  املعلنة من قبلهم وقد تسبب ذلك يف حرية لدى 

واالولياء رغم تطمينات سلطة االرشاف بتمكني االغلبية من احد 

االختيارات التي عربوا عنها يف الدورة الثانية وهذا ما تم االعالن 

التقدم  إىل  يسعون  املوجهني  اغلبية  ان  إال  قليلة  أيام  منذ  عنه 

مبطالب اعادة التوجيه امال يف ان تحظى الحجج التي سيستندون 

إليها بالقبول.

* أرقام متباينة

وتفرس حالة االرتباك التي عرفتها عملية التوجيه خالل هذه 

كل  يف  يتداول  كان  ما  املعطيات حسب  االرقام  تباين  اىل  السنة 

دورة من دورات الباكالوريا ذلك ان نسبة النجاح هذه السنة كانت 

عالية مقارنة بالسنوات السابقة اذ تجاوزت 78 ألف ناجح جديد 

يف الباكالوريا يف حني ان االرقام التي وضعتها وزارة التعليم العايل 

للشؤون  العامة  االدارة  عليها  اشتغلت  كفرضية  العلمي  والبحث 

الطالبية كانت يف حدود 57 ألف حامل باكالوريا جديد ومن هنا 

نتبني الصعوبات املرتتبة عن هذا التباين يف املعطيات والذي يعود 

إىل غياب التنسيق بني وزاريت الرتبية والتعليم العايل.

ويضاف إىل ذلك ارتفاع أعداد الناجحني مبعدالت ممتازة ويف 

إقباال مكثفا  االلتحاق بشعب تشهد سنويا  الغالب يطمحون إىل 

مثل االختصاصات الطبية بجميع انواعها )طب ـ صيدلية ـ طب 

أسنان ـ وشبه طبية يجمع فروعها املعاهد التحضريية والهندسة 

بامتياز  الناجحني  من  الكبري  العدد  عن  وترتب  الرتبية(  وعلوم 

ارتفاع يف مجموع النقاط املؤهل لدخول تلك  الشعب وبالتايل مل 

يتمكن الجميع من االلتحاق بتلك االختصاصات التي تبقى طاقة 

بالحرسة ونوع من  استيعابها محدودة وهو ما جعلهم يشعرون 

يف  يرغبون  الذي  الجامعي  املسلك  عىل  بعدم حصولهم  االحباط 

دراسته مستقبال.

* إمكانية تعديل التوجيه

أفعال  ردود  الجامعي  للتوجيه  األوىل  الدورة  نتائج  وعرفت 

بالشأن  املهتمة  واملنظامت  وعائالتهم  املرتشحني  من  واسعة 

للملتحقني  االكادميي  املسار  يف  االخفاق  هاجس  الن  الجامعي 

يوجهون  التي  الشعب  لديهم من خالل  يتحدد  بالجامعة  الجدد 

اليها يف دورات التوجيه الجامعي استنادا إىل اشعاع املؤسسة العليا 

بسوق  خريجيها  واندماج  بها  النجاح  ونسبة  إليها  وجهوا  التي 

الشغل.

يف ظّل ارتفاع أعداد العاطلني عن العمل من حاميل الشهادات 

بتمكني كل  التي قدمتها سلطة االرشاف  التطمينات  العليا ورغم 

املرتشحني من توجيه جامعي يف مرحلة أوىل والسعي إىل تعديل 

نقاطهم  مجموع  اىل  استنادا  التوجيه  اعادة  دورة  التوجيه خالل 

الطلبة  تفكري  عىل  تطغى  مازلت  الحرية  فإن  االستيعاب  وطاقة 

بقاع  من  الثانية  للدورة  تبّقى  ما  أن  خاصة  وعائالتهم  الجدد 

إىل  تعود  انها  إىل  اضافة  املرتشحني  طموحات  تلبي  ال  مفتوحة 

مؤسسات جامعية تبعد عن مدنهم االصلية.

التوجيه  اعادة  دورة  فان  واالنتقادات  االحرتازات  كل  ورغم 

متثل فرصة لتعديل االختيارات لعدد غري قليل من املرتشحني الذين 

عنها سابقا حسب  التي عربوا  اخرى غري  اختيارات  تعمري  عليهم 

مجموع نقاطهم وعدم التشبث بشعب مل يْحصلوا عليها يف الدورة 

الرئيسية استنادا إىل استيفاء بعض االختصاصات لطاقة استيعابها 

وضعف مجموع النقاط مقارنة بآخر مقبول بتلك الشعب ونشري 

للتوجيه  والجهوية  الوطنية  امللتقيات  تنظيم  عدم  ان  اىل  هنا 

سلبي  انعكاس  لها  كان  الكورونا  ازمة  تداعيات  جراء  الجامعي 

عىل التوعية مبخلتف تفاصيل عملية التوجيه الجامعي اذ كانت 

فرصة يلتقي فيها املرتشحون واملختصون تقدم من خاللها فكرة 

تعمري  كيفية  وكذلك  وآفاقها  تكوينها  ونوعية  االختصاصات  عن 

طلب  عىل  يرصون  الجدد  الطلبة  بعض  الن  االختيارات  بطاقة 

وهذا  الطلبات  تنويع  دون  جامعة  من  بأكرث  نفسه  االختصاص 

يضعف حظوظهم يف الحصول عىل توجيه جامعي اضافة اىل عدم 

فهمهم إالّ أن مقايس القبول بشعبة معينة ال تتوقف عىل معدل 

الباكالوريا بل يستدعي االمر معدال متميزا يف مواد التخّصصات 

التي سيدرسها يف الشعبة التي طلبها وهذا ما غاب عن الكثري من 

املرتشحني الذين استغربوا مثل هذه الرشوط التي تبقى مرتبطة 

بنوعية التكوين بكل اختصاص.

* مراجعة رضورية

ومهام ستكون نسبة الذين سيوفقون يف دورة اعادة التوجيه 

فان السنة الجامعية الحالية ستعرف يف مفتتحها اشكاالت متصلة 

بالسكن الجامعي خاصة النه استنادا اىل التباين يف االرقام املتوقعة 

من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وعدد الناجحني يف 

الباكالوريا فإن عدد مهّم منهم سيوجهون إىل جامعات بعيدة عن 

مدنهم االصلية وهو ما يتطلب توفري السكن باملبيتات العمومية 

عىل  املبيتات  هذه  قدرة  مدى  عن  السؤال  طرح  يكون  وهنا 

استيعاب الطلبة الجدد وعدم إجبارهم عىل الذهاب إىل السكن 

الخاص والخضوع البتزاز السامرسة واستغاللهم لحاجاتهم املتأكدة 

لهذه الخدمة االساسية.

كام أن الوقت قد حان للنظر بعمق وجدية يف اصالح منظومة 

املتغريات  من  للكثري  مسايرة  غري  بدت  التي  الجامعي  التوجيه 

داخل املجتمع يف عالقة بالتكوين وافاق التشغيل وحاجة املحيط 

االقتصادي واالجتامعي إىل الخربات واملهارات دون التقيد بالنظرة 

النمطية ملهن معينة هي دون غريها الضامنة للتشغيل وهنا يأيت 

دور العائلة التي ما زالت ترص عىل أن يوجه الطالب او الطالبة 

إىل اختصاص دون غريه يف حني ان هناك مجاالت اخرى بها آفاق 

عالية من االندماج يف سوق الشغل اال ان »النظرة الدونية« تكبل 

املبادرة باالقبال عليها وهذا يستدعي ومنذ بداية السنة الدراسية 

املقبلة عقد عديد االجتامعات باملرتشحني للباكالوريا واألولياء عىل 

مستوى كل معهد ثانوي لتوضيح عديد النقاط وازالة الكثري من 

اللّبْس يف عالقة باالختصاصات املفتوحة وافاقها املستقبلية وحاجة 

املحيط االقتصادي واالجتامعي إليها.

5
وطنية

بعد ردود األفعال عىل نتائج الدورة الرئيسية

هل تعدل دورة إعادة التوجيه من اختيارات آالف املرتشحني؟

الخميس 19 أوت  2021  - العدد  1656 

مراجعة منظومة التوجيه أصبحت ضرورية 
ملسايرة متطلبات سوق الشغل

االختصاصات  بعض 
الواقع  تساير  تعد  لم 
االقتصادي واالجتماعي
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* قال زهري مخلوف النائب الربملاين املجّمد أنه ال يعلم اسباب 
وضعه تحت اإلقامة الجربية.

الدايل  يرسي  الكرامة  ائتالف  عن  املجمد  النائب  اعالم  تّم   *
بقرار وضعه تحت االقامة الجربية.

* تلقت املحكمة االدارية طلبني فقط فيها يخص 
الجربية  االقامة  إىل  بالنسبة  التنفيذ  ايقاف  مطالب 
العكرمي  بشري  السابق  الجمهورية  وكيل  بهام  تقدم 

والوزير السابق رياض املؤخر.
اللجنة  عضو  خليل  بن  جليلة  الدكتورة  نفت   *
العلمية ملجابهة  فريوس كورونا تهمة تالعب الوزارة 

باالرقام.
يف  استقرارا  تونس  يف  البطالة  نسبة  سجلت   *

حدود 17٫9٪ خالل الثاليث الثاين من سنة 2021.
* بعد منع النائب عن الكتلة الدميقراطية أنور 
التيار  بني  العالقة  تصدعت  السفر  من  بالشاهد 
وحركة  الشعب التي أبدت مواصلة مساندتها لكل 
القرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد.

يف  تونس  يف  العملة  رصف  مكاتب  نجحت   *
هذه  خالل  دينار  مليون   1400 يفوق  ما  تجميع 
الفرتة من سنة 2021 وبالتايل ميكن القول ان هذه 
السوداء وكسبت  السوق  القانونية رضبت  املكاتب 

ثقة رشيحة كبرية من التونسيني.
* كان االقبال عىل الصولد الصيفي متواضعا اذ 

تم تسجيل معامالت بنسبة مل تتجاوز ٪45٫4.
احباط  من  التونسية  الديوانة  اجهزة  متكنت   *
محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر الكوكايني تزن 
إيطاليا  عاصمة  من  قادمة  امرأة  سيارة  17٫5كلغ يف 

روما.
هذه  قياسية  التمور  صابة   تكون  ان  ينتظر   *
السنة إذ تّم تسجيل صابة يف والية توزر لوحدها بني 

55 و60 ألف طن.
* قال مندوب الفالحة بوالية جندوبة عبد الجليل 
الغفيل ان 5700 هكتار من الغطاء الغايب اتت عليها 

حرائق شهر أوت 2021.
* أذنت مصالح رئاسة الجمهورية برصف أجور 

اعضاء مجلس النواب لشهر أوت 2021.
النائب  استنطاق  االسبوع  هذا  بداية  مع  تّم   *
ياسني العياري داخل سجنه وذلك عىل خلفية شكاية 
الفرنسية وقد  الجامعة  اعضاء جمعية  قدمها ضده 

دامت عملية االستنطاق 4 ساعات.
* أدان املكتب التنفيذي التحاد القضاة االداريني 
حد  إىل  وصلت  التي  البائسة  بالحمالت  وصفها  ما 
معطياتهم  ونرش  اعراضهم  وهتك  بالقضاة  التنكيل 

دعوى  واثارة  الفوري  للتدخل  العمومية  النيابة  ودعا  الشخصية 
عمومية يف حق كل من اساء إىل سمعة القضاة دون وجه حق.

عن  الكراس  لصانعي  الوطنية  النقابية  الغرفة  أعلنت   *
التخفيض يف سعر الكراس غري املدعم.

ارتفاعا  املاضية  الساعات  خالل  األسواق  عرفت   *
املذبوح كام سجلنا  الدجاج  بيع  بـ 900 مليم يف عملية 

ارتفاعا بـ 50 مليم يف عملية بيع العظم.
* سجلت نسبة االستثامرات خالل الثاليث الثاين لسنة 

2021 تراجعا بـ ٪53.
* متت االطاحة يف الليلة الفاصلة بني االثنني والثالثاء 
بـ 11 شخصا من املعروفني بتنظيم الحرقة غري النظامية 

بني واليتي صفاقس وسيدي بوزيد.
* جمعها رمزي الجّباري

برقيات

رئيسا غرفتيْ املشروبات الكحولية   والغازية 
واملعدنية عند األخ األمني العام 

التقى األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل االخ نور الدين الطبويب، كال من رئيس غرفة املرشوبات 
الكحولية ورئيس غرفة املرشوبات الغازية واملعدنية.

وقد دار النقاش بحضور األخ محمد 
نقابات  وممثيل  البوغديري  عيل 
املفاوضات  فتح  حول  األعوان 
االجتامعية لتعديل املقدرة الرشائية 

لعامل هذين القطاعني.
مبديئ  اتفاق  وجود  ورغم 
الغرض  يف  املفاوضات  فستتواصل 

خالل األيام القادمة.

الدكتور ذاكر لهيذب
موجة جديدة يف الخريف

قال الدكتور ذاكر لهيذب، إن منظومة »ايفاكس« قد أضاعت الكثري 
من الوقت، خاصة مع تقييد األشخاص بأماكن وأوقات محّددة.
وأضاف »أنه اقرتح القيام بأسبوع مفتوح للتّلقيح ضّد فريوس 

كورونا ودون موعد.
وأوضح أن فريوس كورونا لن يختفي ولكنه سيتحّول إىل فريوس 
موسمي عىل غرار »القريب«، متوقعا تسجيل موجة جديدة يف 

الخريف، قد تكون »أقّل فتكا يف صورة تقدم الحملة الوطنية 
للتلقيح«.

وحّذر الدكتور لهيذب من االستهتار وعدم مواصلة التقيد 
باإلجراءات الوقائية، معتربا أن حفالت الزفاف متثل خطرا حقيقيا.

حرية التنقل مضمونة وال لبس فيها!
  

تحديد  يف  الداخلية  وزارة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  بعد  االخرية  االيام  يف  األصوات  تصاعدت 
مجلس  وأعضاء  أعامل  رجال  أمن،  أعوان  )قضاة،  االدارية  الوجوه  بعض  وتنقل  تحرك  مجال 
نواب وناشطون يف االحزاب(، وبعض الوجوه االخرى الناشطة يف مجال االعامل الحرة ورؤساء 
جمعيات وجامعات رياضية وحتى تظل الصورة واضحة فان هؤالء الذين اتخذ يف شأنهم قرار 
عدم السفر وليس تحجري السفر الن مثل هذا االجراء البد ان يصدر عن جهة قضائية قلت 
تصاعدت االصوات ومرده اساسا انه ال يحق لرئيس الجمهورية ان يحدد طبيعة تنقل هؤالء 
والحال اّن الدستور يضمن لهؤالء جميعا حرية التنقل اينام أرادوا إال إّن التدابري واالجراءات 
املتخذة بعد 25 جويلية مل تكن من فراغ وإمنا بناء عىل ملفات! قد يقول قائل إّن هذه امللفات 
الرئيس قيس  اتّخذه  الوضوح ألن ما  يريد  باتة. لنوضح هنا ملن ال  مل تصدر يف شأنها احكام 
سعيّد من اجراءات هي استثنائية واالستثناء ليس قاعدة لذلك يصبح من الرضوري القول ان 
من شملتهم هذه االجراءات االستثنائية البّد ان يلتزموا بها بعيدا عن »منطق زيد املاء، زيد 
الدقيق« وحتى تتمكن الجهات التي عليها دراسة امللفات أن تنهي اعاملها برسعة بعيدا عن 
الترسع والعمل تحت الضغط الذي ال يولد سوى التوتر والدفع إىل مزيد إطالق التهم هكذا 
جزافا! نحن بهكذا كالم ال ننحاز إىل طرف ما وإمنا نريد أن يتوضح الخيط االبيض من االسود 
ومن ظلم الناس أو تجاوز سلطاته أو رسق ماال عاما، أو انهى ملفا باملراكنة أو أن يكون شتم 
أو أهان قضاة او وكالء جمهورية فانه البد ان تتم محاسبتهم حسب ما تقتضيه القوانني وحتى 

يعرف بعضهم ما له وما عليه وبالتايل نكون وضعنا الجميع عىل املحك نفسه أمام القانون!
رمزي الجّباري

كالم في السياسة



7اخلميس  19 أوت  2021  -العدد 1656      

الالئحة املهنية للتعليم األساسي 

المستشفى المحلي بشربان:
نقص العنصر البشري وغياب األجهزة الطبية

إن  لـ»الشعب«  نقابية  مصادر  قالت 

من  رشبان  مبعتمدية  املحيل  املستشفى 

عىل  عدة  نقائص  يشكو  املهدية  والية 

والتجهيزات  البرشي  العنرص  مستوى 

الطبية.

املستشفى  أن  كشفت  نفسها  املصادر 

للصحة  اثنني  طبيبني  إىل  فورا  يحتاج 

األشعة  يف  ساٍم  وفني  وصيديل  العمومية 

وفني ساٍم يف التوليد وفني ساٍم يف املخترب 

و5 ممرضني يف مراكز الصحة األساسية و3 

أعوان حراسة وسائق.

إسعاف  سيارة  إىل  املستشفى  يحتاج  كام 

 scope أجهزة  و5   aspirateur وجهازي 

وجهاز   ECG وجهاز   brancard وجهاز 

AUTOMATE يف مخترب التحليل.

أن معدات أخرى حالتها رديئة  تأكد  كام 

رضورة  جانب  إىل  الصيانة  إىل  وتحتاج 

توفري أدوية خاصة باألمراض املزمنة.

* صربي الزغيدي

سيدي  يف  العاملية  التحركات  استمرّت 
عىل  احتجاجا  سوسة  والية  من  بوعيل 
ألبان  الحليب  مصنع  غلق  تواصل 
وتوقف العامل عن العمل دون رواتب 

منذ سنوات.
ورفع املحتّجون شعارات تطالب بإعادة 
فتح املصنع كام طالب كاتب عام النقابة 
األساسية ملصنع ألبان محسن جاء بالله، 
السلطات املرشفة بتوضيح مآل املصنع 
الذين  املسؤولني  ومحاسبة  والعامل 
أّدت  للمصنع  كبرية  خسائر  يف  تسببوا 
ترك  استنكر  كام  العمل  عن  توقفه  اىل 
العامل دون أجور وال تغطية اجتامعية.

املنحة الخصوصية وإعادة 
التوظيف والقانون األساسي

اتفاقا  للبلديني  العامة  الجامعة  أبرمت 
والبيئة  املحلية  الشؤون  وزير  مع 
بالنيابة تضمن عددا من امللفات املهنية 

واالجتامعية.
الوزارة  مصالح  أن   « »الشعب  وعلمت 
رئاسة  مصالح  اىل  أمر  مرشوع  وّجهت 
الحكومة وهي بصدد التفاوض يف إطار 
لجنة خمسة زائد خمسة والتي شهدت 

توقف أعاملها.
الوزارة  مصالح  تويل  عىل  االتفاق  وتم 
الوظيفة  مصالح  إىل  مقرتح  تقديم 
نحو   291 عدد  األمر  لتنقيح  العمومية 
إدراج آلية إعادة توظيف ضمن إجراءات 
إرساله  تم  الذي  التنقيح  إىل  إضافة  وذلك  واإلدماج،  الداخيل  االنتداب 
واملتعلق بإحالة املصادقة عىل تركيبة لجان املناظرة اىل رؤساء البلديات.

من  بنسخة  للبلديني  العامة  الجامعة  موافاة  عىل  اتفقا  التفاوض  طرفا 
يتم  أن  عىل  فيه  للنظر  للبلديات  العامني  الكتاب  حول  األمر  مرشوع 
مصالح  مع  عمل  جلسة  خالل  واستعراضها  الجامعة  مقرتحات  تدارس 

الوزارة إلعداد الصياغة النهائية.
مرشوع  مناقشة  الستكامل  عمل  ورشة  تنظيم  عىل  االتفاق  تم  كام 
ذلك  يف  مبا   2021 أكتوبر  شهر  البلديني خالل  لالعوان  االسايس  القانون 
أعوان الرشطة البيئية عىل أن يتم عقد جلسة متهيدية بخصوص الوضعية 
االدارية وتنظيم وتحديد مهام الرشطة البيئية بناء عىل مقرتح الجامعة 

وبالتنسيق مع املكلف بامللف عىل مستوى الوزارة.
اىل ذلك، تم االتفاق لتكوين لجنة مشرتكة لتدارس مقرتح الجامعة العامة 
أشغالها قبل موىف شهر أوت  تنطلق  أن  الطرفني عىل  تضم ممثلني عن 
2021 مع تويل مصالح الوزارة تعميم املنشور عدد 8 حول تنظيم رشوط 
بعنوان  األعوان  وداديات  لفائدة  العمومي  التمويل  إسناد  واجراءات 

مساعدات اجتامعية عىل كافة البلديات بالجمهورية.
من جهة أخرى، تم االتفاق عىل تويل مصالح الوزارة مراسلة مصالح رئاسة 
يتم  البلدي  للعون  يوم وطني  إحداث  اقرتاح  اإلذن يف  الحكومة لطلب 

االحتفال به يوم 9 ماي من كل سنة.
ويف ما يخص التفقدية العامة، فقد تولت مصالح الوزارة توجيه مرشوع 
مراقبة  يف  دورها  دعم  مزيد  قصد  العامة  التفقدية  مصالح  ينظم  أمر 
الوزارة  مصالح  وجهت  كام  للبلديات،  واملايل  اإلداري  الترصف  ومتابعة 
مرشوع تنقيح االتفاقية املشرتكة اىل مصالح رئاسة الحكومة يف شهر جوان 
الفارط واالتفاق عىل تنظيم جلسة عمل حول وضعية األعوان العاملني 
بهذه املنشآت مع اإلدارة العامة للوكالة الوطنية للترصف يف النفايات بناء 

عىل طلب الجامعة.
* صربي الزغيدي

وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح مصنع الحليب أعوان البلديات
يف سيدي بوعلي 

تضامن مع عمال شركة سكر بنزرت ومطالب برفع املظلمة 
الصحة  حول  التدريبية  الدورة  يف  املشاركون  عرّب 
بإرشاف  الغذائية  الصناعات  بقطاع  املهنية  والسالمة 
الغذائية  والصناعات  للسياحة  العامة  الجامعة  من 
غري  مساندتهم  عن  التقليدية،  والصناعات  والتجارة 
ببنزرت  تونس  لعامالت وعامل رشكة سكر  املرشوطة 
قبل  من  مسبوقة  غري  مظلمة  إىل  يتعرضون  الذين 

املؤجر مع ترسيح عدد منهم.

هامش  عىل  أصدروها  الئحة  يف  املشاركون،  وحّمل 
املعنية  للسلط  كاملة  املسؤولية  التدريبية،  الدورة 
والدولة مطالبني إياها بالتدخل الفوري من أجل فّض 
سالف  إىل  العامل  وإعادة  العالقة  اإلشكاالت  كافة 
نشاطهم ومتكينهم من مستحقاتهم، مذكّرين بأن مادة 
السكر من املواد األساسية والرضورية للشعب التونيس.
* صربي الزغيدي

نقابة
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* بقلم: د. عثامن الربهومي )جامعي ونقايب( 

كان االتحاد العام التونيس للشغل يراكم النضاالت، وصوال اىل هذه املعركة. حيث سبقتها سلسلة من 
االرضابات بجهة صفاقس ويف مناطق أخرى من البالد التونسية، نظرا إىل الظروف الصعبة التي كانت 
إذ كثفت فرنسا استغاللها  الثانية،  العاملية  الحرب  إثر  التاريخية أي  املرحلة  عليها تونس خالل هذه 
ملستعمراتها مبا يف ذلك تونس، وكان ذلك من األسباب الرئيسية لتهميش مطالب العامل يف الزيادة 

واألجور وتحسني ظروف العمل. يف املقابل إعطاء امتيازات كبرية للمعمرين واألوروبيني بتونس. 
إن النشاط النقايب الوطني الكبري واملواقف مدارها املطالبة بتحسني األجور وفرض متثيلية االتحاد يف 
اللجان حيث كانت هناك وقتها ثالثة لجان )لجنة األجور ولجنة الزيادة يف األسعار ولجنة التشغيل(، 
دام الذي حصل يوم 5 أوت 1947، بعد أن قرر االتحاد شن إرضاب عام يوم 4 أوت 1947  فهيأت للصِّ

اذا مل تستجب الّسلط االستعامرية ملطالب العامل.
ومقابل صرب االتحاد عىل األوضاع القاسية جدا التي يعاين منها الشعب خالل تلك السنوات، كان 
املقيم العام »جون مونس« متعنتا ورافضا ملطالب االتحاد ويقف ضد مطالب العامل التونسيني، إرضاًء 
اىل املعمرين الفرنسيني الذين يتزعمهم »أنطوان كولونا« )املتكلم رسميا بإسمهم وهو رئيس ما يعرف 
وقتها بـ»التجمع الفرنيس«(، الذين يرفضون إسناد أي مكسب للعامل التونسيني، وضد نشاط االتحاد.    
تفاصيل  اىل  بالعودة  النضالية، وذلك  املعركة ونقف عىل معانيها  بالذات هذه  اآلن  ملاذا نستحرض 

املعركة واستجالء األحداث، كام أنها مناسبة الستخالص العرب.   
حيث سقط إثرها أكرث من 30 شهيدا و150 جريحا من بينهم الزعيم النقايب الحبيب عاشور، بعد 
معركة دامية عرب خاللها أهايل مدينة صفاقس عىل التضامن والوقوف اىل جانب النقابيني واالتحاد، ضد 

غطرسة السلط االستعامرية.  
املسؤولية  بحكم  كبريا  ولد   ،1946 جانفي   20 يف  تأسس  الذي  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إن 
الجسيمة التي كانت مناطة بعهدة قياداته وهي مسؤولية الوطن وكرامة شعبه... والقضية الوطنية هي 
قضية االتحاد عىل مر السنوات منذ التأسيس وإىل اليوم...إذ مل يتوان يوما يف الدفاع عن كرامة العامل 

وسيادة الشعب كلفه ذلك ما كلفه.

للوفاء والذكرى

الظرفية واألسباب 
إزاء التعنت الذي قابلت به السلط االستعامرية مطالب االتحاد 
العام التونيس للشغل للزيادة يف األجور والتمثيلية الفاعلة يف اللجان، 
دعا االتحاد إىل االرضاب العام يوم 4 أوت 1947، إذ مل يقع االستجابة 
التي  لالتحاد  االدارية  الهيئة  يف  القرار  هذا  اتخاذ  تّم  وقد  ملطالبه 
أصدرت منشورا يف الغرض ووزعته عىل االتحادات الجهوية استعدادا 
لهذا االرضاب الذي كان من جملة أسبابه ما حصل من مناورات من 
جانب حكومة االستعامر بخصوص الزيادة يف األجر األدىن بالنسبة إىل 
العامل التونسيني والعرب... إذ طالب االتحاد العام التونيس للشغل 
آالف  بستة  بتونس،  اجتمعت  التي  األوىل  األجور  لجنة  اجتامع  يف 
للعامل  األدىن  األجر  وبزيادة يف  أدىن صناعي  كأجر  الشهر  فرنك يف 
الوقت،  لربح  تناور  تتهرب  االستعامرية  السلط  وكانت  الفالحي.. 
جعل  املرشوعة  االتحاد  مبطالب  ومتسكهم  النقابيني  إرصار  أن  غري 

االرضاب العام ليوم 4 أوت 1947 ال مناص منه.
كام كانت األجواء يف  تلك الفرتة عيل غاية من التوتر بسبب تكثف 
الحركة اإلرضابية وتوسع نطاقها...عىل غرار ارضاب مصنع اإلسمنت 
وتحسني  األجر  يف  للزيادة  العامل  مطالب  عن  دفاعا  الجلود  بجبل 
ظروف العمل..  أثر كبري يف تعجيل املواجهة مع االستعامر، وأدت 
وأصيب  عامالن  إستشهاد  إىل  االستعامرية  القوات  مع  املصادمات 
نواحي  كل  يف  املتأججة  األحداث  وهذه   ... بجروح  العامل  عديد 
البالد يف ظروف صعبة جدا عىل التونسيني، بسبب األوضاع املادية 
وتعنت املستعمر وغطرسته... جعل االرضاب العام ليوم 4 أوت واقع 
والحبيب  فرحات حشاد  طينة  من  نقابيني  وأن  محالة...خصوصا  ال 
عاشور وعبد العزيز بوراوي ومحمد كريم وغريهم رحمهم الله، ال 
يرتاجعون مهام كانت التحديات واألخطار، إذا ما اتصل األمر بحياة 

العامل وكرامة الشعب وحرمته. 
ظروف صعبة وغضب عام

العام  والغضب  الحاد  بالتشنج  تتسم  ظروف  يف  اإلرضاب  حصل 
الشديد إذ أن ذلك الغضب تجاوز العاّمل واملوظفني، ليشمل كافة 
أتم  والنقابيون عىل  املحامون واالطباء..  الشعب مبا يف ذلك  رشائح 
الشعب  عن  للدفاع  واالحتامالت  السيناريوهات  لكل  االستعداد 
والوطن... وكانوا متحكمني يف مجريات األمور عىل أرض الواقع وعىل 
أتم االستعداد مهام كانت قوة العدو... عزمية من فوالذ وإرادة قوية 

ال تتزعزع. 

واحدة من أهم املحطات النضالية يف تاريخ املنظمة وتاريخ تونس

ال بّد من استذكار رشيط أحداث معركة 5 أوت 1947 ألن الشجاعة 
مثيل  ال  بصفاقس  للغل  الجهوي  االتحاد  قيادة  ميزت  التي  الكبرية 
لها. فعندما قرر االتحاد تنفيذ ارضاب 4 أوت يف أوج اشتداد حرارة 
الصيف وخالل شهر رمضان، كانت معنويات العامل عىل درجة عالية 
الذكر  خالد   الزعيم  ذكره  ما  ال ميكن وصفها... وهذا  الحامس  من 
الحبيب عاشور وكل املناضلني املشاركني الذين تركوا لنا شهاداتهم٬ 
مثل املناضلني النقابيني املرحومني عبد العزيز بوراوي ومحمد كريم.

محطة األرتال

لنئ شمل االرضاب العام كافة أنحاء البالد... إال أنه مبدينة صفاقس 
كان له وقع خاص ألنها املدينة الثانية بعد مدينة تونس من الناحية 
الجهوي  االتحاد  وكان  النقايب...  النضال  زخم  وحيث  االقتصادية 
 Piquets لإلرضاب   فرق  أقيمت  دمئا. حيث  كعادته  وصلبا  منظام 
de grève يف كل النقابات وتتألف من 3 إىل 6 أعضاء، ووقع وتوجيه 
األغلبية الساحقة من العامل اىل مقر رشكة صفاقس قفصة، واختيار 
باعتبارها أكرب رشكة استعامرية، متتلك هنشري  هذا املكان له داللة 
الشعال ومناجم الفسفاط والقطارات أي أن اقتصاد البالد مرتبط بها.

البطحاء  حيث  بصفاقس،  االرتال  محطة  يف  الرشكة  مقر  وكان 
مع  بالتوازي  مرت   500 بعد  وعىل  املسافرين  محطة  فيها  وتوجد 
الطريق، مدخل محطة »الرسعة الصغرية«  »Petite Vitesse« لنقل 
البضائع. ويوجد عىل بعد حوايل 500 مرت منها الباب الكبري املخصص 
لدخول العامل وهو باب »الورشات« »Les ateliers« والذي يدخل 
التي أقيم بها النصب  البطحاء  منه آالف العامل. حيث توجد اآلن 
تكن  مل  إذ  الثكنة  مقابل   ،1947 أوت   5 معركة  لشهداء  التذكاري 
مرتا   60 أو   50 مسافة  إال  الثكنة  باب  عن  الورشات«  »باب  تفصل 

عىل أقىص تقدير.

إحياء الذكرى 74 لمعركة 5 أوت بصفاقس:

استحضار لنضاالت العامل والنقابيني يف الدفاع عن الشعب وكرامة الوطن

هتميش مطالب العامل
 يف الزيادة يف األجور 
وحتسني ظروف العمل
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يرابط  كان  الورشات  باب  قبالة  الواقعة  الكبرية  البطحاء  ويف 
كان  الذي  عاشور  الحبيب  الزعيم  بإرشاف  الرئييس  االرضاب  فريق 
يؤطر قرابة 2500 عامل مرضب. وفريق االرضاب الثاين أمام محطة 
املرحوم  بإرشاف  مرضب  عامل   500 نحو  يضم  الصغرية«  »الرسعة 
القطار  أمام محطة  الثالث  االرضاب  فريق  كان  بينام  كريم.  محمد 
والعامل  القطارات  سائقي  ومدخل  املسافرين  مدخل  يوجد  حيث 
أن  أي  الله.  رحمه  بوراوي  العزيز  عبد  بإرشاف  عامل   1500 يضم 
أمام مقر رشكة صفاقس قفصة  يرابطون  4000 عامل مرضب كانوا 
واألبواب الثالثة ملحطة األرتال. وكانوا من قطاعات املالحة والرصيف 

والكرارطية والصحة وحتى الوظيفة العمومية.
صفاقس،  مبدينة   1947 أوت   5 وليلة  أوت   4 يوم  أجواء  وكانت 
يف  واألهايل  بحر،  باب  منطقة  يف  مغلقة  املتاجر  مشهودة...  أجواء 
إفطار  تأمني  تّم  املرضبني...كام  مع  مسبوق  وغري  مطلق   تضامن 
جامعي عىل عني املكان... لضامن االلتحام التام بني القيادة النقابية 
تاريخ  يف  مفصليا  حدثا  أوت،   5 معركة  فكانت  واألهايل...  والعامل 
لإلرضاب  امليدانية  القيادة  جعل  الذي  والوطن...اليشء  االتحاد 
تستعد لكل االحتامالت مبا فيها األسوأ وهو استخدام القوة والسالح 
املراقب  أن  معهم. خصوصا  كان  ومن  العزل  املرضبني  العامل  ضد 
املدين »إميل نويل« »Emile Nullet« أعلم قيادات التحرك امليداين 
وأبلغهم تهديداته والوعيد بأنه »عازم عىل الدفاع عن حرية الشغل 

بجميع الوسائل«.
فرق رصد واستطالع 

مل يكن أمام النقابيني إال اتخاذ إجراءات يقظة متثلت يف تشكيل 
فرق رصد واستطالع،  من املرضبني واألهايل يتجولون عىل دراجات 
ومراقبة  الجيش  وتحركات  »الجدارمية«  تحركات  ملراقبة  عادية 
»الكوميسارية« وأعوان الرشطة. أي أنهم مل يرتكوا أي يشء للصدفة 

تحسبا ألي مباغتة.
وهياكل  حشاد  وفرحات  عاشور  الحبيب  بني  االتصاالت  أن  كام 
الجهات،  يف  العام  اإلرضاب  بخصوص  تنقطع  مل  االتحاد  وقيادات 
وخطورة...  حرجا  أكرث  كان  الذي  خاص  بشكل  بصفاقس  والوضع 
االستفزازية  تحركاتها  من  كثفت  االستعامرية  السلط  أن  خصوصا 
االحتالل...  وجيش  »الجدارمية«  اجتامعات  تكثفت  كام  الليلية، 
عىل  كانت  صفاقس  بجهة  االستعامرية  السلطة  أن  منها  ويفهم 

استعداد القتحام مكان االرضاب وإنهائه بالقوة. 
النقابيني  اىل  بالنسبة  خيارا  تكن  مل  مواجهة  املواجهة....  فكانت 
مطالبهم  عن  دفاعا  فرضا  عليهم  فرضت  وإمنا  واألهايل...  والعامل 

املرشوعة وكرامة الوطن.
مغادرة  وبعد  الخامسة،  الساعة  وعىل  أوت   5 يوم  صباح  ويف 
قطار املسافرين مدينة صفاقس مبارشة... بدأت اآلليات العسكرية 
من  بطولية  مقاومة  فوجدت  اإلرضاب،  مكان  اقتحام  يف  والدبابات 
العامل الذين استعملوا كل ما توفر لديهم لصد العدوان من الحجارة 
الطائرات  االستعامرية  السلط  واستخدمت  الحارقة...  والزجاجات 
املزودة بالرشاشات تطلق الرصاص... وهو ما يفرس الحصيلة الكبرية 
مئات  إىل  إضافة  جريحا.  و150  شهيدا   30 من  أكرث  املجزرة  لهذه 
الزعيم  الجرحى  مقدمة  ويف  العمل...  من  واملطرودين  املوقوفني 
الذي أصابته رصاصة الزمته إىل حني وفاته.  الحبيب عاشور  النقايب 
وقد كان قائدا ميدنيا وزعيام نقابيا من زعامء االتحاد ومن قياداته 
الكبار... الذين كانوا دامئا يف حجم املسؤولية والحدث، الزعامء الكبار 
املرشوط  غري  وانحيازهم  ولشجاعتهم  ملوافقفهم  التاريخ  يخلدهم 

لقضايا الشعب والوطن. 
مواجهة جربوت املستعمر

واجه االتحاد العام التونيس للشغل من خالل معركة 5 أوت 1947 
جربوت االستعامر وآلته القمعية الوحشية، حيث كان للزعيم النقايب 
وقائدها  املعركة  هذه  مهنديس  )أحد  عاشور  الحبيب  الذكر  خالد 
امليداين ملع بشجاعته وعلّو همته املعهودة(.. دور أسايس يف قيادة 

التحركات امليدانية التي أفضت اىل ملحمة 5 أوت 1947 بصفاقس.
تعرض بعدها الحبيب عاشور اىل النفي إىل كل من زغوان وباجة... 
وكان يف حجم املسؤولية لقيادة املنظمة، حيث كان حدث استشهاد 
القائد النقايب الفّذ فرحات حشاد يوم 5 ديسمرب 1952، بالنسبة إليه 
دافعا قويا ملزيد الصمود والتحدي.. كام واجه االتحاد بعد االستقالل 
الزعيم  واجه  أن  وبعد  الستينات،  أواسط  منذ  التدجني  محاوالت 

الراحل أحمد التلييل الّنْفي... وهو الذي كان أول من تجارس وطالب 
بالدميقراطية والحريات الفردية العامة... فاستبسل من بعده زعيم 
استقاللية  عن  الذود  يف  عاشور  الحبيب  والوطنية  النقابية  الحركة 
االتحاد والوقوف يف وجه محاوالت تركيعه وتدجينه، لتمرير إجراءات 
اقتصادية واجتامعية عىل حساب الشغالني وما رافقها من محاكامت 
حرق  بحادثة  يعرف  )ما  الستينات  يف  بدأت  ملّفقة  بتهم  جائرة 
الباخرة يف 7 جوان 1965( وتواصلت خالل السبعينات والثامنينات، 

بعد معركة 26 جانفي 1978 الدامية. 
بعد الوقوف عىل أسباب ودوافع وأطوار معركة 5 أوت 1947، ويف 
خالصة القول، لقد كان هدف السلطة االستعامرية إضعاف االتحاد 
الهيئة اإلدارية  التونيس للشغل والقضاء عليه، غري أن أعضاء  العام 

كانوا عىل علم ومتفطنني اىل هذه املخططات وخصوصا يف ما يتصل 
بصفاقس. )وهذا ما عرب عنه عضو الهيئة اإلدارية املرحوم عبد العزيز 

بوراوي(. 
تغيري سلوك اإلدارة

الرضبة التي سددتها له يوم 5 أوت بصفاقس قد فشلت، فبعد تلك 
العام »جون مونس« »Jean Mons« وخلفه  املجزرة ذهب املقيم 
املقيم العام »لوي برييي« »Périllier Louis« الذي مل يكن أمامه إال 

أن يغري يف سلوك إدارته واتباع سياسة جديدة مبنية عىل االنفتاح.... 
واألهم أن االتحاد خرج من هذه املعركة منترصا وقويا وصلبا، رغم 
متكافئة...  فيها غري  املتصارعة  األطراف  كانت  وإن  املعركة  تلك  أن 
فقد كشفت للسلط الفرنسية أنه ال ميكن النيل من القوة املعنوية 
لالتحاد والتفاف الشعب حوله يف هبة تضامنية غري مسبوقة... إنها 
إرادة الشعب... وإرادة الشعوب ال تقهر...وإذا أراد الشعب فال بد 
أن يستجيب القدر. كام عرب عن ذلك شاعر الحياة أبو القاسم الشايب. 
شعب تونس الكبري، الذي قال عنه الزعيم فرحات حشاد »أحبك يا 

شعب«.
استخالص العرب

بصفاقس،  أوت   5 ملعركة   74 الذكرى  إحياء  يف  أنه  يف  شك  ال 
واستحضار نضاالت النقابيني يف الدفاع عن الشعب وكرامة الوطن... 
وتضحياتهم،  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  قيادات  بنضاالت  تذكري 
أنها  كام  العتيدة.  املنظمة  هذه  صلب  األجيال  ترابط  اىل  وضامن 
مناسبة للحفاظ عىل الذاكرة الوطنية والنقابية واألحداث التي وقف 
االستعامرية. ومدافعا  السلط  أمام غطرسة  منيعا  االتحاد سدا  فيها 

عن العامل والشعب اىل اليوم. 
 5 وملحمة  أوت   4 إرضاب  عن  التفاصيل  بهذه  نتحدث  ونحن 
تاريخ  يف  الدامية  الحوادث  أكرب  من  ألنها  بصفاقس،   1947 أوت 
االتحاد وقعت يف صفاقس... صفاقس التي أنجبت الزعامء وقدمت 
الشهداء... الذين خلدهم التاريخ، شهداء أحداث 5 أوت 1947 منهم 
: عبد الوهاب الغريب، هادي مهدي، جيالين العامري، صالح بن عبد 
هاشمي  الطرابليس،  أحمد  الغريب،  محمد  الصايف،  أحمد  الكريم، 
لجنف، صالح لوصيف، مختار بن جراد، فرج بو رصصار، حبيب بن 
عبد الرحامن، محمد القرقوري، عمر الحاممي، مسعود بن خليفة، 
بهلول،  عيل  العجنقي،  محمد  املذيوب،  عيل  طيب،  الحاج  أحمد 
عبد السالم قوبعة، عيل بن نرص، محمد الطرابليس، حسني بن عمر، 

حسني الطرابليس، سامل سالّم ومحمد الصغرّي..
تحقيق التضامن

بني  التضامن  تحقيق  يف  وقتها  االتحاد  لقيادة  الباهر  النجاح  إن 
العامل واألهايل تحت القيادة النقابية بجهة صفاقس فكان ملحمة 5 
أوت 1947 مبثابة الرسالة اىل املستعمر وإىل القوى الحية أن االتحاد 
ضامن للوحدة وقائد للمعارك ومحرر للوطن ومدافع عن الشعب 
اليوم كام كان باألمس أي أيام االحتالل. اليشء الذي حمل االتحاد 
العام التونيس للشغل املسؤولية الكربى مسؤولية الوطن والدفاع عن 

الكرامة الوطنية.    
يف األخري ميكن القول أننا إذ نستحرض اليوم هذه املعركة ونعيل من 
قيمة القيادات والشهداء الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم الطاهرة... 
الصادق والنزيه. ألنها  النضال  الطريق وتنريه وهو طريق  لنا  ترسم 

كانت معركة الكرامة وإثبات الوجود تجاه الغطرسة االستعامرية. 
يزال  الذي كان عليه وال  الوطني  الثقل  نعرب وبقوة عن  أننا  كام 
بتاريخ  اقرتن منذ نشأته  الذي  للشغل، وهو  التونيس  العام  االتحاد 
الوطنية...  الدولة  وبناء  الوطني  النضال  تاريخ  املعارص  تونس 
ومساهمة قياداته ومؤسسيه زعامء النضال النقايب والوطني، فرحات 

حشاد وأحمد التلييل والحبيب عاشور. 

150 جرحيا من بينهم 
املرحوم احلبيب عاشور

يوسف العوادين
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األخ كامل سعد هو ابن 
للصناعات  العامة  الجامعة 
الغذائية والسياحة والتجارة 
التقليدية  والصناعات 
سابقا.  العام  وكاتبها 
سعد  كامل  واألخ  واملناضل 
الحبيب  الزعيم  درب  رفيق 
نقابية  ذاكرة  عاشور، 
ال  نضايل  ومخزون  ووطنية، 
ينضب، وهب شبابه لتونس 
وعاش  حشاد  وملنظمة  أوال 
وكانت  األزمات  مختلف 
جّدا  مرشّفة  مواقف  له 

يعرفها »املناضلون الصحاح« ممن عايشوا معه أزمات 
الجمر، األخ كامل يتعرض إىل حملة ممنهجة تقودها 
النظام  وقسم  املنظمة  تطويع  يف  فشلت  أطراف 
متنع  لن  مآربها، حملة مشبوهة  إىل  تحديدا  الداخيل 

درب  عىل  املسرية  مواصلة  من  الصلب  املناضل  هذا 
املؤسسني والرموز.

لألخ كامل سعد كل االحرتام والتقدير ونسانده علنا 
وبكل وضوح ومبختلف اللغات...

* محمد/ع

ملاذا مهاجمة األخ كمال سعد دون ذنب ارتكبه؟

فرانسيسكو فاتيقا  
لن ننساك أبدا

وداعا صديقنا ورفيقنا فرانسيسكو فاتيقا عرفناك مناضال نقابيا صادقا تدافع عن 
القضايا العادلة وكنت كثري الحرص والعزم عىل دعم وتعزيز التعاون بني االتحاد 

 L‘UIL de ROME الجهوي للشغل بتونس واالتحاد الجهوي بروما
لروحك ألف سالم.

نقابة
نقطة ضوء

اهلل أكبر
تلقينا  والحزن  األىس  ببالغ 
خرب وفاة شقيقة األخ عز الدين 
الزنايدي  الكاتب العام للنقابة 
األسايس  للتعليم  األساسية 
املصاب  هذا  وإثر   . باملروج 
التنفيذي  املكتب  يتقدم  الجلل 
بنب  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
عروس  بأحر التعازي إىل أخينا 
عز الدين وإىل كل العائلة راجني 
من الله تعاىل أن يسكن الفقيدة 
فسيح جنانه وأن يرزقهم الصرب 

والسلوان. 
 إنا لله وإنا إليه راجعون

تعزية 
ببالغ الحزن واألىس تلقينا خرب 
وفاة  شقيقة األخ فالح الرحيمي 
ملستشفى  األساسية  النقابة  عضو 
الجامعي  الفرع  وعضو  الحروق 
هذا  .وإثر  عروس  بنب  للصحة 
املكتب  يتقدم  الجلل  املصاب 
التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
إىل  التعازي  بأحر  عروس   بنب 
أخينا فالح وإىل كل عائلة الفقيدة 
يسكنها  أن  تعاىل  الله  من  راجني 
الصرب  يرزقهم  وأن  جنانه  فسيح 
إليه  وإنا  لله  وإنا  والسلوان.  

راجعون

تعزية ومواساة 
لعلي شامخ  

التنفيذي  املكتب  يتقدم 
بباجة  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
عبارات  وأصدق  التعازي  بأحّر 
شامخ  عيل  األخ  إىل  املواساة 
للتعليم  األساسية  النقابة  عضو 
أخيه  وفاة  يف  بقبالط  الثانوي 

وزوجته وابنهام.
الجلل  املصاب  هذا  وإثر 
أن  القدير  العيّل  اللّٰه  نسأل 
وأن  رحمته  بواسع  يتغّمدهم 
يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم 

العائلة جميل الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

األخ سمير الشفي
االتحاد ال يقدم غطاء للفاسدين  

سمري  األخ  النقايب  القيادي  كتب 
الشفي عىل صفحته قائال:

»االتحاد ال يقدم اي غطاء للفاسدين 
رشف  آليا  يفقد  إدانته  تثبت  من  وكل 
املواقف  وهذه  االتحاد  إىل  االنتامء 
واليوم  مناسبة  من  أكرث  يف  عنها  عربنا 
للقانون  االخري  التنقيح  يف  تضمينها  وقع 
الحذر  ولكن  الداخيل..  والنظام  األسايس 
والتشويه  املغالطات  من  الحذر  كل 
من  حشاد  لخيمة  املستهدف  املمنهج 
خري.  غدوة  تونس  األزرق.  الذباب  قبل 

وليخسإ الخاسئون«.

تعقيب من نقابيي قفصة على ما يجري 
يف شركة فسفاط قفصة  

أكد نقابيو والية قفصة يف تعقيب عىل ما يجري يف 
الشفافية  أنهم متمسكون مببدإ  رشكة فسفاط قفصة، 
اإلجراءات  كل  وباحرتام  الحقائق  بكشف  والعدالة، 
القانونية ومبادئ املحاكمة العادلة التي تربئ الربيء 

وتدين املذنب الحقيقي.
تم  أنه  لهم  بيان  نقابيو جهة قفصة يف  وسجل 

اىل بعض مسريي رشكة فسفاط  الفساد  تهمة  توجيه 
الذي  الجزاء  كل  فلْينل  قضائيا  ذلك  ثبت  فإن  قفصة، 

يستحقه وفق القانون وبعيدا عن كل تشهري لكن 
دون نسيان الدور الحقيقي لُسلط االرشاف والحكومات 

املتعاقبة لعدم عنايتها باملتابعة والتدقيق، هذا إذا مل تكن هي الطرف االمر بعقد صفقات 
نقل الفسفاط عىل غري الصيغ القانونية علام أن االتحاد الجهوي قد دعا يف عديد املناسبات 
اىل محاربة الفساد وطالب بإجراء تدقيقات وبالنظر الجدي يف أسباب عجز بعض املؤسسات 

عن القيام بدورها.
2021 وامضاه  أوت   16 االثنني  الذي أصدروه مساء  البيان  نقابيو جهة قفصة يف  وذكر 
بأنهم تصدوا لكل محاوالت تخريب الرشكة والتفويت فيها طيلة  األخ محمد صغري مرياوي 
يف  نجحوا  وانهم  املعتصمني  ذلك  يف  مبا  األطراف  كل  مع  التفاوض  يف  وساهموا  سنوات   10
ذلك وعربوا عن متسكهم مبوقفهم الثابت الداعي اىل نقل الفسفاط حرصيا بني رشكة السكك 

الحديدية والرشكة التونسية لنقل املواد املنجمية دون غريهام.
وبيّنوا يف البيان التوضيحي ان الرشكة تتوفر عىل كفاءات نزيهة وعالية القدرة يف مختلف 
مستويات االستغالل وانه بفضلها حققت الرشكة نتائج باهرة عىل امتداد عقود كام ساهمت 
تلك الكفاءات يف تعصري أنشطة الرشكة وتطوير قدراتها يف االستخراج مرورا باإلنتاج وحتى 
بالعمل اإلداري مام جعل الرشكة تحتل مواقع متقدمة بني منتجي الفسفاط يف العامل وتكسب 
تنافسية متميزة يف السوق العاملية وتصمد وتحافظ عىل نشاطها خالل االزمات التي شهدتها 

خاصة ما بعد الثورة.
من  حاميتها  رضورة  وعىل  عريقة  وطنية  كرشكة  باملؤسسة  متسكهم  النقابيون  وأكد 
كل انحراف أو حياد عن وظائفها االجتامعية واالقتصادية وأهمية استمرارية 
نشاطها والترصف يف تسيريها بكل شفافية ونزاهة وعودتها إىل احتالل موقعها 

املتقدم يف انتاج الفسفاط.

إدارة الغابات: 

إيقافات بشبهة افتعال حرائق 
والعقوبة قد تصل إىل اإلعدام

أكد رئيس مصلحة الغابات باإلدارة العامة للغابات زهري بن سامل، أنه تم 
القبض يف عدة مناطق من الجمهورية عىل أشخاص بشبهة افتعال الحرائق 

عىل غرار منطقة كرسى بوالية سليانة.
وأفاد زهري بن سامل أنه تم مالحظة نشوب حرائق يف مناطق نائية ومناطق صعبة التضاريس 

مام طرح فرضية افتعال هذه الحرائق وأن العقوبات ترتاوح بني الخطايا املالية املتفاوتة 

ومدة سجن تصل إىل 20 سنة وكذلك اإلعدام يف صورة تسجيل خسائر برشية. وذكر بن 

سامل أنه تّم السيطرة حاليا عىل جميع الحرائق باستثناء بعض الجيوب يف فرنانة من والية 

جندوبة.

وعرب املتحدث عن أمله يف تنظيم حملة كبرية إلعادة تشجري الغابات املترضرة، 
مبيّنا أن تكلفة هكتار واحد تُقدر بـ9 آالف دينار.

كلمة أخيرة
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حتى ال تبقى العدالة رهينة 
على »وجه الفضل«

* بقلم: لطفي املاكني

أثار توصيف أحداث قيام القاضية بنقل أموال تم حجزها من قبل مصالح 
الديوانة جدال مل يتوقف مع استفهامات عديدة قد ال تجد لها أجوبة شافية 
وضافية ومام زاد من استغراب كل من استمع الحقا اىل ترصيحاتها األولية 
أن ما أقدمت عليه كان عىل »وجه الفضل« أي ان الغاية األوىل واالخرية هي 
عمل تطوعي ليس اال وهو ما احالنا إىل ما استمعنا إليه منذ اشهر قليلة اىل 
ما رصحت به احد قيادات حركة النهضة يف عالقة مبقر سكنى شيخ النهضة 
وضعه  االشخاص  احد  ان  بإعتبار  الفضل«  »وجه  عىل  يستغله  كان  والذي 
عىل ذمته هكذا إكراما له دون غريه ممن يلهثون لسنوات طويلة تحت وقع 

سطوة البنوك من اجل تأمني مسكن بسيط وقد ال يتحصلون عليه.
وال يختلف إثنان ان االخطاء وان كانت من طبيعة البرش اال ان سعي 
االستهجان  حالة  من  تزيد  الغالب  يف  تربيرات  عن  لها  البحث  اىل  البعض 
يوجب  مبا  قانونيا  توصيفها  ويقع  تكيف  نفسها  الوقائع  الن  واالستنكار 
العقاب األقىص فقط الن من قام به مواطن ال يتمتع ال بحصانة االرض وال 
بحصانة السامء كام يروج البعض من الذين يبحثون عن »قداسة« متيزهم 
عن غريهم اىل درجة ان تصبح االفعال التي يقومون بها هي من الكرامات 
التي يختصون بها عن غريهم من الشعب الكريم إىل درجة انها تصنف عىل 

»وجه الفضل«.
وما يزيد من ردود االفعال املستهجنة واملستنكرة ان تربط تلك الوقائع 
كمكرسة  الجمعي  املخيال  يف  اعتبارية  مكانة  لها  أسالك  إىل  ينتمون  مبن 
لعلوية القانون وفرضها عىل الجميع دون النظر إىل ما تتضمه خانة املهنة 
ببطاقة التعريف الوطنية والتي كانت محل جدل داخل احد اللجان املختصة 
مبجلس نواب الشعب باقرتاح حذفها يف املرشوع الجديد لتلك البطاقة حتى 
املهنة  خانة  تتضمنه  ما  أساس  عىل  للمواطنني  الفرز  هذا  عن  التخيل  يتّم 
ليتمتع مبا ال يسمح به لغري دون وجه قانوين وهذا فعل مكرس منذ عقود 
عىل  امتيازات  من  النبيلة  املهنة  أصحاب  كن  يمُ بحيث  متداوال  عمُرْفًا  وبات 
حساب اصحاب مهن أخرى دون سند قانوين ومن هناك تراكمت التجاوزات 
التي يعلمها الجميع استنادا إىل دعمه ير ويترصف كام يريد ويف الحاالت 
االمتياز تكتشف تجاوزات  بذلك  النبيلة  املهن  تلك  يتمتع أصحاب  التي ال 
خطرية يسعى البعض إىل التقليل من تداعياتها وإرجاعها إىل حسن النوايا 
السخرية  تلقى  العبارة  هذه  ان  يقيننا  مع  الفضل«  وجه  »وعىل  ومنها 

والتأنيب عندما يكون قائلها مواطن من الشعب الكريم.
مل يكن العالمة ابن خلدون يعانق الخيال عندما قال ان للعدل اساس 
العمران وهذا ما نراه يف املجتمعات العريقة يف الديقراطية التي تحرص قبل 
كل يشء عىل تطبيق مبادئ العدالة واالنصاف عىل جميع مواطنيها وال تنظر 
اىل اي من الشكليات والصور الرباقة ولنا امثلة عديدة عن كبار املسؤولني 
بتلك الدول الذين خضعوا للتحقيقات القضائية ونالوا العقوبات املستوجبة 
مثل بقية املواطنني وهذا ما عزز االستقرار واالزدهار بتلك البلدان وخاصة 
تعزيز الثقة يف السلك القضايئ املطبق للقانون بعيدا عن املحاباة بفضل ما 
وكذلك  والشوائب  االنحرافات  من  منتسبيه  له من ضامنات حصنت  توفر 
الضغوطات السياسية التي اصبحت متوارثة اذ يعمل كل حزب حاكم عىل 
مامرسة انواع من الضغوط بأشكال مختلفة حتى تكون هذه السلطة دائرة 
العطايا  اغداق  أو  عليهم  والتضييق  السياسيني  خصومه  ملالحقة  فلكه  يف 
واالمتيازات عىل فئة قبلت بأن تقوم بأدوار معينة لصالح السلطة السياسية.

ونعتقد ان الظرفية الحالية تحتم عىل املجلس األعىل للقضاء ليقوم بدوره 
يف كل ما له عالقة بحامية السلك ومنتسبيه من كل الضغوط واالنحرافات 
التي تبقى منحرصة يف مجموعة ضيقة ألن الرشفاء والنزهاء يف هذا السلك 
بضوابط  االلتزام  بحرصهم عىل  االغلبية  األخرى هم  االسالك  من  كام غريه 
مهنتهم والتقيّد مبا تنّص عليه القوانني والترشيعات دون خضوع ألّي طرف 
تبقى  ال  حتى  القطاعي  او  االقتصادي  او  السيايس  متوقعه  كان  مهام  كان 

العدالة أسرية ملقولة »عىل وجه الفضل«.

بالتلميح والترصيح

باملحكمة  الرابع  باملكتب  التحقيق  قايض  استمع 

نادرة  املنستري  بإذاعة  للصحافية  باملهدية  االبتدائية 

شكاكو  بشري  محمد  األخبار  تحرير  ورئيس  اسامعيل 

ومديرة اإلذاعة ليليا بن الشيخ، بوصفهم شهودا يف البحث 

عىل  املذكورة،  باملحكمة  التحقيق  قايض  فتحه  الذي 

املنستري  إذاعة  نرشته  الذي  االستقصايئ  التحقيق  خلفية 

حول »استيالء قضاة عىل أراض دولية بوثائق مزّورة«.

بشري  محمد  األخبار  تحرير  رئيس  أكده  ما  ووفق 

شكاكو، فقد قّدم الشهود الذين تم االستامع لهم، األدلة 

التي بحوزتهم، والوثائق واملستندات التي تثبت ما جاء يف 

عملهم االستقصايئ الذي قرر القضاء فتح بحث تحقيقي 

يف شأنه واملتعلق بـ»تورط قضاة يف االستيالء عىل أراٍض 

دولية«.

عن  ممثلون  باملهدية  االبتدائية  املحكمة  يف  وحرض 

حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  الصحافيني  نقابة 

اإلنسان، وعدٌد من الصحافيني للتعبري عن دعمهم إلذاعة 

املنستري ولحرية اإلعالم.

قايض التحقيق بابتدائية املهدية يستمع
 لصحافيي إذاعة املنستري 

حاتم املليكي يدعو  إىل إجراء انتخابات سابقة 
ألواهنا وفقا للمعايري الدولية

دعا النائب املجمد حاتم امللييك إىل اجراء انتخابات سابقة ألوانها وفقا 
للمعايري الدولية، وتعديل النظام االنتخايب وإرساء نظام جديد يقع اعتامده 
بعد سنة واحدة، حتى ال يقال إنّه ومُضع عىل املقاس لفائدة بعض املرتّشحني.
تتعلق  ترشيعية  مبادرات  عرض  الجمهورية  رئيس  عىل  امللييك،  واقرتح 
العام  االتحاد  ويرعاها  حولها،  النقاش  يقع  والجمعيات  األحزاب  بقانون 
االنتخابات  إجراء  حني  إىل  عمله  الربملان  يواصل  أن  عىل  للشغل،  التونيس 
مع تنقيح نظامه الداخيل، مشريا إىل أن أي خارطة طريق يجب أن تذهب 

بتونس إىل نظام سيايس مستقّر، سواًء كان رئاسيا أو برملانيا.
كان،  أي  لرقابة  ليس خاضعا  الحايل  الداخيل  بنظامه  الربملان  أّن  واعترب 
الحكومات  والتأثري عىل  بالوزراء  كالتنكيل  عليها  اعتاد  التي  رغم مامرساته 

وابتزازها.
النائب املجمد عىل رضورة أن ال تتجاوز آجال تنفيذ االجراءات  وشّدد 
التي اقرتحها شهر سبتمرب املقبل، بالنظر إىل االستحقاقات التي تنتظر البالد 
سواء بالنسبة إىل التزاماتها املالية مع الخارج، أو عىل املستوى الداخيل مع 
اقرتاب العودة املدرسية والجامعية وعودة العمل بالنسق العادي يف اإلدارات.
كام دعا امللييك إىل مراجعة التعيينات املشبوهة يف أجهزة الدولة، وإجراء 
نقاش حول اإلصالحات الهيكلية الكربى يف مؤسسات الدولة عىل غرار وزارة 

الداخلية ووزارة العدل، وإصالح املالية العمومية.
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البد من ان يقوم املجلس االعىل للقضاء بدوره 
تجنب  عىل  والعمل  املرحلة  هذه  يف  منه  املنتظر 
هيمنة العقلية القطاعية بهذه االفكار انطلق حديث 
نعامن العش عضو لجنة االصالح االداري والحوكمة 
يف  الترصف  ومراقبة  الفساد  ومكافحة  الرشيدة 
العقلية كبلت  تلك  ان  اعترب  إذ  بالربملان  العام  املال 
الكثري من  يضّم  الذي  القضاء  وعطلت اصالح سلك 
املهنة  مببادئ  يلتزم  مل  من  هناك  ان  اال  الرشفاء 
فيها  للنظر  ملفاتهم  احالة  االمر  يستوجب  وبالتايل 
وهذا يساعد السلك عىل تنقية داخله من الشوائب 
تعرف  التي  القطاعات  بقية  عىل  ينطبق  ما  وهو 
السلوكات املشينة واشار العش اىل ان الظرفية اليوم 
امللفات  املستوجبة يف كل  التحقيقات  لفتح  مناسبة 
صالحيات  من  اليوم  الجمهورية  لرئيس  ما  باعتبار 
يظل  حتى  السابقة  املعطالت  كل  ازالة  من  متكن 
استنادا  الدميقراطية  ركائز  من  ركيزة  أهم  القضاء 
القضايا  يف  للفصل  واالنجاز  والنزاهة  الشفافية  اىل 
البعض  إفالت  بعيدا عن  الحقوق ألصحابها  واعطاء 
من املحاسبة والخضوع للقانون مثل سائر املواطنني.

* توظيف بغطاء سيايس
كون  اىل  الذويبي  شكري  النائب  وذهب 
مبا  هنا  وذكّر  معالجتها  يتم  مل  السابقة  الرتاكامت 
كانت اشارت اليه رئيسة جمعية القضاة سابقا كلثوم 
كنو عن قامئة القضاة الذين عملوا يف فرتة ما تحت 
البحريي  نورالدين  دور  عند  توقفت  التعليامت كام 
الرتويكا وما خلفه مروره  العدل فرتة حكومة  وزير 

بتلك الوزارة من تداعيات مازالت اىل حد اآلن تيسء 
القضاة  من  مجموعة  اقىص  القضاء حيث  سلك  إىل 
بطريقة غري نزيهة تعكس عقلية تصفية الحسابيات 

ورغم ان املحكمة االدارية أنصفتهم الحقا.
القضايئ  الجسم  ان  القول  ميكن  ال  انه  وبنّي 
فيها  استرشى  مجموعة  يف  ينحرص  االمر  الن  فاسد 
لتلك  غطاء  السيايس  التوظيف  يف  ووجدت  الفساد 
السلوكات املشينة ولعل ما حصل بخصوص كل من 
بشري العكرمي والطيب راشد من تبادل لالتهامات يف 
مرحلة أوىل ثم إيقافهام عن العمل يف مرحلة الحقة 
السلك  هذا  يف  السياسيني  تدخل  مدى  عن  صورة 
اال  إىل جعله يف خدمتهم  والسعي  والحساس  الهام 
النزهاء  القضاة  من  الكثري  انتامء  ينفي  ال  ذلك  ان 
هذه  حرص  كشفت  السابقة  والوقائع  والرشفاء 

الفساد  من  السلك  تطهري  عىل  املجموعة 
للسلطة  االعتبار  واعادة  والفاسدين 

القضائية ومكانتها الريادية.
وشّدد النائب شكري الذويبي 
االعىل  املجلس  دور  اهمية  عىل 
االمن  صامم  ليكون  للقضاء 
االنحرافات  من  السلك  لحامية 
بني  التوازن  ضامن  وخاصة 
اىل  ودعا  والعدالة  االستقاللية 

رضورة العودة إىل تقرير التفّقدية 
ما  وإىل  العدل  بوزارة  العامة 

بخصوص  القضاء  جمعية  اليه  نبهت 
التجاوزات واإلخالالت التي مل يتّم اىل حّد 

اآلن دعوة اصحابها من القضاة اىل محاسبتهم 
عنها وبنّي هنا رضورة توضيح الحصانة 

القضاة متاما مثل ما  بها  يتمتع  التي 
انها  باعتبار  للنواب  ممنوح  هو 
مسؤولية  من  التّفّص  تعني  ال 
القانون  عن  الخارجة  االفعال 
سنوات  منذ  يحصل  ما  وهذا 
تلك  توظيف  سوء  بسبب 
مؤخرا  املنستري  وحادثة  الحصانة 
الحصانة  استغالل  كيفية  تكشف 

دون  املشبوهة  باالعامل  للقيام 
مثل  القانونية  لالجراءات  الخضوع 

عموم املواطنني.
* رضب لالستقاللية

السعيدي  أمل  النائبة  وتحدثت 
للتيار  الوطني  املجلس  مآالت  عن 

بعد  عن  عقد  الذي  الدميقراطي 
اهمها  نقاط عديدة من  بخصوص 
مكافحة الفساد السيايس والفساد 
داخل القضاء وعادت إىل القضايا 
عدد  ضد  التيار  رفعها  التي 
بالتمويل  وعالقتها  االحزاب  من 
االهتامم  تجد  مل  انها  اال  االجنبي 

املنتظر بل بقيت يف دائرة االنتظار 
حني  يف  سنتني  حوايل  منذ  الطويل 

الترسيع  القضاء  كان من املفروض عىل 
الرتابط بني  بالحسم فيها وهو ما يدل عىل 

بعض املنتمني اىل هذا السلك وقطاعات اخرى 
نافذة تعكسها مظاهر اإلثراء غري املرشوع 

مبا أرض ببقية القضاة النزهاء والرشفاء 
الذين دامئا ما يحتكمون إىل القانون 

ما  وهو  وحيادية  استقاللية  بكل 
زاغت  التي  املجموعة  تفتقده 
خاضعة  وباتت  املبادئ  تلك  عن 
بتعطيل  السيايس  النفوذ  ملواقع 
املرفوعة  القضايا  عديد  يف  النظر 
برضورة  هنا  وذكرت  سنوات  منذ 

القطع مع تلك التدخالت والتأثريات 
العدل  وزير  دور  عن  يرتّدد  ما  مثل 

تخضع  حتى  البحريي  الدين  نور  السابق 

مبحاسبة  والتدقيق  للنظر  امللفات  كل 
االنتهازيني والكناترية واملهّربني ومهام 
متنفذة  باشخاص  عالقاتهم  كانت 
داخل  مكانة  لها  تعد  مل  التي 
جويلية   25 يوم  بعد  املجتمع 
السعيدي  أمل  النائبة  وبينت 
بحملة  سيقوم  كان  التيار  ان 
من  بالضغط  القضاء  لتنظيف 
ان  اال  امللفات  كل  فتح  اجل 
تسارع االحداث منذ ذلك التاريخ 
جعل من شعار تلك الحملة اولوية 
اىل  بالدعوة  القادمة  املرحلة 
اصالح منظومة العدلة ومكافحة 
أّن  خاصة  داخلها  الفساد 
منع  باتجاه  ذهبت  االجراءات 
اي كان من االفالت من املحاسبة 
مهام كانت التعالت املقدمة خاصة 
الخارج  إىل  السفر  يف  فكروا  ملن 
بل  بالقضاء  مرتبط  غري  وهذا 

مبختلف القطاعات االخرى.
* مظاهر الرثاء واملحسوبية

محسن  النائب  واعترب 
الفاعلني  اهم  من  ان  العرفاوي 
يف هذه املرحلة يف السلك القضايئ 
تعود  الذي  للقضاء  االعىل  املجلس 
العقوبات  والنقل وفرض  التعيينات  اليه 
يكون  ال  حتى  آخر  طرف  اي  تدخل  دون 
بأي شكل كان عىل ما يقوم  تأثري  هنك 
وحساس  مهّم  دور  من  القضاء  به 
الحديثة  الدولة  تركيز مقومات  يف 
تجنب  وكذلك  العدالة  وارساء 
عن  متواترة  أوقات  يف  يثار  ما 
هنا  وآثار  فساد  شبهات  وجود 
والتدخالت  املحاباة  شبهات 
بسلك  االلتحاق  مناظرات  ويف 

القضاء.
متداولة  احاديث  اىل  إضافة 
القضاة  بعض  وثراء  أمالك  عن 
يكلف  ان  والبد  بغريهم  مقارنة 
رقابية  لجنة  للقضاء  االعىل  املجلس 
للتدقيق يف أوضاع من تحوم حولهم شبهات 
ارتباط  ذلك  واىل  املرشوع  غري  االثراء 
تريد  سياسية  بدوائر  القضاة  بعض 
باتت  اجندات  لخدمة  توظيفهم 
النائب  هنا  وتوقف  معلومة 
فرتة  عند  العرفاوي  محسن 
تويل نور الدين البحريي حقيبة 
بإقالة  وارتباطها  العدل  وزارة 
عدد من القضاة وبنّي ان ارتباط 
السيايس  القرار  بدوائر  القضاة 
ترضب اهم ركيزة هي االستقاللية 
والحيادية وهو ما يفرّسه عدم النظر 
فيها  الحسم  تنتظر  مازالت  ملفات  يف 

اغتيال  وملف  النهضة  لحركة  الرسي  الجهاز  مثل 
الشهيدين بلعيد واالبراهمي كام اكد النائب محسن 
أالّ  يجب  االخالالت  تلك  إىل  االشارة  ان  العرفاوي 
القضاة  يقوم  حتى  تالفيها  من  البد  نقائص  يحجب 
قضاة  انتداب  واولها  الظروف  احسن  يف  بدورهم  
جدد حتى يتم التخفيف من عدد القضايا التي تعود 
هو  مبا  مقارنة  جدا  مرتفع  عدد  وهو  قاض  كل  إىل 
البنية  تحسني  اىل  اضافة  اخرى  دول  يف  به  معمول 
اغلبهم  يف  وهم  القضاة  ليجد  للمحاكمة  التحتية 
حريصون عىل النزاهة والحيادية يف تطبيق القانون 
الظروف املريحة والالئقة للفصل يف امللفات املرتاكمة 

امامهم.
* شهادة مرجعية

حوله  تحوم  وما  والعدالة  القضاء  عن  الحديث 
من شبهات فساد واخالالت يستوجب منا العودة اىل 
ما كانت رصحت به منذ ما يزيد عن شهر الرئيسة 
شكلت  حقائق  من  القرايف  روضة  للقضاة  الفخرية 
والتزال هزّة للجميع بحكم مكانتها وتجربتها وحجم 
تثري  عديدة  ملفات  عن  معلومات  من  قدمته  ما 
مع  ارتباطات  من  لها  وما  االستفهامات  من  الكثري 
اطراف نافذة تجد الحظوة والتبجيل مقارنة بغريها 
خشية  بأي  يشعرون  ال  للقانون  املخالفني  ان  بل 
فيه عدد  ان هناك فساًدا تورط  املحاسبة طاملا  من 
من املفرتض ان يكونوا يف مقدمة املتصدين له وقد 
دعت اىل رضورة وضع حد ملثل هذه التجاوزات التي 
عبثت مبصري الكثري من امللفات اذ وجهت اىل مآالت 
يستدعي  ما  وهو  لصالحها  تحسم  ان  املفرتض  غري 

اليوم معالجة  اسباب تفيش مختلف مظاهر شبهات 
القانون  لفرض  االمان  صامم  هو  سلك  يف  الفساد 
وتحقيق العدالة واالستقرار داخل املجتمع كام نذكر 
بلعيد  شكري  الشهيدين  عن  الدفاع  هيئة  مطالبة 
ومحمد الرباهمي بنرش تقرير التفقدية العامة بوزارة 
العدل ما تضمنه من معطيات خطرية عاّم عرفه ملف 
الكشف املتورطني يف االغتياالت من تعطيل وتغيب 
بني  ارتباطات  لها  الحقيقة  يف  هي  واهية  بتعالت 
امللف  بهذا  املاسكني  وبعض  نافذة  سياسية  اطراف 
من القضاة وقد تم ذكر اخفاء 6268 محرضا متصالً 
سلبية  تداعيات  من  ذلك  إىل  وما  ارهابية  بقضايا 
عىل مآل الكشف عن حقيقة املتورطني يف االرهاب 

والداعمني له بأشكال مختلفة.

يذهب أغلب املتابعني للشأن الوطني كون نجاح املرحلة القادمة املرتبطة بأكرث من ملف 

تحقيق  أمان  التي هي صامم  القضائية  املنظومة  يستوجب معالجته يستدعي رضورة اصالح 

العدالة وتثبيت مقومات دولة القانون واملؤسسات واالصالح املنشود سيخلص السلطة القضائية 

السنوات االخرية حتى وإن كانت عىل  الكثري من  من عدة شوائب وشبهات فساد قيل عنها 

عالقة بعدد محدود من منتسبي السلك القضايئ اال ان ذلك يهّز من رمزية صورته لدى املجتمع 

كضامن لتكريس القانون عىل الجميع وملعرفة آليات اصالح املنظومة القضائية من بعض مظاهر 

الفساد استطلعت الشعب تصّورات ومقرتحات عدد من نواب مجلس نواب الشعب الكفيلة 

بتجنيب السلك القضايئ مزيًدا التطبيع مع الشوائب والسلوكات املسيئة إىل منتسبيه.

النزاهة والحيادية 
بعيدا عن مظاهر 

اإلثراء غير 
المشروع والمنافع 

الشخصية 

دور أساسي 
للمجلس األعلى 
للقضاء لتحصني 

املنظومة القضائية 
من االنحرافات

إصالح منظومة القضاء
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من   80 الفصل  تطبيق  بأن  بقولك  قصدت  ماذا   *
الدستور هو تطبيق للصالحية املتمثلة لحالة االستثناء؟

الدستور،  يقتضيه  وما  الواقع  يفرضه  ما  قصدت 
فالدستور هو الذي جاء ناصا يف الفصل 80 منه عىل حالة 
كانت  ما  اذا  الجمهورية  لرئيس  يخول  والذي  االستثناء 
أنها تشكل خطرا  تكييفها عىل  تواجه ظروفا ميكن  البالد 
البالد او استقاللها عىل  داهام يهدد كيان الوطن او أمن 
نحو يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة وعىل هذا 
االساس توىل رئيس الجمهورية حالة االستثناء املعرب عنها 
بالفصل 80 املشار اليه بالحالة االستثنائية علام ان العبارة 
العبارة  أن  إذ  مستقيمة  غري  الفصل  نص  يف  املستعملة 

املعتمدة يف القانون الدستوري هي حالة االستثناء.
وقد قصدت يف ما ورد يف السؤال اعاله بصورة خاصة 
اليه  ذهب  كام  بانقالب  البتة  متعلًقا  يكن  مل  االمر  ان 
البعض بصورة مترسعة وقامئة عىل خلط يف املفاهيم من 
الناحيتني العلمية والسياسية بني استخدام حالة االستثناء 
معينة  ظروف  يف  بها  ويسمح  الدستور  عليها  ينّص  التي 
من  الدستور  خارج  من  يكون  الذي  واالنقالب  جهة  من 
يستهدف  عنيف  عمل  هو  االنقالب  ان  علام  ثانية  جهة 
بالدرجة االوىل رأس الدولة وأضيف اىل ذلك ان مختلف 
الدولية  واملؤسسات  منها  العربية  خصوصا  الحكومات 
العاملية واالقليمية مل يعترب اي منها ان ما تّم عن طريق 
رئيس الجمهورية التونسية يشكل انقالبا بل اعتربت كلها 

ان ما تّم امنا يندرج ضمن االطار الدستوري للدولة.
* وماذا سيرتتب عن هذه الحالة؟

ـ ما يرتتب عن حالة االستثناء كام ينص عليه الفصل 
80 من الدستور هو ان يتخذ رئيس الجمهورية الذي هو 
وحده املختص بإعالن حالة االستثناء التدابري التي تحتملها 
التقديرية  السلطة  أساس  عىل  هذا  وعىل  الحالة  تلك 

الواسعة.
* لو توضح لنا السلطة التقديرية الواسعة؟

ـ املقصود بهذا أنّه يف انعدام وجود تعريف او تحديد 
فإن  االستثناء  التي تحتمها حالة  التدابري  املضمون عبارة 
رئيس الجمهورية بحكم انه صاحب ومصدر تلك التدابري 
هو الذي يقرر ما تكون عليه اي هو الذي يحدد الصور 
واالجراءات التي تكون عليها تلك التدابري علام وهذا مهّم 
التي  التدابري  ان  الدستور  80 من  الفصل  جدا كام يربره 
يحددها رئيس الجمهورية ويتخذها يجب ان تهدف اىل 

تأمني عودة السري العادي لدواليب الدولة.
الفصل  ضمن  املعلنة  باآلجال  عالقة  لها  وهل   *

نفسه؟
يقول  الدستور نجده  80 من  الفصل  اىل  بالرجوع  ـ 
ان التدابري التي يجب ان يكون هدفها تأمني عودة السري 
وميكن  اآلجال  اقرب  يف  وهذا  الدولة  لدواليب  العادي 
مفتوحة  عبارة  هي  اآلجال  أقرب  يف  عبارة  ان  القول 
تحتاج  ما  تقدير عىل ضوء  من  بها  يحيط  ما  اىل  وتعود 
اليه التدابري املتخذة لتحقيق الهدف منها فهي شبيهة اىل 
حني يف اللغة العربية، ثم من الناحية القانونية الدستورية 
فإن الفصل 80 من الدستور ال يحدد مدة زمنية  لحالة 
االستثناء التي قيدها فقط من الناحية الزمنية بعبارة »يف 
أقرب اآلجال« ونعرف انه يف حياة الدول الزمن ليس مثل 

الزمن العادي.
* لكن هناك تحديد يف اآلجال بـ 30 يوما...

ـ ليس هناك يف الفصل 80 من الدستور اي تحديد 
التي  الشهر  ومدة  االستثناء  حالة  ملرحلة  او  لفرتة  زمني 
مدة  اال  هي  ما  االستثناء  حالة  مدة  انها  البعض  يعتقد 
اثر  او  اتخاذها  تم  التي  التدابري  او  لالجراءات  تقييمية 
 80 الفصل  يف  الثالثة  فالفقرة  االستثناء  حالة  عن  العالن 
من الدستور ال تقول إطالقا ان مدة حالة االستثناء هي 30 
يوما كل ما هنالك كام ورد رصاحة بالنص انه بعد ميّض 
وقت  كل  ويف  بل  املتخذة  التدابري  عىل رسيان  يوما   30
بعد ذلك اي يف كل وقت بعد نهاية 30 يوما االوىل ليتّم 
النظر يف استمرار الحالة االستثنائية او بصورة ادق حالة 

االستثناء من عدمه.
يتبقى ان الفصل 80 من الدستور ينّص عىل تدخل 
آلية املحكمة الدستورية التي هي غري موجودة وبالتايل 
النظر  يكون  عدمه  من  حالةاالستثناء  استمرار  فإن 
املحكمة  غياب  يف  ألنّه  الجمهورية  لرئيس  منطقيا  فيها 
او هيئة  اي سلطة  تقوم بدورها  ان  الدستورية ال ميكن 
اخرى الن الدستور ال يشري اىل ذلك وبالتايل ايضا فان مدة 
حالة االستثناء تبقى سارية ويستمر العمل بالتدابري التي 

التي  ان تزول االسباب  اتخاذها اىل  يتم  ان  او  استوجبها 
ادت اىل اتخاذها مع االخذ بعني االعتبار عبارة يف اقرب 
اآلجال التي يشري اليها الفصل 80 من الدستور وال تنتهي 
حالة االستثناء اال عندما يعلن رئيس الجمهورية ذلك يف 
الفقرة االخرية  بيان يوّجهه اىل الشعب طبقا ملا تقتضيه 

من الفصل.
وكيفية  الربملان  عودة  بخصوص  تساؤالت  هناك   *

استئناف نشاطه فام هي رؤيتك لذلك؟
لدى  القناعة  رسخت  التي  الرئيسية  االسباب  من  ـ 
البالد  وأن  خطر  يف  اصبحت  الدولة  ان  الشعب  عموم 
التي  الكارثية  الحالة  هو  املجهول  نحو  تتجه  التونسية 
جليا  برز  الشعب  نواب  فمجلس  الربملان  عليها  اصبح 
النواب فيه كفضاء ميلء بنواب  وهو ما يقوله عدد من 
من خالل  ظهر  كام  الوطن  لبيع  استعداد  عىل  انهم  اما 
موافقتهم عىل احدى االتفاقيات يف منتصف الليل او انهم 
من املتضامنني مع االرهابيني او انهم غارقون يف الفساد 
وكام الحظ الجميع فإن املجلس النيايب خصوصا منذ تويل 
يجرى  وما  خطرا  انحرافا  انحرف  رئاسته  الغنويش  راشد 
وبالتايل  الخارج  يف  تونس  سمعة  إىل  مسيئا  اصبح  فيه 
وتعليقه  النيايب  املجلس  صالحيات  جميع  تجسميد  فان 
اعالن  مع  اتخاذها  تم  التي  واالجراءات  التدابري  كأحد 
حالة االستثناء يعد أمرا يف غاية االهمية وارتاح له عموم 

الشعب التونيس الذي طالب يف الحقيقة بأكرث من ذلك اذ 
انه طالب وال يزال بحّل الربملان كليا وليس فقط تجميد 
نشاطه واختصاصاته اال ان رئيس الجمهورية فّضل التقييد 
مبا ينص عليه الفصل 80 من عدم جواز حل مجلس نواب 
الشعب خالل فرتة حالة االستثناء ولكن ومع الصيغة التي 
اختصاصات  تجميد جميع  تتمثل يف  والتي  اعتامدها  تّم 
املجلس النيايب مام ادى إىل اغالق أبوابه اىل حني جاءت 
يف  السائد  العام  الرأي  كان  وان  دستوريا  ذكية  كصيغة 

تونس يرى رضورة حل الربملان.
عدم  هو  الكثريون  به  يطالب  كام  املطلوب  ومن 
اي  الشعب  نواب  بالنسبة إىل مجلس  الوراء  اىل  الرجوع 
انه عمليا فإن املصلحة الوطنية العليا تقتيض عدم رجوع 
املجلس النيايب املجمد واملعلق اىل سالف نشاطه فمجلس 
النواب الحايل يجب اعتباره يف حكم املجلس الذي انتهت 
صالحيته بصورة نهائية ال رجوع فيها وإعادة فتح ابواب 
الربملان من جديد برتكيبته التي تّم تجميدها يكون مبثابة 
العملية االنتحارية بالنسبة إىل املسار التصحيحي بعد 25 
جويلية اذ يجب يف إطار حالة االستثناء ويف سياقها اعادة 
ترتيب البيت باتجاه اما اجراء انتخابات ترشيعية اخرى 
بعد  لها  املقبل  العادي  املوعد  يف  او  الوانها  سابقة  واما 

اجراء ما يلزم لضامن مجلس نيايب نظيف.
* وما هي التداعيات املرتقبة بعد حسم القضاء يف 
قضية التمويل األجنبي التي ينظر فيها القطب القضايئ 
محكمة  تقرير  يف  ورد  ما  إىل  استناد  واملايل  االقتصادي 

املحاسبات؟
ـ من الرضوري ترتيب النتائج وبكل شجاعة ورصامة 
محكمة  تقرير  يف  خاصة  بصورة  ورد  مبا  ترتبط  التي 
حركة  محاسبة  الخصوص  هذا  يف  ويجب  املحاسبات 
النهضة وقلب تونس وغريهام مام سيؤدي حتام اىل تغيري 
قد  الذي  النحو  عىل  النيايب  املجلس  تركيبة  يف  جذري 

يجعله تلقائيا يف حكم املجلس املنحل.
لتغيري  استفتاء  بإجراء  األصوات  بعض  تطالب   *
النظام السيايس حتى ال نعود إىل حالة االنسداد وتصادم 

الصالحيات؟
حول  استفتاء  إجراء  إىل  ما  مرحلة  يف  نصل  قد  ـ 
النظام السيايس بصورة اساسية مع رضورة العمل للمرحلة 
املقبلة عىل تغيري النظام االنتخايب ولكن هذا كله مرتبط 
ممكنة  أخرى  تدابري  من  االستثناء  حالة  إليه  مبا ستفيض 
الدولة وهي يف حاجة  اصالح عميق  إىل  تؤدي  ومنتظرة 

ماسة إليه لتحقيق ما نريد تسميته بتونس الجديدة.
الحكومة  رئيس  تعيني  انتظار  فرتة  تعترب  هل   *

معقولة يف ظّل دعوات الترسيع بذلك؟
ـ منذ البداية كان املطلوب عدم التأخري يف تعيني وزير 
أول أو رئيس الحكومة برئاسة رئيس الجمهورية كام اعلن 
هو ذلك لكن ميكن تفّهم ان املسألة تحتاج إىل قدر من 
الوقت عىل أمل حسن االختيار الن نجاح املرشوع الذي 
بحالة  املرتبطة  والتونسيات  التونسيني  به عموم  استبرش 
االستثناء رهني حسن اختبار الحكومة املقبلة خصوصا ان 

أمامها ملفات كربى عليها مواجهتها ومعالجتها.
وباالضافة  املقبلة  املرحلة  ان  أرى  يخصني  ما  ويف 
ال  لفرتة  الجمهورية  برئاسة  الحكومة  به  ستقوم  ما  إىل 

ملجلس  يكون  ان  إىل  تحتاج  ستدوم  كم  معرفة  ميكن 
امللفات  الن  فيها  االهمية  غاية  يف  دور  القومي  االمن 
التي ينتظر ان يتم فتحها بجدية يف املرحلة املقبلة هي 
لذا  الشامل  القومي مبعناه  من صميم اهتاممات  االمن 
يتجه ان يكون املجلس االمني القومي دور كبري وتعمل 
التوصيات  بالنسبة إىل عدة مواضيع عىل ضوء  الحكومة 
التي يتم اعتامدها من قبل املجلس والذي ميكن ان تشهد 
تركيبته اضافات تقتضيها اهداف حالة االستثناء للخروج 
املامرسات  اليه جراء  الذي وصلت  املستنقع  بتونس من 
والترصفات املشينة الضارة بالدولة والشعب طوال الفرتة 
منها  املمتدة  والفروع  النهضة  حركة  فيها  سيطرت  التي 

عىل البالد.
هذا وميكن ان يتفرع عن مجلس االمن القومي الذي 
يرأسه رئيس الجمهورية لجان متخصصة يقررها املجلس 
بصورة  امللفات  مختلف  تستوجبه  ما  دراسة  اليها  يعهد 
تخصصية ترفع توصياتها اىل املجلس التخاذ ما يلزم بشأنها 
كل ذلك لجعل العمل الحكومي للمرحلة املقبلة يكتسب 

نجاعة افتقر إليها منذ احدى عرشة سنة.
* يرتدد الكثري يف هذه املرحلة االستثنائية عن دور 

املؤسسة العسكرية فام هي رؤيتك لهذا الدور؟
ـ الذي أراه يف هذا الخصوص انه ميكن التعويل عىل 
دور  مهّم وإيجايب للمؤسسة العسكرية التونسية  يف كل 
ما يحقق ما يصبو اليه الشعب التونيس وقد رأينا مؤخرا 
كم كان دورها إيجابيا يف مواجهة جائحة كورونا واملرحلة 
املقبلة تحتاج بصورة مؤكدة إىل خربة املؤسسة العسكرية 

التونسية الوطنية ازاء مختلف التحديات وامللفات.
* ما هي امللفات املستعجلة التي عىل رئيس الدولة 
فتحها وهي متثل مطالب شعبية وكذلك مختلف مكّونات 

املشهد العام البالد؟
املنظومة  عىل  تأثري  لها  التي  املستعجلة  امللفات  ـ 
الجهاز الرسي لحركة  السياسية واالقتصادية وأولها ملف 
الفساد  مكافحة  وملف  القضاء  إصالح  وملف  النهضة 
الذي انترش بشكل كبري وغري مسبوق منذ 2011 وملف 
ملف  ذلك  مبا يف  لالرهاب  دعمها  املشتبه يف  الجمعيات 
املجال  هذا  يف  ويحبذ  التوتر  بؤر  يسمى  ما  اىل  التسفري 
امللفات  اىل  إضافة  السورية.  الحكومة  مع  تعاون  ارساء 
للمواد  واملحتكرين  والصحة  والتعليم  بالرتبية  املتصلة 
الغذائية وغريها من املواد الحياتية لعموم الشعب وملف 
املاء الذي يشكل معاناة لجانب من سكان البالد وبالتايل 
فإن امللفات كبرية وال ميكن الخروج بالبالد التونسية من 
الحالة املرتدية التي أصبحت عليها اال بالعمل الجاد بشأن 

مختلف تلك امللفات.
ما  لتحقيق  كافية  االستثنائية  الزمنية  املدة  * وهل 

أرشت اليه؟
لتحقيق ذلك  كافية  املدة  ان تكون هذه  ـ ال ميكن 
اال انها تشكل منطلقا جديا وقد رفعت غّمة عن الشعب 
ينقل تونس من مرحلة  التونيس من أجل عمل جاد قد 
يطيب  بلًدا  تونس  تجعل من  مختلفة  مرحلة  إىل  اليأس 

فيه العيش.

  يف غياب املحكمة الدستورية استمرار حالة االستثناء 
من عدمه يعود النظر فيها منطقيا إىل رئيس الجمهورية

عديدة هي االسئلة املطروحة يف عالقة باملرحلة القادمة وأساسا املتصلة منها بفرتة االستثناء 
واملدة الزمنية التي ستستغرقها والكيفية التي ستدار بها اضافة إىل امللفات املنتظر الحسم 
االمني  منها  عدة  بجوانب  عالقة  وهي  للمجهول  مرتوكة  لسنوات  ظلت  ان  بعد  فيها 
ذلك  وقبل  جويلية   25 يوم  منذ  الشعب  عموم  يأمله  ما  وهذا  واالقتصادي  واالجتامعي 

واىل  االولويات  تلك  معالجة  يف  الحكومي  فريقه  لينطلق  الجديدة  الحكومة  رئيس  تعيني 
ذلك فرضية اجراء استفتاء لتغيري النظام السيايس لتحقيق االستقرار املرجو منه وهي كلها 
محاور الحديث الذي خص به الشعب الدكتور توفيق بوعشبة استاذ القانون العام الداخيل 
والقانون الدويل والعلوم السياسية لتوضيح الكثري من املسائل وقراءة لتوقعات قادم االيام.

* حوار لطفي املاكني الدكتور توفيق بوعشبة لـ»الشعب«

 مجلس النواب الحالي يف 
حكم املجلس الذي انتهت 
صالحيته   بصورة نهائية 

ال رجوع فيها
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* الطايع الهراغي       

»وليس ينفع يف األفهام يشء//  إذا احتاج الّنهار إىل دليل«.  

)أبو الطّيب املتنّبي(

»عالجت األكمه واألبرص فأبرأتهام وعالجت األحمق فأعياين«.       

)املسيح عيىس( 

»ليس هناك أكرث دواما من اإلجراءات املؤقّتة«.

)مثل رويّس( 

يف  تاريخيّة،  مبصادفة  بعضها  وقعت،  التي  الفارقة  األحداث  من  جملة 
25 جويلية جعلت وستجعل من هذا التّاريخ يوما من »أيّام« تونس يف 

تاريخها الحديث.  
الّنظام  يلغي  التّأسييّس  القومي  املجلس   ،1957 جويلية   25 الخميس 
أشهر   05  ،2013 جويلية   25 الخميس  جمهوريّة.  تونس  ويعلن  املليّك 
فقط بعد اغتيال شكري بلعيد، تونس الثّورة تكتوي بثاين جرمية سياسيّة، 

اغتيال الّشهيد محمد الرباهمي. 
الخميس 25 جويلية 2019، وفاة الباجي قائد الّسبيس رئيس الجمهوريّة 

التّونسيّة.
سعيّد  قيس  الجمهوريّة  عيد  ذكرى  يف   ،2021 جويلية   25 األحد 
التّنفيذيّة  الّسلط  كّل  ويجّمع  الّنواب،  ومجلس  الحكومة  أعامل  يبطل 

والترّشيعيّة والقضائيّة يف قرص قرطاج لينهي مع توزّع مراكز القرار.
الرّابعة  الّذكرى  يف  سعيّد  قيس  الرّئيس  عليه  أقدم  مبا  االبتهاج  مظاهر 
التّفاعل وأكرث  الجمهوريّة )25 جويلية 2021(، درجة  لتأسيس  والّستنّي 
الرّئاسيّة،  القرارات  تال  الذي  الكرنفايّل  االحتفايّل  الطّابع  االنفعال،  منه 
التّونيّس،  الّشعب  عاشها  مشابهة  وأحداثا  لحظات  األذهان  إىل  تعيد 

وبعض الّشعوب األخرى، يف تواريخ ومحطّات مختلفة.
جانفي 1984، االحتجاجات تهّز البالد من أقصاها إىل أقصاها يف ما ُعرِف 
بانتفاضة الخبز التي اندلعت رشارتها يوم الّسبت 29ديسمرب 1983 من 
الّشهداء  عديد  مخلّفة  يوم 03 جانفي 1984  ذروتها  لتبلغ  دوز  مدينة 
والّضحايا وجروحا مل تندمل رغم مرور قرابة أربع عرشيّات. كان يكفي 
خطاب من الرّئيس بورقيبة )06 جانفي( ]من الرّئيس بالذات وليس من 
غريه[ »نرجعوا كيف ما كّنا قبل الّزيادات«حتّى يتحّول سيل االحتجاجات 
استعرايض.  وبشكل  احتفاالت  موجة  يف  مرتجمة  هسترييّة  فرحة  إىل 
مبيّة  الخبزة  مسكني،  يا  ابيك  »ابيك  الّشاملة  واإلدانة  الغضب  شعارات 
وزراء  ]من  واملزايل«  الّصيّاح  عند  زّوايل؟،  يا  فلوسك  »وين  وسبعني«، 
بورقيبة[، »ال اله اال الله بورقيبة عدّو الله«. هذه الّشعارات ترتك مكانها 

لشعار نقيض متاما »بورقيبة يا حنني رجَّعت الخبزة بثامنني«.
 الّسبت 07 نوفمرب 1987، زين العابدين بن عيل رمز العسكرة والتّصلّب 
والقمع يتلو عىل التّونسيّني بيان »التّحّول املبارك« ]ُعرِف ببيان الّسابع 
من نوفمرب[ الذي مبوجبه عّمدته الّنخب ]إالّ من رحم ربّك[ زين الّشباب 
بأحد  والتاّمهي  التّخّمر  وبلغ  الجديد.  العهد  ومدّشن  التّغيري  وصانع 
»املعارضني« أن رّصح لجريدة أسبوعيّة »فصيلة دمي )o+( 07 نوفمرب«. 
ملّا زالت الّسكرة وحرضت الفكرة تفطّن البعض إىل أنّهم تعّجلوا الفرح 

وانتظروا العسل من دبر اليعسوب.
واقع  بأّن  جزم   )1999( الّسلطة  إىل  بوتفليقة  العزيز  عبد  جاء  عندما 
الحّريّات وحقوق اإلنسان يف الجزائر سيصبح أحسن من واقع الحّريّات 
يف الغرب. ولكّن كالم اللّيل دوما ميحوه الّنهار ما دامت الّسياسة يف عرف 

الحاكم العريّب تفقد رونقها وبريقها ما مل تقم عىل الكذب. 
أسفرت أحداث الخبز ]التّسميّة الرّسميّة[ عن أكرث من مائة قتيل ومئات 
أغلب  تجد  مل  ذلك  ومع  واملحاكامت.  اإليقافات  من  وسيل  الجرحى 
رئيسيّة مستفزّة،  الزّعيم يف عناوين  بعبقريّة  التّنويه  الّصحف حرجا يف 
الّدوس  إىل  فدفعتهم  وبرصهم  بصريتهم  املبايعة  عادة  أعمت  أصحابها 
عىل مشاعر الّناس. دونكم هذه العيّنات: »تكلّم بورقيبة فعاد الوعي« 
الّشعب«  خبزة  يحمي  الّشعب  »قائد   /)1984 جانفي  البيان/  )جريدة 
الفرح«  ثورة  إىل  الخبز  ثورة  »من   /)1984 جانفي  األنوار/08  )جريدة 
)جريدة اإلعالن/ 10 جانفي 1984( / »من الغضب إىل الّنشوة« )مجلّة 

املغرب/ 15 جانفي 1984(.

إنّها عقليّة اختزاليّة مدّمرة، غايتها -يف أحسن الحاالت- أن تعترص الحدث 
تجميل  بعينها وتصادر عىل  لحظة  إىل  فيه وتشّده  »اإلغراء«  يف جانب 
الحدث و«صانع« الحدث. إنّها عقليّة ثقافة العصبيّات التي نفخت يف 
صورة »املجاهد األكرب«، إن مل تكن صنعته، وفرّخت ديكتاتوريّة بن عيل 
الزّمن  للتاّمهي مع االستبداد. وها هي تكابد وتصارع  املؤّهلة بطبعها 

لتتدبّر مكانا ما يف سفينة قيس سعيّد. 
ترّهل  من  املنظومة  ليخلّص  عيل  بن  انبعث  بورقيبة  نظام  صلب  من 
البيان  عبارات  ]حسب  مرضه«  واستفحال  شيخوخته  و«طول  زعيمها 
صباحا[  والّنصف  الّسادسة   /1987 نوفمرب   07 يوم  عيل  بن  تاله  الذي 
الحيلة  انطلت  مسريتها.  لتتواصل  رضوريّة  أوكسيجني  بجرعة  ويزّودها 
لها  ناقة  أحيانا يف ما ال  الخالصيّة  األوهام  عىل نخب ربّت نفسها عىل 

فيها وال جمل.
ومن صلب منظومة بن عيل ُحبكت املؤامرة عىل ثورة 14 جانفي بتعميد 
املجلس  بّوابة  الّدميقراطّي عرب  االنتقال  لخارطة طريق  الباجي مهندسا 

التّأسييّس الذي سيكون عىل املسار الثّورّي وباال.
الّصدفة  ثوريّو  يتوّهمه  ملا  ]خالفا  الّسيستام ال من خارجه  ومن صلب 
والّنخب العطىش لحجز مكان يف قطار«اإلصالح.« الذي اتّخذ له عنوانا 
يدغدغ العواطف، مقاومة الفساد[ يُراد حسم توزّع الّنفوذ وإدارة الرّصاع 

مع الّنهضة كتعبرية من تعبريات مراكز الّنفوذ.
 احتكم بن عيل إىل الفصل 57 من الّدستور واتّكأ عىل فتوى طبّية وسمها 
للتّخلّص  املذكور  الفصل  إىل  االلتجاء  لترشيع  الطّـبّي  بالتّقرير  البيان 
كتحّول  التّجّمعيني  من  إشادة  محّل  ظّل  أبيض«  رئيسه ب«انقالب  من 
جبّة  من  له  بّد  ال  انقالب  واحدة.  دم  قطرة  إراقة  دون  تّم  »حضارّي« 

قانونيّة.
بعد فرار بن عيل تّم االحتكام تباعا إىل الفصلني 56 و57 من الّدستور رغم 
أّن األمر يتعلّق بحدث سيايّس استثنايّئ ال عالقة له بالفصلني املذكورين. 
تحجيم املّد الثّورّي أمىل تفعيل دستور بن عيل وحرص الحدث يف مربّع 
بثورة  يتعلّق  األمر  عاد  وما  الّدستورّي.  القانون  رجال  تحكيم  يقتيض 
العليا  الهيئة »الهيئة  بانتقال دميقراطّي سيطول ومُيطّط متطّط اسم  بل 
لتحقيق أهداف الثّورة واإلصالح الّسيايّس واالنتقال الّدميقراطّي« حتّى أّن 

البعض مل يجد بُّدا من اختزالها يف اسم رئيسها )هيئة بن عاشور(. 
 رغبة قيس سعيّد يف تجميع كّل الّسلط واالستفراد بها واحتكارها معلنة 
أو تكاد، وقد أفصحت عن نفسها يف أكرث من مناسبة. ومل يبق غري التّاريخ 
أّمأ اإلخراج فجاهز، االحتكام إىل  ]حبّذا لو كان رمزيّا، وهو ما حصل[. 
الفصل 80 من دستور2014 الذي ساهمت الّنهضة يف حبك فصوله كخري 
دستور أخِرج للّناس، فاكتوت بأحد فصوله وانقلب الّسحر عىل الّساحر. 
الّسيايّس مع  فيه  املختلفة مبا  أوجهه  الفساد يف  املعلن مقاومة  الهدف 
تفعيل  ومييل  يبيح  داهم  خطر  عن  الحديث  لترشيع  األمر  تضخيم 
)الحكومة(  التّنفيذيّة  الثاّلثة،  املؤّسسات  عمل  لتعطيل  املذكور  الفصل 
العموميّة(. مرّة أخرى املسألة  )الّنيابة  )الربملان( والقضائيّة  والترّشيعيّة 
سياسيّة بامتياز: حسم التّعّدد والتّوزّع والرّصاع يف/ وعىل مراكز الّنفوذ. 

أّما االحتكام وتحكيم الّدستور فتلك متطلّبات اإلخراج.  
العقليّة  هذه  عن  ببعيد  ليس  األخرية  الرّئاسيّة  القرارات  مع  التّعاطي 

املتواترة منذ عقود.
ذّمة  براءة  بتدبّر  مهووسون  أصحابها  االختزاليّة  االنقالبيّة  الّذهنيّة 
بقناعات  أو  بتحالفات  منها  تعلّق  ما  ]حتّى  الّسابقة  »تورّطاتهم«  من 
سياسيّة/ فكريّة/ إيديولوجيّة[، مسكونون بالتّنّصل من مواقف يرون أنّها 
املوجة  بركوب  مولعون  سابقة،  اصطفافات  إدانتهم عىل  تُوظّف يف  قد 
مهّمة  يف  والتّوظيف  االنتداب  وقبول  الرّابح  مع  والتاّمهي  الجديدة 

التّشنيع بجهة بعينها وتحميلها كّل الرّشور. 
أكرث األطراف والجهات تصلّبا واستامتة يف اإلنهاء مع حركة الّنهضة هي 
بالذات تلك التي ارتبطت بها عضويّا، وغازلتها طويال، وبفضلها وبتواطؤ 
معها مّررت الّنهضة كّل مشاريعها واستولت عىل رشايني الّدولة بعد أن 
إّن بعضا من هذه األطراف  تسلّلت إىل كّل دواليبها ومتّكنت منها، بل 
مل يبخل باالستامتة يف ترسيم ممثيّل اإلسالم الّسيايّس -مبن فيهم ائتالف 

الكرامة- عميدا لنادي«االئتالف الثّورّي«.
بعض املواقف مخجلة حّقا ومقرفة، فأصحابها مل يراودهم شيطان اإللهام 
ليلة اإلعالن عن اإلجراءات  القدر،  ليلة  الوحي إالّ بعد  ومل ينزل عليهم 
تحّفظ يف  أدىن  وبال  ترّو  دون  وارمتوا  األمس  فطلّقوا حليف  »الثّوريّة«، 

أحضان القرارات الرّئاسيّة ما دامت أصبحت واقعا مفروضا.
»ما هكذا تورَد يا سعد اإلبل« 

بداهة  )بدائيّة  ثأريّة  بذهنيّة  والعاّم  الّسيايّس  الّشأن  مع  التّعاطي 
ونكوصيّة بالتّعريف(، هوايتها إحياء سياسة الحلول األمنيّة البائسة رغم 
افتضاح فشلها ومساهمتها يف إنعاش الفكر االرتدادّي املتحّجر بسياساته 
األوهام  ويعّزز  الذهن  يبلّد  التّعاطي  هذا  انغالقا،  األكرث  ومامرساته 
وينعشها، هو فعال جرمية سياسيّة وفكريّة تخدم اليمني مبختلف تلويناته 
وتخذل الفكر والّسلوك العقاليّن ]الفكر الثورّي ال نرى من الالّئق الحديث 
باملائة  وسبعني  ثالثة  بنسبة  سعيّد  قيس  انتخاب  املجال[.  هذا  يف  عنه 
من املصّوتني ]ويف الّدور الثّاين[ تصبح يف عرف البعض، وبشكل قصدّي 
التّونيّس )هكذا !(. وال يتواىن  استبالهّي، تزكية من ثالثة أرباع الّشعب 
البعض يف اعتبارها تفويضا شعبيّا لقيس سعيّد ليقوم ب«تصفية برملان 
برمير الخياين« و«اعتقال عصابة الرّتويكا« و »الزّج بعصابة الخوانجيّة يف 

الّسجون« )أحمد صالح سلّوم/ الحوار املتمّدن 27 جويلية 2021(. 
عليها  والتّشجيع  االنقالبات  بعشق  التّجاهر  من  بعدها  نتعجب  فهل 
والبعض يغـرّد بتباه »نحن التّونسيّون نقّر كلّنا أنّه انقالب ! لكّننا نعشق 
يشّل  األرعن  التاّمهي  مقال(؟.  عىل  فايسبويكّ  »)تعليق  االنقالب  هذا 
سعيّد  بقيس  الهيام  يتحّول  الهالوس.  ويفّرخ  املنطق  ويستبيح  التّفكري 
بعد اإلجراءات األخرية إىل معلّقة مدح ألكرث من رئيس، جواز العبور إىل 
املديح املريح التّباين -مهام كانت درجته وماهيته وجّديته- مع اإلخوان، 
»رؤساء رّشفوا تونس وترشّفت بهم... بورقيبة الّسيايّس األملعّي ذي الفكر 
رّش  بالده  عىل  يخىش  كان  الذي  املحّنك  العسكرّي  عيل  »بن  الثّاقب«، 
الباجي  بيته«،  وأهل  بيته  عىل  األرسة  رّب  يخىش  كام  والخارج  الّداخل 
األب الحنون والّسيايّس املتّزن والّديبلومايّس البارع اللّبق«. دون تعليق 
القضاء ولكن  رّد  إنّا ال نسألك  اللّهّم  العقليّة.«  املدارك  حتّى ال تستباح 

نسألك اللّطف فيه«. 
أّما قيس سعيّد »فسيترشّف بحمله كريّس الرّئاسة« )كرمية ميّك/ الحوار 

املتمّدن 27 جويلية 2021(.  
ال تعليق حتّى ال يُستباح هتك املدارك العقليّة. »اللّهّم إنّا ال نسألك رّد 

القضاء ولكن نسألك اللّطف فيه«.
الخوف كّل الخوف أن يصبح التّباري يف التّشنيع بالّنهضة غاية يف ذاته 
وتغطية عىل عديد الهنات والّسياسات الخاطئة التي انتُِهجت وقد تُنتهج 
مستقبال. والخطر كّل الخطر يكمن يف االعتقاد الواهم بأّن حسم مراكز 
الّنفوذ واستبدال طاقم بطاقم من صلب املنظومة نفسها إّنا هو إجراء 
نّص  يف  ورد  كام  تعود«  لنا  املرسوقة  »تونس  انزاح«،  و«كابوس  ثورّي 

كرمية ميّك.
تعبريات  من  سياسيّة  تعبرية  الّسيايّس-  اإلسالم  تلوينات  -وبقيّة  الّنهضة 
رأس املال وليست تعبريته الوحيدة. ولذلك فإزاحتها من الّسلطة ]أيّا كان 
الّشكل[ ال يعني بأيّة حال اإلنهاء مع نظام االستغالل. والرّتويج ملثل هذا 
الوهم ليس إالّ مغالطة مقصودة أو نزوعا شعبويّا للحيلولة دون الطّرح 

والفعل املستقّل للقوى الثّوريّة طبقات وأطرافا سياسيّة.     
ما هكذا تورَد يا سعد اإلبل. 

رّش البلّية ما يضحك ورّش الباليا ما يفتك 
تونس بعد 25 جويلية: 
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تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« للقيام باقتناء: آلة دك حديدية
 .»Rouleau tandem articulé avec 02 billes vibrantes« ـ

.www.tuneps.tn بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع الخاص باملنظومة
يتم اجباريا تقديم العروض املالية والفنية والوثائق االدارية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط.

ويتم تقديم الوثيقة االصلية للضامن الوقتي ونظري من السجل التجاري يف ظرف مغلق يكتب عليه بوضوح عدد طلب العروض وموضوعه مع عبارة »ال يفتح« طلب عروض عدد 2021/05 
عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط خاص باقتناء آلة دك حديدية لفائدة بلدية السند وذلك عن طريق الربيد الرسيع او مضمون الوصول عىل العنوان التايل »بلدية السند حي النجاح 

2190« او يسلم مبارشة مبكتب الضبط بالبلدية.
حدد آخر أجل لقبول العروض يوم االثنني املوافق لـ 2021/09/13 عىل الساعة العارشة صباحا وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتم تقدميها عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

وكذلك العروض التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي او الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
يتم فتح العروض يف جلسة علنية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط بالتوازي مع الوثائق املقدمة ماديا يوم 2021/09/13 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا مبقر بلدية السند.

يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 90 يوما ابتداًء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض
.»tuneps« عند االقتضاء بامكان البلدية ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض ويتم نرش التعديالت عىل الخط عرب منظومة

تلغى العروض: ـ الواردة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
                    ـ التي مل تتضمن وثيقة الضامن الوقتي.

                    ـ التي مل تتضمن وثيقة التعهد. 

إعالن طلب عروض عدد 2021/05 عرب منظومة الشراء العمومي على الخط خاص 
باقتناء آلة دك حددية

»Rouleau tandem articulé avec 02 billes vibrante« 

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية لكراء محالت بلدية  للمرة الثالثة 
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرّة الثالثة لتسويغ محالت بلدية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/08/31 بداية من الساعة التاسعة صباحا مبقر البلدية 

وذلك حسب الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية:
ـ أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل الساعة التاسعة صباحا ليوم 2021/08/31 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املحلية
ـ وصل الضامن الوقتي واملساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء.
ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن طريق الهاتف 76290164 اثناء أوقات العمل.

املساحة بيان املحلع/ر
السعر االفتتاحي 

السنوي

وتوقيت الضامن الوقتي مكان 
اجراء البتة

مدة التسويغ

عدد01 01 دكان 
بساحة

02مارس

عىل 258د2٫580د السند  بلدية 
التاسعة  الساعة 

صباحا

قابلة  واحدة  سنة 
للتجديد

عدد08 01 محل 
و10  و09 

بالسوق 
املركزية

720د 
للمحل الواحد

للمحل  72د 
الواحد

عىل  السند  بلدية 
التاسعة  الساعة 

والنصف صباحا
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حممد صالح سويلم يتحدث عن عجز الدولة   
محمد  املركزي،  بالبنك  النقدية  للسياسة  السابق  العام  املدير  قال 
صالح سويلم، يف تعليقه عىل األخبار التي يتّم تداولها بخصوص عجز 
االقتصادية  واملؤرشات  الوضع دقيق  إن  األجور،  الدولة عن خالص 

تنذر بالخطر، لكنه ال يجب املبالغة.
وأضاف أن الحديث عن عدم القدرة عىل خالص األجور أصبح أمرا 
متداوال خالل السنوات األخرية، وهو سيناريو من الصعب أن يحدث.

أو  البنوك  إىل  اللجوء  االقرتاض وأن  الدولة من حقها  أن  إىل  وأشار 
أوضح  كام  السابق.  منذ  به  ومعمول  عادي  إجراء  املالية  الرشكات 
أيضا أن الدولة ستواجه ضغوطات عند االقرتاض، لكن البنك املركزي 

التونيس يجد دامئا الحلول التقنية.  
وأكد سويلم أن اإلصالح السيايس وتعيني رئيس حكومة سيساهم

 يف إعادة الطأمنينة واالستقرار.

صادرات قطاع الصناعات املعملية   
تطورت صادرات قطاع الصناعات املعملية خالل النصف األول من العام الحايل بنسبة 
2ر28 باملائة لتبلغ ما قيمته 6ر20 مليار دينار مقابل 16 مليار دينار خالل الفرتة ذاتها 
والتجديد منّو  بالصناعة  النهوض  التي نرشتها وكالة  البيانات  املايض وأظهرت  العام  من 
جّل األنشطة املكونة للصناعات املعملية برقمني بني 14 و81 باملائة واستأثرت صادرات 
قطاع الصناعات امليكانيكية والكهربائية تقريبا بنصف مجموع اجاميل قطاع الصناعات 
املعملية، حيث بلغت قيمة املبيعات الخارجية 10763 مليون دينار )م د( مقابل 7646 

م د يف نهاية السدايس األول من 2020.
وحّقق قطاع النسيج واملالبس قيمة صادرات بنحو 3757 مليون دينار اىل موىف جوان من 
هذه السنة مقابل 3040 م د من الفرتة نفسها من السنة املاضية بزيادة بنسبة 6ر23 
باملائة كام سجلت صادرات قطاع الصناعات الكيامئية زيادة يف قيمتها بنحو 182 مليون 
دينار إذ مرت من 9ر1266 م د اىل 1449 م د بني السدايس األول من 2020 و2021. كام 
تضاعفت املبيعات الخارجية لصناعات مواد البناء والخزف والبلور لتتطور من 275 م د 
اىل 498 م د خالل الفرتة نفسها٬ ويف املقابل تراجعت صادرات قطاع الصناعات الغذائية 
بنسبة 14 باملائة لتبلغ 9ر1790 م د مع نهاية النصف األول من العام الحايل مقابل 2084 
م د يف الفرتة ذاتها من العام الفارط بسبب تراجع قيمة صادرات زيت الزيتون التونيس.

5ر20  بنسبة  الصناعي  القطاع  يف  بها  املرّصح  االستثامرات  تقلصت  آخر  صعيد  وعىل 
باملائة مع موىف النصف األول من السنة الجارية ووفق معطيات وكالة النهوض بالصناعة 

والتجديد، فقد بلغت قيمة االستثامرات الصناعية املرّصح بها )نوايا االستثامر( بلغت
إىل نهاية جوان من هذا العام 1310 مليون دينار )م د( مقابل 2ر1648 م د خالل الفرتة 

نفسها من السنة الفارطة.
وعىل مستوى التوزيع القطاعي لنوايا االستثامر فقد سّجلت جلّها تراجعا برقمني ما عدا 
االستثامر  نوايا  اإلطار منت  الكيميائية ويف هذا  والصناعات  الغذائية  الصناعات  قطاعي 
من  األول  النصف  بني  د  م  8ر462  اىل  د  م  7ر295  من  الغذائية  الصناعات  قطاع  يف 
2020 و2021 كام زادت االستثامرات املرصح بها يف الصناعات الكيميائية من 96 م د اىل 

2ر146م د خالل الفرتة ذاتها.
ويف املقابل تقلصت نوايا االستثامر يف قطاعات النسيج واملالبس وصناعة الجلود واألحذية 
بها يف صناعات  املرّصح  تراجع االستثامرات  امليكانيكية والكهربائية وكذلك  والصناعات 

مواد البناء والخزف والبلور بني 22 و68 باملائة.
وبخصوص توزيع االستثامرات املرصح بها يف القطاع الصناعي حسب نوعية االستثامر فقد 
الجديدة  للمشاريع  الالفت  الرتاجع  بالصناعة والتجديد  النهوض  بيانات وكالة  أفصحت 

بنسبة 4ر35 باملائة لتمر من 5ر850 م د يف موىف جوان من العام الفارط
اىل 4ر594 م د يف نهاية النصف األول من 2021.

املحلية  السوق  نحو  املوجهة  املشاريع  بها  املرصح  لالستثامرات  التنازيل  املنحى  وشمل 
إىل  كليا  املوجهة  املشاريع  يف  بها  املرصح  االستثامرات  زيادة  مقابل  باملائة   41 بنسبة 
التصدير بـ 6ر44 باملائة. وأظهرت املؤرشات اإلحصائية الخاصة بنوايا االستثامر يف القطاع 
الصناعي عىل املستوى الجهوي تقلص االستثامرات املرصح بها يف جل جهات البالد بني 

حوايل 18 باملائة يف جهات رشق البالد و2ر27 باملائة يف غرب البالد.
وتراجعت نوايا االستثامر يف مناطق التنمية )تتمتع بحوافز جبائية من الدولة( من 7ر845 

م د اىل 2ر702 م د بني النصف األول من 2020 و2021.

االقتصاد التونسي يتعافى  
سجل االقتصاد التونيس خالل الثاليث الثاين من العام الحايل )أشهر افريل وماي وجوان( منوا بنسبة 
2ر16 باملائة باملقارنة مع الثاليث األول من سنة 2020 بحساب االنزالق السنوي الذي عرف تراجعا 

بـ 8ر19 باملائة، وفق ما أعلن عنه املعهد الوطني لإلحصاء
يُشار اىل أن الثاليث األول من السنة املاضية شهد فيه إقرار الحجر الصحي الشامل الذي عرف توقفا 
شبه كيل لجل األنشطة االقتصادية والتجارية يف تونس وهو ما يفرس نسبة النمو سلبية بـ 8ر19 
باملائة املسجلة وبحساب التغريات الثالثية وفق ما أفصح عنه معهد اإلحصاء، تراجع الناتج املحيل 
اإلجاميل بنسبة 2 باملائة خالل الثاليث الثاين من سنة 2020 باملقارنة مع الثاليث األول من هذه السنة 

بعد ان سجل شبه استقرار يف الربع األول بنسبة 2ر0 باملائة.
ويُعزى هذا الرتاجع باألساس اىل انخفاض القيمة املضافة لقطاعات النزل واملطاعم واملقاهي بنسبة 
املضافة  القيمة  باملائة وسجلت  1ر17  بنسبة  البناء  وقطاع  باملائة  9ر20  بـ  والنقل  باملائة  2ر35 

لقطاع الفالحة والصيد البحري تراجعا بنسبة 7ر4 يف املائة،
يف حني تطور الناتج يف كل الصناعات املعملية عىل غرار قطاع النسيج واملالبس واألحذية بنسبة 
امليكانيكية  الصناعات  باملائة وقطاع  5ر63  بنسبة  والخزف  البناء  مواد  باملائة وقطاع صناعة   53
والكهربائية بنسبة 7ر56 باملائة كام تطور قطاع الصناعات الكيميائية بنسبة 7ر4 باملائة وقطاع 

الصناعات الفالحية والغذائية بنسبة 1ر3 باملائة.
وأضاف معهد اإلحصاء أن انتاج قطاع املناجم ارتفع بنسبة 1ر24 باملائة ويف قطاع البناء بنسبة 
9ر46 باملائة إىل جانب تطور قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3ر16 باملائة مع نهاية 
ينمو  أن   2021 جوان  شهر  يف  له  تقرير  أحدث  يف  الدويل  البنك  وتوقع   2021 من  الثاين  الثاليث 
االقتصاد التونيس خالل كامل سنة 2021 بنسبة 4 باملائة مقابل تراجع العام املقبل إىل مستوى 6ر2 

باملائة وبنسبة 2ر2 باملائة يف 2023.

خطة إصالح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة   
بني  التنسيق  مزيد  إىل  املركزي  البنك  دعا 
الفاعلة لوضع خطة إصالح  األطراف  كافة 
يتّم  جديدة  آليات  وإيجاد  اقتصادي 
تحديدها وفق ما تقتضيه املرحلة للخروج 

من األزمة الحالية التي تعيشها البالد.
االجتامع  خالل  املركزي  البنك  قّرر  كام 
ُخّصص  الذي  اإلدارة  ملجلس  الدوري 
الظرف  مستجدات  آخر  حول  للتباحث 
اإلبقاء  للبالد،  واملايل  والنقدي  االقتصادي 
تغيري يف  املديرية دون  الفائدة  نسبة  عىل 

حدود 25ر6 باملائة.
وشّدد البنك، يف بيان أصدره عقب االجتامع، عىل أهمية الحفاظ عىل استقرار وحسن سري مؤسسات الدولة 
وحاميتها وضامن دميومتها يف ظّل ما فرضه الوضع السيايس واالقتصادي واالجتامعي والصحي الراهن من 

تحديات غري مسبوقة.
التونيس،  االقتصاد  يف  األجانب  واملستثمرين  املانحة  الدولية  املؤسسات  ثقة  اسرتجاع  بالعمل عىل  وطالب 

مؤكدا مواصلته االضطالع بدوره وتحقيق املهام املناطة بعهدته يف مساندة االقتصاد الوطني.
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* النفطي حولة  

انسجاما مع ثورة شباب الجمهورية يف عيد الجمهورية 
الثالثة نتقدم بصفتنا املنتدى التونيس للسيادة الوطنية 

القطع  الطريق، يك نعمل عىل  املبادرة، أو خارطة  الوطنية والتقدمية بهذه  للقوى 
الجذري والنهايئ، مع كل املنظومات السابقة سواء يف العهد البورقيبي، أو يف العهد 
سوداوية  عرشية  ظل  يف  سيام  وال  العريب.  الربيع  حكام  مرحلة  يف  أو  النوفمربي، 
لفائدة محاور  الوطنية  السيادة  نهائيا يف  الجدد  الحكام  فيها  فرّط  مظلمة وظاملة، 

إقليمية ودولية، إىل جانب رهن البالد والعباد عند صندوق النقد الدويل.
تلك االنتفاضة الشبابية الجامهريية التي رسعان ما استجاب لها الرئيس، والتي تحمل 
يف أهدافها استعادة اللحظة الديسمربية النتفاضة -17 2010-12 املقصيني واملهمشني 

من أجل تشكيل هيئة وطنية أو ائتالف أو جبهة واسعة إلسناد االنتفاضة.  
منقوصة  كاملة غري  أجل سيادة وطنية  الوراء من  إىل  للرجوع  وال  وماء  أوال( خبز 
باالعتامد عىل سواعد شعبنا وخيارات البلد أوال مع اسرتجاع األموال املنهوبة من ِقبَِل 
الحبيبة  بكل من فلسطني  وثانيا معنا فقط شعبنا  واملايل  السيايس  الفساد  مافيات 

والجزائر الشقيقة.                        
ثانيا( التقدم خطوات إىل األمام بكل ثبات مع أبناء شعبنا من أجل فرض:    

1( تطهري القضاء ام املعارك الوطنية                  
املال  ونهب  والسيايس  االقتصادي  الفساد  يف  تورط  من  كل  ومحاكمة  محاسبة   )2

العام، حسب امللفات واملعطيات مع توفري كل رشوط املحاكامت العادلة.    
عمليات  يف  مبارش  غري  بشكل  أو  مبارشة  وساهم  ودبّر  شارك  من  كل  محاسبة   )3
التسفري واالغتياالت وجلب دعاة التكفري وتقسيم املجتمع التونيس إىل دار كفر ودار 

إميان.                    
والذين  فيهم  واملشبوه  الفاسدين  والحقوقيني  السياسيني  فساد  ملفات  فتح   )4

يعملون لحساب أجندات إقليمية ودولية.                     
5( تكوين لجنة من املختصني يف القانون الدستوري والقانون بصفة عامة من أجل 

إعادة صياغة:              
أ( دستور جديد يحافظ عىل جوهر دستور59 مع بعض التعديالت الطفيفة ورفضنا 
للدستور الحايل باعتبار أنه دستور برمير خاطه اإلخوان بأنفسهم مع حلفائهم.         

ب( قانون أحزاب وجمعيات جديد.                    
ج( مجلة انتخابية جديدة تلغي العمل باملجلة الحالية.        

6( استمرار تجميد نشاط الربملان بسبب دوره التخريبي املمنهج للدولة ومؤسساتها.                                       
حركته  يف   2021 جانفي  منذ  انخرط  الذي  النري  الثوري  الشباب  عىل  االعتامد   )7
الثورية من أجل اسرتجاع مضمون ومبادئ انتفاضة 17 ديسمرب 2010 التي أجهضها 
حكام الربيع العريب، والتي تلخصت يف الشعار املركزي: شغل حرية كرامة وطنية.                         
8( إمياننا بأن املرشوع والربنامج وخارطة طريق االنتفاضة الثورية التي تعترب امتدادا 
الشعبية  للجامهري  النضال  ميدان  يف  تكتب  املغدورة   2010  12-  17- النتفاضة 
الوحيدة صاحبة املصلحة يف الثورة والقضاء النهايئ عىل منظومات الفساد                                  

 9( ونطالب الرئيس ب:                         
أ( الرئاسة الرشفية للجنة إسناد انتفاضة 25 جويلية 2021.       

الدستور  من   80 مثانون  الفصل  بها  يسمح  ملّدة  االستثنائية  الفرتة  يف  التمديد  ب( 
باالستعانة بلجنة من خرباء القانون الدستوري الوطنيني الصادقني من أمثال الصادق 
بلعيد، بعيدا عّمن باعوا ضامئرهم ألجندات محلية وأجنبية من أمثال، عياض بن 

عاشور وجوهر بن مبارك.
ومتتد هذه املرحلة إىل ستة 6 أشهر.      

ج( اإلعالن عن انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها يف ظرف أقصاه ستة أشهر ونقرتح 
تاريخ 17/12/2010 ملا يحمله من رمزية اسرتجاع الحلم الوطني.

البيئة،  النقل،  الّسياحة،  الفالحة،  الصّحة،  التعليم،  االسرتاتيجية:  امللفات  فتح  د( 
الدولة  واسرتجاع  العام  القطاع  سيادة  سياق  يف  وكلها  التجارة.  الشاملة،  التنمية 
سياديّة  متجددة  جديدة  ثورية  رؤية  ضمن  ذلك  ويكون  الدميقراطية.  االجتامعية 
األقطاب  عىل  منفتحة  التقليدية  والرؤى  والتكلّس  التخّشب  نظريات  عن  بعيدا 

الجديدة التي تتشكل يف العامل اليوم: قطب الربيكس مثاال.
بعام  بهدنة  للشغل بوصفه منظمة وطنية وازنة  التونيس  العام  االتحاد  ه( نطالب 

قابلة للتجديد، رشيطة فرض الدولة النخفاض مؤثّر يف األسعار، وتجميدها. 

بوالية  السكر  مادة  إنتاج  ناهز 
املعروف  بشري  بن  مبصنع  جندوبة، 
الوحيد  )املصنع  »جينور«  مبصنع 
من  طن   7000 املادة(،  هذه  لصناعة 
إىل  بالنسبة  لالستهالك  املعّد  السكر 
هذا املوسم وذلك من إجاميل 26500 

طن خالل السنوات االربع األخرية.
املعلّب  الحيواين  العلف  انتاج  وبلغ 
والسائب املستخرج من اللفت السكري 
الخام، وفق ما أكدته إدارة املصنع 15 
ألف طن، فيام بلغ انتاج مادة الدبس 
الخمرية،  إنتاج مادة  التي تستخدم يف 
التي  املساحة  ومثلت  طن،  االف   3
جندوبة  بواليات  املوسم  لهذا  زرعت 
وباجة وبنزرت والتي يحول انتاجها يف 
املصنع ذاته 930 هكتارا وهي مساحة 

ال تتعدى ربع طاقة املصنع املقدرة بـ4500 هكتار.
وتستورد تونس نحو 94 باملائة من حاجتها السنوية ملادة 
السكر، فيام يؤكد عدد من املختّصني انه ميكن التقليل من 
للمزارعني  مشجعة  فالحية  سياسة  باعتامد  النسبة  هذه 
الفالحية  االحياء  الدولية ورشكات  األرايض  لديوان  وملزمة 
يف واليات الشامل الغريب بشكل خاص، وتوسيع زراعته يف 
واليات أخرى عىل غرار الكاف وسليانة والقريوان وسيدي 
بوزيد ونابل واريانة وبن عروس، عىل أن يتّم اختيار بذور 
ومتكني  للجفاف،  ومقاومة  املناخي  للوضع  مالءمة  أكرث 
املصنع الوحيد املختص يف زراعة وتحويل اللفت السكري 

الطبيعي من املنح املتعلقة بالسنوات األربع األخرية والتي 
تناهز 36 مليون دينار.

الحايل،  املوسم  غاية  اىل  يقع  مل  أنه  اىل  االشارة  تجدر 
املتعلق   2013 اوت   23 يف  املؤرخ   3549 مرسوم  تطبيق 
الصناعة  بوزارة  األهداف  حسب  ترصف  وحدة  باحداث 
السكري  اللفت  منظومة  إحياء  إعادة  برنامج  إلنجاز 
لسنة 2015  الحكومي عدد 450  األمر  وكذلك  وتطويرها، 
الدولة يف كلفة  بعنوان مساهمة  بإحداث منحة  واملتعلق 
محليا  املنتج  السكري  اللفت  من  املستخرج  السكر  إنتاج 

وضبط رشوط وطرق إسنادها.

أمام عدم تطبيق املرسوم عدد 3549

إنتاج مادة السكر   واسترياد 94 ٪

اقتصاد

الرقاعي  القرض  من  الثاين  القسط  يف  االكتتاب  عمليّة  انطلقت 

الوطني يوم أمس االربعاء 18 أوت 2021 لتمتد إىل حدود يوم 24 

أوت 2021.

إىل  توجيهها  تّم  مذكرة  وفق  واملالية،  االقتصاد  وزارة  وتسعى 

الوسطاء بالبورصة والبنوك ورشكات التأمني، إىل تجميع 400 مليون 

دينار مع إمكانية الرتفيع يف املبلغ إىل 500 مليون دينار وفق درجة 

اإلقبال عىل االكتتاب يف القرض الرقاعي الوطني بعد تجميع حوايل 

715،6 مليون دينار خالل عمليّة االكتتاب يف القسط األّول )من 21 

وحتّى 28 أوت 2021( من القرض ذاته املوّجه إىل متويل ميزانيّة 

الدولة لسنة 2021.

بقيمة  مالية  موارد  تعبئة   2021 لسنة  الدولة  ميزانية  وتحتاج 

مليار  داخيل يف حدود 6ر5  اقرتاض  بني  تتوزع  دينار  مليار  5ر18 

دينار واقرتاض خارجي بقيمة 13 مليار دينار.

قرضا  تصدر  الّدولة  أّن  عىل  نّص  الحكومي  األمر  فإّن  وللتذكري 

رقاعيا وطنيا لتغطية جزء من حاجيات ميزانية الدولة لسنة 2021.

وقد حّدد األمر ثالثة أصناف »أ/ ب/ ج« يختار املكتتب أحدها.

وترتاوح مدة السداد يف هذه األصناف بني 5 و 7 سنوات حسب 

دينارات   10 بـ  سند  لكل  االسميّة  القيمة  حّددت  بينام  الصنف 

بالنسبة إىل الصنف »أ« و100 دينار بالنسبة إىل الصنف »ب« و 

1000 دينار بالنسبة إىل الصنف »ج«. وتسدد الفوائد سنويا بحلول 

األجل وبنسبة فائدة اسمية بـ 8.70 باملائة بالنسبة إىل الصنف »أ« 

و8.80 باملائة بالنسبة إىل الصنف »ب« و 8.90 باملائة بالنسبة إىل 

القرض  يف  االكتتاب  املقيمني  غري  للتونسيني  وميكن  »ج«  الصنف 

الرقاعي الوطني عن طريق الخصم مبا يعادل الدينار التونيس من 

حساباتهم املفتوحة بالعملة أو الدينار القابل للتحويل أو بواسطة 

تحويالت بنكية من الخارج.

وعىل غرار اإلصدارات الرقاعية بالسوق املالية املحلية، ستكون 

سندات القرض الوطني قابلة للتداول ببورصة األوراق املالية بتونس 

وتدرج ضمن عمليّات رشكة تونس للمقاصة، وفق األمر الحكومي 

املتعلّق بإصدار القرض الرقاعي الوطني.

القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني  

عيد ميالد سعيد  صالح الزغيدي
احتفل األمور صليح الزغيدي ابن اخينا وصديقنا ناظم الزغيدي وزوجته نجاة بعيد ميالده 

الثالث يف جّو بهيج.
للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  والنرش  اإلعالم  قسم  له  يتقدم  السعيدة  املناسبة  وبهذه 
العمر  له طول  راجني  التهاين  بأحّر  نيوز  الشعب  الشعب وموقع  لجريدة  املوسعة  واألرسة 
السابق  العام  الكاتب  الزغيدي  العزيز صالح  بالفقيد  االكرمني، ويذكّرنا  والديه  بني أحضان 

للحامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية.
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* بقلم املختار املختاري الزارايت
عىل  فجرا  طالبان  حركة  تقف  أوت  من   15 صباح 
مشارف كابول بعد أن دخلت أهم مدن أفغانستان 
بال قتال وال عناء وال خسائر. ولن ميّر نهار 15 حتى 
طاجاكستان  إىل  الدميقراطية  كابول  رئيس  يغادر 
وغري  السفارة  طاقم  من  األمريكيني  كامل  ويرّحل 

الرسميني إىل أمريكا. ليطرح السؤال.
هل انتهى مرشوع هيالري كلينتون بخسارة مدوية 

)شابهت الخسارة املذلّة التاريخية يف سيغون(؟
وهل ستطال هذه الخسارة ميادين أخرى يوجد فيها 
الرشق  إىل  املوجه  كلينتون  هيالري  مرشوع  ذيول 

األوسط وشامل إفريقيا؟
الفكر  وتصحري  والتّجهيل  التخلّف  تكريس  وبالتايل 
وكامل مفاصل الحياة اإلنسانية لتكون هذه املنطقة 
الطاقية  للمواد  رخيص  طيّع  مصدر  بني  مقّسمة 
بل  البتّة  منتجة  غري  استهالكية  وسوق  الرئيسية 
رزقها  مصادر  من  مصدر  لكّل  الداخل  من  ومدمرة 

اإلفريقي  العمق  نحو  للتمدد  وأيضا طريق  والتاريخي.  التقليدي 
واآلسيوي ملحارصة القوى االقتصادية والعسكرية املنافسة. ومصدر 
رئييس لتكوين جيش مرتزق يحارب بدال من الجيش األمرييك سواء 
أهله وناسه أو القوى املعادية ألمريكا. وتكون إرسائيل بعد إبرازها 
كقّوة علمية وفكرية وعسكرية خارقة مؤهلة لتكون حامي حمى 
أمريكا حتى  بدال عن  واملقهورين  املظلومني  املنطقة ومالذ  هذه 
تضمن بذلك الحّد األدىن من الظهور كعدّو للشعوب الباحثة عن 

التحّرر وهو شأنها إىل اليوم.
هل الخروج والتخّل عن كابول بعد خسائر مقدرة ب3 تريليون 
دوالر طيلة 20 سنة من تسليح وتدريب جيش استسلم لطالبان 
دون إطالق رصاصة إعادة قراءة وتعديل ألوتار مرشوع هيالري 
أم هو التخل الكل عنه وإعادة كل املرتزقة إىل نقطة االنطالق 
)كابول( لتعود تشكيالت القاعدة تحت سامء أفغانستان إىل حني؟ 
أصبح من الواضح االرتباك والتخبط الذي تعيشه اإلدارة األمريكية 
وقراراتها الرتقيعية التي تزيد فضح ما سبق من مخططات وتعطي 

فكرة عن القادم من تحركاتها. 
فهي اليوم يف أزمة كبرية بني خسائرها املالية الكربى لقاء مرشوع 
فاشل الذي أغرقت فيه املنطقة يف حاممات الدّم وكدست الخسائر 
املالية التي كان باإلمكان استثامرها يف مشاريع أكرث وأكرب أهمية 
وحامية للمنطقة من التسليح واملعارك. وكانت تشيع وجها جديدا 
ألمريكا ليس يف املنطقة وحسب وإمنا يف العامل النامي حيث أبرز 
الشفافية  وتكريس  الفساد  وملحاربة  الحقيقي  للتقدم  كنصري 
من  الفاسدين  الحكام  أسطول  وإزاحة  الحقيقية  والدميقراطية 
أتباعها. وبالتايل تربح شعبية تكون من خاللها صاحبة الرقم األول 

يف املعامالت والصداقة مع الشعوب بحّق.
زد عليه تورّطها يف معارك تقع يف مواقع اسرتاتيجية خطرة أهّمها 
الّسمجة  املرسحية  وكل  بصدام  اإلطاحة  بعد  إذ  العراق  وأولها 
للتشّفي منه عاد عليها بالوبال إذ أّن العراق كان الحارس األمني 
لبوابة الرشق ومل تكن لتجرؤ إيران عىل دخول املنطقة واستخدامها 
كأرض متقدمة للرصاع العسكري كام هو الحال اليوم وهي تضع 

الجيش األمرييك مبارشة تحت مرمى أسلحتها 
املتطّورة.

كامل  يف  الخراب  نرش  إىل  ذهابها  ثّم  ومن 
جيش  إىل  املغرب  إىل  الخليج  من  املنطقة 
كان  مسلحة  بفصائل  الوهايب  والفكر  السلفية 
من  وراءه  جّر  وما  أفغانستان.  إمارة  منطلقها 
للتخريب  وانتشار  وتخلف  وتقهقر  كوارث 
عنه غضب شعبّي  انجّر  والّنهب مام  والفساد 
عقباه.  يُحمد  ال  ما  إىل  املنطقة  سيجّر  كان 
وستكون أمريكا أول من سيطالها عقاب املنترص 
حتام حتى لو كانت راعيته فهي مل تدرس جيّدا 
أفكار املتقابلني وحقيقة ما يف الصدور من كره 
وحقد موجه ضّد الغرب وخصوصا أمريكا )وإن 

استعانوا بها وأطاعوها حتى التمّكن(.
عىل  تنطل  كانت  التي  الشعارات  وحتى 
يف  ترغب  إيران  أّن  من  السنة  أهل  غالبية 
وكل  القدمية  فارس  وإحياء  املنطقة  احتالل 
تلك الرتهات باتت من قبيل التنّدر عند أهل الفكر حيث اتضح 
إيران عىل اختالف مذاهبها مع  أّن  من خالل مجريات األحداث 
أهل السنة إالّ أنها وقفت يف عديد املناسبات من خالل أذرعها يف 
املنطقة موقفا مرشفا من قضايا املنطقة. وهو ما حدث مع حزب 

الله كمثال ويف معركة القدس األخرية.
العنارص  هذه  مثل  وتعي  تعقال  أكرث  بايدن  إدارة  تكون  فهل 
وترفع يدها عن املنطقة لتقّرر الشعوب مصريها الحقيقي وتكون 
مساعدة إلرادة الشعوب ال لرغبات سياسييها الذين يغلب عليهم 
االستناد إىل تقارير هي رغبات طائفة برزت اليوم مكشوفة الوجه 

أنها خارجة عن النسق وعن رغبات وإرادة الشعب؟
االنتهاء؟  نقطة  ذاتها  هي  االنطالق  نقطة  أفغانستان  تكون  هل 
به  تسري  أين  إىل  بايدن  دفة  ونتابع  تأكيد  بكل  سنتابعه  ما  هذا 
وسنكتشف من خالله ما بلغه من تقارير ومناشدات من تونس 
التي تعيش فصال مفصليا من تحّرر شعبها نحو االنتهاء من حّكام 

الّنهب والرّسقة والفساد وتدخل منعرجا جديدا لحكم الشعب.

هل حان وقت العودة إىل نقطة البداية يف أفغانستان؟

شبابنا واالخرتاق الناعم
* بقلم األستاذ فتحي املاهر

السفرات األجنبية يف تونس شكال جديدا بعد 2011 متثل  اتخذ عمل 
الدولة  هياكل  ضعف  مستغال  ناعمة  بطريقة  الشباب  صفوف  اخرتاق  يف 
الرتويج  عناوين  تحت  برامج  تطلق  الدبلوماسية  البعثات  بعض  فأصبحت 
الدبلوماسية  األعراف  بذلك  خارقة  باملواطنني  مبارشة  وتتصل  للدميقراطية 
املعمول بها يف هذا املجال. ومن بني األساليب املعتمدة تنظيم مسابقات 
وإسناد منح جامعية وتنظيم دورات تكوينية عن طريق جمعيات تونسية 
تتلقى أمواال ضخمة متكنها من عرض إغراءات مالية وتوفري إقامات يف النزل 

ووعود بالسفر إىل الخارج. 
وخاصة  الشباب  استهدفت  التي  املشاريع  بعض  إىل  هنا  وسنتعرض 
وطني  مهرجان  تنظيم  وهو  أول  مرشوع  بعرض  ونبدأ  الرتبوي.  املجال  يف 
للموسيقى أوكلت مهّمة اإلرشاف عليه إىل جمعية »تونس 88« التي اتخذت 
الجمهورية.  تراب  كامل  يف  مهرجان   88 إنجاز  إىل  تطمح  ألنها  االسم  هذا 
واتفقت الجمعية عىل إقامة املهرجان مع وزارة الرتبية بعد أن تّم تأسيس 
586 ناديًا يف املعاهد واملدارس ضمت 20 ألف تلميذ. ويقتىض املرشوع قيام 
مجموعة من التالميذ بإرشاف تلميذ منتخب بتأليف أغنية يتّم تصويرها بعد 
آلة موسيقية  تقديم  ويتّم  املهرجان.  بها يف  للمشاركة  فيديو  ذلك يف شكل 
إىل املؤسسة الرتبوية )قيتارا أو آلة إيقاع( مساهمًة من ِقبَِل الجمعية. وهذا 
العمل عادي إىل حد اآلن. لكن ما هو غري عادي أن التلميذ قائد املجموعة 
ينخرط يف منصة إلكرتونية مغلقة وينسق بشكل تام مع املرشفني عىل جمعية 

»تونس 88« املمولة من السفارة األمريكية بتونس. وما هو غري عادي أيضا 
تركيز الجمعية عىل بث مواد عند تأسيس النادي تدعو إىل التسامح بالذات. 
وإثر ذلك يقع تجميع تالميذ النوادي املتوجة إلقامة مهرجان ملوسيقى الجاز 

وهو مرشوع ممول أيضا من السفارة األمريكية بالتنسيق مع وزارة الرتبية. 
ويهتم مرشوع آخر يسمى »حقيبة املواطنة« ترشف عليه وزارة الرتبية 
باالشرتاك مع هيئة االنتخابات وبتمويل من سفارة أمريكا بتدريب التلميذ 
ممثل  باختيار  وذلك  الفنية  جوانبها  بكل  االنتخابية  العملية  مالمسة  عىل 
األقسام ثم ممثل املستوى ثم ممثل املؤسسة ثم ممثل جهوي بعد أن كانت 
تتّم سابقا يف إطار اختيار ممثل األقسام. وقد مّس هذا النشاط ما يناهز 100 
ألف تلميذ عن طريق نوادي املواطنة التي ظهرت بعد 2011. وهناك أيضا 
بتونس  بريطانيا  active citizens ومتّوله سفارة  الفعال«  »املواطن  مرشوع 
وهو مرشوع يقوم بانتقاء شباب يقع تكوينه ليكون فعاال ومؤثرا يف مدينته 
إضافة إىل برنامج ستودنت للتغيري )student for change( الذي يقدم منحا 
عىل شاكلة مسابقات ملشاريع شبابية. ويف االتجاه نفسه يالحظ اإلكثار من 
عدد النوادي املشابهة يف الجامعات ممولة من نفس املصادر تخصص لتكوين 
ما يسمى بـ»تكوين الشباب القيادي« وتتميز هذه النوادي بامتالكها ملوارد 
مالية مهّمة متّكنها من إقامة لقاءات يف النزل دون أن تشرتط مساهمة مالية 
املهارات  تنمية  مثل  مواد  اللقاءات عىل  برامج هذه  وتحتوي  املشارك.  من 
والحس القيادي والتواصل مع الغري. وقد متكنت هذه الربامج من الوصول 
إىل أقىص البالد مثل »جمعية منظمة التعليم من أجل التوظيف بجرجيس« 
التونيس دون غريهم  الجنوب  الشغل يف  وإرشاد طالبي  بتكوين  تهتم  التي 
وهنا تبدو مسألة الرتكيز عىل الجنوب تحديدا مريبة يف ظّل الوضع األمني 

الهش مع الجارة ليبيا. 
إن خطورة هذه الربامج تكمن أساسا يف مضمونها الذي ترشف عليه سفارات 

دول عرفت مبعاداتها لشعوبنا ما يجعل أموالها غري بريئة خاصة أنها تستهدف 
نخبة البالد ومستقبلها برتويجها لتسامح مزعوم مع األعداء وتحديدا الصهاينة 
حركة  بزعامة  األخرية  العرشية  خالل  الحاكمة  السياسية  املنظومة  من  مبباركة 
وطنه  عن  منعزل  جيل  خلق  من  السفارات  تتمكن  األساليب  وبهذه  النهضة. 
اتخاذها  الواجب  األوىل  الخطوة  فإن  لذلك  تراثه.  عن  منفصل  لتاريخه  متنكر 
عىل املدى القريب مراجعة املرسوم 88 لسنة 2011 املتعلق بتنظيم الجمعيات 
الذي ال مينع تلقي متويل أجنبي عىل أن يتّم عىل املدى املتوسط والبعيد ضبط 
اسرتاتيجية وطنية لتأطري الشباب سواء يف إطار املدارس واملعاهد والكليات أو 

يف إطار دور الشباب والثقافة التي يجب أن تستعيد القيام بدورها الوطني.

تعزية ومواساة
  انتقلت إىل جوار ربها املغفور 
الزميل  أخت  الجريب«  »رفيقة  لها 
نور  الشعب  من جريدة  املتقاعد 

الدين الجريب.
وإثر هذا املُصاب الَجلل تتقّدم 

نور  األخ  إىل  الشعب  جريدة  أرسة 
الدين وكافة األهل بأحّر التعازي وأصدق 

عبارات املواساة راجني من الله أن يتغّمد 
ويرزق  الخلد  جنات  ويسكنها  رحمته  بواسع  الفقيدة 

أهلها جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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 متعة القراءة كمتعة الكتابة وأصعب.
يف  عنها  أكتب  التي  النصوص  مع  التصالح  كثريا  حاولت  أنني  املشكلة 
أنني  أو قصة. ومن عاديت  أو رواية  كانت شعرا  الشعب سواء  جريدة 
أكتب عن كتاب أعرفهم أشخاصا أو أعرفهم بالقراءة. وأعجب بنصوصهم.

ال  قلمي.  بحمض  التحمت  نصوص  عن  للمتعة  أكتب  دامئا  أنا  هكذا 
أكتب إال عن نصوص رقص لها حربي. هكذا، كنت عىل عالقة بني الكتابة 

والكاتب نافرة من كتاب وزارة الشؤون الثقافية مدفوعي السوائل.
 للمرة األوىل أجدين أكتب عن كاتب ال علم يل مبا كتب. وليس يل معه 

كأس حرب.
الحاج  والسيايس  والنقايب  والناقد  بالشاعر  التقيت صدفة  ذات عشية   
بوبكر العموري الذي أثق يف ذائقته اإلبداعية. فأهداين مجموعة قصصية 

بعنوان )كامل الناقص العريب( والكاتب اسمه )طارق آل غول(.
استفزين العنوان. واستفزين اسم صاحب املجموعة القصصية. )طارق آل 

غول(
ورمبا  بالقراءة  تعهدت  مبا  لاللتزام  مكتبتي  يف  مركونة  املجموعة  تركت 

الكتابة.
النزل  بأحد  األيام  بعض  لقضاء  األصدقاء  أحد  من  راقية  دعوة  تلقيت   

بالحاممات.
مع زوجتي التي تحّب املسلسالت واألفالم وجرير ابني الذي يحّب الراب 

وما جاوره. ويعشق رسائل البحر لحفيظة قارة بيبان. 
 وأنا عىل سفر، حملت الرواية األخرية آلمنة الرمييل واملجموعة الشعرية 
)عياش( للشاعر الكبري منصف املزغني ملآرب أخرى. وتلبية لرغبة جرير 
قارة  لحفيظة  البحر(  )رسائل  القصصية  املجموعة  حقيبتي  يف  حملت 
زوجتي  و«تعرعري«  بالوقت  لاللتزام  مكتبتي  مبغادرة  أهم  وأنا  بيبان. 

مسكتني مجموعة منسية عنوانها )كامل الناقص العريب(.
وأنا عىل مسافة قصرية. من املسبح الفسيح انطلقت يف قراءة املجموعة 
إميانا مّني رمبا تكون رفيقتي الباهية يف نزل ال أعرف كيف شؤونه وشؤون 

رّواده.
الفاتحة.

هو اإلهداء :إىل الثغر املمطر فرحا، إىل الحقول التي زرعناها بنبض قلوبنا 
وسقيناها شهد الكلامت. زوجتي وأبنايئ. إىل كل الحاملني يف هذا الوطن 
املسيح. دمتم أجنحتي التي أخلق بها يف سامء الحلم. جعلني هذا اإلهداء 
أرسع إىل تالفيف املجموعة. وجدت يف الصفحة األوىل حكمة )الكاتب 

تصحيح  إىل  ويسعى  املشّوه  العامل  بوصلة  يجّمل  أن  يحاول  إنسان 

اتجاهه(.

الذاتية للكاتب طارق آل غول. وجدت  السرية   وبعد قراءيت عدت إىل 

أوال أنه ابن نيانو وهي قرية من معتمدية قرمبالية، ويل معها ذكريات.

وألن  حمدي(  )بلهوان  والناقد  القاص  الكربى  العقبة  صديق  بالد  نيانو 

الكاتب )طارق آل غول( من قرية نيانو، يقول بلهوان حمدي: إن تحليل 

له.  مقاربة  أكرث  ألنه  األديب  بالفعل  والتصاقا  أهمية  أكرث  التعبري  أشكال 

وإذا كان الّسد يركز عىل إبراز األحداث واألعامل يف بعدها الزماين فإن 

الوصف عىل العكس من ذلك ال يأخذ بعني االعتبار األحداث واألعامل 

ومكّوناتها  األشياء  عن  الكشف  إىل  يسعى  وإمنا  القصة.  تتضّمنها  التي 

واألشخاص وطباعها.

القّوة  الفقيد بلهوان حمدي إلبراز مكامن   هنا استعرت بعض ما قاله 

والجامل يف املجموعة القصصية )كامل الناقص العريب(. 

والخامتة  النص  وجود  بناء  والعنوان  عنوانه  من  النص  يُقرأ  البدء،  يف 

وظيفية السد 

والسد عند طارق وحدة رسدية مستقلة. لكنها تفعل فعل املطر يف تربة 

عطىش.
املجموعة القصصية )كامل الناقص العريب( صدرت مؤخرا عن دار عليسة 
للنرش والتوزيع جاءت يف 167 صفحة حاملة لقصص قامئة عىل الوصف 
تحشد  رسائل  شكل  يف  الساخن  الراهن  يختزل  الذي  الحيس  الوظيفي 

العواطف واألحاسيس الكتشاف األنا واآلخر يف الباطن.
مجموعة قصصية لها أسلوبية الرسائل التي تراود الذات اآلن وهنا.

مراجع  واستحالت  بليت  التي  القدمية  املتون  عىل  يتطاول  بأسلوب 
للجمود.

كامل الناقص العريب والكاتب اسمه طارق آل غول.
هي مجموعة رسائل تحمل تأمالت فلسفية ساخرة من املجتمع األبوي 

ودولة الخازوق 
الكاتب واملكتوب صنوان ال يختلفان عىل التفاعل بني الكتابة والكاتب.

مغاسل  أنجزتها  التي  القصرية  النّصية  الرسائل  أسلوب  الكاتب  استعمل 
التاريخ والجغرافيا.

واستعمل كذلك عطش الحجة يف املعنى واملغزى. استعمل يف كل القصص 
اللغة  جوهر  بني  الجمع  أسلوب  النهاية  وقصة  البداية  قصة  وخاصة 

ومغامرة تشبيك الحكاية )الرسالة( مع خيال الذات.
العرب  أغلب  حكاية  هي  العريب،  الناقص...  كامل  القصصية  املجموعة 
إنسانية  احرتاف  ألن  املتواصلة،  األبناء  وهزائم  احزان  عن  تعرب  بل هي 
قبائل  أنتجوا  الذين  القبائل  من شيم شيوخ  ليست  اإلنسان  واجتامعية 

التكفري والتسفري والقتل.
ولقد صدر له للكاتب من قبل:

- لحن الخلود يف منفى الوجود: مجموعة شعرية
- أين سيدفن الرب: مجموعة قصصية

- وجوه أم أقنعة: مجموعة شعرية
- امرأة واحدة ال تكفي: رواية 

- كلنا شياطني: مجموعة شعرية
- البعض من الوعي النساء 

ختاما كلمة: كام يقول بلهوان حمدي عندما يتناول نّصا: سّمها تأمالت أو 
تناوالت أو مقاربات أو إضاءات وأنا عىل دين بلهوان اخرتت الكتابة عن 
مجموعة قصصيّة مربكة حّد الوجع والفرح.  مجموعة قصصية تحملك 
إىل ذاتك العميقة حتى يستفيق الصباح ويبيك املساء. مجموعة قصصية 

يف شكل رسائل مشّفرة تستحّق فّك رموزها.

* أبو جرير بدعة اللغة املثقلة باالنعتاق

أعرفُِك هكذا منذ البداية.
التي  بقامتي  ممتلئا  وقفُت،  ذلك،  ومع 
الّسامء  البيِت. نظرُت إىل  نافذة  ال تجاوز 
غامٍض  لوجه  غمزُت  الواسعِة،  الّزرقاء 
تتالمسان.  صغريتني  سحابتني  نسيِج  يف 
ابتسمُت ملسافات موحشة يف الطّريق إىل 

الربيّة. ثّم قلُت: صباحِك سّكر...
خبّأتِك يف مكاٍن ّما، تحت الوسادة أو داخل 
عَجلة الّدّراجة القدمية يف قبْو املؤونة. ثّم 
الّدين  رجال  بجّديّة  عنِك  أبحُث  رحُت 

وعبث الفالسفة الكبار.
يف  اللّبنيّة  عظامي  يلملُم  وهو  أيب  سألُت 
كيٍس ويعرضه عىل املارّة الّساهمني: »هل 
يُجيبني،  أن  وقبل  رجاء؟«.  حيايت  رأيَت 
الخريُف  واصطدم  أكرث.  الّنافذة  اتّسعت 

بقلبه.
من  األشياء  سّميُت  العتبِة.  إىل  خرجُت 
جديد. وعدُت إىل الّداخل، يك أعيد الكرّة. 
مفازات  يف  باردا  هواًء  صار  قد  أيب  كان 

بعيدة.
ناديُت: يا أيب هذه املرّة. وكنُت أقصُد: يا 
حيايت. تشّوشت األسامُء يف قامتي الّصغرية. 
وأجابني صوُت أّمي يف الهواء. بعد قرون 
دقيقا  مخلوقا  كانت  أنّها  عرفُت  طويلة، 
يتحرّك يف عتمة الّنَفس ويومُض يف اللّمس 
يف  دامئا،  هناَك  كانت  لكّنها  الطّفيف. 
مكاٍن ّما قريب، تشري إىل الكارثة بأصابع ال 

يسمعها أحد.
جّدا.  خاّص  نوع  من  يتيام  رصُت  هكذا 
ثّم  املُشِفقة.  الّنظرات  جميع  عىل  تبّولُت 
يفتحني  بابا  أفتُح  كنُت  طريقي.  واصلُت 
عن  ابتعدُت  أن  إىل  وهكذا  آخر،  عىل 
يف  وماتت  الّصغرية.  ثيايب  مرضت  البيت. 

الطّريق.

عىل  كثيفٍة  ِبلًِحى  رجاٌل  وزّعها  وساديت 
جريحة،  لطيور  باعوها  الذين  التّّجار 
سافرْت إىل مروج ال تصلها عيوُن البنادق. 
أّما العجلة فقد ظلّت تدور لوحدها مثل 

مريد صويّف دون أن تشعر بالغثيان...
أذكر أنّني قلُت يف بداية اللّعبة إنّني أعرف 
أنّك تائهٌة يا حيايت. إالّ أنّني مل أكن أعرف 
لعلّك  اآلن  أنبُح  املحطّات،  يف  أقول.  ما 
تتعرّفني عيّل وتنزلني مثل الرّجال املغامرين 
املهّم  دونه.  من  أو  مبنطاٍد  الّسامء،  من 
املتيبّس  يدي  غصن  عىل  هنا  تحطّي  أن 
واملطّل من الّنافذة التي صارت أقرَص من 
، فيام رأيس يرُشق من الّسقف دون  ركبتيَّ
تُعزَف يف  التي  الغامضة  األغنية  تصله  أن 
الذي ظّل عىل حاله،  قلبي  الّصغري،  قلبي 
بحجم ورقة يانعٍة يف ُشجرية تّفاح تنعس يف 
الحديقة، الورقة التي هجم عليها الخريُف 
ذات صباح ذائٍب، قبل أن يُسمع يف خواء 
العامل صوُت هبوب بارٍد يف مفازات بعيدة.

المجموعة القصصية »كمال الناقص... العربي« لطارق آل غول: 

ثقافة

ميتات ليست أقّل
* أرشف القرقني )شاعر ومرتجم( ُلعبة للبيع

* عبد الواحد السويح
 )شاعر ومرتجم(

أترك شيئا  كنُت صغريا مل  مْذ 

إالّ ولعبُت به:

الكرة،  الغّميضة،  الخذروف، 

الورق...

وتواصل لعبي باألشياء:

بنت الجريان، أساتذة التًاريخ، 

بعض  الّسياسة،  رجال 

األصدقاء...

هذه األيّام فقدُت لّذة اللّعب

ال يشء يستهويني

فيها  مبا  األلعاب  كّل  هجرُت 

اللّعب بخصيتّي

يف  الّنوافذ  قلق  شاهدُت 

سوريا

مريضة  مينيّة  بكاء  شاهدُت 

بالكولريا

أمام  عراقيّا  طفال  شاهدُت 

شظايا أّمه...

كّنا جميعا  أنّنا  أعرف  أكن  مل 

لُعبًا...

ملّون  ورق  لفافة  اشرتيُت 

وكتبُت  جسدي  بها  لففُت 

فوقها: 

أسفل  وجلست  للبيع  لعبة 

حائط متهّدم أنتظر
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* عبد القادر عليمي، مرحبا بك، الزمن هو 
الذاكرة يف سياق مّتصل بذات املبدع وأنت 
والروايئ والشاعر،  والناقد  الجامعي  األستاذ 
بك  تثاءب  كيف  سحرية،  نبتة  من  كأنك 

التاريخ؟
الذاكرة يف  الزمن هو  أهال، ومرحبا، فعال،   -
ومستقبال  وحارضا  ماضيا  الثالثة،  أبعادها 
أيضا، أّما يف ما يتّصل بعالقة الذاكرة بالذات 
ذاكرته  مبدع  لكّل  أّن  فأحسب  املبدعة 
الخاّصة ينتقي منها ما يشاء وميحو ما يشاء، 
أّما عن إشارتك إىل أّن »نبتة سحريّة«، كناية 
عن هذا الجمع بني الدرس الجامعي والنقد 
واإلبداع، فالحقيقة أن ال سحر يف ذلك البتّة، 
ألّن منذ أن اتّخذت قراري بالكتابة ورشعت 
األدبية  األجناس  كّل  أّن  اعتربت  ذلك،  يف 
أي  يف  الكتابة  من  نفيس  أمنع  ولن  مباحة، 
جنس منها، رشط أن يحدث ذلك يف الوقت 
قادر  بأنني  شعرت  إن  ما  وهكذا  املناسب، 
بذلك  قمت  حتى  -مثال-  الرواية  كتابة  عىل 
القول  هذا  ينسحب  أن  وميكن  تلّكؤ،  دون 
فيها  كتبت  التي  األدبية  األجناس  باقي  عىل 
املفتوحة،  والّنصوص  واملقالة  الشعر  مثل 
أو  ما  مرتبطة برضورة  إيّل  بالنسبة  فاملسألة 
والتّصنيف  بالتحديد  وليس  ملّحة،  حاجة 
األكادمييّة،  الّنقديّة/  مدّونتي  أّما  األجنايس، 
اتّجهت  الذي  الجامعي  التكوين  فمصدرها 

إليه وتكّونت فيه علميّاً ومنهجيًّا ومهنيّا.
والروائية  النقدية  مدّونتك  عىل  املطّلع   *
والشعرية، كيف ُوّفقت يف التنقل بني هذه 

املناهج شديدة الّتنّوع؟
- مثلام أرشت سابقا، هناك يف كتابايت مساران: 
مسار »إبداعي«، ويتمثّل يف الكتابة الشعرية 
املسار  أّما  املفتوحة،  الّنصوص  والروائيّة ويف 
األكادميي،  الّنقدي/  املسار  فيمثّله  الثّان 
ويتفاعالن  يتكامالن  املسارين  أّن  وعندي 
بطريقة حيويّة، فالكاتب يّف حارض يف لحظة 
النقد والدراسة، وكذلك الناقد، الّدارس، فهو 
نصوص  من  أكتبه  ما  بيقظة شديدة  يراقب 
إبداعية، ثّم إنّه ال يراقب فحسب، بل يصّوب 
ويوّجه ويؤثر، وألّن »لكّل مقام مقال«، كام 

اإلبداعي  للمقال  يبقى  فإنّه  العرب،  تقول 
والتحليل  للدرس  يبقى  كام  مقتضياته، 

النقديّان مناهجهام ومقّوماتهام.
* يرى كثريون أنّنا نعاين يف تونس من تفاوت 
النظري،  والباحث  الناقد  ثقافة  بني  شاسع 
وبني ثقافته »الّنّصية«، فيكون الباحث »شبه 
ومتفّوقاً  النصوص  عىل  االطالع  يف  جاهل« 
واالتّجاهات  املدارس  ثقافة  يف  املقابل  يف 
النقدية، فكيف تنظر إىل هذا اإلشكال وأنت 

األستاذ الجامعي؟
نتّخذه  أن  ميكن  وال  افرتايض،  حكم  هذا   -
قاعدة عاّمة، فالنّقاد والّدارسون متفاوتون يف 
ثقافاتهم، فهناك نّقاد يعلو عندهم املنسوب 
اإلبداعي  املنسوب  عندهم  ويقّل  النظري 
املؤمنني  فمن  أنا  أّما  أيضا،  والعكس صحيح 
باإلنتاج  الجيّدة  الناقد  إحاطة  بأهميّة 
العمليّة  بإمكانه مامرسة  أحد  فال  اإلبداعي، 
النقديّة دون مرجعيات سابقة ودون التعرّف 
التقيّد  دون  اإلبداعي  اإلنتاج  جديد  عىل 
بنامذج مكرّسة ومحّددة سلفا، وإال فهو مكابر 
السياق  هذا  يف  أشري  أن  ويجب  جاهل،  أو 
إيّل،  بالنسبة  الحقيقيّة  النقد  مشكلة  أّن  إىل 
أنه منحرص خلف أسوار الجامعات، وبطابع 
أكادميي رصف ال يصل إالّ إىل فئة خاّصة من 
عليه  فالغالب  الصحفي  النقد  أما  الجمهور، 
إهامل األسئلة الجاّدة، أسئلة الكتابة، وأسئلة 
هي  الواجب  إمالءات  كأن  الكربى،  الوجود 
باألدب  الشغف  وليس  نفسها،  تفرض  التي 
بعض  بوجود  نقّر  أن  يجب  ولكن  ذاته،  يف 

االستثناءات يف هذا املجال.
التخّصص  اختاروا  تونسيون  نقاد  *هناك 
هذه  فهل  املرشقي،  العريب  األدب  نقد  يف 
املرشقي  اإلبداع  ألّن  أم  عاديّة،  الظاهرة 
استالبا  هناك  أم  عندنا،  اإلبداع  من  أفضل 

لدى نقادنا تجاه الرشق؟ 
- ما أرشت إليه، هو ما يشتيك منه املغاربة 
عموما، وقد كتب يف هذه املسألة ابن بسام 
األندليس يف مقّدمة كتابه »الذخرية يف محاسن 
الغرب  بلدان  أّن  إىل  مشريا  الجزيرة«،  أهل 
من  والكتّاب  الّشعراء  من  فيها  اإلسالمي 

وناثريه موهبة  العريب  املرشق  يفوق شعراء 
االعرتاف  عدم  هو  العجيب  لكّن  وقدرة، 
ترّسخ  العتقاد  بتجاربهم،  واالعتداد  بهم 
لصوت  صدى  مجرد  أنهم  وهو  األذهان،  يف 
التي  الظاهرة  أّن  أحسب  لكّني  املرشق، 
أرشت إليها قد تراجعت يف السنوات األخرية 
التّونيّس  اإلبداع  مّدونة  ألّن  الفت،  بشكل 
وبشكل  وكيًفا،  كامًّ  تراكمت  قد  املعارص 
مذهل خالل العقد األخري، ما حدا بهذا النقد 
بها،  واالهتامم  عليها،  كّشافاته  تسليط  إىل 

غري  بدا  فقد  منقوصا،  اهتامما  يبقى  ولكّنه 
الذي  اإلبداعي  املنجز  قادر عىل مواكبة كّل 
يستحّق املتابعة، وحتى عندما يواكب، فإنّه 
غالبا ما يكون مخّصصا للمبدعني »الّنجوم«، 
و«اإلخوانيّات«  »الّشلليّة«  تأثري  تحت  أو 
واملجامالت التي تتّخذ أشكاال شتّى ال تخفى 
عىل املهتّمني بالشأن األديب، وذلك ما ال يليق 

باملتابعة النقديّة املوضوعيّة والجاّدة. 
حلوى  بني  تعيش  وأنت  روايات،  الرواية   *

الرواية وضوء القصيدة أّي عالقة بينهام؟
مجاله  يف  وأصدرت  الشعر  كتابة  جّربت   -
الرواية  لكتابة  االستجابة  لكّن  مجموعتني، 
فهناك  الشعر،  كتابة  عن  عندي  تختلف 
موضوعات ال يتّسع لها الشعر، أو مل أستطع 
أن أتطرق إليها شعريا، فجازفت بكتابتها يف 
بني  العالقة  أّما  رسدي،  نّص  أو  رواية  شكل 
الرواية والقصيدة فعميقة بالنسبة إيّل، لكّن 
الّنص الروايئ عندي، هو املجال األرحب إلبراز 
النقدي  املُدرك  بني  واالختالفات  التناقضات 
يف  ويبقى  الحياتية،  الروائية  واملدركات 

النهاية لكّل كاتب مفاهيم نقدية وتصّورات 
من  اختزنها  املختلفة  وأجناسها  الكتابة  عن 
ذلك  حصيلة  فإن  لذلك،  وتأمالته،  قراءاته 
املخزون تعرب عن نفسها من بني السطور، 

وعند اختيار الجنس اإلبداعي.
بقضايا  التزام  الكتابة  إّن  البعض،  يقول   *
اإلبداع  بجامليات  والتزام  والوطن  املجتمع 
العقول  تحصني  عىل  العمل  يقتيض  ماّم 
مع  أنت  هل  واألذواق  واإلرادات  واألنفس 

هذا التوّجه؟ 
الفائدة  ما  وإالّ  التوّجه،  أنا مع هذا  نعم،   -

من الكتابة أصال؟ 
العادلة،  اإلنسان  بقضايا  التزام  الكتابة 
مقاومة  املقاومة،  أشكال  من  شكل  وهي 
مظاهر  مقاومة  الصارخة،  بتناقضاته  الواقع 
املختلفة،  بأشكالهام  واالستالب  االستعباد 
وتدجينه  وسلْعنته  اإلنسان  تشيئة  مقاومة 
كّل  إىل  استنادا  وهي  وقوالب،  أطُر  ضمن 
والجامليّات،  املثل  إىل عوامل  دائم  توق  ذلك 
بل هي يف الّنهاية نوع من املوازاة بني الواقع 
نوعا  منارس  فنحن  نكتب  فعندما  والحلم، 
من الحلم، وأقلّها تحقيق حلُم الطفولة بأن 

نصبح كتّابا.
املختص  والناقد  األكادميي  يقّيم  كيف   *

املشهد اإلبداعي الّتونيس عموما؟
من  ملزيد  متحّفز  اإلبداعي  املشهد   -
أدبية  إنتاجات  فهناك  والتّجاوز،  االنتشار 
الّنقد  ويف  والقّصة،  والّرواية  الّشعر  يف  الفتة 
الفّن  يف  وكذلك  الثقافية،  والّدراسات  األديب 
التّشكييل واملرسح والسينام، ولكن يجب أن 
أشري إىل املبالغة الحاصلة يف االحتفاء بالرواية 
جنًسا أدبيًّا دون غريها من األجناس اإلبداعيّة 
الكّمي  الجانب  عىل  الرّتكيز  مع  األخرى، 
والفكري،  الجاميل  الجانب  حساب  عىل 
فليست العربة يف عدد الروايات التي يكتبها 
أالّ  أي  الجيّدة،  بالروايات  العربة  إمّنا  الّروايئ، 
يكّرر نفسه يف كّل عمل، مبعنى أن التّيامت 
عن  مختلفة  تكون  والتقنيات  واألساليب 
مضافة  قيمة  تحمل  لو  وحبذا  سابقاتها، 

للرواية ولألدب عاّمة.

مشكلة الّنقد احلقيقّية أنه منحرص خلف أسوار اجلامعات
أستاذ األدب العريب والنقد الحديث بالجامعة التونسية )جامعة قرطاج- 
املعهد العايل للّغات بتونس( من إصداراته يف النقد: »اتّجاهات الكتابة 
تونس  والتوزيع،  للنرش  مرايا  دار  التونسيني«،  الشعراء  عند  الشعرية 
النرش  مركز  واملضامني«،  املالبسات  تونس:  العرصي يف  »الشعر   .2009
)قضايا  الّداللة  وتحّوالت  الّشعري  »الخطاب   .2012 تونس  الجامعي، 
ومقاربات(«، دار زينب، تونس 2014. )حصل الكتاب عىل جائزة رابطة 
الكتاب األحرار يف نقد األدب التونيس، دورة 2016(. »تحّوالت الخطاب 
الّسدي يف تونس«، دار ميارة للنرش والتوزيع، تونس 2018. »مائة عام 
من الّشعر العريّب يف تونس«، دار االتّحاد للنرش والّتوزيع، تونس 2020.

وله إسهامات بحثّية ومقاالت يف مجالّت ودوريات وطنية وعربية.
من إصداراته يف اإلبداع: »ياسمني أكرث... خيبات أقّل« )شعر(، دار سحر 
املغاربية  )شعر(،  قزح«  قوس  لتأويل  »قصائد   .2013 تونس  للنرش، 

للنرش والتوزيع، تونس 2014.
 .2019 تونس  والتوزيع،  للنرش  ميارة  دار  )رواية(،  عمياء«  »سكاكني 

)حصلت عىل جائزة الكومار الذهبي )لجنة التحكيم(، دورة 2019.
وألن األستاذ عبد القادر عليمي من املبدعني والنقاد التونسيني الذين 
اختاروا الصمت والتواضع وعدم النزول إىل مستنقعات البهرجة. خرّينا 

الذهاب إليه لحواره دون حواجز فكان هذا الحوار لجريدة الشعب .

* حاوره- أبو جرير  النّاقد والكاتب عبد القادر العليمي لـ»الشعب«:

 الكتابة التزام بقضايا 
اإلنسان العادلة وشكل 

من أشكال مقاومة 
الواقع بتناقضاته 

الصارخة
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* شمس الدين العوين
يف هذه الظروف املتواصلة التي فرضتها جائحة كورونا يظل 
الفعل الثقايف متفاعال ومتواصال بأشكال متعددة منها ما تتيحه 
املبادرات  تتنوع  حيث  وغريها  االجتامعي  التواصل  منصات 
باعتبار أن الفعل الثقايف اإلبداعي يرسم ثناياه وآفاقه بالكثري 
من شغف ودأب وحرص الفنان واملبدع.. وهنا ويف هذا السياق 
تحتفي الفنانة التشكيلية سنية اسامعيل بتلويناتها الفنية فقد 
أنجزت عددا من األعامل الفنية من خالل التامهي مع فنيات 
الخط العريب والحروفية الفنية وهي تجربة تنضاف إىل مسارها 
االحتفاء  وضمن  آخر  سياق  ويف  االضافة..  عىل  املفتوح  الفني 
بجواهر الرتاث التونيس وتثمني املعامل واملواقع أنجزت لوحتها 
إعجاب  القت  والتي  بالجم  األثري  القرص  عن  املميزة  الفنية 
بنظرة  متت  واللوحة  الفني.  التشكيل  وأحباء  الفنانني  عديد 
فنية مخصوصة من قبل الفنانة سنية اسامعيل استبطنت فيها 
حيزا من سحر املعلم واملكان وما يحيل اليه من جامل وعراقة 
وموسيقى خفية برزت يف اللوحة وتشري اىل أجواء السمفونيات 
وبالخصوص ليايل املهرجان الدويل للموسيقى السمفونية بالجم 
والذي شهد حضور موسيقات عاملية ومجموعات فنية وفنانني 
والبولشوي  الرتافياتا  ومجموعة  فيينا  أوبرا  فرقة  نذكر  ومنها 
طقسا  مثلت  اللوحة  وغريهم..  هاندريكس  وباربارا  الروسية 
واملوسيقى  والفنون  والثقافة  واملعلم  القرص  الجم  عن  جامليا 

العالية.
البداية  الفنانة يف تواصلها مع تجربتها... وحكاية  هكذا هي 
ويف  املنطلق  من  االختالف  يف  الرغبة  انها  الكثري..  تعني  هنا 
مقتبل من العمر والتجربة.. إنها املجازفة بالدرس ألجل الرسم 
أخرج  الذي  األستاذ  ليصري  التلوين  ألجل  املغادرة  والخروج 
الرسامة الهاوية واملوهوبة من درس ذلك اليوم املشجع األول 
ميالد  يعني  ومبا  باملوهبة  والقول  االكتشاف  باتجاه  والدافع 
يرّص عىل  وبذلك  مهل  التلوين عىل  كون  اىل  وقدومها  رسامة 
هي  والرسمة  الجريدة...  صفحة  عىل  األوىل  الخربشات  نرش 
حاممة السالم التواقة للحرية نهجا وفكرة وحياة.. ويحدث ذلك 
يف أواخر مثانينات القرن املايض...انه االعرتاف واالقرار مبوهبة 
فهمت خربشاتها يف أول األمر عىل أنها مترد وخروج عن الدرس 
وهياما  حبا  معها  الرسم  صار  حاسمة  لحظة  إنها  وضوابطه.. 
ومسارا طويال..واملحصلة كان ال بّد من حدوث ذلك الكتشاف 
موهبة يف سنوات الشباب حيث عامل الرسم شواسع للرغبات 
الحياة  من  تجرتج  األوىل  الخطى  هي  والهواجس...  واآلمال 
ومالذا  بداية  بالرسم  القول  حيث  الكربى  وعناوينها  تلويناتها 
نظرات  تبتكر  وتلمسات  بدايات  للفن  أن  لو  واحد...  آن  يف 

الكائن تجاه ذاته والعامل وهو يلهج بالنشيد واألغنيات الضاجة 
للرسم والتلوين بدايات  بالحلم.. نعم للفن حكاياته األوىل... 
هي الرغبات والحنني أخذا بناصية األمل املبثوث يف الدواخل... 
عناوينه  بكل  السالم  السالم..  نجد  هذا  األمل  تلوينات  ومن 
األنامل  مع  الحلم  حكاية  كانت  هكذا  اإلنسان...  يف  املقيمة 
وهي متسك باألقالم ترسم األمل املفعم بالسلم وما يعنيه ذلك 
من هيئة حاممة باذخة ترمز إىل الحرية.. هي حرية منشودة يف 
أرجاء الكون تناغام مع األغاين العالية... تلك األغاين التي تقولها 
الرسم  إنها لعبة  الوجداين والفكري..  بهائها  الرباءة يف عنفوان 
املتحدي  الحلم  مبثابة  كانت  التي  الخربشات  يشبه  مبا  األوىل 
واملكلف... وهكذا ندخل عوامل الشغف بالفن التشكييل... عوامل 
واإلمتاع..عوامل  اإلبداع  حاالت  من  املساحة  هذه  يف  التلوين 
السنوات  التي قدمت خالل  التشكيلية سنية اسامعيل  الفنانة 
املعارض  ومنها  املعارض  خالل  من  لوحاتها  من  عددا  األخرية 
وضمن  قرطاج  بضاحية  السعدي  رواق  يف  وآخرها  الجامعية 
معرض »نساء 2020«... إنها فسحة أخرى يف عامل التلوين حيث 
عىل  هوالقدرة  الرسم  إيّل  بالنسبة   ...« سنية  الرسامة  تقول 
ابراز مشاعري وافكاري الفنية بطريقة ال ميكن تفسريها يف حيز 
مجرد من الكلامت. أرى جامل الفن يف الفرح والنشوة والحزن 
والظالم... ولو كان بإمكاين ان أرسم رؤيتي للفن لرسمت آالف 
واملشاعر  والرؤى  العواطف  من  مزيج  ببساطة  ألنه  اللوحات 
لها  لتظل وفية  بداياتها  كانت  والتخيالت واإللهام...«... هكذا 
يف هذه العالقة بالرسم الذي تعتربه ترجامن حاالت وأحاسيس 
الذات  تجاه  وأشواق 
هناك  والعامل..  واآلخرين 
وجوه ترسمها الفنانة سنية 
تفاصيلها  لتربز  اسامعيل 
لونية  عبارات  هي  التي 
تنوع  يف  للحاالت  تشري 
واعتامالتها... أحاسيسها 
وجوه  فيها  لوحات  هناك 
التقليدي  باللباس  نساء 
قوال  الزخرف  من  وبيشء 
وباألنثى  والجامل  بالرتاث 
واحتفاء...  تلوين  عنوان 
تلوين  بها  لوحة  الطبال.. 
حيث  فلكلورية  ملشهدية 

اىل  تأخذنا  اسامعيل  سنية  الرسامة  فكأن  التونيس  العلم  يربز 
عامل من البهجة املفعمة بالنشيد يف مساحة من الوجد والقول 
والخصوصية.  بالهوية  االحتفاء  من  التونسية يف رضب  بالحالة 
عدد ىخر من اللوحات فيها األلوان مبثابة سمفونيات يجمع بني 
ولع الفنانة سنية مبمكنات اللون وما يحيل اليه لحظة التعاطي 
الذات  دواخل  يف  عبارات  هو  مبا  الرسم  لحظة  القامشة..  مع 
التلوين  لعبة  انها  وكشفا..  قوال  العامل  اىل  الفنانة  بها  تذهب 
انها  الغناء.  يشبه  ما  اىل  والذهاب  واالفصاح  للتعبري  كمجال 
وهي ترسم تحرص الفنانة سنية اسامعيل اىل أخذنا اىل حيز من 
عاملها امللون لتربز وفاءها للبدايات... لتكشف شيئا من مضّيها 
املرأة واملشاهد  اآلفاق واألقايص لرتسم  اىل  التلوين  الجاد مع 
انشدادها األول  تلونه مثل  البياض  والوجوه وهي منشّدة اىل 
حيث  وغريها  خربشات  من  الربيء  فعلها  فيها  تفعل  للورقة 
كانت الحاممة والسالم عىل سبيل الذكر... هذه حالة من حاالت 
ومشتقاته  االبداع  تجاه  وغرام  وبراءة  نبل  من  فيها  مبا  الفن 

ومنها الرسم. هذا وتواصل الفنانة سنية اسامعيل هذه الرحلة 
الفنية التي كانت هواية لتدعمها بالتعلم والسعي إىل التمكن 
فنا  الفن  يكون  به  وما  والضوابط  الفنية  املتطلبات  من  أكرث 
والرسم بالخصوص لعبة باذخة. يف لوحات سنية اسامعيل تنوع 
يف  الرسامة  ولعّل  الوجوه  تلوينات  يف  خاصة  دقيق  واشتغال 
الفن  تجارب  من  أخرى  عوامل  اىل  تأخذنا  الفتية  أعاملها  قادم 
والتجريب  واملغامرة  التنوع  إىل  يرنو  عامة  فالفنان  التشكييل 
بحثا عن التجدد واالبداع... ويف برنامج الفنانة سنية اسامعيل 
املزيد من العمل عىل انجاز لوحات فنية فيها االضافة فضال عن 
الحضور الفني من خالل العمل عىل اعداد معرض فني تشكييل 
خاص تواصال بني تجربتها واملتقبل حيث املعرض يف النهاية هو 
مرآة أخرى للفنان بصفة عامة لريى ذاته وأعامله وتجربته من 

خالل عيون اآلخرين.

ثقافة

أرى جمال الفن
 يف الفرح والنشوة 

والحزن والظالم

لفنانة التشكيلية سنية اسامعيل يف أعامل جديدة

التنوع، املغامرة والتجريب بحثا عن التجدد
الرسم هو القدرة على 
ابراز مشاعري وأفكاري 
الفنية بطريقة ال يمكن 

تفسريها يف حيز 
مجرد من الكلمات
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سألني أحد مالعبيّة كرة اليد »برّب شنّوا مصرينا 
وقاٍس...  ومؤمل  موجع  األمر  حقيقًة٬  الفرع؟  يف 
الّنجم له رئيس ال يعرتف بكرة السلّة وال يعنيه 
سقوطها عىل يديه... وال تعنيه كرة اليد والّنجم 
يرفض لعب مقابلة السوبر اإلفريقي ضّد الزّمالك 
وهذه سنحكيها لحّفار قبورنا... وال تعنيه الكرة 
له  الّنجم  التهميش...  يعيش  وفرعها  الطّائرة 
للفريق  انتدب  ألنّه  بالشبّان  يعرتف  ال  رئيس 
14 العبا أجنبيّا من بينهم 8 العبني من الجزائر؟ 
إذ  األساسيّة  بالبنية  يعرتف  ال  رئيس  له  الّنجم 
من  سياحيّا  مصّنفا  وكان  الفريق  نزل  يف  فرّط 
ثّم  البنزريت  فوزي  إىل  فسّوغه  نجوم  ثالثة  فئة 
وال  خاّصة  مدرسة  إىل  وحّوله  جزء  منه  اقتطع 
والتّجهيزات  واملعّدات  األرسّة  أين  يعلم  أحد 

وبأّي  إجراءات  وبأّي  فيها  التّفريط  تّم  وكيف 
طريقة... الّنجم له رئيس ال يعرتف بأبناء الّنجم 
التّونيس  امللعب  من  الّدريدي  لسعد  فيأيت 
مبساعده األّول ومدرّب الحرّاس واملعّد البدين... 
الّنجم وكفاءاته والذين كربوا يف مدرسته  وأبناء 
ممنوعون من فرصهم يف الّنجم وممنوعون من 
اإلقرتاب من محيطه... الّنجم له رئيس ال يعرتف 
وتحّدد  وتربمج  تخطّط  التي  القويّة  باإلدارة 
املسؤوليّات وتوّزع املهاّم وتحاسب وال تتسامح 
واإلرتجال  الّرعواين  مع  وتقطع  ليتوال  حّق  مع 
والّشخصنة مبا ييسء آلسم الّنجم وهيبته ومكانته 
وتاريخه وسمعته ويكون سببا ملا يقاسيه الّنجم 
ويعانيه ماليّا ورياضيّا وتواصليّا...من اآلخر رضا 
رشف الّدين أنت تبحث عن ضامن رزق أوالدك 

الّنجم الذي وزّعته شهّريات ومنح وسيّارات  يف 
ملن يستحّقها وملن ال يستحّقها... وأنفقت ماال 
مثل  وغريبة  عجيبة  انتدابات  أجل  من  أحمر 
عائدات  من  الّنجم  وحرمت  وكونايت  كوليبايل 
والبلبويل  والبدوي  والعكاييش  كوستا  تعاقدات 
عن  التّنازل  بدعوى  وآخرين  وبوغطّاس  وغازي 
من  اآلخر  من  عقودهم...  وفسخ  مستحّقاتهم 
الّنجم  ألّن  ناجحا  رئيسا  تكون  أن  مصلحتنا 
معك سيكون ناجحا... ومن مصلحتنا أن تكون 
الّنجم عندها سيكون  أفضل رئيس جمعيّة ألّن 
رئيس  أنت  أسف  بكّل  ولكن  جمعيّة...  أفضل 
قيام...  وخارج  كبّة  داخل  رئيس  ويسبط...  يهّز 
لك  قلنا  اآلن...  هوعليه  ما  عىل  الّنجم  فأصبح 
ليس بيننا حرثة وال ورثة واسمع الكالم وإن كان 

تريد من  لكّنك كنت  موجعا. وإن كان جارحا٬ 
يطبّل لك وأنت تشطح عىل طار بوفلس. وكنت 
تتّهم من ينقدك بأنّه مأجور وهذا طبيعي ألنّك 
اعتدت أن تشرتي كّل يشء من حولك وتحسبها 
واالنتامء  والّنجم  الرّجال.  مواقف  حتّى  فلوس٬ 
والّشف والرّجولة واملباديء؟ آخر اآلخر... سيّد 
رضا رشف الّدين كان بوّدنا أن تكون أفضل رئيس 
لتكون لنا أفضل جمعيّة يف أفضل حاالتها. ولكن 
وأسوإ  مايل.  وضع  أسوإ  يف  الّنجم  أسف  بكّل 
وضع لفروعه وأسوإ وضع  إداري... وأسوإ مناخ 

عام يف الفريق... وكفى...

كان يمكن أن يكون أفضل من تحمّل املسؤولية 

ما هي املقاييس املعتمدة إذ من غري املعقول وجود 57 جمعية ترصف لهم 
ميزانية بـ425 ألف دينار؟

َف لها 723 ألف دينار  جامعة التجديف 13 جمعية صرُ
45 جمعية يف الكرة الطائرة نالت من الجامعة دعام مبليار ونصف ملاذا؟ 

يف إطار الشفافية يهم الوزارة نش مبالغ املنح املسندة للجامعات الرياضية 
خالل سنة 2020 واملنح الخاصة مبيزانية 2021 والتي تؤكد حصول الرياضات 
الرياضية  املخصصةللجامعات  االعتامدات  جملة  من   %  75 عىل  الفردية 
وحصول الرياضات الجامعية عىل نسبة 25 %، ونش عدد املجازين وعدد 
الجمعيات املنخرطة يف مختلف الجامعات واملتوفرة باالدارةالعامة للرياضة.

مل  دينار  مليون   1 تفوق  سنوية  مبنحة  تتمتع  التي  الرياضية  فالجامعات 
تحقق أي يشء يف حني ان الجامعات التي تم الرتفيع يف ميزانيتها مببلغ يفوق 
150 ألف دينار بني سنتي 2020 و 2021 . نجحت يف تكوين أبطال حقيقيني 
األوملبية  اللجنة  إىل  دينار  مليون   1 قدره  مبلغ  بتحويل  قامت  الوزارة 
التونسية بعنوان االعداد اللوجستي لأللعاب األوملبية اال أن اللجنة األوملبية 
وإىل  الوزارة  أن  علام  املالية،  بوزارة  العامة  الخزينة  اىل  بإرجاعها  قامت 
السفر  وتذاكر  والتالقيح  باألدوية  تكفلت  الريايض  اإلعداد  ميزانية  جانب 

الخاصة  والرياضية  واألزياءالرسمية 
باملشاركة التونسية يف االلعاب األوملبية طوكيو 1+2020)لعل ما قامت به 

الوزارة مزيّة عىل الوفد التونيس؟
وما رض الوزارة لو تكشف لنا عن فاتورة االزياء الرياضية ومن سددها؟ 

والحديث عن الشفافية هام جدا
وما يهمنا اكرث ان متارس الوزارة الشفافية بشكل يجعلنا نصدق ارقامها

ففي خصوص كرة القدم عىل سبيل املثال وردت مغاطلة مفضوحة
فكيف للوزارة الحديث عن مليار وسبعة مائة الف دينار والحال ان هذه 

الجامعة تتلقى الدعم يف جميع رحالت املنتخبات الوطنية
أليس ما تنفقه الوزارة ماال؟

رحالتها  يف  القدم  كرة  الندية  دعم  من  توفره  ما  الوزارة  تخفي  وكيف 
االفريقية بنصيب قدره نصف املبلغ.

التي تم ضخها من صندوق  الستة مليارات  الوزارة عن  وكيف ال تتحدث 
تقاوم  التي  والوزارة  القدم؟  لكرة  التونسية  الجامعة  لصالح  الربوموسبور 
الفساد املايل٬ كيف ال تفتح هذا امللف الذي تم بشكل غري قانوين وغياب 
الشفافية نستشفه من وجود وديع الجريء ضمن مجلس ادارة الربموسبور 

الضخ  هذا  مناقشة  جلسة  يحرض  ال  ان  املفروض  من  كان  تلك  والحالة 
وحضوره يجعل العملية مجرد »مراكنة« الفساد نحاربه يف جميع الجامعات 
تستأثر  ان  يعقل  الوزارة. وهل  من  او مسنودا  قريبا  كان صاحبها  من  اال 

جامعة كرة القدم مبال الرهان الريايض؟
وملاذا تغافلت الوزارة عن االثني عشة مليارا التي تضخها سنويا لفرق كرة 

القدم؟ هذا مال ام باكوات شكالطة؟
مجرد  والجامعية  املدرسية  الرياضة  جامعة  ميزانية  تكون  ان  يعقل  وهل 

فتات من الدنانري )130 الف دينار( ونتشدق باالصالح
جامعة املالكمة مل تتجاوز ميزانيتها 990 الف دينار

فهل يكفي هذا العداد بطلتني شاركتا يف اوملبياد طوكيو؟
أرقام الوزارة تكشف عدم اكرتاثها بالجامعات التي نورت تونس وستنورها 
مستقبال بخالف جامعة كرة القدم التي كادت تتحول مشاركاتها يف املحطات 

الدولية اىل مجرد رحالت ترفيهية! عن اي اصالح يتحدثون بل يتشدقون؟
وإغراق  االخالالت  وإبراز  محاباتها  عن  الوزارة  تكشف  االرقام  بنش هذه 

اختصاصات عديدة يف الخصاصة.
غيّها  عنها  ينزع  ما  وهو  االوملبية  اللجنة  مع  الفتيل  إذكاء  تروم  الوزارة 
برزت  إذا  عقالء  يقودها  ان  املفروض  من  الوزارة  الن  عقل  ذرة  املتواصل 

النريان تسارع باطفائها وال الحرص عىل زيادة اللهيب.
وضع يجعلنا نطالب مجددا الرئيس قيس سعيد بتعيني وزير جديد لوزارة 
الشباب والرياضة يف أرسع االجال الن ما يتالحق ميكن نعته بلعب العيال 
اما عن توزيع املنابات فهي بالوجوه دون ان نتوقف لنذكر االسامء مبا اننا 
نخىش عىل الوزارة والوزيرة بالنيابة من الحساب لكن املتأمل يف الجداول 
قد يعرف قامئة االسامء املستفيدة مبا انها مل تنظم دورات ومل تنجح يف ابراز 
ابطال كام ان عدد نواديها قليل جدا مقارنة مبا تلقته من دعم مادي من 

الوزارة. 

* الطاهر سايس

رضا شرف الدّين رئيس النجم الساحلي 

يف معنى شفافية تصرف وزارة الرياضة 
يف الدعم املالي لجامعاتها 

* رياض جغام 
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منري راشد يدرب ترجي جرجيس 
أكد طرف من الهيئة املديرة للرتجي الجرجييس التعاقد الرسمي مع ابن 
الجهة املدرب منري راشد ليتوىل خطة مدرب أول لفريق األكابر استعدادا 

للموسم الريايض 2022/2021، وذلك مبساعدة اإلطار الفني املتكون من:
رياض ذويب: مساعَد مدرب أول وعيل منافق: مساعَد مدرب ثاٍن

ومحرز بن يفلح: معّدا بدنيًّا وشكري الزيدي: مدرَب حراس مرمى.

الكونغولي ايكاما اوبا 
يمضي التحاد تطاوين

الكونغويل  الالعب  مع  تطاوين  اتحاد  تعاقد   
لفائدة  مواسم  ثالث  عىل  ميتّد  بعقد  اوبا  ايكاما 
الغاين.   Aduna Stars فريق  من  قادًما  االتحاد 
خطة  ويشغل  سنة   21 العمر  من  يبلغ  الالعب 

متوسط ميدان هجومي.

ال شيء يوحي 
بانفراج األوضاع

 

عىل  جديد  من  ليسيطر  الغموض  عاد 

حارض وخصوصا مستقبل الفريق. فالجلسة 

الوحيدة  والقامئة  تأجيلها  تم  االنتخابية 

الحمزاوي  الدين  نور  برئاسة  املرتشحة 

يف  العراقيل  أسمته  ما  بسبب  انسحبت 

ديون  مجابهة  عىل  القدرة  وعدم  طريقها 

فراغا  اآلن  يعيش  الفريق  محتملة.  كبرية 

سريين  واليتها  املنتهية  والرئيسة  إداريا 

القيام  قانونيا  لها  يحق  كان  –وإن  مرابط 

الفني  لإلطار  الرضورية  باالنتدابات 

ما  وهو  لذلك  متحّمسة  غري  والالعبني– 

نفق  يف  للنقل  االوملبي  بدخول  يوحي 

الوقت  يف  منه  الخروج  يصعب  مظلم 

الفاعلة.  األطراف  تتحرّك  مل  إن  الراهن 

بدءا بانخراط الفريق يف الجامعة التونسية 

لكرة القدم إذ يتعنّي دفع معلوم االنخراط 

الخطايا  خالص  إىل  إضافة  دينارا(   2530(

املستحقة لدى رابطة الهواة املستوى األّول 

واملقدرة بـ4300 دينارا. فمن سيدفع هذا 

مل  االنتخابية  الجلسة  أن  والحال  املبلغ 

تتحّمل  هيئة  هناك  وليس  موعدها  يحّدد 

املسؤولية؟

الخميسي يواصل مع األوملبي الباجي

اتفقت إدارة النادي اإلفريقي مع هيئة األوملبي الباجي عىل إعارة متوسط 

امليدان  سند الخمييس ملدة موسم.

وبذلك يواصل الالعب الخمييس تقّمص ألوان الفريق ملوسم إضايف.

انتدابان جديدان
 يف شبيبة 

القريوان
مع  القريوان  شبيبة  تعاقدت 

ثنايئ جديد.
أسامة  هو  األول  الالعب 
النادي  مدافع  الحسيني، 
الصفاقيس والسلمية السعودي 
والثاين  سنتني،  مدته  بعقد 
يف  املتكون  صالح  بن  حسام 
مدرسة النجم الساحيل  يشغل 
وأمىض  رواق،  مهاجم  خطة 

بدوره عقدا ميتّد ملوسمني.

اإليفواري 
سوماري يتعاقد 

مع سليمان

مع  سليامن  مستقبل  تعاقد 

باكاري  اإليفواري  املهاجم 

سوماري بعقد ميتد عىل ثالث 

مواسم.

فريق  هداف  هو  سوماري 

البطولة  ترتيب  متصدر   SOA

اإليفوارية.

النادي االفريقي يتعاقد 
مع الجزائري نبيل بالعمارة

تعاقدت هيئة النادي االفريقي بصفة رسمية مع الظهري األيرس الجزائري 
نبيل بالعامرة )28 سنة(. نبيل بالعامرة هو الالعب السابق ملولدية الجزائر 

وكان قائدا للمولدية كام سبق له اللعب يف املنتخب الجزائري.

ثالثي جديد يعزز صفوف هالل الشابة
وأسامة  )موسامن(  كوا  آسيي  فيفيان  اإليفواري  املحوري  املدافع  وهم  العبني   3 مع  الشابة  هالل  تعاقد 

البوغامني )موسم واحد( وفؤاد التيمومي )موسامن(.

هيئة هالل الشابة عززت حظوظ الفريق يف انتظار أن ترفع عنها عقوبة جامعة كرة القدم.
* محمد

*أسامة الحسيني

غموض من الناحية اإلدارية
 وبن رابح يدرب القلعة الرياضية 

استأنفت القلعة الرياضية التامرين بإرشاف املدرب باديس بن رابح وانطلق يف إجراء املقابالت الودية 
مبواجهة الفريق الثاين ألمل حامم سوسة السبت املايض )1-1( ويستضيف غدا مبلعب القلعة الصغرى 
مستقبل سليامن. ولنئ اتضحت األمور من الناحية الفّنية٬ فإن الغموض يسود الناحية اإلدارية إذ تأّجلت 

الجلسة االنتخابية إىل يوم 30 أوت ومل يتقدم أحد لخالفة الرئيس املنتهية واليته منجي ضميّد.

األولمبي للنقل 

الرتجي الرياضي صفقة منتظرة 
مع عمامو واهتمام بمدافع قلوب الصنوبر 

اليعقويب  عيل  ملحمد  يوما   20 بـ  راحة  الطبي  االطار  منح 
بسبب اإلصابة عىل مستوى الكاحل وأبدى الرتجي اهتامما كبريا 
بصفقة التعاقد مع هاين عاممو الالعب السابق للنادي الصفاقيس 
لتعزيز خط الدفاع وقدم عرضا ماليا بـ 900 ألف دينار كام تقدم 
الصنوبر  قلوب  العب  النتداب  رسمي  بعرض  الريايض  الرتجي 
من  أورو  ألف   400 الـ  تناهز  مالية  بقيمة  أفرياي  دنيال  الغاين 
جهة أخرى سجلت الشعب عودة محمد العرويس املعّد الذهني 

بطلب من رايض الجعايدي.
مجدي  تخيل  بعد  املساعد  املدرب  مسألة  حسم  انتظار  يف 
تراوي وترشيح أمني اللطيفي لها من جهة أخرى شهدت التامرين 
اليومية عودة محمد أمني توقاي للتدرّب بعد التعايف من اإلصابة. 

*رايض الجعايدي
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االخيرة

يف   2021 أفريقيا  أمم  كأس  قرعة  جرت 

العاصمة الكامريونية ياوندي.

وأسفرت القرعة عن النتائج التالية:

املجموعة األوىل: الكامريون - بوركينا فاسو - 

إثيوبيا - الرأس االخرض

املجموعة الثانية: السينغال - زميبابوي - غينيا 

- ماالوي

املجموعة الثالثة: املغرب - غانا - جزر القمر 

- الغابون

املجموعة الرابعة: نيجرييا - مرص - السودان 

- غينيا بيساو

 - سرياليون   - الجزائر  الخامسة:  املجموعة 

غينيا االستوائية - كوت ديفوار

املجموعة السادسة: تونس - مايل - موريتانيا 

- غامبيا

 9 بني  افريقيا  امم  كأس  مقابالت  وستدور 

جانفي و 6 فيفري 2022.

ويخوض كل منتخب 3 مباريات خالل مرحلة 

الـ16 كل من  يتأهل إىل دور  املجموعات، و 

املتصدر والوصيف من كل مجموعة، باإلضافة 

إىل أفضل 4 منتخبات يحتلون املركز الثالث.

ويذكر أن عملية القرعة حرضها املدرب املنذر 

الكبري ورئيس قسم العالقات الدولية بجامعة 

رئيس  عنها  غاب  فيام  الغريب  محمد  الكرة 

للكاف  التنفيذي  املكتب  وعضو  الجامعة 

وديع الجريء بحكم أنه ممنوع من السفر.

* رمزي

تونس يف مجموعة سهلة ظاهريا لكن للميدان حقيقته
قرعة كأس أمم أفريقيا   2021

طابع بريدي 
لساحر األجيال 
حمادي العقربي

الذين  والرياضيني  للرياضة  تكرميا 
يف  املواقع  مختلف  من  ساهموا 
ترشيف الرياضة التونسية والتعريف 
ببالدنا ورفع الراية الوطنية عاليا يف 
والدولية؛  الوطنية  املواعيد  مختلف 

يصدر الربيد التونيس يوم 21 أوت 2021 طابعا بريديا تّم تخصيصه ألسطورة كرة 
القدم التونسية وساحر األجيال حامدي العقريب.

زياد العونّلي 
يف البكريية السعودي

السعودي،  البكريية  مع  العونّل  زياد  املهاجم  تعاقد 
الطايئ  فريق  قيادة  يف  املايض  العام  نجح  العونّل 
للدوري املمتاز وكان حاسام يف عديد املباريات املهّمة 
العونّل  بصم  كام  الكويك،  محمد  املدرب  تشكيلة  يف 
فريق  مع  للغاية  طيب  املوسم  من  أول  نصف  عىل 

الكوكب. 
تجربته  بذلك  عاما  الـ27  صاحب  املهاجم  ويخوض 
الرابعة يف اململكة العربية السعودية، إذ خاض تجربة 

أوىل مع نادي الباطن يف املمتاز موسم 2018-2019.

الجامعي  املكتب  هذا  نوايا  بحسن  واحدة  امٕيان  ذرّة  يحمل  من  لكّل 

وبنقاوة رسيرة رئيسه تجاه فريق هالل الشابّة سنحاول فقط إعادة ترتيب 

الشابة مع وضعها يف  أوت يف ملف هالل   8 اتخذها يوم  التي  القرارات 

سياقاتها القانونية والواقعيّة دون التعرّض اىٕل الجانب الخفّي عن العاّمة 

يف كواليس املامرسات ومضامني املراسالت التي كانت تخرج من ذلك الوكر 

ليتأكّد الجميع أن أيدي وديع كانت يف هذا امللّف ممدودة فقط لوضع 

السّم يف الّدسم...

 2020 أكتوبر   17 بتاريخ  الجامعي  املكتب  بقرار  املتعلّق  االٔول  امللف   -

الذي قىض بإيقاف هالل الشابة عن النشاط للموسم الريايض 2020-2021 

وعودته بعد ذلك من الرابطة الجهوية...

الواقع عىل االٔرض:

أكتوبر«   17 يوم  الصادر  الجامعي  املكتب  قرار  »إبطال  »التّاس«  قررت 

وبالتايل إرجاع الحالة اىٕل ما كانت عليه قبل صدور القرار املطعون فيه.

قرار املكتب الجامعي يوم 8 أوت:

يعود  أن  املقبلة  العاّمة  الجلسة  أنظار  عىل  الجامعي  املكتب  »سيقرتح 

الهالل الريايض الشايب اىٕل الرابطة املحرتفة االٔوىل يف املوسم الريايض -2021

»2022

ماذا يعني ذلك؟

ينتج  الجامعي وال  للمكتب  ملزم  واعتباره غري  متاما  »التّاس«  قرار  إنكار 

بالتّايل أّي أثر قانوين ما دام هذا املكتب ال يعترب وجود الهالل 

يف الرابطة املحرتفة االٔوىل واقعا بقّوة قرار »التاس« ويقّرر 

الشابة  هالل  إعادة  عليها  ليقرتح  لالٔندية  االلتجاء 

والتي ميكنها نظريّا رفض هذا املقرتح وبالتايل إلغاء 

قرار املحكمة الدوليّة!؟

2 - امللف الثاين املتعلق بقرار 30 ديسمرب الذي 

االٔسايس  القانون  من   15 الفصل  عىل  استند 

الشابّة  هالل  بإيقاف  قىض  والذي  للجامعة 

مٔوقّتا عن النشاط يف انتظار عرضه عىل الجلسة 

العاّمة للمصادقة..

الواقع عىل االٔرض:

هالل الشابة وبعد اللجوء اىٕل »التاس« لوقف تنفيذ 

هذا القرار انتزعت من الجامعة تحديد موعد نهائي 

هالل  قضيّة  يف  للنظر  العامة  للجلسة  أوت   27 يوم  هو 

الشابّة )املوعد مل يكن له قبل ذلك تاريخ محدد( مع التمديد يف 

آجال التسجيل للموسم القادم..

ماذا الذي حصل يف قرارات 8 أوت؟

مراوغة »التاس« مرّة أخرى بإلغاء موعد 27 أوت وإقرار موعد جديد يوم 

11 سبتمرب 2021.

املكتب  قرار  صدور  تاريخ  من  معاقبا  الشابّة  هالل  اعتبار 

الجلسة  تاريخ  اىٕل   2020 ديسمرب   30 يوم  الجامعي 

للمصادقة  االٔندية  ودعوة   2021 سبتمرب   11 العاّمة 

عىل العقوبة يف الجلسة العاّمة املقبلة.

ماذا يعني ذلك؟

أعطوين  دامئا  يقول  كان  الذي  الجامعة  رئيس 

حال قانونيا لهذه الوضعيّة تجاوز كل الحلول 

الذي   15 الفصل  له  يتيحها  التي  القانونية 

أو  العقوبة  يف  الرجوع  )إمكانيّة  عليه  اعتمد 

من  القرار  عىل  للمصادقة  لالٔندية  االٔمر  ترك 

أكروبايت بتقرير عقوبة  عدمه( وبحث عن حّل 

لهالل الشابة متتّد عىل كامل الفرتة التي بقي فيها 

عليها  للمصادقة  االٔندية  ودعوة  نشاط  دون  الفريق 

عوض التصديق عىل قرار رفع التجميد من عدمه... والغاية 

غري املعلنة من إقرار هذه العقوبة هي مرة أخرى االلتفاف عىل 

قرارات »التّاس« وقطع الطريق عىل هالل الشابة للمطالبة بالتعويضات 

عن الفرتة التي بقي خاللها الفريق دون نشاط دون وجه حّق بعد إبطال 

املحكمة الدولية لقرار منع الفريق من النشاط يف املوسم املايض..

قال تعاىل »وميكرون وميكر الله والله خري املاكرين«. صدق الله العظيم.

ماذا يعني ٕانكار قرار »الّتاس«؟هالل الشابّة 


