
إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي 
في هذه البالد. وهو موطن الكفاح 

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 
ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.
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وطنية 

يكون  بأن  الشغيلة  املنظّمة  متّسك  املساعد  العام  األمني  الشفي  سمري  األخ  أكّد 
لها دور يف تقرير مستقبل تونس والخيارات التي ستتجه نحوها البالد بعد الفرتة 

االستثنائية، مشددا عىل أّن االتحاد لن يقبل بدور املتفّرج.
بالقرار،  بالتفرّد  له  يسمح  ال  للرئيس  واملهّم  الشعبي  السند  أّن  إىل  وأشار 

نكون  بأن  نقبل  و»لن  تشاركيا  يكون  أن  يجب  التقييم  أّن  عىل  مشّددا 
لها  نفسها  عن  عربت  التي  الشعبية  »اإلرادة  أّن  وأضاف  رعايا«.  مجرد 

قواها الحية ومنظامتها ومعنية مبساهمتها يف رسم مستقبل تونس«.
لرويرتز  الجمهورية  رئيس  مستشار  ترصيحات  عىل  تعليقا  ذلك  ويأيت 
السيايس  والنظام  الدستور  لتغيري  الرئيس  اتجاه  حول  نيوز  وسكاي 

واستفتاء الشعب يف ذلك.
وشّدد عىل أّن أي محاولة لتصنيف االتحاد بأنه جزء من املنظومة التي أّدت 

إىل الفشل هي محاولة يائسة.

في القطاعين العام والخاص
وبخصوص اتجاه االتحاد إىل التفاوض املبارش مع املجمعات التجارية واالقتصادية 

الكربى الخاصة دون املرور عرب منظّمة األعراف، قال الشفي إن االتحاد اضطر إىل 
ذلك بعد عدم التزام منظّمة األعراف بالتزاماتها بفتح املفاوضات.  

وقال يف هذا الخصوص »اضطررنا إىل خوض مفاوضات مع املجمعات 
للعامل  بسيطة  زيادات  تأمني  أجل  من  والتجارية  االقتصادية 
ملجابهة التطور غري املسبوق يف الغالء وتدهور املقدرة الرشائية«.

وحول املفاوضات يف القطاع العام عرّب الشفي عن أمله يف أن 
يتّم اإلعالن عن حكومة قريبا  ألن هناك استحقاقات واتفاقات 
عىل  مشددا  املقبلة،  للسنوات  االجتامعية  املفاوضات  حول 
للدولة  االجتامعي  الدور  عىل  القفز  محاولة  يف  يفّكر  من  أّن 
وعمقه  بفكره  الدولة  رئيس  وأعتقد  األحداث  ستتجاوزه 

االجتامعي ال ميكن أن يجابه الطبقة العاملة بالتنكر لحقوقها.
وحول الجدل بخصوص تنقيح الفصل 20 من النظام األسايس لالتحاد 
ومعارضة بعض األطراف داخله لذلك قال الشفي »حصل نقاش حوله وحسم 

دميقراطيا بنسب غري مسبوقة بل وفاجأتنا«. 
وبخصوص اتهامات تسرت االتحاد عن ملفات فساد قال الشفي: »من ميلك ملفات 

فساد فليتوّجه إىل القضاء«.

تلك  باكالوريا  شهادة   )42( واربعون  واثنتان  عليا  شهادة   )22( وعرشون  اثنتان 
الدراسية  الوطنية للسنة  املتفوقني والناجحني يف االمتحانات  النقابيني  ابناء  هي حصيلة 
املنرصمة والذين كانوا محل احتفاء وموضوع الحفل الرائع الذي حرضه وساهم فيه ال

والذي َخّصص حيّزا  الطبويب  الدين  نور  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  Bخ 
زمنيا لهذه املناسبة رغم املشاغل املتعددة إذ أىب اال ان يحرض اىل املنستري لتحية النقابيني 
االخ  افتتحه  الحفل  املايض 11 سبتمرب هذا  السبت  يوم  بهم... وذلك  املتحفى  وابنائهم 
سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل باملنستري بكلمة رحب خاللها باألخ األمني 
العام شاكرا له دعمه املستمر للجهة بل وحبّه لها حيث مل يبخل يوما عن تقديم ما يف 
الوسع للجهة ولنقابييها متی احتاجت إىل دعم وعىل كل املستويات مضيفا ان تخصيصه 
لنهاية االسبوع للجهة بل البنائنا النجباء رغم االلتزامات املكدسة يعترب تكرميا يف حدَّ ذاته 
كام اشاد االخ عيد بكافة اطراف هذا النجاح بْدءا باملتفوقني انفسهم مرورا باملربني وصوال 
اىل االولياء وخاصة النقابيني منهم والذين مل تلههم الشؤون النقابية عن رعاية منظوريهم 
مجهوداتهّن  تتضاعف  اللوايت  باالمهات  يعوض  والذي  املفهوم  التقصري  من  بيشء  ولو 
مقارنة بباقي االمهات خاصة يف املحطات النضالية التي تعرفها البالد ويقودها النقابيون.

من جهة اخری اكد االخ سعيد أن هذا النجاح مل يكن ليتحقق لوال مساهمة االطراف 
االخرى وعىل رأسها رجال التعليم والذين ميثلون الرقم الصعب يف تكوين الناشئة وبناء 

املستقبل محيال يف أعقاب ذلك الكلمة إىل االخ االمني العام.
* االستثمار الكبير

االخ االمني العام وبعد تحية أبناء الجهة ونقابييها بشكل عام توجه بتحية اكرب لرجال 
التعليم عىل اختالف مواقعهم من رياض األطفال واملدارس اىل املعاهد والجامعات والتي 

ما كان لهذه الفرصة أن تعّم لوال ما يبذلون.
النقابية عن شؤون  الشؤون  تُلْههم  االولياء والذي مل  اىل  بالتحية نفسها  كام توجه 
والعناية  الرتبية  يف  الكبري  الوزر  زوجاتهم  تتحمل  الذين  االبناء  وخاصة  واالرسة  العائلة 
والتضحية مام يستوجب رفع القبعة لهّن وبالتايل فإن ذاك هو االستثامر الحقيقي والرثوة 

الدامئة وهو االستثامر يف االبناء.
* ذو شجون...

الدين  نور  االخ  شّجع  بأرسها  عائالت  الحاالت  بعض  ويف  لالولياء  الالفت  الحضور 
علی التوغل يف مسائل »الكبار« )أي االولياء( خاصة يف ما يتعلق بالوضع العام الراهن 
وآفاق املستقبل وافكار وتصورات املنظمة حول ما هو كائن وما يجب ان يكون إذ اكد 
ان من حق االتحاد بل من واجبه االدالء بدلوه يف الشأن الوطني باعتباره مالَّكًا وليس 
متسوًغا وما ميس املواطن امر يعنيه من قرب بوصفه )أي االتحاد( صوتًا ملن ال صوت 
لهم يف ظل هؤالء الساسة القامئني عىل شؤون الخلق وهو ما يجعل صوت االتحاد عاليًا 
ومن له اوراق ليكشفها لرييح ويسرتيح الن هذا الصوت هو األداة الوحيدة التي بقيت 
النصاف املظلومني واملسحوقني والحفاة العراة الذين طحنتهم رحى السياسات والخالفات 

والوالءات التي كانت نتائجها كارثية عىل املواطن متاما كالوطن الذي استرشى فيه الجحود 
جحود  يف  ذلك  كل  والوباء  والجهل  والحرمان  الفقر  فيه  وانترش  الفوضی  فيه  وعّمت 
مفضوح ملا انجز عىل امتداد العقود املاضية اي منذ االستقالل بدءا بالرتبية وصوال اىل 
فام  تاريخها٬  فلْيقرأْ  البالد  يحكم  أن  يريد  فمن  وبالتايل  املجاالت  من  وغريهام  الصحة 

حيلتنا يف زمان تشوبه املكاسب وصنع الفنت!؟
* استحقاقات ورؤى

أكد األخ االمني العام ان الدول شعوب وليست حكومات ولنا كل مقومات النجاح 
وقادرون عىل النجاح وسننجح رشيطة القطع مع قبل 25 جويلية واالنخراط يف اشكال 
اصالحية مثمرة عىل غرار تغيري القانون واعداد هيئة مستقلة النتخابات ترشيعية مبكرة 

تفرز مؤسسة ترشيعية يأيت بعدها النقاش حول النظام السيايس وغريه من املسائل.
وأضاف األخ األمني العام »نحن منفتحون عىل االصالح يف ظل دولة قانون  ومؤسسات 
ما  الدولة وهو  تسيري يف  ـ عنرص  لالسف  ـ  اصبح  الذي  الفايسبوك  مهاترات  بعيدا عن 
يجعلنا ال نرصف نظرنا عن االستحقاقات االقتصادية واالجتامعية واملفاوضات االجتامعية 
القادمة عىل عجل يف القطاعني العام والخاص مام يؤكد الحاجة امللحة إىل حكومة تسري 
شؤون الوطن بكفاءة واقتدار حتى نتمكن من الحديث عن االولويات وايجاد مخارج لها 
بذكاء سيايس ال يخرج عن إطار رشعية ألن وضع البالد ال يحتمل مزيد االنتظار يف ظل 
هذه االستحقاقات املرتاكمة الداخلية منها والخارجية يف ظل كل هذا الغموض السيايس.

* مختصرات »مشّفرة«
»انتم  بالقول  النجباء  إىل  اذ توجه  النهاية متحديا متفائال  بدا يف  العام  االمني  األخ 
صاّمم االمان للوطن« اما للكبار فأوجز القول »نحن حصن الوطن وانتم قالعه« اما ملن 
يدعون أنهم ميسكون علينا السامء فليدعوها تسقط علينا... فقط اتركوا البالد وشأنها ملن 

هو أهل وجدير وقادر علی القيام عليها...
* حمدة الزبادي

األخ سمري الشفي يتحدث عن املرحلة القادمة   

بيان االتحاد

التسريع بتشكيل 
حكومة مصغّرة

رئيس  عنها  أعلن  التي  االستثنائية  الفرتة  تتواصل 
 25 يوم  منذ  الدستور  من   80 للفصل  طبقا  الجمهورية 
جويلية 2021 ومّددها يوم 25 أوت الفارط، وقد سبق 
تاريخية  فرصة  واعتربها  الخطوة  هذه  دّعم  أن  لالتحاد 
وتجاوزا  والتونسيني  التونسيات  لتطلّعات  واستجابة 
الفساد  وتفيّش  والحيف  الفشل  عليها  غلب  لعرشية 
الوقت  يف  وطالب،  السياسية  واالغتياالت  واإلرهاب 
مراحل  وضبط  االستثنائية  الفرتة  مّدة  بتحديد  نفسه، 
الحريات  املقبل مع وجوب توفري ضامنات حول  املسار 
والحقوق ويف مقّدمتها الحقوق االقتصادية واالجتامعية، 
اإلجراءات  عىل  ونصف  شهر  من  أكرث  مرور  وبعد 
االستثنائية ونظرا إىل غموض الوضع العام بالبالد وحرصا 
العام  لالتحاد  واالجتامعي  الوطني  التاريخي  الدور  عىل 
التونيس للشغل وإميانًا منه برضورة أال نفّوت عىل البالد 
أالّ  برضورة  منه  وإميانًا  الحقيقي،  للتغيري  أخرى  فرصة 
فإّن  الحقيقي  للتغيري  أخرى  فرصة  البالد  عىل  نفّوت 

املكتب التنفيذي الوطني:
مصّغرة  حكومة  بتشكيل  بالترسيع  مطالبته  يجّدد   .1
تتوىّل مجابهة امللّفات االقتصادية واالجتامعية والصّحية 
وتوفّر  تعّهداتها  وتنفيذ  الدولة  استمرارية  وتضمن 
مناخات مالمئة لتجاوز األزمة ومتثّل الدولة التونسية يف 
كّل املحافل الدولية ويعترب أّن أّي تأخري يف ذلك لن يفيَض 

إالّ إىل تعميق األزمة وإىل تفكيك الدولة وتهديد كيانها.
االستثنائية  الفرتة  نهاية  تحديد  وجوب  عىل  يؤكّد   .2
وتحديد معامل اإلجراءات الرضورية الالحقة للخروج من 
أصاب  الذي  العام  الشلل  حالة  ومن  السياسية  األزمة 
أغلب أجهزة الدولة وذلك وفق رؤية تشاورية وتشاركية 
من شأنها أن تسهم الحقا يف مناقشة رؤية سياسية بديلة 
ووضع تصّور وطني لنظام حكم يلقى مرشوعية شعبية 

وسياسية.
3. يؤكّد عىل وجوب احرتام مبدإ الحوار االجتامعي الذي 
لعقود ويشّدد من جديد عىل وجوب  تونس  به  متيّزت 
والكرامة  الحّرية  ثورة  بها  جاءت  التي  املكاسب  احرتام 
حّرية  ومنها  وحقوق،  حريات  من  الدستور  وتضّمنها 
االحتجاج  والحّق يف  الّدفاع  التنقل وحّق  اإلعالم وحّرية 
القضاء  استقاللية  وضامن  العادلة  املحاكمة  يف  والحّق 
كام  املدنية،  القضايا  يف  العسكري  القضاء  إقحام  وعدم 
يف  والرشوع  القطاعات  شيطنة  عن  الكّف  إىل  يدعو 
إصالحها، ويعرّب املكتب التنفيذي الوطني عن تجّنده من 
أجل الدفاع عن الحّريات والحقوق انسجاما مع مبادئه 

ومرجعياته وتناسقا مع نضاالت رّواده.
السياسية  القوى  بعض  استقواء  أخرى  مرّة  يدين   .4
بالخارج ومتّسحها عىل عتبات السفارات وتحريضها ضّد 
سياسة  تونس يف  توريط  قطعيا  رفضا  يرفض  البالد، كام 

املحاور اإلقليمية والدولية تحت أّي تعلّة كانت.  

األخ نور الدين الطبوبي في يوم العلم بالمنستير:

من يدّعون مسك السماء علينا فليدعوها تسقط!
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الله  وعفاكم  عافانا  بالبالد  الوبايئ  الوضع  إن 
والسري  الشعب  أفراد  كل  حياة  عىل  كبري  بشكل  أثر 
التونسية  اإلدارة  وخاصة  الدولة  لدواليب  العادي 
عىل  أثر  كام  املواطنني  عموم  ملصالح  الفقري  العمود 
االداري  الطرف  بني  االجتامعات  مواعد  استقرار  عدم 

واالجتامعي بالرشكة.
العمل  للمياه  العامة  الجامعة  تواصل  ذلك  رغم 
يوميا من أجل تحقق املطالب الواردة يف الئحة املؤمتر 
 2021 فيفري   22 اتفاق  2020 ومحرض  30 جوان  منذ 
عىل  حصل  عون  كّل  إىل  بالتهنئة  نتوجه  وباملناسبة 
الجميع  باستحقاق وإنجاز نقايب رصف، ونعلم  حقوقه 

مبا آلت اليه امللفات التالية:
املهني  التدرج  جدل  تعديل  من  االنتهاء  تّم  ـ 
التسيري  وسلك  التنفيذ  ليصبح   6+X إىل   5+X من 
انسجاما  28 سنة  إلی  األصناف  تدرّجا يف  26 سنة  من 
سنة   24 من  كذلك  التقاعد  سّن  يف  الرتفيع  قانون  مع 
لسلك اإلطارات إىل 26 سنة تدرّجا يف األصناف باعتبار 
تأخر سن االنتداب وانسجاما مع قانون الرتفيع يف سن 

التقاعد.
ـ االنتهاء من جدل اعادة التصنيف X+6 مع احرتام 

حيث  العون  أجر  عىل  التأثري  وعدم  القانونية  القاعدة 
سجلنا زيادة نقدية محرتمة يف كل عملية اعادة تصنيف 
ملا يقارب 1500 عون مبفعول رجعي من جانفي 2021.

- نعمل عىل استكامل ملف االنابة طبقا للفصل 28 
خالل هذا الشهر نظرا إىل العراقيل املفتعلة من بعض 
املسؤولني يف بعض مواقع العمل مع العلم أن هذا امللف 
استكمل بنسبة 95٪ من عدد االعوان املعنيني مبفعول 
2020 وسيشمل ذلك  ترتيبي ومايل من جانفي  رجعي 
قامئة أوت املؤجلة إىل سبتمرب وقامئة شهر اكتوبر 2021.

ـ بعد التأخري املتكرر لصدور بالغ سد شغور الخطط 
الوظيفية رئيس قسم او رئيس مصلحة تم االتفاق عىل 
إصدار بالغ التناظر وسد الشغور لكل االدارات املركزية 
القادم ونتمنى  بكامل تراب الجمهورية خالل االسبوع 

التوفيق لكل املرتشحني.
ـ كام ندعو اللجنة االدارية املركزية املتناصفة من 
أجل تفعيل الرتقيات االختيارية واصدار بالغ املناظرات 
يتجاوز  ال  أن  عىل   2015 2014ـ  بعنوان  الداخلية 
للمياه  العامة  الجامعة  بان  التذكري  مع   2021 ديسمرب 
وتنظري  االجتامعية  النَُّقل  لجنة  تفعيل  اجل  تعمل من 

سنوات العمل كعون عريض يف اقرب اآلجال.

مزود  مع  القانونية  االجراءات  باستيفاء  نعلمكم  كام 
التعاقدية  العالقة  انهاء  اجل  من  )فورست(  األكل  تذاكر 
من  ابتداء  املزودين  بقية  عىل  الجزء  هذا  تقسيم  وسيتم 

شهر سبتمرب.

*األخ حسني الشارني

الجامعة العامة للمياه تهنئ العمال وتسعى إىل استكمال ملف اإلنابة

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة / بلدية السند

إعالن طلب عروض عدد 2021/05 عرب منظومة الشراء العمومــي عــلى الخط Tunepsخاص 
»Rouleau tandem articulé avec 02 billes vibrantes« باقتناء آلة دك حددية

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

بإمكان املزودين املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا من املوقع 

.www.tuneps.tn 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 

او يسلم مبارشة  النجاح 2190«  السند حي  »بلدية  التايل  العنوان  الوصول عىل  او مضمون  الرسيع 

مبكتب الضبط بالبلدية.

حدد آخر أجل لقبول العروض يوم الثالثاء املوافق لـ 2021/10/05 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.

الوثائق  مع  بالتوازي  الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  علنية  العروض يف جلسة  فتح  يتم 

املقدمة ماديا يوم 2021/10/05 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

عند االقتضاء بامكان البلدية ادخال كافة التعديالت االضافية امللحقة مللف طلب العروض ويتم نرش 

.»tuneps« 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. 

االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة
مؤتمر الفرع الجامعي للصحة

انه  مبنوبة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 

السبت  يوم  مبنوبة  للصحة  الجامعي  الفرع  مؤمتر  عقد  تقرر 

صباحا  والنصف  التاسعة  الساعة  من  بداية   2021 سبتمرب   25

)09٫30( بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.

فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع الجامعي 

ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( 

العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب  التقدم  الداخيل  النظام  من 

لالتحاد الجهوي للشغل يف اجل اقصاه يوم السبت 18 سبتمرب 

2021 عىل الساعة الواحدة بعد الزوال )13٫00(.

العام  باالتحاد  االنخراط  ان يكون خالص  املرتشح  يشرتط يف 

التونيس للشغل مدة اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان 

يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.

النقابية ملدة ال تقل عن أربع  أن يكون متحمال للمسؤولية 

سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن 

خمس سنوات كاملة.

ان يكون مبارشا غري متقاعد

االقل  عىل  امرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضم 

طبقا للفصل 112 من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة 

لرتّشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

طبقا  الشعب  بجريدة  باالشرتاك  ملزم  انتخابه  يتم  من  كل 

للفصل 215 من النظام الداخيل.

اهلل لطيف
تخضع حاليا األخت جودة دحامن عضو الجامعة العامة 

للتعليم الثانوي لعملية جراحية. 

أرسة جريدة الشعب ترجو  لها الصحة والسالمة والشفاء 

العاجل والعودة إىل سالف نشاطها.

الدولية  النقابية  الكنفدرالية 
تدعم مقرتحات االتحاد بتنظيم 

انتخابات مبكرة 
أعلنت شارون بورو االمينة العامة للكنفدرالية 
النقابية الدولية يف بيان لها دعمها ملطالب األتحاد 
للشغل  التونيس  العام 
انتخابات  تنظيم  حول 
مجلس  النتخاب  وطنية 
حوار  وفتح  جديد  نيايب 
السيايس  النظام  حول 
استفتاء  لتنظيم  متهيدا 
حول االصالحات السياسة 
املستوجبة واكدت االمينة 
رفعها  التي  املطالب  ومبدئية  العامة مرشوعية 
املسار  باستعادة  البدء  بهدف  الشغل  اتحاد 
جميع  عىل  أنه  واضافت  التونيس  الدميقراطي 
املفاوضات  الجلوس إىل طاولة  املعنية  االطراف 
انتخابات  تنظيم  عرب  القادمة  الخطوات  وإقرار 

مبكرة للخروج بالبالد من الطريق املسدودة.
* نرص الدين سايس
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يزال حاضنة شعبية ومساندا  للّشغل ظّل وال  التّونيس  العام  االتّحاد  أّن  وإذ 
ال  وإذ  املرشوعة،  االجتامعية  واالستحقاقات  الّشعبية  الّنضاالت  لكّل  ومتبّنيا 
وسعيا  الحايل  للوضع  البالغة  والحساسية  املتناهية  الدقّة  أحد  عىل  يخفى 
لنجاح  واالقتصادية  واالجتامعية  واألمنية  الّدستورية  الّضامنات  كّل  توفّر  إىل 
والحقيقي  العادي  الّسري  تأمني  إىل  الّسيعة  والعودة  االستثنائية  التّدابري 
عىل  البالد  وضع  وإعادة  الحالية،  العرشية  طيلة  املفقود  الّدولة  ملؤّسسات 
يف  الدميقراطي  االنتقال  مسار  واستكامل  والتّقّدم،  والتّنمية  االستقرار  نهج 
كنف احرتام الحريات الخاّصة والعاّمة وضامن الحقوق خصوصا االقتصادية 
واالجتامعية، وبعث رسائل تطمنئ الّشعب ورشكاء تونس االقتصاديني التّي من 
شأنها أن تبّدد املخاوف عىل مستقبل تونس مع الّنأي التّام باملؤّسستني األمنية 
الفعيل  والتّأسيس  الّسياسية،  والتّوظيفات  التّجاذبات  كّل  عن  والعسكرية 
املرحلة  من  الّسلمي  للخروج  ضامنا  القضاء،  وشفافيّة  ونزاهة  الستقاللية 
الحالية واالنكباب عىل إطالق اإلصالحات الرضورية للمشاكل الهيكلية الكربى 
التي يعاين منها اقتصادنا والتّي ازدادت تفاقام وتعقيدا بعد األزمة الصحية 
واألزمات السياسيّة املُتعاقبة. وحيث ال يخفى عىل أحد أّن املدخل املنهجي 
ولحوار  اقتصادي  لربنامج  إذ ال معنى  بامتياز  األزمة سيايس  لحلحلة  الوحيد 
إسرتاتيجية  غياب  ويف  الحايل  والّدستوري  الّسيايس  املأزق  ظّل  يف  اجتامعي 
والتّوثيق  الّدراسات  قسم  فإّن  وعليه  التّلقيح،  من  لالنتهاء  وناجعة  عاجلة 
إطار  لوضع  املقرتحات  من  بجملة  يتقّدم  للّشغل  التّونيس  العام  باالتّحاد 
عميل إلدارة الفرتة االستثنائية قصد الّنقاش واإلثراء بعيدا عن االصطفاف مع 
الّشعب  لفظها  خيارات  يف  الوراء  إىل  الرّجوع  ودون  كان  سيايس  طرف  أي 
كالديكتاتوريّة أو الحكم الفردي واالتّعاظ نهائيا من األخطاء الفادحة الّسابقة 
يف إدارة الّشأن الوطني قبل وإبّان الفرتة 17 ديسمرب- 14 جانفي وبعدها عىل 
وجه خاّص مبا انجّر عنه من تكلفة باهظة عىل املجموعة الوطنية لعّل أبرزها، 
لتأسيس دميقراطية  تاريخية  فرصة  التّفويت يف  الحرص،  ال  الّذكر  عىل سبيل 

اجتامعية.
* عن قسم الّدراسات والّتوثيق     
        أنور بن قدور

I- على املستوى السّياسي
نوعية اإلجراءالّتسقيف الزّمني

األهدافاألطراف املتداخلة  
1. تكوين حكومة مصّغرة ومنسجمة تتكّون من كفاءات وطنية )غري معنية 
الثقة ملّدة  لها مهّمة واضحة مع وجوب منحها  القادمة( تحّدد  باالنتخابات 
وطأمنة  املشهد  ضبابية  من  التّقليص  يف أقرب اآلجال •  محدودة 

الرأي العام الوطني ورشكاء تونس االقتصاديني 
إلنهاء  زمني  سقف  وتحديد  االستثنائية  اإلجراءات  اتّخاذ  وتعليل  2.تحييث 
الّشعب يف أقرب  نواّب  الّنهايئ يف مصري مجلس  املرحلة االستثنائية والحسم 

اآلجال
•تأمني عودة الّسري العادي لدواليب الّدولة يف أقرب اآلجال ورفع الضبابية عن 

املشهد السيايس• 
رئيس الجمهورية

ومجتمعي  قانوين  إطار  تحديد  مهاّمها  من  وطنية  استشارية  هيئة  3.وضع 
الّنظامني السيايس واالنتخايب  تشاريك ودامج لإلصالح  الّسيايس يشمل أساسا 

والدستور يف أقرب اآلجال 
•عقلنة الحياة السياسية

•وضع أسس الشفافية ومحاربة الفساد السيايس
•توحيد الشعب التونيس حول خيارات وطنية واضحة 

•رئيس الجمهورية
4.إحالة التّقرير العام ملحكمة املحاسبات  حـول نتائج مراقبة متويل الحمالت 
االنتخابية لالنتخابات الرئاسية السابقة ألوانها واالنتخابات التـرشيعية لسنة 
يف  والبّت  للتسيع  عملية  آليات  ووضع  املختصة  القضائية  للّسلطة   2019

تداعياتها القانونية 
لتعزيز  االنتخابية  والجرائم  الّسيايس  الفساد  ومحاربة  الّشفافية  أسس  وضع 
للعملية  االنتخابية ونزاهتها كركيزة محورية  العملية  املواطن يف سالمة  ثقة 

الّدميقراطية
• تكريس ثقافة القانون واملؤّسسات، وتعزيز ثقة املواطن يف كون مؤّسسات 

الّدولة الّضامن الفعيل لحامية وسالمة املسار الّدميقراطي بتونس.  
العدل قبل موىف سبتمرب  لوزارة  العامة  التّفقدية  لتقرير  العمليّة  املتابعة   .5

 2021
نحو  وامليّض  التّونيس  القضاء  ونزاهة  استقاللية  تكريس  نحو  الفعيل  •الّدفع 
دولة القانون واملؤّسسات وتصحيح مسار الثّورة واالنتقال الّدميقراطي حيث 

كانت املؤّسسة القضائية عائقا واضحا الستكامل املسار 
• البّت الّنهايئ يف ملّف االغتياالت السياسية 

6.وضع آليات جديدة لضامن إنفاذ القانون عىل الجميع دون استثناء ودون 
موىف  قبل  حصانة مهام كانت وعدم اإلفالت من املحاسبة واملعاقبة 

سبتمرب2021• 
 البّت الّنهايئ يف ملّف القضايا اإلرهابية

•اسرتجاع ثقة املواطن يف املؤسسة القضائية ومؤسسات الدولة
•محاربة الفساد بكّل أشكاله.  

7.إطالق تقييم موضوعي ألداء ودور الهيئة الوطنية للحوكمة الرّشيدة 
قبل  موىف سبتمرب 2021•

وضع اسرتاتيجية ناجعة ملكافحة الفساد بناء عىل أسس علمية وطبقا للمعايري 
الّدولية.  

لالنتخابات عىل ضوء  املستقلة  الهيئة  تقييم موضوعي ألداء ودور  8.إطالق 
املالحظني  وتقارير  املدين  املجتمع  لتقارير  تبعا  الّسابقة  االنتخابية  املحطات 
سبتمرب  موىف  املحاسباتقبل  محكمة  ولتقرير  االنتخابية  للعملية  واملراقبني 

•2021
لتعزيز  االنتخابية  والجرائم  الّسيايس  الفساد  ومحاربة  الّشفافية  أسس  وضع 
للعملية  االنتخابية ونزاهتها كركيزة محورية  العملية  املواطن يف سالمة  ثقة 

• الّدميقراطية 
9.إطالق تقييم موضوعي ألداء ودور هيئة الحقيقة والكرامة وتدقيق أعاملها 
طيلة مسار العدالة االنتقالية عىل أسس علمية مع التّدقيق يف كتابة تاريخ 
املآل  ومتابعة  والخروقات  التّجاوزات  كل  يف  تحقيق  وفتح  املعارص  تونس 

القضايئ للملّفات املثارة
1. تصحيح مسار العدالة االنتقالية وتكريس املصالحة الوطنية والحسم النهايئ 

يف ملف العدالة االنتقالية وعدم تحريف تاريخ تونس املعارص.
10.إطالق تنقية الحياة الّسياسية من خالل تقييم ومراجعة املراسيم املنظّمة 

قبل موىف سبتمرب2021•  لألحزاب الّسياسية      والجمعيات والّصحافة 

عقلنة الحياة الّسياسية• رئيس الجمهورية
•الحكومة

•الهيئة االستشارية الوطنية
11.إطالق تقييم القانون األسايس عدد 29 لسنة 2018 املؤرخ يف 9 ماي 2018 

 • موىف سبتمرب2021  واملتعلّق مبجلة الجامعات املحلية 
 

- II مكافحة الفساد
نوعية  اإلجراء التسقيف الزمني

األهداف
األطراف المتداخلة

الّصغري تشمل معامالت  الحجم  الفساد من  ناجعة ملكافحة  1.وضع مقاربة 
املواطن مع اإلدارة العمومية )عىل سبيل املثال: القضاء واألمن                والّديوانة 

موىف سبتمرب 2021  والبلديات والقباضات املالية، إلخ...( 
• مكافحة أشكال الفساد املتعلّقة بالرّشوة والهدايا والعطايا واملحسوبية. 

املسؤولني  كذلك  وتشمل  الكبري  الفساد  ملكافحة  ناجعة  مقاربة  وضع   .2
موىف سبتمرب 2021 الّسامني وأصحاب القرار 

• مكافحة كّل مظاهر الفساد املتعلّقة بالفساد الكبري  وبتجاوزات املسؤولني 
الّسامني يف توجيه القرارات والقراءات القانونية  

• محكمة املحاسبات 
3. وضع مقاربة ناجعة ملكافحة الفساد الّسيايس موىف سبتمرب 2021 

الّسياسية  املامرسة  يف  الّشفافية  أسس  لوضع  الّسيايس  الفساد  مكافحة   •
ونزاهة العملية االنتخابية وحامية املسار الدميقراطي

سبتمرب  موىف  4. وضع مقاربة ناجعة ملكافحة فساد املؤّسسة القضائية 
 2021

• مكافحة الفساد بكّل أشكاله والتّأسيس الفعيل لدولة القانون واملؤّسسات 
الّنظام  القانون وإنفاذ  العدالة وسيادة  الّدميقراطي وتكريس  املسار  وحامية 

عىل الجميع دون استثناء 
الرياضة  منظومتْي  من  املتأّت  الفساد  ملكافحة  ناجعة  مقاربة  وضع   .5

والثقافة     
• القطع نهائيا مع كّل محاوالت توظيف الّرياضة عىل نحو من االبتزاز الواضح 
)خاّصة من خالل استغالل ترابط البعدين الجامهريي واألمني( لتحقيق مآرب 
تبييض جرائم  أو  االقتصادي  أو  الّسيايس  كالتّموقع  فئوية  أو غايات  سياسية 
اقتصادية ومالية وهو ما من شأنه تكريس مكافحة الفساد الّسيايس وتجفيف 
أبرز منابعه الّنوعية مبا يسمح بوضع أسس صلبة لشفافيّة املامرسة الّسياسية 

ونزاهة العملية االنتخابية وحامية املسار الدميقراطي ككّل.
6.وضع مقاربة ناجعة ملكافحة الفساد املتأّت من املنظومة اإلعالمية 

•القطع نهائيا مع كّل محاوالت توظيف اإلعالم عىل نحو من االبتزاز الواضح 
بوجه  الحاكمة  الّسياسية  الجهات  قبل  ومن  عام  بوجه  الّسياسيني  قبل  من 
الرّتهيب  أو  الرّتغيب  الواقع من خالل  األمر  وفرض  أجنداتهم  لتمرير  خاّص 
والتّموقع الّسيايس وتوجيه الّرأي العام الوطني إلخ... وهو ما من شأنه تكريس 
مكافحة الفساد الّسيايس وتجفيف أبرز منابعه الّنوعية مبا يسمح بوضع أسس 
العملية االنتخابية وحامية املسار  الّسياسية ونزاهة  صلبة لشفافيّة املامرسة 

الدميقراطي ككّل.
•القطع نهائيا مع كّل محاوالت توظيف املنابر اإلعالمية من قبل طيف من 

الطّبقة اإلعالمية:
الفاعلني  من  بذلك  كلّفهم  من  )لفائدة  سياسية  ملعارك  بالوكالة  -1لإلدارة 
الّسياسيني( لرضب بعض الخصوم الّسياسيني أو توجيه الّرأي العام الوطني أو 
مترير أجندات سياسية أو التّموقع الّسيايس خارج األطر املوضوعية والقانونية 

واألخالقية املنظّمة للحياة الّسياسية والعملية االنتخابية.
الّسيايس خارج األطر املوضوعية والقانونية واألخالقية املنظّمة  -2أو اإلشهار 

للحياة الّسياسية والعملية االنتخابية.
ج- تبييض اإلرهاب أو الفساد.

الّنوعية مبا يسمح  أبرز منابعه  الّسيايس وتجفيف  الفساد  •تكريس مكافحة 
االنتخابية  العملية  ونزاهة  الّسياسية  املامرسة  لشفافيّة  صلبة  أسس  بوضع 

وحامية املسار الدميقراطي ككّل.
•مساندة املجهود الوطني يف محاربة كّل منظومات وأصناف وأوجه ومجاالت 

•الحكومة الفساد دون استثناء طبقا ملعايري شّفافة وموضوعية وعلمية. 
•الهيئة الوطنية لالتّصال الّسمعي والبرصي

   بلورة إطار عملي إلدارة الفرتة املستقبليّة
إثر الّتدابري االستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية يف 25 جويلية 2021 تفعيال للفصل 80 من الدستور وتوّقيا من خطر داهم 
مهّدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، وسعيا إىل إرجاع الّسري العادي لدواليب الدولة حسب تقديره، وحيث أصدر االتّحاد العام 
الّتونيس للّشغل بيانا يف اليوم املوايل ذكّر فيه أنّه سبق الّتنبيه يف عديد املناسبات إىل الخطورة الفائقة لألوضاع خاّصة يف ظّل احتدام 
الّصاع بني الّسلط الّثالث دون الوعي بخطورة االنعكاسات ومشاركتهم بطريقة وأخرى يف مزيد الّدفع إىل تدهور األوضاع، كام شّدد 
االتّحاد العام الّتونيس للّشغل مرارا وتكرارا عىل رضورة الّتدارك قبل فوات األوان متقّدما للغرض مببادرة للّسيد رئيس الجمهورية، 
رفضتها العديد من األطراف وأخرى حاولت االلتفاف عليها، وحيث قّدم االتّحاد العام الّتونيس للّشغل املبادرة املذكورة عمال بثوابته 
الوطنية الّتاريخية وسعيا إىل حلحلة األزمة وتفاديا لنسف مسار االنتقال الّدميقراطي ووقوفا ضّد كّل املامرسات املفضوحة لرضب 
مكاسب الّدولة الوطنّية املدنية وعطالة مؤّسسات الّدولة أو تدمريها عىل نحو ممنهج وتعطيل نسق اإلنتاج بالعديد من املرافق 
الحيوية واالسرتاتيجية بالبالد ألغراض سياسوية مع مزيد تعميق معاناة الشعب وتزايد الفوارق الفئوية والجهوية واسترشاء الفساد 
وتغّول الّتهريب وتفّش مظاهر خرق القانون واإلفالت من املحاسبة والرّتفيع يف منسوب االحتقان الّشعبي مبا من شأنه ال محالة 
تجميع كّل أسباب انزالق األوضاع االجتامعية واالقتصادية واألمنية إىل األسوء وبالّتايل انهيار البالد ودخولها دّوامة العنف والفوىض.

الشعب تنفرد بنشر وثيقة االتحاد 
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•املنظاّمت الوطنية 
•املجتمع املدين

•محكمة املحاسبات
الوظيفة  ويف  العام  القطاع  يف  االنتدابات  ويف  التّعويضات  يف  7.التّدقيق 

موىف سبتمرب 2021•  العمومية 
مكافحة الفساد الّسيايس  

وحسب  الحزبية  التعيينات  إطار  يف  السامني  املسؤولني  أداء  يف  8.التدقيق 
موىف سبتمرب 2021  الوالءات 

والقنوات  والجمعيات  السياسية  لألحزاب  الخارجي  التمويل  يف  9.التدقيق 
يف  والّنزاهة  الشفافية  مبدأي  •تكريس  التلفزية واإلذاعيةموىف سبتمرب 2021 

املسار االنتخايب وضامن سالمة املناخ السيايس وحامية الدميقراطية بتونس 
امللفات  ملعالجة  القضايئ  املسار  يف  والترّسيع  القضائية  العطلة  10.تأجيل 
مع   2021 نوفمرب  موىّف  املفتوحة للمهّربني وأباطرة التّجارة املوازية  

رضورة نرش القضايا قبل موىف سبتمرب  2021 
11. تأجيل العطلة القضائية والترّسيع يف البّت يف القضايا املتعلّقة باإلرهاب 

والتّسفري للخارج واالغتياالت والعنف الّسياسيموىف سبتمرب 2021• 
مكافحة اإلرهاب ومقاومة الفساد الّسيايس  

12. إحداث لجنة صلب وزارة التجارة معززة بفرق عمل ميدانية ملراقبة عمل 
أسواق الجملة يف انتظار إطالق مشـروع إصالح مسالك التوزيع  

• موىف سبتمرب 2021 
الّدفاع عىل املقدرة الرّشائية للمواطن 

 
مخازن  ملراقبة  الفالحة  وزارة  صلب  لجنة  13.إرساء 

التربيد ودورها التعدييل لألسعار
 موىف سبتمرب 2021 

مقاومة الفساد واالحتكار والغّش  
الفوترة  اعتامد  بإجبارية  يتعلّق  مرسوم  14.إصدار 
االلكرتونية يف بيع األدوية واملواد املدّعمة والتّبغ ومواد 

البناء
*موىف سبتمرب 

2021
• *مقاومة الفساد واالحتكار والغّش  

الحكومة 
ألسواق  املعلوماتية  املنظومة  بإصالح  15.التّسـريع 
الفساد  •مقاومة  الجملة موىف سبتمرب 2021 

واالحتكار والغّش  
سبتمرب  موىف  16.تقييم أداء ودور مجلس املنافسة 
واالقتصاد  الفساد  محاربة   •  2021

الّريعي 
•محكمة املحاسبات

17.تقييم أداء ودور لجنة املصادرة يف إدارة ملّفات األمالك املصادرة واسرتجاع 
األموال املنهوبة مع إجراء تدقيق مايل معّمق ملجّمع الكرامة القابضة 

موىف سبتمرب 2021 
- III  يف الجانبني االقتصادي واالجتامعي

1.إطالق إصالحات اقتصادية عاجلة تهّم فرتة اإلجراءات االستثنائية يف انتظار 
االنكباب عىل اإلصالحات الهيكلية الكربى ملنظومات : الرّتبية والتعليم العايل 
والتكوين املهني و الّصحة واملياه والّنقل والّسكن االجتامعي والفالحة واإلنتاج 

موىف سبتمرب 2021• 
2.بلورة الخطوط العريضة لقانون املالية التكمييل لسنة 2021 وقانون مالية 
2022 وإدراج مراجعة الّسلّم الّضـريبي لألشخاص الطّبيعيني قصد مالمئته مع 
الضـّريبي  الرّشكات والرّتفيع يف سقف اإلعفاء  الضـّريبة املفروضة عىل  نسب 
عىل املداخيل ما بني 5000 و 8000 د وإلغاء اقتطاع نسبة 1 % من األجور 
بعنوان املساهمة االجتامعية التّضامنية وإيجاد حلول بديلة  ألزمة الّصناديق 

موىف سبتمرب 2021•  االجتامعية 
بـ13  واملقدرة   2021 سنة  الستكامل  الالزمة  املالية  للموارد  استثنائية  تعبئة 

مليار دينار وضبط برنامج واضح لسياسة التّداين
الرشائية وظروف عيش  املقدرة  الجبائية وتحسني  للعدالة  الفعيل  •التكريس 

املواطن
•رفع الحيف عن األجراء وتحسني ظروف عيش للمواطن التونيس• 

الحكومة
ملتابعة  متواصلة  بصفة  لالنعقاد  االجتامعي  للحوار  الوطني  املجلس  3.دعوة 
الحوار  دفع  جميع اإلجراءات االقتصادية واالجتامعيةموىف سبتمرب 2021• 

االجتامعي يف هذه الفرتة االستثنائية وتفعيله عىل أرض الواقع
•ضامن التوافقات الوطنية 

•رئيس املجلس الوطني للحوار االجتامعي

•الحكومة الجديدة
•املنظامت الوطنية

4.إلغاء قانون اإلنعاش االقتصادي )عدم ختمه( وإعداد مرشوع قانون بديل 
يشمل إصالح مجلّة الّصف• 

إعطاء فرص عمل جديدة للشباب واالستجابة لتطلعاته
•دفع النمّو االقتصادي

•إرسال إشارات جيدة للمتعاملني االقتصاديني ورشكاء تونس 
• الحكومة مع التشاور مع املنظامت الوطنية 

املواد  دعم  منظومة  خاصة:  تشمل  العمومية  للاملية  وشامل  كيّل  5.تدقيق 
واملنظومة  االجتامعية  والربامج  اإلنتاج  دعم  ومنظومات  والطاقة  األساسية 
الجبائيّة والربامج النشيطة للتّشغيل موىّف نوفمرب 2021 مع إعداد تقرير أّويل 

قبل نهاية فرتة اإلجراءات االستثنائية 
وبناء  الحقيقة  باملشاكل  الشعب  ومصارحة  الوضعية  ضبابية  من  التقليص 

جسور الثقة 
الفارطة  سنوات   10 الـ  يف  خاّصة  والهبات  للديون  وشامل  معّمق  6.تدقيق 
وبلورة إسرتاتيجية جديدة تعتمد عىل آليات الهندسة املالية تضمن التصّف 

الشّفاف يف املديونية العموميةموىّف نوفمرب 2021

وبناء  الحقيقة  باملشاكل  الشعب  ومصارحة  الوضعية  ضبابية  من  •التقليص 
جسور الثقة 

املهنية  والطبقات  السند  وفاقدي  الهّشة  الفئات  لدعم  متويل  خّط  إيجاد   .7
املترضرة من تداعيات جائحة كوفيد- 19 وإحداث منظومة التّأمني عىل فقدان 

مواطن الشغلموىف نوفمرب 2021
8.إطالق حملة وطنية ملكافحة التهرب والغش الجبائيني 

•إضفاء مزيد من الشفافية يف التصّف يف املوارد املالية للدولة ومقاومة الفساد 
والحفاظ عىل القدرة الرشائية

•دعم تشغيل الشباب
9دعوة املساحات الكربى الحرتام تعّهداتها بتطوير الصادرات التونسية بنسبة 

20 % من رقم معامالتها السنوية واحرتام العمل الالئق موىّف نوفمرب 2021 •
مقاومة الفساد والغّش وتشجيع العمل الالئق 

10. إحداث لجنة صلب وزارة املالية للترسيع يف وترية اسرتجاع الديون املثقلة 
وذلك خارج إطار اإلعفاء الجبايئ موىف سبتمرب 2021  

مقاومة التهرب الرضيبي والفساد
11.الرّتفيع قي االجر األدىن و يف املنحة العائلية ومنحة العائالت املعوزة بنسب 

تتالءم عىل األقّل مع املساهامت املحمولة عىل املواطن للغرض 
موىف سبتمرب 2021 

*تحسني ظروف عيش املواطن ومساندة الفئات الهّشة والّضعيفة• 
الحكومة

12. إحداث لجنة صلب البنك املركزي لرتشيد التوريد لبقية سنة 2021 
موىف سبتمرب 2021 

الحفاظ عىل قيمة العملة الوطنية يف ظل األزمة
البنك املركزي ووزارة التجارة واألطراف االجتامعية

13. تفعيل البنود الحامئية ملنظمة التجارة العاملية ومراجعة بعض االتّفاقيات 

الثّنائية للتّبادل الحّر موىف سبتمرب 2021
الحفاظ عىل قيمة العملة الوطنية وتعبئة املوارد املالية يف ظل األزمة

•الحد من تدهور العجز التجاري
14. إصدار مرسوم لتجميد الكراءات وأسعار املواد الرضورية يف مستوى شهر 
جوان 2021 وذلك لبقية السنة وإطالق تقييم ومراجعة مجلة األسعار موىف 

سبتمرب 2021
للمواطن  الرّشائية  القدرة  عىل  والحفاظ  التضخم  مستوى  يف  التحكم  مزيد 

خاّصة ضعاف الحال منهم 
لتسهيل  املرونة  التحيل مبزيد من  إىل  املركزي  البنك  يدعو  15.إصدار مرسوم 

التّمويل الّداخيل وتجاوز األزمة يف الـ 5 أشهر القادمة موىف سبتمرب 2021•
تعبئة املوارد املالية الالزمة الستكامل سنة 2021 

•16. وضع برنامج جديد إلرساء منح دراسية ألبناء العائالت املعوزة  
موىف سبتمرب 2021

•17. تحسني ظروف عيش املواطنني ومحاربة االنقطاع املدريس وتحسني األداء 
الدرايس للتاّلميذ التّونسيني 

تفعيل الدبلوماسية االقتصادية بتكوين فريق  يطمنئ املجتمع التونيس والدويل 
ويعمل عىل تعزيز ورفع التّعاون االقتصادي مع رشكائنا السيام الّشقيقتان ليبيا 

والجزائر 
• إرسال إشارات جيدة لرشكاء تونس 

• 18.إصدار األوامر الرتتيبية لقانون االقتصاد االجتامعي 
سبتمرب  موىف  البديل  التمويل  وقانون  والتضامني 

 2021
• دفع النشاط االقتصادي وتوفري فرص جديدة للشباب

بالجباية  املتّصلة  اإلصالحات  وترية  يف  19.الترّسيع 
ورقمنة اإلدارة املجّمدة يف وزارة املالية يف انتظار تحديد 
الحكومة الجديدة ملصفوفة إصالحات جديدة بالتشاور 

مع املنظامت الوطنية  موىف سبتمرب 2021 
العدالة  وإرساء  الجبائية  املنظومة  إصالح  إطالق   •

االجتامعية  
اتخاذها  الواجب  اإلجراءات  يحّدد  مرسوم  إصدار   .20
اإلسرتاتيجية  للقطاعات  العادي  اإلنتاج  عودة  لضامن 
سبتمرب  موىف  وخاّصة الفسفاط والطاقة واملياه 

 2021
•تعبئة املوارد املالية الالزمة الستكامل سنة 2021 إرسال 

إشارات جيدة إىل املتعاملني االقتصاديني • 
تضمن  مبسطة  إجراءات  لتسهيل  مرسوم  21.إصدار 

عودة االستثامرات يف مجال الطاقة  موىف سبتمرب 2021
جيدة  إشارات  إرسال  سنة2021  الستكامل  الالزمة  املالية  املوارد  *تعبئة 

للمتعاملني االقتصاديني•
- IV  املستوى الصّحي ومكافحة الوباء

نوعية اإلجراءالتسقيف الزمني 
األهداف

األطراف المتداخلة  
1.اعتامد اسرتاتيجية عاجلة ملكافحة الوباء )وجلب التالقيح( عىل مدى سنتني 

مع ضامن مجانية التلقيح  
• الحكومة 

املناطق  عىل  ترتكز   Evax منظومة  يف  للتسجيل   وطنية  حملة  2.إطالق 
الداخلية والفقرية   

3.التّفكري يف إسرتاتيجية جديدة توفّر الجرعة الثّالثة ألصحاب األمراض املزمنة 
كّل  يف  للتّلقيح  املجال  وفتح  واإلسرتاتيجية  الحيوية  القطاعات  يف  والعاملني 
الفضاءات العاّمة دون التّسجيل وجوبا عرب منظومة Evax عىل غرار العديد 

من البلدان   
4.تنظيم أيّام وطنية للتّلقيح باملناطق النائية والفئات الفقرية وكبار السنّ 

والتكوينية:  التعليمية  املنظومة  يف  املتداخلة  األطراف  كافّة  تلقيح  5.ضامن 
)إطار تدريس، إطار تربوي، تالميذ، طلبة...( قبل العودة املدرسية  

• ضامن عودة مدرسية عادية 
6.حملة تلقيح يف قطاع النقل 

•ضامن العودة إىل النشاط االعتيادي
االتصاالت-البنوك  )البلديات-الربيد-  الخدمات  قطاع  يف  تلقيح  7.حملة 
واملؤسسات املالية-القباضات املالية وإدارات الجباية واالستخالص- الصناديق 

االجتامعية...(  

إلغاء قانون اإلنعاش اإلقتصادي
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وطنية

* لطفي املاكني

أي دور لالحزاب يف هذه املرحلة التي يتزايد فيها الحديث عن فرضية 
الذهاب إىل انتخابات سابقة الوانها؟ والتساؤل بات رهني التحركات والبيانات 
الصادرة عن االحزاب التي تعيش حالة من التذبذب بعد أن باغتها ما حدث 
الرئيس قيس سعيد  يوم 25 جويلية واالجراءات االستثنائية املعلنة من قبل 
مسار  يف  املؤثر  الفعل  هامش  عىل  تعيش  االحزاب  اغلب  جعلت  والتي 

االحداث التي تلت ذلك اليوم.
وتفرس وضعيتها تلك بكون يوم 25 جويلية لنئ استهدف باالساس منظومة 
الحكم الفاشلة بزعامة النهضة اال ان ذلك االستهداف مل يستنث بقية االحزاب 
التي ظلت طيلة العرشية املاضية تحاول ترميم عالقتها بعموم املواطنني بعد 

جراء  واشعاعها  مصداقيتها  من  الكثري  فقدت  ان 
غياب الرؤية االسرتاتيجية واىل ذلك اتساع الجفوة 
مع الناخبني الذين انفضوا من حولها لعدم قدرتها 
اساسيات  لتأمني  اليومية  الصعوبات  تذليل  عىل 
وترسيبات  احاديث  من  يتواتر  ما  ظل  يف  العيش 
عن البذخ والتمويالت الضخمة التي تتلقاها بعض 
اليومية  السلوكات  ثراء يف  االحزاب وما يظهر من 
عن  املروجة  الشعارات  مع  يتناىف  مبا  لقياداتها 

خدمة البالد والتضحية من اجل رفاه شعبها.

* الخشية من االستبعاد
هيمنت عىل اغلب االحزاب بعد 25 جويلية الخشية من استبعادها من 
املتداول عىل  الخطاب  ان  القادمة خاصة  للمرحلة  املفرتضة  الطريق  خارطة 
باالحزاب  السياسية ويلصق كل مظاهره  الحياة  يرّذل  املاضية  مدى االسابيع 
وقياداتها الجامثة عىل دواليبها منذ عقود وهو ما يتناىف مع بيانات املطالبة 
بتكريس الدميقراطية والتداول عىل تحمل املسؤولية يف حني ان ما حصل عىل 
مع  التعاطي  كيفية  يف  االحزاب  فشل  دليل عىل  هو  املاضية  العرشية  مدى 

خصوصية الظرفية التي متّر بها البالد.
وقد سارعت اغلب االحزاب إىل محاولة التامهي مع التطورات الحاصلة 
من  يروج  مام  التخوف  هو  املشرتك  القاسم  ان  اال  ورؤيته  منظوره  من  كل 
والدليل  فشلها  بان  التي  االحزاب  هذه  إىل  تحتاج  ال  القادمة  املرحلة  كون 
تتايل الحكومات بأشكال ألوان مختلفة مل تصمد طويال وسقطت السباب عدة 
لتنغمس يف الخالفات االيديولوجية وقد توضح ذلك يف املشاحنات واملالبسات 
البالد  استقرار  يهدد  الذي  الجاثم  الخطر  هو  ليصبح  الربملان  داخل  والعنف 
واستمرار دميومة الدولة ومن هنا كان تطبيق الفصل 80 من الدستور من قبل 
الرئيس قيس سعيد الذي ال ينظر بعني االرتياح إىل األحزاب واألدوار التي تقوم 

بها استنادا إىل مرجعية ظّل متشبثا بها منذ 2011.

* الشعب صاحب السيادة
الن  مبكرة  انتخابات  ستعرف  البالد  أن  املؤكّد  شبه  من 
العودة اىل ما قبل 25 جويلية بات أمرا يف حكم املنتهي وهذا 
باالستناد الی ترصيحات رئيس الجمهورية وعدد من املختصني 
قيس  لدى  ان  الی  نفسه  الوقت  اشاروا يف  الذين  القانون  يف 
صالحيات  يف  سينحرص  السيايس  النظام  لتغيري  توجًها  سعيد 
واسعة لرئيس الجمهورية الذي »همشه« دستور 2014 الذي 
منح الكثري من الصالحيات لرئيس الحكومة رغم انه ال ميلك 
داعية  االصوات  عديد  تعالت  هنا  ومن  االنتخابات  رشعية 
املسار  عن  خروجا  واعتربته  بدستور  العمل  تعليق  عدم  إىل 
الدميقراطي  وهذا يفرس بالتوجس من ان يغيب التوجه الذي 

يعتزم سعيد القيام به أدوار االحزاب ومتثيليتها داخل الربملان.
رئيس  به  رصح  كان  ملا  تأكيدا  استفتاٌء  يُْجَرى  ان  املتابعون  يتوقع 

الجمهورية.

* التغييرات المطلوبة
يجب التأكيد اوال ان هناك ارتباطا وثيقا بني الدميقراطية وتشكل االحزاب 

املكرسة ألسس الدولة املدنية وثوابت الجمهورية وهذا وفق ما هو متداول 
أي  عن  الحديث  ميكن  ال  وبالتايل  الدميقراطية  االنظمة  أعرق  يف  قرون  منذ 
مرحلة تأسيس أو بناء دون دور فاعل لالحزاب التي وجدت اال لتحكم ومتارس 

السلطة.
هيكلية  مبراجعات  القيام  هو  االحزاب  هذه  من  املستوجب  االمر  لكن 
وتنظيمية حتى ال تبقى عىل هامش مسار االحداث التي تعيشها البالد اذ ان 
بقاء االحزاب عىل ما هي عليه من هنات والدوران يف الشعارات ذاتها التي مل 
يعد يصدقها حتی من وضعها وهي التي خرست الكثري من مصداقيتها طاملا 
انها مل تقدم حلوال ناجعة عندما وصلت اىل الحكم أو تلك التي ظلت تعارض 
التي  الرصاعات  انغامس يف  عنه  نتج  ما  لالصالح  اي خطوة  افشال  اجل  من 
ولعل  اسرتاتيجية  او  رؤية  دون  النقاط  لتسجيل  االهتاممات  احتلت صدارة 
حقيقتها  تبني  تالها  وما  جويلية   25 عشية  عليها  كانت  التي  الذهول  حالة 
وتحديدا هشاشتها البنيوية لتظل يف موقع رد الفعل دون ان تكون فاعلة يف 
االحداث وبالتايل فإنها مطالبة بالتخلص من املامرسات والسلوكات )خاصة من 
قبل قياداتها( التي ألصقت بالعمل الحزيب كل الشوائب وجعلته مرادفا للفشل 
والبحث عن املصالح الذاتية والعجز عن خدمة البالد وبقاء بعض القيادات 

رغم رفض القواعد لها.

بعد 53 يوما من اإلجراءات االستثنائية التي اتخّذها سعيد

هل تتخلص األحزاب من تبعات فشل املنظومة السابقة؟

سنة  أشغاله  انطلقت  الذي  الرسيع  القطار  مرشوع  بأن  القول  ميكن 
2010 هو أضخم مرشوع يف تونس لكن عوامل عديدة عطلت استكامل 
األشغال التي استمرّت ألكرث من عرش سنوات وال تزال تسري ببطء، 28 
عربة من أعىل طراز رابضة يف املستودعات، القطار الواحد منها يؤمن 
نقل 2400 مسافر يف الّسفرة الواحدة أي ما يعادل حمولة 10 حافالت 
هذه القطارات حسب تقديرات املرشوع بإمكانها تأمني نقل 600 ألف 
مسافر يوميا بتواتر ال يتجاوز الخمس دقائق بني السفرة واألخرى، عىل 
الورق هذا املرشوع هو االضخم يف تونس لكن تعطله يثري عديد األسئلة، 
»الشعب« التقت السيد لطفي شوبة الرئيس املدير العام لرشكة النقل 
تشغيل  وموعد  التأخري  هذا  أسباب  حول  للحديث  الرسيع  الحديدي 
القطار الجديد، وقد أفادنا محدثنا بأنه وإىل حدود سنة 2019 مل تتجاوز 
انطالق  منذ  العالقة  املشاكل  عديد  نتيجة   % 50 األشغال  تقدم  نسبة 
عن  للبحث  أشهرا  تطلّب  ما  وهو  الطارئة الحقا  أو   2010 املرشوع يف 
الحلول وفّض عديد النزاعات مع أطراف مختلفة من مؤسسات عمومية 

أو رشكات متعاقدة يف إطار املرشوع. 
السيد لطفي شوبة أن املرشوع يشمل خطني االول يربط بني  وأضاف 
برشلونة وبوقطفة والثاين بني برشلونة ومنوبة عىل مسافة متتد إىل 18 
التي  اإلنجاز  تبدو قصرية يف عالقة مبدة  قد  املسافة  أن  وأبرز  كيلومرتا 
املؤسسة  التي اعرتضت  الكربى  اإلشكاليات  تجاوزت عرش سنوات لكن 
خصوصا يف مسألة االنتزاع ال سيام أن الخطني ميرّان عرب العاصمة وسط 
األحياء السكنية قد خلق عراقيل عديدة عىل مستوى التعويضات وتغيري 
شبكات املياه والكهرباء والرصف وإذا ما أضفنا إىل كّل هذه االشكاليات 
معضلة الترشيعات وثقل اإلجراءات االدارية وتعقيدات قانون الصفقات 
فهذا قد يفرس يف جانب التأخري الكبري الذي واجهه هذا املرشوع الضخم. 
وبنّي محدثنا بأن وترية األشغال ارتفعت منذ 2019 وتقدمت بشكل كبري 
إذ تّم استكامل الخط االول الرابط بني برشلونة وبوقطفة وميكن بداية 
خط  ويبقى  التقنية  االختبارات  نهاية  مع  أيام  خالل  تدريجيا  تشغيله 
رفض  باردو جراء  بلدية  مع  املشاكل  انتظار حلحلة  يف  منوبة  برشلونة 

املتساكنني إنجاز نفق ميّر منه القطار الرسيع. 
مختلف  تجاوز  األخريين  العامني  خالل  تّم  قد  أنه  شوبة  السيد  وأكد 
نسب  وتقدمت  االطراف  مختلف  وتعاون  الجهود  بتكاتف  املشاكل 
الذي  األول  الخط  إىل  بالنسبة  يشمل  واملرشوع  جيد  بشكل  األشغال 
شارفت األشغال عىل النهاية والخط قابل لالستغالل أما الخط الثاين فإن 
اإلشكال يف موقف املتساكنني واملجتمع املدين لرفضهم إنجاز نفق مام 
أن  وأبرز  كليومرت.  من  أكرث  طول  عىل  بناء جرس  إىل  املؤسسة  سيدفع 
الهدف حاليا هو االنطالق قريبا يف تشغيل خط برشلونة بوقطفة بصفة 

تدريجية خالل أيام ومبجرد نهاية االختبارات التقنية.

وبخصوص املسائل املالية فقد أوضح محدثنا أن الرشكات املسؤولة عن 
إنجاز هذا املرشوع هي األفضل يف العامل يتابعها مكتب مراقبة األشغال 
الحكومية  املراقبة  إىل  زيادة  العامل  يف  الحديدي  النقل  من  وفيه خرباء 
امليزانية بني ممولني أجانب بنسبة 60 % والحكومة  يف تونس وتتوزع 
من  عاٍل  قدر  عىل  املالية  املسائل  أن  مؤكدا   %  40 بنسبة  التونسية 
املناسب  الوقت  يف  املناسب  القرار  اتخاذ  سوى  ينقص  وال  الشفافية 

لتجنب التكاليف اإلضافية وغرامات التأخري.
* نرص الدين سايس

اهلل أكبر 
ينعى الفرع الجامعي للتعليم األسايس بالقرصين وفاة والدة األخ بشري 
الخلفي كاتب عام االتحاد املحيل بسبيبة جدليان والعيون ويرفع إليه 

أصدق التعازي.
رحم الله الفقيدة ورزق أهلها جميل الصرب والسلوان.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.
* عن الفرع الجامعي للتعليم االسايس بالقرصين 
الكاتب العام نبيل حقي

لقاء األسبوع مع السيد لطفي شوبة الرئيس المدير العام لشركة النقل الحديدي السريع

تأمني نقل 600 ألف مسافر يوميا ولكن...

 ترتيب 
اوضاعها 

الداخلية ضرورة 
إلعادة الثقة 

للمواطنين
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الحوار السياسي

* حوار لطفي املاكني    

ما املطلوب يف هذه الظرفية االستثنائية التي متّر بها البالد من خطوات 
سيقود  من  بتكليف  عالقة  يف  خاصة  بها  القيام  سعيد  قيس  الرئيس  علی 
الحكومة واملهام املنتظرة منه واولها التفاوض مع الّدول املانحة هي من اهم 
نقاط الحديث الذي خصت به االستاذة اسامء ريحان الباحثة يف جامعة لندن 
الی نقاط اخرى  الدولية والدراسات االمنية اضافة  العالقات  املتخصصة يف 
متصلة بالضغوط املستمرة من قبل االمريكان وكيفية التعامل معها ومثلها 
البيان الصادر عن سفراء مجموعة البلدان السبعة والی ذلك توضيح حقيقة 
التهديدات االمنية التي قد تواجهها تونس بسبب االوضاع يف ليبيا والرتتيبات 

املتوقعة لكامل منطقة املغرب العريب وتأثريها عىل أمنها واستقرارها.
والدولي  االقليمي  المحيط  لتفاعالت  قراءتك  ما هي   *

مع ما حدث يوم 25 جويلية؟
ـ اللحظة التاريخية التي وقعت يوم 25 جويلية تبعتها مبارشة تحركات 
وعلينا  اقليميا  مسنودة  كانت  جويلية   25 ليلة  إّن  بالقول  وأذهب  مهمة 
االشارة إىل ان قناة »سكاي نيوز« وقناة العربية كانتا أوىل القنوات التي كان 
لها سبق اعالن عن االجراءات الرئاسية وهذا فإن دل عىل يشء هو ان رئيس 
الجمهورية مدعوم من املحور االمارايت املرصي والسعودي ومن حينها شعرنا 
ان االهتامم بالحدث من قبل هذه القنوات التي متثل االجندات االقليمية 

لهذه الدول.
كانت  ثم  حدث  ملا  مناهضة  أي  مرتقبًا  الجزيرة  موقف  كان  حني  يف 
االمارايت  ومثله  السعودي  الخارجية  وزير  قدم  الدبلوماسية  التحركات 
ومحادثات مع الجزائر ومرص قبل حلول الوفد االمرييك وقد تم وعد رئيس 
الجمهورية إذا ذهب باتجاه االرصار عىل تلك االجراءات سيمنح دعام ماليا 
معقل  آلخر  رضبًا  سعيد  قيس  الرئيس  به  قام  ما  يعتربون  النهم  خليجيا 

لالسالم السيايس ومحارصة التمديد االخواين املدعوم من تركيا.
فإن  االبيض  البيت  بيانات  خالل  من  االمرييك  املوقف  يف  متّعنا  وإذا 
هنالك متاهيًا مع سياسة قيس سعيد الجديدة مرة اخرى يف انهاء منظومة 
2011 )االسالم السيايس( الذي كان حليًفا يف فرتة »أوباما« واالرصار فقط عىل 

إحرتام املسار الدستوري والعودة إىل املؤسسات القامئة.
* هل ترين جدوى من مراهنة النهضة 
الرئيس  على  األمريكية  الضغوط  على 

قيس سعيد لمراجعة مواقفه؟
ـ شاهدنا تحركات من قبل النهضة الحاملة بتدخل 
امرييك حيال ما يحدث يف تونس ولكنها أخطأت يف 
قراءتها التحوالت االقليمية منها انهاء عرشية الربيع 
العريب والدخول يف توازنات اقليمية جديدة فرضتها 
والجزائر  واالمارات  اقليمية صاعدة مثل مرص  قوى 
من ناحية اخرى خذلتها رغبتها الجامحة يف التمسك 
منذ  تراجع  قد  الشعبي  دعمها  كان  وان  بالسلطة 
سنوات وهذا مل يكن مخفيًّا عن االوساط االمريكية 
الخطرية  الغنويش  ترصيحات  من  تلته  ما  وبالتايل 

تهدد وترضب االمن القومي التونيس ثم الشطحات الطفولية الحد قيادات 
النهضة ممن له عالقات مقربة ببعض الجهات االمريكية ما هي اال حركات 

يف الوقت الحايل.
كذلك تبنّي لنا ان حركة النهضة وما تعتربه النخبة التونسية ان النهضة 
حزب  قوي ومتامسك وقوي وخصوصا له امتدادات ودعم دويل كبري وهذا 
ليس اال تضخيم لحجمها الحقيقي وهذا يكشف لنا أنها تبقى مجرد حزب 

لدى االمريكان الذين يؤسسون عالقاتهم عىل املصلحة أوال.
* ما تفسيرك لتواتر زيارات الوفود األمريكية إلى بالدنا؟

ـ نعترب أن الزيارات للوفود االمريكية املتتالية ما هي اال تحرك عادي 
ملسايرة ومراقبة االوضاع عن قرب ما يحصل يف تونس النه مرة اخرى تونس 
تتميز بعالقاتها مع الواليات املتحدة االمريكية ونذكر عىل وجه الخصوص 
التحديات  عمق  يكشف  وهذا  االطليس  للحلف  قار  غري  كعضو  انضاممها 

االمنية للواليات املتحدة االمريكية يف منطقة البحر املتوسط.
يف نقطة ثانية متصلة باألزمة بليبيا تسعی الواليات املتحدة االمريكية 
اىل انهاء الحرب يف ليبيا واخراج كل املرتزقة والدخول يف مسار سيايس مستقر 

يكتيس  الليبي  الجوار  وبالتايل  انتخابات  عرب 
اهمية كربى يف تأمني هذا املحيط املغاريب.

مجموعة  سفراء  بيان  عن  وماذا   *
إلى  والداعي  أيام  منذ  الصادر  السبعة 

التسريع بعودة المسار الديمقراطي؟
ـ أعترب أن ما جاء يف بيان سفراء مجموعة 
تونس هو  إىل  بالنسبة  االول  كان  وإن  السبعة 
تعبري رصيح من الدول املانحة لتونس لتحصني 
دون  تونس  يف  الدميقراطي  االنتقال  مسار 
الشعب  اختيارات  يف  فاضح  بشكل  التدخل 
الوقت  ويف  تثمنه  هي  بالعكس  بل  التونيس 
نفسه تراهن علی خيارات قس سعيد يف انهاء 
)الربملان(  والفاسدة  الفاشلة  السابقة  املنظومة 
والتوجه نحو ارساء مؤسسات دستورية جديدة 

عرب استفتاء او انتخابات مبكرة.
* هل تعتقدين أن لمثل هذه التدخالت تأثير على القرار 

الوطني؟
ـ أكيد ان مثل هذه الضغوطات الخارجية وان كانت مفهومة ومدروسة 
فهي عىل وجه الخصوص تعبري كذلك عن مطالب جزء من الشعب التونيس 
اآلن  حّد  اىل  مازالت  التي  الجمهورية  لرئيس  الطريق  خارطة  توضيح  يف  
الشعب  اختاره  ملا  معادية  تأثريات  هنالك  تكون  لن  وبالتايل  معلنة  غري 
االمريكية  املتحدة  الواليات  املقدمة  الدويل ويف  للمجتمع  التونيس وممكن 
العامل  بالدكتاتورية يف  االطاحة  بعد  ملا حدث مثال  العرب  استخالص  وأوروبا 
العريب ومحاولة ارساء دميقراطية  جديدة بفكر غريب هيكليا هذه الشعوب 
املنظومة  يف  ما  نوًعا  تتخبط  جعلها  مبا  تطلعاتها  عن  والتعتيم  سحقها  تم 
الدميقراطية الجديدة واملتسبب فيه قلة النضج والوعي السيايس إضافة إىل 
مع طبقة سياسية انتهازية وفاسدة تسعى إىل تحقيق مصالحها الخاصة عىل 

حساب الشعب.
* وكيف ترين تعامل رئيس الجمهورية معها؟

املعادلة  هذه  يف  الوحيد  الغامض  العامل  الجمهورية  رئيس  يبقى  ـ 
مسبوق  غري  شعبي  بدعم  حظي  وان  الجديدة  
فشخصيته تتسم بالرصامة تارة وقلة التجربة والفهم 
تهديًدا  متثل  ان  ميكن  والتي  االقتصادية  للمسائل 
للمصالح الوطنية يف كيفية ادارة الشأن الوطني ونحن 
من  عمل  بفريق  نفسه  يحيط  ان  اىل  الرئيس  ندعو 
محددة  مجاالت  يف  الكفاءة  عاليي  وخرباء  مختصني 
قيادية  شخصية  اختيار  يف  والترسيع  القادم  للمسار 
االقتصادية  االصالحات  منها  كربى  بأدوار  تضطلع 
املطلوبة منذ سنوات من تونس وحسن التفاوض مع 
التخلف  شبح  من  البالد  الخراج  الدولية  املؤسسات 
عن سداد ديونها وعدم احرتام هذه الرشوط االساسية 
البالد يف حالة العبث مبصالح الدولة  بإمكانها ادخال 

التونسية.
* وبالنسبة إلى بقية الفاعلين في المشهد العام؟

ـ هنالك االتحاد العام التونيس للشغل اختار االنحياز اىل خيار الشعب 
اتحاد  اما  الجمهورية  للرئيس  االستثنائية  االجراءات  دعم  وبالتايل  التونيس 
األحداث  اليه  ستؤول  مام  واضحا  تخوفا  ابدى  الذي  والتجارة  الصناعة 
خصوصا أنّه تم التعامل مع املسائل االقتصادية )االحتكار ـ مسالك التوزيع 
ـ املطالبة بالتخفيض يف االسعار( ترى انه استعراض شعبوي ولكنه غري ناجع.

زلزاال سياسيا  يوم 25 جويلية كان  فإن ما حصل  االحزاب  أما مواقف 
البالد  أكرب حزب يف  تفكك  الحزبية فرنی  املنظومة  العمق  مدويا رضب يف 
وصمت بعض االحزاب االخرى ان مل نقل خوفا من تبعات ما حصل وهذا  

يدل عن هشاشة املنظومة الحزبية يف تونس.
سعيد  قيس  الرئيس  أّن  إلى  القراءات  بعض  تذهب   *
على  االولى  بالدرجة  االستثنائية  المرحلة  هذه  في  يعتمد 

المؤسستين االمنية والعسكرية فهل لديك القراءة ذاتها؟
ـ ما حصل يف 25 جويلية ال ميكن انجاحه لوال دعم ومساندة املؤسستني 

يف  وجليا  واضحا  كان  وهذا  واالمنية  العسكرية 
اول صورة لخطاب الرئيس ليلة 25 جويلية والذي 
كان  وإن  وعسكرية  امنية  بقيادات  مرفوقا  كان 
تاريخيا أّن املؤسسة العسكرية بعيدة عن الشأن 
الوطن  حامية  اىل  دامئا  سعت  انها  اال  السيايس 
وتأمني املنعرجات التاريخية للبالد ونذكر دورها 
فرتة 14 جانفي فدور املؤسسة العسكرية يبقى 

ايجابيًّا ومعربًا عن تطلعات الشعب التونيس.
* كثيرا ما كرر الرئيس قيس سعيد 
مختلف  إلى  التسرب  يريد  من  هناك  أّن 
لنا  توضّحين  لو  الداخلية  وزارة  هياكل 
البعض  سعي  من  وهواجسه  مخاوفه 

إلى الهيمنة على هذه الوزارة؟
الداخلية  وزارة  بتسيري  املكلف  ان  قراءيت  ـ 
الذي كان مستشاره األمني وهو مختص يف االستعالمات ومكافحة االرهاب 
باالساس عىل  اعتمد  السياسية  الجمهورية يف مامرسته  رئيس  توجه  بالتايل 
التقارير االمنية والعسكرية وهذا يدّل عن حجم االخرتاق الذي تعاين منه 

البالد منذ عرش سنوات عىل الصعيد السيايس واالقتصادي.
اليوم هو تأمني الحلقة االقوى لدى قيس سعيد كقائد اعىل  املطلوب 
الترسب للمنظومة االمنية يعترب تهديد  للقوات املسلحة وبالتايل محاوالت 
مرشوعه  بقاء  وبالتايل  السلطة  رأس  عىل  الجمهورية  رئيس  لبقاء  مبارش 

التصحيحي.
* تتواتر أخبار عن تهديدات أمنية جراء عدم االستقرار في 

ليبيا فما صحة ذلك؟
ـ أغلب هذه األخبار هي تقارير زائفة وغري صحيحة باملرة وتصدر عن 
صحف او مواقع فيسبوكية غرضها تعكري املناخ االمني ويف تونس من جهة 
ومن جهة اخرى هنالك تخوف حقيقي من ارتداد منظومة االسالم السيايس 
عىل الوضع االمني يف تونس وتكون نقطة انطالقها من االرايض الليبية عرب 

ادخال مرتزقة للنيل او لزعزعة االستقرار يف تونس.
التوترات  بسبب  جارية  تكون  قد  ترتيبات  هناك  كذلك   *
التي تشق المنطقة المغاربية فهل هي موجودة ومن هي 

أطرافها؟
ـ الرتتيبات الجديدة لكن قراءتها من خالل التدخل االرسائييل يف املنطقة 
اوىل التغيريات بدأت مع موجة التطبيع مع الكيان الصهيوين والتي طالت 

اململكة املغربية.
باالتحاد  مراقب  افريقيا من خالل وجودها كعضو  ارسائيل يف  تغلغل 
املنحازة  افريقيا  شامل  بلدان  يهدد  جديدا  إقليميًّا  معطى  يعترب  االفريقي 
للقضية الفلسطينية ويف املقدمة نجد كاّل من الجزائر وتونس وهذا التغلغل 
االرسئييل بدأت تظهر تداعياته يف تعكر العالقات بني الجزائر واملغرب وهذا 

ما نراه اليوم من تواتر عىل الحدود بينهام وانقطاع العالقات الدبلوماسية.

األستاذة أسماء ريحان المتخصّصة في العالقات الدولية والدراسات االمنية لـ »الشعب«

اتحاد الشغل انحاز إىل خيار الشعب ودعم املسار التصحيحي بعد 25 جويلية وما قام به 
الرئيس سعيد هو ضرب آلخر معاقل اإلسالم السياسي ومحاصرة التمدد اإلخواني

الزيارات المتتالية 
للوفود االمريكية 

تحرك عادي 
لمسايرة االوضاع 

عن قرب لتميز 
عالقاتها مع تونس

اهلل لطيف
ترجو األرسة النقابية وهيئة 

تحرير جريدة الشعب 
شفاًء عاجالً للزميل طارق 

السعيدي والعودة الرسيعة 
إىل نشاطه املعتاد سليام 

معاىف وذلك إثر دخوله إىل 
املستشفى وإجرائه لعملية 

جراحية كُلّلت بالّنجاح.
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مدة اللزمةتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل

االربعاء 2021/10/20 عىل الساعة العارشة 7٫000٫000د70٫000٫000دالسوق األسبوعية لالنتصاب مبدينة مبنزل بوزيان 

والنصف صباحا بقرص البلدية

 2022/01/01 واحدة  سنة 

إىل 2022/12/31

1٫000٫000د10٫000٫000دالسوق األسبوعية للدواب مبدينة مبنزل بوزيان

13٫000٫000د130٫000٫000دالسوق األسبوعية للقالل

300٫000د3٫000٫000دالسوق األسبوعية لالنتصاب بالكربة

300٫000د3٫000٫000دالسوق األسبوعية لالنتصاب بالخرشف

300٫000د3٫000٫000دمعلوم وقوف العربات بالطريق العام

500٫000د5٫000٫000دمعلوم االشغال الوقتي للطريق العام

500٫000د5٫000٫000دمعلوم اإلشهار

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل بوزيان

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل
يترشف رئيس بلدية منزل بوزيان بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية للمرة األوىل بالظروف املغلقة الستلزام معاليم الفصول املذكورة أدناه حسب بيانات الجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة يف بتة اكرث بالنسبة لالشخاص او الرشكات التي مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لديهم سوابق عدلية أو يف حالة افالس والحاصلني علی رقم معرف جبايئ ملامرسة 
النشاط ان:

ـ يسحبوا االستامرة املعدة للغرض من ادارة البلدية وارجاعها معرفة باالمضاء للبلدية يف أجل أقصاه يوم االربعاء 2021/10/20 عىل الساعة العارشة صباحا.

ـ كراس الرشوط ممضاة من طرفه )معرفة( تسحب من ادارة البلدية.
ـ نسخة طبق االصل من بطاقة تاجر )باتيندة( معدة لغرض استغالل لزمات االسواق.

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة

ـ ترصيح علی الرشف يف عدم االفالس
مع رضورة االستظهار بالوثائق التالية:

ـ املعرف الجبايئ
املالية  قابض  السيد  لدى  مسبقا  يدفع  االفتتاحي  السعر  من   )٪10( باملائة  لعرشة  مساوي  وقتي  ضامن  ـ 
باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه مع تقديم ضامن بنيك يف املبلغ املتبقي 

عىل تسعة اقساط.
ـ يدفع مسبقا معلوم التسجيل واملساوي لـ: واحد باملائة )1٪( من السعر االفتتاحي لدى السيد قابض املالية 

باملكنايس محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه.

ـ االستظهار بشهادة براءة
ـ ترصيح علی الرشف بعدد وأسامء مساعدي من أرسيت عليه البتة.

مالحظة: ال تقبل املشاركة يف البتة مبوجب توكّل كام ان البتة تريس عىل من قدم ابكر عرض مايل وتتوفر فيه 
الرشوط املذكوره أعاله.

ـ ترسل عروض  املشاركني يف بتة او اكرث مضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ وعن طريق الربيد الرسيع او تودع 
مبارشة مبكتب الضبط املركزي باسم السيد رئيس بلدية منزل بوزيان يف اجل اقصاه يوم االربعاء 2021/10/20 عىل 

الساعة العارشة صباحا وال تؤخذ بعني االعتبار املطالب الواردة بعد هذا التاريخ.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء ال يصبح االستلزام نافذ املفعول إال بعد امتام 

إجراءات إمضاء وتسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط املصاحب.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة مبقر البلدية او عن طريق الهاتف عىل الرقم التايل: 76672166 اثناء 

اوقات العمل االداري.

قال األخ عيل بن عيل الكاتب العام املساعد للجامعة العامة 
الشغل  الفصل 21 من مجلة  إن  الكيمياوية  النفط واملواد 
املتعلق بترسيح العامل ألسباب اقتصادية ميثّل قاعدة يتّم 
استغاللها من قبل األعراف حتى يتخلصوا من العامل بدعوة 

األسباب االقتصادية.
يتّم  أن  رضورة  لـ»الشعب«  حديث  يف  عيل  األخ  وأكد 
مراجعة هذا الفصل يف اتجاه أكرث عدال وإنصافا ويف اتجاه 

مصلحة الطبقة العاملة.
وما تعيشه مؤسسة MIXAL RIPOLIN لصناعة الدهن 
والكائنة بفريانة من والية القرصين ومقرها االجتامعي بنب 
عروس والتي كانت متلكها مجموعة حشيشة وأصبح ميلكها 

اآلن رجل األعامل طارق الرشيف، إال مثال َحّي عن ظلم الفصل 21 من 
املجلة وما ميثّله من هاجس للعامل.

مناسبة،  من  أكرث  يف  املذكور  الفصل  مع  تجربة  لها  كانت  الرشكة  هذه 
الربح والربح  الفصل جريا وراء  إدارتها بكل يشء حتى تستغل  وقامت 
الشغل  لتفقدية  العامة  لإلدارة  مبطلب  تقدمت   2019 ففي  األقىص، 

واملصالحة لترسيح األعوان عن طريق لجنة مراقبة الطرد 
الجامعة  رفضت  وقد  االقتصادية،  الصعوبات  بدعوى 
العامة للنفط هذا الطلب لكن رغم ذلك وافقت اللجنة 

باألغلبية عىل املطلب.
يف 2020 كّررت الرشكة طلبها متعللة باألسباب نفسها، 
وكالعادة رفضت جامعة النفط الطلب مرة أخرى، وقد 
اإلدارة  أن  حينها،  القانوين  املمثل  مع  النقاش  من  تبنّي 
للتمتع  زغوان  والية  إىل  ونقلته  املصنع  غلق  تنوي 
باإلعفاءات التي توفّرها الدولة، كام تبنّي أن هذا الطلب 

هو طلب الرشيك الجديد.
ويف شهر جوان الفارط، تّم بيع املؤسسة للرجل األعامل 
نفسه  الشهر  ويف  »كوناكت«،  منظمة  رئيس  الرشيف  طارق  املعروف 
الذين  من  العامل  من  عدد  ترسيح  يف  جديد  مبطلب  اإلدارة  تقدمت 
العامة  الجامعة  رفضت  لقناعتها  وتطبيقا  مهمة،  وظائف  يف  يعملون 
للنفط الطلب، األمر الذي أثار حفيظة اإلدارة وغضبها باعتبار أن االتحاد 

متمسك يف التصدي ملامرستها.

هذه قصة الفصل 21 الذي بات سيفا مسلطا عىل رقاب العامل ويستغله 
األعراف للخروج من أزماتهم ومشاكلهم الذين تسببوا هم فيها، وجعلوا 
هم  يكونوا  مل  أزمات  مسؤولية  يتحملون  فداء  وأكباش  رهينة  العامل 

املتسببون فيها.
* صربي الزغيدي

كيف يتمّ استغالل الفصل 21 من مجلة الشغل للتخّلص من العمال؟

شركة MIXAL RIPOLIN للدهن مثااًل

تعزية
 ببالغ الحزن واألىس تلقينا خرب وفاة شقيق 
الفرع  عضو  الهاديف  محمد  والصديق  األخ 
الجامعي للتعليم األسايس بنب عروس. وإثر 
املوسعة  األرسة  تتقدم  الجلل  املصاب  هذا 
االخ  إىل  التعازي  بأحّر  الشعب  لجريدة 
محمد وإىل كل العائلة راجني من الله تعاىل 

أن يسكن الفقيد فسيح جنانه وأن يرزقهم الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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لقبول الضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصلع/ر األقىص  التاريخ 

فتح  ومكان  تاريخ  العروض 

العروض

مثن  خالص  طريقة 
اللزمة

مدة التسويغ

السوق1
األسبوعية

حامم بورقيبة

الخميس 2021/09/30 عىل 4700,000470,000 يوم 
البلدية  بقرص  10 صباحا  الساعة 
اليوم  نفس  يف  العروض  وتفتح 
ونصف  العارشة  الساعة  عىل 

صباحا

يدفع كامل الثمن دون 
 48 أجل  يف  تقسيط 

ساعة من الفوز بالبتة

من  واحدة  سنة 
2022/1/1

إىل 2022/12/31

الحامم الشعبي
بورقيبة/ حامم 

عني دراهم

الخميس 2021/09/30 عىل 11600,0001160,000 يوم 
البلدية  بقرص  10 صباحا  الساعة 
اليوم  نفس  يف  العروض  وتفتح 
ونصف  العارشة  الساعة  عىل 

صباحا

الثمن  كامل  يدفع  يقع 
أجل  يف  تقسيط  دون 
الفوز  من  ساعة   48

بالبتة

من  واحدة  سنة 
2022/1/1

إىل 2022/12/31

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية الخمايرية

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل
يترشف رئيس بلدية الخاميرية بإعالم العموم إلجراء بتة عمومية للمرة األوىل عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة 

بالجدول التايل:

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة 
افالس تقديم عروضهم لإلدارة البلدية حسب البيانات التالية:

1 ـ العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل األسواق )خاصة باملشاركني يف الفصل عدد1(
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل 
الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مسلم من قابض املالية بعني دراهم.
2 ـ العرض املايل:

3 ـ يتضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح
يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص 
معاليم السوق االسبوعية بحامم بورقيبة بالنسبة للفصل االول وتسويغ حامم شعبي بالنسبة للفصل الثاين ترسل ظروف الرتشح بالربيد مضمون 

الوصول او بالربيد الرسيع باسم السيد ريس بلدية الخاميرية 8136 حامم بورقيبة او تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل اثبات.
ويكون آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة العارشة صباحا )10٫00(.

يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويُْسمح للمشاركني او من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية 
يوم الخميس 2021/09/30 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا )10٫30(.

وللمزيد من االرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية اثناء توقيت العمل االداري )الهاتف/ الفاكس: 78654160(.

العودة المدرسية:

مشاكل بالجملة لعملة املدارس 
االبتدائية

الرتبية  العامة لعملة  العام للجامعة  الكاتب  العطواين  قال األخ لطفي 
إن عملة املدارس االبتدائية يعانون مشاكل بالجملة تسببت فيها الوزارة 

األمر الذي كانت له تداعيات عىل مستوى العودة املدرسية.
وأكد األخ العطواين يف حديث لـ»الشعب« أن الوزارة غري جدية يف ما 

يخص تعويض العملة الذين أحيلوا عىل رشف املهنة، كام أنها تراجعت عن تفعيل محرض االتفاق 
الخاص بالعودة املدرسية، وأيضا انقلبت عن االتفاق الخاص باالنتدابات بالتعاقد بعد االتفاق 

عىل انتداب بصيغة التعاقد لـ 500 عامل للسنة الدراسية 2020 - 2021.
األخ العطواين طالب الوزارة بتفعيل محارض االتفاقيات املربمة ونّدد بسياسة املامطلة والتسويف 

التي تتبعها مؤكدا التمسك بتطبيق مدونة الخطط وحّث املديرين عىل احرتامها.
* صربي الزغيدي

مرحبا أنوار الزغيدي

ازدان فراش صديقنا ناظم الزغيدي وزوجته نجاة امليك مبولودة بهية 
الطلعة سمياها عىل بركة الله:

أنوار
وبهذه املناسبة يتقدم قسم اإلعالم والنرش باالتحاد العام التونيس للشغل 

واألرسة املوسعة لجريدة الشعب وموقع »الشعب نيوز« لكافة عائلتْي 
الزغيدي وامليك بأجمل التباريك راجني ألنوار طول العمر بني أحضان 

والديها األكرمني.  

في صفاقس

إضراب يف البرتولية 
للخدمات

سياسة  جراء  بنجاح  إرضابهم  الصناعية  للخدمات  البرتولية  أعوان  نّفذ 
التعسف املتعّمدة مع طرد العامل وترشيد العائالت عىل خلفية تأسيسهم 

نقابة أساسية ترعى حقوقهم االجتامعية.
النقابات  وأعضاء  الجامعية  والفروع  التنفيذي  املكتب  أعضاء  ساند  وقد 
استعداد  عىل  أنهم  أكدوا  كام  مطلقة  مساندة  اإلرضاب  هذا  األساسية 
لخوض إرضابات قطاعية وجهوية كدعم ألعوان هذه املؤسسة املطردوين 

ومن أجل حّقهم النقايب.
* محمد/ع

مكتب جديد للفرع الجامعي للتعليم 
األساسي بنب عروس

انعقد يوم الجمعة 10 
سبتمرب 2021 مؤمتر 

الفرع الجامعي للتعليم 
األسايس بنب عروس 

بإرشاف االتحاد الجهوي 
للشغل وبحضور الجامعة 

العامة للتعليم األسايس 
وقد انتهت أشغال املؤمتر 
بانتخاب املكتب اآليت: عز 
ا  الدين الزنايدي كاتبا عامًّ

وعبد الجليل العوايس، محمد الهاديف، إكرام الحليوي، عبد الرزاق غامني، رضا الخرضاوي ورضوان السعيدي )أعضاًء(.
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الصحة  ظروف  غياب  إىل  التنبيه  تّم  أن  سبق  أنه  محدثنا  وأكد 
والسالمة يف ذلك املكان وان الخطر قائم وقد خلف العديد من الضحايا 
يف صفوف العامل. وأضاف أن هذه املرة تسببت يف وفاة أحد الرعاة 

هناك من أبناء املنطقة الذي صعق بالكهرباء وتويف عىل عني املكان.
وشّدد األخ الطيب البحري عىل أنه حان الوقت التخاذ اإلجراءات 
للعامل  تهديدا حقيقيا  التي صارت تشكل  املقاطع  الالزمة بخصوص 
وللمواطنني أيضا٬ وأنه من الرضوري أن تتحرك املصالح املعنية صلب 
الجهات املختصة من طب الشغل والشؤون االجتامعية وغريها لتوفري 

الحامية وللقيام بالرقابة الالزمة حتى ال نخرس أرواحا أخرى.
ومن أهّم املطالب التي رُفعت توفري حّد أدىن من العمل يف ظروف 
الئقة، والنظر اىل ظروف العامل الذين ال يحصلون عىل أبسط حقوقهم.

ويطلق عاّمل املقاطع يف جهة القريوان صيحة فزغ حول واقع الصحة 

والسالمة املهنية التي تهدد حياتهم وصحتهم بشكل يومي نتيجة عدم 
التي  املعدات  فإن  معاينته  متت  ما  وحسب  سنوات.  منذ  تجديدها 
املقاطع قد تآكلت حقا وهو ما يجعل  الحفر والتكسري يف  تعمل يف 
العمل رحلة يومية من الخطر واملوت. وقد تسبّبت تلك اآلليات يف 
حوادث شغل خطرية للعديد من العامل وكذلك املواطنني الذين ميرون 

صدفة من ذلك املكان.
وقد أجمع عامل املقاطع عىل أن العمل هناك يفتقد رشوَط الصحة 
والسالمة املهنية وأن األعراف يسعون إىل اإلنتاج والربح بأقّل تكلفة 
ممكنة وإن كان ذلك عىل حساب العامل وصحتهم. فالعامل يعملون 
بآليات حفر ال تتوفر فيها أدىن رشوط الصحة والسالمة نتيجة التهالك 

والتقادم وهو ما يفرس تضاعف حوادث الشغل الخطرة.
كام أن عديد األعراف يف املقاطع يرتصدون صفقات بيع اآلليات من 
أو يف جهات أخرى من أجل رشائها  الجهة  املقاوالت يف  ِقبَِل رشكات 
اإلنتاج  دورة  يف  وإدخالها  بخس  بثمن 
والغريب  للخطر.  العامل  حياة  معرضني 
يف األمر هو أن البعض يحصل عىل قروض 
املتهالكة  اآلليات  هذه  رشاء  بعنوان 
والقدمية عىل أساس أنّها جديدة يف تجاوز 
ضعف  مستغلنّي  واألعراف  القوانني  لكل 

الرقابة عليهم.   
السجن أرحم من العمل

عام  كاتب  قال  املوضوع  هذا  وحول 
نقابة املقاطع بالهوارب األخ وليد التياهي 
إن هناك العديد من االخالالت عىل غرار 
آالت الحفر التي تعمل دون مكابح ودون 
املكشوفة  الكهرباء  وأسالك  واٍق،  بلّور 
الصالح  املاء  غياب  اىل  إضافة  واملمزقة، 
للرشاب هناك وعدم وجود دورات مياه 

يف املكان.

الخطرية،  املغامرة  مبثابة  املقاطع هو  العمل يف  ان  املتحدث  وأكد 
فطوال ساعات تعيش يف رعب حقيقي ألنك ويف كل لحظة تشعر انك 
لن تعود اىل عائلتك ساملا، فإما أن متوت أو تصاب بعاهة دامئة نتيجة 

الالمباالة واإلهامل الذي يعيشونه يف املقاطع.
واعترب العامل يف املقاطع أن السجن الذي يوجد قبالة املقاطع أرحم 
الرعاية  توفري  يتّم  هناك  األقل  عىل  ألنه  عملهم  من  إليهم  بالنسبة 
والعناية للمساجني ويتّم توفري الحامية لهم، بينام يف املقاطع إما أن 

تعيش أو متوت ال يشء يتغري ولن يهتّم لذلك أحد.
من جهته، قال الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بالقريوان األخ 
يشكل  بات  الذي  املكان  هذا  يف  تفاقمت  املآيس  ان  السبوعي  سيد 
للسالمة  التام  الغياب  بسبب  واملواطنني  العامل  عىل  حقيقيا  خطرا 

املهنية وللصيانة.
وأضاف محدثنا أنه متّت الدعوة إىل جلسة عىل مستوى عاٍل تتمحور 
حول السالمة املهنية املغيبة يف املقاطع، موضحا ان الصيانة منعدمة 
متاما للتجهيزات املوجودة يف املكان. باإلضافة إىل االسطول امليكانييك 
املتهرئ، وانهيار املنظومة البيئية يف املنطقة. وقال إن املقاطع تحولت 

من وسيلة اىل التنمية يف الجهة اىل مصدر للخطر عىل حياة الناس.
واكد األخ السيد السبوعي أن ما يعّمق االزمة يف املقاطع إضافة اىل 
كونها مصدر خطر، هو ان العامل يعانون من الظلم وهضم الحقوق 
بأبسط  يتمتعون  ال  أنهم  كام  ضعيفة  الشهرية  رواتبهم  أن  باعتبار 
بعض  وتحيّل  الشغلية  القوانني  عىل  االعتداء  اىل  بالنظر  حقوقهم 
األعراف عىل العاملني وحرمانهم من منح الساعات اللّيلية واعتامدهم 
عىل التشغيل الهّش وعدم تعويض العامل املتقاعدين، وتشغيل عدد 
من العامل ألكرث من 16 ساعة يوميا إضافة اىل الطرد التعسفي ضّد كّل 

من يطالب بحقه ويطالب بحاميته. 
وأكد محدثنا عىل أن وجودهم خالل هيئتهم اإلدارية يف املقاطع 
هو القرب من العامل وإيصال رسالة لهم ان االتحاد معهم وان دوره 
هو سامع مشاغلهم والدفاع عن حقوقهم، مع االشتغال عىل التعبئة 

والتأطري.

لقطاع  إدارية  هيئة  املنقيض،  األسبوع  اخر  انعقدت   
البناء يف والية القريوان. ويف حركة تضامنية مع عامل املقاطع 
ومع املتساكنني املهّددين يف تلك الجهة، تّم عقد الهيئة هذه 
املرة يف املكان الذي بات خطرا عىل كل من يقرتب منه وهو 

مقاطع الحجارة بالهوارب من والية القريوان.
وقد أفادنا الكاتب العام للجامعة العامة للبناء واالخشاب 
األخ الطيب البحري انه وبالنظر اىل رمزية ما يحدث يف الجهة 
اإلدارية  هيئتهم  عقد  تقرر  القريوان،  مقاطع  يف  وتحديدا 
هناك يف قلب املقاطع التي باتت متثل مصدر خطر ال عىل 

العاملني فقط وامنا عىل املتساكنني املحاذين للمقاطع.

       هيئة إدارية في مقاطع الحجارة بالهوارب:

 مخاطر بالجملة، أعمال شاقة بآليات مهرتئة، غياب للحماية 
وصمت مريب للسلط املعنية

* حياة الغامني/صور منترص العكرمي

اتفاق إيجابي
 

جرت صبيحة يوم الثالثاء جلسة عمل وإمضاء محرض اتفاق لعامل مقاطع 
قرنبالية )رشكة املواد واألشغال العمومية بحضور االخ الطيب البحري الكاتب 
العام للجامعة للبناء واألخشاب واالخ كامل السوييس عضو االتحاد الجهوي 
النقابة األساسية واالتحاد املحيل للشغل بقرنبالية من  بنابل وأعضاء  للشغل 
جهة وإدارة الرشكة بإرشاف  رئيس مجلس اإلدارة السيد أحمد بوزقندة هذا 
يضمن  سليم  اجتامعي  مناخ  إطار  يف  والعمل  التعاون  عمق  يؤكد  االتفاق 
دميومة املؤسسة واستقرار العامل ومجهودات  متواصلة من الجامعة العامة. 
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اإلصالح الرتبوي وتكافؤ الفرص!
 كشفت األرقام واملعطيات املعلنة يف هذه الفرتة التي تشهد انطالق السنة 
الدراسية الجديدة من خالل دراسة اعدها املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية 
واالجتامعية حجم الصعوبات واالخالالت التي تعيشها املنظومة الوطنية للتعليم 
والتكوين مبا جعلها تفقد الكثري مام كانت توفره من فرص لكافة ابناء الشعب 

لتغري أوضاعهم نحو االفضل وهو ما بات يعرف الحقا باملصعد االجتامعي.
حجم  تقلص  من  بداية  اإلخالالت  هوة  اتساع  السنوات  مرور  مع  وازداد 
يف  الواحد  التلميذ  كلفة  يف  ارتفاع  ذلك  عن  وترتب  سابقة  فرتات  يف  امليزانية 
مختلف املستويات التعليمية يف ظّل تراجع مستوى املعيشة لدى أغلب الرشائح 
االجتامعية التي كانت اىل وقت قريب محسوبة عىل الدرجة املتوسطة الطامحة 
إىل االفضل إال أن الحاصل حاليا هو تدحرجها نحو االسفل جرّاء األزمة االقتصادية 

املتواصلة عىل مدى العرشية املاضية.
يواجهون  الذين  التالميذ  دائرة  االقتصادية  األوضاع  تلك  بسبب  وتوسعت 
صعوبات داخل املؤسسات الرتبوية بداية من توفر اللوازم األساسية التي متكنهم 
من متابعة الدروس اضافة إىل بقية الرضوريات األخرى ومن هنا تصاعدت أرقام 
ألف( سنويا وال   100( الف  مائة  إىل حد  إذ وصلت  الدراسة  ملقاعد  املغادرين 
يستبعد الخرباء أن تعرف تلك األرقام ارتفاعا يصعب التحّكم فيه إذا مل يتّم األخذ 
بجدية األسباب التي عطلت الدور الحقيقي للمنظومة الرتبوية التي اصبحت اكرث 
التصاقا بصورة سلبية ال تشجع الناشئة عىل اإلقبال عليها والرغبة يف عدم التخيل 
عنها كمصعد ظّل لعقود رافعة للطبقات الضعيفة نحو مستويات معيشية أفضل.

طبقات  من  التالميذ  بني  الفوارق  طغيان  يف  السلبية  الصورة  تلك  وتجلّت 
اجتامعية مختلفة إذ بات من الصعب عىل التلميذ املنتمي اىل عائلة فقرية وحتى 
الرضوريات  لغياب  الدراسة  متابعة  من  متكنه  التي  الخطوة  يجد  ان  املتوسطة 
الواجب توفرها حتى تكون له القدرة عىل مسايرة مستوى التالميذ من عائالت 
مرتفهة ماديا ذلك أن املعطيات األخرية تبني ان رشيحة التالميذ الفقراء تتسع من 
سنة إىل اخرى دون ان تتخذ الخطوات واالجراءات من قبل الدولة لوضع حّد 
ملثل هذه االخالالت التي رضبت يف العمق الرهان الذي كان يف صدارة اولويات 
يرى يف  كان  الذي  بورقيبة  الحبيب  الزعيم  إىل مرشوع  استنادا  االستقالل  دولة 
املؤسسة الرتبوية العمومية أساس املجتمع الذي يرنو إىل تثبيت عقليته وحداثته 
ليكون ضمن كوكبة الدول املتطورة املاسكة بناصية العلم وتحصينه من كّل ما 
يجذبه إىل املاضوية والتمسك بتالبيب البايل من االفكار املكبلة للعقول الباحثة 
الحياة  بواقع  لها  لفتاٍو ال صلة  العلمية وال  التجارب  اىل  املستندة  الحقائق  عن 

ومتغرياتها املتسارعة والتي تقاس بالثواين.
الدراسة املذكورة يف عالقة باملؤسسات  إليها  التي أشارت  إن تردي األوضاع 
دائرة حفظ  انحرست يف  التي  الرتبوية  املنظومة  منعكسا عىل  اصبح  التعليمية 
املعلومات وتكرارها دون أدىن فهم أو متحيص يف معانيها مبا جعلها عملية روتينية 
مملة للتمليذ واملريب ال جديد فيها وال روح مجددة بل األسلوب نفسه باألدوات 
من  املنظومة  هذه  مثل  تفرزه  مبا  عالقة  يف  خاصة  للجميع  معلومة  والنتيجة 
ترسبات يف تشكيل شخصية الفرد باتجاه االنغالق والتقوقع ورفض اآلخر املختلفة 
وهذا ما تتزايد مالحظته يف الفضاءات العامة وكيفية التعاطي مع من يطرح فكرة 

أو رؤية او تصورا مغايرا.
العمرية  بالرشيحة  السنوات األخرية متصلة  يتواتر من احداث يف  ما  ولعل 
املعنية باملرحلة التعليمية واملتّسمة بسلوكات انحرافية وتزايد أعداد املتورطني 
يف اعامل العنف والشبكات اإلجرامية املشاركة يف عمليات الهجرة غري النظامية 
)الذين متكنوا من الوصول إىل السواحل االيطالية أو الذين فشلوا( وأعداد مهّمة 
منهم قُّص تبنّي أن املنظومة الرتبوية اصبحت بعيدة عن الدور املطلوب منها بل 
هي باتت فاعال سلبيا من خالل إقصاء أبناء الفئات املهمشة والفقرية من مواصلة 
واالنغامس  العمومية  الرتبوية  للمؤسسة  املبكرة  املغادرة  إىل  ودفعهم  الدراسة 
يف الهامش املجتمعي وهذا له كلفة أوال عىل مستقبل أعداد كبرية من الناشئة 
واليافعني بالتيه والضياع يف دروب الحياة اليومية دون أن يكرتث بهم أحد وأولهم 
الدولة ومؤسساتها باعتبارها الراعية ملسار منظومة التعليمية عليها ضامن تكافؤ 
إىل  تصل  والتي  املنظومة  لفشل هذه  املادية  القيمة  وثانيا  الجميع  بني  الفرص 
ألف مليون دينار وبالتايل فإننا يف مرحلة نزيف متواصل للموارد البرشية واملادية 
طاملا أن املاسكني بالسلطة مل يضعوا املرشوع الرتبوية يف صدارة برنامج التأسيس 

للمستقبل.

التونسيني  ان  للشك  مجاال  يدع  ال  مبا  تأكد 
املالية(  االمكانيات  ميلكون  من  )يعني  امليسريين 
التعليم الخاص وزادت الظاهرة يف الرتسخ  يحبذون 
حيث   19 كوفيد  وزمن  الثورة  بعد  ما  سنوات  يف 
عرف االقبال عىل التعليم الخاص اقباال متزايدا وهو 
ما  والتعليم  الحضانة  يف  االبناء  وضع  منذ  تأكد  ما 
قبل الرتسيم أي يف التعليم الرسمي كام يقال اذ نجد 
هذه املؤسسات تستقبل او لنقل تستقطب 90٪ من 
االطفال وهو ما يقود حتام إىل التسجيل يف منظومة 
التعليم الخاص اما عن اسباب العزوف عن التوجه 

األستاذ  فيلّخصها  العمومي  التعليم  منظومة  نحو 
منري حسن يف تردي الظروف التعليمية وعدم جودة 
يف  حاليا(  األسايس  يسمى  )ما  االبتدايئ  يف  التعليم 
املدرسة العمومية ماّم أدى إىل توجه العديد من ابناء 
ظاهرة  وهي  الخاص  التعليم  اىل  املتوسطة  الطبقة 
اضافة  والعايل  والثانوي  االعدادي  كذلك يف  منترشة 
اىل ارتفاع نسبة االنقطاع املدريس وضعف تشغيلية 
خريجي مؤسسات التعليم العمومي مام دفع الكثري 

من االولياء إىل تعليم أبنائهم يف املدارس الخاصة.
* محمد/عزيز

ماذا يعني االقبال املكثف 
عىل التعليم  اخلاص؟

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

هجرة 90 ألف معلم وأستاذ ثانوي وجامعي
سّجلت منظومة التعليم يف تونس خالل 10 سنوات االخرية هجرة اكرث من 90 ألف معلم واستاذ ودكتور جامعي، كام ان جائحة 
كورونا اثرت كثريا يف املنظومة اذ ان املعدل الفعيل أليام الدراسة اصبحت يف حدود 131 يوما سنة 2020 و80 يوما سنة 2021 من 
جملة 180 يوما دراسيا فعليا اي انه تّم تسجيل نقص بـ 166 يوما منذ بداية الجائحة كام ارتفع عدد مؤسسات التعليم الخاص بنسبة 
488٪ لتصبح يف حدود 600 مدرسة خاصة يف املرحلة االبتدائية سنة 2021 بعد ان كان عددها 102 سنة 2010 كام كانت الزيادة يف 
حدود 355٪ تلميذ يف هذه املدارس اي ان عدد التالميذ املوجودين يف املدارس الخاصة بلغ عددهم 97٫843 ألف تلميذا كام ان 388 
معهدا ثانويا خاصا من جملة 1898 مؤسسة كام ارتفع عدد الطلبة يف التعليم العايل الخاص ليكون بنسبة 64٪ ما بني 2012 و2018 
ليصبح عدد الطلبة يف التعليم الخاص يف حدود 33٫462 ألف طالب بينام سجلنا تراجعا يف التعليم العايل العمومي بنسبة 26٪ وهو 
ما انعكس عىل نسبة التخرج يف التعليم العايل لتكون النسبة االكرب من 
التعليم الخاص بتطور قّدر بـ 193٪ فيام كان الرتاجع يف التعليم العايل 
مدرسة   500 من  اكرث  وجود  تسجيل  تم  كام   ٪9٫1 بنسة  العمومي 
ابتدائية غري مزودة باملاء الصالح للرشاب وهو ما يعني ان نسبة ٪50 

من املدارس يف الواليات الداخلية ال يوجد فيها ماء صالح للرشاب.
*ص/م

التعليم
 في أرقام:

500 مدرسة 
ابتدائية بال ماء
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أرقام وإحصائيات...
يبلغ عدد امللتحقني باملؤّسسات الرتبوية للموسم 
من  التالميذ  إىل  بالنسبة   2022-2021 الدرايّس 
و343  ألفا  و314  مليون   2 األصناف  مختلف 
تلميذا منهم 52,5 باملائة من اإلناث، يف حني بلغ 
وإطارات  مدرّسني  من  الرتبويني  الفاعلني  عدد 
تربوية وعملة قرابة 230 ألفا، ومن ضمن األرقام 
منذ  الرتبية  وزارة  قدمتها  التي  واإلحصائيات 
يومني، ارتفاع عدد التالميذ املسجلني يف املؤسسات 
الدرايس  باملوسم  مقارنة  املوسم  هذا  الرتبوية 
املايض 2020-2021 بنحو 65 ألَف تلميذ، ويتوزع 
التالميذ عىل 1 مليون و232 ألفا و660 تلميذا يف 
التعليم االبتدايئ، و1 مليون و21 ألفا و274 تلميذا 
باملرحلتني اإلعدادي والثانوي منهم أكرث من 113 

ألَف تلميذ بأقسام الباكالوريا.
يذكر أيضا أن ميزانية الوزارة لسنة 2021 تطّورت 
يف  املرصودة  بامليزانية  مقارنة  باملائة   3.3 بنسبة 
2020 حيث بلغت 6.743.010 مليون دينار ومع 
التحديات  إىل  نظرا  كافية  غري  ميزانية  فهي  ذلك 
تعليمية  ومؤّسسات  مدارس  خلق  ومتطلبات 

جديدة.
تزويد السوق بالكتب املدرسية

أكد وزير الرتبية فتحي السالويت أن املركز الوطني 
البيداغوجي متكن من توفري 99.06 % من الكتب 
 11 توفري  تّم  إذ  الالزمة،  بالكميات  املدرسية 
و500  مليون   11 ضمن  من  كتابا  و454  مليون 
كتاب يجب توفريه من قبل وزارة الرتبية للتالميذ 
.وأشار   2022/2021 املدرسية  العودة  أجل  من 
عنوانا   174 بني  من   172 توفر  إىل  الرتبية  وزير 
االقتصاد  مادة  يف  كتابني،  باستثناء  املكتبات  يف 
للسنة الثانية والسنة الثالثة، ومن املنتظر أن يتّم 
تزويد املكتبات بهذين الكتابني موىف شهر سبتمرب، 
الوطني  املركز  يبذلها  التي  لكن، رغم املجهودات 
املدرسية،  بالكتب  السوق  تزويد  يف  البيداغوجي 
السنة  انطالق  قبل  العناوين  جميع  وتوفري 
األساسية  املستلزمات  هذه  توزيع  فإن  الدراسية، 
وهي  الجهات،  وبني  املكتبات  بني  مختالّ  يظل 
اقتنائهم  عند  األولياء  منها  يعاين  التي  املعضلة 
هذا  مدرسية،  عودة  كل  مع  املدرسية  األدوات 
التي تزدهر يف هذه  االحتكار  فضال عن عمليات 
إىل  املدّعم،  بالكراس  يتعلّق  ما  يف  خاصة  الفرتة 
جانب الظاهرة التي غزت األسواق التونسية منذ 
عقود واملتمثّلة يف إغراق األسواق من قبل املهّربني 

ومنتهية  املصدر  مجهولة  املدرسية  باألدوات 
الصالحية.

ويف عالقة بالكتب املعتمدة لهذا املوسم الدرايس 
عىل  الدراسية  املستويات  جميع  حافظت  فقد 
متت  وقد  الفارطة،  السنة  من  نفسها  العناوين 
تعديل  عىل  وزارية  جلسة  خالل  أيضا  املصادقة 
بقيمة  أّي   8.36% بنسبة  املدريس  الكتاب  مثن 
مليم   500 وأقصاها  مليم   100 أدناها  مالية 
مستوى  أقل  كتاب  سعر  ليصبح  الواحد،  للكتاب 
درايس أي السنة األوىل ابتدايئ بعد التعديل 8100 

درايس  مستوى  يف  كتاب  سعر  أصبح  فيام  مليم، 
أي سنة ثالثة ثانوي شعبة تقنية بعد التعديل 52 
دينارا تخّص 13 كتابا مثلام رّصح بذلك مدير عام 

املركز الوطني البيداغوجي سهيل عنان.

وزارة النقل عىل الخط...
النقل  وزارة  أعلنت  املدرسية  العودة  مع  تزامنا 
أنه تّم تجهيز ما ال يقّل عن 92 عربة مرتو و 12 
أفضل  تأمني  أجل  من  م   - ج  ت-  للخط  قطارا 
املدرسية  العودة  مبناسبة  للجميع  التنقل  ظروف 

والجامعية.
 14 يوم  النقل  وزير  شقشوق  معز  أدى  وقد 
سبتمرب 2021 زيارة تفقدية إىل جملة من املرافق 
والفضاءات التابعة لرشكة نقل تونس للوقوف عىل 
مدى االستعداد للعودة املدرسية والجامعية 2021 
املال  الحفاظ عىل رأس  - 2022، وأوىص برضورة 
بها  النهوض  أجل  من  تونس  نقل  لرشكة  البرشي 
االقتصادي  بدورها  اضطالعها  استمرارية  وضامن 
املركزي  للمقر  معاينته  لدى  داعيا   واالجتامعي، 
رضورة  إىل  الحديدية،  بالشبكة  الجوالن  لتسيري 
إيجاد حلول عاجلة لتمويل مرشوع تجديد عدد 
من عربات املرتو القدمية واالستثامر يف منظومات 
األهّمية  السالمة  عنرص  إيالء  مع  متطورة  رقمية 
مالمئة  عمل  ظروف  توفري  عن  فضال  القصوى 
النقل  لوزارة  بالغ  يف  جاء  مثلام  األعوان،  لكافة 

واللوجستيك.
إىل   6 املرتو رقم  النقل عىل منت  تحّول وزير  كام 
باملروج  للرشكة  التابعة  التجارية  الوكالة  مقّر 
الرابع حيث عاين ظروف بيع االشرتاكات املدرسية 
والجامعية موصيا باإلرساع يف رقْمنة عمليات بيع 
االلكرتوين  الدفع  منظومة  واعتامد  االشرتاكات 
وتبسيط اإلجراءات بهدف تطوير املجال التجاري 
حياة  وتسهيل  اإليرادات  يف  والرتفيع  للرشكة 

املواطن.
... ووزارة الداخلية

ومن جهتها، دعت وزارة الّداخليّة كافّة مستعميل 
والتّقيّد  القانون  بتطبيق  االلتزام  إىل  الطّريق 
بقواعد الجوالن واحرتام مبادئ الّسالمة املروريّة، 
وذلك مبناسبة انطالق الّسنة الّدراسيّة والجامعيّة 
-2021 2022 بداية من أمس األربعاء 15 سبتمرب 
حركة  ستشهدها  التي  للكثافة  واعتبارا   ،2021
شّددت  الكربى  واملحاور  الطّرقات  بعديد  املرور 
التّقيّد  رضورة  عىل  لها،  بالغ  يف  الّداخليّة  وزارة 
املروريّة  الّسالمة  مبادئ  واحرتام  الجوالن  بقواعد 
وخاّصة منها :رضورة استعامل حزام األمان وعدم 
باملجاوزة  القيام  الّسعة واالمتناع عن  اإلفراط يف 
أثناء  الجّوال  الهاتف  استعامل  وتجّنب  املمنوعة 
معّدة  غري  وسيلة  يف  ركّاب  نقل  وعدم  الّسياقة 
للغرض.وجوب ترك مسافة األمان أثناء املتابعة يف 

الّسري.
كّل  وضع  تّم  أنه  عىل  الّداخلية  وزارة  وأكدت 
إلرشاد  الرّضوريّة  والبرشيّة  املاديّة  االمكانيّات 
عند  وميكنهم  الطّريق  مستعميل  ومساعدة 

مليون   2 يقارب  ما  أمام  أبوابها  تربوية  مؤّسسة   6130 قرابة   2021 سبتمرب   15 األربعاء  أمس  يوم  فتحت 
و500 ألف تلميذ وتلميذة يف مختلف جهات البالد لتأمني السنة الدراسية الجديدة 2021/2022، ورغم اإلجراءات 
التنظيمية للوقاية من اإلصابة بفريوس كورونا والتي رشعت وزارة الرتبية يف التخطيط لها منذ شهر جانفي 2021 
استعدادا لهذه العودة، فإن مخاوف األولياء من هذا الفريوس اللّعني اختلطت مبشاعر الفرح لدى التالميذ، كام 
أن هذه العودة املدرسية مل تتخلّص كعادة سابقاتها من اإلشكاليات التي أصبحت مزمنة وخاصة منها البنايات 
املهرتئة لعدد كبري من املؤسسات الرتبوية وانتشار األدوات املدرسّية املهّربة وابتالع السوق الّسوداء للكّراس املدّعم 
واالرتباك السنوي يف الكتب املدرسية... وغريها من اإلشكاليات التي أصبحت جزءا رئيسّيا مع كّل موسم درايس 

جديد.
حّتمت جائحة كورونا عىل جميع الفاعلني يف املنظومة الرتبوية اعتامد ما يعرف بالتدريس بنظام األفواج يف 
السنة الدراسية املاضية وهو ما أحدث إرباكا عىل نظام السري العادي للدروس سواء لإلطار الرتبوي أو للتالميذ، 

ومثلام أكد مدير عام الدراسات والتخطيط ونظم املعلومات بوزارة الرتبية السيد بوزيد النصريي، فقد كان لنظام 
توزيع  إعادة  يف  اإلدارة  إرباك  عن  فضال  املايض،  املوسم  يف  للتالميذ  العلمية  املكتسبات  سلبّي عىل  أثر  األفواج 
ويأيت  املوسم،  لهذا  االستثنايئ  الّتميش  إلغاء هذا  تّم  الرتبوي، ولذلك  اإلطار  وإنهاك  الدروس  الجداول ومواقيت 
هذا القرار بعد تطعيم اإلطار الرتبوي بالتالقيح ضّد فريوس كورونا بنسبة تناهز 70 باملائة من امللّقحني يف صفوف 
املدّرسني ، ستعمل عىل بلوغ نسبة متقدمة جدا من تلقيح التالميذ والفاعلني الرتبويني من مختلف الفئات العمرية 
املستهدفة، يف انتظار استكامل تلقيح البقية ممن تخلّفوا عن موعد التلقيح، لكن هذا ال مينع من تزايد مخاوف 
األولياء واإلطارات الرتبوية والتالميذ من موجة جديدة من هذا الفريوس خاصة أن االكتظاظ داخل املدارس ويف 
األقسام مؤرّش خطري، كام أن وسائل الوقاية للتوخي من هذا الفريوس ليست متاحة لجميع املؤسسات الرتبوية، 
رغم سعي وزارة اإلرشاف إىل التخفيف قدر اإلمكان من كثافة التالميذ داخل الفصول ذلك لضامن أكرب حّد من 

التباعد الجسدي وتعقيم املؤّسسات الرتبوية وتوفري وسائل الوقاية الصحية خاصة ألبناء العائالت املعوزة.

رغم تدخل جميع األطراف:

اإلشكاليات املزمنة أصبحت جزءا من العودة املدرسية
* ناجي الخشناوي/صور منترص العكرمي

انتفاع 360 ألف تلميذ وتلميذة و20 ألف 
طالب وطالبة بمساعدات اجتماعية
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إدارة رشطة  التّالية:  األرقام  عىل  االتّصال  الّضورة 
املرور: 71.343.201، املركز الوطني لإلرشاد للحرس 
الوطني: 71.960.448، رشطة الّنجدة: 197، الحرس 

الوطني: 193، الحامية املدنيّة: 198.
... ووزارة الصحة أيضا

كورونا  جائحة  من  باملخاوف  متصل  سياق  ويف 
مع  تتزامن  قد  جديدة  موجة  من  التوقي  وملزيد 
العودة املدرسية، كشف السيد عيل مرابط الوزير 
الوطني  اليوم  خالل  الصحة  وزارة  بتسيري  املكلف 

الخامس للتلقيح يوم األحد 11 سبتمرب 2021، أنه 
تّم إقرار تلقيُح الفئة العمرية من 12 إىل 14 سنة 
يف املدارس اإلعدادية باالشرتاك بني الطب املدريس 
موافقة  بوثيقة  االستظهار  رشيطة  الرتبية  ووزارة 

الويّل ممضاة.
العلمية  واللجنة  الصحة  وزارة  أن  الوزير  وأعلن 
يقومان حاليا بدراسة وإعداد كيفية استعامل شهادة 
التلقيح وتاريخ انطالق العمل بها، ومن املتوقع أن 
الفضاءات  للملقحني فقط بدخول  للسامح  تهدف 

واملؤسسات  والبنوك  الكربى 
العمومية واإلدارات.

الشؤون  ووزارة   ...
االجتامعية

الشؤون  وزارة  أعلنت 
االجتامعية عىل لسان املديرة 
دخيل،  نجاة  السيدة  العامة، 
ألف   360 انتفاع حوايل  عن  
ألف  و20  وتلميذة  تلميذ 
أبناء  من  وطالبة  طالب 
والعائالت  املعوزة  العائالت 
مبساعدات  الدخل،  محدودة 
العودة  مبناسبة  اجتامعية 
املدرسية والجامعية الجديدة، 
لعدد  العامة  املديرة  وأكدت 
سيقع  أنه  اإلعالم  وسائل  من 
أو  سبتمرب  شهر  نهاية  مع 
املقبل  أكتوبر  شهر  بداية 
كل  عىل  دينارا   50 توزيع 

أبناء  من  جامعي  طالب  لكل  دينارا  و120  تلميذ 
كان  مهام  الدخل  محدودة  أو  املعوزة  العائالت 
مصاريف  ملجابهة  الواحدة،  األرسة  داخل  عددهم 
سيتّم  كام  الجديدة،  والجامعية  املدرسية  العودة 
متتيع تالميذ وطلبة أبناء العائالت املعوزة املنتفعة 
شهريا(  دينارا   180( القارة  الشهرية  باملنحة 
النقل  يف  اشرتاك  من  الدخل  محدودة  والعائالت 
بعد  الجديدة  والجامعية  الدراسية  السنة  بعنوان 

التثبت من مدى استحقاقهم لتلك املساعدات.
وزارة  ميزانية  ضمن  مدرَجة  املساعدات  وهذه   
23 مليون دينار،  الشؤون االجتامعية وتقّدر بنحو 
متأتية  أورو  مليون   10 بقيمة  متويالت  إىل  إضافة 
منظمة  بإرشاف  ترصف  للتنمية  األملاين  البنك  من 

»يونسيف«.
يوم مفتوح للنظافة يف الوسط املدريس

 15 األربعاء  أمس  يوم  املدارس  أبواب  فتح  قبل 
سبتمرب 2021 أمام عموم التالميذ لاللتحاق مبقاعد 
الدروس، نظمت وزارة الرتبية يوم األحد 12 سبتمرب 
العمومية،  الرتبوية  املؤسسات  كافة  يف  الجاري 
املدريس، مبشاركة  الوسط  للنظافة يف  يوما مفتوحا 
حملة  املدين،  املجتمع  ومكونات  واألولياء  التالميذ 
-2021 املدرسية  للعودة  االستعداد  إطار  تتنزل يف 

تربوية  مؤسسة   6500 قرابة  شملت  وقد   ،2022
فيها  تم  الجمهورية،  تراب  كامل  عىل  موزعة 
وزارة  ومصالح  املعنية  البلديات  معدات  استخدام 
التجهيز واإلسكان والبنية التحتية للقيام بالتدخالت 
األعشاب  اقتالع  غرار  عىل  املربمجة  واألشغال 
الطفيلية وإزالة األتربة وطالء الجدران، وقد سبق 
وحدة  مدير  كاهية  العايف  منذر  السيد  أعلن  أن 
الوزارة  الرتبية إىل أن  اإلحاطة باملستثمرين بوزارة 
مسح  إطالق   2021 أوت  شهر  أواخر  منذ  تولت 
شامل ملعاينة وضعية املؤسسات الرتبوية والوقوف 

عىل النقائص والثّغرات.
مواعيد العطل...

املدرسية،  العطل  روزنامة  الرتبية  وزارة  ضبطت 
وباستثناء يوم واحد سيتّم ضبطه يف اإلبان املتعلق 
ستمتد  الفطر،  عيد  وأيام  الرشيف  النبوي  باملولد 
 07 04 إىل يوم  الثاليث األول من يوم  عطلة نصف 
امليالدية  السنة  ورأس  األول  الثاليث  وعطلة  نوفمرب 
من يوم 20 ديسمرب 2021 إىل يوم 03 جانفي 2022 
فيام تنطلق عطلة نصف الثاليث الثاين من يوم 10 
 2022 سنة  نفسه  الشهر  من   13 يوم  إىل  فيفري 
 27 14 إىل غاية يوم  الثاين من يوم  الثاليث  وعطلة 

مارس 2022.

معاناة التعليم العمومي متواصلة

في شهر أكتوبر:

 توزيع 50 دينارا لكل تلميذ و120 دينارا لكل طالب

انقطاع 108 ألف تلميذ سنويا
بني  والتكوين«  للتعليم  الوطنية  »املنظومة  عنوان  تحت  حديثة  دراسة  كشفت 
للحقوق  التونيس  املنتدى  انجاز  من  وهي  اإلصالح  ورضورة  التنموي  املنوال  تداعيات 
االقتصادية واالجتامعية ان منظومة التعليم العمومي يف تونس تعرف منذ سنوات طويلة 
إذ  تعودناها،  التي  املسّكنات  عن  بعيدا  جدية  اصالح  غياب خطط  يف  حقيقية  معاناة 
تأكد انقطاع 108 ألف تلميذ وتلميذة سنويا نتيجة الفقر والتهميش وغياب املدارس عن 

مقرات السكن.
كام تتأكد مظاهر »أزمة منظومة التعليم« يف بعدين أساسيني وهام الكّمي من خالل 
وارتفاع  املدريس  والهدر  الفجئي  واالنقطاع  املردودية  وضعف  التمدرس  نسب  تقلّص 
املناهج  وضعف  التكوين  مستوى  تراجع  يف  ويكمن  نوعيا  الثاين  البعد  ليكون  الكلفة 
والطرق البيداغوجية املعتمدة إذ بلغت نسبة التمدرس لالطفال سنهم 6 سنوات ٪99٫5 
اما بالنسبة إىل الفئة العمرية من 6 ـ 16 سنة فتنخفض إىل حدود 95٫4٪ والفئة العمرية 
من 12 إىل 18 سنة فهي يف حدود 89٫9٪ وهذه املعدالت تؤكد الفئات العمرية التي 
سنويا  تعرف  التي  والجهات  االجتامعي  النوع  امام  تضعنا  كام  الدراسة  مقاعد  تغادر 

تنسب مغادرة غريبة جدا.
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تأسست جمعية التعاون واإلسعاف املتبادل ألعوان الوكالة الوطنية 
يقع  تعاونية  أول  وهي   1911 سنة  »التعاون«  جمعية  والوقيد  للتبغ 
مقرها  كان  وقد  التعاونيات  شيخ  بالتايل  وتعترب  تونس  يف  تأسيسها 
االجتامعي بشارع باب بنات ويخضع نشاطها اىل االمر العيل املؤرخ يف 
كاتبي  قرار  فيفري 1954 واىل  لـ 18  املوافق  الثانية 1373  14 جامدى 
الدولة للتصميم واملالية والصحة العمومية والشؤون االجتامعية املؤرخ 
املؤرخ يف 17 سبتمرب 1984  بالقرار املشرتك  يف 26 ماي 1961 واملنقح 
األحكام  بضبط  واملتعلق  االجتامعية  والشؤون  املالية  وزير  الصادر عن 
الجديدة  املنظومة  دخول  وبعد  التعاونيات.  للجمعيات  النموذجية 
للتامني عىل املرض حيز التطبيق بداية من سنة 2007 واملرتكزة عىل تعهد 
الصندوق الوطني للتامني عىل املرض بالنظام القاعدي االجباري من جهة 
وتعهد رشكات التامني والتعاونيات بالنظام التكمييل االختياري من جهة 
التعاون يخضع أيضا إىل قانونها  الترصف لجمعية  أخرى كام أن نشاط 
األسايس ونظامها الداخيل وباملناسبة نتقدم بالشكر والتقدير لكل الذين 
تحملوا مسؤولية اإلرشاف والتسيري ونواب الجمعية واملنخرطني وموظفي 
التعاونية من التأسيس إىل اليوم دون استثناء خصوصا أن جمعية التعاون 
ستعقد يومْي 18 و19 سبتمرب2021 جلستها العامة االنتخابية لتجديد 
ثلث أعضاء مجلس ادارتها وهودليل قاطع ورسالة قوية باحرتام جمعية 
الحلف  مبنظمة   1930 سنة  منذ  اقرارها  تم  التي  للمبادئ  التعاون 
الدويل للتعاونيات والتي تأّسست سنة 1895 بلندن وتتمثل أهم هذه 
الذاتية  واالدارة  الدميقراطية  واالدارة  املفتوح  العضوية  باب  يف  املبادئ 
والحياد الديني والسيايس و..... فمقتضيات االدارة الدميقراطية للتعاونية 
تستوجب التقيد بأهم الياتها أال وهي الية االنتخاب لكل اعضاء مجلس 
التعيني.  الية  عرب  التعاونية  ادارة  ملجلس  العضوية  حق  منح  ال  االدارة 
املصادقة  بعد  العمل خصوصا  به  الجاري  الترشيع  احرتام  عىل  وحرصا 
التعاون  ترسيم جمعية  تّم  واالجتامعي  التضامني  االقتصاد  قانون  عىل 
يف  تسجيلها  يقع  تعاونية  جمعية  كأول  للمؤسسات  الوطني  بالسجل 
براءة  بشهادة  الجمعية  متتع  إىل  وإضافة  الجمعيات  من  الصنف  هذا 
الذمة والسالمة الجبائية من اإلدارة العامة لالداءات والصندوق الوطني 

للضامن االجتامعي.

شفافية التصرف والحوكمة 
حرص مجلس ادارة »التعاون« منذ انتخابه بصفة دميقراطية ونزيهة 
»التعاون«  جمعية  لنشاط  السليم  الترصف  قواعد  باحرتام   2013 سنة 

واستجابة  املالية  عملياتها  شفافية  وضامن 
العامة لسنة 2014 فلقد  الجلسة  لتوصيات 
املالية لحسابات  الرقابة  تّم تدعيم منظومة 
مراقبي  هيكل  إىل  إضافة  التعاون  جمعية 
نواب  من  املنتخبني  الجمعية  حسابات 
التعاونية وألول مرة منذ تأسيسها من خالل 
محاسب  خبري  مع   2015 سنة  منذ  التعاقد 
ملراقبة والتدقيق يف القوائم املالية للجمعية 
املطابة  اوعدم  باملطابقة  عليها  واملصادقة 
القوائم  جميع  خضعت  حيث  اوبتحفظ 
املالية للتدقيق املعمق من الخبري املحاسب 
لقواعد  املطابقة  شهادة  مع  ختمها  وتم 

الترصف املايل واإلداري السليم والتي حظيت كذلك مبصادقة الجلسات 
العامة العادية التي انعقدت يف الغرض سنة 2018 وسنة 2019 وعمال 
بالترشيع الجاري به العمل متّت إحالة التقارير املالية املصادق عليها من 
الجلسات العامة العادية للتعاونية والخبري املحاسب بصفة منتظمة اىل 
الهيئة العامة للتامني لوزارة املالية باعتبارها سلطة االرشاف الرقابية عىل 

نشاط ترصف للجمعيات التعاونية.

التصرف والقوائم المالية
تجدر اإلشارة اىل ان القوائم املالية لسنوات الترصف األخرية لجمعية 
جميع  نشاط  عىل  كورونا  جائحة  وانعكاسات  تداعيات  ورغم  التعاون 
املؤسسات فلقد تم االنتهاء من اعداد القوائم املالية وهي حاليا موضوعة 
عىل ذمة الخبري املحاسب للتدقيق واملراقبة وما إن تتّم عملية املراجعة 
اىل  املالية  التقارير  واحالة  املالية  للقوائم  التدقيق  بعد  النهايئ  والختم 
مراقبي حسابات الجمعية املنتخبني للمراقبة أيضا ستنعقد جلسة عامة 

عادية للمصادقة عىل نشاط الترصف للجمعية من جهة. 

 الصندوق الوطني للتامين على المرض
فلقد  والكنام  التعاون  بني جمعية  اتفاقية  عقد  تفعيل  حرصا عىل 
متت مراسلة الكنام بتاريخ 8 نوفمرب 2018 وإعادة توجيه ملراسلة ثانية 
كتذكري بتاريخ 18 فيفري 2021 حول تقديم طلب التعاقد مع جمعية 
التعاون ولكن دون جدوى حيث أفاد أحد مسئويل الكنام بوجود قرار 

تعليق وتجميد عملية التعاقد مع التعاونيات.

في باب التصرف المالي 
التعاون  جمعية  موارد  مجموع  يقدر 
مساهامت  من  املتأتية  األول  الباب  بعنوان 
والباب  املبارشين  للمنخرطني  الوكالة  ودعم 
سنة  املالية  التسبقات  مبوارد  املتعلق  الثاين 
تسجيل  مقابل   3.001.241.957 مبلغ    2019
لسنة2020  التعاون  جمعية  موارد  مجموع 
تسجيل  يعني  وهوما   2.639.451.750 مبلغ 
انخفاض يف موارد التعاونية بعنوان املساهامت 
 361.790.207 مببلغ  التسبقات  ومداخيل 
باملائة  بنسبة 12.05  انخفاضا  وبالتايل تسجيل 
التعاون واملتعلقة خصوصا  ارتفاع يف مجموع مصاريف جمعية  مقابل 
بنفقات التغطية الصحية ونفقات خالص أتعاب األطباء ومراكز األشعة 
واملخابر املتعاقدة مع التعاونية حيث أن جمعية التعاون تعترب التعاونية 
كامل  تتكّفل بخالص  التي  العامل  تونس ورمبا يف  والوحيدة يف  االستثناء 
كلفة مصاريف أتعاب األطباء ومراكز األشعة واملخابر والتي ينتفع بها 

املنخرط سواء مبارش أو متقاعد. 

التحكم في إدارة المخاطر 
وهي  املبارشين  املنخرطني  بعنوان  التعاونية  موارد  تراجع  أمام 
الرأسامل الحقيقي املتداول للتعاونية لتغطية جميع نفقات  التي متثل 
الخدمات املسداة لفائدة املنخرطني مبارشين أو متقاعدين وااللتزامات 
املحمولة عليها تجاه املتعاقدين معها من مخابر ومراكز أشعة وأطباء. 
األدوية وضغط مراكز  والهائل ألسعار  امللحوظ  السنوي  االرتفاع  نتيجة 
العالج  تعريفات  ومراجعة  بتحيني  للمطالبة  واألطباء  واملخابر  األشعة 
التعاقدية منذ سنة 2002 والتهديد بتجميد العمل باالتفاقيات املمضاة 
وتراجع مطرد ومتواصل عىل مستوى عدد املنخرطني املبارشين بسبب 
اإلحالة عىل التقاعد وتوقف عملية االنتداب حيث يقدر عدد املنخرطني 
املتقاعدين  عدد  يف  ارتفاع  مقابل   2021 اوت  مبارش  منخرط   1225
بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والذي يقدر بـ 1400 متقاعد واستقرار 
مستوى كتلة األجور الخاضعة للخصم بعنوان االنخراط يف التعاونية قان 
رضورة األخذ بعني االعتبار لهذه املخاطر املحتملة والواقعة مستوجبة 

لدراسة اإلصالحات والتحسينات املمكنة. 

رؤيةاالصالح والتطوير
التعاون ليس عاقرا واملعرب عنه من خالل  التعاوين لجمعية  العقل 
مؤسسة مجلس ادارته ونواب الجمعية ومراقبي الحسابات واملنخرطني 
مبارشين  املنخرطني  ورغبات  وطموحات  تطلعات  عىل  واملرتكز 
ومتقاعدين فإنه قادر عىل االستثامر يف الرصيد املادي واملعنوي للجمعية 
وبناء عىل الحوكمة وشفافية الترصف املضمونة يف الجمعية التعاونية من 
وتنويع  لتطوير  املناسبة  االليات  وايجاد  الحلول  وبلورة  استرشاف  اجل 
الخدمات واملنافع علی خط متاس التوازنات املالية للتعاونية حفاظا عىل 

دميومتها كمكسب تاريخي يف شبكة التعاونيات.
تجدر االشارة  يف هذا الصدد إىل أن التعهد بتحيني النظام الداخيل 
وتطوير وتحسني الخدمات للمنخرطني سواء املبارشين او املتقاعدين يتم 
طبقا لضوابط التقيد بقواعد الترصف السليم واملحافظة علی التوازنات 
اولويات  وبرتتيب  املحققة  املالية  النتائج  عىل  وبناء  للجمعية  املالية 
املالية  واالنعكاسات  كلفة  ودراسة  املطروحة  الخدمات  تحسينات 
املنخرطني  واستشارة  الجمعية  نواب  مع  الرشاكة  إطار  يف  للتحسينات 
ومن ثّم عرض املشاريع املقرتحة ملصادقة الجلسة العامة والتي تختص 
وطبقا  انه  ذلك  التعاون  لجمعية  الداخيل  النظام  بتحيني  لوحدها 
ملقتضيات القانون االسايس لجمعية التعاون فإنه ال يحق مطلقا ملجلس 

ادارة التعاونية تحيني النظام الداخيل ليسهر علی حسن تطبيقه.
* إلتقاه رمزي الجباري

النوري الجبالي رئيس جمعية التعاون لـ »الشعب«

إذا اردت ان تطاع فأطلب املستطاع  

 * النوري الجبايل

* طلب اىل الرئيس املدير العام للكنام ولكّن * جمعية التعاون أيقونة التعاونيات 
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* الطايع الهراغي   
»لتصبح ذكّيا تحتاج قراءة 10 كتب فقط، لكن للعثور عىل تلك العرشة فأنت 

بحاجة لقراءة آالف الكتب«. 
»ال تستوحشوا طريق الحّق لقلّة سالكيه«. 

)عيل بن أيب طالب(.
»لقد أسمعت لو ناديت حّيا ** ولكن ال حياة ملن تنادي                         

ولو نار نفخت بها أضاءت ** ولكن أنت تنفخ يف الرّماد«. 
)عمر بن معد يكرب الّزبيدي/ 642/601(.                  

»ما أتعس الّتاريخ، عليه أن يتحّمل نزوات املؤّرخني عىل الّدوام«. 
)سفيان الثوري/ 716 /778(.

الّدفاع عن الثّورة التّونسيّة بقدر ما هو دفاع -كتابة وتوضيحا/ التزاما وانخراطا- 
كام  وعنادها،  وْهجها  حيّا يف  ظّل  عاّم  ورهاناتها،  شعاراتها  من  ثابتا  ظّل  عاّم 
يرتجمه الفعل االحتجاجّي الذي ما زال يطبع مرحلة ما بعد 14 جانفي 2011 
يف متظهرات مختلفة، فهو ميّر وجوبا عرب القطع مع االنفعال العاطفّي اللّحظوّي 
]سمة مالزمة لكّل فعل سيايّس بدايّئ[ والحذر من األوهام املرضيّة التي عّششت 
يف أذهان طابور من الفاعلني الّسياسيّني ]بعضهم بربكات الثورة انتصب فاعال 
سياسيّا( والتّمرّد عىل عقليّة االرتهان ملا ورد يف تعاويذ الحوزات العلميّة دينيّها 
الجامعّي  اإلبداع  واستبدال  اإلنسان  لفعل  تبخيس  من  ترّسخه  وما  ومدنيّها، 
واألحزاب  للمرجعيّات  الخارقة  بالقدرة  والطّبقات  للّشعوب  الثّورّي  والفعل 
)حّجة  زعيم  أو  مللهم  أمورها  مقاليد  تسلّم  ما  رسعان  ترويضها  بحكم  التي 
اإلسالم/ املرجع األعىل/ روح الله/ آية الله العظمى/ األب العبقرّي للّشعوب/ 
)حزب/سلطة/  أعىل  مبنقذ  املبّشة  الخالصيّة  واألناجيل  القائد(  األب  الزّعيم/ 
قائد(. الّنخبة عندما تسلّم أمرها لـ»معلّم« تأرس نفسها يف مجرّد رشح التّعاليم 
والّنصوص وتعليها إىل مرتبة »صحيح البخاري« ونظريه »صحيح مسلم«، وقد 
بالترّبير  الّشوح، وعندما تسلّم أمرها لزعيم تحكم عىل نفسها  تكتفي بشح 
والتّزكيّة والتّأليه )ولِم ال تربير الّشء ونقيضه؟(. ويف الحالتني فإنّها تسلّم مهاّمها 

إىل من ليس منها. 
                    صدمة 25 جويلية

التّضخيم، تسيطر عليها  تأثّريّة، متيل إىل  املواقف االنفعاليّة مواقف مترّسعة، 
اللّحظة وتغلبها. دونكم هذه العيّنات من تفاعالت مرتبطة مبا نجم من ردود 
أفعال عن أحداث 25 جويلية 2021: »ماذا يريد قيس سعيّد؟« عن هذا الّسؤال 
يجيب صاحبه: »من خالل قراءة كتابات رفيق درب قيس سعيّد رضا شهاب 
املّك املشهور يف تونس برضا لينني املنشور يف الحوار املتمّدن يتبنّي مشوع قيس 
سعيّد الّسيايّس واالقتصادّي ويعرف نواياه« )حاتم بن رجيبة/ الحوار املتمّدن 

/23 أوت 2021(. 
لدربه؟  رفيقا  ما  يوما  ليكون  سعيّد  لقيس  رفيقا  املّك  شهاب  رضا  كان  متى 
له درب؟  يكون  لقيس سعيد حتّى  الّسيايّس  التّاريخ  ما هو  أعلم.  الله وحده 
اقتصادّي، والرّجل  الله ورسوله أعلم. متى كان لقيس سعيّد مشوع سيايّس/ 
اللهّم إالّ إذا  ما ينفّك ينفي، إن مل يكن يتربّم، بكّل املشاريع ويتباهى بذلك؟ 

كان البعض يرى يف الّشعار التّعبوّي »الّشعب يريد« برنامجا 
ومشوعا، فله يف ذلك الّسبق وبراءة االخرتاع. كيف ال يكون 
للرّئيس ]الرّئيس سعيّد بالّذات[ برنامج؟ سؤال الحرية الذي 
ما  واألمنيّة  أمنيّة.  إىل  يتحّول  الرّئيس  بشخص  هياما  يرتجم 
ما  هو  افرتايّض،  برنامج  قالب  يف  لصاحبها  تتمثّل  أن  تلبث 
يكون  أن ال  عليهم  يعّز  الذين  واملريدون،  األنصار  به  يحلم 

الرّئيس  إىل  أساؤوا  لقد  يريده قيس سعيّد.  ما  لرئيسهم وزعيمهم مشوع، ال 
من حيث أرادوا اإلشادة مبناقبه، فقّدموه يف صورة املستطيع بغريه، هو املرّص 
دوما عىل أنّه يحيط بأخبارهم وتآمرهم، وال يحيطون بشء من علمه إالّ قليال.   
»ألّن قيس سعيّد هو ذلك املؤمن بحّق وذلك املتواضع بحّق وذلك املستقيم 
بحّق فسيتشّف بحمله كريّس الرّئاسة« )تونس املرسوقة لنا تعود/ كرمية مّك/ 
الحوار املتمّدن 27/ 07 /2021(. بالعريّب الفصيح، قيس سعيّد أجّل وأرفع مقاما 
من الرّئاسة. تخّر له ساجدة، تسعى إليه وال يسعى إليها. بإجالسه عىل كريّس 
الرّئاسة تتوّشح الرّئاسة بالّشف، وبجلوسه عىل أريكة الرّئاسة ال يلحق سعيّد 
أّي رشف. ملاذا؟ الفضل، كّل الفضل للمؤّهالت الّسياسيّة الحديثة التي ال يحوز 
عليها غريه: االستقامة واإلميان والتّواضع. وما دام األمر كذلك، فأّي عجب يف 
أن يغايل البعض )يف ما يتجاوز املناشدة إىل املبايعة فالتاّمهي( ليدرج إجراءات 
2010 والعمل عىل تحقيق  17 ديسمرب  انتفاضة  قيس سعيّد »ضمن مواصلة 
شعارها الرّئييّس ممثاّل يف تفكيك الّنظام القديم وبناء تونس الجديدة«؟. )نّص 
ثانوي/ابتدايئ(.  عاٍل/  التّعليم،  أغلبهم من رجال  إمضاء   67 قالب عريضة،  يف 
األوهام  تغّذي  التي  اإلسقاطيّة  بالحموالت  ومثقل  مشحون  قرصه  عىل  نّص 
وتبيح التاّلعب باملفاهيم. املتامِهي يجد لّذة يف أسطرة ما أقدم عليه املتامَهى 
فيه وتبخيس وترذيل ما سواه. زلزال 25 جويلية 2021 )الجمهوريّة الثالثة يف 
قاموس بعض املريدين( يجّب ما قبله فيتضاءل ويتصاغر. وعليه يكون حراك 
وموكول  تُستكمل،  مل  العريضة(  )منطوق  انتفاضة  مجرّد   2010 17ديسمرب 
للرّئيس استكاملها. أّما14 جانفي فإجهاض لالنتفاضة، إن مل يكن انقالبا عليها. 
والّدليل تجاهل املمضني الحديث عنه، 25 جويلية 2021 هو الثّورة: )تفكيك 
الّنظام القديم وبناء تونس الجديدة(. ولكّن القوم ال يعقلون. وليتهم يعقلون. 
ما أتاه الرّئيس ثورة. ثورة الجمهوريّة/ ثورة الفوق/ ثورة القرص/ ثورة الّدستور. 
املهّم أنّها ثورة، وكفى بالله شهيدا. ما قد ينّغص عىل الجامعة احتفاليّة االرتواء 
بلّذة االكتشاف، أطول مّدة ممكنة، هو ما كان اهتدى إليه منذ انتخابات2019 
ملوك طوائف عصبة »االئتالف الثّورّي« -قبل أن تتذّرر-: انتصار ثورة الّصندوق. 
من ثورة العرص،ثورة الّصـندوق إىل ثورة القرص، وكّل عام ونخبتنا تغفو وتصحو 
بطبعه.  مربَكا  »وعيا«  أربكت   2021 25جويلية  صدمة  األوهام.  جميل  عىل 
ففي »عريضة وطنيّة مفتوحة« موسومة »نداء للعودة إىل الّشعيّة الّدستوريّة« 
والّناشطني  والجامعيّني  »املثقفني  من  مجموعة  نّصص   2021 أوت   02 بتاريخ 
الّسياسيّني واملدنيّني« عىل أّن«األزمة تتحّمل مسؤوليّتها جميع األطراف حكومة 
ورئاسة ومجلسا نيابيّا بأغلبيّته ومعارضته ومجتمعا مدنيّا«. ما الحّل؟ يجيب 
أصحاب العريضة: »ندعو جميع األطراف دون استثناء من أحزاب ومنظاّمت 

مجتمع مديّن ونخب إىل حوار بّناء من أجل معالجة األزمة املركّبة التي تعيشها 
قد)قد(  ذلك  ومع  للجميع.  مجانيّة  تربئة  الجميع  إدانة  الّسياسة  يف  تونس«. 
نتفّهم التّعميم املتمثّـل يف تحميل كّل )كّل( األطراف مسؤوليّة األزمة املركّبة 
-عىل ما يف الحكم من إجحاف-، فاللّوحة الّسياسيّة قامتة إىل درجة بات يعرس 
معها اإلقناع برضورة التّمييز بني مسؤوليّة املتسبّب يف األزمة واملستفيد منها 
ومسؤوليّة املترّضر منها. وقد نتفّهم الّدعوة إىل حوار يضّم كّل األطراف-رغم 
هالميّته وال جدواه، ما دام الغريق يتعلّق بحبال الهواء. ولكّن الّسؤال يظّل قامئا 
ملن يعنيه التاّمسك املنطقّي حتّى يف حده األدىن )التاّمسك الّسيايّس من العيب 

حتّى مجرّد اإلشارة إليه. فام أبعدنا عنه(. 
)مثّقفني/  نفسه  صّنف  كام  املديّن  واملجتمع  املعارضة  إىل  ينتمي  ملن  كيف 
جامعيني/ ناشطني سياسيّني ومدنيّني(، وليس لنا أال أن نصدقّه، أن يدين نفسه 
ملا  املتتالية  بالغزوات  اكتوى  وقد  له،  كيف  األطراف؟  لكّل  إدانته  خالل  من 
تناسل من حكومات ظلّت عشيّة كاملة تتعلّم الحجامة يف رؤوس »اليتامى«، 
أن يتصّور حالّ من مكّونات هي سبب األزمة، كام جزم هو نفسه بذلك؟ وبعض 
من هذه املكّونات االرّهاُن عليها كالرّهان عىل أهزل جواد يف أرسع سباق. ال 
جواب. إالّ أن تكون الّنخبة قد تصالحت نهائيّا مع تفريخ األوهام، إن مل تكن 
مستقبل  فأّي  الحكم.  منظومة  خارج  من  الحلول  تخيّل  إمكانيّة  ضّد  ملّقحة 
للفعل الّسيايّس يف تونس ونخبنا تبرص ولكّنها ال ترى، ملتحفة باألوهام التحاف 

األموات باألكفان؟     
الوعي الّشقّي                               

باب  -من  الثائرين عىل حكمه  30أفريل2011[  بتاريخ  ]خطاب  القذايف  اتّهم 
القدح- بتناول حبوب هلوسة. فهل نتّهم -من باب الّنقد املرير- نخبنا باإلدمان 

عىل حبوب تهييج العاطفة وتعطيل التّفكري؟ 
»قيل إلبراهيم الّنظّام ]شيخ املعتزلة وفيلسوفها، قال عنه تلميذه الجاحظ يف 
ما  الّنظّام«[:  من  والفقه  بالكالم  أعلم  أحدا  رأينا  »ما  االعتزال  بفضل  إشادته 
حّد الحمق؟ فقال: سألتني عاّم ليس له حّد حّد«. كم اكتوت الثورة التّونسيّة 
وهم  يف  الّضائعة  فالعشيّة  وسياسيّيها؟  نخبها  من  لكثري  الفكريّة  بالهلوسة 
االنتقال الّدميقراطّي وعذاباته هي أيضا، وباملقدار نفسه، عشيّة سباحة الّنخب 
يف بحر األوهام مقادة بتوّهم تدبّر العسل من دبر اليعسوب )هلوسات مجال 

تحقيقها األحالم املجّنحة وليس الواقع(:           
بن  فرار  تركه  الذي  الفراغ  لسّد  دستورّي  مخرج  تزكيّة  يف  متثّل  األّول  الوهم 
عيل، فراغ ناجم عن وضع ثورّي استثنايّئ ال مجال فيه لالحتكام إىل مؤّسسات 
وتشيعات تُقرَب برحيل الّنظام الذي أرساها. الوهم الثّاين يرتجمه قبول تنّصب 
حكومتْي أحد زبانيّة بن عيل، وزيره األّول محمد الغّنويش، األوىل )17جانفي 
2011(عىل أنّهام حكومتا وحدة وطنيّة، وتهافت  2011( والثّانية )27 جانفي 
الّشايب  نجيب  )أحمد  األدىن  الحّد  دون  مبا  التّوّزر  عىل  املعارضة  من  البعض 
وأحمد إبراهيم( يف وقت كانت فيه البالد مفتوحة عىل أكرث من احتامل.                                     
عىل  حافظت  التي  مارس2011(   07( الباجي  حكومة  قبول  الثّالث،  الوهم 
وفظاعة  فداحة  منها  وأكرث  الغّنويش،  حكومة  ترسانة  من  الّساحقة  األغلبيّة 
خارطة طريق االنتقال الّدميقراطّي، مهندسها وربّان سفينتها الباجي وديكورها 
واالنتقال  الّسيايس  واإلصالح  الثّورة  أهداف  لتحقيق  العليا  »الهيأة  وحطبها 
يشء  ال  مكّونات  من  خليط  عاشور،  بن  بهيأة  اختزاال  املعروفة  الّدميقراطّي« 
التّنافر. »هيأة عليا« ومجرّدة من كّل فاعليّة ومن كّل طابع  بينها غري  يجمع 

قرارّي. أّمأ بقيّة املسار فاستتباعات وتداعيّات. 
شذرات من املدّونة الّتاثّية                       

جوهر  فتحها  أن  بعد  مرص   )975/  932( الفاطمّي  الله  لدين  املعّز  دخل  ملّا 
الّصقيّل أراد وجهاؤها وفقهاؤها امتحانَه يف نسبه إىل البيت الّنبوّي، فسّل سيفه 
جميعا:  فقالوا  حسبي.  هذا  قائال:  كثريا  ذهبا  عليهم  ونرث  نسبي،  هذا  وقال: 
سمعنا وأطعنا. عبارة جرت مجرى املثل: »سيف املعّز وذهبه«. وشبيه ذلك يف 
ثورة تونس املال الفاسد ورشاء الذمم واالغتياالت الّسياسيّة والرّّش يف سليانة.   
باألوهام  املتدثّر  العنب«.  الّشوك  من  تجني  ال  »إنّك  كذبوا  وما  قالوا،  قدميا 
»كاملستجري بالرّمضاء )شدة الحّر( من الّنار«، مأساته شبيهة مبأساة كليّب بن 
وائل بن ربيعة ]عىل ذّمة الّرواية التي ال تخلو من أسطرة ومن رمزيّة[، طعنه 
األمل  يصارع  وتركه  قاتلة،  غري  طعنة  مسموم  بخنجر  مرة  بن  جّساس  صهره 
واملوت. مّر به عمرو بن الحارث ابن عّم جّساس، وبدَل أن يسعفه ملّا استجار 
به أجهز عليه. فقالت العرب ما جرى مرضب األمثال: »املستجري بعمرو عند 
كُربته ** كاملستجري بالرّمضاء من الّنار«. وشبيه به مجري »أّم عامر«. »أّم عامر« 
أنثى الّضبع، طاردها نفر من العرب فالذت بخباء أعرايّب وهي منهكة، فحامها 
بطنه  بقرت  النتيجة؟  كانت  البال. فامذا  العني مطمنّئ  قرير  نام  ثم  وأطعمها 
ورشبت من دمه. فكان املثل: »من يصنع املعروف يف غري أهله ** يالقي الذي 

القى مجري أّم عامر«.           

دفاعا عن الثورة التّونسيّة

متى نطّلق األوهام؟        

آراء

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة

بلدية السند
إعالن طلب استشارة عدد 2021/08 خاص باختيار مكتب دراسات

 إلعداد دراسة فنية لتوسيع شبكة التنوير العمومي باملناطق املشمولة 
بالتوسع البلدي ومتابعة انجاز األشغال

تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الشاء العمومي »tuneps« قصد اختيار مكتب دراسات 
إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مشوع توسيع شبكة التنوير العمومي باملناطق املشمولة بالتوسع البلدي )السند 

الشاملية ـ السند الجنوبية ـ عامدة ماجورة ـ عامدة عليم(.
فعىل مكاتب الدراسات املختصة والراغبة يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض عرب منظومة الشاء العمومي عىل 

.»tuneps« الخط
يتّم إرسال العروض عرب منظومة الشاء العمومي عىل الخط »tuneps« وفقا لدليل االجراءات املصادق عليها مبقتىض قرار 

رئيس الحكومة املؤرخ يف 31 أوت 2018.
ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم 07 أكتوبر 2021 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« ويغلق يف نفس اليوم والساعة 

.»tuneps« باب الرتشحات آليا عرب منظومة الشاء العمومي عىل الخط
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يوم 07  أكتوبر 2021 
عىل الساعة الحادية عشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح العروض عرب منظومة الشاء العمومي 

عىل الخط »tuneps« يف نفس اليوم.
تقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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* حاورها : صربي الزغيدي  

 1970 سنة  النضالية  مسريتها  الشارين  سعيد  بن  زينب  األستاذة  استهلت 
بانضاممها إىل املنظمة املمنوعة سياسيا »برسبكتيف-العامل التونيس« بباريس 
وعمرها آنذاك 22 سنة حيث كانت تتابع دروسا بالّسوربون الحقة لإلجازة التي 
 1973 سنة  بإيقافها  التونسية  السلط  قامت  سنة.   20 وعمرها  عليها  حصلت 

باحتجازها يف مقر سالمة أمن الدولة غرض استنطاقها.
وقد تعرضت إثرها إىل تعذيب الذع واهانات بغيضة خلفت لها آثارا صّحية. 
مثلت أمام محكمة أمن الدولة سنة 1974 التي أصدرت يف شأنها حكام بسنة 

سجن مع تأجيل التنفيذ سبب انتامءها إىل منظمة سياسية غري معرتف بها.
عقب هذه املقاضاة قررت وزارة الرتبية القومية رفتها من التدريس علام أنها 
كانت تشتغل أستاذَة فلسفة بالتعليم الثانوي. دامت فرتة الطرد هذه مدة سّت 
سنوات من 1974 إىل 1980 تعرضت فيها إىل املالحقة يف لقمة العيش من ِقبَِل 

الشعبة والبوليس.
انخرطت يف النضال النقايب منذ سنة1974 وساهمت يف إعداد اإلرضاب األول 
ألساتذة التعليم الثانوي سنة 1975. تجندت ألحداث 26 جانفي 1978 ووقع 

إيقافها يف دهاليز وزارة الداخلية صحبة النقابيني.
املديرة  للجنة  عضوة  وكانت  املستقلة  النسوية  الحركة  تأسيس  يف  وساهمت 
مؤسس  عضو  وهي  لدورتني.  التنمية  حول  للبحث  النساء  لجمعية  األوىل 
تأسيس  الفلسفية سنة 1980، كام ساهمت يف  للدراسات  التونسية  للجمعية 
حزب العمل التونيس سنة 2011 وكانت عضًوا ملكتبه السيايس ثم شغلت خطة 
ثم   2013 سنة  واملستقبل  للذاكرة  التونيس  آفاق-العمل  لجمعية  رئيس  نائبة 
حاصلة  وهي   .2016  –  2015 سنوات  بني  فيام  الجمعية  لهذه  رئيسة  خطة 
عىل شهادة دكتوراه يف علم االجتامع بتونس ودكتوراه يف الفلسفة من جامعة 

باريس7، وهي أستاذة تعليم عاٍل متميزة.
االنتداب سنة 1988. وهي عضو مبجالس  بدأت مامرسة خطتها بعد مناظرة 
مجال  يف  الكتابات  من  العديد  لها  وفرنسية.  تونسية  علمية  جمعيات  ادارة 

االبستيمولوجيا والذاكرة السياسية. 

إلى  البالد  أوصلت  التي  رأيك  حسب  األسباب  أهمّ  هي  ما   *
الوضع السياسي الحالي؟

- تعاقبت الحكومات يف مرحلة أوىل بتونس ألسباب التحوالت الرضورية التي 
يقتضيها التميش الدميقراطي الذي فرضه السياق الثوري املتأجج منذ 2011. ثم 
تتالت الحكومات يف السنوات األخرية حسب وترية متسارعة نتيجة أزمة عارمة 

صحية واقتصادية واجتامعية.
يف الطور األول من الحراك الثوري كانت القوى املنتفضة تتلّمس طريقها نحو 
التي  الغنويش  حكومة  بتشكيل  تقبل  مل  فهي  حزبية،  قيادة  دون  ثوري  متشٍّ 
تداولت عىل الحكم منذ فرار زين العابدين بن عيل، يوم 14 جانفي 2011 ألنها 
ما زالت تشتغل برواسب الحكم السابق حوْكمة وتكوينا، فقابلت هذا الوضع 
موجة احتجاجية كربى التقت ضمنها قافالت االحتجاج القادمة إىل تونس من 
النقايب  واالئتالف  املعارضة  واألحزاب  املدين  املجتمع  بقوى  الجمهورية  داخل 
ولجان حامية الثورة يف تركيبتها األوىل، وانتصبت بالقصبة فتمّخض عن كل ذلك 
حراك سيايس وجداين- انطولوجي تغذيه املبادئ املاركسية والحقوقية والنقابية. 
بالتشغيل  تنادي  قاعدية  َحوْكَمة  لذاتها  عيّنت  تلقائية  براكسيس  فانتظمت 
وبالكرامة والحرية إضافة إىل رضورة إسقاط نظام بن عيل كليا وإقامة مجلس 

تأسييّس يصوغ دستورا ضامنا للمكتسبات النضالية.
وقد مثلت هذه املرحلة طورا مهاّم لتجسيد إرادة الشعب املتمثلة يف إسقاط 
الدميقراطية وعن  االنتخابات  املنبثق عن  الحكم  نظام  أن  املايض. غري  النظام 
وأضحت  حادة،  أمنية  سياسية  بأزمة  الرتويكا  حكم  طور  يف  اتسم  التمثيلية 
الدولة املنبثقة عن االقرتاع الشعبي تقمع وتطلق النار عىل املتظاهرين وتتسرت 
اغتيال  الرش بسليانة  افريل 2012 أحداث  السياسية )أحداث  عىل االغتياالت 

الشهيدين شكري بالعيد والرباهمي 2013(.
هذا النظام الذي اختاره الشعب انقلب عليه يك يتحول إىل أداة لتقويض آماله 
من أجل متلك السلطة، حتى وقع فض هذه األزمة بعد اعتصام الرحيل والجدل 
إىل  أفضت  التي   2014 سنة  انتخابات  وإىل  للحوار  الراعي  للرباعي  السلمي 
تشكيل حكومة َحَصل فيها حزب نداء تونس الذي أسسه الباجي قايد السبيس 
سنة 2012 عىل األغلبية وتبّوأت النهضة املرتبة الثانية وَحَصل اليسار عىل 15 

مقعد يف الربملان.
تقلد الباجي قايد السبيس مهّمة رئيس الجمهورية والتقي بفرنسا يف 14 أوت 
براشد الغنويش إثر اغتيال الشهيد الرباهمي يف 25 جويلية 2013 غرض التشاور 
يف سبل الحوْكمة املشرتكة املعتمدة عىل التوافق بني إسالميني والئكيني وعىل 
حكومة مكّونة من تكنوقراط، فتشكل نظام حكم توافقي سيطرت فيه النهضة 

ونداء تونس كحزب ليربايل يف اختياراته االقتصادية.
اتّسمت هذه املرحلة باالستقرار النسبي الناتج عن الهيبة الكاريزمية للباجي 
قايد السبيس املكتسبة داخل سياق انتامئه إىل جيل النضال الوطني من أجل 
الشعب  أجل  من  التضحية  مببادئ  مرتبطا  ُسؤددا  تكسبه  والتي  االستقالل 

والبطوالت والتفاين يف خدمة الوطن عىل غرار ما قام به بورقيبية.
واتسمت فرتة حكمه بختم الدستور بعد نقاشه وأقام سياسة أمنية صارمة من 
بإقامة  الترشيعي  املرشوع  إمتام  يتمكن من  أنه مل  اإلرهاب غري  اجل مقاومة 
املحكمة الدستورية وانتهج سياسة خارجية واقتصادية تحمل بصامت السياق 
القديم وعاداته املتكلسة يف مامرسات السلطة وهي االقرتاض والتداين املطرد.

إن الدميقراطية كام ترتاءى لنا عرب أجهزة السلطة املتعاقبة كانت منذ البداية 
أصحاب  وممثليه  جهة  من  الشعب  حاجيات  بني  قار  تناقض  ينخرها  مهتزة، 
األغلبية يف الحكم من جهة أخرى فأضحى الرصاع دامئا بني األغلبية السياسية 

واملعارضة داخل الربملان وخارجه.
إثر وفاة الباجي قايد السبيس ميكن أن نقول إن طور تجانس الحكم املرتبط 
باملرشوعية الكارزماتية لهذه الشخصية السياسية قد وىّل ومن املفروض حسب 
التميش الذي عيّنه عامل االجتامع ماكس ڤيرب إن ننتقل يف مجال السياسة إىل 
مرشوعية عقالنية كرضورة يعينها التاريخ، يبنيها نظام جمهوري، يتساوى فيها 
الحكام الذين ارتقوا إىل مناصب السلطة مبقتىض مرشوعية عقلية وككفاءات 

.)une légitimité légale (سياسية تدير الحكم بصفة رشعية ومؤقتة
إثر ذلك، بدأت تونس مع وفاة قايد السبيس سنة 2019 تعيش تآكال سياسيا 
متواصال أسبابها نهاية النموذج الكاريزمي للحكم ثم انتفاء أفق سيايس يحّث 
املوحدة  املشاريع  فانسدت  مشرتكة.  كغاية  فيه  التفكري  عىل  بأرسه  املجتمع 
للسياسة وعجزت كليا الحكومات املتعاقبة عن فض املسائل االقتصادية والحّد 
من البطالة ومن التداين املطرد. هذا العجز للمجتمع لتفّكر ذاته أفىض إىل أزمة 
انتشار جائحة  السيايس واملؤسسايت عموما، زد عىل ذلك  النزاع  تفّكك يشقها 
كورونا التي مثلت فرصة لبعض املسؤولني السياسيني لخلق  املناورات ومترير 
القوانني والهيمنة عىل دواليب الحكم خضوعا إىل منطق األغلبية عند التصويت 
مام أدى إىل انتفاء قواعد التعامل السيايس داخل الربملان املتمثلة يف التحاور 
والقرار املشرتك. فتحول مجلس نواب الشعب إىل حلبة رصاع لفيض وجسدي 

مارسته النخبة املنتخبة عىل بعضها بعضا.
فانعكست هذه األزمة عىل املجتمع بأرسه الذي انتابه شعور باالنهيار ما فسح 
املجال لالنبثاق سلوك غرائزي للبقاء عىل حساب اآلخر فانترشت الداروينيية 
اخل  السلوك  هذا  وانسحب  أسفله  إىل  املجتمع  هرم  اعىل  من  االجتامعية 

املؤسسات عموما.

رئيس  اتخذها  التي  االستثنائية  التدابير  من  ما هو موقفك   *
الدولة وهل تتّفق مع الرأي الشائع كونها انقالب على الدستور

- أبديت رأيي حول هذه املسألة يف تدوينة يف الفايسبوك إذ عربت عن ابتهاجي 
سياسية  دالالت  من  إليه  يحيل  وما  سعيد  قيس  الرئيس  اتخذه  الذي  بالقرار 
وكذلك رمزية حيث قلت إن اإلجراءات االستثنائية لرئيس الجمهورية جّسمت 
قرارا سياسيا من أجل تقويم نظام الحكم يف اتجاه البحث عن العدل والخري 
وتحولت  أقطاب  ثالثة  إىل  التنفيذية  السلطة  فيه  تفككت  طور  يف  املشرتك 
السلطة الترشيعية أي الربملان إىل فضاء مساومات من أجل مترير قوانني فئوية 
إرادتها  فارضة  وأغلبية  ناقدة  أقلية  بني  والقارة  العنيفة  للنزاعات  مجال  وإىل 

مبقتىض العدد.
أما القضاء فقد تداخلت ضمنه معايري الحق والباطل وأضحى رهني الحسابات 
الكربى  اإلجرامية  القضايا  حول  الغموض  نارشا  املشبوهة  واملصالح  السياسية 
فاسحا املجال للتسويف وللمغالطة. كل هذا أدى إىل كابوس سيايس وإحباط 
جامعي آل إىل تحرك الشباب وإنصات رئيس الجمهورية ملطالبه فاستبطن قوته 
الدولية  املؤسسات  الذي عرفته  للتقهقر  لوضع حّد  أداة سياسية  منها  وجعل 

واملؤسسة القضائية.
التجأ قيس سعيد -مبقتىض موقعه السيايس- إىل نفوذه كرئيس دولة من اجل 
إعالء كلمة الشعب اىل قرار سيايس من اجل إعادة صهر بناء املنظومة السياسية 
املتداعية والتي تقهقرت نتيجة التسلط والنزاع العنيف من اجل متلك الحكم. 
املطالب  مبقتىض  للسيايس  تسوية  مبحاولة  بل  سيايس  بانقالب  يقم  مل  فهو 
العلم  مع  هذا  املرحلة.  ملتطلبات  سياسيا  املدرك  وللشباب  للشعب  الحياتية 
حسب رأيي أن مقاومة الفساد والسياسات املدّمرة للحياة إرهابية أو استغاللية 
ميثل  ومركزي  جامع  إطار  عن  التخيل  يعني  ال  الربملان  نشاط  وتجميد  كانت 

الشعب ويوحد بني تطلعاته ويراقب الحكومة التنفيذية.

السياسية  لألطراف  المختلفة  المواقف  تفسرين  بماذا   *
الديمقراطية ومنها العائلة اليسارية مما حدث؟

- اختلفت مواقف األطراف السياسية الدميقراطية حول التدابري االستثنائية التي 
القوانني  وعىل  الدستور  عىل  انقالبا  اعتربها  من  فهناك  الدولة  رئيس  اتخذها 
وهناك من استحسنها عىل اإلطالق وهناك من رحب بها مع الحذر من االنزالق 
نحو التفرد بالحكم. أما بالنسبة إىل املجموعة األوىل التي ارتأت يف قرار قيس 
سعيد انقالبا فهي تنتمي إىل صنفني من الدميقراطيني األول هو صنف املتقيدين 
حرفيا بالقانون Les légalistes الذين يخشون املس منه ويؤمنون بالتحوالت 
للقانون هو مبثابة  الحريف  املضمون  تأويل يحيد عن  اي  أن  الفوقية معتربين 

سطو عىل مكتسبات السلطة الترشيعية وانزالقا نحو الديكتاتورية.
والصنف الثاين مناضل ويساري متشبث مببادئ الثورة ويعترب أن إقامة الربملان 
اليسار:  فيه  ساهم  جامهريي  نضال  مثرة  هي  القصبة  اعتصام  إثر  والدستور 
التزام. ينضاف إىل هذين الصنفني تيار يعترب أن ما قام  مناضلني وأحزابا بكل 
به رئيس الدولة انقالب وهي مجموعة كبرية من مناضيل املجتمع املدين التي 
تعتمد كمرجعية املنظومة العاملية لحقوق اإلنسان. ما ميكن مالحظته هو أن 
املجموعة الرشعانية légalistes األوىل بقدر ما تخىش االنزالق يف الدكتاتورية 
تتشبث بفكرة صائبة وهي أن املنت القانوين وتابعاته اإلجرائية لها دور إلزامي 
يساهم يف تغيري العقليات. فرغم انتامئه إىل فضاء البنية الفوقية فإن القانون 
يكيف املعتقدات ويساهم حسب بعض الفالسفة يف دعم الروابط البني-ذاتية 
رهني  اآلن  بتونس  أضحى  القانون  أن  غري  املواطني.  التامثل  عالقات  ضمن 
املناورات والحسابات السياسية فأتلف امللفات واختلط الحق بالباطل وغيّبت 
والتداين  واملرض  والبؤس  البطالة  مسائل  أن  ذلك  زد عىل  السياسية.  الجرائم 

املطرد ال تفض بالقوانني.
اإلنسان  لحقوق  العاملية  املرجعية  املعتمدين  اليسار  مناضيل  إىل  بالنسبة  أما 
الذي  والسيايس  االجتامعي  املوقع  نظر  وجهة  من  موقفهم  يطرحون  فهم 
يحتلّونه كسلطة مضادة تكون بوجود الحريات العامة وتدافع عنها من منظور 

حقوقي وكذلك من منظور كويّن بالرجوع إىل املواثيق واإلعالنات العاملية. 
تلعب نظرية حقوق اإلنسان دورا ايدولوجيا معياريا يحيط به االلتباس٬ فهي 
تقّر مبدئيا بالحقوق األساسية التي تقتيض مساواة البرش يف العامل وقد تبّنتها 
الحكومات العظمى كتمشٍّ دويل وسخرت املؤسسات لها يف الوقت نفسه الذي 
زد  واليأس.  والفاقة  البؤس  نحو  البرشية  أغلبية  بسياستها  الدول  هذه  تدفع 

األستاذة والمناضلة زينب بن سعيد الشارني:

قيس سعيد وتحديات السياسة فيما بني املسك بقوة إرادة الشعب 
وتجانس العالقة بني الوسائل والغاية
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مجزرة صربا وشاتيال 
يف ذاكرة الشعب الفلسطيني

* محمد بدران

شنتها  التي  الحرب  استهدفت  لقد 
لبنان  عىل  الصهيونية  القوات 
 ،1982 عام  من  جوان   6 يوم  صبيحة 
الفلسطينية  املقاومة  عىل  القضاء 
والحركة الوطنية اللبنانية. كان يف تقدير 
الصهيوين  الحرب  وزير  شارون  يف خطة 

حكومة مناحيم بيغن آنذاك وأركان
حربه، أن تنتهي هذه العملية يف مدة أقصاها 48 ساعة، اال ان قوات الثورة الفلسطينية وحركة 
فادحة، وصمدت صمودا  وكبدتها خسائر  الغازية  للقوات  تصدت  اللبنانية  الوطنية  املقاومة 
عىل  املركّز  العدّو  قصف  كثافة  رغم  يوما   88 استمر  الذي  بريوت  مدينة  حصار  يف  اسطوريا 
أحيائها الغربية برا وبحرا وجوا، وقد شمخت بريوت يف وجه االعداء واخريا تم اتفاق بحضور 
املبعوث الدبلومايس االمرييك فيليب حبيب عىل وقف اطالق النار، وخروج الفدائيني وقياداتهم 
من بريوت بأسلحتهم الفردية وضامن حياة الفلسطينيني يف املخيامت ودخلت القوات متعددة 
يوم  ظهر  بعد  وبالتحديد  وبعدها  الّنار  إطالق  وقف  عىل  لإلرشاف  بريوت  اىل  الجنسيات 
يف  رهيب  بانفجار  ومستشاروه  الجميل  بشري  اللبنانية  الجمهورية  رئيس  اغتيل   1982/9/14
الغربية  بريوت  إىل  االرسائييل  الجيش  بدخول  قرارا  اتخذ شارون  اثرها  الرشقية، وعىل  بريوت 
وبهذا مهد الطريق لدخول القوات اللبنانية وميليشيا الكتائب إىل مناطق بريوت الغربيّة التي 
حارصت مع القوات االرسائيلة مخيامت الالجئني يف بريوت، منتظرة األوامر لدخولها وتنفيذ قرار 
تصفية كل من تطاله بنادقهم وتدمري املنازل عىل رؤوس اصحابها، وعند حلول يوم 1982/9/16 
من شهر سبتمرب أعطيت االوامر ونّفذت املجزرة الرهيبة البشعة يف حق سكان مخيمي صربا.. 
النساء  طالت  الرشاشة  وأسلحتها  حرابها  وحلفائها  االرسائيلية  القوات  واستعملت  وشاتيال، 
واالطفال والشيوخ، وأطلقت النار عىل كل حركة.. وكل زاوية، ومشطت املخيمني متشيطا دقيقا 
اعتقل أحد  الوحيش  الهمجي  للحياة، واثناء هذا االجتياح  لتجهز عىل كّل من بقي فيه رمق 
فردا، واتصل  تعدادها خمسون  النساء واألطفال  املخيمني مجموعة من  أطراف  الضباط عىل 
املجموعة من االطفال والنساء.. فكان رد  بهذه  أفعل  قائال: ماذا  االرسال مع مسؤوله  بجهاز 
قائده: هذه آخر مرة تسألني فيها مثل هذا السؤال، انت تعرف بالضبط ماذا أريد وقد صفيت 
املجموعة وقد أفاق لبنان ومعه العامل وابناء فلسطني يف لبنان والشتات يف اليوم التايل عىل نبِإ 
املخيمني  اىل  الدويل ورجال االسعاف  الصليب االحمر  املجزرة، وهرعت مجموعات من  هول 
الصحافة  وغطت  والبيوت،  واألزقة  الطرقات  يف  املتناثرة  القتىل  مئات  وجثث  أشالء  لجمع 
ووكاالت االنباء ووسائل االعالم أخبار املذبحة وصورت مرسح الجرمية، حيث قوبلت باستنكار 
عام وباستياء وإدانة من املنظامت االنسانية والدولية، التي طالبت مبعاقبة املجرمني وضامن 
حامية وسالمة الفلسطينيني، وانطلقت املظاهرات يف العواصم العربية، ومل يسلم مناحيم بيغني 

وحكومته مظاهرات تل ابيب والقدس التي هتفت يف وجهه قائلة: انت قائل.. انت قائل..
إن هذه املجزرة ما زالت محفورة يف ذاكرة الشعب الفلسطيني واالمة العربية، وما زالت صورة 
العامل وما  أذهان  الجنوبية ماثلة يف  يقعان يف ضواحي بريوت  اللذين  املخيّمني  مأساة هذين 
زالت املذبحة البشعة الرهيبة التي ارتكبتها قوات الكيان الصهيوين وحلفاؤه تعيش يف مخيلة 
تاريخهم  األبد يف جبني مرتكبيها، وصفحة سوداء يف  اىل  الذين عاشوها، وستبقى وصمة عار 
االجرامي، كيف ال وقد نشأ الكيان الصهيوين عىل بحر من دماء وأشالء وضحايا الفلسطينيني.. 
وأقام دولته املزعومة )ارسائيل( عىل أرضهم املغتصية وعىل أنقاض مدنهم وقراهم املدمرة، ومل 
يعرف تاريخ البرشية حقدا وخداعا ومكرا وإجراما أكرب مام هو متأصل يف نفوس الصهيونية 
وتعاليمها ومعتقداتها. وإذا ما أمعّنا النظر يف تاريخهم االسود نجد أنهم مل تأخذهم رحمة أو 
شفقة باملواطنني الذين ارتكبوا يف حقهم املجازر، سواء قبل عام 1948 أو بعدها، أو ليسوا هم 
الذين فجرت عصاباتهم فندق امللك داود يف القدس، واغتالت الوسيط الدويل الذي عينته األمم 
املتحدة الكويت برنادوت يف فلسطني عام 1948، ونسفت باملتفجرات أسواقا تجارية وأمكنة 
النكبة، وقتلت متفجراتهم يف شهر واحد عام  قبل  ويافا  باملواطنني يف شوارع حيفا  مزدحمة 
1940 مائة وأربعني مواطنا، وارتكبت مجازر دير ياسني، وكفر قاسم، ومخيم جينني، ونحالني، 
وابو  الخليل،  يف  االبراهيمي  والحرم  األقىص،  واملسجد  قارة،  وعيون  وفراضيه،  ورفح  وعيبلون 
القادة  واغتيال  لبنان،  جنوب  يف  وقانا  تونس،  يف  الشط  وحامم  مرص،  يف  البقر  وبحر  زعبل 
بو سعيد  ابو جهاد يف سيدي  القائد  واغتيال  بريوت،  فردان يف  الثالثة يف شارع  الفلسطينيني 
وغريها من املحاور التي ال تحىص. إن إجرام هذا الكيان سيبقى قامئا، ويداه لن تكون نظيفتني 

من دماء شعبنا وأمتنا إال باجتثات وجوده ومرتكزاته العدوانية.
والسؤال: ملا آن األوان لألنظمة العربية شكل عام وباألخص األنظمة التي اكتوت بجرامئه أن 

توحد صفوفها وطاقاتها ملواجهة إجرامه الذي مازال قامئا حتى هذه الساعة.

عىل ذلك فإن ايديولوجيا حقوق اإلنسان ظرفية غري حاملة ملرشوع 
متآكلة وعىل  تعتمد عىل رشعانية دولية  اجتامعي متكامل وهي 
واقع عاملي مرتدٍّ، فحكام العامل ملتزمون يف الظاهر بحقوق اإلنسان 
العسكرية  مصالحهم  لتربير  كذريعة  يعتمدونها  هم  الواقع  ويف 
وتدخالتهم التدمريية باسم اإلنسانية وحقوقها دافعني مباليني البرش 
خارج أطر الحياة العادية نارشين عرب سياستهم االقتصادية البطالة 

واملجاعة واألوبئة.

 25 قبل  ما  إلى  األوضاع ستعود  أن  تعتقدين  * هل 
جويلية؟

- ال أعتقد البتة أن األوضاع ستعود إىل ما قبل 25 جويلية، التاريخ 
التونيس  الشعب  من  مهّمة  أغلبية  وضعت  وقد  األمام  إىل  يسري 
ثقتها يف قيس سعيد وهي تنتظر إنجازاته التي عىل أساسها وقع 
أموال  واسرتداد  الفساد  عىل  القضاء  يف  أساسا  واملتمثلة  انتخابه 

الشعب املنهوبة والبدء يف إنعاش الدورة االقتصادية.

االتحاد  مساهمة  تكون  أن  تقديرك  يف  كيف ميكن  تقديرك،  يف   *
العام التونيس للشغل يف الوضع الراهن وإنقاذ التجربة الدميقراطية 

يف تونس؟
- االتحاد العام التونيس للشغل هو العمود الفقري لحركة االنعتاق 
يف املايض ويف الحارض بدءا من ديسمرب 2010 فبتدخله انتظمت 
يف  العام  اإلرضاب  إىل  أفىض  تدرجا  واكتست  الثورية  الحركة 

14جانفي 2011.
إن املنظمة الشغيلة التي تتمتع بنوع من الحياد فيام يخص الرصاع 
ووطنيا  تعديليا  دورا  تلعب  األحزاب  يشق  الذي  السلطة  عىل 
واملساندة  باالنبساط  موقفها  اتسم  بحيث  تعبويا حاسام  ونضاليا 
والتحري وإدراك اتجاه التاريخ والتدخل من اجل املصالح الوطنية 

والشعبية.

أن  باإلمكان  التي  اعتقادك  في  الشروط  هي  ما   *
االقتصادي  والنهوض  السياسي  االستقرار  تحقق 

المنشودين؟
- هناك إجراءات عاجلة ممكنة وأخرى تحّقق عىل املدى الطويل. 
جهاز  دعم  تستدعي  وإجرائية،  سياسية  هي  األوىل  إىل  بالنسبة 
الراهنة  األهداف  تطبيق  اجل  من  السيايس  املناخ  وتنقية  الدولة 
حتى  باالغتياالت  والتهديدات  الدسائس  فيه  تنعدم  سياق  ضمن 
حسب  شفافية  بكل  الدميقراطية  ملامرسة  سليم  مناخ  يستتّب 

التشاور والصداع العلني باملواقف.
ثانيا، تعيني حكومة سياسية ووطنية يكون أعضاؤها مدركني أهمية 
الظرف السيايس ومتطلباته املتمثلة يف البناء االجتامعي العادل ويف 
العيش والكرامة.  الشعب وامللبي لحاجياته يف  الحفاظ عىل ثروة 
أعتقد أيضا أنه من الرضوري االبتعاد عن منطق اختيار لتكنوقراط 

يحذقون التفاوض مع البنوك ومع الخارج لتبني مقاليد الحكم.
والجنايئ  املايل  الفساد  مبقاومة  املتعلقة  اإلجراءات  مواصلة  ثالثا، 
واسرتجاع األموال املنهوبة والعمل الدؤوب يف اتجاه مقاومة الفساد 
اإلداري والتجاري والقضايئ والسيايس والحسم يف املسائل القضائية 
الكربى املتعلقة باالغتياالت وبالتسرت وبنهب األموال التي تسلمتها 
اإلنتاج  مبسالك  والدفع  وجهتها،  وتحويل  إعانات  شكل  يف  تونس 
املعطلة واستثامر لألرايض الفالحة غري املستثمرة للحّد من البطالة.

الدولة  تدعم  واقتصادية  نقدية  سياسة  البعيد صياغة  املدى  عىل 
لتونس.  واالقتصادية  املالية  التبعية  فاعلية  من  وتقلص  الوطنية 
ولهذا الغرض يجب التحكم يف السوق املوازية التي متثل مداخليها 
نسبة 60 % من الناتج املحيل الخام لالقتصاد بتونس والتي تنمي 
املنتوج  حساب  عىل  الخارج  يف  ومصنوعة  مهربة  بضائع  تجارة 

املحيل.
 2011 منذ  وللمديونية  للتبعية  كبريا  تفاقام  تونس  عرفت  لقد 
وفقدت الدولة استقالليتها النقدية خاصة أن البنك املركزي قطع 
نفوذ  صاحبة  اجتامعية  كتلة  فتشكلت   2016 سنة  معها  روابطه 
التجارية  الصفقات  عامل  يف  متوغلون  أعامل  رجال  يدعمها  نقدي 

والنفعية املريبة.
الفقري  العمود  ميثالن  واالقتصادي  النقدي  البعدين  هذين  إن 
من  والعديد  الشعب  لها  يجّند  أن  يجب  التي  الوطنية  للسيادة 
املؤسسات والتي تقتيض كذلك وضع خطة محكمة لتحديد الروابط 

االقتصادية الخارجية.
يضاف إىل ذلك دور الثقافة والرتبية كبنيات مهّمة إلرساء متثالت 
جامعية مواطنية وتطلعات خالقة ومثمرة ومعارف عقالنية متكن 

املواطنني من فهم واقعهم وسري العامل. فالثقافة التي هي يف دالالتها 
اللغوية إنتاج ينمي األرض والنفس ويثمرهام وهي كام يقول كانط 
طاقة برشية من اجل صقل الوجود بواسطة الغايات التي يحددها 
هي  اآلخرين  ويف  ذاته  يف  اإلنسانية  تكون  بحيث  لذاته  اإلنسان 
انحرافني  الثقافة يف تونس أضحت رهينة  القصوى. غري أن  الغاية 
االستهالكية  النفعية  النجاعة  عليها  يتمثل يف عادات تطغى  األول 
والخربية  العملية  املعرفة  لفائدة  الحقة  املعرفة  همشت  والتي 
وجعلت منا مستهليك »موضات« وبضائع مستوردة. وقد تسببت 
ثقافة النجاعة واالستهالك هذه يف منو أخالق النهم واألنانية الفردية 
بلدنا  يف  فانترشت  والكسب  والسلطة  النفوذ  اجل  من  والتناحر 
الداروينية االجتامعية القامئة عىل الرصاع والتآكل وعىل صد وقهر 

الضعيف وغري املندمج اجتامعيا.
أما االنحراف الثاين الذي ينجّر عن األول فهو يتمثل يف الزّج بالعديد 
من الفئات االجتامعية بسبب الفاقة والبطالة والحرمان إىل فضاء 
والخروج  واليأس  باإلحباط  املفعم  االجتامعي  والالئنتامء  العدمية 
عن حيز التمكن الثقايف فدفع فئات عديدة إىل الخروج من الحظرية 
االجتامعية باحثني عن سبل عيش عىل هامشها الجئني اىل العروض 
االنتحارية اليائسة سواء بالهجرة أو باالنخراط يف عمليات إرهابية.

فمجتمعنا يحتاج إىل ثقافة وتعليم وطنيني متجّذرة يف تاريخ تونس 
الثقافة  من  للخروج  والعاملي  العريب  لألدب  التنويري  الزاد  ويف 
انتعاش  ثقافة  إىل  وللمرور  والعابرة  التابعة  االستهالكية  الوظيفية 
والتصنيع  الدخيلة  الخربات  تتجاوز  بانجازات  واألرض  النفس 
االستهاليك. ثقافة الوطن تستدعي الدميومة وهي ابتكار تنصّب فيه 
روح الشعب الذي يخرتق الزمن. الثقافة هي إنجازات ومنتوجات 
تتجاوز الصناعة اآللية القامئة عيل املهارة اليدوية من اجل تلبية 
حاجيات استهالكية مبارشة ونفعية، هي انجاز غري مكرتث مبنفعة 

تنصّب فيه الذات بكل أبعادها داخل توق انسانوي.
عن  الناتجة  العدمية  أوالالثقافة  الثقايف  الفراغ  إىل  بالنسبة  أما 
التاريخ وانحدارهم ضمن وضع دون  خروج مجموعات عن حيز 
برشي infra-humain فهو يستدعي ثقافة إدماج اجتامعي. فإىل 
جانب ثقافة املهرجانات يجب ابتكار مسالك ثقافية توقظ الشعور 
باالنتامء إىل وطن مشرتك وحياة اجتامعية يف خدمة الجميع وهذا 
والنوادي  الكربى  والجامعية  اإلنتاجية  األقطاب  بني  الربط  يقتيض 
والورشات االبتكارية يشتغل ضمنها شباب مؤجر يبتكر منتوجات 

يدوية وتشكيلية ومرسحية وموسيقية.

المرحلة  هذه  في  المثقف  دور  هو  ما  رأيك  في   *
الدقيقة التي تعيشها بالدنا؟

الوقت  يف  ورائعة  صعبة  تجربة  تعيش  وتونس  دقيقة  املرحلة   -
ويف  األفق،  وانسداد  االختناق  إىل  وصل  بلدنا  آلن  صعبة  نفسه٬ 
هذا السياق من واجب املثقف إن يدفع باملجتمع للتفكر يف ذاته 
فعل  لردود  املولد  باالنهيار  والشعور  التآكل  مأزق  من  للخروج 
غريزية البقاء ضمن الحياة وداخل السلطة، دور املثقف هو أيضا 
بلورة  يف  واملساهمة  املجتمع  وخصوصيات  املرحلة  طبيعة  فهم 

مرشوع خاص لدميقراطية تشاركية وعادلة.

الرئيس  قرارات  على  شهر  من  أكثر  مرّ  وقد  اآلن   *
قيس سعيد٬ ما هو انطباعكم؟

انعكاساتها، غري  الفساد ونالحظ بعد  الحملة ضد  انطلقت  - لقد 
أن القرارات واإلنجازات تسري ببطء وهذا يفسح مجاال للفرضيات 
وللمخاوف. هناك هاجس مركزي يتمثل بالنسبة إيّل يف املناخ العام 
الذي تتلمس فيه تونس طريقها نحو جمهورية تشاركية هو املناخ 
فاشستي  مناخ  لعمري  وهو  باالغتيال  بالتهديدات  املفعم  األمني 
أن قيس سعيد  البناءة والتحريرية، وأعتقد  تتعرث فيه اإلصالحات 
يعتمد  فهو  الغرض  ولهذا  الصعب  السيايس  املناخ  هذا  يف  يعمل 
السبعينات  توّخيناها سابقا يف  التي  الطريقة  الكتامن، تلك كانت 
كمناضيل يسار إذ اعتمدنا الرسية ألننا كنا مالحقني ومهددين، فهذا 

الطور يجب أن يطوى بال رجعة.
إن ما أقدم عليه األستاذ سعيد قرار جريء لكنه أيضا قرار سيايس٬ 
بني  للعالقة  دقيقا  تحديدا  أرسطو  يقول  كام  تستدعي  والسياسة 
وكذلك  أجهزة  تستدعي  الرضورية  والوسائل  والغايات٬  الوسائل 
مؤسسات وإصالحات يف عدة قطاعات٬ زد عىل ذلك بوادر القمع 
للشباب األخرية التي أدهشتنا علام أنها تتناقض مع املكاسب الدنيا 
بحرية  التونيس  الشعب  يتمتع  عقود حتى  امتدت عىل  لنضاالت 

التعبري والتنظيم.
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»اللة« املنكوبة 
تستغيث

     
* النفطي حولة     

اللة منطقة بلدية من معتمدية قرص 
قفصة تقع عىل طريق قابس، تعد 12 
ألف ساكن، فهي قرية فالحية لوجود 
واد  وسد  السلطان  عني  مياه  منابع 
وبغراسة  بواحتها  واشتهرت  املالح، 
تتميز  التي  املباركة  الشجرة  الزيتونة 

بها بلدان حوض البحر األبيض املتوسط، وال سيام تونس. يغلب عليها 
كان  املظيلة  من  وبقربها  الفالحي.  املجتمع  وعقلية  الفالحي  الطابع 
أول  الطرابلسية  مع  القطار(  )سكان  والقطارية  اللة(  )سكان  الجوابر 
من أبدعوا العمل املنجمي التقليدي اآليل بالداموس، أين واجهوا عديد 
املخاطر حيث مات منهم العديد. وال سيام يف فيضانات أكتوبر1969، 
وقد أطلق عليهم عبد القادر مقداد »فرئان الداموس« يف عمل إبداعي 
اشتغل  »املينة«  يف  العمل  جانب  وإىل  عذاباتهم.  يروي  مرسحي 
بعضهم يف رشكة الّسكك الحديدية، وملّا انترش التعليم يف الخمسينات 
والوظيفة  اإلدارة  يف  كوادر  ليكونوا  منهم  العديد  تخّرج  والستينات 
العمومية والتعليم، ملا كان التعليم مصعدا اجتامعيا. ولعّل اللة كانت 
الوطنية  للحركة  قدمت  ما  رغم  البورقيبي،  العهد  منذ  مهمشة  دوما 
الله. وقد ساء وضعها أكرث يف  الشهيد صالح غرس  من شهداء أبرزهم 
عني  وباتت  قبُل،  من  تجّف  مل  كام  املياه  َجّفت  إذ  النوفمربي،  العهد 
السلطان صفراء، قاحلة، جرداء. وتعطل مهرجانها الثقايف يف ظّل سيادة 
عني  كانت  أن  بعد  التّجهيل.  وثقافة  املسكرات  عىل  اإلدمان  ثقافة 
السلطان بستانا أخرَض يعّج بالزّوار من كل حدب وصوب. كام أصيبت 
وزيادة  جهة،  من  املياه  لندرة  املحصول  وقلّة  بالعطش  الزياتني  واحة 
انترشت  تحديدا  التسعينات  ومنذ  أخرى.  جهة  من  السقوية  أسعارها 
يف القرية ظاهرة »القشوم« و«الفيكس« وهي كلّها مسكرات كنتيجة 
طبيعية لتضخم البطالة وانسداد أبواب الرزق يف وجه الشباب العاطل 
عن العمل. مام ساهم يف انتشار ظاهرة الرسقة والجرمية. بل أصبحت 
واحتها تعّج بطوابري الشباب املدمن عىل كّل أنواع املسكرات، بعد أن 

كانت خليّة نحل ال تهدأ فيها الحركة، من حرث وسقي وغريه.
وهكذا مرت عرشية الجدب والجفاف النوفمربية بال أدىن آفاق من حيث 
العرشية  وتلتها  والتهميش.  الفقر  زيادة  إال  اللهم  وتشغيل،  املشاريع 
تجويعهم  من  وزادت  الناس،  فأنهكت  واملظلمة  الظاملة  السوداوية 
يتيمة  مبادرة  إال  بالجديد،  تأت  مل  ومالحة  كالحة  عرشية  وتفقريهم. 
متثلت يف تحّولها إىل منطقة بلَدية. حيث كانت تتبع بلدية قرص قفصة. 
زادت من معاناة األهايل بعد فشل املرشفني عليها، بسبب خالفات بني 
بالتشغيل مل  للمطالبة  اعتصامات شعبوية  إىل  باإلضافة  الشقوق،  هذا 
تنته. وها هو املقّر البلدي مغلق ملدة سنة ونيف، يف الوقت الذي من 
املفروض أن يقّدم خدماته للمواطن يف استخراج مضامني الوالدة والوفاة 
ومسائل أخرى. بل والطامة الكربى أنه تعرض أخريا إىل رسقة الحواسيب 
والتجهيزات. واملجلس البلدي يغّط يف سبات عميق تاركا معاناة األهايل 
الذين اضطروا إىل الذهاب إىل بلدية قرص قفصة لقضاء شؤونهم. وذلك 

ما يكلفهم ثقال ماديا ومعنويا وهم املتعبون أصال.
فهل من حلول لشباب بات مدمنا عىل كّل أنواع الكحول للهروب من 
ثقافة وال  دار  تُؤويه، وال  دار شباب  إحاطة، وال  ال  املّر؟ حيث  واقعه 
منطقة خرضاء للعائالت. ملاذا ال يُعاد العمل عىل جهر منابع املياه حتى 
تعود عني السلطان خرضاء وتستعيد الواحة خرضتها والقرية حركيتها؟ 
فهل من التفاتة يا سيادة الرئيس بصفتكم من منارصي لقضايا املعّذبني 

واملقصينّي واملهّمشني يف هذه القرية املنكوبة يف كل العهود؟
فإذا كانت قفصة تعاين من التهميش والحقرة، فام بالك باللة املنسيّة؟ 

اللة وأهاليها يستغيثون يا سيادة الرئيس، فهل من استجابة؟

* حسني عبدالرحيم

فوجئنا األسبوع الفارط بأخبار بثّتها وسائل االتصال االجتامعي عن 
البنزين عىل جسده ومالبسه وأشعل يف جسده  قيام شخص بصّب 
)شارع  البالد  لعاصمة  الرئييّس  الّشارع  يف  لذلك،  نتيجة  وتويف  النار 
الحبيب بورقيبة( وتزامن ذلك مع دورة من دورات املرور التى يقوم 
بها رئيس البالد من حني إىل آخر لالطمئنان عىل حسن سري الحياة 
عىل  للتشويش  مزورا  يبدو  الخرب  الدولة.  دواليب  وانتظام  اليومية 
الجوالت الليلية للرئيس مبا أن وزارة الداخلية مل تصدر بيانا بذلك ومل 

تقم وسائل اإلعالم املوثوقة بنرش تفاصيل عنه.
ولكنه  موثوق-  غري  أو  كاذب  -نرش خرب  ببساطة  هكذا  ليس  األمر 
يتضّمن مؤرشات خطرية عن الوضع االجتامعي والنفيس للتونسيني، 
فمن املالحظ أن هناك حالة ضيق شاملة وإحباط تام يف البالد كان 
أحد مظاهرها خروج العديد يف 25 جويلية. دون سبب سيايس أو 
واالختناق من  بالضيق  الشعور  إال  اللهم  اجتامعي واضح ومحّدد.. 
الوضع  يف  الركود  وكذلك  الحياة  مستوى  يف  العام  التدهور  حالة 
السيايس العام والرغبة املبطنة ألي تحرك حتى لو كان غامضا وغري 
معروف حدوده، كام شاهدنا خالل األسابيع التالية وأدى إىل الدخول 
إىل وضع ما زال عصيّا عىل الفهم لدى القيادات فام بالك بالقواعد؟

هذا يخلق بدوره حالة انتظارية تؤدي لتوتر نفيس واجتامعي ُمَدّمر 
العامة  الفضاءات  يف  املواطنني  بني  الدائم  العراك  ىف  آثاره  تظهر 
والهسترييا الفايسبوكية ورمبا أيضا ارتفاع معدالت االنتحار والطالق 

والهجرة غري الرشعية مصحوبة باإلفالس التجاري.
القلق  الظالم وتعمل عىل استغالل مظاهر  هناك جهات تختبئ يف 
االجتامعي لبّث األكاذيب والشائعات لخلق حالة من عدم االستقرار 
النفيس مبا يسمح لجامعات من املتآمرين من االستفادة من ضبابية 
وال  الناس  يعرفه  ال  ما  لتمرير  القريب  للمستقبل  الرؤية  وانعدام 

يُحمد عقباه، ويتعلق بحياتهم ومستقبل أبناءهم وبالدهم.
مركزها  يف  تضع   2011 جانفي   14 ثورة  عن  متواترة  رسدية  هناك 
مدينة  لنفسه  بحرقه  البوعزيزي«  »محمد  الشاب  انتحار  حادثة 
الكثريون  يدقّق  ولَم  أمني،  عون  مع  شجار  بعد  بوزيد«  »سيدي 
القمع  أجهزة  بني  واملواجهات  سنوات  خالل  املرتاكمة  العوامل  يف 
والحركات الجامهريية والتي كان آخرها يف الحوض املنجمي والتى 
حدث  بسبب  التاريخ  يف  ثورات  تحدث  مل  الثورة.  بحدث  تُّوجت 
والسياسية.  االجتامعية  األوضاع  يف  كامنة  أسبابها  كانت  بل  عارض 
الربويطة«  »ثورة  رسدية  استخدام  تحاول  البحث  موضع  والشائعة 
األحوال  كل  يف  هي  مضادة«  »ثورة  آلية  إلحداث  معكوس  بشكل 

معادية الزدهار الشعب وحريته.
ولكنه  املعّقدة  األسباب  يف  يبحث  وال  تبسيطي  االجتامعي  املخيال 
يخترصها يف الفعل الرمزي املُفّجر، وهناك مختصون يف استغالل هذه 
لنفسه  وآخرها عن حرق شخص  اإلشاعات  لنرش  التبسيطية  الحالة 

مرة أخرى ىف منتصف »شارع الحبيب بورقيبة«.
النفيس املنصوب للجامهري وعىل األخّص الشباب  لكن هذا الكمني 
فمن  مدّمرة  آثار  وله  بالنار«  كـ»اللعب  هو  العمل  عن  املعطلني 
والتي  االنتحار  إىل  تؤدي  التي  للعوامل  وتحفيز  تشجيع  ناحية هو 
»الحرقة«  ليست  أو  بالفعل.  اليومية  الحياة  يف  منها  الكثري  يوجد 
وهناك  وممكنا؟  محتمال  انتحارا  متضّمنة  الرشعية(  غري  )الهجرة 
محاولة الستخدام التقديس والتّبحيل للشهداء لدفع آخرين للسعي 
إىل املوت واستنفاره، بينام الحقيقة أن الذين قاموا باألعامل الثورية 
واإلصالحات املختلفة للحياة فعلوا هذا وبقوا أحياء ينعمون بخريات 
إىل  الدعوة  وليس  الوجود  وكان مسعاهم هو تحسني هذا  الوجود 
بيننا..  ويناضلون  يعيشون  زالوا  ما  وهم  والدمار!  املوت  استجالب 
تحيا الحياة ويسقط االنتحار اليائس. ويسقط مرّوجو إشاعات اليأس 

والقنوط والدمار.

بعد 25 جويلية

الدعوة إىل االنتحار

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/09 خاص باختيار مكتب دراسات إلعداد 
العمومي  التنوير  شبكة  توسيع  مشروع  األشغال  إنجاز  ومتابعة  فنية  دراسة 

وتعبيد وتهيئة الجهة الغربية من الطريق الوطنية عدد 14
تعتزم بلدية السند القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الرشاء العمومي »tuneps« قصد اختيار 
مكتب دراسات إلعداد دراسة فنية ومتابعة تنفيذ أشغال مرشوع توسيع شبكة التنوير العمومي وتهيئة وتعبيد 

الجهة الغربية من الطريق الوطنية عدد14.
الرشاء  منظومة  العروض عرب  ملف طلب  تحميل  املشاركة  والراغبة يف  املختصة  الدراسات  مكاتب  فعىل 

.»tuneps« العمومي عىل الخط
.»tuneps« يتّم إرسال العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

ُحّدد آخر أجل لقبول العروض يوم الخميس املوافق لـ 2021/10/14 عىل الساعة العارشة صباحا »10٫00« 
.»tuneps« ويغلق يف نفس اليوم والساعة باب الرتشحات آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

يتّم فتح العروض يف جلسة علنية بصفة آلية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط »tuneps« يوم 14 
أكتوبر 2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح العروض 

.»tuneps« عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
تُقىص العروض الواردة بعد آخر أجل لقبول العروض.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 90 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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من  وضيوف  مشاركني  لفنانني  نوعي  بحضور 
العربية عاشت مدينة  البلدان  تونس وعدد من 
التشكييل  الفن  فيها  أيام  مثانية  بنزرت  الجالء 
الفني  والحوار  واالبداع  للعمل  الشاسع  املجال 

وفق التجارب والخربات املشاركة..
للفنون  التونسية  الرابطة  أنشطة  تنوعت  وقد 
التشكيلية  والباحثة  الفنانة  برئاسة  التشكيلية 
املعارض  خالل  من  العريب  سليامن  بن  وصال 
التي  الدراسية  سوسة  ندوة  وآخرها  والندوات 
وندوة  تونسيني  لفنانني  جامعا  معرضا  شملت 

نقدية بها عديد املداخالت النقدية..
ويف سياق هذه األنشطة وضمن اختتام موسمها 
الثقايف، تّوجت الرابطة التونسية للفنون التشكيلية 
التشكيلية،  للفنون  الدويل  امللتقى  بهذا  انشطتها 
الشاطئ  بنزل  آرت«  »أندلسية  عنوان  تحت 

إىل   1 من  الفرتة  يف  املنتظم  ببنزرت  االندلسية 
7 سبتمرب 2021 وذلك مبشاركة ثلة من الفنانني 
والنحت،  الرسم،  يف  االختصاصات،  جميع  من 
التدوير، والخزف. من تونس وخارجها..  وإعادة 
ظل  يف  الثقايف  الحدث  هذا  فعاليات  وانطلقت 
مع  الصحي  الوضع  يشهدها  التي  االنفراجة 
الصحي  الربوتوكول  عىل  املحافظة  يف  االستمرار 
هذا  العدوى  لتجنب  الالزمة  بالتدابري  وااللتزام 
وقد تم التأكد من تلقي املشاركني التطعيم ضد 
عىل  االنشطة  يف  االقتصار  وتّم   .19 كوفيد  وباء 
الورشات املقامة داخل النزل، ومعرض أقيم عىل 
هامش امللتقى برعاية دار الثقافة الشيخ ادريس 
قام  وقد  ببنزرت.  للثقافة  الجهوية  واملندوبية 
عىل تنظيم هذا الحدث وتنسيقه ككوميسار كل 
الدين بن حامد.  من وصال بن سليامن وسيف 

ويجدر التنويه ان هذا الحدث هواالول من نوعه يف مدينة بنزرت خططت 
وتشجيعا عىل  الثقافة  إلنعاش  محاولة  مدة يف  منذ  التونسية  الرابطة  له 
الفنانون  هم  املشاركني  أن  اىل  ويشار  الشامل.  درة  يف  الثقافية  السياحة 
بريم العوين وحسام غربال ومحمد سحنون ومحرز اللوز ومراد بن بريكة 
وسيف بن حامد ومحمد بوعزيز وحامدي بن نية وفتحي سعيدان وصالح 
بن عمر من تونس وطاهر هدهود من الجزائر وعيل الجابري من عامن، 
ويف ورشة الرسم كوثر الجاليص واحالم بوصندل وخالد عبيدة وعبد الحميد 
الثابويت وعيل الزنايدي والزين الحرباوي وعبد اللطيف الرمضاين واملنصف 
بن جامع واملنصف الصوابني وسامي بن عامر من تونس وعيل رضا سعيد 
من العراق... ويف ورشة الخزف وجدنا الفنانة ليندة عبد اللطيف... هي 
الحوار  إىل  وسعت  مختلفة  خربات  جمع  عىل  عملت  تشكيلية  فعالية 
الفني والتواصل الثقايف ودفع الحراك االبداعي بجهة بنزرت وفق مبادرات 
زيّنت  التي  الفعالية  هي  هكذا  التشكيلية..  للفنون  التونسية  للرابطة 

نهارات بنزرتية بكثري من تلوينات الفن والجامل..
* شمس الدين العوين 

الرابطة التونسية للفنون التشكيلية تختتم الملتقى الدولي »أندلسية آرت« ببنزرت 

أعمال منجزة يف شتى األنواع الفنية ولقاءات عن الفن والتجارب واالبداع التشكيلي 

ال داعي للشّك يف أّن الجدل األسمى هو ذاك الجدل الذي ال يّدعي صاحُبه 
الحقيقة املطلقة، هذا ما وجدته يف كتاب »طوبيقا 1: إبطال لدعوى عيل 
عبد الرازق«، للدكتور محمود عّباس العامري، وقد صدر هذا الكتاب عن 
»مجمع األطرش للنرش وتوزيع الكتاب املختص« يف شهر ماي سنة 2021، 
ويبدو أّن املؤلّف عىل وعي كبري أّن الجدال يعني إعطاء الفرصة للمخالف 
فكريّا من أجل الّدفاع عن فكرته وإبراز وجاهتها، باعتبار أّن الجدل يف 
مفهومه يدّل عىل تفاعل بني طرفني وأكرث، إذ يهدف كّل طرف إىل مقارعة 
اآلخر بالحّجة املضاّدة، ويعتمد عىل »مقّدمات ليست مطلقة الصدق... 
لتأكيد هذه  الكتاب فقد جاء  فهي مجرّد أفكار مقبولة«، وحّتى عنوان 
كتاب  »اسم  فطوبيقا  الحقيقة،  نسبّية  عىل  تقوم  التي  الجدلّية  النزعة 
ألرسطو يدرس األقيسة الجدلّية، وهي أقيسة تحتمل الصواب والخطأ«. 
وليس من السهل، وقد يكون من باب املستحيل، أحيانا، أْن يكون اإلنسان 
مجادال، ما دامت هذه املهّمة تحتاج إىل قدر هائل من االستعداد املعريف 

واإلحاطة بآراء املخالف، وهذا ما فعله العامرّي يف كتابه.
العامرّي بني نزعتْي الّتجديد والّتقليد

مل يكن كتاب »طوبيقا 1« مجرّد خطاب انفعايل يتحّصن بفلسفة حامئية 
التفكري والعقيدة، بل هو عىل درجة رفيعة من  دفاعية إزاء املخالفني يف 
واملساءلة،  الحوار  مرشوع  يف  لالنخراط  اإلجرائيّة  والعّدة  النظري  الكامل 
ضعف  عىل  الوقوف  وإّنا  املؤلّف،  غاية  ليست  »الخالفة«  إىل  فاالنتصار 
أطروحته،  الرازق  عبد  عيّل  عليها  أّسس  التي  واملعرفية  الفكرية  النظرية 
وهو ما يُعلن عنه الباحث يف قوله: »وبالحّق نقول. ونُكلّم أريبا يف بعض 
إذا كان ما  فإنّه  الرزاق،  يلزم ماّم عملنا من تضعيف حجاج عيل عبد  ما 
ضّعفنا من جداله يف الخالفة بحّق ضعيفا، فليست تقوى، وال تتمّكن حّجٌة 
للخالفة ووجوبها«، فكأّنا املؤلِّف بهذه العبارات، ال يرى إشكاال يف تقبّل 
الحّجة قويّة، فحينئذ، يكون املقصد  إْن كانت  الرازق  ما طرحه عىل عبد 

الجديل الرصف هو محرك الفعل الحجاجي.
عبد  عيّل  عىل  رّدا  اللّذيْن  سابقيْه  العامري  عبّاس  محمود  خالف  هكذا، 
التونيس، وهام »محمد الخرض حسني« يف كتاب »نقض  النسق  الرازق يف 
الطاهر بن عاشور يف كتاب »نقد  الحكم«، ومحمد  كتاب اإلسالم وأصول 
علمي لكتاب اإلسالم وأصول الحكم«، إذ ميثالن اإلسالم األرثوذكيس ويتبّنيان 
كّل مقوالته ومسلاّمته. وهو ما قّوضه عبد الرازق الذي قّدم رؤية جديدة 
التاريخ  تنوعها يف  الحكم عىل  تجارب  معتربا  الديني  السيايس عن  تفصل 
اإلسالمي من الرسول إىل بني عثامن مامرسات برشية محكومة بسياقات 
تاريخية مام يعني مناقضة رصيحة وجريئة للتصور التقليدي الذي يعترب 
يف  تختلف  ال  السابقة  التونسية  فالردود  وبهذا  الحكم.  يف  نظرية  اإلسالم 
يشء عن الردود األخرى الّنظرية التي تؤمن بأن اإلسالم نظام حياة وأرىس 
أسس الحكم الرشيد. فعمل عبد الرازق يهدم الرؤية األرثوذكسية ويطعن 

يف اعتقاداتها ُمظهرا بُطالنَها وهو ما يثري حفيظة الّنخبة الدينية ومخاوفَها. 
ورغم ذاك االختالف فإّن ما يجمع محمود عبّاس العامري بكل من محّمد 
أّن جميعهم مل يتفطّنوا حسب  الطاهر بن عاشور  الخرض حسني ومحّمد 
الخالفة  يرفض  الرازق  عبد  عيّل  »أّن  إىل  الّدين  بدر  حسن  محّمد  عبارة 
الدينيّة ويقبل، إن مل نقل ينادي بالخالفة العربيّة اعتقادا منه أّن الخالفة 
العربيّة والّدولة العربيّة الّتي أّسسهام ورّشع لهام أبو بكر، هام مدنيّتان ال 

دخل للّدين فيهام«.
ثالوث »القياس والّنحو والبالغة«

الرازق  عبد  عيّل  عىل  الرّد  يف  العامري  تخرّيها  التي  األدوات  تعّدد  ينّم 
طرائَق  تخرّي  برضورة  وفكرّي  إجرايّئ  وعي  عن  والبالغة(  الّنحو،  )القياس، 
ُمثىل وسديدة تجاري املغايَر فكريّا، وتضمن لتصّوراته العقديّة والّسياسية 
واملعرفية حّدا أقىص من الّنجاعة والقدرة عىل املحاورة مبختلف وجوهها 
ومقاصدها، واالرتقاء بالخطاب الجديّل إىل مصاف الكامل النظرّي والعميّل 
بدور حاسم  الثقافيّة  املركزيّات  فيها  تنهض  اجتامعيّة وسياسيّة  بيئات  يف 
للباحث  ضمنت  األدوات  وهذه  والحضاريّة.  الدينيّة  الهويّات  تعزيز  يف 
وعقديّا  أخالقيا  الحكم«  وأصول  »اإلسالم  صاحب  يف  الطعن  عن  االبتعاد 
وعن اسرتاتيجيا التّثمني/ التّبخيس التي تقوم عىل االنتصار لآلنا وعىل اتّخاذ 
موقف عدايّئ وتحقريّي ال يرى اآلخر نظريا يف تبّني عقائده. ولكن هذا ال 
ينزع النزعة العاطفية التي تظهر بأقدار متفاوتة لدى الكاتب، ولكّنها نزعة 
ليست بغريبة عن هذا النوع من املجادالت يف الفكر العريب اإلسالمي مثل 
مجادالت القايض عبد الجبّار وأيب حامد الغزايل... فالحياد العلميّة مل تعد 
تقنع أحدا عند الجدل، فام من مجادل إالّ وهو حامل منظوره األيديولوجّي 
الذي ال يستطيع التخيّل عنها رغم ارتداء ثوب الحياد ومهام يُكِن األمُر، ال 
الرازق حلقة من حلقات  العامري عىل عيّل عبد  أّن رّد  التنبّه إىل  بّد من 

تأصيل ما ساّمُه »أّمة العربيّة«.
العامرّي ومرشوع »أّمُة العربّية«

عبّاس  محمود  عمد  مرشوع  هو  وإّنا  هدف  مجرّد  ليس  العربيّة«  »أّمة 
العامري إىل وضع معامله األوىل منذ كتاب »عقل العربيّة« الذي برهن فيه 
صاحبه أّن العقل ليس للعريّب فحسب وإّنا للّغة العربيّة عقل أيضا، وهو 
العربيّة  والبالغي، وعقل  اللساين  البحث  واملراقب ملسلك  الحاضن  العقل 
األفعال  وهذه  أنوذجا،  القلوب«  »أفعال  له  اُتّخذت  إّنا  شموليّا  يكن  مل 
تشرتك يف معنى جامع وهو »الجعل اإلدرايك«، فبذلك يرفع املؤلّف من شأن 
اللّغة ويجعلها أسَّ مرشوعه وضابطه، فكأّنا املنزلة األثيلة التي اكتسبتها 
هذه اللّغة بفضل سحر القداسة يجب أْن يستمّر وال ينقطع، وحتّى مفهوم 
»أّمة العربيّة« فلها معنى مخصوص يف ذهنيّة الكاتب، إذ يقول: »واألّمة، 
عندنا ويف نسق تفكرينا ليست املنسوبة إىل ديانة اإلسالم، ال غرُي، وال تلك 
املنسوبة إىل عرق العرب، ال غرْي، بل التي نسبتها إىل اللّسان العريب وامللكة 

واللّغوية«. 
وعمد الباحث يف الباب الخامس من كتابه إىل وضع »سياسة نظريّة يف أّمة 
العربيّة«،  وقواُم هذه السياسة إقامة تحالف فكري بني القوميني واإلسالميني 
السابقة،  التجارب  كل  يف  فشلت  التي  السياسيّة  التحالفات  عن  ينأى 
والتحالف الفكري سيحّقق ال محالة ما ساّمه »دميقراطيّة املعرفة«، وعن 
فوائد هذا التحالف يقول الكاتب عىل سبيل املثال: »ولْو ترى لَِو اصطلح 
الجامعة  من  يَغنمون  العربيّة  الُعصبة  فجامعُة  والقوميّون،  اإلسالميّون 
اإلسالميّة طباع الفكر الكوين ويتقلّدون منها شامئل الّنظر العاملي املجتاز 
اإلسالميُّة  الجامعُة  وأّما  األوطان...  إىل  األوطان  عن  واملوغل  األمصار  بني 
فمتى صالحت العصبة القومية وعاقدتها، أخبتت تلك الجامعة اإلسالميّة 
وطبايعها،  األمصار  حدود  إىل  وهجعت  وتقاسيمها  األوطان  نظريّة  إىل 
وأنابت إىل أحكام األقطار ووردت إىل مشارعها«. ولكن أليس يف تنظريات 

محمود عبّاس العامري، إىل حّد ما، نزعة تتجاهل إكراهات الرّاهن؟
من طبائع الجدل أنّه ال ينتهي عند نتائج نهائية، فالنهاية تكون فتحا لجدل 
آخر مثل ما يحصل مع هذا الكتاب الذي اتّخذ صبغة نخبويّة، فهو موّجه 

باألساس إىل النخبة يف مضمونه ولغته.

* بقلم: فؤاد عامريقراءة يف كتاب: »طوبيقا 1« ملحمود عبّاس العامريّ

ثقافة
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جيل  بروز  سنوات  منذ  الوطني  الثقايف  املشهد  *يعرف 
جديد متمرّد عىل املدونة اإلبداعية التي سبقته. جيل غري 
كيف  التقليديني.  التونسيني  النقاد  منتديات  يف  مسجل 

تقيم هذه التجارب اإلبداعية الجديدة؟
- إن هذا الركود وانسحاب املالحق األدبية وسيطرة البؤس 
من  ينحت  الجديد  الجيل  جعل  املشهد،  عىل  السيايس 
املتعددة  الوسائط  تطور  من  مستفيدا  نجاته  حبل  ذاته 
ليحلّق يف آفاق رحبة خارج الحدود، وقد تأكد هذا من 
خالل األقالم التي فازت بجوائز عربية دون أن تكون لها 
بيننا ونحن  إىل وجودها  وقتها  وانتبهنا  تسندها،  عصبية 
التي تتحدث عنها  التونسيني  النقاد  ال ندري، ومنتديات 
التي ال  الجامعة  ليس لها وجود منتظم إال داخل أسوار 
قيمتها  ثبتت  والتي  املكرّسة  األعامل  بغري  عموما  تهتّم 
مع األيام، وغالبا ما تهتّم برامج الجامعة بالذين استقرت 
بكار  توفيق  ووحده  الوفاة،  مع  تجربتهم  واستقامت 
استطاع أن يكرس هذا الناموس واهتّم بأعامل املسعدي 
خالل  من  اكتشفُت  وقد  كالدوعاجي،  املهمشني  وبعض 
أصوات  وجود  سنة  ثالثني  امتداد  عىل  اإلذاعية  تجربتي 
بعض  مع  دائم  خالف  يف  وكنت  واألمطار،  باألقامر  تَعد 

زماليئ الجامعيني ألنهم ينكرون هذه األصوات الجديدة، 
ومنذ سنة أرّس يل أحدهم معتذرا »بصدق مل أكن أصّدق 
ما كنت تقوله عن األصوات الجديدة، وكّنا نعتربهم من 
الجامعة وتأملت يف  تقاعدت من  أن  الهواة واآلن وبعد 
نصوص فالن وفالن صّدقت ما كنت تقوله عنهم ويب رغبة 
أكتب عنهم اآلن«. غالبا ما تحرتز نخبتنا من كّل  أن  يف 
الرواية  رّب  يصبح  مل  مثال  الكوين  وإبراهيم  جديد،  اسم 
الصحراوية إالّ حني اكتشفه توفيق بكار وسار القوم عىل 
ما أقره، ولكن يف ليبيا أكرث من ابراهيم الكوين، وكثريون 
رجب  سفيان  تجارب  التقدير  كّل  يقدرون  ال  تونس  يف 
وعبد  العيني  ومنذر  النارصي  وطارق  الهاممي  وامليك 
الواحد السويح، ومربوك السياري ونبيهة العييس وفتحية 
أن  استطاعت  تجارب  الرواية  والقامئة طويلة، ويف  دبش 
سياسية،  أو  أدبية  وصاية  كّل  عن  بعيدا  نفسها  تفرض 
وهذه التجارب تشرتك يف التمرد عىل الروبافيكا الثقافية 
بكل معانيها، وستحمل لنا األيام القادمة تحّوال يف الحياة 
سيّد  الشعب  يصبح  أن  وبعد  األمل  عودة  بعد  الثقافية 
نفسه يفعل ما يريد، وسيكون اإلبداع األديب والثقايف خري 
سند ورسول لهذا األمل الذي سيقطع مع بؤس ما عشناه 
الثقافية  املؤسسات  تستعيد  أن  رشط  عديدة  سنوات 
الذي  والحضور  دوره  واملبدع  للمثقف  ويكون  مكانتها 

يليق به بعيدا عن أنشطة »عندكش، عندي«. 
* من الحقائق املؤملة أن اإلبداع التونيس عموما ال قراء 
الوطن  داخل  ملوزعني  وجود  فال  املطلوب  بالشكل  له 
وخارجه وأغلب الكتاب والنارشين عندنا يسحبون ما بني 
الثقافة  ألف وخمسامئة نسخة أمال يف أن تقتني وزارة 
الحصول عىل جائزة يف تونس أو يف  النسخ أو يف  بعض 

الخليج خاصة. فكيف لإلبداع أن ينمو يف واقع كهذا؟
يف  كثريين  ينسحب عىل  الكتّاب  بعض  منه  يشتيك  ما   -

تناسل  والّساردين يف  الّشعراء  تونس وخارجها، ألن عدد 
يومّي، بفضل انتشار التعليم، ووجود قنوات لالنتشار عرب 
االنتشار،  األدبية واسعة  اإلعالم واملجالت  النرش ووسائل 
ومهام انفتحت دور النرش فلن يشمل انفتاحها كل األقالم 
نظرا إىل وجود لجان قراءة صارمة، ويف تونس ليست لنا 
ومرص  لبنان  يف  الكربى  النرش  دور  منافسة  عىل  القدرة 
دور  أما  التكلفة،  سعر  ينزل  وبذلك  باآلالف  تطبع  التي 
الثمن  مرتفع  الكتاب  فيبقى  باملئات  تطبع  التي  النرش 
لغياب  التوزيع عائقا  انتشاره، وتقف مشكلة  فال يحقق 
ال  الكتب  فبعض  الجمهورية،  داخل  املختصة  املكتبات 
بعض  أو  العاصمة  يف  محدودة  مكتبات  خارج  تجدها 
الكتاب  يبقى  إعالمية  سياسة  غياب  ويف  الكربى  املدن 
حبيس الرفوف، فحضور القطاع العام رضوري. ومثة قضية 
أخرى أساسية وهي ضعف مساهمة رأس املال الوطني 
معنى  وال  خاصة،  الكتاب  صناعة  ويف  الثقايف  القطاع  يف 
لنهضة ثقافية ال تساهم فيها قوى رأس املال الوطني حتى 
يصبح الهاجس الثقايف مثل هاجس الغذاء والدواء، ولعّل 
من أسباب األزمة التي يعيشها الجيل الحايل هي الخواء 
ظاهرة  مع  القطع  يف  الرتبوية  املؤسسة  وفشل  الفكري 

القراءة،  مع  خصام  يف  نحن  وبرصاحة  املدريس  االنقطاع 
ونّدعي أننا أمة »اقرأ« وعالقتنا بالكتاب متوتّرة. شخصيا 
تفوق مطالعايت املائة كتاب يف السنة لكّنه قليل أمام ما 
تصدره املطابع. فكيف مبن ال يقرأ كتابا واحدا، إنّنا نعيش 

يف عرص أّمية ثقافية رغم شهاداتنا العليا.
الجوائز  تقنني  برضورة  طالبت  مناسبة  من  أكرث  ويف 
املدرسية والجامعية، فهي تعتمد عىل الكتب، وال بد من 
املتألقني  عىل  التونيس  الكتاب  لتوزيع  مناسبة  اعتبارها 
الكتاب  ألعامل  ونسبة  جهة،  كل  ألدباء  نسبة  بجعل 
أحد  وال  والعامليني،  العرب  للكتاب  أقل  ونسبة  اآلخرين 
املوضوع،  بهذا  اهتّم  الرتبوي  الشأن  عىل  القامئني  من 
متيرّسة  صارت  التي  باملعاجم  الجوائز  تهتّم  ما  وغالبا 
التونيس  الكتاب  تأثّر غربة  عىل كل هاتف، وطبيعي أن 
اعتمد  من  إال  الحصار  هذا  من  ينجو  وال  أصحابه،  عىل 
عىل ذاته ووزع كتابه بنفسه بطرق بدائية، وقليلون من 
توفرت لهم فرص االنتشار عن طريق الجوائز. وإشكالية 
غربة األدباء يف املغرب الكبري قدمية مع األدب األندليس 
الذي كان يعيش حصارا مقارنة مع ما يصدر من بغداد 
والبرصة، وهو أمر مقرتن باملكانة االقتصادية والسياسية 

لهذا البلد أو ذاك.
الكتاب  التحاد  رئيسا  املراحل  من  مرحلة  يف  كنت   *
أداء  تقيم  وكيف  التجربة  تلك  تقيم  كيف  التونسيني 

االتحاد بعد )الثورة(؟ 
منذ  التونسيني  الكتاب  التحاد  املديرة  الهيئة  يف  كنت   -
أواخر ديسمرب 2008 يف منصب نائب الرئيس، ويف التاسع 
برئاسة  زماليئ  ِقبَِل  من  تكليفي  تّم   2011 جانفي  من 
االتحاد حتى نهاية الدورة ثم نجحت قامئتي يف انتخابات 
إىل  ينظرون  األدباء  من  الكثري  وكان   ،2011 ديسمرب 
االتحاد عىل أنه غنيمة لذا سعت مجموعات إىل اقتحامه 

وافتكاكه وبعضهم ليسوا أعضاء، وفشلت هذه املحاوالت، 
شكل  يف  سنني.  أربع  امتداد  عىل  تجربتي  سّجلت  وقد 
يوميات يف ثالثة كتب وهي تعطي صورة قامتة عن تلك 
وهو  الدعم  وغياب  اإلمكانيات  إىل ضعف  نظرا  املرحلة 
كانت  الشخصية.  إمكانياتنا  عىل  كثريا  نعتمد  جعلنا  ما 
إمكانيات االتحاد كبرية قبل الثورة وكانت السلطة سخية 
مع االتحاد، لكن تلك األموال ذهبت يف كثري من املآدب 
وتقلصت  املعني  نضب  فقد  الثورة  بعد  أّما  والهبات، 
املنحة إىل أبعد حّد، ولقد عانينا من بعض وزراء الثقافة 
فلم نظفر بغري الوعود، وأرى أن االتحاد الحايل تحسنت 
سنة  بدأناها  التي  النرش  عملية  بفضل  املادية  ظروفه 
الهيئة  أعضاء  بعض  ألن  املهد  يف  توقفت  لكنها   2011

املديرة حاربوا دار املسار وعطلوها، 
العربية  البلدان  يف  الكتاب  اتحادات  نظام  يف  وبالنظر 
عاّم  منقول  املدين  املجتمع  من  الشكل  هذا  أن  نالحظ 
متيزت به البلدان االشرتاكية التي أوجدت اتحادات للكتاب 
االتحادات  وأغلب  القامئة،  الرسمية  املؤسسات  لتساند 
اليوم تعاين صعوبات مادية، وقراراتها غري ملزمة وتحتاج 
إىل إعادة نظر جذرية، والكتّاب عموما يحاربون من أجل 
االنخراط، وملا يحصلون عليه يحاربون من أجل الكسب 
تتطور  ومل  هزيلة  كانت  وإن  املكافآت  من  واالستفادة 
فرصة  لكثريين  وفّر  االتحاد  أن  صحيح  سنة.  ثالثني  منذ 
كانت  حني  ونقدية  شعرية  لقاءات  يف  واملشاركة  السفر 
الدعوات يسرية والبلدان املرشقية كالعراق وسوريا تفتح 
أبوابها للقادمني وتيرّس لهم ظروف اإلقامة خدمة ملصالح 
والبعض  محدودة  صارت  فالدعوات  اليوم  أما  سياسية، 
أنه وكالة أسفار وهي مشاركة يف  ينظر إىل االتحاد عىل 
إىل  املنتسبني  غري  يحرضها  ال  الدائم  املكتب  اجتامعات 
االتحادات  رؤساء  بعض  أن  والغريب  املديرة،  الهيئات 
العربية كانوا قبيل وما زالوا إىل اليوم بعد أكرث من عرش 
سنني متشبثني بالكرايس ال يختلفون عن السياسيني الذين 
يريدون أن يبقوا مؤبّدين يف السلطة، فال بّد من مراجعة 
الهياكل  لهذه  واإلفريقي  القومي  املستوى  عىل  جذرية 
تفعيل  إلعادة  العربية  الجامعة  مثل  مثلها  املتكلّسة، 

دورها.
واإلعالمي  والناقد  الجامعي  األستاذ  محمد  أستاذ   *
تحولت مؤخرا إىل نارش. ما هي الدوافع رغم أن بعض 

دور النرش تحولت إىل دور نشل؟ 
كنت صديقا  فقد  نارشا،  أكون  أن  أتصور  يوما  أكن  مل   -
للمرحوم حسن جغام الذي نرش يل كتبي الخمسة األوىل 
والطباعة،  النرش  مشاكل  وعرفت  بانتظام  أزوره  وكنت 
يف  الكتاب  اتحاد  ترأست  حني  دفعتني  حامستي  لكن 
زماليئ  عيّل  أقرتح  أن  إىل   2011 سنة  من  األوىل  األشهر 
تكوين دار نرش ووجد االقرتاح تشجيعا وموافقة، وجعلنا 
أنا  وبادرت  واألعضاء  االتحاد  بني  مفتوحة  رشكة  الدار 
واملولدي فروج إىل املساهمة يف رأس املال، ودفعت من 
تتوفر  حني  ألستعيدها  سلفة  االتحاد  مساهمة  جيبي 
وهو  الثورة«  »ديوان  هو  األول  كتابني  ونرشنا  األموال، 
عن  بالطيب  الدين  نور  كتاب  والثاين  جامعي،  كتاب 
الشاعر الراحل عبد الحميد خريف، ولكن هذا الحامس 
فرت حني صار أمني املال يف الهيئة الجديدة يتلكأ يف متكيني 

ملحاربة  اآلخرين  األعضاء  بعض  وتجّند  مستحقايت،  من 
الترصف،  هذا  وساءين  متاما،  توقف  حتى  املرشوع  هذا 
وتحّمست الشاعرة نجاة املازين لتكوين دار نرش خاصة، 
وتحّمس زوجها رحمه الله للمرشوع ومّكننا من مكتب 
له عىل سبيل الفضل ليكون إدارة، وانطلقت دار البدوي 
للنرش، والتسمية اختارتها مديرة الدار. ويف خمس سنوات 
نرشنا مائة وخمسني كتابا، أغلبها لكتّاب تونسيني والبقية 
وسوريا،  واليمن  وليبيا  والعراق  املغرب  من  ألصدقاء 
رحمها  مديرتها  رحيل  بعد  الرشكة  توقفت  األسف  ومع 
الله، وأمام رغبتي يف مواصلة عملية نرش أعاميل وأعامل 
ابن  »منشورات  تأسيس  من  بّد  ال  كان  آخرين  أصدقاء 
عريب«، ولكنها تبقى دار نرش هاوية، وإن كان طموحها 
كبريا والكثري من األصدقاء من تونس وخارجها يرغبون يف 
النرش ألننا أوفياء للكتاب، ومل نسع يوما إىل ابتزاز كاتب 
أو استغالله، ولو كنُت نارشا تاجرا ما نرشت عديد األعامل 
القارئ  عليها  يقبل  ال  التي  الفرنسية  والكتب  الشعرية 
لكتابة  والتفّرغ  النرش  بني  متمزقا  واليوم رصت  العادي، 
ما أريد من دراسات وسرية وأعامل إبداعية، لهذا قررت 
التخفيف من عملية النرش حتى ال تضيع أعاميل والكثري 
منها جاهز للنرش لكني أجدين يف كل مرة أعطي األولوية 

ألصدقايئ. 
القاتل »كورونا«  الوباء  * ختاما تعيش تونس عىل وقع 
واملبدع  املثقف  أين  املتعاقبة.  الحكومات  ومهازل 

والفنان يف هذا الواقع املزري؟
كابوس مل  يبدو يل وكأننا يف  أكرث من مرة كان  - بصدق 
ننهض منه بعد، مل أصدق أن الحلم الذي عشنا عليه منذ 
جانفي 2011 انهار وتحوِّل إىل رعب، الفريوس التاجي بكل 
رشاسته مل يفعل يف التونسيني ما فعلته األحزاب املتعاقبة 
والسياسيون  ستار،  وراء  من  تحكم  والتي  السلطة  عىل 
يف  اضطهادهم  زمن  كبري  بتقدير  إليهم  ننظر  كّنا  الذين 
نتابع أخبارهم يف جرائد املعارضة  الداخل والخارج وكنا 
بُطُون  وأصحاب  حرب  أثرياء  إىل  قادر  بقدرة  تحّولوا 
الشاشات  وتصّدروا  الديون  يف  البالد  وأغرقوا  منتفخة، 
الفرنسية  الثورة  أن  بدعوى  الفساد،  ملرحلة  ينظّرون 
استقرت بعد مائتي عام، فهل علينا أن ننتظر مثل هذه 
املدة، وهل سيبقى يشء يف البالد أصال لو استمرت هذه 
شبه  عن  وأبحث  املشهد  يف  وأنظر  قليلة.  أعواما  الحال 
نشاط ثقايف أو مرشوع نشاط فال أجد غري الرساب، وحتّى 
معروفة  مواقفهم  املنابر  يف  بهم  يؤىت  الذي  املثقفون 
ومألوفة وبعضهم يوفر للشاشة بعض تهريج يرفع نسبة 
املشاهدة. وأنظر يف واقع التعليم والصحة فال أقطف إال 
املرارة. كّنا غري راضني عن الواقع منذ السبعينات وكانت 
لنا احتجاجات متنوعة وأرشقت بارقة أمل يف نوفمرب 87 
املراحل  تلك  إىل  ننظر  رصنا  واليوم  انطفأت،  ما  رسعان 
بعني الرىض بفعل الخراب الذي حّل يف البالد ويف بنيتها 

االقتصادية والثقافية واالجتامعية.
أرجو  جويلية   25 مساء  العتمة  يف  أشّع  أمال  أن  صحيح 
الحكم  الشعب بعيدا عن  يبقى مشّعا ويحقق رغبة  أن 
التسلطي لألفراد أو األحزاب. إّن مسرية اإلصالح والتدارك 
ستكون طويلة وال بد أن تتحقق مبشاركة الجميع مبا فيها 
النخب الفكرية ورأس املال الوطني والنقابات بعيدا عن 
ثقافة النهب والجشع، وال ننىس الحديث الخالد: أقربكم 

إىل الله أنفعكم إىل الناس. 

الجيل الجديد ينحت من ذاته حبَل نجاته مستفيدا من تطوّر الوسائط املتعدّدة 
ما قاله الناقد محمد البدوي حرّي بعضهم خاصة يف ما يهّم تغييب املبدعني والكّتاب عن املشهد 
اإلعالمّي املريّئ وما يحسب ليس محمد أنه يسّمي األشياء ومل يتعامل مع التعتيم املقصود بأن 
اتحاد  له تحّمل مسؤولّية أوىل هي رئاسة  البدوي سبق  الجميع يف سلّة واحدة. محمد  وضع 
الفزع لوضع مفزع  »الشعب« مبثابة صيحة  أعمدة  لذلك كان حديثه عىل  التونسيني  الكّتاب 

يعيشه الكاتب يف تونس بعد أن فقد هذا املبدع أمل تغرّي األحوال.

* حاوره: أبو جرير  النّاقد محمد البدوي لـ»الشعب«:

 ثمّة أمل أشعّ
 يف العتمة مساء 25 

جويلية أرجو
 أن يبقى مشعّا 

ويحقق رغبة الشعب

بعض رؤساء اتحادات الكتّاب العربية متشبثون 
بالكراسي وال يختلفون عن السياسيين

)الجزء الثاين واألخري(
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تظاهرة االرتقاء

كتبت ووصفت. وصفت الجغرافيا والتاريخ.
الظالم.  شاركني  من  رسمت  ظله...  نقاء  رسمت 

رسمت من شاركني األيام واأليام أحالم.
حلم زرعه يف أوقاتنا برباعة األنفاس. الطفل مفرتس. 

نعم وحش قاتل راجم.
.طفل  القلب  أعني  رصيف  عىل  القاطن  فقط  إنه 
األرباح.  ينابيع  من  يرشب  طفل  يراه.  من  يرحم 
إنه  األحالم.  محجة  .إنه  مملكة  أحضانه  طفل 

ببساطة رجل فريد أسمه خالد الحمروين.
* سميرة بن حسين

ألننا نعشق الحرف، نعشق اإلبداع واملبدعني، الحقنا 
فأنار دروب حب  العتمة  ليل  فراشة مضيئا يف  أثر 
واإلنسان  املبدع  للشاعر  القلب  من  فشكرا  ومتيز 
املتميز الذي ثابر واجتهد ومنح من روحه لتحقيق 
حلم »مثل الورد يكرب« وعانق اإلنسانية ليكرم فقيد 
تظاهرة  وجعل  أحمد«  بن  »عامد  املرحوم  قابس 
والصديق  األخ  إنه  لروحه...  إهداء  الفراشة«  »أثر 

الهادئ خالد الحمروين دام نرباسا للثقافة...
متميزة  بفقرات  اثثها  التظاهرة  نجاح  ولضامن 
بالقصاص  واالحتفاء  والغناء  الشعر  بني  راوحت 
إثر  الجهة وابن أمي فكرمه  ابن  األسعد بن حسني 
مسرية كانت مرهقة ولكنها أمثرت إبداعا وحبا مام 

جعله اليوم مكلفا بإدارة »بيت الرواية«...
السهرة الختامية فلم تحد عن معانقة الروعة فكانت 
الشاعرة ليىل نسيمي فعزفت عىل وتر  البداية مع 
القلب أجمل حروفها ثم نقل وجعه، وجعنا، وجع 
الوطن الشاعر الكبري كامل غايل ثم عال صوت الحب 

مع الشاعر عيل بن فضيلة... 
عرض  يف   « نعامن  »لبنى  الفنانة  املهرجان  لتختتم 
»كان يا ما كان« فكانت وكنا فرشات... نعم كان أثر 

فراشة فصار الجميع فراشا فشكرا من القلب. 
مع تحايا ألسامء عديدة أخرى :تحية التحاد الشغل 
والقطاعي  العاميل  بالنضال  يكتفي  ال  الذي  بقابس 
الخفاء  لجندي  الثقايف،  النضال  لدعم  يتجاوزه  بل 
الردييس  النارص  واألخ  الرفيق  والجميل  املبدع 
للجندية سعدية بن حسني عىل كّل البذل والعطاء 
للصديق الرائع شعريا وصحفيا وإنسانيا منري هالل. 
وأمين  فرجاين  وحنان  حمودة  مالك  ولألساتذة 
شقرون  مهدي  وللفنان  الحمروين  والهام  الكبييس 
األحويل  نورة  وللشاعرة  الناجي  عبد  وسميحة 

وللمصورين الفوتوغرافيني.
شكرا لكل من مول التظاهرة ولألطباء الذين يؤمنون 
بإنقاذ الجسد  الثقافية بحجم إميانهم  الروح  بإنقاذ 
وفوزية  شني  لرزاق  عبدا  والصديق  األخ  وأخص 

حسني. 
شكرا حبيبتي عىل طبخ أكلتنا التقليدية »الربكوكش« 
هدية للضيوف ملياء حسني شكرا عىل الصور الجميلة 

معز القيايس وعذرا إن نسيت اسام....
واعذروين فتحيتي األكرب واألعمق ستكون لسيدتني 

شكلتا اكتشافا إنسانيا عظيام بالنسبة إيّل 
الرائعتني  جديدة  بصداقة  وإيذانا 

شعريا وانسانيا الرثيا رمضان وليىل 
نسيمي.

مكانا  وحجزمتا  كثريا  أسعدمتانا 
التظاهرة  خذل  وملن  القلب  يف 
نفسك  إال  تخذل  مل  أقول 
يكفلون  أحرار  وللتظاهرة 

نجاحها وستستمر املسرية.
* خالد الحمروني 

)وحد  وأنطق  صمتي  أطلق  أن  قررت 
يكون  أن  إطّيح(...  ال  السامء  عيّل  شاد  ما 

حدث يف حجم تظاهرة أثر الفراشة يف قابس أجمع 
إعالم  عنها  ويغيب  استثنائية  أنها  الجميع  عليها 
قابس... ليحرضه ويواكبه ويغطيه اإلعالم من خارج 
قابس طوال أيام التظاهرة... فحتام )تويل تنطق من 

جنابك( 
طاملا كنت مدافعا رشسا عن اإلعالميني والصحافيني 
يف مدينتي... طاملا حملت لهم كل التقدير واالحرتام 
وال أذكر أنني كنت يف عداوة أو حتى مجرد خالف 

معهم...
جاءت  الدورة  هذه  أن  وآملني  نفيس  يف  حّز  ما 
الفقيد  جميعا  عليهم  الفضل  صاحب  لروح  تكرميا 
منهم  أستثني  وال  جميعا  وأقول  عامد.  أحمد  بن 
أحدا كرب شأنه أو صغر... فيقابل بكل هذا الجحود 
والنكران... وبحديثي هذا ال أستجدي تغطية من أي 

كان منهم...
فتظاهرة أثر الفراشة تكرب بالصادقني الذين يعرفون 

قيمة الوفاء واإلبداع الصادق...
يف  ممثلة  الثقافية  تونس  إلذاعة  شكرا:  سأقول 

اإلعالمية املتميزة سامح قصد الله
منري  اإلعالمي  القدير  يف  ممثلة  تطاوين  إلذاعة 
هالل، لراديو قابسنا ممثال يف فاتن حمودة، لجريدة 
للصحافة  جرير،  أبو  الشاعر  يف  ممثلة  الشعب 
املكتوبة ممثلة يف الصحايف القيدوم حبيب الحفيان 
والصحايف الخلوق رؤوف والصحافية سامية كونتي.

رضا  الصديق  يف  ممثلة  اإللكرتونية  للصحافة  شكرا 
سايس صاحب موقع األيقونة الثقافية...

محمد  قابس  يف  األحداث  لكّل  املواكب  وللصديق 
UNIEM  عيل الجليدي مراسل موقع

للمحسن  أقول  املواقف...  أنصاف  أحمل  ال  أنا 
أحسنت وللميسء أسأت...

الساعة صباحا...
قلت قبل أن أنام سأقول شكرا للشاعر الكبري كامل 
مل  الكبري...  كلمة  تحت  أسطر  ثالثة  وأضع  الغايل 
يهزين شاعر منذ زمن )ومع احرتامي لكل الشاعرات 
والشعراء الذين أعرفهم وأحبهم( كام فعلتها يف مساء 

اختتام هذه الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة...
طعم  يف  كانت  قلوبنا  يف  قذفتها  التي  قصائدك 

السكر...
دوائر  إىل  فتحّولت  فضاء حوش خريف  تبّخرت يف 
وأذواقنا... سأعود  أرواحنا  الند واملسك عطرت  من 
هذه  يف  شعرنا  أمسيات  عن  مطّوال  للحديث 
التظاهرة وسهرات األغاين املمكنة التي عشناها متاما 
كام حلمنا بها... لعيّل األن ما زلت تحت تأثري سكرة 

الحدث... 
قالوا عن تظاهرة أثر الفراشة...

أقول بكل صدق ومحبة ودون رمي ورود... الحدث 
الرأي  يخالفني  يوجد من  أظن  الدورة وال  يف هذه 
حضور رباعّي رشفوا تظاهرتنا وزاد حضورهم ضياء 
للفن  الجميل  الزمن  أيقونة  خريف...  حوش  فضاء 
والفنان  الشاعر  الحمروين،  آمال  امللتزم 
شادي(  )أبو  الحمروين  خالد  القيدوم 
الشاعر املناضل وأكررها الكبري كامل 
القاّص  املكرم  الجهة  وابن  الغايل 
بن  لسعد  الجميل  والسيناريست 

حسني.
بيننا  كانوا  بأنهم  وفخور  ممنّت 
يالحقون  األعزاء  ضيوفنا  كل  ومع 

أثر فراشة ال يزول.
* أنيس الغربي 

تكريم  يف  لرنتقي...  نلتقي  سنظل  عهدا 
رحيم  وأبكانا  أضحكنا  حسني  بن  لسعد 

يا  الجامعي ثم أضحكنا وأبكانا لسعد بن حسني... 
إالهي كم أحّب هؤالء الصعاليك...

قلنا... للتذكري ملن يعلمون وللتوضيح ملن ال يعلمون 
من الصديقات واألصدقاء...

شكلها  يف  مختلفة  أنها  نزعم  الفراشة  أثر  تظاهرة 
وطرحها عن كل التظاهرات الثقافية

هي  وفقراتها...  مضمونها  يف  معهم  التقت  وإن 
تظاهرة منذ بدايتها قامت عىل قيم إنسانية نبيلة... 
أساسها التطوع والوفاء وديدنها املحبة والحميمية...

االنطالقة كانت تدوينة كتبها يف خالد الحمروين عىل 
لرحيل  األوىل  الذكرى  مبناسبة   2019 سنة  صفحته 
صديقته العاشقة تونس الفنانة الفلسطينية املناضلة 
الشعراء  أصدقائه  إىل  موجهة  كانت  البنا...  ريم 
والفنانني واإلعالميني من أحباء الفقيدة... وجه إليهم 
دعوة إلحياء ذكراها عىل أرض الشعر والحناء قابس 

فجاءت االستجابة رسيعة وأكرث مام توقعته...
املوسيقي  البحث  الشعراء وسبقتهم مجموعة  حرض 
مجموعة  الرمزية  واملشاركة  بالحضور  ريم  ورشفت 

الحامئم البيض التي تصادف وجودها بقابس...
نعامن  لبنى  الفنانة  الفقيدة  رفيقة  فاجأتنا  ثم 
أو  إعالم  سابق  دون  املشاركني  بكوكبة  بااللتحاق 
موسيقية  مجموعة  مشاركة  إىل  إضافة  تحضري... 
النارصة...  لغزالة  غنت  شابة  أصوات  وعدة  بقابس 
لتظاهرة  ثم  ممكن...  لحلم  الفكرة  مجرد  لتتحول 

متكاملة األركان...
وهكذا انطلقت مالحقة أثر الفراشة إىل حدود هذه 
التي  خصوصيتها  عىل  التظاهرة  الدورة...حافظت 
تقوم عىل مبدإ التطوع... يف ظل غياب وتغييب تاّم 
التظاهرات  عليها  كانت  التي  السائدة  التقاليد  لكل 
واملهرجانات. حيث ال وجود لجمعية تدير وال مدير 
لتعمل  تلتقي  األحباء  من  مجموعة  بل  رئيس...  وال 
بروح تشاركية وتضامنية كان هدفها ترشيك الجميع 
هو  الحارض  والجمهور  املتابع  مجرد  حتى  ليصبح 

رشيك فاعل يف التظاهرة...
مبدع  أي  إىل  الثالث  الدورات  خالل  دعوة  توجه  مل 
قدم أو سيقدم... هي استجابة عفوية وتطوعية لكل 

من شاركنا وسيشاركنا...
كلهم قالوا نحن معكم لنالحق أثر فراشة ال يزول...

تكريسا  التظاهرة  فعاليات  لحضور  دعوة  توجه  مل 
ملبدإ التشارك...

واستبعادا لفكرة الضيف واملضيف...
* سمير الفرحاني 

ال  ملاذا  الله.  قصد  سامح  اإلعالميّة  سؤال  عىل  رد  يف 
يكون يف باقي الجهات التونسية حراك ثقايف كتظاهرة 
»أثر الفراشة«؟ أجبتها بكل ثبات: ميكن ذلك برشط أن 
بوشاموي/  كامل  الحمروين/  خالد  جهة  كل  يف  يكون 
نارص الردييس/ سعدونة بالحسني/ لطفي شقرة/ نرباس 
يف  أثر  للفرشة  يكون  أن  ميكن  فقط  عندها  شامم... 

كامل أرجاء الوطن.
مثل  وأحرار  حرائر  قابس  يف  دام  ما  القول:  مقصود 
الذين ذكرت وخاصة من مل أذكر منهم )سهوا أو لضيق 
الحاملني.  وحّج  العصاة  قبلة  ستبقى  التعليق(  مجال 

أحبكم متاما كحبي... لكم. 
*ليلى نسيمي 

أثر الفراشة ال يزول موسم الشعر واملحبة، شكرا قابس، 
ايقونة الصدق والصداقة، شكرا سمرية  شكرا سعدونة 
حوش  رحاب  وأشتاق  أبدا  سأحبكم  الودودة،  الرائعة 

خريف ورفاق األثر الخالد.
* خالد...  

األساطري  زمن  استحضار  عىل  إالّ  يحملك  ال  فضاء  يف 
ومامرسة طقوس العشق والحلم...

لبنى  املتميزة  الفنانة  فضاء حوش خريف أرسجت  يف 
نعامن صهوة التألق وتربعت قلوب وأذواق من حرضوا 

وجاؤوا مع من جاؤوا ملالحقة أثر فراشة ال يزول...
وتفاعل  وأمتعت...  فأطربت  وتخّمرت  ورقصت  غّنت 
فكان  وصفق...  وتخمر  ورقص  معها  فغنى  الجمهور 
اختتام آخر لوحات الدورة الثالثة لتظاهرة أثر الفراشة 
يف حجم من أجمعتنا وتجمعنا غزالة النارصة ريم البنا 
ويف قيمة ونقاء روح من اجتمعنا من أجله فقيد قابس 
املصور الفوتوغرايف العزيز بن أحمد عامد )فالش زوم( 
شكرا لبنى لكّل هذا الوفاء والعطاء الذين غنيت بهام... 
مهدي  وامللحن  الفنان  بقيادة  حس  ملجموعة  شكرا 

شقرون.
الثقافة  أجواء  يف  كربت  التي  الطفلة  هي  عنها:  قلنا 

والكتابة منذ نعومة أظفارها...
ظّل  يف  باقتدار  شهرزاد  ليايل  من  ليال  ثالث  نشطت 

حضور قامات شعرية وأدبية وفنية...
نهديها جميعنا باقات من الود والورد، ونقول لها شكرا 
أيتها الصغرية التي كربت عىل اإلبداع واإلمتاع... وشكرا 

إقبال قفراش... شكرا أهل قابس الكرام...  

أقوال وفتح آفاق للغد األفضل
* أبو جرير 

*لبنى نعامن 
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وسجل  )1ـ0(،  وديّا  سوسة  حامم  أمل  عىل  اإلفريقي  النادي  فاز 
املدرب  خاللها  اعتمد  مواجهة  يف  الوحيد  الهدف  العقريب  حمزة 
منترص الوحييش عىل تشكيلة شهدت دخول املنتدبني الجدد صلب 
املوضوع فباستثناء الخط الخلفي فإن التغيريات شملت بقية املراكز 
حيث تكون ثاليث وسط امليدان من نادر الغندري وخليل القصاب 
والجزائري عبد النور بلحوسيني فيام قاد صابر خليفة الخط األمامي 

لإلفريقي مبعيّة ياسني الشامخي وعيل العمري.
ولنئ مل ترتق املقابلة إىل مستوى فني كبري بسبب عديد التقطعات 
اإلفريقي  أن  تؤكد  األوىل  البوادر  أن  إال  األول  الشوط  يف  خصوصا 
املقابالت  بتتايل  القادمة  الفرتة  خالل  الصحيح  الطريق  يف  سيكون 
القادم  أكتوبر  شهر  منتصف  الجديّة يف  االختبارات  وبداية  الوديّة 
وينعكس ذلك  تدريجيا  النسق  يرغب يف رفع  الفني  اإلطار  أن  مبا 
من خالل هوية الفرق التي واجهها اإلفريقي مع بداية التحضريات 
وأثناء الرتبص برتكيا من جهة وخالل الفرتة القادمة من جهة أخرى 
غرار  عىل  األوىل  الرابطة  فرق  مواجهة  سيواصل  اإلفريقي  أن  مبا 

االتحاد املنستريي ونادي حامم األنف.
وإضافتهم  العنارص  لبعض  مردود  نهائيا عىل  الحكم  ولنئ ال ميكن 
طيّبة  بوادر  أظهر  سوسة  ضّد حامم  الودي  االختبار  أن  إالّ  الفنية 

إنه  القول  ميكن  الذي  العمري  عيل  غرار  عىل  العنارص  من  لعدد 
سيكون واحدا من الالعبني األساسيني يف تركيبة املدرب الوحييش مبا 
أن إضافته لهجوم اإلفريقي ستكون مهّمة للغاية حيث أظهر تفاهام 
كبريا مع عبد الرزاق وسّجل هدفا مميّزا يف بداية املقابلة بعد رفع 
الكرة بالحارس البديري إالّ أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وال شك 

يف أن العمري سيكون ركيزة أساسية يف املوسم الجديد خصوصا أنه 
أن  يعني  ما  األمامي  بالخط  املراكز  عليه يف جميع  االعتامد  ميكن 
مؤّهالته الفنية تتامىش مع جميع خيارات املدرب منترص الوحييش.

أظهر  الغندري  نادر  القديم  الجديد  الوافد  فإن  آخر،  صعيد  عىل 
جاهزية كبرية من الناحية الفنية والبدنية حيث قّدم مقابلة محرتمة 
استبداله  يقع  مل  أنه  بدليل  امليدان  وسط  يف  الفريق  محرار  وكان 
ولعب مقابلة كاملة عكس بقية العبي الوسط أما املنتدب الجزائري 
والالعب  البدنية  الناحية  من  بوادر محرتمة  أظهر  فقد  بلحوسيني 
الدفاع بسهولة وهو ما  ميتلك مهارات عالية تساعده عىل اخرتاق 
تجّسد يف أكرث من لقطة خالل املواجهة الودية قبل أن يقع استبداله 
يف الشوط الثاين خصوصا أنه ما زال مل يستعد جميع مؤّهالته من 

الناحية البدنية.
وشارك الثنايئ الري العزوين وأمادو صابو أثناء الشوط الثاين حيث 
خرّي منترص الوحييش منح الثنايئ وقتا محدودا بسبب ابتعاد األول 
عن أجواء املقابالت لفرتة طويلة والثاين بسبب بعض اإلرهاق مبا أنه 
شارك مع منتخب النيجر يف الفرتة املاضية، واإلطار الفني اعتمد عىل 
تركيبتني مختلفتني يف خّط وسط امليدان وال ميكن حاليّا الحكم عىل 
الثاليث الذي سينطلق بحظوظ وافرة ليكون أساسيا مع بداية املوسم 
املفّضلة  الخيارات  من  واحدا  سيكون  أنه  يبدو  الغندري  أن  ولو 
للمدرب الوحييش مبا أنه ميكن االعتامد عليه يف وسط امليدان يف 
خطتني مختلفتني إضافة إىل إمكانية التعويل عليه يف محور الدفاع 
التي  الودية  املقابالت  جميع  خالل  استقراره  عىل  حافظ  الذي 
خاضها اإلفريقي حيث شارك الثنايئ بالل العيفة وإسكندر العبيدي 
بانتظام وقدم مردودا محرتما إضافة إىل العقريب الذي سّجل هدفا 
الفورمة املعهودة منذ  ممتازا ضّد حامم سوسة أكد به استعادته 
تواجده  يف  أمين  ظهري  انتداب  إىل  حاجة  ال  وأنه  الوحييش  قدوم 

صحبة معّوضه الشاب محمد أمني القاسمي.
* زهري

النادي اإلفريقي

الغندري أقنع والعمري ممتاز والبقية تأتي...

الجلسة العامة 
االنتخابية للنجم 

الساحلي   
أصدر النجم الساحيل بالغا أكد 

من خالله أن الجلسة العامة 
التقييمية ستُجرى يوم 02 

أكتوبر املقبل يف حني ستنعقد 
الجلسة العامة االنتخابية 

للفريق يوم 09 أكتوبر املقبل 
بداية من الساعة منتصف 

النهار وذلك النتخاب أعضاء 
الهيئة املديرة للمدة النيابية 

القادمة وتعيني مراقبي 
الحسابات.

كام تّم تكوين لجنة مستقلة لإلعداد للجلسة العامة االنتخابية 
يرتأسها األستاذ املحامي عبد الجليل بوراوي. 

والية قفصة
بلدية السند

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل 
يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرّة األوىل يوم الثالثاء 2021/10/05 بداية من الساعة 

العارشة صباحا وذلك لتسويغ الفصول التالية:
الوحدة: الدينار

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن 
الوقتي

إجراء  مكان 
وتوقيت البتة

مدة التسويغ

امنة 1 عىل  املوظفة  املعاليم 
العام  واالنتصاب  الدواب 

وسوق الخرض

عىل 10٫000د100٫000د السند  بلدية 
الساعة 10h صباحا

من 2022/01/01
إىل

2022/12/31

عىل 200د2٫000دسوق مأجورة2 السند  بلدية 
الساعة10h30 صباحا

املعاليم املوظفة عىل املسلح 3
البلدي

عىل 400د4٫000د السند  بلدية 
الساعة 11h صباحا

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس:
* أن يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2021/10/05 مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ ببطاقة تعريف جبائية )باتيندة مستلزم أسواق(.
ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمشارك.
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.
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رؤساء الرابطة الثانية 
حاميها حراميها   

العامة  الجلسة  هامش  عىل   2 الرابطة  أندية  رؤساء  من  مجموعة  أمىض 
املكتب  من  فيها  يطلبون  عريضة  بقمرت  القدم  لكرة  التونسية  للجامعة 
بطولة  بستة فرق يف  الـ4 مجموعات  نظام  االعتامد عىل  الجامعي مواصلة 
املالية  األزمة  بسبب  وذلك  املايض  املوسم  الشأن يف  ما هو  مثل   2 الرابطة 

الخانقة التي تعيشها األندية.
الفرتة  املالية خصوصا يف  املوارد  صحيح أن األندية تعاين األمّرين جراء شّح 
ولكن  وكورونا.  االستشهار  عائدات  وتراجع  الجمهور  غياب  بسبب  األخرية 
ليس مبثل هذه الحلول سنطّور كرة القدم التونسية. إن الرابطة 2 كانت يف 
ما مىض الباب الخلفي للرابطة األوىل وكانت أعني كبار األندية مسلطة عليها 
الختطاف ابرز العبيها٬ ولكن منذ بضعة مواسم٬ تراجع مستوى هذه البطولة 
وبَدَل أن متّول أندية الرابطة األوىل٬ صارت تستقطب العبي الرابطة 1 وتدفع 
لهم أمواال طائلة مخالفة بذلك القوانني الجاري بها العمل. إن رؤساء األندية 
يف  يحدث  ما  إن  فيها.  املتسببون  أنهم  والحال  املالية  األزمة  من  يتذّمرون 
هذه البطولة يتجاوز الخيال. فحسب قانون الجامعة٬ هناك سقف بالنسبة 
إىل األجور وملنحة اإلنتاج التي ال بّد أن تتجاوز سنويا الـ24 ألف دينار عىل 
أقىص تقدير. ولكن ال يتّم التعامل بهذا املبدإ وأصبحت تسود موضة جديدة 
يف العالقة التعاقدية بني األندية والالعبني وفرض الالعبون »املبلغ الجزايف« يف 
املوسم )forfait( وصارت املبالغ ترتاوح بني 40 و60 ألف دينار. هذا التضّخم 
يف السوق سببه الرئييس مسؤلو األندية الباحثون عن النتائج العاجلة وجشع 

الالعبني والتحيّل عىل القانون.
كل  تتكّون  مجموعات  بـ4  ببطولة  األندية  رؤساء  يطالب  أن  يعقل  فهل 
مجموعة منها من 6 فرق؟ أي أن الالعب املحرتف يخوض 10 مباريات ثم 
واإلدارة  الجامعة  سرتىض  فهل  جهنمية.  فكرة  من  لها  يا  الراحة.  إىل  يركن 
الفنية مبثل هذه الحلول »الشعبوية« واملتخلفة إلرضاء األندية؟ إن ما حصل 
يف املوسم املايض بتعلة الوضع الوبايئ هو عار عىل الكرة التونسية والبطولة 
املحرتفة. فمن العيب أن نخوض بطولة محرتفة مبثل هذا العدد من املقابالت. 

والندية غري موجودة ملسايرة النسق.

معني الشّعباني ومجدي تراوي على رأس 
»املصري«   

تحدث معني الشعباين، املدير 
الفني الجديد للمرصي، عن آخر 
استعدادات الفريق البورسعيدي 

للموسم املقبل سواء عىل املستوي 
املحيل أو القاري.

وقال الشعباين: »املفاوضات مع 
مسؤويل املرصي مل تستغرق وقتا 
طويال، شعرت بنوع من الجدية 

يف حديثهم معي، وهو ما جعلني 
أوافق عىل قبول املهّمة«. ويذكر أم 

مجدي تراوي سيكون الشعباين يف 
تجربته األوىل عربيا.

كريم العواضي يف 
امللعب التونسي   

أمىض العب االرتكاز الدويل السابق كريم العوايض عقدا مع 
امللعب التونيس ملوسمني. العوايض سبق له حمل زي البقالوة 

إضافة إىل جمعية مقرين ثم النادي اإلفريقي والوحدة اإلمارايت 
والرتجي الريايض والنادي الصفاقيس والنجم الساحيل وأبها 

السعودي. وكانت له تجربة مع فريق أملاين. هاهو يعود إىل 
مدرسة نادي باردو العريق.

فتحي الحاج 
إسماعيل يدرب 

جمعية جربة   
اتفقت جمعية 

جربة مع 
املدرّب ابن 

النادي فتحي 
الحاج إسامعيل 

العائد من 
تجربة يف 

سلطنة عامن 
ليتوىل اإلرشاف 

عىل حظوظ فريق األكابر لكرة القدم خلفا للمدرب 
ناجي جراد الذي كان قريبا من تجديد التجربة مع 

فريق الجزيرة. ويرتكّب اإلطار الفني الجديد كام ييل: 
فتحي الحاج إسامعيل: مدّربا أّول وحليم عالهم 

مدربا مساعدا وزياد زيود معّدا بدنيّا وعبد املجيد 
العايدي مدّربَا للحراس.

غريب:

رفع عقوبة التجميد عن رئيس النادي الصفاقسي 
منصف خماخم وملاذا تمّ تجاهل طلب رئيس نجم 

الجم؟  
رئيس  عن  الحياة  مدى  النشاط  عن  التجميد  عقوبة  رفع  مثّل 
استحسان  ونال  بارزا  حدثا  خامخم  منصف  الصفاقيس  النادي 
الرياضيني واملالحظني. رؤساء النوادي أظهروا تضامنا مع زميلهم 
الذي نقر الحكم الدويل السابق محمد سعيد الكردي وصادقوا 
ينتبه  العقوبة. ورمّبا ما سنعرضه مل  برفع  الجامعة  عىل مقرتح 
العقوبة  اليوم نفسه الذي تّم فيه تسليط  الكثريون. ففي  إليه 
عىل منصف خامخم٬ تم تسليط عقوبة ثانية عىل رئيس النجم 

امليدان  إىل  بالنزول  الجم  لجمهور  للسامح  األبواب  فتح  بدعوى  مخلوفة  املجيد  عبد  اللجمي  الريايض 
الناديني وبالتايل  العقوبة عن رئييس  الجامعة رفع  واالعتداء عىل العبي نادي جبنيانة. فلامذا مل تقرتح 
نعفو عن شخص وال  ملاذا  األندية؟  التمييز بني رؤساء  الشناوي؟ وملاذا هذا  وضعهام عىل نفس درجة 
يف  فاكس  أرسل  الجم  نجم  رئيس  أن  ذلك  من  األدهى  نفسها.  العقوبة هي  أن  والحال  زميله  نسامح 
الصفاقيس وال  النادي  املقابل٬ مل يطلب ال  العامة. يف  الجلسة  مناسبتني يطلب عرض رفع عقوبته عىل 

منصف خامخم رفع العقوبة. فقد رغبت الجامعة يف ذلك من تلقاء نفسها.
انقضاء  براهم رغم  املكّش ومحمد بن  توفيق  العقوبة عن  إدراج رفع  الحديث عن عدم  نوّد  نحن ال 
نصفها٬ يف حني تّم التّخفيض يف عقوبة الالعبني الذين ارتكبوا جرم االعتداء عىل الحّكام. ألن ذلك سيكون 

كمن يحرث يف البحر.
* عمر

إكرامي قنابة 
مدربا جديدا 
لنادي بنبلة 

  
النادي  يستعد 
لخوض  البنبيل 
يف  له  تجربة  ثاين 
)القسم  الرابطة 2 
سابقا(  الثاين 
من  سنة   37 بعد 
األوىل.  التجربة 

وقد تّم انتخاب هيئة جديدة يوم 28 أوت املايض 
عبد  من  وترتكّب  بوستة  حسن  السيد  برئاسة 
الستار شعبان وهشام بديرة وزهري سالمة وماهر 
قزميل وهشام سالم وعادل الحاج حسني وسامي 
يف  الفريق  وانطلق  عائشة.  بن  ومكرم  الجريبي 
التحضريات منذ غرّة سبتمرب 2021 بإدارة املدرّب 

إكرامي قنابة العائد من تجربة خليجية.
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ومواطنه  املرصي،  الزمالك  إىل صفوف  العائد حديثا  النقاز،  األمين حمدي  املدافع  بني  العالقة  أن  يبدو 
الثنايئ عىل منصات  املنافسة بدأت مشتعلة بني  أن  املثلويث متوتّرة، كام  األبيض حمزة  بالفريق  وزميله 

التواصل االجتامعي قبل أن تنطلق فعليا عىل أرضية امللعب.
إذ كشفت منشورات الثنايئ )املثلويث والنقاز( عرب حسابيهام الشخصيني عىل مواقع التواصل االجتامعي 
عن بوادر أزمة جديدة بني الالعبني، قد تشتعل مع املنافسة املرتقبة عىل مركز أسايس يف تشكيلة الفرنيس 

باتريس كارتريون، مدرب الزمالك.
وأعلن نادي الزمالك، تعاقده الرسمي مع الدويل التونيس حمدي النقاز، ملدة 3 مواسم قادمة.

ثالث  ليصبح  التونيس،  الريايض  الرتجي  صفوف  عن  رحيله  بعد  الزمالك،  إىل  انتقاله  عقود  النقاز  وقّع 
صفقات القلعة البيضاء استعدادا للموسم الجديد 2021-22، بعد كل من الجناح عمر كامل عبد الواحد 

وقلب الدفاع محمود شبانة.
املثلويث قصة، عرب  الفريق، نرش حمزة  ثانية مع  النقاز يف تجربة  الزمالك عودة  وبعد دقائق من إعالن 

حسابه الشخيص عىل منصة »انستغرام«، قال فيها: »الناس معادن ونفائس، فيهم الرخيص«.
النقاز يرّد والجامهري ترى أن ما حدث بوادر خالف وعالقة سيئة بني الالعبني

من جانبه، رد حمدي النقاز عىل ما نرشه حمزة املثلويث، وبالطريقة نفسها؛ إذ كتب عرب حسابه الشخيص 
مبنصة »انستغرام« للتواصل االجتامعي: »مهام كنت قويا، أحدهم نقطة ضعفك«.

* محمد

دخل اتحاد بن قردان يف تربّص مغلق يدوم ثالثة أيام 

بضاحية قمرت استعدادا ملقابلة اإلياب للدور التمهيدي 

من  الرشطة  بنادي  سيجمعه  الذي  الكنفدرالية  لكأس 

الرحال  العياري سيشدون  القادم. زمالء  السبت  النيجر 

للدور  الرتشح  بورقة  العودة  أمل  عىل  الخميس  اليوم 

3-1. ويف  بنتيجة  الذهاب  الفوز يف  بعد  السادس عرش 

اإليفواري  الالعب  مع  القطيعة  حصلت  آخر  سياق 

مارسال كوايس بعد أن اتضح تعرّضه إىل إصابة.

وسيجد املدرب رضا الجدي الحلول لتجاوز أوىل املطبّات.

* م/ع

اتحاد بن قردان يف تربّص  

املثلوثي لم تعجبه عودة النقاز إىل الزمالك  

النجم الساحلي   

*املدّرب رضا الجدي

هذا السبت:

سوبر  الرتجي واالتحاد املنستريي 
يف ملعب حمادي العقربي برادس

 

أكدت جامعة كرة القدم تعيني مباراة السوبر ملوسم 2019 – 2020 بني الرتجي 

واالتحاد املنستريي يوم السبت 18 سبتمرب عىل الساعة الخامسة والنصف مساء 

مبلعب حامدي العقريب رادس دون حضور جمهور.

هذا يف انتظار تعيني حكمها الذي سيعلن عنه اليوم الخميس 16 سبتمرب 2021.
* حسني

توحي املؤرشات بأن الرئيس الحايل رضا 

رشف الدين قد يغادر الفريق قبل بداية 

األخرية  األسابيع  غضون  ففي  املوسم، 

حصلت بعض املشاورات بينه وبني ماهر 

القروي املرشح يف الكواليس لخالفته عىل 

رأس النجم الساحيل، ووقع االتفاق عىل 

تقييمية موىف هذا  اإلرساع بعقد جلسة 

الجلسة  تنعقد  أن  عىل  الّشهر 

شهر  بداية  يف  االنتخابية 

أكتوبر املقبل.

السياق  هذا  يف  الثابت 

أن فرضية مغادرة رشف 

مطروحة  باتت  الدين 

النادي،  محيط  يف  بشدة 

ويبدو أن التقارب الحاصل 

بينه وبني القروي قد يؤدي 

مستوى  عىل  تغيري  حصول  إىل 

الهيئة املديرة، لكن من املؤكد هذه املرة 

تأكد سيكون  إن  الدين  أن رحيل رشف 

نجح  أنه  خاصة  مشاكل،  ودون  هادئا 

خالل الصائفة املنقضية يف إعادة الهدوء 

تحركات  خالل  من  سواء  النادي  صلب 

الهيئة التي توصلت إىل تعزيز فريق كرة 

الجيدين  الالعبني  مهّم من  بعدد  القدم 

أيضا  واملؤكد  االختصاصات،  بقية  يف  أو 

قد  الكواليس  يف  حاليا  يحصل  ما  أن 

شارفت  الدين  رشف  حقبة  بأن  يوحي 

بات  األخري  أن  يبدو  بل  النهاية  عىل 

عىل قناعة تامة برضورة املغادرة خاصة 

هناك  وأصبح  أخريا  توفرت  الفرصة  أن 

دواليب  تسيري  لتويل  متحمس  مرشح 

النجم الساحيل.

النجم  خاض  رياضيا 

ودية  مباراة  الساحيل 

ضّد  األسبوع  نهاية 

املرىس،  مستقبل 

انتهى  اللقاء  وهذا 

بنتيجة  النجم  لفائدة 

أن  بالذكر  وجدير  3ـ1، 

بروز  شهد  االختبار  هذا 

سجل  الذي  الشيخاوي  ياسني 

سجل  كام  جيدا،  عرضا  وقّدم  ثنائية 

أهدافه  أول  بونغونغا  فيني  الكونغويل 

استغلها  مباراة  يف  الساحيل  النجم  بزي 

أكرب  لتمكني  الدريدي  لسعد  املدرب 

املشاركة،  من  الالعبني  من  ممكن  عدد 

يف انتظار برمجة مباراة ودية جديدة يف 

نهاية هذا األسبوع.

هل يرمي رشف الدين املنديل؟


