
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.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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الكاتبة هيام الفرشيشي

ما زالت حرية املرأة محدّدة بالبيئة 
االجتماعية والقيم الذكورية السائدة

الدكتور عبد الرحمان الالحقة للشعب

موقف االتحاد عقالني وموضوعي والبالد لن 
تستطيع البقاء مطوال يف مرحلة استثنائية 

زيادة بنسبة 85 باملائة تهم 23 ألف 
عامل يف »ليوني«

أسقف قاعات الدروس تنهار على 
رؤوس التالميذ

4 آالف مدرسة تعاني من مشاكل يف 
بنيتها التحتية

الدكاترة المعطلون عن العمل

إىل متى تجاهل مطالبهم وتهميشهم؟
دفاعا عن تحسين المقدرة الشرائية

إلغاء تعديالت الفصل 37 من قانون 
جرايات القطاع العام

بعد الزلزال 25 جويلية 

جوائح األمية السياسية
األمين العام لالتحاد في خطاب مفصلي 

تريدونها معركة تنمية أم معركة كسر عظام...

أيام قرطاج السينمائية
كيف ستكون العودة؟

نجاح كبري 
ليوم الغضب يف 
اتصاالت تونس

الغموض متواصل في الشأن العام

الرئيس يصدر أمرا 
رئاسيا جديدا ينفرد 

فيه بكّل السلطات
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

في زيارة غير معلنة إلى المنستير

األمني العام يدعم أكرب مخرب تحاليل
يف زيارة غري معلنة تحول األخ األمني العام نور 
عام  كاتب  يوسف  سعيد  االخ  رفقة  الطبويب  الدين 
املستشفى  اىل  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد 
عىل  كثب  عن  لالطالع  بورقيبة  فطومة  الجامعي 
املؤسسة يف ظل ما عرفته  بهذه  العمل  ظروف سري 
عىل  كورونا  لفريوس  تداعيات  من  البالد  وتعرفه 
القطاع الذي يعترب الصف االول يف التصدي للجائحة.

العام  االمني  لالخ  مواتية  الفرصة  كانت  وقد 
الببة  حمودة  والسيدين  سعيد  االخ  رفقة  ليتحول 
عام  مدير  بوبكر  ولطفي  للصحة  الجهوي  املدير 
االطارات  من  كبري  وجمع  الجامعي  املستشفی 
الجرثومية  التحاليل  لتدشني مخرب  والصحية  النقابية 
شارل  بعد  املخابر  أكرب  ثاين  وهو  بكوفيد  الخاص 
الشكر  بخالص  االمني  االخ  تقدم  وهناك  نيكول... 
ابناء  من  الضخم  املرشوع  هذا  للقامئني عىل  والثناء 
الجيش االبيض مبختلف اختصاصاتهم ومواقعهم مام 

ظّل  يف  االعوان  دعم  رضورة  عىل  التشديد  اىل  دعا 
ما  يتحملون  جعلهم  مام  سلِْكهم  يف  الفادح  النقص 
فوق الطاقة وختم األخ االمني العام زيارته بالدعوة 
إىل املحافظة عىل املرفق العمومي وتشجيع منتسبيه 

نفسه  االتحاد  اىل  االرشاف  سلط  من  بدءا  ودعمه 
الذي قّدم ويقدم وسيقدم كل ما يف الوسع من دعم 
مادي ومعنوي يف سبيل الحفاظ عىل املرفق العمومي 

مام يرتصده من أوبئة ساموية وأرضية.

* وليد في »الوْلدان«
ودامئا يف قطاع الصحة الذي شهد مولودا جديدا 
يتمثل يف ارساء نقابة جديدة مبركز التوليد والولدان 
بن  بلقاسم  االخ  التأسييس  مؤمترها  ترأس  باملنستري 
احمد انعقدت إثرها جلسة عمل وتعارف باملستشفى 
يف  النقص  تدارك  رضورة  عىل  والوفاق  التأكيد  وتّم 
االمرين  يعانون  الذي  واالعوان  الطبية  االدوات 
االستحقاقات  تكّدست  حيث  الكوفيد  زمن  وخاصة 
املهنية بني املهام العادية واالستثنائية دون ان تتحرك 
االعوان  من  الكايف  الرصيد  النتداب  االرشاف  سلطة 
املهنة  رشف  عىل  احيلوا  من  تعويض  االقل  عىل  او 
بشتى  املصابون  او  االعىل  الرفيق  الی  انتقلوا  او  
االداري  الطرفان  تبناها  نقاط  وجميعها  االمراض... 

كام االجتامعي.
* حمدة الزبادي

هيئة إدارية للجامعة العامة 
للصناعات الغذائية والسياحة

علمت الشعب من مصادر مطلعة انه متت املوافقة 
العامة  للجامعة  القطاعية  االدارية  الهيئة  عقد  عىل 
والصناعات  والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات 
عىل   2021 سبتمرب   29 االربعاء  يوم  وذلك  التقليدية 
الهدی  بنزل  صباحا   )09٫30( والنصف  التاسعة  الساعة 
الحاممات الجنوبية برئاسة االخ: محمد عيل البوغديري 

األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع الخاص.
ويف جدول األعامل: الوضع النقايب القطاعي واملفاوضات االجتامعية.

* رمزي

 ممثلو هذه األحزاب عند األخ الطبوبي   
استقبل األخ األمني العام نور 
الدين الطبويب السادة غازي 
الشوايش األمني العام للتيار 
الدميقراطي و خليل الزاوية 
األمني العام للتكتل و عصام 
الشايب األمني العام للحزب 

الجمهوري وفاضل عبد الكايف 
رئيس حزب آفاق تونس، 

واستعرض اللقاء الوضع العام 
يف البالد.

األمين العام لالتحاد األخ نور الدين الطبوبي

تريدونها معركة تنمية أم معركة كسر عظام
قال األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين الطبويب »القطاع العام خط أحمر لن يتجاوزه من يفكر يف 

بيع املؤسسات العمومية، مضيفا: »يريدون بيع القطاع العام ثم ماذا سيبيعون بعد ذلك… اذهبوا لبيع أنفسكم… تونس 
ليست للبيع«.

وشّدد األخ الطبويب خالل كلمة له خالل يوم غضب مبناسبة تجمع عاميل نظمته الجامعة العامة ملجمع اتصاالت تونس 
عىل أن االتحاد مل يرتكب جرمية حني طالب بحكومة قادرة عىل التفاوض معه يف إطار رؤية مستقبلية، وتابع: »إذا 

أردمتوها معركة بناء فسنكون جنودا يف الصفوف األمامية وإذا أردمتوها معركة كرس عظام… فعظامكم ستنكرس عىل 
صخرة االتحاد«.

ولفت األخ الطبويب إىل أن موقف االتحاد من إجراءات 25 جويلية مستقل ويخضع لرشوط ورؤية حول كيفية بناء تونس 
الغد بإرادة وطنية حقيقية ولكن لألسف ما زلنا يف نفس األفكار والتوجه ومن يهرب من املسؤولية عليه أن يلزَم بيته.

وقال األخ نور الدين الطبويب، إن الفرتة التي متّر بها تونس حاليا حساسة يف عالقة بالعمل بالتدابري االستثنائية والتحديات 
االقتصادية واالجتامعية، مشددا عىل رضورة تشكيل حكومة يف أرسع وقت ممكن.

وشدد األخ األمني العام لالتحاد نور الدين الطبويب عىل رضورة تفعيل الحوار لضامن الخروج من هذه األزمة برؤية 
توافقية تخدم مصلحة البالد.
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إمضاء اتفاق الزيادة يف أجور عامالت وعمال مجمع »ليوني«
زيادة بنسبة 8,5 بالمائة تهمّ 23 ألف عامل

أرشف األمني العام لالتحاد األخ نور الدين 
الطبويب والسيد محمد العريب رويس الرئيس 
املدير العام ملجمع »ليوين« عىل حفل إمضاء 
عامالت  لفائدة  األجور  يف  الزيادة  اتفاق 
املسعدين  مبنطقة  وذلك  املؤسسة  وعامل 

من والية سوسة.
وحرض اللقاء األمني العام املساعد املسؤول 

عيل  محمد  األخ  الخاص  القطاع  قسم  عن 

الكاتب  الربباري  الطاهر  واألخ  البوغديري 

وااللكرتونيك  للمعادن  العامة  للجامعة  العام 

لالتحاد  العام  الكاتب  الزمني  قاسم  واألخ 

يوسف  سعيد  واألخ  بسوسة  للشغل  الجهوي 

إىل  باملنستري  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 

العام  الكاتب  السحباين  البشري  األخ  جانب 

وممثلون  ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد 

من  وعدد  للمؤسسة  األساسية  النقابات  عن 

النقابيني.

االجتامعي  املناخ  مثّن  العام  األمني  األخ 

مثّن  كام  املؤسسة  تشهده  الذي  املحرتم 

املقدرة  من  ليعّدل  جاء  الذي  االتفاق  هذا 

الرشائية لعامل املؤسسة ويعّزز من مكاسبهم 

وتطوير  والعطاء  البذل  مزيد  عىل  ويحّفزهم 

أداء رشكتهم، داعيا رجال األعامل إىل االستثامر 

يف تونس بوصفها خزّانا للرثوة البرشية واليد 

العاملة الكفؤة واملختصة مطمئنا بأن املناخ 

يف تونس جيد وهو يف اتجاه املزيد االستقرار 

وتطوير التجربة الدميقراطية.

ويف عالقة بالوضع العام بالبالد، قال األخ 

نور الدين الطبويب، إن »الفراغ الحكومي ال 

العام  الوضع  ميكن أن يستمر«، وأضاف إن 

مل يعد يحتمل مزيد االنتظار وأنه ال بّد من 

تشكيل حكومة يف ظّل األوضاع االقتصادية 

بها  متّر  التي  الصعبة  والصحية  واالجتامعية 

البالد.

لدى  يبقى  السيايس  القرار  »أن  وأوضح 

أن  أحد  ألي  ميكن  وال  الجمهورية  رئيس 

ينافسه يف صالحياته، لكن تعيني رئيس حكومة 

مسألة جوهرية«، متابعا بالقول: »ليس لدينا 

املشكل  بل  الجمهورية  رئيس  مع  مشكل 

خيارات  رسم  حول  والتفاوض  االتفاق  يف 

ومضامني« املرحلة القادمة.

املؤسسة  يف  بجولة  االمني  األخ  وقام  هذا 

العامل  عمل  ظروف  عىل  خاللها  توقف 

ومختلف االختصاصات بأقسام املصنع.

تفاصيل االتفاق
املؤسسة  عامل  متتيع  عىل  االتفاق  نصَّ 

الذين يتقاضون أجورا مضبوطة بجدول األجور 

املشرتكة  لالتفاقية  التعدييل  بامللحق  املدرجة 

بزيادة يف   2019 للكهرباء واإللكرتونيك لسنة 

األجور بعنوان سنة 2021 تقّدر بـ 8,5 باملائة 

عىل األجر األسايس عىل قاعدة ُسلَّم أجور سنة 

طريقة  بنفس  الزيادة  هذه  وتُطبق   2019

احتساب الزيادة يف األجور بامللحق التعدييل، 

املنح  عىل  باملائة  بـ8,5  أيضا  تقدر  وزيادة 

الشهرية املدرجة يف االتفاقية املشرتكة، وتُسند 

انطالقا من ماي  الزيادة مبفعول رجعي  هذه 

.2021

الزيادة  يف  الفارق  برصف  الرشكة  والتزمت 

أو  وطني  اتفاق  تسجيل  حال  يف  األجور  يف 

قطاعي بعنوان سنة 2021 أعىل من نسبة 8,5، 

8,5 يف  باملحافظة عىل نسبة  أنها ملتزمة  كام 

حال حصول اتفاق وطني أو قطاعي أقّل من 

النسبة املذكورة.

ألف   23 حوايل  تشغل  املؤسسة  أن  يُذكر 

عامل منتصبة يف تونس منذ أكرث من 40 سنة.
* صربي الزغيدي  -صور محمد كريم السعدي

نجاح كبري ليوم الغضب يف اتصاالت تونس
الذي  العاميل  التجمع  حضور  اىل  املجمع  أعوان  تونس  اتصاالت  ملجمع  العامة  الجامعة  دعت 

نظمته صباح الثالثاء املايض أمام املقر املركزي للمجمع الكائن مبنطقة البحرية.

جاء التجمع يف إطار يوم غضب نظمته الجامعة ضمن سلسلة التحركات االحتجاجية التي أقرتها 

دفاعا عن مطالبها.

التجمع  هذا  للشغل عىل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأيرشف 

تأكيدا منه عىل مساندة قيادة االتحاد وباقي هياكله ملطالب الجامعة، علام أن األخ صالح الدين 

الساملي األمني العام املساعد لالتحاد املسؤول عن املؤسسات العمومية تابع عن كثب كل التحركات 

وقد حرض عىل الحضور اىل مقّر االعتصام يف عديد املناسبات.

نشري يف هذا اإلطار اىل أن جامعة أعوان اتصاالت تونس قد تلقت عديد الرسائل وبرقيات الدعم 

والتضامن واملساندة صدرت اليها من الهياكل القطاعية والجهوية والقاعدية. 

وعرفت هذه الوقفة حضورا الفتا ألعوان مجمع اتصاالت تونس. فشكرا لكّل من خطط ودّعم 

ونّفذ ويف ذلك تأكيد عىل استحقاقات ومطالب األعوان.
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الحامية املدنية تفند رواية وزارة الرتبية
يف املقابل، وعىل عكس رواية املسؤولني بوزارة الرتبية، قال الناطق الرسمي باسم 
الحامية املدنية، معز تريعة، إن »املدرسة قدمية، وجزء من السقف، وتحديدا الجزء 

اإلسمنتي سقط عىل بعض التالميذ أثناء تواجدهم يف الدرس.
وقال تريعة ان وحدات الحامية املدنية قامت بإسعاف ثالثة تالميذ لديهم خدوش 
مستشفى  إىل    باليد  إصابة  لديها  تلميذة  نقل  وتم  املدرسة،  يف  والوجه  باليد 

األطفال بباب سعدون«. وأوضح تريعة أنه »سيتّم إجراء الفحوص 
الالزمة للطفلة لتحديد طبيعة اإلصابة، وإن كانت تعاين كسورا ام ال.

من جهته، أكد عضو الجامعة العامة للتعليم األسايس إقبال العزايب، تسجيل أرضار 
يف صفوف عدد من التالميذ بعد سقوط سقف إحدى القاعات باملدرسة االبتدائية 

الحبيب بورقيبة بالكرم الرشقي.
واعترب أن »الحادثة تبني عكس ما يتحدث عنه وزير الرتبية فتحي السالويت من 
الصفر،  تحت  »اإلمكانات  أن  إىل  مشريًا  عادية«،  وظروف  آمنة  مدرسية  عودة 
الرتبية  وزير  فيه  يتحدث  الذي  الوقت  يف  للسقوط  متداعية  قاعات  إىل  إضافة 
عىل املذكرات والدروس الخصوصية«، وفق ترصيحه. وحمل عضو جامعة التعليم 

األسايس املسؤولية لسلطة اإلرشاف وبالتحديد اإلدارة العامة للبناءات والتجهيز.
مشاكل يف البنى التحتية

خالل  ُشيّد  فبعضها  سليمة،  تحتية  بنية  إىل  تونس  يف  عّدة  مدارس  عدة  تفتقر 
ما  يف  صيانتها  تتم  مل  ذلك  ومع  املايض  القرن  الفرنيس يف خمسينيات  االستعامر 
بعد، وبعض آخر منها يقع يف أماكن معزولة من دون أسوار وال حراسة وال ماء وال 

شبكات رصف صحي.
ولعّل مشاكل البنية التحتية املهرتئة يف املدارس عديدة وغياب الصيانة فيها تجعلها 

عامل تنفري للمدرّسني العاملني فيها وكذلك للتالميذ وأوليائهم.
وحسب تقديرات وزارة الرتبية التونسية فإن نحو أربعة آالف مدرسة تعاين مشاكل 
مناسبة  أكرث من  استثامرات كبرية، مؤكدة يف  التحتية وتتطلب صيانتها  البنى  يف 
أنّها أعّدت برنامج دراسات من أجل إعادة تأهيل املدارس التي تعاين تراجعاً يف 

البنية التحتية.
التي  املشاكل  عن  سابق  وقت  يف  تحدث  السالويت  فتحي  الرتبية  وزير  وكان 
أنّه  أقّر  إذ  التحتية.  بالبنى  املتعلقة  منها  الرتبوية وخاصة  املؤسسات  منها  تعاين 
رأى  لكّنه  التحتية يف مدارس عديدة،  البنى  قامئة عىل مستوى  عّدة  مثّة مشاكل 
املمولة سواء  الجهات  الوزارة مع مختلف  تبذلها  أنه مثّة جهود كبرية  املقابل  يف 
عىل املستوى الوطني أو الدويل لتحسني املؤسسات الرتبوية ولتكون عنرص جذب 
للتالميذ وغري منّفرة لهم. هي تعمل عىل خلق فضاء يستجيب للمعايري والرشوط 
أّن  السالويت إىل  بالفعل يف هذا املجال«. وأشار  الالزمة، وإنجازات عّدة تحققت 
الخاص  والقطاع  الدولة  تضافر جهود  وتتطلب  عالية جداً  املدارس  ترميم  تكلفة 
ومنظامت املجتمع املدين، مضيفاً أنّه عىل الوزارة بناء أسوار حول مدارس متتد عىل 

280 كيلومرتاً، يف حني أّن إمكانياتها تسمح بإنجاز ستة كيلومرتات فقط.
سلطة االرشاف مسؤولة عىل اإلصالح والصيانة

توفري ظروف  أّن  بلغيث،  بلقاسم  الرتبية،  لجودة  التونسية  الجمعية  رئيس  يؤكد 
مالمئة للدراسة يتّم من خالل صيانة البنية التحتية وتوفري التجهيزات الرضورية يف 
املدارس ألّن هذا األمر يؤثّر عىل التعليم، وأضاف املتحدث أّن املسؤول عن النهوض 
باملدارس هو املجموعة الوطنية وعىل رأسها وزارة الرتبية. وتابع أّن دور املجتمع 
املدين يقتيض املساهمة يف تحسني وضع بعض املدارس، كذلك األمر بالنسبة إىل 
أولياء األمور. فسلطة اإلرشاف هي املسؤولة عن إصالح وصيانة املؤسسات  دور 

الرتبوية.
ويؤكد بلغيث أنّه مثّة تفاوت واضح بني املدارس، خصوصاً بني الريفية والحرضية، 
ما أّدى إىل غياب تكافؤ الفرص التعليمية بني التالميذ وكذلك بني املدرّسني، مبيّناً 
أنّه ال بّد من دعم امليزانية املرصودة للمؤسسات، خصوصاً االبتدائية منها والتي ما 

زالت ميزانيتها ضعيفة جداً وال تكفي لتوفري أبسط املرافق واملستلزمات.
ويشّدد بلغيث عىل رضورة أال تواصل الدولة تربير غياب النهوض وإصالح املدارس 
بنقص املوارد املالية، داعياً إيّاها إىل تحّمل مسؤوليتها طاملا أّن الدستور ينّص عىل 
بنسب  مجانياً  ليصري  ذلك  تغيري  النظر يف  عليها  يتوّجب  وإال  التعليم مجاين،  أّن 
عىل  املحافظة  أّن  مؤكًّدا  للتدخل،  أخرى  لقطاعات  املجال  تفتح  وحينها  معيّنة. 
مجانية التعليم تلزم الدولة بتحّمل مسؤوليتها يف العناية باملدارس. ويلفت بلغيث 
والنتائج.   واملردود  ما  مدرسة  يف  املتوفّرة  الظروف  بني  جدلية  عالقة  مثّة  أّن  إىل 

فاملناخ العام ينعكس سلباً أو إيجاباً عىل التالميذ وعىل أداء املدرّسني.

4 آالف مدرسة تعاين 
من مشاكل يف بنيتها التحتية...
سقط يوم الثالثاء املايض املوافق لـ 21 سبتمرب 2021، جزء من سقف احدى قاعات الدرس باملدرسة االبتدائية شارع الحبيب 

بورقيبة بالكرم، مام تسبب يف إصابة عدد من التالميذ باصابات متفاوتة، مخلفا استياء وغضبا واسعني يف صفوف كل التونسيني.
الرعب  من  حالة  خلق  مام  املستشفى  اىل  املصابني  نقلت  التي  املدنية  الحامية  ولتدخل  املنهار  للسقف  صورا  تداول  تم  وقد 

واالستنكار ملا آلت اليه وضعية املؤسسات الرتبوية من اهامل وغياب للصيانة والرتميم.
ويف هذا اإلطار، أوضح املكلف باإلعالم بوزارة الرتبية  محمد الحاج الطيب، أنه »مل يترضر أي تلميذ إثر سقوط جزء من السقف 
بأحد أقسام املدرسة، ألنه لحظة سقوطه كان القسم فارًغا. وأفاد، يف املقابل، أن حالة من الهلع أصابت التالميذ واإلطار الرتبوي، 

مؤكًدا أنه سيتم توفري اإلحاطة النفسية لهم. 
كام أشار الحاج الطيب إىل أنه »تّم غلق املدرسة حالًيا للتثبت من أسباب تداعي السقف، وهل أن املشكلة يف السقف سطحية 

فقط هو مشكل شامل للِبنية التحتية ككل.
كام أكدت املندوبة الجهوية للرتبية بتونس 1 فاطمة هالل، انها تنقلت عىل عني املكان، وتأكدت بنفسها أنه مل يتم تسجيل أي 
إصابة ال يف صفوف التالميذ وال اإلطار الرتبوي وال العملة. وقالت مندوبة الرتبية إن التلميذة التي تّم تداول صورها وهي مصابة، 
الهلع والخوف مام تسبب يف اصابتها عىل مستوى  القسم بسبب حالة  التالميذ من  أثناء خروج  الذي حصل  التدافع  اىل  تعود 
اصبعها. وشّددت السيدة فاطمة هالل عىل انه سيتم توفري املتابعة النفسية الالزمة للتالميذ، مشرية اىل إيقاف الدروس باملدرسة 

بسبب الحالة النفسية التي عليها كل من التالميذ وكذلك االطار الرتبوي.

أسقف قاعات الدروس تنهار على رؤوس التالميذ

وزارة الفالحة والموارد المائيّةوالصيّد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

إعالن طلــــب عــــروض 05 /2021  إعالن 02 )إجراءات مبسّطة(
إقتناء وسائل نقل : )3 سيارات خفيفة وشاحنة خفيفة(

تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اقتناء 3 سيارات خفيفة وشاحنة خفيفة وميكن للراغبني املشاركة و يشرتط يف املعدات أن 
تستـجيب  للخاصيات الفنية الدنيا املبينة يف مذكرة الخاصيات امللحقة بهذا الكراس.

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

وملزيد اإلستفسار حول عمليّة التسجيل والّنفاذ إىل منظومة »تونيبس« ميكن اإلتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل الخط بالهيئة العليا للطّلب 
العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364

يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط www.tuneps.tn بإستثناء وثيقتي الضامن 
الوقتي ونظري من السجل التجاري التني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب 
الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع، وتحمل هذه الظروف عبارة » ال يفتح، »تكملة« طلب عروض 

عدد 05 /2021 إعالن 02 إلقتناء :
قسط 1: 3 سيارات خفيفة

قسط 2: شاحنة خفيفة
حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم: 2021/10/26

مالحظة : يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فنيّا واملنصوص عليه مبنظومة تونيبس فإنّه ميكن تقديم جزء من العرض خارج الخط 
عىل أن يتّم إرسال كافّة الوثائق املاليّة والعنارص التي تعتمد يف التقييم املايل والفنّي عىل الخط وأن ينّص املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين 
عىل الوثائق املرسلة خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض املقر يوم 2021/10/26 عىل 

الّساعة العارشة صباحا.
حدد مبلغ الضامن الوقتي : 

قسط 1: ألف  دينار)1000 د( 
قسط 2: خمسامئة دينار)500 د(

االجتامعات  بقاعة  والّنصف صباحا  العارشة  الساعة  2021/10/26 عىل  يوم  املشاركني يف  املقاولني  بحضور  علنية  العروض يف جلسة  تفتح 
باملندوبية.

تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض و كذلك الواردة أو املسلّمة 
بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف الستكامل الوثائق.

TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.

ما مآل الـ2400 مليون دينار التي منحت 
في شكل مساعدات لتحسين وضعية 

البنية التحتية للمدارس والمعاهد؟

 * حياة الغامني
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MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES
 HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
CRDA DE MEDENINE

AVIS APPEL  D’OFFRES INTERNATIONAL n° 14 / 2019 lot 1, 2ème avis PRODEFIL
TRAVAUX D’AMENAGEMEN ET BITUMAGEDE 12.6 KM DE PISTE RURALE 

DANS LA DELEGATION DE SIDI MAKHLOUF 

Dans le cadre du Programme de Développement Agro-pastoral et Filières Associées dans le Gouvernorat de Médenine (PRODEFIL) cofinancé par le FIDA, le Commissariat 
Régional au Développement Agricole (CRDA) de Médenine se propose de lancer un Appel d’Offres International 2 ème avis pour l’exécution des TRAVAUX D’AMENAGEMEN 
ET BITUMAGEDE 12.6 KM DE PISTE RURALE DANS LA DELEGATION DE SIDI MAKHLOUF au Gouvernorat de Médenine . Et ce conformément aux clauses 
énoncées au Cahier des Conditions d’Appel d’Offres (CCAO), au Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) et au Cahier des clauses Techniques Particulières 
(CCTP).
Les Entreprises Tunisiennes ayant l’Agrément R0, Catégorie 3 ou plus et les Groupements solidaires d’entreprises étrangères et Tunisiennes spécialisées et qualifiées (pièces 
justificatives) en travaux routiers et ouvrages d’art, intéressés et désirant participer à cet Appel d’Offres, peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres auprès du bureau d’ordre 
central du CRDA de Médenine contre reçu de payement  de 150 Dinars au  Receveur de  Gestion  des  Etablissements  Publics de Médenine au CCP n° 168 67 60.
L’Offre peut être déposée directement au bureau d’ordre central du CRDA de Médenine contre décharge ou envoyée par lettre recommandée ou par rapide poste, au nom de : 
Monsieur le  Commissaire  Régional au Développement Agricole de Médenine,
Avenue 02 Mai, route de Tataouine 4100 Médenine
et  portant la mention « Ne pas ouvrir; Appel d’Offres International N° 14 /2019/PRODEFIL 2ème avis , pour la  l’exécution des TRAVAUX D’AMENAGEMEN ET 
BITUMAGEDE 12.6 KM DE PISTE RURALE DANS LA DELEGATION DE SIDI MAKHLOUF».
Le dernier délai de la réception des offres est le 272021/10/ à 10h00, (le cachet du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine fait foi). L’offre devra être remise dans une 
seule enveloppe extérieure fermée et contenant :
- La caution provisoire (d’un montant de 25 000 DT pour lot1) et les pièces administratives (cités dans l’article 9 du CAO).
- L’enveloppe n°1 : fermée contenant les pièces techniques.
- L’enveloppe n°2 : fermée contenant l’offre financière.
L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 272021/10/ à Médenine à 10 :30 mn du matin. (Salle des réunions du CRDA de Médenine). Toute offre parvenant après 
la date limite de remise des offres ou ne contenant pas la caution provisoire sera rejetée.  
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant une période de Cent Vingt (120) jours à partir du lendemain de la date limite de réception des offres. 

األخ لسعد اليعقوبي:
يجب محاسبة من يقف وراء الصفقات الفاسدة 

إن انهيار أجزاء من أسقف بعض األقسام يف عدد من املؤسسات الرتبوية 
عىل غرار املدرسة االبتدائية الحبيب بورقيبة بالكرم هي حوادث يتعرض 

لها اإلطار الرتبوي سنويا تقريبا وأصبحت عادية وتتكرر طيلة السنة 
الدراسية، مضيفا أن بعض املؤسسات الرتبوية تواصل نشاطها رغم 
صدور قرار باإلخالء يف شأنها. وأضاف األخ اليعقويب أن الوضعية 
الصيانة وضعف  غياب  سببها  الرتبوية  املؤسسات  تعيشها  التي 
االمكانيات وعدم ضخ االعتامدات املالية املطلوبة. وتحدث األخ 
ألنها  بنزرت  يف  مغلقة  ابتدائية  مدارس   4 وجود  عن  اليعقويب 
مهددة بالسقوط، إضافة إىل معاهد قدمية مغلقة يف أجزاء منها 
وممنوعة من االستغالل، واعترب أن الوضع الحايل ميثل تراكامت 

السنوات الفارطة.
املسؤولني،  األجدر مساءلة جميع  أنه من  اليعقويب  األخ  وأضاف 

خاصة أن بعض املدارس مازالت حديثة البناء أو مل ميّر عىل تشييدها 
10 سنوات ولكن أجزاء منها آيلة للسقوط، وهو ما يؤرش 

عىل وجود صفقات فاسدة دون رقابة ومحاسبة، معتربا أن الفساد نخر 
كل املنظومات.وتوجه كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي األخ لسعد 

اليعقويب بنداء إىل رئيس الجمهورية لفتح تحقيق يف كل ما حدث ومن تسبب يف الوضع 
املرتدي للبنية التحتية يف املدارس وتردي وضع املنظومة الرتبوية.

وأضاف األخ اليعقويب: «ستسقط أسقف عىل رؤوس بعض التالميذ ومعهد الفتيات يف بنزرت مهدد بالسقوط، 
إضافة إىل عديد املدارس االبتدائية األخرى يف املناطق النائية».

الشعبي عىل  الضغط  الرتبوي حتى يحدث  الوضع  بواقع  التونيس  العام  الرأي  بّد من مصارحة  ال  إنه  وقال 
الحكومات القادمة ويكون للمنظومة الرتبوية نصيب من الرثوة.

واستغرب األخ اليعقويب من حديث وزارة الرتبية حول الرقمنة يف ظّل وضع البنية التّحتية الحالية املرتدية، 
واعترب أن الحديث عىل الرّقمنة مضحك ويف الواقع توجد 6 آالف مؤسسة تربوية يف تونس ال تحتوي أي منها 

عىل خدمة «الويفي».
وأنهى األخ لسعد اليعقويب بالقول إن أمواال طائلة أهدرت دون إدخال أي إصالحات عىل املنظومة الرتبوية 
وقال إن 2400 مليون دينار تّم تجميعها من الجهات املانحة وجاءت يف شكل مساعدات لتحسني وضعية البنية 

التحتية للمدارس واملعاهد يف تونس ولكن مل يقع استغاللها يف هذا الشأن.

غريب في تالة:
إداريو معهد ابن شرف يتعرضون للتعسف والهرسلة

قّرر املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بالقرصين دخول موظفي وزارة الرتبية مبعهد ابن 
رشف بتالة يف إرضاب عن العمل يومي 28 و 29 سبتمرب الجاري احتجاجا عىل تراكم املشاكل 
املهنية وعىل تعرض بعض اإلداريات إىل التعسف والهرسلة مام دفعهن إىل الدخول يف اعتصام 

مبكتب املديرة.
وقد تّم تعليق االعتصام املذكور حفاظا من املوظفني اإلداريني عىل تأمني ظروف مالمئة للعودة 
املدرسية محّملني الطرف اإلداري مسؤولية ما سينجّر عن ذلك من توتر للمناخ االجتامعي نتيجة 

التعنت وانعدام الحوار.
ويطالب اإلداريون مبعهد ابن رشف بعدم تكليف العملة مبهاّم مكتب الضبط وبالتزام املندوبية 
الجهوية للرتبية باملذكرة الصادرة عن وزارة الرتبية والقاضية بعدم تكليف األعوان بغري مهامهم، 

إضافة إىل إعادة توزيع جداول أوقات عمل اإلداريني بالتنسيق مع الطرف النقايب.
* صربي الزغيدي

وغياب  العالقة  املشاكل  كل  رغم 
منظومة  إلصالح  حقيقية  عملية  كل 
الرتبية  وزير  علينا  خرج  التعليم 
وزارته عىل  فيه حرص  يؤكد  بترصيح 
ممن  واالساتذة  املعلمني  مالحقة 
عفوا  السوداء  السوق  يف  ينشطون 
الخصوصية  الدروس  تقديم  سوق  يف 
تتسامح  لن  وزارته  هياكل  ان  مؤكدا 
التنبيه  مذكرات  رغم  هؤالء  مع 
وزير  عىل  كان  انه  نقول  نحن  فقط 
عن  االبتعاد  السالويت  فتحي  الرتبية 

الترصيحات املجانية والتي تأيت بصداع 
يف الرؤوس ومبعارك وهمية والحال انه 
كان عليه متابعة اوضاع املدارس التي 
تعاين غياب املاء وهي بال اسقف عىل 
اطالق  عوض  طويلة  سنوات  امتداد 
مكامن  تخفي  لترصيحات  العنان 
وزارة  تسع  مل  التي  العالقة  املشاكل 
الرتبية اىل حلها رغم توفر االمكانيات 
واالرادة يف أكرث من مرة لكن يا خيبة 

املسعى.
* رمزي

وزير الرتبية والدروس الخصوصية! نقطة ضوء

 * حياة الغامني
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وسط تنديد واسع من زمالئها ومن مكونات المجتمع المدني:

إىل متى الصدام والتصادم 

بني أعوان األمن والصحافيني؟

استنكر املجتمع املدين يف غياب موقف رسمي 
النساء  عىل  املسلط  العنف  تواصل  الدولة  الجهزة 
املرة  املادي واملعنوي مّس هذه  العنف  اّن  خاصة 
تعرضت  التي  بركات  أروى  والناشطة  الصحافية 
من  واحتجاز  ولفظي  مادي  عنف  إىل  معها  ومن 
العودة  طريق  يف  وهي  متجولة  أمنية  فرقة  قبل 
تم  اذ  اصدقائها،  من  مجموعة  رفقة  منزلها  إىل 
افتكاك هاتفها الجوال ومنعها من االتصال مبحاميها 
الجوالن  حظر  خرق  بدعوى  الصحافيني  وبنقابة 
! طبعا نحن لن  إالّ  الدقائق ليس  وتجاوزه ببعض 
نعلق عىل مسألة تجاوز الوقت ونحن نشاهد بأم 
أعيننا مواطنني جالسني يف مقاه تظل مفتوحة حتى 

بعد منتصف الليل بساعات يف الكثري من االحيان!
أروى  اّن  لالستغراب  املثرية  الثانية  املسألة  أّما 
الخرضاء  بحي  االمن  مركز  إىل  ذهبت  حني  بركات 
مرفوقة مبحاميها اليداع شكايتها ضد الذي حصل لها 
من اذى تفاجأت بالتحقيق معها كمتهمة باالعتداء 
بتلك  أروى  اتت  أين  من  فقط  االمن!  أعوان  عىل 
وليس  أمنية  دورية  عىل  لالعتداء  القاهرة  القوة 
تم  انه  االستغراب  يف  يزيد  وما  واحد!  عون  عىل 
مساعد  شأنها  يف  ليقرر  تقديم  حالة  يف  عرضها 
وكيل الجمهورية ما يراه صالحا بعد ان تّم تكييف 
باالعتداء عىل عون  متهمة  املترضرة  لتصبح  التهم 
امني وهضم جانب موظف عمومي اثناء مبارشته 
اّن  هذا  كل  يف  الغريب  هذا؟!  ما  اللّه  يا  ملهامه 
االستامع  رفض  الجمهورية  وكيل  مساعد  السيد 
ألروى  حصل  الذي  كل  عن  بعيدا  بركات..  ألروى 
التي تّم اذاللها بشكل غري مسبوق نسأل إلی متى 
سيتواصل الصدام والتصادم بني الصحافيني وأعوان 
االمن والحال اّن املسألة كانت تفرتض ان يحرتم كل 
الداخلية  وزارة  تغري  مل  وملاذا  مسؤولياته؟!  طرف 
من طرق تعامل أعوانها )أمن عمومي( مع نشطاء 
املجتمع املدين والصحافيني واملحامني، األكيد أّن كل 
هؤالء ليس »علی رأسهم ريشة« وهذه حقيقة وال 
حلمهم  وامنا  وزارية  حقائب  ينالوا  ان  يف  يأملون 
االكرب ان يحصلوا عىل لحظة احرتام واحدة مل تسع 
امتداد  عىل  توفريها  إىل  تشكيالتها  بكل  السلط 
سنوات طويلة بعيدا عن الذي حصل ماذا لو حكّم 
كل هؤالء »عقولهم« وتنازل طرف ما كيف كانت 
ستكون النهايات األكيد اّن لكل طرف خطؤه ـ لكن 

إىل متی ستتواصل هذه اإلشكاليات الصادمة!؟.

* رمزي الجّباري

كالم في السياسة

لها  تعيني جلسة  انتظار  بركات يف حالة رساح يف  أروى  الزميلة  بقيت 
الحقا باملحكمة االبتدائية بتونس.

 21 الثالثاء  الزميلة أروى بركات صباح يوم  الصحافية  وقد متت إحالة 
»هضم  بتهمة  بتونس  االبتدائية  املحكمة  أنظار  عىل   2021 سبتمرب 
جانب موظف عمومي بالقول خالل تأديته ملهامه« عىل خلفية تغطيتها 
املتواترة للحراك االجتامعي منذ احتجاجات ديسمرب 2020 وصوال إىل 
التجمع يف شارع الحبيب بورقيبة يف 01 سبتمرب 2021، وانتقادها الواضح 

للسياسات األمنية يف التعاطي مع التحركات السلمية واملرشوعة.
ولقيت الزميلة مساندة واسعة من مكونات املجتمع املدين وعىل رأسها 
النقابة الوطنية للصحافيني التي أكدت أن أروى تحولت يوم الخميس 
بحي  فيه  ومبالغ  شديد  أمني  لعنف  ضحية  من   2021 سبتمرب   16
الصعود فوقها واالعتداء  األمنيني  بالعاصمة حيث تعمد أحد  الخرضاء 
الجوال  افتكاك هاتفها  داخل سيارتها ومحاولة  الشديد  بالعنف  عليها 
رغم تأكيدها أنها صحافية وأنه من حقها التصوير يف الفضاء العام، إىل 
متهمة يف محاولة بائسة لإلفالت من العقاب وتحويل وجهة املوضوع 
برمته وهو فعل تكرر يف السنوات األخرية يف حق الصحافيني واملحامني 

والحقوقيني والنشطاء.
التهم وفربكة ملف قضايئ مثل  تلفيق  الزميلة ضحية  الواضح أن  ومن 
تأكيد  يف  العقاب،  من  مرتكبها  ويفلت  تحصل  استبدادية  مامرسة  أي 
الحقوق  ودولة  األمن  مبقوالت  تبايل  ال  زالت  ما  األمنية  املنظومة  بأن 

والحريات.
عن  نيوز  الشعب  وموقع  الشعب  لجريدة  املوسعة  األرسة  وتعرب 

االنتقامية  التضييقات  بعقلية  منّددة  أروى  الزميلة  مع  التام  تضامنها 
وآرائهم  أعاملهم  خلفية  عىل  والنشطاء  والحقوقيني  الصحافيني  عىل 

ومواقفهم والتي ما زالت لألسف تتضمنها املنظومة األمنية يف تونس.
* صربي الزغيدي

 الزميلة أروى بركات أمام املحكمة!

تحال الصحفية أروى بركات  اليوم الثالثاء 21 سبتمرب 2021 أمام 
املحكمة االبتدائية بتونس بتهمة »هضم جانب موظف عمومي 

تغطياتها  خلفية  عىل  ملهامه«  تأديته  خالل  بالقول 
إحتجاجات  منذ  االجتامعي  للحراك  املتواترة 

ديسمرب 2020 وصوال إىل التجمع يف شارع 
بورقيبة يف 01 سبتمرب 2021،  الحبيب 

وانتقادها الواضح للسياسات األمنية 
يف التعاطي مع التحركات السلمية 

واملرشوعة.
أروى  الزميلة  تحولت  لقد 
سبتمرب   16 الخميس  يوم  بركات 
أمني  لعنف  ضحية  من   2021
الخرضاء  بحي  فيه  ومبالغ  شديد 

أحد  تعمد  حيث  بالعاصمة 
واالعتداء  فوقها  الصعود  األمنيني 

سيارتها  داخل  الشديد  بالعنف  عليها 
رغم  الجوال  هاتفها  افتكاك  ومحاولة 

تأكيدها  أنها صحفية وأنه من حقها التصوير 
بائسة  محاولة  يف  متهمة  إىل  العام،  الفضاء  يف 

مثلام  برمته  املوضوع  وجهة  وتحويل  العقاب  من  لإلفالت 
األخرية يف حق صحافيني ومحامني وحقوقيني  السنوات  تكرر يف 

ونشطاء.
إن النقابة الوطنية للصحافيني التونسيني تعرب عن تضامنها املبديئ 
تلفيق  بركات وترفض بشدة سياسة   أروى  الزميلة  واملطلق مع 

التهم وفربكة ملف قضايئ يف حقها يف عودة للمامرسات بالية خلنا 
أننا طوينا صفحاتها منذ انهيار النظام السابق والتسويق اليومي 

ملقوالت األمن الجمهوري ودولة الحقوق والحريات.
وتحذر النقابة من عودة التضييقات االنتقامية 
عىل  ونشطاء  وحقوقيني  صحافيني  عىل 
ومواقفهم  وأرائهم  أعاملهم  خلفية 
وهو ما يؤرش ملحاولة استغالل وضع 
عنها  املعلن  اإلستثنائية  اإلجراءات 
إلحكام  املايض  جويلية   25 يوم 
القبضة األمنية عىل الفضاء العام 
تام  تعارض  يف  فيه  والتحكم 
التونيس  الدستور  منطوق  مع 
مع  للتعاطي  املنظمة  والقوانني 

الفضاءات العمومية.
من  جزء  أن  عىل   النقابة  وتؤكد 
العنف األمني الذي سلط عىل الزميلة 
أروى بركات يؤرش لتنامي العنف القائم 
انخراط  وضعف  االجتامعي  النوع  عيل 
املنظومة األمنية يف التصدي للعنف املسلط عىل 
القانون  مقتضيات  تفعيل  عىل  سياساتها  وقصور  النساء 

األسايس املتعلق مبناهضة العنف املسلط عىل النساء

عن النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

الرئيس /محمد ياسني الجاليص

نقابة الصحافيني ترفض املحاكمة الجائرة يف حق الصحافية أروى بركات
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* لطفي املاكني     

ما زالت معاناة الدكاترة الباحثني املعطلني عن العمل متواصلة يف ظل 
غياب ارادة حقيقية من الحكومات السابقة إليجاد حلول جدية لوضعية 
املؤسسات  تحتاجها  اختصاصات متعّددة  باحث يف  حوايل 5 آالف دكتور 
التعليمية العليا ومختلف وحدات ومراكز البحث ولعّل الوقفة االحتجاجية 
الدكاترة  إرصار  عىل  دليل  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  امام 
الباحثني عىل االستمرار يف املطالبة بحّل هذا امللف الذي يهّم نخبة النخبة 
تعاين االهامل والتهميش بعد ان كان االهتامم منصبًّا يف السنوات املاضية 
عىل ترضية املتمتعني بالعفو الترشيعي العام وغريهم ممن ادرجوا صلب 

أولويات غايتها حزبية بالدرجة األوىل.
وقد تراكم عدد الدكاترة املعطلني عن العمل منذ 2011 اثر تعطيل 
عمليات انتدابهم بتعالت مختلفة وبالتايل يعد هناك متاٍه بني عدد الحاصلني 
علی الدكتوراه سنويا والبقاع املفتوحة مبختلف املؤسسات الجامعية من 
خالل مناظرات ترشف عليها لجان متخّصصة ليصل عددهم اىل 3 آالف يف 
قامئة العاطلني يف حني كانت البقاع املفتوحة يف املرات القليلة التي جرت 

فيها مناظرات ال تتجاوز بعض املئات وهذا أمر ال يستقيم.

* وضعيات هشة ومهينة
ارتفاع  الجامعية  باملؤسسات  االنتدابات  باب  إغالق  عىل  ترتب  وقد 
استغاللهم من خالل  اىل  االلتجاء  ليتم  العاطلني  الدكاترة  متواصل العداد 
وضعيات هشة ومهينة ملن قضوا سنوات طويلة يف الدراسة والبحوث من 
خالل التدريس العريض او بعقود ال تضمن لهم حقوقهم وتحفظ كرامتهم 
كنخبة متميزة ظلت الحلول الرتقعية هي املبدأ املعتمد مقابل التغافل عن 
فتح املناظرات خاصة وأّن معدل اعامر الدكاترة متقدما بالنسبة إىل عدد 
كبري منهم )يزيد عن االربعني والخمسني( وحتى آخر مناظرة التي فتحت 

بعنوان سنة 2018 مل تُلبِّ الحاجيات املتزايدة النتدابهم وبالتايل فانه كان 
يفرتض فتح مناظرات للسنوات املوالية اي 2019 ـ 2020 ـ 2021 لكن ذلك 
انتداب حوايل  االرشاف عىل  قبل سلطة  املعلن من  االتفاق  يتم ورغم  مل 
قبل  من  املعلن  االلتزام  ذلك  فان  دفعات  عىل  باحث  دكتور  االف  ثالثة 
الدكاترة املعطلني  ل اىل حد اآلن وهذا ما جعل  يُفعَّ السابقة مل  الحكومة 
عن العمل ينظّمون وقفات احتجاجية امام وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي للمطالبة بتنفيذ ذلك االلتزام قبل انطالق السنة الجامعية ورفضهم 
إذ تعترب سلطة  الهشة  اعتامد طرق »تشغيلهم«  الوقت نفسه تواصل  يف 
االرشاف مثل تلك الحلول آليات وقتية إىل حيث فتح املناظرات التي رغم 
امللف  لهذا  الجدية  باملعالجة  بالسلطة  املاسكني  قبل  من  املعلنة  الوعود 

ومعاناة اصحابه لكن ذلك مل يحصل.

* ارتفاع عدد الطلبة
الجامعية  املؤسسات  مبختلف  املفتوحة  البقاع  عدد  تكون  ما  دامئا 
وهو   التأطري  خانة  يف  أكادمييا  يصنف  ما  وهذا  الطلبة  بأعداد  مرتبطة 
عامل اسايس يعتمد يف التصنيف الدويل لرتتيب الجامعات اي كلام كانت 
االساتذة(  بعدد  مقارنة  الطلبة  بعدد  مرتبط  )وهذا  عالية  التأطري  نسبة 
السنة  ان  اال  الطلبة  اعداد  برتاجع  السابق  تعللت سلط االرشاف يف  فقد 
الحالية عرفت ارتفاع عدد الناجحني يف الباكالوريا اي الوافدين الجدد عىل 
الجديدة  الجامعية  السنة  يف  التحقوا  اضايف(  طالب  ألف   22( الجامعات 
لكن  جديد  ناجح  ألف   56 حدود  يف  االرشاف  سلطة  توقعات  كانت  إذ 
النتائج النهائية للباكالوريا استقرت عىل 78 الف ناجح وهذا ما يستدعي 
توفري االطار التدرييس يف أكرث من اختصاص لتأمني التأطري وهو ما تشكو 
منه عديد الجامعات من خالل النقص املسجل وهي من الصعوبات التي 
يجدها الطلبة عند الدخول يف مرحلة البحوث لقلة عدد املؤطرين املرشفني 
علی تأطريهم وبالتايل يكون عدد املؤطرين دون املطلوب فيجرب االساتذة 
عىل قبول االرشاف عىل تأطري البحوث يف الوقت نفسه لعدد مرتفع من 
البحوث  لسري  الجيدة  املتابعة  علی  سلبي  انعكاس  من  وكذلك  الطلبة 
عملية  خالل  من  تحصل  ان  يفرتض  التي  واإلفادة  ونوعيتها  الجامعية 
تأطريهم وهذا الحاصل تعلمه سلة االرشاف لكن دون ايجاد حلول واقعية 

طالب بها الدكاترة املعطلني عن العمل.

* هذه أهم الحلول
منذ ان انطلق الدكاترة الباحثني يف تحركاتهم يف جوان 2020 كانت من 
التي هي يف  البحث  االنتداب بوحدات ومراكز  ضمن مطالبهم فتح باب 
حاجة أكيدة إىل الكفاءات من الباحثني استنادا اىل توفر االعتامدات املالية 
املرصودة لها اضافة اىل قدرتها عىل استيعابهم خاصة ان هناك الكثري من 
الدكاترة املعطلني لديهم رغبة يف مواصلة بحوثهم يف اختصاصات ستعود 
بالفائدة عىل املحيط االقتصادي واالجتامعي لرتفع من نسبة البحوث التي 
هي أحد أهم العنارص املعتمدة يف تصنيف الجامعات اىل املستوى الدويل 
وما وجود اكرب الجامعات يف صدارة الرتتيب العاملي اال دليل عىل مراهنتها 
البحث  ملراكز  واملادية  البرشية  االمكانيات  وتوفري  الجامعي  البحث  عىل 
الباحث  وكان  لدينا  الجامعات  باغلب  املجال مرتوكا  زال هذا  ما  يف حني 
مل  لكنه  مؤخرا  تنقيحه  وتم  زهيد  مبقابل  خدمات«  »ُمْسدي  عقد  مييض 
اطار  بوضع  طالبوا  الذين  الدكاترة  وطموحات  مكانة  مستوى  اىل  يصل 
قانوين واضح للدكتور الباحث يضمن له مكانته االعتبارية داخل الجامعة 
واملجتمع بعيدا عن الحلول الرتقيعية املهينة لنخبة النخبة يف حني يتواتر 
الحديث منذ مدة عمن يتمتعون بامتيازات رغم انهم اثقلوا كاهل املرفق 
العمومي منذ 2011 من خالل انتدابات عىل »أساس« الوالء الحزيب وتعلة 
النضالية وضحايا الدكتاتورية ومن هذه املرافق مراكز البحث التي تحتاج 
اىل اعادة تصور لدورها ونوعية الباحثني ومشاريع البحث التي سيقدمون 
يف  التونسية  الجامعة  موقع  يدعم  مبا  منها  املرجوة  االضافة  خاللها  من 

التصنيف العاملي.

الدكاترة المعّطلون عن العمل

إىل متى تجاهل مطالبهم وتهميشهم
وملاذا توصد أبواب وحدات ومراكز البحوث أمامهم؟

الفرع الجامعي للفالحة
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
الفرع  مؤمتر  عقد  تقّرر  أنه  بتونس  للشغل 
السبت  يوم  تونس  بجهة  للفالحة  الجامعي 
02 اكتوبر 2021 عىل الساعة العارشة صباحا 

)10٫00( بدار االتحاد.
الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب 
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها 
التقدم  الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل 
لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب 
يوم  اقصاه  اجل  يف  بتونس  للشغل  الجهوي 
االثنني 27 سبتمرب 2021 عىل الساعة الرابعة 

والنصف.

الفرع الجامعي للنقل
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
الفرع  مؤمتر  عقد  تقّرر  انه  بتونس  للشغل 
الجامعي للنقل بجهة تونس يوم السبت 09 
صباحا  العارشة  الساعة  عىل   2021 اكتوبر 

)10٫00( بدار االتحاد.
الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 

ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب 
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها 
التقدم  الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل 
لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب 
يوم  اقصاه  اجل  يف  بتونس  للشغل  الجهوي 
السبت 02 أكتوبر 2021 عىل الساعة منتصف 

النهار )12٫00(.

الفرع الجامعي لإلعالم
الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
الفرع  مؤمتر  عقد  تقّرر  انه  بتونس  للشغل 
السبت  يوم  تونس  بجهة  لإلعالم  الجامعي 
02 اكتوبر 2021 عىل الساعة العارشة صباحا 

)10٫00( بدار االتحاد.
الرتشح  يف  راغب  منخرط  كل  فعىل 
ممن  الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب 
تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها 
التقدم  الداخيل  النظام  من   )112( بالفصل 
لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب 
يوم  اقصاه  اجل  يف  بتونس  للشغل  الجهوي 
االثنني 02 أكتوبر 2021 عىل الساعة الرابعة 

والنصف.
خالص  يكون  ان  املرتشح  يف  يشرتط 

كاملة  سنوات  اربع  مدة  باالتحاد  االنخراط 
الذمة  يكون خالص  وان  الرتشح  عند  متتالية 

مع قسم املالية باالتحاد.
النقابية  للمسؤولية  متحّمالً  يكون  ان 
عند  متوالية  سنوات  اربع  عن  تقل  ال  ملدة 
الرتشح أو كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس 

سنوات كاملة.
أن يكون مبارشا غري متقاعد.

الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضّم 
إمرأة عىل االقل طبقا للفصل 112 من النظام 
الداخيل، وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها 

من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
باالشرتاك  ملزم  انتخابه  تّم  من  كل 
بجريدة الشعب طبقا للفصل 215 من النظام 

الداخيل.

مؤتمرات يف تونس
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مرحلة صعبة أثرت على ثوابت القطاع 
الهيئة اإلدارية للجامعة العامة للمعادن

تنظم الجامعة العامة للبناء واألخشاب بالتعاون مع االتحاد الدويل لعامل البناء واألخشاب ندوة 
اليوم  وذلك  االسمنت منوذجا(  )مصانع  الجنسيات  متعددة  الرشكات  االجتامعي يف  الحوار  حول 
الخميس 23 سبتمرب 2021 مبصنع اسمنت النفيضة هذا وسيفتتح اشغال الندوة االخ حفيظ حفيظ 

األمني العام املساعد ويؤطرها االخ كامل عمران  الخبري باالتحاد.
* محمد

الحوار االجتماعي يف الشركات متعدّدة الجنسيات
األخ أنور بن قدور يشرف في ندوة للجامعة العامة للبناء بسوسة

على هيئة إدارية بصفاقس

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعقد 

الخميس  اليوم  عادية  إدارية جهوية  هيئة  بصفاقس 

عىل   2021 سبتمرب   23

الساعة التاسعة صباحا بدار 

للشغل  الجهوي  االتحاد 

بصفاقس.

* ليكون جدول األعامل 

التايل:

مقّررات  عن  إعالم  ـ 

الوطنية  االدارية  الهيئة 

األخرية.

النجاح  االستعداد  ـ 

املؤمتر العادي لالتحاد العام 

املقرر أيام 16 و17 و18 فيفري 2022 بصفاقس.

ـ الوضع النقايب واالجتامعي بالجهة.

ـ مواصلة تجديد الهياكل النقابية.

األمني  قدور  بن  أنور  األخ  اشغالها  عىل  ويرشف 

كالعادة  وسيحرض  بالدراسات  املكلف  املساعد  العام 

أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي ويف مقدمتهم 

األخ يوسف العوادين.

األخ حفيظ حفيظ 
يرتأس هيئة ادارية 

لجامعة الفالحة
ذكرت مصادر مطلعة للشعب انه متت املوافقة عىل عقد 

الهيئة االدارية القطاعية للجامعة العامة للفالحة، وذلك يوم 

الثالثاء 28 سبتمرب 2021 عىل الساعة التاسعة )09٫00( بنزل 

حفيظ  حفيظ  األخ:  برئاسة  ـ  الجنوبية  الحاممات  ـ  الهدى 

املسؤول  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  املساعد  العام  األمني 

عن الشؤون القانونية.

انعقدت يوم االثنني 20 سبتمرب 2021 الهيئة اإلدارية 

برئاسة  وااللكرتونيك  للمعادن  العامة  للجامعة  القطاعية 

االخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد املكلف 

بالقطاع الخاص وكان من أهّم املحاور املطروحة:

- الوضع العام بالبالد 

- الوضع القطاعي

- املفاوضات الجامعية والزيادات يف األجور٬ وقد استأثر 

هذا امللف ببالغ اهتامم الحارضين. ويف هذا االتجاه٬ قال 

االستثنايئ  الوضع  طبيعة  إن  البوغديري  عيل  محمد  األخ 

الذي تعيشه بالدنا بعرث كل األوراق ودفعنا إىل املزيد من 

انتظار تعيني الحكومة الجديدة للبدء معها يف املفاوضات 

الجامعية يف جانبيها املايل والرتيبي. وأضاف األخ محمد عيل 

البوغديري أن الصرب عىل املحن طيب كام صربنا وتعاملنا 

مع جائحة كورونا. أما األخ الطاهر الربباري فقد أكد عىل 

كون املرحلة صعبة وتحتاج إىل الكثري من الهدوء واليقظة 

متعددة  والرشكات  املتدخلني  من  الكثري  فيه  قطاع  يف 

الجنسيات وطأمن األخ الربباري الحارضين بكون الجامعة 

جاهزة لحلحلة كل املشاكل العالقة. 

* محمد حسني 

انعقد مؤمتر النقابة األساسية ملؤسسة 
عن  وأسفر  منوبة  الجديدة  ابرياج  فاليو 

التشكيلة التالية:
عاّما(  )كاتبا  العرفاوي  العزيز  عبد 
وأنور  الكعبي  ونزار  النفزي  وحمودة 
عيل  ومحمد  الرحامين  وهشام  البوشامي 

الهاممي وصهيب الدريدي )أعضاًء(.

مؤتمر النقابة األساسية ملؤسسة فاليو ابرياج الجديدة  
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الفرع الجامعي
 ملوظفي الرتبية 

بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
العادي  املؤمتر  أّن  األساسية  النقابات  كافة 
بصفاقس  الرتبية  ملوظفي  الجامعي  للفرع 
 2021 أكتوبر   23 السبت  يوم  عقده  تقّرر 

الساعة  إىل  صباحا  العارشة  الساعة  من 
منتصف النهار بدار االتحاد الجهوي للشغل 

بصفاقس.
فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون  ـ 
الرشوط القانونية مفتوحا من: 2021/10/09 

إىل 2021/10/15 بدخول الغاية
باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  أن  ـ 
 5 عن  تقل  ال  ملدة  للشغل  التونيس  العام 

سنوات كاملة متوالية عند الرتشح
النقابية  املسؤولية  متحّمال  يكون  ان  ـ 
ملدة ال تقل عن 4 سنوات كاملة متوالية او 

كان تحّملها ملدة 5 سنوات كاملة.
ـ ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد عند الرتشح.
العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي إمرأة عىل 
االقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من 

انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
املكتب  تركيبة  تضمن  عدم  صورة  يف  ـ 

التنفيذي املنتخب إلمرأة يتّم تعويض العضو 
االصوات  من  عدد  اقل  عىل  تحّصل  الذي 
باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب عدد من 

االصوات.
والفرع الجامعي

 للمعادن
بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  يعلم 
العادي  املؤمتر  أّن  األساسية  النقابات  كافة 
يوم  عقده  تقّرر  للمعادن  الجامعي  للفرع 
السبت 09 أكتوبر 2021 من الساعة العارشة 
بدار  النهار  منتصف  الساعة  إىل  صباحا 

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
فيه  تتوفر  ملن  الرتشح  باب  سيكون  ـ 
الرشوط القانونية مفتوحا من: 2021/09/25 

إىل 2021/10/01 بدخول الغاية
باالتحاد  االنخراط  خالص  يكون  أن  ـ 
 5 عن  تقل  ال  ملدة  للشغل  التونيس  العام 

سنوات كاملة متوالية عند الرتشح
النقابية  املسؤولية  متحّمال  يكون  ان  ـ 
ملدة ال تقل عن 4 سنوات كاملة متوالية او 

كان تحّملها ملدة 5 سنوات كاملة.
ـ ان يكون خالص الذمة مع قسم املالية 

باالتحاد عند الرتشح.
العام  الكاتب  باسم  الرتشحات  توجه  ـ 

لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس
ـ يضّم مكتب الفرع الجامعي إمرأة عىل 
االقل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من 

انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
املكتب  تركيبة  تضمن  عدم  صورة  يف  ـ 
تعويض  يتّم  إلمرأة  املنتخب  التنفيذي 
من  عدد  اقل  عىل  تحّصل  الذي  العضو 
االصوات باملرتشحة التي تحّصلت عىل أكرب 

عدد من االصوات.

أرشف األخ صالح الدين الساملي االمني العام املساعد املكلف 
باملنشآت والدواوين عىل اشغال الهيئة االدارية الجامعة العامة 
للربيد التي انعقدت يف ظروف استثنائية متر بها تونس يف غياب 
حكومة مع اعتامد االدارة العامة للربيد سياسة التلكؤ يف تنفيذ 
عديد االتفاقيات الثنائية مع اعتامدها عىل بعض االصوات لنرش 

اخبار ترضب من مصداقية الطرف النقايب.
الهيئة  ان  الساملي  الدين  صالح  األخ  قال  االفتتاح  كلمة  يف 
من  ات  هو  ملا  االستعداد  سياق  يف  تأيت  الربيد  لجامعة  االدارية 
احداث خاصة امام غموض املشهد العام ويف غياب حكومة ميكن 
التفاوض معها لحل عديد االشكاليات التي ظلت عالقة رغم مرور 
قيس  الرئيس  اتخذها  التي  االستثنائية  التدابري  وقت طويل عىل 
سعيد ليلة 25 جويلية املايض واضاف االخ صالح الدين الساملي 
اّن غموض املرحلة القادمة يتطلب استعدادا إضافيا يقظة دامئة 
ستكون  حتام  التي  الجديدة  الحكومة  من  ات  ماهو  ملواجهة 

مختلفة عن سابقاتها.
* مشاكل القطاع 

ركز األخ الحبيب امليزوري الكاتب العام لجامعة الربيد عىل 
الجامعة  كون  عىل  الحرص  باب  من  مداخلته  يف  املهنية  النقاط 
واضحة يف توجهاتها مبا انها جاءت لخدمة منظوريها وتوفري حلول 
ملشاكلهم خاصة العالقة منها ويف هذا االتجاه تم التطرق اىل بيان 
8 جوان 2021 مع العودة إىل نقاطه الهامة التي مل تسع االدارة 
فذلك  النقاط  بعض  فعلت  ان  وحتى  معها  التفاعل  إىل  العامة 
من  مينع  ال  هذا  لكن  عليها  مورس  الذي  الضغط  نتيجة  كانت 
العودة إىل يشء من التاريخ الثارة النقاط التي ظلت عالقة وهي 

التي تهم
ـ دعوة اإلدارة إىل رضورة احرتام مبدأ التفاوض وتجنب رضب 
االتفاقيات الثنائية واالبتعاد عن سياسة استعامل بعض االصوات 

لنرش أخبار غري رسمية ترضب مصداقية الطرف النقايب.

مقدمتها  ويف  املمضاة  االتفاقيات  بكل  الالمرشوط  متسكها  ـ 
اتفاقية 02 اكتوبر املتعلقة بالرتقيات وذلك بـ: 

من   2019 بعنوان  ترقيتهم  متت  الذين  االعون  متكني  ـ 
مستحقاتهم املالية عىل قاعدة تاريخ االستحقاق يف الرتقية وليس 

31 ديسمرب 2021 كام تنوي االدارة ذلك
ـ استكامل ما تبقى من الرتقيات وفق جدول الجدارة بعنوان 

سنة 2019.
ـ املرور العداد جدول الرتقية لالعوان املعنيني بسنة 2020.

ـ رضورة الدخول وفق ماهو متفق عليه يف التفاوض يف النظام 
االسايس يف جانبه املايل

ـ مصادقة مجلس االدارة يف اول اجتامعاته عىل مرشوع النظام 
االدارية  مستلزماته  لكل  والتهيئ  االجتامعي  للصندوق  الداخيل 

واملالية والفنية واللوجستية.
* إعداد محمد عزيز

استكمال الرتقيات والقانون األساسي يف صدارة االهتمامات
الهيئة االدارية لجامعة البريد

مؤتمرات في صفاقس

تعزية  
تلقى املكتب التنفيذي للجامعة العامة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  لعملة 
وفاة  نبأ  والحرسة  األىس  من  مبزيد 
كامل  األخ  والد  الله  بإذن  له  املغفور 
لعملة  األساسية  النقابة  عضو  العوري 
بكلية  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 

العلوم بتونس.
وإثر هذا املِصاب الَجلل يتقدم املكتب 
التنفيذي للجامعة العامة بأحّر التعازي 
وأن  وذويه  الفقيد  عائلة  كافة  إىل 

يرزقهم جميل الصرب والسلوان.
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إضراب بـ 3 أيام يف املدرسة السياحية باملنستري
املدرسة  واطارات  واعوان  النقايب  للمكتب  العام  االجتامع  إثر 
السياحية باملنستري املنعقد يوم 15 سبتمرب 2021 بإرشاف االتحاد 
االجتامعية  الوضعية  تدهور  وبعد  باملنستري  للشغل  الجهوي 
واملالية واملهنية املتفاقمة منذ سنوات وخاصة إثر احداث وكالة 
التكوين يف مهن السياحة إذ طال انتظار صدور النظام االسايس 
الخاص بأعوان الوكالة واسرتجاع الحقوق املسلوبة لدى الديوان 
الوطني التونيس للسياحة نجد انفسنا مضطرين إىل الدخول يف 
ارضاب بثالثة أيام 04 ـ 05 ـ 06 أكتوبر مبقر العمل ان مل يتّم 

تحقيق مطالبنا املطروحة التالية:
ـ رصف األجور يف مواعيدها.

وانجاح  العمل  سري  لحسن  الالزمة  املالية  االعتامدات  توفري  ـ 
السنة التكوينية.

ـ تسوية وضعية كل األعوان العرضيني باملدرسة.
ـ مراجعة أجور ساعات العمل الخاصة مبناظرة انتداب املتكونني 

الجدد.

 2021/2020 لسنوات  التقنيني  للمكونني  الوظيفي  الزي  ـ 
و2022/2021.

بوزارة  املنعقدة  الجلسة  محرض  يف  الواردة  النقاط  تطبيق  ـ 
السياحة بتاريخ 10 جوان 2021.

* متابعة رمزي الجّباري   

الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني ساخنة  ... كانت 
بكل املقاييس مبا طرح خالل اشغالها من ملفات مازالت رغم مرور 
له  كانت  الجهة  رضب  الذي  الركود  اّن  كام  حلول  بال  طويل  وقت 
تداعيات سلبية عىل جميع القطاعات وخاصة الحيوية منهاـ  األخ عيل 
العدواين كان افتتح االشغال من خالل الرتحيب باالخ سامي الطاهري 
األمني العام املساعد لالتحاد املكلف باالعالم والنرش وهو الذي شخص 
الداخلية  الواليات  كل  تعيشها  التي  الصعبة  املرحلة  طبيعة  بدوره 
وهي التي عانت عىل امتداد سنوات طويلة التميش والتنايس وعدم 
املباالة بسلط االرشاف التي كان حضورها يف اغلب امللفات التي لها 
عالقة بحياة الناس صوريًّا كام تحدث األخ سامي الطاهري عن طبيعة 

أو  تتوضح مضامينها  ومل  مازالت ضبابية  الصورة  أّن  أكّد  الذي  املرحلة وهو 
أبعادها بعد ان طالت التدابري االستثنائية لرئيس الجمهورية قيس سعيد أّما 
االخ عيل العدواين فبقدر حرصه عىل توجيه تحية شكر إىل قيادة االتحاد التي 
كانت آذانُها دامئة صاغية ملساعدة جهة مدنني للقفز عىل جراحها وسلبياتها 
الكثرية فانه الحظ ان والية مدنني عانت الكثري من التهميش وان الوقت قد 
حان ملساعدتها عىل تجاوز ما بها من مشاكل وعلل مضيفا ان االهايل تشبّثوا 
بأرضهم وظلّوا  ينتظرون فرجا مل يأِت رغم كل النداءات التي اطلقها األهايل.

الئحة عامة في مدنين
مبدنني  للشغل  الجهوي  لالتحاد  الجهوية  االدارية  الهيئة  اعضاء  إن 
االمني  الطاهري  األخ سامي  برئاسة  السبت 18سبتمرب 2021  يوم  املجتمعني 

العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل.
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازهم  عن  يعربون  ـ   1
منظمة وطنية مناضلة كام يرفعون صادق التحية إىل االخوة اعضاء املكتب 
التنفيذي الوطني ويف مقدمتهم االخ االمني العام عىل سعيهم الدائم إىل دعم 

الجهة ومساعدتها يف معالجة العديد من امللفات والقضايا.
2 ـ ان اعضاء الهيئة االدارية الجهوية يثمنون املواقف الوطنية لالتحاد 
بيانات  يف  والصادرة  جويلية   25 بعد  ما  استحقاقات  مع  التعاطي  يف  العام 
واخرها بيان املكتب التنفيذي الوطني الصادر يف 15 سبتمرب 2021 مؤكدين 
عودة  رضورة  وعىل  والعامة  الفردية  والحريات  الحقوق  احرتام  ثابت  عىل 

الدولة للعب دورها االجتامعي والتعدييل كامال.
حالة  يسجلون  بالجهة  والتنموي  االجتامعي  للوضع  تدارسهم  بعد  ـ   3
عىل  الجهوي  التنفيذي  املكتب  سعي  رغم  بها  يتسم  التي  والعطالة  الركود 
الوطني  التنفيذي  املكتب  مع  وبالتنسيق  املاضية  سنوات  العرش  امتداد 
الجهوي  التنموي  الوضع  تشخيص  اىل  واملحلية  الجهوية  النقابية  والهياكل 
ووضع تصور متكامل لكيفية النهوض به يف مختلف املجاالت وتم عرض هذا 
التصور خالل عديد الجلسات سواء مع رئاسة الحكومة او مع الوزارات ذات 

الحكومة  بتاريخ 27 نوفمرب 2020 مبقر  املنعقدة  الجلسة  الصلة كان آخرها 
عنها عديد  تفرعت  والتي  العام  االمني  االخ  الحكومة وحضور  رئيس  برئاسة 
الجلسات مع عّدة وزارات )لجميع الجلسات محارض ممضاة( توجت بجلسة 
ختامية يوم 15 جوان 2021 مبقر رئاسة الحكومة أرشف عليها مستشار رئيس 
الحكومة واالخ االمني العام املساعد كامل سعد عىل ان ُيىض محرضها عند 
 2021 جويلية   26 اليوم  تقرر  الذي  األمر  والتدقيقات  املراجعات  استكامل 
ونظرا إىل التطورات السياسية التي عرفتها البالد انطالقا من يوم 25 جويلية 
االتفاق عليها وما زاد يف  تنفيذ ما وقع  فإن هذا االمر مل يتم وتعطل بذلك 
التعطيل تواصل شغور منصب الوايل اذ كان منتظرا معالجة ملف الشغورات 
التي ال تزال  التي تعّد باآلالف واملتفق عليها اضافة لفض عديد االشكاليات 
إىل  اضافة  العايل والصحة  والتعليم  والتعليم  كالنقل  عالقة يف عدة قطاعات 
املشاريع املتفق عليها كلية الطب، خّط السكة الحديدية قابس، مدنني، البنية 

التحتية، ملف النفايات يف جربة، تنشيط امليناء التجاري بجرجيس...
ان الهيئة االدارية الجهوية تؤكد عىل ان الوضع بالجهة يتطلب التدخل 
العاجل نظرا إىل خصوصيات والية مدنني باعتبارها بوابة برية وجوية وبحرية 
للبالد اضافة إىل افتقارها إىل مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرية مع الرتاجع 

كورونا  وباء  تداعيات  بسبب  السياحة  قطاع  يعرفه  الذي  الحاد 
وتعمد البعض من اصحاب املؤسسات استغالل هذا الظرف لرضب 
الفالحة  قطاع  وكذلك  القارة  العاملة  اليد  وترسيح  النقايب  الحق 
الوضع  حدة  من  فاقم  ما  االمطار  واحتباس  الجفاف  لتواصل 
وتوقف  الجدير  رأس  الحدودي  املعرب  غلق  وتواصل  االجتامعي 
االنشطة التي كان يعرفها مع االشقاء الليبيني ما ادى إىل حرمان 

املئات من املواطنني من مورد رزقهم.
الجهوية  االدارية  الهيئة  اعضاء  فإن  تقدم  ما  عىل  وبناء 

يطالبون السلطة السياسية بـ:
1 ـ االلتزام بتنفيذ ما ورد يف جميع محارض الجلسات سواء 
التي متت برئاسة الحكومة او يف مقرات الوزارات او يف مقر الوالية 

او يف مقرات االدارات الجهوية احرتاما ملبدأ استمرارية الدولة.
2ـ  تسوية وضعية املتعاقدين بكل القطاعات )انتدابا وتأجريا( ووضح حد 

لكافة أشكال التشغيل الهّشة.
3 ـ اعتامد مقاربة تنموية للجهة عادلة ومستدامة مع الرتكيز عىل منطقة 
املرتبطة  الجدير  رأس  الحدودي  للمعرب  االرتهان  وضعية  لتجاوز  بنقردان 
بدورها بتقلب االوضاع السياسية وذلك بالعمل عىل تركيز مشاريع ذات طاقة 

تشغيلية كربى وتوجيه املستثمرين وتشجيعهم عىل االنتصاب بالجهة.
4 ـ االرساع بإنجاز املشاريع املعطلة ومعالجة املشاكل التي تعرفها عديد 
يتطلب  الذي  االمر  النقل...  الصحة،  التعليم،  كالسياحة،  بالجهة  القطاعات 
تسمية واٍل للجهة يكون قادرا عىل ادارة امللفات املعروضة والتواصل مع كل 

االطراف حفاظا عىل استقرار املناج االجتامعي.
كام يعربون عن متسكهم بجميع املطالب وعن استعدادهم للدفاع عنها 
التنفيذي  املكتب  إىل  ويوكلون  االرضاب  ذلك  يف  مبا  النضالية  االشكال  بكل 
لتحديد  الوطني  التنفيذي  املكتب  مع  الخصوص  هذا  يف  التنسيق  الجهوي 

الشكل والتاريخ.

الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي بمدنين

غياب التنمية وتنفيذ املشاريع وتراجع حاد للسياحة

اليوم الخميس هيئة إدارية لجامعة 
النفط واملواد الكيمياوية

مطلعة  نقابية  مصادر  قالت 
انعقاد  تأجيل موعد  تم  انه  »للشعب« 
الهيئة االدارية القطاعية للجامة العامة 
للنفط واملواد الكيمياوية من يوم الثالثاء 
21 سبتمرب 2021 إىل يوم الخميس 23 
التاسعة  الساعة  عىل   2021 سبتمرب 
)09٫00( صباحا ـ بنزل البلفيدير ـ شارع 

الواليات املتحدة االمريكية ـ تونس.
فعالياتها  عىل  يرشف  ان  وينتظر 
العام  األمني  الساملي  الدين  صالح  األخ 
واملنشآت  بالدواوين  املكلف  املساعد 

العمومية.
* رمزي

األخ سامي الطاهري: 

عدم تشاور قيس سعيد مع االتحاد واملنظمات 
واألحزاب سيؤدي اىل ارتكاب األخطاء

الطاهري عدم تشاور وتواصل رئيس  التونيس للشغل األخ سامي  العام  العام املساعد لالتحاد  انتقد األمني 
سامي  األخ  وقال  السياسية.  واألحزاب  الوطنية  املنظامت  من  وغريه  االتحاد  مع  سعيد  قيس  الجمهورية 
الطاهري عىل هامش إرشافه عىل الهيئة اإلدارية الجهوية مبدنني »إن عدم تشاور قيس سعيد مع هؤالء يُعترب 

نقيصة خطرية جدا تحمل نوعا من التفرد الذي ال يكن أن يؤدي إال إىل االخطاء«.

اللهّ أكرب  
األخ  له  املغفور  ربه  جوار  إىل  انتقل 
رمضان حسني املريب الفاضل واملناضل 
النقايب والكاتب العام السابق لالتحاد 
الله  تقبله  بجبنيانة.  للشغل  املحيل 

الحارة  تعازينا  الجنة...  الله مثواه  الواسعة وإن شاء  برحمته 
لعائلته الكرية والعائلة النقابية ولكّل من عرفه.
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 25 يف  انتفض  الذي  الشعب  عىل  اليوم  يخرج  ان  كان  أي  بإمكان  ليس 
جويلية ضد كل اسباب فشل العرشية املاضية ليقول له ان ما حصل هو مرد 
كامريا كايش وعليكم تذكر كيف تنتهي حلقاتها يف كل ليلة رمضانية بالضحك 

حتى ال نقول السخرية عىل الذين وقعوا يف رشاك معّدها عن قصد او دونه.
ان االنتظارات التي ترتبت عن احداث ذلك اليوم كانت بحجم معاناة السنوات 
العرشة من محسوبية وخدمة اجندات اللوبيات املتحالفة مع األحزاب الحاكمة 
التوافق  يافظة  املتناقضات تحت  انتخايب حيث تشابكت مصالح  بعد كل موعد 
وتعطيل  الدولة  مفاصل  التمكن من  لينّفذ كل طرف خطته يف  تعلّة  كان  الذي 
مؤسساتها والتطاول عىل ثوابت البالد وقيم الجمهورية وشيطنة املنظمة الوطنية 
اىل  استنادا  االفضل  إىل  وتطلعاته  الشعب  خيارات  إىل  دامئا  منحازة  كانت  التي 
مرشوعية نضالية ومحطات فارقة يف تاريخ البالد كلّها تؤرخ ملدى الشعور بجسامة 
دورها يف اختيار الطريق الذي يجّنب البالد الهزات والقفزات غري املحسوبة لكل 
من يركب موجة املغامرات دون التقيّد بتلك الثوابت واملراجع التي تأسس عليها 
العمل الوطني منذ الحرية الوطنية وما تعيشه البالد يف هذه املرحلة االستثنائية 
يُخىش  عتمة  يف  بيض  خيوط  عن  وبحث  ترقب  حالة  من  شهرين  منذ  املمتدة 
والرتقب  والشك  الضبابية  دائرة  من  الخروج  يف  االنتظارات  تلك  تهيمن عىل  ان 
يف  الفاعلني  وبقية  الجمهورية  رئاسة  مؤسسة  بني  الصمت  هذا  تواصل  ان  بعد 
املشهد العام حتى مع من لهم تقاطعات عديدة مع ما تم اتخاذ من اجراءات يوم 
التي اتخذت موقفا ضدها ونعني  انتقاد االطراف  اليوم محّل  25 جويلية باتت 
منظومة الفشل الحاكمة قبل ذلك التاريخ والتي استغلت حالة الرتقب والصمت 
أنهم  ليبينوا  االجراءات  تلك  دعموا  الذين  كل  تأنيب  وتنطلق يف  شتاتها  لتجمع 
كانوا عىل »صواب« حني رفضوها وصنفوها يف خانة االنقالبات املتخفية يف ثنايا 

فصول  الدستور.
وبقدر ما تكون تلك التربيرات والتعالت مردودة عىل من ُجربوا فخابوا اكرث 
من مرة ولن تقنع أقوالهم املمجوجة أيًّا من الذين عايشوا العرشية املاضية فان 
افضل رد عليهم هو التجسيم الفعيل ملضمون تلك االجراءات وتكريس التشاركية 
الجميع وتحديدا من  التواصل وتوضيح ما هو مطلوب من  بالدخول يف مرحلة 
السند  كانوا  الذين  عرف  مسار  يف  التصحيحة  الخطوة  لتلك  السند  كانوا  الذين 
نعلم  ال  مجاهل  اىل  زاغت  انحرافات  عرف  مسار  يف  التصحيحية  الخطوة  لتلك 
إىل اين كانت ستحمل البالد والعباد الن الرصيد وأي رصيد من املنجز ينضب إذا 
مل يضّخ فيه الجديد من األفعال املؤسسة ملرحلة اخرى تقطع نهائيا مع أسباب 
الوهن والفشل وهذه الخطوة ستزيد من جذوة الداعمني واملساندين خاصة أن 
انتظاراتهم كانت كبرية وما زالت ترتقب خطوات أخرى أكرب ترى انها هي االسباب 
منطق  غلبت  التي  املظاهر  وكل  املصالح  وتضارب  الفساد  وجوه  من  للتخلص 
بالحقوق  التمتع  يف  واحقيتهم  املوظفني  تساوي  حساب  عىل  الحزبية  الغنيمة 

وااللتزام بالواجبات دون االستناد إىل الخلفيات التي تفرق وال تجمع.
او  الرتدد  بسبب  االنتظارات  تلك  تحبط  ان  املعقول  وال  املقبول  من  وليس 
الخضوع  رضورة  نرى  ال  والتي  املتشعبة  والقراءات  الحسابات  يف  االستغراق 
ترتيب  ولخبطت  االفكار  وشتّتت  والجهد  الوقت  كل  اخذت  النها  لتفاصيلها 
االولويات املفرتض تكريسها عىل ارض الواقع وهذا ماكان منتظرا خالل االسبوع 
الذي تال يوم 25 جويلية علی االقل بعد ان تفتح قنوات الحوار والتواصل واالستامع 
اىل مقاربات الرشكاء امللتزمني بخدمة البالد ومصلحتها اوال بعيدا عن اي اجندات 
بالتبايك عىل مؤسسات  ادوات ضغط  االطراف عىل جعلها  تعمل بعض  خارجية 
لها  تؤمن  مل  وحريات  السلطة  يف  كانت  عندما  عليها  تحافظ هي  مل  دميقراطية 

الهيئات الدستورية الضامنة الحرتامها وااللتزام بها الحقا.
مل يعد هناك هامش ملزيد االنتظار ألنّه ما مّر من الزمن اكرث مام كان متوقعا 
من  اي  قدرة  عدم  من  ويخىش  تفاقمت  االشكال  متعّددة  األزمة  أسباب  الن 
القرارات املتخذة مستقبال عىل تطويقها ألن التوقيت دامئا ما يكون متحكام يف اي 
متغريات سلبا او إيجابيا هذا اذا ما تعلق مبلّف معنّي فكيف يكون األمر وملفات 
رؤية واضحة  متكامل وفق  فريق  إىل جهد  االستثنائية متشعبة وتحتاج  املرحلة 
تعكس التشاركية التي نرى انها اساسا الحلول التي يُْفرتُض التوصل إليها لتأسيس 

مرحلة جديدة مغايرة لعرشية الفشل والفساد وانهاك مؤسسات الدولة.

من  بوزيد  سيدى  من  سعيد  قيس  عنه  أعلن  ما 
إجراءات سياسية ثورية تنادي مبراجعة الواقع السيايس 
جانفي   14 منظومة  شّل  اتجاه  هو  ترشيعاته  وأسس 
التي افتكت الثورة من شبابها ومن مهمشيها لتمدها 
وتحقيق  البالد  قيادة  بأن عجزها عىل  سياسية  لنخبة 
عىل  حكمت  سياسية  نخبة  مهمشيها.  طموحات 
الفساد واإلفساد  أن تحالفت مع  بالفشل بعد  نفسها 
وأغرقت الشعب ألكرث من عرش سنوات يف الفنت وأتون 
املواطن  تهميش  يف  زادت  التي  الحزبية  الرصاعات 
وتغييبه يف شتى املجاالت. إن ما يقوم به قيس سعيد 
تراكامت  عليه  فرضتها  جديدة  سياسية  محاولة  هو 
وبحقوق  بالبالد  فعلته  وما  السابقة  املنظومة  فساد 
وبناء  الدولة  إلنقاذ  اإلصالح  نحو  قفزة  هي  العباد. 
الشعب  مع  تشاركية  رؤية  وفق  الثالثة  الجمهورية 
تستمّر  واملسرية  تونس...  تحيا  األحزاب.  أبواب  خارج 
تحت مراقبة شعبية ألداء مؤسسات الدولة. ال مفّر من 
الشعب مسؤولياته يف  الفساد وتحمل  كنس منظومة 

استفتاء قادم يبني فيه عمق إميانه ببناء دولة جديدة 
ونطام سيايس مختلف عن املوجود.

إن الشعب ينتظر رحيل وزراء ال هّم لهم غري خدمة 
أحزابهم والحزام السيايس الداعم لهم وتعطيل مصالح 
أبدية  دساتري  ال  الكريم...  الشعب  وبقية  املخالفني 
حكمت الشعوب وال بطوالت ننتطر من حكام أوصلونا 
العدالة  يف  حقوقنا  عىل  وتعدوا  اإلفالس  عتبات  إىل 
واإلنصاف... املجد للشعب وإلرادته... علينا أن نساند 
هذا املرشوع بال طمع وال خوف فلقد دمر السابقون 
من  حقوقنا  نستجدي  رصنا  حتى  الدولة  مؤسسات 
مسؤولني غائبني... السلطة للشعب والصندوق سيفتح 
بعد  ما  مجموعة  لنجرب  آخر...  الختيار  جديد  من 
انتهكت  17 ديسمرب بعد أن  أو مجموعة  25 جويلية 
زمر الفساد حقوق شعبنا يف اإلنصاف والعدالة... معا 
أشد...  وعزمية  جديدة  بقوانني  جديد...  وطن  لبناء 
الفساد  ملنظومة  والرحيل  وإلرادته...  للشعب  واملجد 

واالستبداد.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

الصراع ليس بني نظام برملاني وآخر رئاسي! 
* بقلم: محمد بن رجب

هو رصاع بني زعيم للغنائم متحالف مع املفسدين ورجل يريد تصحيح مسار الثورة انترص. إنهم يحاولون منذ مدة جعل الرصاع السيايس بني قيس 
سعيد املنترص للنظام الرئايس وراشد الغنويش املتمسك بالنظام الربملاين. 

ال يا سادة٬ املعركة ليست عىل هذا املستوى عىل األقل حاليا. إنها معركة بني حكام فاسدين ادعوا الثورة وابتلعوا الغنائم... وملا تقدموا إىل الصدارة 
يف الحكم وضعوا أيديهم يف أيدي أخطر الفاسدين الذين عرفتهم تونس منذ الساعات األوىل إثر انتهاء املجلس التأسييس من كتابة الدستور.. ويف هذا 
التالقي بني الفاسدين آالف املليارات ضاعت.. والنتيجة توقف التنمية منذ أكرث من عرش سنوات.. وحرمان الشعب من مدرسة جديدة ومستشفى 
راق وجامعة متطورة وقناطر ومحّوالت عىل الطرقات لتسهيل املرور يف املدن مع توقف اإلنجازات يف شّق الطرقات متهيدا لتنشيط النقل الذي يلعب 

الدور األسايس يف التنمية..
كّل ذلك متوقف من سنوات٬ وحتى إذا رأيتم أشغاال فهي مربمجة مبيزانية مخصوصة منذ أكرث من عرش سنني اي منذ املخطط االقتصادي األخري قبل 
الثورة. وتحولت الرصاعات بني أحزاب يسارية يطلق عليها اإلخوان أحزاب صفر فاصل أو هي أحزاب شبيهة بها قريبة من اليسار كلها تحارب التكفري... 

وبني حزب النهضة الذي يقدم نفسه حزبا متدينا ذا خلفية إسالمية يريد فرض احرتام اإلسالم.. وهذا الرصاع ليس إال كذبة تافهة وقذرة وزرقاء..
انتبهوا يا أويل األلباب٬ إن الرصاع يكمن بني أناس يريدون الخري للبالد بفرض نظام سيايس يتفرغ لخدمة الشعب.. ميثله قيس سعيد الذي انتقد 
الجميع وليس النهضة فقط... وبني أناس يريدون ابتالع الغنائم والرشاوى والقروض ميثله حزب النهضة وحزامه السيايس مثل قلب تونس الذي يتزعمه 
نبيل القروي الهارب من العدالة والذي ينتظر محاكمته يف الجزائر لدخوله أرضها عىل غري الصيغ القانونية كام يضم هذا الحزام حزب ائتالف الكرامة 

املتطرف الذي يتزعمه سيف الدين مخلوف الهارب من وجه العدالة منذ الخامس والعرشين من جويلية املايض...
ومن املنتظر أن يقرتب من الغنويش وحزبه جامعات أخرى انترصت للخامس والعرشين من جويلية يف البداية وملا اكتشفت أنها هي أيضا مطالبة 

باالنضباط. خافت عىل ضياع مصالحها السياسية املتمثلة يف النيابات الربملانية ووعود بوزارات املناصب عليا إذا ما تم إبعاد النهضة... 
واضحة إًذا طبيعة الرصاع. إنه رصاع بني أناس فرضوا ثقافة الفساد وأناس ثاروا عىل الفساد ويبحثون عن أفضل الطرق لرضب الفساد يف عقر داره 

وإصالح البالد وبث الطأمنينة يف قلوب العباد٬ من أجل االنطالق نحو املستقبل. 

بعد 25 
جويلية

يف انتظار بناء تونس الجديدة  * حاتم النقاطي /)جامعي وكاتب(



اخلميس 23 سبتمرب 2021 - العدد 1661  12
الحوار االقتصادي

* ماهي قراءتك للتفاعالت الحاصلة يف هذه 
املرحلة االستثنائّية؟

ملا  ونخبوي  شعبي  قبول  هناك  الغالب  يف  ـ 
نتيجة  كان  مأتاه  وهذا  جويلية   25 يوم  حدث 
حتمية وطبيعية لتأزم الحياة السياسية واالقتصادية 
وهذا جعل جّل الطبقات السياسية والشعبية تقبل 

به.
يبقى بعد هذه املدة هناك من كانت ينتظر 
امللفات  طرح  مثل  الرئيس  من  معيًنا  مساًرا 
االجتامعية واالقتصادية وهي أطراف تعطي فرصة 
للرئيس بعد التخلص من النهضة وتوابعها وهناك 
اطراف عقالنية ترى ان معالجة امللفات االقتصادية 
حدود  يف  عليها  االقتصار  ميكن  ال  واالجتامعية 
التخلص من النهضة وتأجيل االستحقاقات االخرى 
التمشيني  بني  ثنايئ  استقطاب  هناك  االسف  ومع 

املذكورين.
* مرجعيات مختلف املواقف املعلنة؟

وراء  وأساسا  اوال  شعبوية  مرجعية  هناك  ـ 
القدمية ولكن  املنظومة  التخلص من  بعد  الرئيس 
الطويل  املدى  عىل  البالد  صالح  يف  برشطه  ليس 
هناك  ان  تنس  مل  براغامتية  مرجعية  وهناك 
مريضة  والبالد  واجتامعية  اقتصادية  استحقاقات 
قبل 25 جويلية وقبل 2011 واستفحل بها املرض 
واملرجعية العقالنية الوطنية تسعى إىل استغالل ما 
البلدان  قلة من  ان  املسار خاصة  لتصحيح  حدث 

ومتت   2011 يف  االوىل  فرصتان  لها  توفرت  التي 
اضاعتها وفرصة جدية يف 25 جويلية ونحن نعتقد 
فرصة  لنا  تتوفر  لن  الفرصة  هذه  اضعنا  اذا  أننا 
نعلم  ازمة عميقة وال  البالد يف  تدخل  اخرى وقد 

مآل ذلك.
املرحلة  إطالة  ان  من  تخوفات  هناك   *
دعم  ويضعف  الشك  سيدخل  االستثنائیة 
املساندين الجراءات 25 جويلية ما هي انعكاسات 
اي  دون  نفسها  الدائرة  يف  والبقاء  الصمت  هذا 

خطوة الی األمام؟
الفرتة  اطالة  إن  االقتصادي،  املستوى  عىل  ـ 

االزمات  جراح  سيعمقان  والضبابية  االستثنائية 
للفاعلني  االول  العدو  الن  سابقا  عنها  أجبنا  التي 
االقتصاديني مستهلكني ورجال أعامل هي الضبابية، 
بالضبابية  شعر  وكلام  باالقتصاد  مرتبط  واملال 
االزمة  سيعمق  االستثنائية  الفرتة  وتواصل  يختفي 
االجتامعية التي قد ندخلها يف نهاية السنة والبالد 
وهو  دينار  مليار   13 بتوفري  االقل  عىل  مطالبة 
استحقاق حيني ورئاسة الجمهورية ليس لها اجابة 

واضحة لتوفري هذا املبلغ لختم ميزانية 2021.
ومن صالحنا يف الفرتة الحالية وكام عرب اتّحاد 
نهاية  نحّدد  ان  ومتكرر  موقف رصيح  الشغل يف 
الفرتة االستثنائيّة ونوضح االجراءات وهذا لن يحل 
مشاكل البالد لكن عىل االقل لن يزيد من تعميق 

ازمتها.
الجديدة  الحكومة  بتشكيل  املطالبة  بدت   *
تركيبتها  ترسم  فكيف  الفاعلني  أغلب  أولوية 
االتحاد  موقف  يف  جاء  ما  بعد  خاصة  وأولياتها 

مؤخرا؟
ـ موقف االتحاد عقالين وموضوعي والبالد لن 
االول  املحاور  النها  حكومة  دون  البقاء  تستطيع 
للرشكاء االجتامعيني واالجانب واملنظامت الدولية 
واملانحني الدوليني ويفرتض ان تكون هذه الحكومة 
املستوى  عىل  املستعجلة  امللفات  وتعالج  مصغرة 
االقتصادي واالجتامعي والصحي الننا لسنا يف مأمن 
من  بد  وال  متناغمة  تكون  ان  ويجب  االزمة  من 
متكني رئيس الحكومة من اختيار فريقه الحكومي 
رئيس  تعيني  حال  يف  النه  الكفاءات  ذوي  من 
التناغم  سيفقدها  االعضاء  لجميع  الجمهورية 
اي  واقعية  اهدافها  تكون  ان  والحقيقة  املطلوب 
يف  اصالحات  بداية  واطالق  املايل  النزيف  ايقاف 
اشكاله  بجميع  للفساد  ومقاومة  العمومية  املالية 
الصغرية والكبرية واعادة النظر يف االصالح الجبايئ 
اي ال تبيع الحلم التونسيني يف انتظار حّل االشكالية 
للعمل  املؤسسات  واعادة  السيايس  املستوى  عىل 
ومن  املواطنني  انتظارات  عن  واالجابة  الطبيعي 
واحرتام  تشاركية  مقاربة  اعتامد  رشوطها   اهم 
الحوار االجتامعي يف تنفيذ برنامجها وهي من اهم 

مقومات نجاحها.
* هل تعتقد نجاحها يف ظل غياب اي تشاور 

بني الرئيس واملنظامت الوطنية واالحزاب؟
ـ نجاح أي برنامج يكون عىل مبدأ التشاركية 
ميكن  ال  تونس  الن  االجتامعي  الحوار  واحرتام 
حكمها من قبل فرد، لكن اذا تواصلت قيادة البالد 
مبثل ما هو حاصل يف الفرتة املاضية فهذا لن يبرش 
بالخري وبالتايل البد من وضوح الربنامج وعدم بيع 
االحالم للناس واهم يشء النجاح وهو إعادة االمل 
املرحلة  هذه  تحمل  من  ليتمكنوا  التونسيني  إىل 

وتبعاتها.
عديد  توافد  لالتحاد  املركزي  املقّر  عرف   *

نظرهم  وجهات  لتقديم  والشخصيات  االحزاب 
الحالية  الظرفية  بخصوص  ملقاربته  واالستامع 
هذه  من  الحاصلة  االستنتاجات  أهم  هي  فام 

اللقاءات؟
النه  الطبيعي  دوره  عن  يشّذ  مل  االتحاد  ـ 
من  نفسها  املسافة  عىل  ووقف  بالحوار  يؤمن 
الجميع وهّمه الوحيد مصلحة البالد وبالتايل توافد 
املحوري  بدوره  الميانه  االطراف  وعديد  االحزاب 
والوطني ووزنه يف هذه املرحلة ويف الوقت نفسه 
عال وعقلنة  له صوت  انه طرف  اثقاله مبسؤولية 
وهناك  طريق  خريطة  وطرح  االستثنائيّة  املرحلة 
اال  اقصاء  دون  والتشاور  بالتنسيق  تؤمن  اطراف 

االطراف العنيفة غري  التقدمية.
الظلمة  تيضء  شمعة  حامل  يكون  كذلك 
غري  االتحاد  ودور  املاضية  الفرتة  منذ  املتكررة 
االتحاد  يهاجمون  ملن  االجابة  وهذه  مفاجئ 
وتشيطنه ولكن عند الظروف االستثنائية تعود اليه 
ونذكّر بأن ما حصل يوم 25 جويلية مل نالحظ ردة 
فعل اال بعد املوقف املعلن من قبل االتحاد العام 
والدروس  العرب  نستخلص  وهنا  للشغل  التونيس 
مبوقف  جويلية   25 من  البوصلة  حدد  واالتحاد 

وطني وعقالين غري متشنج.
إىل  الذهاب  فرضية  األيام  هذه  يف  تثار   *
لتغيري  االستفتاء  ذلك  وقبل  مبكرة  انتخابات 
مكونات  استعداد  مدى  فام  السيايس  النظام 

املشهد العام لهذه الفرضية؟
ـ بالدنا مريضة وبالتايل لسنا يف حالة من الرفاه 
مغامرات  يف  والذهاب  االستثنايئ  الوضع  الطالة 
وهنا  الدستور  تعديل  او  السايس  النظام  لتغيري 
 2011 سنة  وقعت  التي  اخطاء  اعادة  عدم  علينا 

حيث دخلنا يف سنوات االنتظار.
من الواضح ان البالد عليها االستعداد للمرحلة 
القادمة برتكيز حكومة جديدة لها أدوارها وايجاد 
وتنقية  االنتخايب  النظام  لتعديل  قانونية  صيغ 
وبعد  السيايس  الفساد  ومحاربة  الحزبية  الحياة 
انتخابات ترشيعية مبكرة  إىل  الذهاب  هذا ميكن 
إىل عملها وبعدها  الدميقراطية  املؤسسات  العادة 
نذهب اىل التعديل السيايس وفق مقاربة تشاركية 
فردي  برنامج  اي  يف  االنخراط  دون  ودميقراطية 
اقتصادية  الشعبية هي  االنتظارات  ان  وهنا نذكر 

واجتامعية باألساس.
اليه  يطمح  ما  اطالة  عدم  هدفنا  فإن  ولهذا 

سنوات  منذ  متواصل  الوضع  تردي  الن  الشعب 
ونحن لدينا آخر فرصة لتحقيق املطالب الشعبية.

ومثله  املدين  املجتمع  أوساط  لدى  تطرح   *
للحقوق  تسبيقها  يتّم  االولويات  اي  السيايس 
هي  فام  واالجتامعية  االقتصادية  او  والحريات 

رؤيتكم ملل هذه التساؤالت؟
والحريات  الحقوق  اي  تَُجزَّأُ  ال  الحريات  ـ 
تقديم حقوق عىل اخرى لكن يف  ككل وال يجب 
الرباغاميت  املنحى  إىل  اتجه  االقتصاية  السياسات 
اي نوع الحكومة واالنتظارات العاجلة للمواطنني 
استمرارية  العمومية وضامن  املالية  توازن  واعادة 
الفساد  محاربة  يف  واالنطالق  االساسة  الخدمات 
الحريات  العمل عىل ضامن  يتعارض مع  وهذا ال 
وحرية  التعبري  حرية  وخاصة  الفردية  والحقوق 
بعض  يف  للمتورطني  العادلة  واملحاكمة  التنقل 
عىل  القفز  يتم  انه  يقول  من  ضد  وانا  امللفات 
الحقوق الفردية واملّس من حرية التنقل واالقامة 

الجربية.
* يفرتض تقديم مرشوع ميزانية الدولة للسنة 
تجاوز  سيتم  فكيف  قليلة  أسابيع  خالل  القادمة 

هذا االشكال يف ظل استمرار تجميد الربملان؟
والرئيس  ورطة  يف  نحن  سابقا  ارشت  كام  ـ 
مطالب بتقديم اجابة عن رضورة توفري 13 مليار 
دينار لختم ميزانية 2021 ورئيس الجمهورية حاليا 
يجمع كل السلطات وهو املسؤول الوحيد. والخطري 
أننا أوقفنا االستثامرات العمومية يف غياب السيولة 
تداعيات  له  يكون  وهذا  املادية  واالمكانيات 
الجبائية  املوارد  يف  النقص  وهي   2022 سنة  يف 
سيقف  واملواطن  العمومية  الخدمات  وتدهور 
عىل هذا التدهور يف السنة القادمة وبالنسبة إىل 
سنة 2022 جرت العادة بخصوص امليزانية ان يتم 
تقدميها يف 15 اكتوبر حاليا يتم اعدادها يف غياب 
انه  االرجح  وعىل  املعلومة،  غياب  ويف  تشاور  اي 
لكن  دورية  مبراسيم  امليزانية  هذه  تنفيذ  سيتم 
اي  الترصف  ميزانية  يف  املراسيم  هذه  ان  االخطر 
غياب لالستثامر وكذلك يف ظل تواصل غياب طرف 
حكومي تقبل رشعيته من الصعب علی املؤسسات 
 2022 ميزانية  متويل  الدوليني  واملانحني  الدولية 
االقرتاض  موارد  فان  الحالية  االزمة  تواصلت  واذا 
من  حظها  تجد  مل  ورطة  وهذه  ستنقص  الداخيل 

النقاش والحوار.

*يتبع

أي تداعيات الستمرار املرحلة االستثنائية وغياب حكومة يفرتض ان تعالج ملفات مستعجلة 
كان هذا التساؤل منطلق الحوار مع االستاذ الجامعي عبد الرحامن الالحقة الذي توقف عند اكرث 
من اشكالية تزيد من تعميق االزمة االقتصادية واالجتامعية التي تعيشها البالد اضافة إىل األزمة 
السياسية ووضع الرهانات املطروحة يف عالقة بختم ميزانية 2021 أو متويل ميزانية 2022 إذا 
مل يكن هناك حوار وتشاركية مع الفاعلني يف املشهد العام بالبالد التخاذ القرارات بكل شجاعة 

ومسؤولية دون تردد.

على الحكومة 
القادمة إيقاف 
النزيف المالي 
واطالق بداية 

إصالحات واعتماد 
مقاربة تشاركية

الدكتور عبد الرحمان الالحقة لـ»الشعب«

موقف االتحاد عقالني وموضوعي والبالد لن تستطيع البقاء مطوال يف مرحلة استثنائية

* لطفي املاكني الجزء األول
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النقابة األساسية ألعوان 
وموظفي االتحاد العام 

التونسي للشغل

لم نكلف أي 
طرف للتّحدّث 

بإسمنا
التواصل  مواقع  الصفحات عىل  بعض  تناقلته  ما  إثر 
هياكل  وتشويه  املغالطة  احرتفت  والتي  االجتامعي، 

ومؤسسات االتحاد العام التونيس للشغل.
العيادي  نرص  بن  منية  املدعوة  دونته  ما  أن  نعترب 
العام  االتحاد  وموظفي  ألعوان  بصلة  متت  ال  والتي 
التونيس للشغل، متاجرة واستغالال مللفات اجتامعية 
تكليف  تّم  حيث  املنظمة،  وأعوان  مبوظفي  تتعلق 
بتفويض  املساعد،  العام  األمني  حفيظ  حفيظ  األخ 
عمل  جلسة  لحضور  الوطني  التنفيذي  املكتب  من 
بسبل  أساسا  وتتعلق  املنظمة،  أسوار  داخل  نقابية 
لحوار  تكريسا  االتحاد  داخل  اإلداري  العمل  تطوير 
املامرسات  هذه  مثل  نستنكر  إننا  سليم.  اجتامعي 
التي ليس لها من غاية غري تحقیق  املقيتة والدنيئة 
مآرب أخرى مل تعد خافية عىل الجميع. كام نرفض أي 

تتدخل يف الشأن اإلداري الداخيل ملنظمتنا.

عريضة مساندة للفنانني ناجية ونور الدين الورغي 
نورا لدين وناجية الورغي قامتان وعلامن بارزان كتبا اسميهام بأحرف 
من شمس يف دنيا الفن املرسحي يف تونس، فقد أسسا مرشوعا مرسحيا 
رائدا، عامليا هو املرسح الريفي. وهي ثاين تجربة يف العامل بعد املرسح 
الهادف،  الراقي  الفن  ترسيخ  يف  العمر  زهور  أفنيا  ولقد  املكسييك. 
أعامل  خالل  من  وذلك  واالنتامء،  واألرض  اإلنسان  بقضايا  امللتزم 
درامية مهّمة وجليلة قدماها يف مرسح األرض منها »فجرية« و»نوار 
و»عشق  بالعسل«  و»تربة  ريحان«  و»نسمة  و»حبق«  الكلتوس« 
الدرة« و»حرقوس« و»حوافر  الديوك« و»محمد  وزنود« و»تراجيديا 

السبول« و»يا أمة ضحكت« والقامئة تطول.
بال  والعطاء  بالبذل  حافلة  األربعني سنة من مسرية  يقارب  ما  وبعد 

ولرصح  امللتزم  الراقي  للفن  إعالء  حدود. 
من  الطرد  كارثة  يجابهان  هام  ها  املرسح، 
عن  ناتجة  مالية  ضائقة  جراء  مسكنهام 

التعطل عن العمل بسبب الكوفيد.
هل يعقل أن نهني أعالمنا ونحطم رموزنا؟

املبدعني  هذين  كرامة  منرغ  أن  يعقل  هل 
املثقف  كرامة  تصان  به  ما  عديدة  سنني  طوال  قدما  وقد  األرض  يف 

واإلنسان؟
هل ميكن أن تحدث مثل هذه املأساة يف مرص وسوريا ولبنان اللفريد 
فرج وسعد الله ونوس أو جورج خباز؟ طبعا ال. سوف تقوم الدنيا وال 

تقعد. ولكن يف تونس يحدث هذا ونحن نشاهد بال 
الدنيا ألننا ال  نزلزل  أن  بدَل  مباالة وال نحرك ساكنا 

نعي أن املثقف إذا سقط انهار املجتمع.
نحن  نساند  فيض،  من  غيض  وهذا  سبق،  ما  لكل 
بكل  أسفله  املمضني  واملثقفني  والفنانني  املبدعني 
قوة فنانينا نور الدين وناجية الورغي، ونهيب بكافة 
النقابات الداعمة للفنانني وباملثقفني الواعني بخطورة املسألة الثقافية، 
وبوزارة الثقافة تحديدا، أن يعملوا برسعة عىل تسوية هذه الوضعية 
الشائكة، صونا لكرامة هذين املبدعني املميزين ومحافظة عىل أهرامنا 

الثقافية.

بورتريه :
----------

الكاتب لسعد بن حسني
-------------------------

)الشّاعر اّلذي يكتب القصّة(
 *بقلم : رحّيم جامعي   

-------------------------                    
)1(

تدخلها،  ال  الّتي  األصياف  تلك  من  صيفا  كان 
إاّل وأنت ُمسلّح بلسان رجيم، لسان ال تربطه 
فقط  صالح  لسان  الحميدة،  باألخالق  عالقة 
واملصافحات  والحكومة،  الطّقس،  لَِشتِْم 

الطّويلة، والِعناق...
عر عىل  كنُت يومها ُمتّوجا بجائزة أُوىل يف الشِّ
مل  بالجائزة  سعاديت  لكن  الوطني،  املستوى 
الطّقس،  حرارة  من  قََريف  تُهّدىَء  أن  تستطع 
ومنعي من إطالق أقذع الّشتائم نحو كّل يشء 

تقريبا...
كنُت أحتيس قهويت يف كافترييا ضيّقة كأخالقي 
القصرية،  القّصة  تكتب  صديقة  صحبة  يومها، 
ويف كّل لحظة تُحرّضني عىل االنخراط يف اتّحاد 
وأنا  للكافيترييا،  املاُلصق  التّونسيّني،  الكتّاب 

أُجّفف الَعرق الغزير، وال أَكُّف عن الّشتائم...
فجأة، هكذا فجأة، يَْغَش املكان شاّب ِبُسمرة 
بليدة، ونُحول  وابتسامة  ُمجّعد،  حاّدة، وَشعر 

ال يخَفى...
باَدر صاحبتي بالّسالم، وَمدَّ نحوي يًدا غارقة يف 
الَعرق، طلب قهوة ُمركّزة )أكسرباس(، وقارورة 
ماء معدين، وحاملا أَنَهى ُجملتَه الطّلبيّة، انخرَط 
مبارشة يف نوبة من التّأفّف والتّذّمر من بُْطِء 

الّنادل، ورداءة الخدمات...
قلُت يف رّسي:

- هذا من جامعة »كُْن فَيُلَبَّى وإاّل...«
قّدمتُْه يل صاحبتي باختصار شديد:

- لسعد بن حسني، كاتب قّصة، وناقد ِشعر.
وباالختصار ذاته قّدمتْني له:

- رحيّم جامعي، فاز منذ ساعة بالجائزة األوىل 
ملهرجان جريدة الّصدى.

بالطّقس آنذاك، وكََمْن  له  ِبرُبود ال عالقة  قال 
يودّع كائنا ليس جديرا باالهتامم:

- أنا لتعس بن حزين، مربوك الجائزة.
التّأفّف  إىل  عاد  وطنيّا،  واجبا  يؤّدي  وكأنّه 

وكّميات  الطّويلة،  التّناهيد  وإطالق  والتّذّمر، 
أصابت  معظمها  الّسخريات،  من  هائلة 
والطّقس  البطيء،  والّنادل  الرّديئني،  الّشعراء 

الرّجيم.
)2(

والحقيقة  به،  األّول  اصطدامي  هذا  كان 
أحّب  ال  ببساطة  ألنّني  طيّبا،  أثرا  يرتك  مل  أنّه 
من  دامئا  أرجح  الّسيّئات هي  ُة  فََكفَّ أَْشباهي، 
كَّفة الحسنات لدّي، ألنّني أعترب التّأفّف الّدائم 
نقيصة، واالشمئزاز املُزمن نقيصة، والّنفور من 
نقيصة،  بالجملة  والّشتائم  نقيصة،  يشء  كّل 

واللّسان الجارح نقيصة كربي...
علمه-  -دون  يُشاطرين  هذا،  صاحبي  وكان 

معظم ميزايت الّسيّئة...
الكتّاب  يرتادها  الّتي  الرّتّدد  كثري  أصبحُت 
يرتادها  كام  والّنّقاد،  والقّصاصون  والّشعراء 

أيضا الَكتَبَة والنََّقَدة والَحَسَدة والغاوون...
ال  الكتّاب  األوىل  قراءايت  -منذ  أظّن  كنُت 
أعرفهم-، أّن َحَملَة األقالم كائنات شفيفة، متاما 
مثل املالئكة، وكنُت أظّن -أنا الكاتب الطّازج-، 
أّن الكتّاب -من فرط حساسيتهم- إذا المْستَهم 
أّن   ،- الِغرُّ الكاتب  -أنا  أظّن  وكنُت  سألوا، 
الكتّاب أكرث الكائنات عىل هذا الكوكب صدقا 

وِطيبة ونقاء...
حتّى  الحسنة،  الظّنون  من  الكثري  لدّي  كانت 
َعَدا  ما  ظنوين،  كّل  فَخيَّبوا  معظمهم،  عرفُت 
هذا،  صاحبي  ضمنهم  ومن  القليلة،  الِقلّة 
الّذي أثبت يل أّن الكتّاب ليسوا مالئكة، ألنّهم 
إنسانيّون جّدا، يُخطئون كثريا، ويُصيبون قليال، 
يف  تتسّكع  وال  أدبا،  تكتب  ال  املالئكة  أّن  كام 
الّشوارع، وال تغازل الّنساء، وال تدخل الحانات، 
تكتب  ال  املالئكة  أّن  هذا  كّل  من  واألهّم 
لالنتخابات  ترتّشح  وال  الربملانات،  يف  الّدساتري 

البلديّة...
الكافيرتيا  ارتياد  عىل  املدمنني  من  أصبحُت 
املالصقة التّحاد الكتّاب، وكان من الّنادر جّدا 

أاَلَّ ألتقي صاحبي هذا...
الوقت  كّل  ومنلك  العمل،  عن  عاطلنْي  كُّنا 
املخلوقات  َورَْمِي  الطّويل،  للتّسّكع  واألسباب 

الّتي ال تعجبنا، بكّل الّنعوت املُشينة...
جمعتْنا املقاهي والحانات والّشوارع والُكتُب، 

وتلك الكافيرتيا الّضيّقة البائسة...
نرص  وحسن  الّدوعاجي  يحّب  أنّه  عرفُت 

وزكريا تامر وتشيخوف...
واملاغوط  ودرويش  البيداين  سامي  يحّب 

الڨاسمي  مالك  الّله  وعبد  البقلوطي  ومحّمد 
وعزّوز الجميل...

يحّب صليحة وفريوز وفرقة الحامئم البيض...
يف  مضض  عىل  ويقيم  الجنوب،  يحّب  وكاِلنا 

الّشامل.
)3(

أنا أحد الّنازحني إىل العاصمة، من ريف منيّس 
أملك  ال  )الفالتة(،  يُدعى  الغريب،  بالّشامل 
بها،  التّباهي  الّتي ميكنني  الكثري من املواهب 
وتحميني من ذئاب العاصمة الّتي ُجِبلَْت عىل 
الّذئاب  تكشرية  يظّنون  الّذين  أمثايل  افرتاس 

تحيّة، لكّنني أملك موهبتني بريئتني:
1 الرّسعة يف كسب الّصداقات وإضاعتها.

2 الِفراسة يف قراءة الوجوه.
وكان صاحبي ميلك وجها صالحا جّدا للقراءة، 

ماّم مّكنني من اإلطاللة عىل بعض دواخله...
اٌل ال ميلك القدرة عىل إخفاء ما بداخل  وجه قَوَّ

صدره، وجه كثري األحزان، نادر الّسعادات...
بدقّة،  وقلب صاحبي هذا مرسوم عىل وجهه 
يكتب  األطوار،  غريب  كاتب  هذا  وصاحبي 
قصصا كثرية، ويحفظها عن قلب ظهر، حرف 
يتنّدرون  الُخلّص  الرّاء ينطقه »يا«، وأصدقاؤه 
بهذه امليزة، وال يعتربونها نقيصة، لذلك كتب 
تلك  يف  واحدة  راء  ال  فيها،  راء  ال  قّصة  لهم 

القّصة...
وتلك قّصة أخرى...

عىل  يسعى  قلب  بَّكاء،  كائن  هذا  وصاحبي 
قدمني...

يبيك ألّن صديقا أَلَمَّ به مرض... ويكتب...
ألّن قطّا رشيدا قتله بَرُْد الّشتاء... ويكتب...

باملجيء...  وْعَدها  أَْخلَفت  حبيبة  ألّن  يبيك 
ويكتب...

حقود...  رشطّي  صفعه  شاعرا  ألّن  يبيك 
ويكتب...

قمحا...  الَحامم  يُطعم  متسّول  لرؤية  يبيك 
ويكتب...

ا يف الجنوب البعيد، تفتقد وحيدها  يبيك ألّن أُمًّ
الغائب يف غموض الّشامل... ويكتب...

دخل  به،  الصطدامي  األوىل  األسابيع  يف  َمرّة 
ما  سألتُه  يرام،  ما  أحزن  عىل  بوجٍه  الكافيرتيا 

الخطب، فأجاب بدمعتني:
- اشتقُت إىل أّمي.

فأحرقْت دمعتاه خّدّي.
إنّه الّشاعر الّذي يكتب القّصة.

)4(
غريب  كائنا  عرفُت  وتزيد،  عاما  ثالثني  منذ 
جّدا،  رسيعة  أفعاله  ردود  حّقا،  األطوار 
وحاسمة تجاه كّل يشء تقريبا، فيكفي مثال أن 
يقرأ أحدهم قصيدة رديئة، حتّى يقوم صاحبي 
األوسط  إصبعه  يرتجمها  جريئة  بحركة  هذا 
إىل شتيمة، أو يتفّوه بتعبرية كأنّه يُخرج كيس 
يف  الفضالت  حاوية  إىل  البيت،  من  القاممة 

الّشارع...
الكاتب  دار  يف  وقعت  حادثة  أستحرض  وهنا 
عجزِت  وقد  التّسعينات،  منتصف  يف  القدمية، 
املجروحة،  ذاكريت  من  َمْحِوها  عن  الّسنوات 
دخويل  يف  لتسبّبْت  يل،  وقعْت  لو  حادثة 
مستشفى األمراض القلبيّة، وٱعتزايل الكتابة إىل 

األبد، حادثة ميكن أن أرويها كام حدثْت:
دار الكاتب القدمية، طاولة يف أحد أركان الّدار، 
عىل الطّاولة كأسان، وقارورة نبيذ ثالثة وصلْت 
إىل نصفها، صحن نسيُت محتواه، أربعة كراٍس 

وكائنان، أنا وصاحبي هذا...
بني  بابتسامة مرشقة،  شاعر  الباب  من  يدخل 
يديه نَُسّخ من كتابه الثّاين املَُعْنون ِبـ )متتامت 

آخر الخيول(...
بجانبي  فائق، ويجلس  بأدب  الّشاعر  يستأذن 
قبالة صاحبي هذا، ويهدينا نسختني من كتابه 
الجديد، ميسك صاحبي الكتاب ويقرأ العنوان 
بصوت مسموع، ثّم فجأة كََمْن لدغتُْه أفعى، 

يرصخ بُجملتني صاعقتني، لهام َوقُْع الحرب:
- مل أسمع يف حيايت بجواد يُتمِتم، الجواد يصهل 

يا حيوان.
ودون أن ينتظر رّدة فعل مّني، أو من صاحب 
الّصفحة  إىل  وصوال  الّصفحات  يُقلّب  الكتاب، 
أثر  من  يديه  بها  وميسح  فيقتلعها  الثّامنة، 

الطّعام، تحت نظر الّشاعر املصعوق...
من  االحرتاس  متام  يف  واقف  وأنا  يومها  من 
والخطوة  الثّامنة،  والُجعة  الثّامنة،  الّساعة 
الثّامن،  والّلقاء  الثّامن،  والّشارع  الثّامنة، 
أّي  يف  الثّامنة  الّصفحة  من  تحديدا  ومحرتس 

كتاب...
انتهت القّصة األليمة...

إنّه الّشاعر الّذي يكتب القّصة.
)5(

نحو  حاله  تبّدلْت  به،  الصطدامي  األوىل  يف 
الكتابة،  وواصل  األّول،  عمله  إىل  عاد  الّضوء، 
يكتب  الّدائم،  هّمه  هاجسه،  الكتابة  كانت 
كأنّه سيغرّي العامل، كأنّه بالكتابة يحارب الرّداءة 

والفقر والقبح والخيانة...
يكتب عىل أمل عظيم، بأن يكون الغد مرشقا...

يكتب القّصة واملرسحيّة والّسيناريو...
يكتب ويقرأ بوحشيّة جائع نَِهم للجامل الّنادر 

يف زمن أندر...
الفعلني:  بعد هذين  َهمَّ  ال  كأن  ويقرأ  يكتب 

القراءة والكتابة...
للحّب(،  أخرى  )معجزة  كتابَيِْه،  أحببُت  وأنا 
كتبه  ما  كّل  وأحببت  و)سأكتبها... سيقرؤها(، 

بعدهام...
وهكذا مرّت الّسنوات، رسيعة وبطيئة، كبيسة 

ومعطاء، مظلمة وضوئيّة...
اختلفنا خاللها مرّات ال تُحىص، وٱتّفقنا مرّات 
أقّل، تخاصمنا كثريا، مع الحفاظ عىل حبل الوّد 

سميكا ومشدودا...
والعسرية  أحيانا،  الّصعبة  األوقات  يف  ساندين 
تنتهي،  ال  الّتي  معاركه  كّل  وساندتُه يف  دامئا، 

وهذه إحدى ميزاته:
فهو يغلق باب معركة، ليفتح باب أخرى...

ما  عادة  الّتي  الغريبة،  هواياته  إحدى  كانت 
بأساتذة  التّنكيل  هي  نفيس،  يف  هوى  تالقي 
ضّدهم،  يكتب  وُمشافهة،  كتابة  الجامعات 

وينازلهم شفويّا...
كنُت أستمتع حّد الّلعنة، وصاحبي هذا يرُسف 
ويحرم  الجامعات،  أساتذة  عىل  التّنكيد  يف 
ميلكون  ال  الّذين  أولئك  الّنوم،  من  معظمهم 
من املعرفة، سوى شهادة صالحة فقط لقبض 
الّرواتب، وليست ممنوحة الكتساب املعرفة...

أو...  ظاملا  َعلًَنا،  معه  متواطئ  وأنا  هذا  كّل 
ظاملا، وال أستحي...

مرّت الّسنوات، ونحن معا، تزّوج هو، فتزّوجُت 
بعده، انفصل عن زوجته األوىل، وتزّوج الثّانية، 
فٱنفصلُت أنا عن زوجتي، حتّى تزّوج الثّالثة...

مهاراته  إحدى  إىل  التّنبيه  يب  يجدر  وهنا 
الرُّجل  فهذا  الزّواج،  فّن  إتقان  وهي  الكثرية، 
فجأة  ينهض  ثّم  يكون جالسا يف متام هدوئه، 
ليتزّوج، وكأّن الزّواج مرادف لعملِه، أو لفنجان 

قهوته، أو لكأس نبيذه، أو للكتابة...
إنّه يتزّوج بال هوادة...

إنّه الّشاعر الّذي يكتب القّصة، و... يتزّوج.
)6(

التّونسيّون  جّدا،  التّونسيّون  الرّسد،  كُتّاب 
بشناعة، التّونسيّون ال غري، و...ال غري...

باردون  كتّاب  القلب،  عىل  الهّم  مثل  كتّاب 
كقبور قدمية...

باردة،  ُخطى  باردة،  ابتسامات  باردة،  وجوه 
أَشدُّ برودة  باردة، ومصافحات  حتّى طرائفهم 

من صقيع الّشامل...
أتحّدث  ال  أنّني  عىل  التّشديد  يجب  وهنا 
مع  األشخاص،  عن  أتحّدث  بل  الّنصوص،  عن 
يف  بديعتني  ظاهرتني  يشّكالن  كاتبني  استثناء 
الرّسد التّونيّس، وهام الّصديق الرّاحل )بلهوان 
الجميع )صالح  الّله، وحبيب  الحمدي( رحمه 

الّدمس( أطال الّله عمره...
يف  الاّلزمة  الجملة  لرشح  توطئة  مجرّد  هذه 

هذا البورتريه، الّتي كّررتُها مرارا وهي:
الّشاعر الّذي يكتب القّصة.

أيضا،  بسلوكه  الكاتب  نّص  يقرتن  ما  عادة  إذ 
دولة،  كموظّف  قهوته  يحتيس  مثال  فالّسارد 
بكأس  يتلّذذ  كََمْن  يحتسيها،  الّشاعر  بينام 
نبيذ فاخر، والّسارد يلقي الّسالم كجندّي عىل 
يحتضن  كََمْن  الّسالم  يلقي  والّشاعر  الحدود، 
حياة بأرسها، والّسارد بعد أن يُنهي كتابة قّصة، 
أخرى،  قّصة  ويكتب  جديدة،  أوراقا  يسحب 
يُشعل  قصيدته،  يُنهي  حالاَم  الّشاعر  بينام 
قصيدته  انتظار  يف  صاخبا،  احتفاليّا  طقسا 
القادمة، وهذا ما مُييّز صديقي الكاتب لسعد 

بن حسني عن كتّاب الرّسد:
نّصه القصيّص الجميل، وسلوكه الّشعرّي الّذي 
يُخرجه من طابور القّصاصني البارد، ويزّج به يف 

عامل الّشعراء الّساخن الوسيع...

إنّه الّشاعر الّذي يكتب القّصة.
)7(

مختلفان  كائنات  يعيش  الكوكب  هذا  عىل 
الحديث  متّل  ال  فرط جامله،  من  األّول  متاما، 
له  تتمّنى  ال  قبحه،  فرط  من  والثّاين  عنه، 
األّول،  الكائن  أحّب  وأنا  االنقراض...  سوى 
لهذا  البّد  ولكن  هذا،  وصاحبي  وهو صديقي 

الحديث من أن ينتهي...
الّشاعر الّذي يكتب القّصة...

صديقي وصاحبي لسعد بن حسني...
نعم لسعد بن حسني.

سبتمرب   22 األربعاء  أمس  يوم  سعيّد،  قيس  الجمهورية  رئيس  أصدر 
2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابري استثنائية:

1. مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة 
املنح  لكافة  حد  ووضع  أعضائه،  جميع  عن  الربملانية  الحصانة  رفع 

واالمتيازات املسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه،
2. التدابري الخاصة مبامرسة السلطة الترشيعية،
3. التدابري الخاصة مبامرسة السلطة التنفيذية،

4. مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابني األول والثاين منه وبجميع 
األحكام الدستورية التي ال تتعارض مع هذه التدابري االستثنائية، إضافة 

إىل إلغاء الهيئة الوقتية ملراقبة دستورية القوانني،
املتعلقة  التعديالت  مشاريع  إعداد  الجمهورية  رئيس  تويل   .5

باإلصالحات السياسية باالستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئايس.

الرئيس قيس سعيّد يصدر أمرا رئاسيا جديدا
وضع حد للمنح واالمتيازات املسندة إیل رئيس مجلس نواب الشعب واعضائه

التي  والقرارات  االوامر  مع  تواصال  القوانني  دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيئة  إلغاء  كذلك 
اصدرها الرئيس قيس سعيد من خالل الخطاب الذي القاه يف سيدي بوزيد والذي اعلن فيه عن 
جملة من القرارات التي مل توضح  كام يجب املرحلة القادمة وهو ما جعل الصورة تظل هكذا 
غامضة واال ماذا يعني مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس النواب ومواصلة رفع الحصانة 
عن جميع اعضائه ـ اما النقطة الثانية فقد جاءتنا هكذا وإال ماذا تعني التدابري الخاصة مبامرسة 
التنفيذية جاءتنا هكذا فضفاضة  السلطة  الخاصة مبامرسة  التدابري  ان  الترشيعية كام  السلطة 
املتعلقة  التعديالت  مشاريع  اعداد  بتويل  سينفرد  الرئيس  فان  الخامسة  النقطة  اّما  معنى  بال 
باالصالحات السياسية باالستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئايس وهنا نسأل اي رشط البّد ان 

يتوفر يف الواحد منا ليكون عضوا يف هذه اللجنة التي تعني مزيد االنفراد بكل السلطات وكفى.
* رمزي الجبّاري

رئيس الجمهورية قيس سعيّد يصدر أمرا رئاسيا 
جديدا ينفرد فيه بكل السلطات
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* الطايع الهراغي   
»ألقينا الَحّب عىل العلامء فلقطوا إالّ ما كان من سفيان ]سفيان 

الّثوري[ فإنّه أعيانا فرارا«.
-- أبو جعفر املنصور --

»اإلنسان دامئا يبحث عن األوهام ألنّه أجنب من أن يواجه الحقائق«.
---فولتري--

»أسوأ أشكال انعدام املساواة هو محاولة املساواة بني األشياء غري 
املتساوية«.

-- الفيلسوف اليوناين أرسطو--
الظواهر تُقاس مبكّوناتها الّتاريخّية، وستظّل كذلك،ال بأوهام الّناس 

عنها.
مغبّة  من  قرون  ستّة  من  أكرث  منذ   )1406  /1332( خلدون  ابن  حّذرنا 
التّاريخ  أّن  إىل  ونبّهنا  التّاريخيّة  األحداث  تناول  الّسطحّي يف  إىل  الرّكون 
»يف باطنه نظر وتحقيق وتحليل للكائنات ومبادئها دقيق،علم بكيفيّات 
صاحب  عقل  عن  قرون  ستّة  بعد  أبعدنا  ما  عميق«.  وأسبابها  الوقائع 
العقليّة االختزاليّة تلغي مبدأ  املقّدمة الذي تفصلنا عنه مسافة ضوئيّة. 
عنها  واالستعاضة  الظّاهرة  بإلغاء  مفتونون  أصحابها  والعلّيّة،  الّسببيّة 
بتثبيت الّرغبة وإسقاط األماين املحبَطة من باب اإلشباع الّذايت. التّحليل، 
الّدنيا فهم ما يجري من  فام بالك بالتّحليل املوضوعّي، وهو يف درجاته 

أحداث، ال مكان له يف جدول أعاملهم.
ما تعيشه تونس منذ »زلزال« 25 جويلية 2021 فرض عىل أوسع الطّيف 
الّسيايّس أمرا واقعا، ال أحد -العتبارات وعوامل متعّددة متعلّقة بطبيعة 
ينتهي  متى  يعرف  أن  ميكنه  توقّعه.فكيف  التّونسيّة-  الّسياسيّة  الطبقة 
نفقه وال عاّم سيسفر؟ صانعو الحدث)سلبا وإيجابا( موزّعون بني االنتشاء 
بأنّه »يندرج ضمن مواصلة  الرّئيس يف هوس مبا سلّموا  والّذهول،أنصار 
انتفاضة 17ديسمرب2010« ]وليس 14جانفي 2011[ إن مل يكن ثورة، وال 
يزال شغلهم الّشاغل مناشدة الرّئيس اإليغال يف عمليّة اإلنقاذ باالستفراد 
األوحد  الّسبيل  أنّه  يعتقدون  رئايّس  نظام  لفرض  متهيدا  الّسلطات  بكّل 
الّنهضة  عذابات  من  للتّخلّص  الّسحريّة  والوصفة  الّضالل  من  املنقذ 
وحزامها الّداعم بإحياء عقليّة املستبّد العادل يف زمن باتت فيه األنظمة 
أفقها،  محدوديّة  وتبنّي  زمانها  وىّل  أنظمة  التّاريخ،  يف  شذوذا  الّسلطويّة 
نظّر لها رّواد النهضة العربيّة ملّا كانوا يتلّمسون سبل أقوم املسالك لتدبّر 
أحوال املاملك، ترجمها الّشيخ محمد عبده )1845/ 1905( يف قولة شافيّة 
أن  العدل  به  »ميكن  مستبّد  عادل«  مستبّد  بالّشق  ينهض  »إّنا  كافيّة 
العقل وحده يف 15 قرنا«،يف حني هّجنها  يصنع يف 15 سنة ما ال يصنع 
فالسفة األنوار منذ القرن الثّامن عش فعرّفوا املستبّد املستنري بأنّه »واحد 
االختزال  إنّه   .)1755  /1689 )مونتسكيو/  قاعدة«  وال  قانون  بال  وحيد 
لرهانات املجتمع التّونيّس والثورة التّونسيّة يف غاية وحيدة: تخطّي عقبة 
اإلسالم الّسيايّس، مع أّن طيفا واسعا من الحشد الذي يهلّل لـ»ثورة« عيد 
الله  عباد  الله« عىل  »آيات  مخاطر  إدراك  عليه وحي  نزل  الجمهوريّة« 
وامتطى صهوة الفرقة الّناجيّة بعد أن باتت اإلجراءات الرّئاسيّة أمرا واقعا.

معارضو الرّئيس الحالينّي، إذا صّدقنا آخر طبعة منّقحة ما دامت الّسياحة 
الحزبيّة أقرب إىل القانون يف تونس ما بعد الثّورة، البعض منهم ال يزال 
يف ذهول من ظلم ذوي القرىب )قيس سعيّد( فالعصفور الّنادر الذي راموا 
أن  لهم  فأّن  القفص وطار،  إنشاء، هجر  بالثاّلث، طالق  ترويضه طلّقهم 
يهضموا كيف ينقلب الّسحر عىل الّساحر ويصيبه يف املقتل ويُجلد بـ»خري 
دستور أخِرج للّناس«؟ فصوله قُّدت عىل املقاس يك ال يُبطل وال يُدحض وال 
يأتيه الباطل ال من بني يديه وال من خلفه، وال يطاله تبديل وال تحريف. 
]إالّ من رحم ربّك[  البعض اآلخر  الّصديقة؟  الّنريان  العمل مع  ولكن ما 
املساندة  األحزمة  تفريخ  يف  عريقة  مدرسة  أخرى،  مدرسة  من  متخّرج 

املعارضة  إسمه  الرّسميّة،  املعارضات  رأسامل  دوما  شّكل  شّفاف  بغالف 
الّنقديّة ]يحلو للبعض نعتها باملعارضة الكرتونيّة[. مهّمتها تبييض شناعات 
األنظمة الحاكمة وعقلنة سلوكاتها وتهميش أّي فعل احتجاجّي والتّشكيك 

يف صدقيّة القامئني به واملساندين له. 
التّأسيس لسياسة االنفعال

خفت الّضجيج الذي صاحب »ملحمة« الثّورة الّدستوريّة. اسرتّدت الفرق 
دام  ما  بالجراح  مثخن  بعضها  قواعدها،  إىل  »الجيوش«  عادت  أنفاسها. 
مكبّل  الرّئيس  بأّن  الّنفس  ميّني  اآلخر  وبعضها  الجناح،  مهيض  بات  قد 
بوعود قطعها عىل نفسه وعنها لن يرتاجع. ولن يقف يف منتصف الطّريق 
وسيميض يف رحلة اإلنقاذ التي عجز سابقوه عن مجرّد التفكري فيها، ولسان 
حالهم يرّدد: كيف لرئيس من خارج الّسيستام أن يحيي منظومة هو يف 
ِحّل منها؟. البعض اآلخر مّمن ال يعنيهم من الثّورة غري مجال الحّريّات 
الحّريّات  من  املّس  استحالة  عن  الرّئيس  يرّدده  مبا  أنفسهم  يطمئنون 

فرديّها وجامعيّها.
الربملايّن  الّنظام  القطع مع  الرّسمّي:  للّنزال  أّوليّة  »لطخة« جويلية بروفة 
جاهزة،  والّدوافع  الرّئيس،  ذهن  يف  ارتسم  كام  الرّئايّس  الّنظام  وفرض 
فالخطر الّداهم، القادح الرّئييّس لتجميد املؤّسسات بالّنسبة إىل سعيّد هو 
»تنطّع« الربملان، وأساسا رئيسه، ومروقه عن الّصاط املستقيم بشّق عصا 
الطّاعة والتّطاول عىل القائد األعىل للقّوات الحاملة وغري الحاملة للّسالح، 

وبالّنسبة إىل األنصار فظاعة املشهد الربملايّن.
عمليّا العودة إىل ما قبل 25جويلية أمر مستحيل وانتحار سيايّس لقيس 
حيثيّات  من  موقفنا  كان  وأيّا  وموضوعيّا،  له.  الّداعم  والحزام  سعيّد 
اإلجراءات الرّئاسيّة فال مناص من اإلقرار بأّن ما حدث أضاف أزمة أخرى 
إىل ما هو جاثم، مرتاكم ومتناسل من أزمات. دونكم هذه اآلراء التي قد 
بدالالتها:  معنيّون  ولكّننا  وتحالفاتهم،  ومواقعهم  أصحابها  مع   نختلف 
»الّدستور ال يُلغى إالّ بثورة أو بانقالب«، »يبقى املشكل يف أّن قص قرطاج 
نّواب  »إعالن  صواب(/  أحمد  )القايض  ومنغلق«  يناقش  وال  يسمع  ال 
استقالتهم من الربملان وهو معلّق االختصاصات يُعّد محاولة شعبويّة رديئة 
وحملة مزيّفة« )الّنائب لسعد الحجالوي(/ »مسار تغيري هذه املنظومة 
يجب أن يكون تشاركيّا بالّصيغ التي تضمن مساهمة كافّة القوى الوطنيّة 
الحقيقيّة« )بيان لحركة مشوع تونس، بني وطني، االئتالف الوطني(«، 
يؤكّد عىل وجوب تحديد نهاية الفرتة االستثنائيّة وتحديد معامل اإلجراءات 
الّضوريّة الالّحقة للخروج من األزمة الّسياسيّة ومن حالة الّشلل العاّم« 

)من بيان املكتب التّنفيذي التّحاد الّشغل بتاريخ 2021/09/15(.
من التّجريب إلى التّجريب

انتعشت من جديد بورصة املبارزات الفقهيّة القانونيّة والرّتاشق بالفصول 
الرّئاسيّة.  اإلجراءات  بعد  ما  ملرحلة  الّدستوريّة  املخارج  والّنصوص حول 
وتبدو الّساحة الّسياسيّة مهيّأة ومقبلة عىل سجال بال نهاية حول طبيعة 
الّسيايّس. جدل تشّده وشائج قرىب عديدة إىل ما ساد يف تونس  الّنظام 
طيلة عشيّة الظلامت،عشيّة العذابات، عشيّة الفرص املهدورة واملواعيد 
الحدث  تصنع  ال  نخب  نّخبنا.  طبيعة  تكشف  نقاشات  من  الّضائعة 
ويغلبها الحدث، تنفعل مبا مُيىل عليها فتسايره.فكيف ال نتذكّر ما اكتوينا 

انقالب،  انتفاضة/  ثورة/   ،2011 14 جانفي  نقاشات حول هويّة  من  به 
يف وقت كانت فيه قوى الرّّدة قدميها وجديدها تتصيّد الفرص السرتجاع 
وطبيعة  الهويّة  مسألة  حول  أثِري  الذي  الّصخب  ننىس  وكيف  األنفاس؟ 
القوى  إليه  املنشود، موضوع ُجرّت  املجتمعّي  التّونيّس والّنمط  املجتمع 
املدنيّة والتّقّدميّة جرّا؟ وكيف ننىس الّصورة األسطوريّة التي أصِبغت عىل 
االنتقايّل  مرحلة  مرحة،  مع  إنهاء  أنّه  عىل  م  قدِّ الذي  التّأسييّس  املجلس 
واملؤقّت، بّوابة القطع مع مداخل االستبداد،طريق النمّو والتّنمية. فإذا به 
يتحّول إىل معضلة بإطالة األزمة وإدامة املؤقّت؟ ملّا طارت الّسكرة )سكرة 
التنّدر،  باب  من  التّأسييّس،  املجلس  أصبح  الفكرة  وحضت  االنتشاء( 

املجلس التّنسييّس؟ كيف ال نستحض االحتفاالت الكرنفاليّة
للّناس«  أخِرج  دستور  كـ»خري  الثّانيّة  »طبعته«  يف   2014 دستور  بوالدة 
يف شبه إجامع، إن مل يكن إجامعا؟ كيف ننىس ما قيل عن مناقبه ومن 
رجاالت القانون الّدستورّي بالّذات؟ وكالعادة ملّا زالت التّخمرية -لسبب 
فبات دستور  كّل عوراته،  املناقب مقالب ومثالب وكِشفت  انقلبت  ما- 
تونسيّة  )ماركة  الثّورّي  االئتالف  بدعة  ننىس  كيف  والفخاخ.  األلغام 
مسّجلة(، الذي أِريد له أن يكون حزاما متشيّعا للرّئيس، ائتالف ما يجمع 

بني مكّوناته أكرث ماّم يجمع بني الّضائر؟
يصلح  الذي  الّسيايّس  الّنظام  طبيعة  التّجريب،  إىل  نعود  جديد  ومن 
املقارعات  ساحة  إىل  نعود  جديد  ومن  الثّورة(؟  بعد  ما  لتونس)تونس 
الّنّصيّة واإلبحار يف عامل الفتاوى الفقه دستوريّة، يف مسألة سياسيّة أّوال 

وباألساس. موقفنا نصوغه يف قالب أسئلة.
أشغال  الرّئايّس عىل  الّنظام  املخاوف من  وبإجامع، هاجس  ملاذا هيمن، 
املجلس التّأسييّس حتّى ُعّد دستور 2014 من قبل بعض أساتذة القانون 
الّدستورّي وجّل الفاعلني الّسياسيّني دستور املخاوف؟ واألزمة التي تتخبّط 
الّنظام  بالّضورة يف استبدال  البالد، عىل فداحتها، هل يتمثّل حلّها  فيها 
هو  هل  للّنسيان(.  عشيّة  )يف  ضياع  من  تونس  عاشته  وما  الّسيايّس؟ 
فعال شهادة إثبات فساد الّنظام الربملايّن؟ أليست فظاعة املشهد الربملايّن 
حكام  تكون  أن  قبل  الّسياسيّة  الطّبقة  مكّونات  ألوسع  إدانة  التّونيّس 
أم يف  الّسيايّس؟  الّنظام  العلّة فعال يف  الربملانيّة؟ هل  الّنظم  بالرّجم عىل 
دراسات  اعتامد  تّم  هل  وبرملانا-؟  وحكومة  -رئاسة  الحاكمة  املنظومة 
ملختلف تجارب االنتقال الّدميقراطّي حتّى يكون الحكم لهذا االختيار أو 
ذاك ترجمة لواقع عينّي، وليس خضوعا لنزوع ذايتّ أو رّد فعل )يُفرتض أنّه 

غريب عن الفعل الّسيايّس(؟
الّنظام الربملايّن  أّن  الّسياسينّي( إىل  الفاعلني  الذين يذهبون )من  وما عن 
أقّل األنظمة رشورا وأصلحها يف املراحل االنتقاليّة، خاّصة يف البلدان التي 

ما زال عود الّدميقراطيّة فيها طريّا؟
أال تعني الّدعوة إىل مناقشة الّنظام الّسيايّس تزكية )ومفضوحة( للّنظام 

الرّئايّس؟
العمل  مع  لإلنهاء  مريب،  وبشكل  املتحّمسة،  الجهة  كانت  إذا  وماذا 
مبارشة  املعنيّة  الجهة  هي  وأحزابا-  ومنظاّمت  -جمعيّات  املؤسّسايتّ 

وبوضوح بفرض الّنظام الرّئايّس؟ الّسؤال ال يتطلّب إجابة.

بعد زلزال 25 جويلية
الملف السياسي

جوائــح األّمّيــة 
الّسياسّيـة 
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دعوة
تقديم  لحفل  بدعوتكم  بالكنايس  النهوض  جمعية  تترشّف 

وتوقيع كتاب:
»أغاين التونسيات من خالل مرّددات بلدة الكنايس« للباحثة 

والّصحافيّة الزّميلة سلمى الجاليص
وذلك بدار حسني بالحاج خليفة )الكنايس(

يوم السبت 25 سبتمرب 2021 عىل الساعة 16.

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

 AVIS APPEL  D’OFFRES INTERNATIONAL
n° 14 / 2019 lot 1, 2ème avis PRODEFIL
TRAVAUX D’AMENAGEMEN ET BITUM-

 AGEDE 12.6 KM DE PISTE RURALE DANS
 LA DELEGATION DE SIDI MAKHLOUF
 Dans le cadre du Programme de Développement Agro-pastoral et
Filières Associées dans le Gouvernorat de Médenine (PRODE-
FIL) cofinancé par le FIDA, le Commissariat Régional au Dével-

 oppement Agricole (CRDA) de Médenine se propose de lancer
 un Appel d’Offres International 2 ème avis pour l’exécution
 des TRAVAUX D’AMENAGEMEN ET BITUMAGEDE 12.6
 KM DE PISTE RURALE DANS LA DELEGATION DE SIDI
 MAKHLOUF au Gouvernorat de Médenine

Et ce conformément aux clauses énoncées au Cahier des Condi�   
tions d’Appel d’Offres (CCAO), au Cahier des Clauses Adminis-

 tratives Particulières (CCAP) et au Cahier des clauses Techniques
.(Particulières (CCTP

 Les Entreprises Tunisiennes ayant l’Agrément R0, Catégorie 3
 ou plus et les Groupements solidaires d’entreprises étrangères
 et Tunisiennes spécialisées et qualifiées (pièces justificatives) en
 travaux routiers et ouvrages d’art, intéressés et désirant participer
 à cet Appel d’Offres, peuvent retirer le dossier d’Appel d’Offres
 auprès du bureau d’ordre central du CRDA de Médenine contre
  reçu de payement  de 150 Dinars au  Receveur de  Gestion  des
.Etablissements  Publics de Médenine au CCP n° 168 67 60

 L’Offre peut être déposée directement au bureau d’ordre central
du CRDA de Médenine contre décharge ou envoyée par lettre re-

 : commandée ou par rapide poste, au nom de
Monsieur le  Commissaire  Régional au Développement Agri-
,cole de Médenine
Avenue 02 Mai, route de Tataouine 4100 Médenine
et  portant la mention « Ne pas ouvrir; Appel d’Offres Interna-

 tional N° 14 /2019/PRODEFIL 2ème avis , pour la  l’exécution
 des TRAVAUX D’AMENAGEMEN ET BITUMAGEDE 12.6
 KM DE PISTE RURALE DANS LA DELEGATION DE SIDI
.«MAKHLOUF

 Le dernier délai de la réception des offres est le 27/10/2021 à
10h00, (le cachet du bureau d’ordre central du CRDA de Méde-

 nine fait foi). L’offre devra être remise dans une seule enveloppe
: extérieure fermée et contenant

 La caution provisoire (d’un montant de 25 000 DT pour lot1) et -
.(les pièces administratives (cités dans l’article 9 du CAO
.L’enveloppe n°1 : fermée contenant les pièces techniques -
.L’enveloppe n°2 : fermée contenant l’offre financière -

 L’ouverture des plis aura lieu en séance publique le 27/10/2021 à
 Médenine à 10 :30 mn du matin. (Salle des réunions du CRDA de
 Médenine). Toute offre parvenant après la date limite de remise
  .des offres ou ne contenant pas la caution provisoire sera rejetée
 Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres durant
 une période de Cent Vingt (120) jours à partir du lendemain de la
 .date limite de réception des offres

الجمهورية التونسية
وزارة الفالحة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

إعالن طلب عروض عــــــ 06/2021 ـــــــــدد 
إعالن 02 )إجراءات مبسّطة(

اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية و كهربائية  يف 
إطار برنامج  اعادة  تجهيز اآلبار العميقة

)عرب منظومة »تونيبس«(
الفالحية  للتنمية  الجهوية  املندوبية  تعتزم   ، لسنة2021  ميزانيةالتنمية  تنفيذ   نطاق  يف 
مبدنيـن اإلعالن عن طلب عـروض عــدد 06/2021يف قسط وحيدوالخاص باقتناء تجهيزات 

هيدروميكانيكية و كهربائية  يف إطار برنامج  اعادة  تجهيز اآلبار العميقة
فعىل الراغبني  يف املشاركة ، تنزيل كراس الرشوط اإلدارية و الفنية عرب منظومة   
دفع  مقابل  املوقع tn.tuneps.wwwوذلك  »تونيبس« عىل  الخط  العمومي عىل  الرشاء 
معلوم قدره  سبعون  دينارا )70د( للسيد قابض الترصف يف املؤسسات العمومية مبدنيـن 

)حساب جاري رقم 1686760( ويرفق وصل الخالص مبلف املشاركة
يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي 
عىل الخط tn.tuneps.www باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل الوطني 

للمؤسسات  التني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد 
الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية 
مبدنني مقابل وصل إيداع،عبارة « ال يفتح طلب عروض عـدد 06/2021 إعالن 02 اقتناء 
تجهيزات هيدروميكانيكيةوكهربائية »وذلك يف أجل أقصاه يوم: 25 / 10 / 2021   عىل 

الساعة العارشة صباحا

يتضّمن العرض الفني والعرض املايل وجوبا.
الضامن الوقتي :

- ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 1000 دينارا صالح ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل 
آلخر أجل لقبول العروض. 

 - حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية  ليوم 25/10/2021 
عىل الساعة العارشة صباحا.

مبقر  صباحا   10:30 الساعة  عىل    25/10/2021 يوم  علنية  بصفة  الظروف  فتح  يتم   - 
املندوبية.

 - يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عيل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر 
أجل لتقديم العروض. كاميقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي 

TUNEPS عىل الخط
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* الحسني الخرويب

الصحاب  الرشائية  املقدرة  تحسني  عن  دفاعا 
عن  الدفاع  وجوب  العمومي  القطاع  يف  الجرايات 
الفصل  عىل  احدثت  التي  التنقيحات  جميع  الغاء 
37  الخاص بالتعديل اآليل للجرايات من قانون عدد 
املدنية  الجرايات  بنظام  املتعلق   1985 لسنة   12
الفصل  أقر  لقد  العمومي،  القطاع  يف  العسكرية 
صاحب  1975 حق  لسنة   12 عدد  القانون  من   37
الجراية يف التعديل اآليل للجراية وتتم املراجعة اآللية 

للجراية:
احد  يف  املبارشين  لالعوان  زيادة  قرأت  كلام   *

عنارص املرتب املشكلة لقاعدة احتساب الجراية.
او  الرتبة  لفائدة  قارة  منحة  احداث  تم  كلام   *

الوظيفة التي متت عىل اساسها تصفية الجراية.
* كلام وقعت مراجعة نظام أسايس لصنف من 

االصناف الخاضعة لنظام التقاعد.
 وقد أقر الفصل 37 وضع مساهامت املضمون 
االجتامعي واملؤجر ملدة 36 شهرا عىل مبلغ الرتفيع 
لسنة   12 عدد  قانون  من   37 فالفصل  الجراية،  يف 
ان  ينص علی  للجراية  اآليل  بالتعديل  الخاص   1985
الجراية  املساهامت املحمولة عىل املشغل وصاحب 
يتكفل  الجراية  ان صاحب  اي  شهرا   36 ملدة  تدفع 
يف  تعديل  او  ترفيع  اي  بعنوان  املساهامت  بدفع 
بدفع  قياسا  املشغل  ويتكفل  شهرا   36 ملدة  جرايته 

مساهمته ملدة شهر كذلك.
لكن الفصل 37 املتعلق بالتعديل اآليل للجرايات 
متتالية  مراجاعات  عرفت  قد  العمومي  القطاع  يف 
اهمها الفصل 86 من القانون عدد 123 لسنة 2001 
الخاص بقانون املالية لسنة 2002 واملراجعة الجذرية 
سنة 2007 مبقتىض قانون عدد 43 لسنة 2007 املؤرخ 
التالية  الجوانب  املراجعات  وتهّم  يف 5 جوان 2007 
لسنة   12 عدد  قانون  من   37 الفصل  أقر  أن  فبعد 
املساهامت  بدفع  يتكفل  الجراية  ان صاحب   1985
ويتكفل  36 شهرا  ملدة  تعديل  او  ترفيع  اي  بعنوان 
كذلك  شهرا   36 ملدة  العنوان  بنفس  قياسا  املشّغل 
لسنة 2001  قانون عدد 123  الفصل 86 من  اصبح 
صاحب  يحّمل   2002 لسنة  املالية  بقانون  الخاص 
يف  تعديل  او  ترفيع  اي  بعنوان  املساهامت  الجراية 
بقي  العكس  عىل  الجراية  مدة رصف  طيلة  الجرية 
املؤجر يدفع مساهامته ملدة 3 سنوات اي 36 شهرا.

 5 يف  املؤرخ   2007 لسنة   43 عدد  قانون  اما 
جوان 2007 اصبح املشغل يتكفل بدفع مساهامته 
ملدة 36 شهرا يف حني اصبح صاحب الجراية يتكفل 
الجراية  مدة  عليه طيلة  املحمول  املساهامت  بدفع 
 36 انقضاء  بعد  املشغل  مساهامت  كذلك  ويتحمل 

شهر من اي ترفيع او تعديل للجراية.
الرتاجع  وبداية   2007 لسنة   43 قانون  ويعترب 
اذ  الجرايات  نظام  يف  التوزيعي  املبدأ  علی  الفعيل 
يتم تحميل املضمون االجتامعي االعباء املحملة اصال 
علی املشغل وهذا مخالف للتشاريع الدولية وحتى 
القطاع لعمومي  الجرايات يف  لفلسفة إحداث نظام 
الحد  هو   36 الفصل  يف  التعديل  هذا  من  والهدف 

للجرايات  اآليل  التعديل  بعنوان  املايل  االنعكاس  من 
حسب زعم املرشع كام يرتتب عن تطبيق الفصل 86 
من قانون عدد 132 لسنة 2001 والفصل 37 جديد 
من قانون 43 لسنة 2007 تراجع فائدة التعديل اآليل 
للجرايات لفائدة صاحب الجراية خاصة بعد الشهر 
الجراية االعباء املحمولة  36 اي منذ تحمل صاحب 
اي   ٪23٫7 بـ  حاليا  تقدر  والتي  املشغل  عليه وعىل 

حوايل ربع اي زيادة

عىل  الجرايات  اصحاب  مساهامت  دفع  إن 
مبدأ  ويرضب  رضوري  غري  للجراية  االيل  التعديل 
اذ يقع  التضامن بني االجيال  التوزيعي نظام  النظام 
خالص الجرايات من محصول مساهامت املضمونني 
ايضا  هي  تخضع  التي  ايضا  املبارشين  االجتامعيني 
لالقتطاع عن كل مبلغ جديد للمرتب فليس هنالك 
لقد  ثانية  مساهامت  دفع  اعادة  من  جدوى  اي 
للجرايات  املستمر  التدهور  نالحظ  اآلن  اصبحنا 
بعد احداث التعديالت املتتالية عىل الفصل 37 من 
قانون عدد 12 لسنة 1985 وتحميل صاحب الجراية 
مدة  شهرا   36 بعد  املؤجر  ومساهامت  مساهامته 
الجراية فلم يعد التعديل اآليل للجرايات يلبي هدفه 
يف الحفاظ علی املقدرة الرشائية الصحاب الجرايات.

الغاية  له  للجرايات  اآليل  التعديل  يبقی  ويكْ   
املدنية  الجرايات  نظام  احداث  عند  منه  املرجّوة 
الحفاظ  هي  التي  العمومي  القطاع  يف  والعسكرية 
املطلوب  الجرايات  الصحاب  الرشائية  املقدرة  عىل 
الفصل  علی  وقعت  التي  التعديالت  جميع  الغاء 
حملت  التي   1985 لسنة  عدد12  القانون  من   37
جرايتهم  عىل  اضافية  مساهامت  الجرايات  اصحاب 
لكل زيادة تصل حاليا اىل 23٫7٪ بعد 36 شهر من 
 123 عدد  لقانون  37 جديد  الفصل  واصبح  الزيادة 
مساهامت  الجرايات  اصحاب  يحمل   2007 لسنة 
املشغل مدى حياة الجراية بعد 36 شهرا لذا فلنعمل 
جميعا علی الغاء جميع التعديالت عىل الفصل 37 
من قانون 12 مارس 1985 الخاص بالجرايات املدنية 

والعسكرية يف القطاع العمومي.
عىل  املحجوزات  تبني  أمثلة   3 نقدم  سوف 
علی  للجرايات  اآليل  التعديل  وانعكاس  الجرايات 

املسهامات االضافية لصاحب الجراية.

* املثال األول: عامل صنف 3
الجراية الخام 536٫449د
املحجوزات عىل الجراية:

ـ التأمني عىل املرض 21٫457د
ـ رأس املال عند الوفاة 2٫682د

ـ الحجر عىل الجراية )التعديل اآليل( 44٫357د
ـ املساهمة التضامنية 0
ـ الرضيبة عىل الدخل 0

الحجز  ونسبة  د   467٫953 الصافية:  الجراية  ـ 
٪12٫77

* املثال الثاين: استاذ اول مميز درجة استثنائية:
* نسبة الجراية 82٫5٪ )36 سنة عمل و3 أشهر(

الجراية الخام: 2095٫912د
الحجز عىل الجراية

ـ املساهمة التضامنية 14٫413د
ـ التأمني عىل املرض 83٫836د

ـ رأس املال عند الوفاة 10٫479د
ـ مساهمة التعديل اآليل 60٫973د
ـ الرضيبة عىل الدخل 266٫413د

ـ الجراية الصافية 1674٫211د
الحجز عىل الجراية ٪20٫8

* املثال الثالث: مهندس عام
نسبة الجراية ٪73

الجراية الخام: 2973٫056د
ـ املحجر عىل الجراية

ـ املساهمة التضامنية 18٫985د
ـ التأمني عىل املرض 18٫922د

ـ رأس املال عند الوفاة 14٫865
ـ التعديل اآليل 296099د

ـ الرضيبة عىل الدخل 389٫913د

ـ الجراية الصافية 2143٫257د
ـ الحجز الجراية الخام ٪28٫21.

جرايات  عىل   2020 زيادات  انعكاسات   *
املتقاعدين

 رغم أن زيادة العملة املبارشين كانت 65٫000 
املتقاعد  فإن   2020 جانفي  من  بداية  خاما  دينارا 
كانت   ٪48٫5 جرايته  نسبة  الذي   3 صنف  العامل 
اما   21٫068 فهي  الخام  اما  35٫951د  الخام  زيادته 
الزيادة  فكانت  استثنائية  درجة  مميز  االول  االستاذ 
استثنائية  درجة  مميز  االول  االستاذ  إىل  بالنسبة 
مبارش 90٫000د اما االستاذ الذي نسبة جرايته ٪82٫5 
فنسبة الزيادة يف جرايته الخام 74٫250د اما الزيادة 
املهندس  اما  فقط  د   39٫6778 فأصبحت  الصافـية 
ان  فرغم   ٪73 جرايته  نسبة  الذي  املتقاعد  العام 
زيادة املهندس العام كانت 90٫000 خاًما فاصبحت 
الزيادة الخام يف جرايته 65٫700د اما الزيادة الصافية 
36٫936د  ـ   2020 زيادات  إىل  بالنسبة  جرايته  يف 

فقط.
 إن االنعكاسات التحويرات الذي احدثت علی 
الخاص  لسنة 1985  قانون عدد 12  الفصل 37 من 
العمومي  القطاع  يف  والعسكرية  املدنية  بالجرايات 
كانت ظاهرة عىل تدهور املقدرة الرشائية الصحاب 
بطيء  بنسق  تتطّور  الجرايات  واصبحت  الجرايات 
مقارنة باالرتفاع الرسيع يف االسعار، لكل هذا وجب 
العمل عىل إلغاء جميع التنقيحات التي احدثت عىل 
بداية  للجرايات  اآليل  بالتعديل  الخاص   37 الفصل 
وصوال   2002 لسنة  املالية  لقانون   86 الفصل  من 
املقدرة  لتحسني   2007 لسنة   43 عدد  القانون  إىل 
املساهامت  هذه  إن  الجرايات،  الصحاب  الرشائية 
تعترب مرتفعة جدا وترّض باملقدرة الرشائية الصحاب 
الجرايات ومن الرضوري الغاء جميع التعديالت التي 
 12 عدد  القانون  من   37 الفصل  عىل  ادخالها  تم 
والعسكرية  املدنية  بالجرايات  الخاص   1985 لسنة 
الرشائية  املقدرة  عىل  حفاظا  العمومي  القطاع  يف 

الصحاب الجرايات يف ظل ارتفاع االسعار.

دفاعا عن تحسين المقدرة الشرائية ألصحاب الجرايات في القطاع العمومي

إلغاء كل تعديالت الفصل 37 من قانون الجرايات 
يف القطاع العمومي ضروري
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84 ألف وافد
القطاع  أن  للسياحة  الجهوي  املندوب  أفادنا  أخرى  جهة  ومن 
وأوت  جويلية  شهري  خالل  شهد  دراهم  عني  طربقة  بجهة  السياحي 
لهذه الصائفة حركية نشيطة وانتعاشة ملحوظة عىل مستوى النشاط 
إيواء  مؤسسات  كانت  سواء  السياحية  املنَشآت  بأغلب  السياحي 
سياحي أو مطاعم سياحية أو مراكز تنشيطية ترفيهية وذلك بتوافد 32 
ألف وافد عىل النزل وبتحقيق 86 ألف ليلة مقضاة كام سجلت نسبة 

األشغال 32 %. 
أما حصيلة اإلحصائيات املحققة خالل 8 أشهر من السنة الحالية أي 
من 1 جانفي وإىل غاية 31 أوت املايض فكانت يف مجملها طيبة مقارنة 
مع الفرتة نفسها من السنة املنقضية ويقّدر ذلك بـ 84 ألف وافد عىل 
النزل مقابل 68 ألف خالل الفرتة نفسها للسنة املاضية وبذلك سّجلنا 
زيادة بـ 16 ألف وافد عىل النزل أي بنسبة 23 % كام حققت الجهة 
182 ألف ليلة مقضاة مقابل 147 ألف ليلة مقضاة خالل نفس الفرتة 
للسنة املاضية وذلك بزيادة بـ35 ألف ليلة مقضاة أي بنسبة 23,2 % 
كام بلغت نسبة األشغال خالل 8 أشهر من هذه السنة 25 % مقابل 22 

% مع الفرتة نفسها للسنة املاضية أي هناك زيادة بـ3 نقاط.
حركية وانتعاشة

السنة  من  املتبقية  الفرتة  خالل  السياحي  النشاط  إىل  بالنسبة  أما 
الحالية فمن املنتتظر أن تتواصل الحركية وانتعاشة القطاع خاصة يف 
مجال السياحة الرياضية بتوافد عديد الفرق للقيام برتبصات استعدادا 
إلنطالق البطولة التونسية لكرة القدم واإلقامة بالنزل عىل غرار األوملبي 
الباجي بوفد يضّم 35 شخصا فرتة الرتبص من 2 إىل 13 سبتمرب الجاري 
ونادي حامم اإلنف بوفد يضم 34 شخصا فرتة الرتبص من 5 إىل 17 
سبتمرب الجاري وشبيبة القريوان بوفد 34 شخصا خالل الفرتة 13 إىل 24 
سبتمرب الجاري وجمعية جربة بوفد 36 شخصا خالل الفرتة من 17 إىل 
29 سبتمرب الجاري والنادي البنزريت بوفد 38 شخصا خالل الفرتة من 
11 إىل 23 سبتمرب الجاري وجمعية أريانة بوفد يضم 32 شخصا خالل 

الفرتة من 2 إىل 15 أكتوبر القادم.
تنويع المنتوج

أكّد محدثنا أنه يف إطار تنويع املنتوج تحتضن مدينة طربقة انطالق 

لرياضة  تونس  لبطولة  الثالثة  الدورة  فعاليات 
التونسية  الجامعة  قبل  من  املنظمة  القولف 
للقولف مبلعب الصولجان بطربقة املصنف من 
أحسن وأرقى املالعب مبواصفات عاملية وذلك 
خالل الفرتة املمتدة من 4 وإىل 7 نوفمرب القادم 

وذلك بحضور حوايل 100 مشارك
وأشار محدثنا اىل ان سياحة الصولجان تعّد 
تنشيط  يف  مؤثرا  وعنرصا  للقطاع  قويا  رافدا 
الحركة واثراء العرض السياحي كام متثل هذه 
التظاهرة محطة لدعم إشعاع الجهة والتسويق 
مهّمة  مقومات  ذات  لصورتها كوجهة سياحية 
قادرة عىل جلب واستقطاب السياح عىل مدار 

السنة.
انطالق موسم الصيد

26 سبتمرب  يوم  أنه  املرواين  السيد  أكد  كام 
الجاري ينطلق املوسم الصيد الربي ليتواصل إىل 
30 جانفي من السنة القادمة إذ تعّد مامرسة 
الصيد السياحي للخنزير الوحيش بعني دراهم 
ذات  السياحية  الروافد  أهم  إحدى  خاصة 
نوعية  تستقطب  اذ  العالية  املضافة  القيمة 
الرشائية  القدرة  ذوي  السياح  من  جديدة 

املرتفعة. 
ومن املنتظر أن تشهد عني دراهم حلول عدة 
وبلجيكا  فرنسا  من  الصيادين  من  مجموعات 
وكذلك تونس ملامرسة هواية الصيد السياحي للخنزير الوحيش بغابات 
وجبال املنطقة وستكون اإلقامة بنزيْل نور العني وريحانة بعني دراهم. 
كام أن هناك منتوجات سياحية واعدة تكون عنرص جذب للسياح 
والسياحة  واإليكولوجية  البيئية  السياحة  غرار  القادمة عىل  الفرتة  يف 

االستشفائية وسياحة امللتقيات.
وستشهد جهة طربقة عني دراهم حركية مهّمة خالل العطل املدرسية 
والجامعية يف عطلة األسبوع األول لشهر نوفمرب وعطلة الشتاء ابتداء 
من 19 ديسمرب القادم وتزامنا مع احتفاالت رأس السنة اإلدارية وإىل 

حدود 2 جانفي من السنة القادمة.
من هنا وهناك...

بتحقيق  متفائلني  تجعلنا  املعطيات  هذه  »كل  أن  محدثنا  اعترب 
بالبالد  موسم سياحي ناجح خصوصا أنه متت مراعاة الوضع الصحي 
تلقيح شملت  القيام بحمالت  للغرض  وتّم  بسبب تفيش »كوفيد19« 
عملة 24 وحدة إيواء سياحّي مستغلة بجهة طربقة عني دراهم حيث 
األوىل وتلقى  بالجرعة  222 عامال  تلقيُح  1049 عامال  تّم ومن جملة 
العملة  من   % 87,79 نسبته  ما  اي  التالقيح  من  عامال جرعتني   699
امللقحني و128 من العملة غري امللقحني ومبا نسبته 12,20 % كام تلقى 
33 عامال  التالقيَح منهم  66 عامال  9 مطاعم سياحية مصنفة  وضمن 
الـ9  بني  ومن  الجرعتني  تلقوا  عامال  و24  األوىل  الجرعة  تلقيح  تلقوا 

وكاالت أسفار تلقى 19 عامال الجرعتني ومبا نسبته 100 %«.
كام اعترب املندوب الجهوي للسياحة بالجهة أن مناطق عني دراهم 
وبني مطري وحامم بورقيبة وعني سلطان والفائجة تعّد وجهة سياحية 
وجهة  منها  لتجعل  املقّومات  كّل  متتلك  إذ  املنتوج  ومتنوعة  مميزة 
السياحة البديلة بصفة عامة والسياحة اإليكولوجية بصفة خاصة فهي 
تزخر بخصائص ومميزات ومدخرات سياحية وبيئية وإيكولوجية ثرية 

واملواقع  الطبيعية  باملناظر  للتمتع  الزوار  عديد  تستقطب  ومتنوعة 
اإليكولوجية وتعاطى نشاط امليش يف املسالك الغابية املتعّددة. 

مبادرات وبرامج
قال محدثنا إنه حرصا عىل تثمني هذا املخزون تعمل وزارة االرشاف 
كل  توفري  عىل  القطاع  يف  واملتدخلني  الجهوية  املندوبية  خاللها  ومن 
الهادفة  واملشاريع  والربامج  املبادرات  كل  لدعم  املالمئة  الظروف 
لتطوير السياحة بهذه الجهة عىل غرار اإلقامات الريفية واالستضافات 
العائلية واملخيّامت السياحية إىل جانب إدراج هذه املناطق الساحرة 
األسفار  وكاالت  قبل  من  املعتمدة  السياحية  املسالك  والخالّبة ضمن 
ملختلف  الرتويج  إطار  ويف  للجهة  سياحية  برحالت  للقيام  املربمجة 
مكّونات املنتوج السياحي بهذه الربوع يقوم الديوان الوطني للسياحة 
نقطة  الجهة  لتكون هذه  أسفار وإعالميني  باستضافة عدد من وكالء 
قارة يف الربنامج الذي يتّم إعداده للوفود ذلك أن السياحة اإليكولوجية 
تعّد منطا من األمناط السياحية الواعدة ومتثل عنرصا مهاّم يف املنظومة 
السياحية إذ تساهم بشكل إيجايب يف دعم االقتصاد املحيل فهي تحافظ 
وتحرتم الخصائص واملميزات اإليكولوجية للجهة فعني دراهم منطقة 
جبلية غابية حدودية وهي وجهة السياحة الخرضاء ومنوذجا للسياحة 
وإيكولوجيا  بيئيا  ثرّي  طبيعّي  مبخزون  تزخر  إذ  للجهة  اإليكولوجية 
وصحيا ويعد دعامة وسندا قويا للمشهد السياحي إذ يسهم يف تنشيط 

الحركة وإثراء العرض السياحي.
منتوج سياحي خصوصي

تتميّز الجهة مبنتوج سياحي خصويص ذي صلة بالسياحة الرياضية 
ومن خالل مجموعة من الرتبصات للفرق الرياضية من ذلك احتضان 
املركب الريايض الدويل املريج بعني دراهم خالل شهري جويلية واوت 
االحتياجات  ذوي  لرياضة  القوى  أللعاب  القطري  املنتخب  لرتبّص 
رياضيا   11 مبشاركة  مريحة  وأجواء  طيبة  ظروف  يف  وذلك  الخاصة 
واستعدادا أللعاب الباراملبية طوكيو اليابان مع اإلقامة بأحد نزل مدينة 

عني دراهم.
إطار  يف  أنه  بالجهة  السياحة  وأحبّاء  املنطقة  آهايل  محّدثنا  وبرّش 
املشاريع املربمجة والخاصة بقطاع النقل قّرر ديوان املعابر الحدودية 
بوزارة النقل تخصيص اعتامد قدره 21 مليون دينار لتهيئة معرب ملولة 
بطربقة وذلك ضمن دراسة اسرتاتيجية لتطوير كل املعابر عىل املستوى 
الوطني كام أن الرشكة الوطنية للسكك الحديدية التونسية حاليا هي 
يف طور القيام بدراسة إلعادة تشغيل الخط الحديدي رقم 2 الرابط بني 
بنزرت وطربقة عرب ماطر بكلفة جملية قدرها 661 مليون دينار كام تّم 
اإلذن إلقليم الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بالرشوع يف أشغال 
ربط املعرب الحدودي الجليل باملاء الصالح للرشب إىل جانب اشتغال 
كل من الرشكة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة الفنية للنقل الربي 
حاليا عىل ملّف مسار أنبوب الغاز وبناء مركز الفحص الفني للعربات 
جندوبة  والية  تزويد  ملرشوع  واعدة  آفاق  وجود  جانب  إىل  بطربقة 

بالغاز الطبيعي والذي هو اآلن بصدد الدراسة.

21 مليون دينار لتهيئة معرب ملولة - طربقة
االقتصادي  املشهد  مؤثثي  بني  من  جندوبة  بوالية  السياحي  القطاع  يعّد 
واالجتامعي الجهوي اعتبارا ألهميته يف الدورة التنموية وإذ عرف القطاع بعض 
االشكاليات منذ بداية الثورة لتتفاقم مع ما يعيشه العامل اليوم من وضع صحي 
بسبب تفيش فريوس »كوفيد 19« إال أن القطاع يبقى مهاّم يف املجال الحيوي 
وهو  العالقة  إشكالياته  بعض  لفّض  السلط  مجهودات  تعاضدت  إذ  التنموي 
ما أعاد حيوية القطاع خاصة خالل صائفة هذه السنة إىل جانب وضع برامج 

استرشافية مستقبلية للقطاع 
املرواين  عيىس  السيد  »الشعب«  التقت  وآفاقه  القطاع  واقع  عىل  وللوقوف 
إطار  يف  أنه  أفادنا  الذي  دراهم  عني   - بطربقة  للسياحة  الجهوي  املندوب 
النشيطة  الحثيث والحركة  السعي  السياحي بوالية جندوبة وضمن  االستثامر 
النزل  لوضعية  حلول  إليجاد  بطربقة  للسياحة  الجهوية  املندوبية  تبذلها  التي 
االقتصادية  الحياة  يف  األصيل  موقعها  تأخذ  حتى  تهيئتها  إعادة  قصد  املغلقة 
واالجتامعية والسياحية تسجل الجهة منذ يوم 15 سبتمرب الجاري أشغال تهيئة 
نزل الفرنان املغلق منذ سنة 2003 والتابع الرشكة السياحية الجديدة »الفرنان« 
والكائن مبدينة عني دراهم وتعّد هذه الوحدة الفندقية من أقدم نزل بالجهة 
مزدوجة  غرفة   34 تهيئة  األشغال  وستشمل   1907 سنة  تشييدها  تّم  حيث 
متعّددة  وقاعة  العذبة  باملياه  معالجة  ومركز  ومسبح  68 رسير  إيواء  بطاقة 
االختصاصات مع محافظة البناية عىل طابعها املعامري ومن املنتظر أن تفتح 
للعموم بداية من 16 سبتمرب من السنة القادمة مع توفري 36 موطن شغل قار.

* التقاه: منصف كرميي مندوب السياحة طبرقة-عين دراهم عيسى المرواني لـ»الشعب«:

يُنتظر إعادة تشغيل الخط الرابط 
بني بنزرت وطربقة 
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كلمة حق        

شعب الجبارين   
     

* النفطي حولة     

عىل  آل  الذي  الجبارين  شعب  إنه 
افتكاك  أجل  من  يقاوم  أن  نفسه 
أخطر  من  والتحّرر  الحّرية  يف  حقه 
عرفته  صهيوين  واستيطان  احتالل 
البرشية منذ القرن التاسع عرش. إنه 
الشعب املؤمن بافتكاك حقه يف بناء 
القدس  وعاصمتها  املستقلة  دولته 
إنها  الدنيا.  شعوب  ككل  الرشيف، 
عىل  سقطوا  الذين  الشهداء  وصيّة 

أرض فلسطني الطاهرة. أنها وصية الشيخ أمني الحسيني وعز الدين 
جورج  والحكيم  جهاد  وأبو  ياسني  والشيخ  مصطفى  وعيل  القسام 
حبش ورمضان شلح و يارس عرفات وأحمد جربيل وغريهم من قوافل 
الشهداء. إنه العهد والقسم الذي رضبه شعب الجبارين مع التاريخ، 
لفائدة  عنها  ليتنازل  فلسطني،  عىل  الربيطاين  االنتداب  جثم  أن  منذ 
ليفصل  املشؤوم،  بلفور  بصّك  صهيون  بني  واعدا  الصهيونية  الحركة 
املرشق العريب عن مغربه ضمن رؤية استعامرية امربيالية اسرتاتيجية، 
ويغتصب عنوة وبالقوة الغاشمة أرض شعب، ليستوطن فيها شعب 
بال أرض. انه الشعب الذي قدم وما زال يقدم قرابني الحرية والتحّرر 
منذ مجازر كفر قاسم وما قبلها وما بعدها يف صربا وشاتيال ويف جنني 
ويف غزة. إنه الشعب الذي قدم مئات اآلالف من الجرحى واألرسى عىل 
طريق الحرية والتحرر من العصابات اإلرهابية الصهيونية. إنه الشعب 
الذي يقف أطفاله يقاومون بالحجارة وبالسكني اإلرهابينَي الصهاينَة 
انه  االحتالل.  السالح، ومدعومون بجيش  أنواع  وهم مدّججون بكل 
ومزنجراته  العدّو  دبابات  أمام  أطفاله  يقف  الذي  الجبارين  شعب 
مسلحني فقط بإرادة التحّرر واملقاومة يحملون يف أيديهم حجرا. إنه 
الجمعية  وذاكرته  تاريخه  معه  يحمل  الذي  األرض  صاحب  الشعب 
والجامعية منذ آالف السنني مع الكنعانيني واآلشوريني. ويحمل فوق 
ذلك مفاتيح دياره التي سيفتحها رغم أنف االحتالل الصهيوين املدعوم 
من االمربيالية األمريكية والغرب والرجعية العربية، ولو بعد حني.                       
إنه الشعب الذي لقن وما زال يلقن العدّو عديد الدروس عىل درب 
النضال يف طريق الحرية والتحرر. وها هو درس األرسى يأتينا من سجن 
تحصينا.  وأكرثهم  ومراقبة،  حراسة  الصهيونية  السجون  أكرث  جلبوع 
أدوات  آخر  الصهيوين  العدّو  استعمل  السجن  داخل  الحركة  ولتأمني 
االتصال واملعلوماتية تطورا. ولكن رغم ذلك وبأدوات تقليدية بسيطة 
جدا سعى األرسى إىل الحصول عليها من خارج السجن كامللعقة وما 
والخروج من  النفق  الستة من حفر  األماجد  أرسانا  يف حكمها متّكن 
السجن. إذ عمد األرسى الذين عزموا وصّمموا عىل الخروج من السجن 
إىل حفر النفق، رغم هول املخاطر التي تنتظرهم. وليس ذلك إالّ من 
حفرالنفق  فقّرروا  أيديهم،  بني  التي  األغالل  وكرس  أرسهم  فك  أجل 
ولو بأظفارهم ونواجذهم. كل ذلك يف سبيل حريتهم أوال والتحاقهم 
باملقاومة، ومن جهة أخرى لتحطيم أسطورة األمن الصهيوين الذي ال 

ميكن اخرتاقه.
الخالص  يوم  تقريب  أجل  من  الحيلة  تعجزه  ال  الذي  الشعب  إنه 
رغم  الهزائم  أكرب  العدّو  لتلقني  األنفاق  استعمل حرب  لقد  الوطني. 
الحصار. بل واستعمل األنفاق والخنادق من أجل كرس الحصار. وقد 
استنزاف  أشكال  الحارقة كشكل من  الطائرات  وابتكر حيلة  استنبط 
والتحدي  النضال  أشكال  يبدع  ومازال  األرض.  يوم  يف  العدّو  قدرات 

والصمود ألبشع احتالل واستيطان عنرصي تطهريي عرقي بغيض.
وما لجوء األرسى الفلسطينيني إىل حفر النفق يف سجن جلبوع إالّ دليل 
النهايئ من  التحرير والخروج  القوية عىل  بإرادته  عىل تصميم شعبنا 
نفق سجن الصهيونية وغطرسة ووحشية املحتل الغاصب. ومن حرب 
حرب  إىل  الحارقة،  الطائرات  حرب  إىل  السكني،  حرب  إىل  الحجارة، 

األنفاق، ها هو شعب الجبارين كعادته يرسم خّط التحرير.

عميد املصورين الحبيب هميمة
يرتك الصورة حزينة

 
الحبيب  الزميل  وفاة  نبأ  اإلعالمية،  األرسة  تلقت  وحرسة  أىس  بكل 

هميمة، أحد صّناع ذاكرة الشعب التونيس عمالق التصوير الصحفي.
ابن  الثقافة  ودار  األنوار  دار  من  هميمة  الحبيب  مسرية  وانطلقت 
االحداث  أهم  ليوثّق  املايض،  القرن  سبعينات  بداية  مع  خلدون 

السياسية والرياضية والفنية من الغرفة السوداء آللة التصوير آنذاك.
أجمل  ملتقطا  التونسية  الربوع  مختلف  يف  بكامرياته  الراحل  تجّول 
الصور الصحفية والفنية. كام رافق الفرق الرياضية يف املحافل الدولية، 
وكانت صوره جواز سفر للتعريف بتونس، لعل أهّمها صوره للمنتخب 
الوطني لكرة القدم يف كأس العامل 1978، التي عربت عقودا من الزمن 

وال تزال خالدة إىل اليوم.
املهنية،  للقيم  ووفاءه  لعمله  واتقانه  الصورة  التقاط  يف  براعته  وبعد 
أطلق عليه اسم »عميد املصورين الرياضيني« تكرميا لتجربة عقود من 

االجتهاد والتوثيق واالحرتاف.
وقد التقط الحبيب هميمة آالف الصور والفيديوهات السياسية والثقافية والرياضية، مثلت أرشيفا وطنيا ملختلف املراحل واملحطات واألحداث 

الرياضية والسياسية والفنية التي واكبها.
وعايش الراحل تطور آالت التصوير ألكرث من 50 عاما، ليكون مبدعا يف استعامل آخر ما وصلت إليه تقنيات الصورة الصحفية.

ترجل، املرحوم الحبيب هميمة، أحد أبرز أعالم التصوير الصحفي واملؤرخني بالصورة والفيديو، تاركا لوعة يف قلوب العائلة الصحفية واالعالمية.
رحم الله عميد املصورين الصحافيني الحبيب هميمة وتقبله بواسع رحمته وغفرانه.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية قفصة
بلدية السند

إعالن طلب استشارة عدد 2021/10 خاص باختيار مكتب دراسات 
إلعداد الدراسات الفنية الخاصة بمراجعة مثال التهيئة العمرانية ملدينة 

السند وإعداد األمثلة العمرانية للمناطق املشمولة بالتوسع البلدي
 »tuneps« العمــومي القيام بطلب استشارة عىل الخط عرب منظومة الشــراء  تعتزم بلدية السند 
ملدينة  العمرانية  التهيئة  مثال  مبراجعة  الخاصة  الفنية  الدراسات  دراسات إلعداد  مكتب  اختيار  قصد 

السند واعداد األمثلة العمرانية للمناطق املشمولة بالتوسع البلدي.
فعىل مكاتب الدراسات املختصة والراغبة يف املشاركة تحميل ملف طلب العروض عرب منظومة الرشاء 

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

العارشة صباحا  الساعة  2021/10/22 عىل  لـ  املوافق  الجمعة  يوم  العروض  لقبول  أجل  آخر  ُحّدد 
.»10٫00«

.»tuneps« يغلق 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 عـىل الخط »tuneps« يوم 
22 أكتوبر 2021 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا »11٫00« وتقوم لجنة الفتح باالعالن عن نتائج فتح 

.»tuneps« العروض عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
تُقىص العروض الواردة:

ـ بعد آخر أجل لقبول العروض
ـ التي مل تتضمن وثيقة التعهد وجدول األسعار.

يبقى املشاركون ملزمني بعروضهم ملدة 120 يوما بداية من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
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* ناجي الخشناوي

بالحاممات،  الدويل  الثقايف  املركز  يستعد  حياة«،  »إرادة  شعار  تحت 
بلقاءات دار  العجرودي، الستقبال جمهوره  الطاهر  الذي يديره محمد 
املتوسط للثقافة والفنون، وهي تظاهرة جديدة لالحتفاء مبختلف أمناط 
املامرسة األدبية والفنية، وتأيت هذه الربمجة بعد أن تّم تأجيل مهرجان 
الحاممات الدويل الذي صنع طوال تاريخه الطويل موعدا لالحتفاء بالفن 

إعداد  تّم  وقد  السنوي،  ملوعده  املتعطش  جمهوره  مع 
املختلفة  والفنية  اإلبداعية  واملواعيد  من  مهّمة  برمجة 
لاللتقاء مجّددا بجمهور الفن والفعل الثقايف، والتي من 
املنتظر أن تحتضنها كّل من دار سيبستيان وجنان املركز 
الثقايف الدويل بالحاممات واملركز الثقايف نيابوليس بنابل، 

مع االحرتام الدائم للربوتوكول الصّحي.

* ثقافات... فضاءات...
سوف تشهد برمجة لقاءات دار املتوسط للثقافة والفنون 
 2021 ديسمرب  شهر  نهاية  غاية  وإىل  أكتوبر  من  بداية 
والرقص  املرسح  فنون  تشمل  اللقاءات  من  مجموعة 
واألدبية  الفكرية  واللقاءات  التشكيلية  والفنون  والشعر 
مع االنفتاح عىل مختلف مكونات فضاءات املركز الثقايف 
يف  املختارة  األثرية  املواقع  وبعض  بالحاممات  الدويل 
الجهة مثل موقع بوبوت األثري وبرج الحاممات الشهري، 
وستكون أوىل الفعاليات الثقافية، تجسيدا لعنوان »إرادة 
أكتوبر   09 يوم  ينتظم  الذي  الشعري  الحفل  الحياة«، 
املوافق لذكرى رحيل ألشايب مبشاركة أسامء متثل مالمح 
اللقاءات  لتتايل  املعارصة،  التونسية  الشعرية  للتجارب 
من  ومجموعة  املعارص  التونيس  املرسح  لقاءات  ومنها 
الفكرية من خالل تنظيم  العروض املرسحية، واللقاءات 

ندوات علمية...

وتريات  فنية...  إقامات   *
متوسطية

كام أعدت مؤسسة املركز الثقايف الدويل بالحاممات، خالل 
السدايس الثاين للموسم الثقايف 2021 جملة من املواعيد 
السنوي  الربنامج  يف  تتمثل  والتي  الفنية  والتظاهرات 
»وتريات  مللتقى  الثالثة  الدورة  وتنظيم  الفنية  لإلقامات 
متوسطية« إىل جانب تنظيم ورشات تطبيقية يف العزف 
ويف صيانة اآللة يكون يف شكل إقامة فنية مصاحبة لكامل 
أيام التظاهرة وبإرشاف أساتذة مختصني من تونس ومن 
دول املتوسط، كام سيتم تنظيم الدورة الرابعة لتظاهرة 
الفضاء  بخصوصيات  التعريف  قصد  للفنون«  »ديسمرب 
الثقايف ومميزاته املعامرية والطبيعية للمؤسسة باعتامد 

واملؤسسات  املدين  واملجتمع  الثقافيني  الفاعلني  مع  تشاركية  مقاربة 
والهياكل ذات العالقة والجاليات األجنبية املقيمة بجهة نابل عن طريق 
قصد  الحرفيني  عىل  الضوء  التظاهرة  هذه  تسلط  والرتويج،كام  العرض 
تشجيعهم والتعريف بهم، وكذلك االهتامم بالفاعلني الثقافيني من خالل 
توفري منصة متكنهم من الرتويج ألعاملهم الثقافية والفنية، وتعترب هذه 
التظاهرة محاولة لخلق تقليد ثقايف سنوي يسمح لجمهور املركز الثقايف 
باالطالع عىل تجارب ثقافية مختلفة عن طريق االكتشاف واملفاجأة، مبا 
توفره من مناخ عائيل ثقايف يجمع بني مختلف الرشائح العمرية وتتاح 
لهم الفرصة من خالل هذه الجولة يف املسلك الثقايف والسياحي الطبيعي 
والبيئي للمؤسسة، يف التعارف وتبادل الخربات يف مجموعة من املسارات 
الثقافية والبيئية والتكوينية التي تعرتض الزائر خالل جولته داخل فضاء 

املركز الثقايف.

* انفتاح، تنوّع، ثراء...
باالنفتاح والتنوع والرثاء،  بالحاممات  الدويل  الثقايف  تتميّز برامج املركز 
فربنامج لقاءات الشعر الذي سينتظم يوم 9 أكتوبر 2021 تحت شعار: 
الشاعر  والذي سيديره  الشايب«  القاسم  »أبو  لروح  تحية  الحياة  »إرادة 
الجمهور وعدد من  نافذة مرّشعة بني  الجاليص سيفتح  واملرتجم جامل 
الشاعرات والشعراء مثل فضيلة الشايب، آدم فتحي، عبد الجبار العش، 
فاطمة  القادر،  عبد  زياد  الوزير،  آمنة  السياري،  مربوك  سايس،  سامية 

كرومة، سلوى املستريي ورحيم الجامعي.
أما اللقاءات الفكرية، فستشمل عددا من الندوات واملعارض منها ندوة: 
راهن املامرسة الفنية يف تونس بني الجاملية واملواطنة. تنسيق وإعداد 
األستاذ هشام املسعودي والفنان توفيق الجبايل وذلك يومي 29 و 30 
»فوزية  للفنانة  التشكيلية  الفنية  التجربة  حول  وندوة   .2021 نوفمرب 
الهيرشي« يوم 25 ديسمرب 2021. وندوة حول الفن التشكييل يف تونس 
النشأة والتطور يوم 27 نوفمرب 2021. ويف إطار لقاءات الفن التشكييل 
املعارص سينتظم معرض للفنان التشكييل التونيس صادق قمش من 14 
إىل 27 نوفمرب 2021. ومعرض الفنانة األمريكية املقيمة بتونس جوهان 

مورنينغ من 02 إىل 17 ديسمرب 2021.
فنية،  إقامة  عىل  الفنية  لإلقامات  السنوي  الربنامج  سيشتمل  حني  يف 
الفرنكوفونية  سنة  إطار  )يف   YES BASKETBALL سعيد بن  ملحمد 
2021( من 11 إىل 18 نوفمرب 2021. وإقامة فنية، املزج املوسيقي بني 

الشعبي التونيس وااللكرتوين تأطري د. زهري قوجة مبساعدة محمد أمني 
الخالدي مع تربص يف تقنيات الصوت تأطري إبراهيم قفصية من 19 إىل 
التونيس  الشعبي  بني  املوسيقي  املزج  فنية،  وإقامة   .2021 نوفمرب   29
وااللكرتوين تأطري د.زهري قوجة مبساعدة محمد أمني الخالدي مع تربص 
يف تقنيات الصوت تأطري إبراهيم قفصية من 03 إىل 11 ديسمرب 2021.

* لقاءات الموسيقى التونسية
هو برنامج موسيقي فني سيقّدم تسعة عروض 
وتتوزع  التونسية  املوسيقى  ألوان  مختلف  من 
األثري  واملوقع  سيبستيان  دار  بني  العروض 
وستنطلق  سيبستيان،  دار  وحدائق  بوبوت 
هذه اللقاءات يوم 01 أكتوبر 2021 »الّديوان« 
مبشاركة الفنانني هشام سالم، خميس الجاليص، 
وليد الصالحي، عبد الرحامن الشيخاوي )إرشاف 
أكتوبر   04 ويوم  قوجة(،  زهري  د.  موسيقي 
أمني  محمد   QUATUOR SINFONIAعرض
القاسمي، يليه حفل يارس الجرادي يوم 05 ثم 
نوال غشام يوم 07 ثم عرض »دنيا« ملحمد عيل 
ثم   10 يوم  الحمداين  ودرصاف   08 يوم  شبيل 
عرض وناس خليجان«LE DUO« يوم 20 يليه 
التونسية  األغنية  ذاكرة  »من  موسيقي  عرض 
الباجي  الدين  ونور  املهدي  منري  األول«  الجزء 
 22 يوم  العروض  لتختتم   21 يوم  بالعيد  وعليا 
األغنية  ذاكرة  »من  موسيقي  بعرض  أكتوبر 
التونسية الجزء الثاين« عدنان الشوايش والشاذيل 

الحاجي واميان بن محمد.

* لقاءات المسرح التونسي
املرسحية  األعامل  من  منتخبة  إضاممة  تضّم 
الجمهور  سيتابعها  عرشة  وعددها  التونسية 
دار  ومبسبح  بنابل  نيابوليس  الثقايف  باملركب 
التايل:  النحو  عىل  العروض  وتتوزع  سيبستيان 
اليحياوي  لعيل  أكتوبر »سوق سوداء«   02 يوم 
انتاج مركز الفنون الركحية والدرامية بتطاوين، 
الدرامية  الفنون  ملركز  »طروف«   05 ويوم 
»للرجال  مرسحية   06 ويوم  بنابل  والركحية 
فقط« لنجوى ميالد يليه يوم 07 »أليس يف بالد 
العجائب« لفقيد املرسح مكرم نصيب، ثم »قرص 
السعادة« يوم 08 لنزار السعيدي، تليها مرسحية 
ويوم   ،09 يوم  الرحي«  »قلب  املفتاحي  دليلة 
10 مرسحية »عقاب جواب« ملحمد عيل سعيد 
الوهايبي  لحامدي  »الروبة«  ويوم 11 مرسحية 
تليها يوم 12 مرسحية »شياطني« آلمال الفرجي 
لتختتم العروض املرسحية يوم 13 مبرسحية »ذاكرة« لسليم الصنهاجي.

* لقاءات الكوريغرافيا
 03 يوم  األول  اثنني،  موعدين  عىل  فستقترص  الكوريغرافيا  لقاءات  أما 
أكتوبر بعرض أميمة املناعي Hammamet en fête وسيكون بحدائق 
أكتوبر   06 يوم  وسينتظم  روين  ملروان  الثاين  والعرض  سيبستيان،  دار 

بربج الحاممات.
الثقايف  باملركب  نوفمرب   05 يوم  تنشيطية  عروض  تنظيم  وسيتّم  هذا 
نيابوليس بنابل: »فارس املدينة« لعياد معاقل و»بانتالوين يتجول« لفارس 
العفيف، كام ستنتظم ثالث ورشات متنوعة األوىل ورشة الرقص املرسحي 
ينشطها عامد جمعة والثانية ورشة صنع األقنعة يديرها محي الدين بن 

عبد الله والثالثة ورشة فّن املمثل يرشف عليها وحيد العجمي.

المركز الثقافي الدولي بالحمامات: 

إرادة الحياة... مشكاة الفنون واإلبداع
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الحوار األدبي

* األديبة والناقدة واإلعالمية والقاصة هيام الفرشييش 
أنت من املبدعات التونسيات صاحبة اإلنتاج الغزير. 
لو نعود بك إىل البدايات كيف جئت إىل هذا العامل؟
الراحلة  األديبة  ألتقي  جعلتني  وحدها  الصدفة   -
نصويص  عن  فحدثتها  قليبية.  يف  سليم  فاطمة 
بعائلتي  اتصلت  فأعجبتها،  اإلبداعية. قرأت بعضها، 
ثم  الكتابة،  عامل  يف  مستقبال  يل  أن  لوالدي  لترشح 
رئيس  وحدثت  بالوردية  القصة  لنادي  أخذتني 
العرويس  محمد  الراحل  الكبري  األديب  النادي 
املطوي عني. وهناك قرأت نصويص ضمن الورشات 
األسبوعية بحضور وتحت محك نقد أدباء معروفني. 
لصحف  األدبية  الصفحات  بعض  راسلت  ذلك  بعد 
متنوعة، وخضت معركة نقدية عىل الصفحة األدبية 
لجريدة البيان. فارتأى الدكتور عبد الرزاق الحاممي 
املرشف عىل صفحة اإلبداع وقتها أن أعزز الصفحة 
األدبية باملقاالت النقدية ملختلف النصوص الصادرة 
رزوقة  يوسف  الشاعر  التقيت  ذلك  بعد  بالجريدة. 
الصحافة  لجريدة  الثقايف  امللحق  عىل  املرشف 
»ورقات ثقافية« يف مهرجان بن عروس، حدثته عن 

تباعا. بعد ذلك  اإلبداعية  كتابايت، فنرش يل نصويص 
سافرت إىل سكوتلندا لدراسة اللغة األنجليزية. وحني 
القارة يف امللحق  النقدية  عدت أصبحت من األقالم 
مادة  من  استفاديت  ولعل  ثقافية«.  »ورقات  الثقايف 
كتابايت  جعل  ما  سكوتلندا  يف  اإلبداعية«  »الكتابة 
تأخذ مسارا فنيا مختلفا. فانطلقت يف نرش نصويص 
فشجعني  التونسية.  الثقافية  املجالت  يف  القصصية 
وقتها األديب أحمد ممو ونرش يل يف مجلة »قصص«. 
الربيعي  مجيد  الرحامن  عبد  األديب  شجعني  كام 
انطلقت يف  ثم  الثقافية،  الحياة  فنرش يل يف »مجلة 

النرش يف مجالت ثقافية تونسية وعربية.
* يقول درويش القهوة هي المرأة 
والمرأة هي الحب. والحب هو المرأة. 

وأنت امرأة مبدعة والكتابة األم وأوجاع 
تصلب على األوراق؟

للمبدع  الداخلية  الحالة  يعكس  ألنه  مهم  سؤال   -
الوجع  حاالت  خرب  حقيقي  مبدع  إالّ  يطرحه  ولن 
كوسيط  اإلبداعي  النص  مع  يتعامل  ومل  والحلم. 
لغوي مجرد عن شعور صاحبه وأفكاره وكأنه لقيط 
صناعي ال روح فيه، تتوفر فيه جملة من الخصائص 
تسهل  التي  املثريات  من  والقهوة  الدقيقة.  التقنية 
املبهمة  والتصورات  الكامنة  األفكار  احتضان  عملية 
حدسية  تجليات  وعن  روح  عن  الباحثة  الغامضة 
وتدل  اإللهام  تثري  كاملرأة  فهي  اقتناصها.  تحسن 
عىل الجوانب الخصبة يف الروح كمن يحمل حليب 
الوجود وماء الحياة الذي ننهل منه. فهي التي تلبي 
يف  املتكررة  والرغبات  اإلبداعية  املتعة  إىل  الحاجة 
االرتواء كلام رنت أجراس اإلبداع. اإلبداع منك وفيك 
ويتكون داخلك، يف ذهنك، يف مواقفك، يف تحديك، 

تأملك وتصورك،  يف رفضك، يف معاناتك، يف لحظات 
يف بوارق ملعات الوحي، ولكنه يتجاوز البعد التلقايئ 
أو التعبري اآلين إىل متثالت تختمر يف العمق، لتتشكل 
وأدوات  القارئ  بثقافة  مستعينة  معينة  بطريقة 
مجرد  إبداعي  أثر  تقيص  يف  ميعنون  ومن  الفنية. 
أن  مبجرد  والتلقايئ  بالعفو  يصفونه  بل  روحه،  من 
كمن  ورؤاه  ذاكرته  بصور  عالقته  إىل  أشار  صاحبه 
يتحدث عن زرع كائن نقدي صناعي يف نص حي.. 
فال نص إبداعي يتمخض دون شعور بالقلق والتوتر 
الناقد  ولكن  الواقع.  بسطوة  والشعور  والغموض 
النص  داخل  الحالة  هذه  اكتشاف  بإمكانه  العميق 
الصور  بعض  عن  الباحث  النفيس  كالطبيب  فهو 
اللغة وكشف  والكلامت وأسباب االضطهاد وطبيعة 
الرموز. فاملبدع ليس ذلك الحريف الجالس عىل كريس 
وثري مسرتيح يحسن الجلوس الثابت بل هو شخص 
الفرشاة  إيقاعه ويحسن رضبات  يرتب  حريك، قلق، 
والتعبري عن موسيقى الروح ألنه يحمل املتلقي إىل 

عوامله ويؤثر فيه من خاللها. 
* أشرعتك مبحرة دائما في مملكة اإلبداع 

التونسي. وسافرت إلى الشرق والغرب. 
كما سافرت مجموعاتك القصصية، وسفر 

اإلبداع متعة هل لك أن ترسمي لوحة 
باأللوان لهذه التجربة الثرية؟

- سفري إىل بلدان أوروبية أو عربية، وسفر نصويص 
أوروبا  مثل  مختلفة  قارات  إىل  والشعرية  القصصية 
واسرتاليا وأمريكا ال يسريان يف االتجاه نفسه. بحيث 
وحضارات  بلدان  واكتشاف  للمتعة  كان  سفري  أن 
عريقة كنت أحلم بزيارتها. فمن منا مل يحلم بزيارة 
األمكنة  وزيارة  والفلسفة  والعلم  الفكر  بلد  اليونان 
التي ارتبطت بها أساطري عديدة. أو بريطانيا العريقة 
مبوروثها الفني والشعري وتراثها الرومانيس وقصورها 
من  املطلة  البداوة  تلك  حيث  األردن  أو  العالية، 
مساء  امليت  البحر  أمام  والوقوف  التاريخ  مغاور 
ملشاهدة كتلة بانورامية من األضواء تسقط يف البحر 
عن  القدس  ومشاهدة  صمته،  يف  املنطوي  الساكن 
بعد، أو زيارة البرتاء حيث الغرف املبنية يف الصخر.. 
خالل  من  سافرت  فقد  وأقاصييص  نصويص  أما 
أمريكا  بعد مثل  أزرها  بعيدة مل  بلدان  إىل  الرتجمة 
يل  أضافت  خاصة  سفرات  فهناك  وكندا..  واسرتاليا 
ولنصويص ملا تتميز به تلك البلدان من خصوصيات 
لهويتها  حافظة  راسخة  وتقاليد  وتاريخية  طبيعية 
أخرى.  لقارات  لوحدها  نصويص  وسافرت  الثقافية. 
أما اللّوحة التي ترتسم يف ذهني يطغى عليها اللون 
األخرض يف أوروبا، تزخر بشالالت املاء وزرقة البحار 
واألرخبيالت والطرق الجبلية، تتمرأى من خاللها آثار 
املايض والكنائس العتيقة. ويتقلص الغطاء الطبيعي 
تصاميم  وتحرض  الرشقية  املدن  طرق  يف  ويضمر 
العربية  املدن  أّن  أشعر  بالحجر.  املبنية  العامرة 

قريبة إىل األرض والحجر والرتاب، بينام املدن الغربية 
تطهر  واملطر  بالغيوم  دامئا  حبىل  سامؤها  ساموية. 
الظل  باستمرار، ولكن يطغى عليها  األرض وتسقيها 
وهج  فيها  ينعكس  العربية  املدن  عكس  الغامض 

النور الساطع.
* هل يمكن الحديث عن الكتابة في 
صيغة المؤنث وأي عالقة بين الكتابة 

والجندر؟
تقسيام  األديب  النص  تقسيم  املوضوعي  من  ليس   -
جنسيا ووضع حدود للنص اإلبداعي الذي يرفد من 
واملجتمع،  الذات  وتجارب  واملعارف  والثقافة  اللغة 
غري أن ال وعي األنثى قد ينعكس يف نصوصها التي 
الراسخة.  التجارب  وبعض  الذاكرة  صور  من  تنهل 
وأبرز ما مييز نصوص املرأة هيمنة الذات وهي تطلق 
طاقاتها الباطنية للتعبري عن حلمها، من خالل غلبة 
الرمز للكشف عن التفكري الرسي، وهو مبثابة انتقال 
األفكار  تتضح  حيث  الوعي  اىل  الالوعي  من  سلس 
عرب تفكيك الشفرات الحلمية. فام زالت حرية املرأة 
محددة بالبيئة االجتامعية والقيم الذكورية السائدة، 
أن  رغم  الرموز  وراء  يتخفى  األنثوي  النص  زال  وما 

املرأة مل تعد تتخفى وراء أسامء وهمية. 
* بحكم معرفتك الجيدة باملشهد الثقايف التونيس من 
خالل إرشافك عىل عديد الندوات. والنوادي املختصة. 

كيف تقيم املبدعة هيام الفرشييش الواقع الثقايف؟
التونيس دينامييك ومتحرك، وزاخر  الثقايف  - املشهد 
التجديد والتجريب، ومنفتح دامئا عىل  مبيكانيزمات 
للتشبيب  قابل  وهو  واملنفلتة،  الجديدة  اإلبداعات 
املامرسات تحاول  أن بعض  الفنون، غري  يف مختلف 
التي  املجموعات  من خالل  اإلبداعي  املسار  توجيه 
أي  دون  بعينها  وأعامال  أسامء  تفرض  أن  تحاول 
ضوابط موضوعية أو أخالقية، فتغمط بعض التجارب 

وتهملها وتضيّق عليها وتربز أخرى أقّل قيمة.
* الكتابة التزام بقضايا المجتمع والوطن 

والتزام بجماليات اإلبداع وأن األمن 
الثقافي اليقل شأنا عن األمن الوطني 

والغذائي لكل مجتمع مما يقتضي العمل 
على تحصين العقول واألنفس واإلرادات 

واألذواق. أين دور المبدع خاصة أمام 
هجوم دعاة التجهيل والتكفير والفكر 

الظالمي؟
ونور  القبح،  ضد  الجامل  صوت  رأيي  يف  املبدع   -
الفكر ضّد ظالم الجهل والخرافات والشعوذة وتجار 
الدين. املبدع ال ينطق إال لغة النقد ضّد ما يطمس 
ال  أن  وعليه  وكرامته.  للحرية  وتوقه  اإلنسان  روح 
ينترش  التي  العصيبة  الفرتات  يف  دوره  عن  يستقيل 
وأن  عديدة.  مسميات  تحت  والقهر  الظلم  فيها 
يكون  وأن  الحكمة.  أصحاب  إىل  لتصل  يعيل صوته 
منطلق ذلك فكره ال غري. فهو ال ميثل أي جهات أو 
منظامت أجنبية وال يحركه املال املتدفق وال إغراءات 
هذا أو ذاك. ومواقف املبدع ال تنبع فقط من خالل 
وآرائه  مقاالته  خالل  من  ولكن  اإلبداعية،  أعامله 
زاغوا  كلام  القرار  أصحاب  نقد  خالل  ومن  ورفضه، 
عن دورهم الوطني، ووظفوا الوهم اإليديولوجي من 
أجل السيطرة والظلم واالضطهاد واالحتكام لألجنبي 
املنظمة  والجرمية  والعنف  الدين  استغالل  وخاصة 
إىل  وطنه  بقضايا  التزامه  مترير  ثم  القيم.  وتزييف 
من  الثقافية  هويته  لتحصني  وذلك  اإلبداع  فضاء 
خالل جامليات فنية وتقنية يف معالجة هذه القضايا 
االخرتاق.  من  الذات  وتحصني  الحارقة  الوطنية 
مختلف  يف  النضايل  الخط  عىل  كنت  وشخصيا 
املحطات التي عانت فيها تونس من الوزر السيايس. 
ومقااليت  الرنانة.  السياسية  بالشعارات  أنخدع  ومل 

الظلم  ذروة  يف  كتبت  اإلبداعية  وكتابايت  الصحفية 
والفساد والتبعية لألجنبي. من السهل الحديث عن 
اللغة الجوفاء ال تعكس  دور تنويري للمبدع ولكن 
إرادة املبدع يف الخروج من بوتقة اآلخر الذي ميثل 
مبدع  من  وكم  واملناصب.  والجاه  واملال  السلطة 
وقبض  الدويل  األخطبوط  داخل  انضوى  تنويري 
وادعى أنه يتصدى للجهل. عليه أن يكون حرا وسيد 
الحرية  قيم  وتأسيس  التنوير  معركة  ليخوض  نفسه 

والجامل. 
* يعاني المشهد الثقافي الوطني من 
التهميش واإلقصاء والمحاباة والجوائز 

الكاذبة. أين المبدعة هيام الفرشيشي 
في هذا المشهد؟

بالقهر ألن  بالشعور  املبدعني  - لألسف يعاين أغلب 
قدموه  ما  يضاهي  ال  الثقايف  املشهد  يف  وجودهم 
وميزات إبداعهم. ولكن هذا لن يثنيهم عن مواصلة 
مقياس  أن  يدركون  وهم  الثقايف  والحراك  اإلبداع 
وأن  األشخاص.  إىل  النصوص  يتجاوز  غالبا  االعرتاف 
هناك لوبيات تحرك املشهد الثقايف ولها أذرع داخلية 
وخارجية. وهي التي تسيطر عىل لجان التحكيم، أو 
تحاول  اللوبيات  بآخر. هذه  أو  بشكل  فيها  تتدخل 
مبدعني  حق  يف  وتجحف  غريها،  دون  أسامء  فرض 
تحركها  التي  املجموعات  هذه  داخل  ينضموا  مل 
مبنطق  اإلبداع  مع  وتتعامل  واملصالح،  األيديولوجيا 
مواقفه  أن  املبدع  يدرك  أخرى  جهة  من  الغنيمة. 
الوطنية وانحيازه لهموم وطنه  القضايا  املبدئية من 
للذين  مناهض  سيايس  كموقف  عليه  يحسب  قد 
أو  الجمعيات  عرب  أجنبية  جهات  من  يتمعشون 
ذلك  ومع  النافذة.  املسيسة  الثقافية  املؤسسات 
بهذه  معنية  وغري  اإلبداع،  تواصل  الفرشييش  فهيام 
يف  اهتامم  محل  نصوصها  وجدت  وقد  التكتالت، 
وليس  أخرى،  بلغات  ناطقة  كربى  عاملية  مجالت 
تدرك  وهي  إبداعها،  غري  عنها  يدافع  من  وراءها 

حقيقة الوهم من الحقيقة يف كل هذه العجعجة.
* يشتكي بعض الشعراء وكتاب 

السرد في تونس من توجه أغلب النقاد 
والجامعيين التونسيين الكتابة عن 

األدب العربي المشرقي، أهذه الظاهرة 
عادية أم ألن االبداع المشرقي أفضل من 

اإلبداع التونسي؟
الذي راودين بقوة حني دخلت غامر عامل  السؤال   -
التونيس واملرشقي، وشعور  بني  التمييز  الكتابة هذا 
الناقد التونيس بدونية الكتابات التونسية. فرياها حينا 
تلقائية  أو هي  النضج،  يعوزها  أو  طريقها،  تتلمس 
مكررة،  ممجوجة،  جاهزة،  أحكام  وهي  عفوية. 
تحاول تقزيم نصوص قادرة عىل املنافسة العاملية لو 
وقع االهتامم بها نقديا والتعريف بها، وترجمتها. من 
جهة أخرى تسعى املؤسسة النقدية إىل فرض بعض 
إىل  فيلجأ  تخفى.  ال  ايديولوجية  ألسباب  التجارب 
التمييز مع سبق اإلرصار وإىل مركزة اإلبداع. لألسف 
هناك قلة هم النقاد الذين يقيمون األدب مبوضوعية 
اختيار  يف  والتعسف  والنزوات  األهواء  عن  بعيدا 
أسامء دون عينها. وسبب ذلك حسب رأيي سيطرة 
الخليجية.  وخاصة  املرشقية  واإلعالم  النرش  لوبيات 
املال  قوة  من خالل  العريب  األدب  توجه  التي  فهي 
نرش  دور  خالل  من  الثقافة  اخطبوط  يف  وتحكمها 
البلدان وتكوين عالقات  التغلغل يف كل  قادرة عىل 
معقدة تجعلها مدينة لها تدور يف مسارها. ماذا لو 
تجرد الناقد من األبوية املفروضة عليه واهتم باألدب 

التونيس والشعر التونيس... 

  املشهد الثقايف التونسي ديناميكي ومتحرك، وزاخر بميكانيزمات التجديد 

املبدعة هيام الفرشييش هي صوت من أهم وأنشط املبدعني التونسيني. روائية غزيرة اإلنتاج 
وناقدة وإعالمية تتقن عديد اللغات. ناشطة حيث يكون اإلبداع تكون واإلبداع عندها 

حياة. مؤسسة ومرشفة عىل بيت الرسد بدار الثقافة بن عروس. مرشقة دامئا ومسافرة أحيانا. 
ومستقرة يف الحلم برواية الروايات. 

التقت بها جريدة الشعب فكان هذا الحوار.

* حاورها: أبو جرير  الكاتبة هيام الفرشيشي لـ»الشعب«:

ما زالت حرية المرأة محدَّدة بالبيئة
 االجتماعية والقيم الذكورية السائدة
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* حسني عبد الرحيم    
الوبايئ والذي بسببه تّم إلغاء معظم  التأكد من انحسار الخطر    بعد 
األقل وتسبب ذلك ىف متاعب جّمة  الثقافية منذ عام عىل  التظاهرات 
املرسح،  او  للسينام  لإلنتاج سواء  الكامل  التوقف شبه  للفنانني وكذلك 
وتوفر  باللقاح  السكان  من   %  50 حوايل  تحصني  من  التيقن  وبعد 
اصبح  الثقافية  الفضاءات  مرتادي  كل  تلقيح  من  يسمح  ملا  اللقاحات 

من املمكن البدء يف فتح املجال لعودة التظاهرات الثقافية 
فقط  ليس  الذي  للسينام  قرطاج  أيام  رأسها  عىل  والتي 
وسيلة  أيضا  ولكنه  السابع  الفن  بعامل  لالتصال  مهّمة  قناة 
مهّمة للرتويج السياحي والتجاري وخاصة يف مركز املدينة 
الذي متلؤه الشبيبة باآلالف ملشاهدة احدث االفالم وكذلك 
مئات من السينامئيني والصحافيني من كل بقاع االرض وهو 
باالضافة إىل ذلك فرصة ذهبية للمناقشة وتبادل اآلراء ىف 
وتختتم  أكتوبر   30 من  تبدأ  والتي  والثالثني  الثانية  دورته 
السيناميئ  يرتأسها  والتي   2021 نوفمرب   6 السبعة يف  أيامه 

املخرضم رضا الباهي.
بدأ العد التنازيل اليام قرطاج السينامئية بإعالن لجنة اختيار 
األفالم التونسية التي ستشارك يف املسابقات املختلفة والتي 
جامعيني  وكذلك  سينامئيني  من  مكّونتان  لجنتان  اختارتها 

وهي موزعة كااليت:
34 فيلام قصريا موزعا كالتايل:

29 فيلما روائيا قصيرا
5 افالم وثائقية قصرية

وقد أفضت نقاشات اللجنتني املستقلتني للمسابقات الرسمية 
إىل اختيار األفالم التالية:

مسابقة األفالم الروائية الطويلة:
1/ عصيان/ إخراج جيالين السعدي/ 

JS Productions و MADBOX إنتاج
2/ مجنون فرح/ إخراج ليىل بوزيد/ 

Blue Monday Productions انتاج
3/ فرططو الذهب/ إخراج عبد الحميد 

S V Pو Shkoon Production بوشناق/ إنتاج

مسابقة األفالم الروائية 
القصيرة:

Amil� A 1
car Films

2/ يف بالد العم سامل/ إخراج سليم بالهيبة/ انتاج 
KO Productions

 ÈME GENRE 3 3/ سواد عينيك/ إخراج طارق الرسدي/ انتاج

PRODUCTION

مسابقة األفالم 
الوثائقية الطويلة:

1/ »حالل سينام«/ إخراج أمني بوخريص/ 
Aljazeera Documentary Chan�  ننتاج

Donia films و nel
2/ »أيب، فيَم أفنيت شبابك؟«/ إخراج أكرم 

 Aljazeera Documentary عدواين/ إنتاج
Channel

3/ مقرونة عريب«/ إخراج ريم متيمي/ إنتاج 
NOMADIS IMAGES

مسابقة األفالم الوثائقية القصيرة:
Libre Produc�A 1

tion
JS Productions 2/ يا عم الشيفور/ إخراج بيّة املظفر/ إنتاج

وسيتّم الحقا اإلعالن عن قامئة االفالم التونسية التي ستتّم برمجتها يف 
األقسام الرسمية خارج املسابقات للمهرجان من بينها »عروض خاصة« 

و»نظرة عىل السينام التونسية«.

* شمس الدين العوين     

يف هذا السفر املفتوح عىل األكوان مثة موسيقى باذخة وتلوينات شجية 
كاألصوات ونظر باتجاه األقايص حيث العنارص والتفاصيل عناوين شتى 
للقول بجواهر الدواخل..وهل يف الدواخل غري الكنه والخالصة والينابيع..

هي فسحة الذات وهي تبتكر قولها املخصوص تجاه العوامل واآلخرين 
بكثري من شجن الوقت وحرقة األمكنة... هكذا هو الذهاب يف دروب 
الفن... رضب من الدهشة والفرح واالنتشاء تقصدا ملا به تسعد الذات 
وهي ترسم صور غنائها يف ثنايا شتى... ثنايا يف الحياة وما فيها من جهات 

يغمرها الشعور واألحاسيس والذوق والبهاء..
يف تلوينات هذا الفن املتعددة يتخري البعض نهجا مخصوصا لنحت ما 
ينطبع من الفعل الشغوف الذي يجمع املرتوك واملهمل وامللقى خارج 
دورات العمل والفعل والنفع ليصبح يف دور فني جديد وفعل جاميل...

أخرى  قيمة  للقيمة...  نحتا  املهمل  تجاه  الوظائف  استعادة  لعبة  إنها 
وذلك وفق جامليات يف الرتكيب والتأليف الجاميل املبتكر... هي نظرة 
متجّددة للفنان املبدع تجاه كل يشء.. كل يشء لديه متاح لجامل آخر... 

مغاير ومختلف... متجّدد ومحبذ...
الخالصة... والخالصة  العنارص واألشياء وصوال إىل  لعبته مع  هكذا هي 
الفنية الجميلة يف لون فّنّي يطلب الكثري من العمل  هنا هي املغامرة 
والصعوبة والدأب الشديد... خالل تجربته مع الفنون التشكيلية... كان 
شغفه بيّنا بفن إعادة التدوير )الرسكلة(... حتى يبتكر اعامال فنية ممتع 
الطالعة  للموسيقى  فكيف  إنجازها...  مراحل  وممتعة يف  اليها...  النظر 
كيف  وغريها...  ميكانيكية  قطع  ومهمالت  بقايا  من  قُدت  قيثارة  من 
امليكانيكية املستعادة خاللها  التحفة  املنبثقة من هذه  لهذه املوسيقى 
بعنوان  هي  جديدة...  جاملية  وظيفة  ضمن  مختلفة  قطع  وظائف 
اإلنجاز حيث  والنزف... من تعب ومراحل وصعوبات  والعزف  الجامل 
الفنان ومتعة النزف... ليكون الوصول اىل الجامل والروعة... عزف بعد 

نزف... قيثارة الروح واأللق الجاميل...
وغري القيثارة أعامل وهيئات فنية أخرى متعددة ومختلفة... هي عصارة 
العمل يف هذا السفر املفتوح تجاه االبداع... فنان جاء من جهة رائعة 

الجامل بتونسنا.. جاء الفتى الفنان الحامل... من تواريخ أندلسية قدمية.. 
العالية.. كان صاحبنا يشهر حلمه  ببنزرت.. من  بهيج وساحر  من علّو 

وهو ينظر باتجاه اآلفاق.
القادمة.. تجربة فنية  املفتوحة عىل عناوينها  التجربة  نلج عوامل  هكذا 
يخوضها الفنان التشكييل فتحي سعيدان وهو الذي ينشط يف املجاالت 
الفنية بني تونس وبنزرت وكانت له مشاركات متعددة يف معارض فنية 
واملعرض  رقش  ملجموعة  الخاص  املعرض  مثال  منها  وجامعية  فردية 

نوادي  أدار  كام  بقمرت...  صديقة  بفضاء  الجامعي 
مؤخرا  له  وكانت  الثقافة..  بدور  التشكيلية  الفنون 
الدويل  السمبوزيوم  ضمن  وناجحة  مميزة  مشاركة 
الرابطة  قبل  من  ببنزرت  املنتظم  آرت«  »أندلسية 

التونسية للفنانني التشكيليني ومبشاركات عربية.
 ...« يقول  ونشاطه  تجربته  وعن  هذه  إطاللته  يف 
فتحي سعيدان فنان تشكييل اختصاص نحت، تجربتي 
املعارض  مجموعة  خالل  من  تنطلق  التشكيلية 
الجامعية مع هياكل وطنية للفنون التشكيلية ومنها 
مع جمعيات ثقافية، ايضا من خالل عديد التظاهرات 
أنا  والوطني  الجهوي  املستوى  عىل  السيام  الثقافية 
وكان  بتونس  الجميلة  للفنون  العايل  املعهد  خريج 
الطريق  يل  خّول  االختصاص  هذا  نحت،  اختصايص 
ميدانية من  تجارب  الخوض يف  اىل  يف مرحلة الحقة 
خالل تزويق الفضاءات مثل املقاهي والنزل واملنازل 

cascade artifi�    بعض األحيان من خالل إنشاء الشالالت االصطناعية
cielle كذلك الرسم عىل الجدران وبيع منحوتات تقوم عىل تقنية القولبة 
وهو  )الرسكلة(  التدوير  إعادة  بفن  شغفي  كان  الحقة  مرحلة  يف  ثم 
التي خولت يل  اللحام  تقنية  بتعلم  قدرايت  من  التطوير  اىل  دفعني  ما 
انجاز منحوتات تعتمد بالكامل عىل مواد معدنية حديدية لكن يف بعض 
األحيان اضيف إليها مادة الرجينة )résine( لتعطي بعدا نظريا للقارئ 
 technique( تسّمى  وهي  املستعملة  املواد  عىل  التعرف  خالل  من 
ليشء  تصلح  ال  خردة  مبثابة  هي  املستعملة  املواد  أن  mixte( صحيح 

يف نظر البعض حيث كنت )يف بدايايت( يف كل مرة أذهب إىل امليكانييك 
أو بائع الخردة و)السيكليست( وأقوم بجمع القطع امليكانيكية التالفة 
فكانوا يستغربون مني ومن مدى صالحياتها ثم بعد اطالعهم عىل قدريت 
وأصبحت  به  أقوم  ما  يقدرون  أصبحوا  الفنية  أعاميل  يف  توظيفها  عىل 
بعض املحالت تكدس يل الخردة خصيصا... أرى أنه يجب أن يكون فن 
التدوير ثقافة وطنية تفيض اىل الحد من النفايات وذلك من خالل الرتكيز 
عىل األطفال والشباب والتكثيف من الورشات داخل املعاهد واملدارس 
ودامئا  املخلفات..  مع  التعامل  بثقافة  للتعريف 
كنت أريد أن أجعل من الخردة التالفة يف أعاميل 
التشكيلية مصدر إعجاب وتأمل أريد أن أعطيها 
تلك  كانت  أن  بعد  الناظر  ترّس  جميلة  صورة 
فتارة  الصدأ  ويغطيها  تالفة  امليكانيكية  القطع 
اآللة  لهذه  لحبي  القيتارة  آلة  اشتغايل عىل  كان 
وحبي للموسيقى فكنت يف كل مرة هند إنجازي 
أجد  القيتارة ألين  أعزف عىل  التشكيلية  ألعاميل 
فيها نوعا من أنواع التأمل والتذوق وهي فسحة 
الفني..  العمل  إنجاز  مراحل  فيها  أتأمل  زمنية 
كذلك جعلت من الخردة محورا لعديد املواضيع 
عمل  خالل  من  الحرية  عىل  اشتغلت  حيث 
كذالك   )délivrance( وعمل   )l›affranchi(
اشتغلت عىل ظواهر إنسانية منها الترشد وكان 
عنوان العمل املترشد )SDF(... كذالك كانت يل 
العالية  تجربة ميدانية من خالل إنجاز مجّسم مبدينتي ومسقط رأيس 

من والية بنزرت...«..
مسار فني فيه املغامرة واالبتكار واإلبداع ونهج ملّون بشغف فني وذات 
حاملة ديدنها الذهاب عميقا يف دروب اإلبداع نحتا للفرح والجامل وقوال 
بالعذوبة.. نعم من األشياء الصلبة واملعادن وغريها يبتكر فتحي سعيدان 
وجامل..  شتى...  بهاء  حاالت  بها  فنية  وأعامال  رائقة  تحفا  العالية  ابن 
نعم من األشياء الصلبة املعادن وعنارصها .. تأيت العذوبة.. انه الفن يف 

عناوينه الدالة.

عودة للمهرجانات الثقافية

أيام قرطاج السينمائية، كيف ستكون العودة؟

في تجربة الفنان التشكيلي فتحي سعيدان: 

أعمال فنية مبتكرة ضمن فنون إعادة التدوير )الرسكلة(  
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وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية جندوبة

إعالن 
مناظرة خارجية

تعتزم بلدية الخاميرية فتح مناظرة خارجية النتداب عدد 02 عملة من الوحدة الثانية من طريق اختبارات وامتحانات مهنية وفقا لبيانات الجدول التايل:

والكفاءة عدد الخططالصنفالخطةالوحدة املطلوبة  الخاصة  الرشوط 
املشرتطة

ختم صبغة االمتحان تاريخ 
الرتشحات

تاريخ اجراء االختبارات

تنوير الثانية كهربايئ 
عمومي

متحصل عىل شهادة الكفاءة املهنية 01عامل صنف05
يف االختصاص

امتحان مهني

سائق معّدات 

ثقيلة

»ج« 01عامل صنف06 صنف  من  سياقة  رخصة  له 
سنة  من  ألكرث  عليها  متحصل 
ويستحسن أن تكون له شهادة خربة 

يف املجال

امتحان مهني

يوم 2021/10/282021/12/20
 وااليام املوالية

* الوثائق املطلوبة
1 ـ مطلب ترشح باسم السيد رئيس بلدية الخاميرية يحدد فيه املرتشح وجوبا االختصاص الذي اختاره.

2 ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 ـ عدد 02 ظروف خالصة معلوم الربيد تحمل العنوان الكامل للمرتشح

4 ـ نسخة مطابقة لالصل من: الشهادة املدرسية املطلوبة يف كل اختصاص ومن شهادة الكفاءة املهنية أو الخربة.
5 ـ نسخة مطابقة لالصل من رخصة السياقة بالنسبة الختصاص سائق معدات ثقيلة

حددت السن القصوى للمشاركة يف املناظرة بأربعني )40( سنة علی االكرث بتاريخ 2021/01/01 ويف حال تجاوز املرتشح السن القانونية يجب ارفاق امللف بشهادة تسجيل من مكتب 
التشغيل بصفة طالب شغل أو تربص تأهيل للحياة املهنية وينفل املرتشح بسنة واحدة اذا ادىل مبا يفيد أداءه الخدمة الوطنية.

كيفية تقديم ملف الرتشح:
ـ ترسل مطالب الرتشح عن طريق الربيد مضمون الوصول فقط ويحتوي الظرف الخارجي )عىل عبارة ال يفتح مناظرة انتداب عملة( مع ذكر االختصاص املطلوب عىل العنوان التايل: قرص 

بلدية الخاميرية حامم بورقيبة ـ عني دراهم 8136.
ـ حدد آخر اجل لقبول الرتشحات يوم 28 اكتوبر 2021 وتعترب ملغاة كل املطالب التي وردت قبل تاريخ نرشهذا االعالن وكذلك التي ترد بعد اآلجال القانونية او بطريقة اخرى ويعتمد يف 

ذلك تاريخ ختم مكتب تاريخ مكتب الربيد.
ـ يقع يف اإلبان تحديد تاريخ ومكان اجراء االختبارات عن طريق استدعاءات فردية للمرتشحني الذين قبلت ترشحاتهم.

دورة الباراج املرشحة

 إىل الصعود للرابطة املحرتفة األوىل 
تم أمس األربعاء 22 سبتمرب 2021 مبقّر الجامعة التونسية لكرة القدم بحضور ممثيل الفرق 

سحب قرعة دورة الباراج لتحديد اسم الفريق الصاعد إىل الرابطة األوىل والتي أسفرت عىل 

الربنامج التايل:  

يوم 2 أكتوبر 2021 :  الجولة األوىل 

- الشبيبة القريوانية – أوملبيك مدنني

- امللعب التونيس- املتأهل من مباراة الرتجي الجرجييس ومستقبل قابس 

يوم 6 أكتوبر 2021:

- أوملبيك مدنني - امللعب التونيس

- املتأهل من مباراة الرتجي الجرجييس ومستقبل قابس - الشبيبة القريوانية.

يوم 9 أكتوبر 2021 : 

- الشبيبة القريوانية - امللعب التونيس

- املتأهل من مباراة الرتجي الجرجييس ومستقبل قابس - أوملبيك مدنني

كام تّم التأكيد عىل أن تدور مباريات الباراج يف مالعب محايدة سيتّم تحديدها الحقا.

هذا وستدور املباراة الفاصلة بني فريقي الرتجي الجرجييس ومستقبل قابس يوم األربعاء 29 

ستمرب 2021.

سحب قرعة املقابلتني الفاصلتني والبطولة 
املصغرة

لتحديد الفريق الصاعد للرابطة املحرتفة 
الثانية

للموسم الرياضي 2021/2022

انتظمت صباح أمس األربعاء مبقر الجامعة التونسية لكرة القدم عملية 
القرعة الخاصة باملقابلتني الفاصلتني والبطولة املصغرة لتحديد الفريق 
الصاعد للرابطة املحرتفة الثانية للموسم الريايض 2021/2022 بحضور 

ممثيل النوادي املعنية وأسفرت عن النتائج التالية:
• املقابلتني الفاصلتني: يوم األربعاء 06 أكتوبر 2021

أ-  مستقبل القرصين/ هالل الرديف
ب- مستقبل السبيخة/ جمعية أريانة

• الجولة األوىل: يوم األحد 10 أكتوبر 2021
- مستقبل السبيخة أو جمعية أريانة/ امللعب القابيس

- مستقبل القرصين أو هالل الرديف/ نادي منزل بوزلفة
• الجولة الثانية: يوم الخميس 14 أكتوبر 2021

- امللعب القابيس/ مستقبل القرصين أو هالل الرديف
- نادي منزل بوزلفة/ مستقبل السبيخة أو جمعية أريانة

الجولة الثالثة: يوم األحد 17 أكتوبر 2021
هالل  أو  القرصين  مستقبل  أريانة/  جمعية  أو  السبيخة  مستقبل   -

الرديف
- نادي منزل بوزلفة/ امللعب القابيس

حسان القابسي يدرب الجليزة 
ولطفي الجبالي يف سيدي بوزيد 

اتّفقت هيئة أوملبيك سيدي بوزيد مع املدّرب 

لطفي الجبايل عىل آخر تفاصيل العقد يتوىل 

مبقتضاه اإلرشاف عىل فريق األكابر لكرة القدم 

يف املوسم 2021-2021 بعد عدم التوافق مع 

حسان القابيس الذي انتقل إىل مستقبل قابس.

* محمد

22



23 الخميس 23 سبتمبر 2021 - العدد 1661 
رياضة

»إّن خّيتك فاختاري... ال توجد منطقة وسطى ما بني الّنار والّنار«. هكذا 
قالها نزار قبّان... ونقولها 
اليوم لرجال ليتوال... ال 
حياد مع مستقبل الّنجم 
أخفيتم  ومصيه... 
هربتم  كثيا...  رؤوسكم 
طويال...  املواجهة  من 
تركتم الّنجم ملن مرمدوه 
وأهانوه  وشلّكوه 
الّنجم  اليوم  وقزّموه... 
رجوليّتكم...  إىل  يحتاج 
أن  هي  والرّجوليّة 
مسؤوليّتك  تتحّمل 
بالّصوت  كلمتك  وتقول 
موقفا  وتختار  العايل 
يعد  مل  عنه...  وتدافع 
هنالك أّي عذر لغيابكم 
وترّددكم...  واختفائكم 
الّنجم بني مسارين... بني 
نارين...  بني  خيارين... 
القروي  ماهر  هذا 

مسكون مبحبّة ليتوال بعوامل وراثيّة من املرحوم والده حامد القروي... 
اآلن  إىل حّد  قّدر  فظيعا  ليواجه عجزا  ثروة  له  ليس  تجربة...  له  ليس 
الواضحة... له  التصّورات والّرؤى  الكفاءة... وله  بـ75 مليارا... ولكن له 

برنامج عمل... وله الّرغبة يف الهروب بالّنجم من مستنقع الرّداءة الذي 
وتنظيميّا  تسيييّا  فيه  وقع 
الجرأة  وله  وماليّا...  وإداريّا 
قاد  تعيس  واقع  ملواجهة 
املهالك  إىل  الّنجم  ويقود 
التي أفقدته حجمه وتقاليده 
وخصوصيّاته... هذا من جهة 
ومن الجهة األخرى رضا رشف 
الّدين خربناه 10 سنوات أخذ 
التّجربة  واكتسب  وقته  كّل 
والخربة مبا يكفي ويف الّنهاية 
حسابات  عىل  بنكيّة  عقلة 
بعد  يصل  قد  عجز  الّنجم... 
من  مليار...   100 إىل  أشهر 
مدير  دون  إدارة...من  دون 
رئيس  دون  من  ريايض... 
دون  من  القدم...  كرة  فرع 
تتويجات... من دون برامج... 
قطيعة  تصّورات...  دون  من 
مع العائلة املوّسعة للّنجم... 
التّقليديني...  املدّعمني 

...اإلعالميني  األحبّاء  وخاليا  الجامهي  القدامى...  واملسؤولني  الرؤساء 
أمام آخر  أنتم  ليتوال  الحياد... رجال  اليوم ممنوع  بالّنجم...  امللتصقني 
الفرايجي  جرمية...موقف  سكوتكم  جرمية...  لالختيار...حيادكم  فرصة 

وإّما  القروي...  ماهر  مع  تكونوا  أن  إّما  تختاروا...  أن  عليكم  جرمية... 
رشف  رضا  مع  تكونوا  أن 
نعرف  أن  نريد  الّدين... 
نعرف  أن  نريد  لونكم... 
نعرف  أن  نريد  موقفكم... 
اختفاءكم  ألّن  اختياركم... 
سينزع  وهروبكم  اليوم 
حّق  األبد  وإىل  عنكم 
مل  وإذا  أصال...  اإلنتامء 
فال  اليوم  الّنجم  يجدكم 
مستقبال...  بكم  له  حاجة 
الّدين  رشف  رضا  اختاروا 
إذا كنتم مقتنعني بأنّه هو 
له  ومّدوا  للّنجم  األصلح 
حلفاءه...  وكونوا  أياديكم 
القروي  ماهر  اختاروا  أو 
إذا كنتم مقتنعني مبا يطرح 
وساندوه  جانبه  إىل  وقفوا 
كتفيه...  عند  وكونوا 
خيانة...  أكرب  حيادكم 
حّق  يف  جرمية  حيادكم 

الّنجم... والحياد يفقدكم رشعيّة الحديث عن ليتوال مستقبال..
* رياض جغام

يحدث في النجم الساحلي 

إمّا مع القروي وإمّا مع شرف الدين... إن الحياد خيانة

كما كان منتظرا

البشري األحمر رئيسا جديدا للشبيبة القريوانية
للهيئة  واملايل  االديب  التقريرين  املصادقة عىل  إذ متت  القيوان  للشبيبة  التقييمية  العامة  الجلسة  انعقدت 

التسييية برئاسة فاتح العلويني.
ومل تتّم املصادقة عىل كل التقارير الخاصة باملواسم »2018/2017 2019/2018- 2020/2019-« وسط حالة 
بالهيئة  الخاصة  التقارير  عرض  يتّم  مل  ما  يف  باملحاسبة  مطالبني  الشبيبة  لجامهي  والغضب  االحتقان  من 

التسييية 2020/2021 عىل أن يتّم عرضها يف الجلسة العامة املقبلة.
وقد بلغ العجز اإلجاميل للمواسم الخمس األخية 3 مليارات و 485 الف و 234 دينار.

ثم انعقدت جلسة خارقة للعادة متّت خاللها املصادقة عىل تنقيح بعض القوانني الخاصة بالقانون األسايس 
للجمعية أهمها تغيي عدد أعضاء القامئة املرتشحة من 12 إىل 8 ثم تّم انعقاد الجلسة العامة االنتخابية إذ 
بلغ عدد املسجلني 190 منخرطا وحصلت القامئة عىل 1+٪50 املطلوبة للمصادقة عليها وبالتايل يتوىل البشي 

األحمر رئاسة الفريق للمدة النيابية القادمة.
* حسني

املرداسي يغادر مستقبل الرجيش
قال املدرّب عصام املردايس إنه انسحب من تدريب 

مستقبل الرجيش. ولنئ مل يوّضح املردايس أسباب 
االنسحاب رغم العمل املمتاز الذي قام به طيلة أكرث 

من شهرين٬ فإن العارفني بخفايا األمور يقولون إن 
األجواء يف محيط الفريق صارت مشحونة نوعا ما 

ورمّبا تكون الهزمية يف سليامن قد أغضبت البعض. 
الفريق أجرى خالل فرتة التحضيات 15 مقابلة 

انهزم يف 3 منها وهو ما ال يعترب سلبيا. وحتى ال توتّر 
العالقة بني مختلف األطراف٬ رأى املردايس أنّه من 
األفضل له وللجميع االنسحاب يف صمت دون أن 

يوضح التفاصيل.  

محمد علي معالج ينسحب 
من تدريب تطاوين

أكد املدرب محمد عيل معالج استقالته من تدريب اتحاد 
تطاوين صحبة كامل اإلطار الفني العامل معه. وتأيت هذه 
االستقالة بعد القطيعة الحاصلة بني اتحاد بن قردان ورضا 

الجدي من جهة وعصام املردايس ومستقبل الرجيش من جهة 
أخرى. ويذكر أن النادي البنزريت كان قد أقال منذ فرتة محمد 

عزيّز وسبقه أمل حامم سوسة بوضع حّد ملهام رفيق املحمدي 
بعد بضعة أيام من العمل.

امللعب التونسي ينجح
يف تأهيل حمزة الباهي

نجحت إدارة امللعب التونيس رسميا يف تأهيل الحارس حمزة الباهي الذي وقع عقدا 
ملوسم واحد قابل للتجديد.

ويأيت تأهيل حمزة الباهي كتعويض للحارس عاطف الدخييل الذي غادر الفريق قبل بداية التجربة بعدما عزز صفوف 
امللعب التونيس خالل امليكاتو الصيفي الحايل قادما من النادي اإلفريقي يف صفقة انتقال حّر.

ويُذكر أن دورة الباراج ستجمع فرق امللعب التونيس وشبيبة القيوان وأوملبيك مدنني والفائز من مقابلة الرتجي 
الجرجييس ومستقبل قابس. وسيضمن الفريق الذي سيحرز املركز األول املشاركة خالل املوسم القادم يف الرابطة املحرتفة 

األوىل. 
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االخيرة

النادي  يخوض 
هذا  الصفاقيس 
 25 يوم  أي  السبت 
السوبر  لقاء  سبتمرب 
الريايض  للموسم 
أمام   2021-2020
الريايض  الرتجي 
ملعب  يف  التونيس 
العقريب  حامدي 

برادس.
النادي  وسيكون 
محروما  الصفاقيس 

الحرزي وكريس كواكو بسبب  أمين  من العبيه 
عقوبة جمعهام لـ3 إنذارات املوسم املايض.

الفني  اإلطار  باستطاعة  سيكون  املقابل  يف 
السوبر  مباراة  يف  التعويل  الصفاقيس  للنادي 
عىل كل املنتدبني الجدد خالل هذا املريكاتو بعد 
التونسية  الجامعة  من  إجازاتهم  عىل  التحصل 

لكرة القدم. 
حامدي  ملعب  يف  السبت  يوم  اللقاء  ويدور 

العقريب برادس. 
* محسن

غيابان بارزان عن النادي 
الصفاقسي يف السوبر أمام 

الرتجي   هل تأتي النتائج؟

واجهت تحضريات النادي اإلفريقي اضطرابا يف األسبوع 
األخري مبا أن الفريق كان يعتزم اللعب ضد مستقبل 

سليامن الذي تراجع عن مواجهة »األحمر واألبيض« بعد 
أن قرر الدخول يف تربص مغلق يف جزيرة جربة وبالتايل 
فرض عىل اإلفريقي البحث عن منافس آخر، ليخوض يف 
النهاية لقاء وديا ضد مستقبل سكرة باعتبار أنّه املنافس 

الوحيد الذي كان جاهزا للعب ومواجهة اإلفريقي وبالتايل 
تجسيم رغبة املدرب الوحييش الذي خطّط لخوض مقابلة 
ودية يف نهاية كل أسبوع من التحضريات ليخضع الفريق 

إىل نسق البطولة.
وكان اإلفريقي ينوي اللعب ضد األوملبي الباجي يف هذا 

األسبوع، ولكن نتائج قرعة املجموعتني، جعلته يبحث 
عن منافس جديد مبا أنّه سيكون يف املجموعة نفسها مع 
األوملبي الباجي خالل املرحلة األوىل من البطولة وبالتايل 

وقع االتفاق عىل إلغاء املقابلة. 
وهذا اإلشكال دفع الفريق إىل البحث عن منافس جديد، 
حيث يسعى اإلفريقي إىل االتفاق مع مستقبل قابس أو 
الرتجي الجرجييس مبا أن كل فريق منهام سيلعب مباراة 

فاصلة وبالتايل سيحتاج إىل خوض لقاء 
ودي.وميكن القول أن الظروف 
األخرية مل تساعد الفريق عىل 

إعداد بداية املوسم بأفضل 
طريقة ممكنة حيث كان 
املدرب الوحييش يطمح 

إىل خوض عدٍد من 
املباريات ضد أندية 

من الرابطة األوىل 
ولكن الوضع اختلف 
بالكامل وأصبح االن 

مجرباً عىل منافسة 
أندية املجموعة الثانية 

وهو أمر ال يبدو يف 
املتناول مبا أن البعض 

منها منشغل مبسابقات 
أخرى إضافة إىل أن االندية 

برمجت تربصات مختلفة.

فرصة جديدة
أمام هذا االضطراب يف التحضريات، مل يكن 

هناك من خيار أمام اإلطار الفني سوى 

برمجة تربص يف العاصمة حتى 

يدعم االنسجام بني الالعبني مبا أن 

بعض املنتدبني الجدد غابوا عن 

تربص الفريق يف تركيا والفرص 

مواتية من أجل دعم االنسجام 

بني املجموعة حتى يكون 

الفريق قادرا عىل الظهور 

مبستواه العادي وينجح يف 

القيام مبهمته عىل أكمل وجه مبا 

أن االنتظارات من املوسم الجديد 

كثرية والفريق يف حاجة إىل تطوير 

مستواه بشكل يسمح له بتحقيق ما 

يصبو إليه.
* زهري 

خلبطة يف املواعيد والوحييش يتأقلم   النادي اإلفريقي

طوى الرتجي الريايض صفحة »سوبر« 2019-2020 ليدخل 
يف التحضري لنسخة املوسم الفارط التي سيكون خاللها 

هامش الخطإ ممنوعا باعتبار أن الفشل من جديد سيدخل 
الفريق يف أزمة مبكرة ويجعل اإلطار الفني تحت 

الضغط، وانطلقت االستعدادات ملواجهة 
النادي الصفاقيس وسط حرص من 

املدرب رايض الجعايدي عىل إصالح 
األخطاء التي حرمت الفريق من 

التّتويج ضد االتحاد املنستريي 
غري أن »لعنة« اإلصابات أصبحت 
تؤرق الجميع بحكم أنها قلّصت 

من هامش االختيار وحرمت اإلطار 
الفني من فرض تصوراته التّكتيكية 

حيث اضطر إىل االعتامد عىل العبني 
فقط يف محور الدفاع رغم أن جميع 

مراحل التحضريات شهدت التعويل عىل ثالثة 
مدافعني محوريني لكن عدم جاهزية محمد 

عيل اليعقويب وإصابة محمد أمني توغاي 
لخبطتا الحسابات، وزادت األمور تعقيدا يف الرواق األمين 
يف غياب زياد املشموم ورائد الفادع ذلك أن محمد أمني 
املسكيني مل ينجح يف سّد الفراغ وأصيب بدوره يف نهاية 

املقابلة وهو ما خلق عدم توازن بني الرواقني.
ويف انتظار التعرّف عىل جاهزية عالء الدين املرزوقي 

الذي أحّس ببعض األوجاع يف حصة األحد والتحق بقامئة 

املصابني، سيكون اإلطاران الفني والطبي يف سباق ضد 
الساعة من أجل تجهيز العنارص املصابة وتعزيز الخيارات 

قبل مالقاة النادي الصفاقيس.
تغيريات متأخرة 

كان التنشيط الهجومي الحلقة املفقودة يف 
سوبر االتحاد املنستريي إذ افتقر الفريق 
إىل الرسعة يف بناء الهجمة كام مل يجد 
اآلليات الكفيلة بإرباك دفاع االتحاد 
رغم بعض املحاوالت الفردية لرشاد 
العرفاوي، وسار الجعايدي يف نهج 
سلفه معني الشعباين عىل مستوى 
الرسم التكتييك وكذلك االختيارات 

حيث تواصل تجاهل متوسط امليدان 
الهجومي فادي بن شوق رغم مستواه 

الطيب يف اللقاءات الودية وأقحمه يف أواخر 
املقابلة دون جدوى بسبب مسك االتحاد 

املنستريي بزمام األمور وغلق جميع املنافذ 
املؤدية إىل مرمى بشري بن سعيد، ويف سياق 

آخر فشل الرتجي يف استغالل سالح املرات الثابتة وهو ما 
يفرض عىل اإلطار الفني مواصلة العمل من أجل االستفادة 

من هذا املعطى يف قادم املواعيد.
وباستثناء التغيري االضطراري ملحمد أمني املسكيني الذي 

عّوضه رشاد العرفاوي كظهري أمين، فإن بقية التغيريات 
كانت متأخرة نسبيا ومل تعط أكلها وخاصة عىل املستوى 

الترجي يستعدّ للسوبر أمام النادي الصفاقسي

اجلعايدي عازم عىل جتاوز هنات سوبر احتاد املنستري 

*فادي بن شوق

* أمين الحرزي


