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وطنية 

األخ نور الدين الطبوبي:

على قيس سعيد تجميع الفرقاء السياسيني والقوى املدنية
قال األمني العام لالتحاد األخ نور الدين الطبويب، إنه عىل رئيس الجمهورية قيس سعيّد تجميع الفرقاء السياسيني والقوى املدنية إليجاد ُمخرجات تونسية 

حقيقية. وأضاف األخ نور الدين الطبويب٬ الوضع السيايس يف تونس يجب  أالّ يتوقف عند 25 جويلية.
وتابع األخ الطبويب أن الدولة ليست لعبة وعامل الزمن مهّم جدا وشدد عىل أن الدولة لها أرسارها والحوارات لها ضوابطها ومن الرضوري البحث يف كيفية 

إخراج البالد من الوضعية الراهنة يف أقرب اآلجال.
هذا ونبّه األخ األمني العام إىل أنه يف حال فقد الشعب الثقة يف كل األطراف واملكّونات ستصبح الدولة يف خطر.

األخ نور الدين 
الطبوبي 

يشرف على 
افتتاح مؤتمر 

بن عروس
أكتوبر   23 السبت  يوم  يفتتح 
األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ   2021
العام لالتحاد املؤمتر االنتخايب لالتحاد 

الجهوي للشغل بنب عروس.
هذا وسيرتأس أشغاله األخ منعم 
املكلّف  املساعد  العام  األمني  عمرية 

بالوظيفة العمومية.

األخ األمني العام يستقبل وزير الدولة للشؤون 
الخارجية األملاني   

استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب وزير الدولة للشؤون الخارجية 
األملانية نيلسن أنني »Niels annen« بحضور األخ أنور بن قدور األمني العام 

املساعد املسؤول عن الدراسات.
واستعرض اللقاء، الذي تواصل عىل امتداد ساعة، الوضع يف تونس والتأكيد 

عىل دعم أملانيا للتجربة الدميقراطية التونسية والتي دعمتها الحكومة األملانية 
والربملان األملاين وتّم تخصيص الكثري من الهبات واملساعدات لتونس.

وعرّب وزير الدولة للشؤون الخارجية عن استعداد أملانيا لتواصل هذه التجربة  
الدميقراطية التونسية.

تطوير  آفاق  تدرس  النقل  جامعة 
النقل الحضري بالبالد

األخ وجيه الزيدي: 
حريصون على تفعيل 

دور قطاع النقل يف 
تونس واملنطقة العربية 

عىل  لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  أرشف 
بعنوان من أجل نقل حرضي متطور  افتتاح ندوة دراسية 
نظمتها  االجتامعي  الحوار  ويكرس  الالئق  العمل  يحرتم 
لالتحاد  األردن  مكتب  من  بدعم  للنقل  العامة  الجامعة 
بني  التعاون  برنامج  إطار  يف  وذلك  النقل  لعامل  الدويل 
اىل  حرض  وقد  بتونس  النقل  وجامعات  الدويل  االتحاد 
جانب االمني األخت نعيمة الهاممي واألخوين صالح الدين 
الساملي وسمري الشفي من املكتب التنفيذي الوطني خالل 
حول  متوينية  ملحارضة  ُخّصصت  التي  االفتتاحية  الجلسة 
النقابيني هذا  بناء القدرات واملهارت االتصالية للمسؤولني 
وبرمجت الندوة كذلك عددا من املحاور التدريبية منها ما 
يتعلق بالحوار االجتامعي وتقنيات التفاوض بالقطاع ومنها 
ما يتصل بدور النقابات االساسية داخل املؤسسات وتندرج 
هذه الندوة ضمن محور دفع منظومة النقل الحرضي وبناء 
من خالل  الخدمات  جودة  من  للرفع  به  العاملني  قدرات 
مقاربة إصالحية تضمن دميومة مؤسسات القطاع وتحافظ 
منعم  األخ  بحضور  الندوة  اختتمت  وقد  عموميتها  عىل 
عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية 
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الزيدي  وجيه  األخ  بحضور 
للنقل ومن جهته فقد جدد االخ منعم عمرية دعم املركزية 
النقايب  العمل  أعمدة  من  بوصفه  النقل  لقطاع  النقابية 
داخل االتحاد ومن القطاعات التاريخية التي انبنت عليها 
نضاالت ومحطات مهّمة ومحورية يف الدفاع عن استقاللية 
العمل النقايب ونرصة قضايا الشغالني والتضامن النقايب ومن 
لعامل  الدويل  االتحاد  الزيدي  األخ وجيه  فقد شكر  جهته 
النقل ومكتبه اإلقليمي باالردن من خالل منسقه األخ بالل 
ملكاوي الذي دعم بشكل كبري قطاع النقل بتونس مبختلف 
تونس  يف  النقابية  القدرات  بناء  دفع  عىل  وحرص  أسالكه 
جامعة  أن  الزيدي  وجيه  األخ  وأضاف  العربية  واملنطقة 
اليومي  نضالها  يف  النقابية  للمنظمة  دعامة  ستظل  النقل 
ويف مواجهة سيل التهجم والتشويه الذي لن ميس منظمة 
وبحرا  برا  القطاع  ومناضلو  مناضالت  وأن  االتحاد  بحجم 
درب  يف  منصهرون  النقايب  النضال  بقيم  متشبّعون  وجوا 

الرواد متمسكون بالثوابت.
* نرص الدين سايس

تنسيقية األحزاب الديمقراطية عند 
األخ الطبوبي  

التقى وفد من تنسيقية األحزاب 
الدميقراطية يتكّون من السادة فاضل عبد 

الكايف رئيس حزب آفاق تونس وغازي 
الشوايش، رئيس حزب التيّار الدميقراطي 

وخليل الزاوية، رئيس حزب التكتل 
الدميقراطي وعصام الشايب، أمني عام 

الحزب الجمهوري  باألمني العام لالتحاد 
العام التونيس للشغل األخ نور الدين 

الطبويب. 
وشدد الوفد عىل رضورة العودة الرسيعة 

إىل النظام الدميقراطي يف إطار متشٍّ تشاريك يُوفّر رشوط االستقرار السيايس ملواجهة الصعوبات االقتصادية 
واالجتامعية التي تواجهها البالد. 

مرحبا يا اسكندر

هلّت الفرحة وغمرت السعادة عائلتي الناصفي والوساليت وذلك بعد أن ازدان فراش فارس وسريين بقدوم العصفور واألّمور

اسكنـدر
الناصفي وحرمه حضوة  العمدوين وخميس  راضية  وحرمه  الوساليت  ليوسف  املوّسعة  العائلة  كّل  تتقّدم  املناسبة  وبهذه 
الجبايل وجميع األعامم والعاّمت واألخوال والخاالت إىل الوالدين بأحّر التهاين متمنني موفور الصّحة والسعادة للمولود وشفاء 

عاجال لوالدته.
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ترصيحات  عرب  وتعّددت  التونيس  الداخيل  الشأن  يف  األجنبية  التدخالت  تتالت 
مسؤويل بعض الدول أو من خالل تخصيص جلسة للكونغرس األمرييك حول الوضع 
يف تونس أو اإلعداد إىل جلسة تصويت يف الربملان األوريب يوم 19 أكتوبر القادم وذلك 
عرب رشكات اللوبينغ وبشحن وتحريض سافر من بعض املعارضني التونسيني للمسار 
الذي جاءت به اإلجراءات االستثنائية التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية، 
تحريض من معارضني كانوا يف الحكم وفشلوا وخانوا وعودهم الزّائفة تجاه الشعب، 

وإّن املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد العام التونيس للشغل،
يدين مجّددا متّسح بعض األشخاص املرتبطني باللوبيات وببعض األطراف السياسية 
عىل عتبات السفارات والدول وتحريضها ضّد تونس بدعوى الدفاع عن الدميقراطية 
التي كثريا ما انتهكوها طيلة العرشية السابقة ووظّفوها لخدمة مصالحهم الخاّصة 
الشعب  قوت  حساب  عىل  تدعمهم  التي  اللوبيات  ومصالح  أحزابهم  ومصالح 
األجنبية  بالدول  االستقواء  إىل  اللوبيات  هذه  مساعي  ويرفض  األجيال،  ومستقبل 
ويدعو إىل التصّدي إىل دعوتها الجهات األجنبية إىل الخوض يف الشأن الداخيل للبالد 
مفاصل  عىل  والهيمنة  الحكم  إىل  لعودتها  الدول  هذه  دعم  تأمني  أجل  من  فقط 

الدولة ومواصلة عبث عرشية من الفساد والنهب واإلرهاب.
يرفض التدّخالت األجنبية والتداول يف األوضاع الداخلية التونسية الرصفة تحت أّي 
تعلّة ويعتربها مساسا بالسيادة الوطنية وتكريسا لنزعة استعامرية بائدة تسعى إىل 
تقديم دروس فاشلة يف الدميقراطية يف حني تصمت أمام ما تتعرّض له تونس من 
الذي استجار  الحاكم  التحالف  تفقري وتداين ومن تهديدات إرهابية يف ظّل حكم 
بالدول الخارجية بدعوى الدفاع عن الدميقراطية، ويعترب الشأن التونيس شأنا داخليا 
يُحسم سلميّا بني التونسيات والتونسيني وكّل تدّخل خارجي إّنا هو إرضار مبصالح 
التي متارس ضغوطات  الغربية  الدول  تونس وتأجيج للرصاع داخلها. ويدعو بعض 
عىل بالدنا إىل مراجعة سياستها تجاه تونس ومراعاة عالقاتها العريقة بها والقامئة 
عىل االحرتام املتبادل واحرتام إرادة الشعب وحّقه يف سياسة نفسه واختيار حّكامه 
وبناء عالقات متوازنة، كام ندعوها، إذا توفّرت لديها إرادة يف مساعدة تونس، إىل 
دعمها بتدقيق ديونها وإلغاء الفاسد منها ومراجعة جدولة ما تبّقى منها أو إعادة 

استثامرها.    
يعترب ما حدث يف 25 جويلية خطوة إىل األمام نحو القطع مع عرشية غلب عليها 
قيم  وترسيخ  الدميقراطية  تعزيز  أجل  من  عليها  البناء  وميكن  والفشل  الفساد 
الجمهورية وبناء الدولة املدنية االجتامعية. ويرفض العودة إىل ما قبل 25 جويلية 
باعتبارها منظومة فساد وتفقري وإرهاب وتهجري قرصي للشباب وللنخب أوشكت 

عىل تدمري الدولة وتفكيك املجتمع. 
يحّذر من استدامة الوضع االستثنايئ ويدعو إىل تحديد آجال قريبة إلنهائها وينبّه 

من تعميق النزعة االنفرادية يف اتّخاذ القرار ومن مواصلة تجاهل مبدأ التشاركية 
باعتبارها أفضل السبل التشاورية إلرساء انتقال دميقراطي حقيقي بعيدا عن غلبة 
للتدّخالت  الفرصة  إعطاء  أو  البعض  لها  يشحن  التي  التصادم  نزعات  أو  القّوة 
الوطني  بالحوار  املتعلّقة  والتدابري  واآلليات  األهداف  بتوضيح  ويطالب  الخارجية 
ويحّمل  جامعية  مسؤوليّة  البالد  إنقاذ  ويعترب  الجمهورية  رئيس  عنه  أعلن  الذي 
جميع األطراف مسؤوليّتها يف رضورة التصّدي للمخاطر التي ترتّصد بالدنا عىل جميع 

املستويات والتي مل تعد تنتظر مزيدا من إهدار الوقت وتبديد الجهود والطاقات.
الحكومة ويعتربها خطوة أوىل عىل طريق تجاوز األزمة ويطالبها  يرّحب بتشكيل 
االلتزام  خالل  من  الدولة  استمرارية  واحرتام  خططها  وتحديد  أولوياتها  بتوضيح 
مبدأي  وترسيخ  والحريات  الحقوق  وضامن  املربمة  االتفاقات  وتنفيذ  بتعّهداتها 
تدابري  وضبط  الوطني  االقتصاد  إنقاذ  اتجاه  يف  االجتامعي  والحوار  التشاركية 
اجتامعية عاجلة وعميقة تقلّص من الفقر وتحّد من الحيف والبطالة وتريس أسس 

عدالة اجتامعية كانت وال تزال مطلبا شعبيا ال تنازل عنه.
يعترب اإلصالح السيايس مهّمة رضورية لتجاوز حالة الشلل التي سبّبها النظام السيايس 
وليست حكرا عىل  تشاركية  مجتمعية  مهّمة  باعتبارها  مبوقفه  يذكّر  ولكّنه  الحايل 
أحد مهام كانت رشعيّته، تنطلق من حوار شامل وحقيقي ليس االستفتاء إالّ تتويجا 
التنفيذي مواصلة االستهانة  آلية حسم دميقراطي، كام يرفض املكتب  لها ال مجرّد 
بتاريخية الحوار الوطني الذي ِخيَض سنة 2013 ونالت بفضله تونس جائزة نوبل، 
مذكّرا بسياقه ورشوطه وبنجاحه يف إنقاذ البالد من السقوط يف االحرتاب والتطاحن 
وبأنّه قد جرى، يف بعض أشواطه، مبشاركة الشهيدين شكري بلعيد ومحّمد الرباهمي 
اللثام  إلماطة  الوقت  حان  وقد  الجمهورية  إلنقاذ  الزكيّة  دماؤهام  سالت  اللّذين 
كّل  وللكشف عن  ومحاسبتهم  ونّفذوا  ومّولوا  االغتيال وخطّطوا  قّرروا  الذين  عىل 
وتفكيك  وتعرية  ومواطنينا وضيوفنا  وأمننا  التي طالت جنودنا  األخرى  االغتياالت 
حمالت تسفري آالف الشباب التونيس إىل بؤر التوتّر التي حصلت طيلة هذه العرشية 

السوداء.
إلنقاذ  والربامج  باملقرتحات  تجّهز  قد  للّشغل  التونيس  العام  االتحاد  أّن  ويؤكّد 
والجباية  والصّحة  التعليم  منظومات  وإصالح  بها  والنهوض  العمومية  املؤّسسات 
منكّب  هو  كام  املعنيّة،  األطراف  جميع  وإرشاك  فيها  الرشوع  إىل  ويدعو  وغريها 
عىل إعداد مشاريع إلصالح النظام السيايس والقوانني املتعلّقة باالنتخابات واألحزاب 
إىل  يفيض  وطني  حوار  يف  للمساهمة  وغريها  اآلراء  وسرب  والتمويل  والجمعيات 
إصالح عميق مبني عىل أساس مبادئ دولة القانون واملؤّسسات وضامن املكتسبات 

والحقوق والحريات وسيادة الشعب التي ميارسها عرب ممثّليه املنتخبني مبارشة.
* األمني العام نور الدين الطبويب

بيان االتحاد العام التونسي للشغل

إدانة للمرتبطني بالسفارات ورفض للتدخل 
األجنبي يف الشأن التونسي

أخبار الجامعة

الدكاترة املعطلون 
والبريوقراطية االدارية

االرشاف  سلطة  من  العمل  عن  املعطّلني  الدكاترة  ينتظر 
منها  جدوى  ال  التي  البريوقراطية  االجراءات  بعض  عن  التخيّل 
يف عالقة باالنتدابات التي سيعلن عنها قريبا ومنها طريقة اعالم 
املرتشحني اذ يف ظّل اعتامد التكنولوجيات الحديثة والتي أصبحت 
مازال  الحكومة  قبل  من  رسميا  معتمدة  الكورونا  أزمة  ومنذ 
املرتشحون مطالبون برسائل مضمونة الوصول وما يعني ذلك من 
باالنتظار  الوقت  اضاعة  إىل  اضافة  عنها  غنى  يف  هم  مصاريف 
ارسالية عرب  يكفي  الرسائل يف حني  تلك  لتسلّم  الربيد  مراكز  يف 

الهاتف الجّوال كام هو معمول به من قبل أغلب املصالح.
العلمية  الشهادات  لتقديم  النسخ املطابقة لألصل  إىل ذلك 
يف حني أّن اللـجان وأعضاءها هم يف الغالب من األساتذة الذين 
أّن املنظومة االعالمية لكل مؤسسة  درسوا هؤالء املرتشحني كام 
جامعيّة تتضّمن كل املعطيات عن املتخرجني فلامذا هذا الوقت 
عند  اجبارية  غري  األخرى  الوثائق  من  عددا  أّن  كام  الضائع 
تقديم الرتشح وميكن تقدميها عند ترصيح اللجنة بالقبول النهايئ 
للمرتّشح ألنّه ال معنى لتقديم حزمة من الوثائق وما يرتتّب عليها 
من مصاريف مكلّفة ملن هم يف حاجة للدعم املادي ثّم ال يتّم 
قبوله أي أّن األمر ميكن القبول به عند الترصيح باالنتداب وهذا 
معمول به من قبل أغلب الوزارات وال ندري ملاذا هذا االستثناء 
من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التي عليها مراجعة 
انتداب  لدورات  فتحها  عند  البريوقراطية  االجراءات  هذه  مثل 
الدكاترة املعطلني الذين يحتاجون للدعم وليس لتكبّد املصاريف 
من جهات مختلفة خاصة وأّن هناك من شارك يف عديد الدورات 
وعليكم احتساب كلفة الشهائد الطبية وبطاقات عدد 3 ومعلوم 
املشاركة يف املناظرة والرسائل مضمونة الوصول والنسخ املطابقة 

لألصل والقامئة تطول.

مطالب المنح الجامعية
اعالم  يف  الجامعية  الخدمات  دواوين  مختلف  انطلقت 
للحصول  بها  تقّدموا  التي  ملفاتهم  دراسة  بنتائج  الجدد  الطلبة 
التي  املنحة  أو  الجامعي  االدماج  )منحة  الجامعية  املنحة  عىل 
تسند كّل شهر( ويتعنّي عليهم الترسيع يف إمتام الوثائق الالزمة 

الستكامل ملفاتهم وادراجهم بقامئة املنتفعني بتلك املنح.

وضعيات اجتماعية
مازالت بعض الجامعات مل تعلم عددا من الطلبة من ذوي 
الوضعيات االجتامعية بخصوص مطالبهم لنقلتهم إىل املؤسسات 
السنة  انطلقت  ان  بعد  األصلية  مدنهم  من  القريبة  الجامعية 
تفوتهم  ال  حتى  لهم  بالنسبة  الرؤية  توضيح  الجامعية ورضورة 
عديد الحصص والدروس وعدم قدرتهم عىل الرتكيز يف االختيارات 

التي يستوجب القيام بها عىل املستويني النظري والتطبيقي.

السكـن الجـامعي
دراسة  عىل  الجامعية  الخدمات  دواوين  مختلف  تعمل 
العمومية  الجامعية  باملبيتات  بالسكن  للتمتّع  االسعاف  مطلب 
واالستجابة إىل الوضعيات االجتامعية خاّصة وأّن أسعار املبيتات 

الخاّصة مرتفعة ال يقدر أغلب الطلبة عىل تكاليفها املشطّة.

تعاون ثقافي
حوارها  يف  بتونس  االيطايل  الثقايف  املعهد  مديرة  قّدمت 
االيطالية محمد  اللغة  أستاذ  الربنامج  معّد  مع  الدولية  باالذاعة 
الجامعية  السنة  خالل  تنفيذها  املزمع  الربامج  أهم  املنزيل 
الجامعية وهو تقليد  بالتعاون مع مختلف املؤسسات  الجديدة 
الثقايف  للتعاون  دعام  وايطاليا  تونس  بني  سنويا  متداوالً  أصبح 
من خالل املجال األكادميي وتبادل الخربات من أساتذة وباحثني 

وطلبة يف أغلب االختصاصات.
لطفي املاكني

رغم توصيات الرئيس

والخضر  الدواجن  أسعار  ارتفاع 
والزيت   

الوطني لإلحصاء  املعهد  األسعار يف  قال مدير مؤرشات 
نجيب حواش، إن أسعار الدواجن ارتفعت بنسبة 24 %، 
فيام ارتفعت أسعار الخرض الطازجة بـ18 % وارتفعت 
أسعار البيض بـ11.9 %، وذلك مقارنًة بالفرتة نفسها من 

العام املايض.
كام أوضح أنه تّم تسجيل ارتفاع يف أسعار زيت الزيتون 
بنسبة 22 % وأسعار الغالل الطازجة بنسبة 5.6 %. ويف 
البقر  لحم  وأسعار  الضأن  لحم  أسعار  شهدت  املقابل 

تراجعا عىل التوايل بنسبة )- 2.2 %( و)4.3- %( .
 %  7,2 بنسبة  ارتفاع  املصنعة  املواد  أسعار  وشهدت 
اىل  باألساس  ذلك  ويعود  السنوي  االنزالق  باحتساب 
ارتفاع أسعار املواد الصيدلية بنسبة 8,6 % وأسعار مواد 
بنسبة  واالحذية  املالبس  وأسعار   % 12,6 بنسبة  البناء 
7,8 % وأسعار مواد صيانة املنزل ومواد التنظيف بنسبة 

6,0 %، حسب ما نرشه املعهد الوطني لإلحصاء.
ويف السياق ذاته شهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 
4,2 % ويُعزى ذلك باألساس اىل ارتفاع أسعار خدمات 
املطاعم واملقاهي والنزل بنسبة 6,9 % وأسعار خدمات 

الصحة بنسبة 6,0 % وأسعار اإليجارات بنسبة 4,5 %.

العنف الرمزي »اسمه تمييز« 
»اسمه متييز« هو عنوان الحملة التوعية التي أطلقها أمس 
واإلعالم حول  والتوثيق  والدراسات  البحوث  األربعاء مركز 
املرأة  يطال  التى  الرمزي  العنف  ضّد  )كريديف(،  املرأة 
 27 غاية  إىل  ستستمّر  والتي  تونس  يف  واملقيمة  التونسية 

أكتوبر 2021. وتنجز بالرشاكة مع صندوق األمم املتحدة للسكان يف إطار برنامج: »تعزيز نظام الحامية 
االجتامعية لفائدة الفئات الهشة واملهمشة بسبب جائحة كوفيد- 19«.

تتوّزع الحملة إىل ثالثة انشطة/فعاليات متنوعة املحامل: أولها هو نرش وتوزيع ثالث شهادات مصورة 
لشخصيات رجالية تؤمن مببدإ املساواة وتنبذ التمييز بني النساء والرجال. وتتناول أشكاال مختلفة من 
العنف الرمزي يف ثالثة مجاالت وفضاءات وهي: املجال الرتبوي واملجال الريايض والفضاء األرسي أين 
تتعرض الفتيات والنساء ألشكال مختلفة من العنف ومنها العنف الرمزي مدار هذه الحملة التوعوية 
التي ستنبه املتابعات واملتابعني إىل أشكاله الواعية والالواعية التي ال يتفطن مطلقها إىل مدى خطورتها 
عىل الضحايا مع رشح انعكاساتها عىل صحتهن النفسية والفيزيقية، وسيتم بث هذه الشهادات عىل 

صفحة  التواصل االجتامعي ملؤسسة الكريديف.
ثانيا سيتّم نرش معلقات رقمية تتضمن صور الشخصيات الثالث مرفقة بالشعار ومقتطفات تعرب عن 
آرائهم وثالثا ستزين ملصقات أخرى خلفية عدد من الحافالت التي تجوب شوارع بعض واليات تونس 

الكربى. بالتعاون مع رشكة نقل تونس.
يقول منظمو ومنظامت هذه الحملة انها تسعى إىل املساهمة يف القضاء عىل العنف الرمزي املسلط 
عىل النساء والفتيات من خالل التوعية بأشكال العنف القائم عىل النوع االجتامعي التي يتّم »التطبيع« 
معها دون وعي. وكرس حاجز الصمت حول ما يسمى بـ»العنف  الرمزي« املسلط عىل النساء والفتيات. 
النساء والرجال إضافة إىل تشجيع  النمطية املتعلقة بتقسيم األدوار بني  واملساهمة يف تفكيك الصور 

مشاركة الرجال والفتيان يف مسار مناهضة العنف ضد النساء.
* سلمى الجاليص
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العامة  الهيكلة  نفس  ضمن  بودن  نجالء  حكومة  جاءت 
لحكومة املشييش رغم بعض االختالفات الواضحة عىل مستوى 
التوجهات من ذلك أنّه تّم إلحاق مهّمة التعاون الدويل بوزارة 
الدويل  التعاون  ملهّمة  دولة  كتابة  احداث  وبالتايل  الخارجية 

اسندت حقيبتها للسيدة عايدة حمدي.
* كانت نسبة متثيلية املرأة يف حكومة نجالء بودن يف حدود 
بـ ٪24  املشييش  التمثيلية يف حكومة  نسبة  كانت  فيام   ٪38،5
أّما أضعف متثيلية فكانت يف حكومة حامدي الجبايل التي كانت 
يف  نساء   3 تواجد  سجلنا  كام   ٪7،1 بـ  نسبة  أي  نساء   3 فيها 
حكومات محمد الغنويش )2( وحكومة الباجي قائد السبيس )1( 

و)2( وعيل العريض واملهدي جمعة.
يلتحقون  عضوا   21 بتواجد  بودن  نجالء  حكومة  متيّزت   *

ألّول مرّة بتشكيلة حكومية.
عىل  حافظوا  املشييش  هشام  حكومة  من  وزراء   5  *
نفس  منهم يف   4 بودن  نجالء  حقائبهم وجدناهم يف حكومة 

املسؤوليات.
الكاف  والية  أصيلة  هي  الشيخاوي  ليىل  البيئة  وزيرة   *

وتحديًدا من معتمدية القلعة الخصبة.
عىل  الجديدة  الحكومة  رئيسة  بودن  نجالء  اعتمدت   *

فريق مصّغر من رئاسة الحكومة السابقة يف انطالق عملها.
الساعات  يف  املكلّفة  الحكومة  رئيسة  تعلن  أن  ينتظر   *
القادمة عن اسمي الكاتب العام للحكومة وعن مدير ديوانها.

* حرضت إىل جانب رئيسة الحكومة نجالء بودن يف أوىل 
املديرة  خريف  نجوى  السيدة  القيادية  املسؤولية  مع  أيّامها 

العامة للشؤون االقتصادية واالجتامعية واملالية.
بارشت  الجديدة  الحكومة  رئيسة  بودن  نجالء  السيدة   *

مهامها ضمن وضع أولوية تهم تسديد الشغورات خاّصة عىل مستوى 
الوالة وعديد املنشآت واملؤسسات العموميّة.

* ينتظر أن ترشف السيدة نجالء بودن خالل أول أسبوع من 
شهر نوفمرب 2021 عىل ندوة الوالة.

* كام ينتظر االعالن عن تسميات عىل رأس البعثات الديبلوماسية 
والقنصلية.

تحديد  انتظار  يف  موعد * 
بالعاصمة  الجزائرية  التونسية  املشرتكة  العليا  للجنة   22 للدورة  نهايئ 
الجزائرية وهي التي مل تنعقد منذ مارس 2017. فتحت السيدة نجالء 
بودن خط االتصال االيجايب مع الجزائر مبا أّن أّول املهنئني لها بتوليها 

مسؤولية رئاسة الحكومة كان الوزير األول الجزائري.
* أول مهّمة لوزراء الحكومة الجديدة خارج الحدود كانت لوزير 

بن  نزار  االتصال  تكنولوجيات  
ناجي الذي تحّول إىل ليون الفرنسية لحضور معرض يخّص البيئة.

* محمد الطرابليس الوزير السابق للشؤون االجتامعية تعّذر عليه 
حضور حفل تسليم األمانة إىل الوزير الجديد مالك الزاهي بسبب أّن 
الطرابليس يقيض فرتة نقاهة بعد خضوعه إىل عمليّة جراحية )نتمّنى 
له شفاًء عاجال( مع العلم أّن مالك الزاهي كان زار الطرابليس يف منزله.

حكومة نجالء بودن هي أصغر حكومة منذ 2011 
حكومة نجالء بودن التي ضمت 26 عضوا منهم كاتبة دولة وحيدة 

هي الحكومة عدد 14 منذ جانفي 2011 وهي عىل التوايل:
1. حكومة محمد الغنويش 1: 38 عضوا )4 نساء(
2. حكومة محمد الغنويش 2 : 33 عضوا )3 نساء(

3. حكومة الباجي قائد السبيس: 32 عضوا )3 نساء(
4. حكومة الباجي قايد السبيس )2( 35 عضوا )3 نساء(

5. حكومة حامدي الجبايل : 42 عضوا )3 نساء(
6. حكومة عيل العريض: 38 عضوا )3 نساء(
7. حكومة مهدي جمعة: 29 عضوا )3 نساء(

8. حكومة الحبيب الصيد 1: 40 عضوا )8 نساء(
9. حكومة الحبيب الصيد 2: 42 عضوا )8 نساء(

10. حكومة يوسف الشاهد 1: 41 عضوا )8 نساء(
11. حكومة يوسف الشاهد 2: 44 عضوا )6 نساء(

12. حكومة الياس الفخفاخ: 32 عضوا )4 نساء(
13. حكومة هشام املشييش: 29 عضوا )7 نساء(

14. حكومة نجالء بودن: 26 عضوا )10 نساء(
وبذلك بلغ عدد أعضاء الحكومة 301 عضوا منهم من تحمل 

مسؤوليات يف حكومات متعاقبة.
أصغر حكومة هي حكومة نجالء بودن تليها حكومة مهدي جمعة 

ثّم حكومة هشام املشييش بـ 29 عضوا. يف حني تبقى حكومة 
الشاهد 2 أضخم حكومة يف تاريخ تونس بـ44 عضوا منهم 26 

وزيرا و14 كاتب دولة. 
يوسف الشاهد قّض أكرب مّدة عىل رأس الحكومة من 27 أوت 

2016 إىل 28 فيفري 2020 أي 3 سنوات ونصف تقريبا. يف حني مل 
يداوم محمد الغنويش الذي كان وزيرا أّول يف عهد بن عيل سوى 

شهر و10 أيام فقط )17 جانفي2011-27 فيفري 2011(.
* ابراهيم

بعد أن حافظت على الهيكلة العامّة نفسها 

*حكومة بودن يف أول اجتامع لها 

21 عضوا يلتحقون ألول مرّة بتشكيلة حكومية

*سهام البوغديري منصية * نائلة نويرة القونجي *ليىل جفال * فضيلة الرابحي بن حميدة

*سارة الزعفراين زنزري*حياة قطاطة القرمازي* أمال بلحاج موىس* ليىل الشيخاوي
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مؤّسساتها  لتتحّول  تونس،  يف  عىل مرصاعيها  الفساد  بركان  فّوهة  فتحت 
العمومية وإدارتها إىل بؤٍر للفساد املايل واإلداري، فام حصل يف اإلدارات 
الجهوية للرتبية وللشباب والرياضة وللفالحة والتنمية بسيدي بوزيد هو 
أكرب دليل عىل توسع رقعة الفساد باملؤسسات يف مختلف املناطق بالبالد، 
وعىل تعّمد عدد كبري من املسؤولني استغالل نفوذهم سواء كان سياسيا أو 

وظيفيا ليقوموا بتجاوزات مهولة ترّض بالصالح العام.
العمومية  النيابة  أذنت  بوزيد،  أُثريت يف سيدي  التي  الفساد  وعن ملفات 
باملحكمة االبتدائية مبدينة سيدي بوزيد باالحتفاظ بثامنية موظفني يعملون 
باملندوبية الجهوية للشباب والرياضة باملدينة. كام قّررت االحتفاظ بأربعة 
املفتش  قامئة  آخرين ضمن  ثالثة  وإدراج  القضاء،  وإحالتهم عىل  أشخاص 

عنهم.
اتخاذ إجراءات إدارية شملت  الرتبية فتحي السالويت  أكّد وزير  وسبق أن 
خمسة مسؤولني باملندوبية الجهوية للرتبية بسيدي بوزيد، من خالل عزلهم 
قضية  يف  البحث  عنه  سيكشف  من  كّل  توقيف  إمكانية  مع  مهاّمهم  من 
كافة  ملحاسبة  ضّدهم  تحقيق  فتح  عن  فضال  لألساتذة،  املزّورة  الشهائد 

املسؤولني عن تبذير املال العام.
وقال السالويت إنه تّم فتح تحقيق إداري مّكن الوزارة من اكتشاف تالعب 
األساتذة  من  لعدد  علمية  شهائد  تدليس  طريق  عن  االنتدابات  ملف  يف 
واملعلمني النواب، واصفا األمر بالظاهرة الخطرية ملا لها من انعكاسات عىل 
يف  ماضون  أنهم  ومؤكدا  مبستقبلهم،  والتالعب  التالميذ  تدريس  مستوى 

كشف وتأديب جزايئ وقضايئ لكل من تالعب باالنتدابات.
أحالت  أن  بوزيد  بسيدي  االبتدائية  باملحكمة  العمومية  للنيابة  سبق  كام 
واملحاسب  الفالحية  للتنمية  الجهوي  باملندوب  املتعلقة  القضية  ملف 
وموظفني املحالني يف حالة ايقاف عىل أنظار قايض التحقيق بذات املحكمة 
لوجود جنايات يف املوضوع حسب ترصيح مساعد وكيل الجمهورية والناطق 

الرسمي باسم املحكمة جابر الغنيمي.
بحالة  و6  موقوفني   4 شخصا   11 ضّد  تحقيق  فتح  تم  أنه  العنيمي  وأكد 
تقديم وآخر بحالة رساح ومن سيكشف عنهم التحقيق وذلك من أجل 4 
تهم وهي تكوين عصابة مفسدين بغاية االعتداء عىل األشخاص واالمالك، 

التدليس ومسك واستعامل مدلس  واالستيالء عىل أموال عمومية.
كام ُوجهت إىل آنفي الذكر تهٌم باستغالل موظف عمومي لصفته الستخالص 
فائدة ال وجه لها لنفسه وغريه واالرضار باالدارة ومخالفة تراتيب االنتداب.

ملفات يف كل املجاالت
الواجهة يف كل مرة  الفساد يف تونس ثقيل جدا وال ينفك يعود إىل  ملف 
التنمية  مقومات  لكل  الحاد  الرأيس  للرتاجع  الحقيقية  االسباب  كاشفا عن 

واإلصالح.
وقد شهدت الفرتة االخرية انفجارا ألوجه عديدة من الفساد يف تونس، إذ 
طفت عدة ملفات فساد متنوعة طالت كل املجاالت تقريبا. حيث يعترب 
كل مجال يف تونس فرصة للفساد واالستغالل، فحتى الجائحة الوبائية جراء 
املزيفة  بالتحاليل  بدءا  كثرية  فساد  ملفات  حولها  طفت  كورونا  فريوس 
كشفت  وقد  التلقيح  أولوية  يف  املحسوبية  إىل  وصوال  الثمن  والباهضة 
التقارير املتوفرة وفق منظمة أنا يقظ، أن الفساد منترش يف جميع مراحل 
والعالج،   19 كوفيد-  اختبارات  إىل  الرشوة  من   ،19 لكوفيد-  االستجابة 
والخدمات الصحية األخرى، وصوال إىل الصفقات العمومية من اإلمدادات 

الطبية والتأهب لحاالت الطوارئ.
أوجه عديدة من الفساد الذي ينخر البالد التونسية ويتسبب يف أسوإ أزماتها 
عىل اإلطالق إذ تقف البالد يف أخطر منعرجات اإلفالس واالنهيار االقتصادي، 
إضافة إىل تدهور املقدرة الرشائية للمواطن وسقوط الكثري من الفئات تحت 
خّط الفقر يف ظل جائحة عاملية عصفت بأعتى الدول واالقتصادات. ويف هذا 
الخصوص قالت منظمة الشفافية الدولية يف تقريرها حول مؤرش مدركات 
الفساد للعام 2020، إن تونس حصلت عىل 44 نقطة من بني 100 مقارنة 

بـ45 نقطة سنة 2019 وهي أعىل درجة تحصل عليها منذ 10 سنوات.
وحسب املنظمة احتلت تونس املرتبة 69 عامليا يف مؤرش مدركات الفساد 

عام 2020 بعد أن كانت يف املرتبة 74 سنة 2019.
أجراها  للفساد  وتقيياماً  ا  استطالعاً  13 إىل  الفساد  مدركات  مؤرش  ويستند 
خرباء لتحديد درجة انتشار الفساد يف القطاع العام يف 180 دولة وإقلياماً 

عن طريق إسناد درجة ترتاوح بني 0 )األكرث فسادا( و100 )األكرث نزاهة(.
املناطق والجهات،  الفساد استرشت يف مختلف  أن ظاهرة  ويرى مراقبون 

وعمقتها ظواهر اإلفالت من العقاب وهشاشة الترشيعات والقوانني.
كلثوم كنو.. تعاطي القضاء مع عدة ملفات فساد فيه الكثري من اللبس

الفساد أصبحت مناورة سياسية  ترى أطراف حقوقية وقضائية أن ملفات 
السياسية  واالبتزازات  الحزبية  املقايضات  أساسها  تتّم عىل  األول  املقام  يف 

حسب املصالح واألهداف.
التونسيني يف  القضاة  الرئيسة السابقة لجمعية  القاضية كلثوم كّنو  وقالت 
الفساد تكون بعدة أشكال وليس فقط بالشكل  السياق  إن مقاومة  هذا 
القضايئ، وأن هناك عديد امللفات وضعت عىل أنظار القضاء. الفتة إىل أن 

تعاطي القضاء مع عدة ملفات فيه الكثري من اللبس.
وأضافت لقد أحيلت عديد القضايا عىل القضاء لكن مل يقع التطرق إليها 
بعُد. وبيّنت أن هذه القضايا تثار خصوصا عند االحتجاجات عىل غرار ملف 

النفايات اإليطالية.
لكن هذه القضايا مل يقع فتحها بسبب الضغوطات السياسية. وأشارت إىل 
وجود ضغط عىل القضاء بعد أن متت إحالة 16 قاضيا عىل مجلس التأديب 
للوزير السابق، لكن وزيرة العدل السابقة ألغت ثالثة أسامء منهم وهذه 

مسألة سياسية، حسب تعبريها.
واستطردت أنه إذا وضع رجل السياسة يده عىل إصالح املنظومة لن نرى 
امللفات  من  يقتاتون  السياسيون  للفساد..  حقيقية  مقاومة  وال  إصالحا 

ويبتزّون أصحابها ويستفيدون من مواقعهم يف السلطة.
وكثريا ما راهن رؤساء الحكومات املتعاقبة عىل فتح ملفات الفساد، لكن 
جهودهم كانت تصطدم بضغوط ونفوذ األحزاب الحاكمة، ويف كل مناسبة 
تختفي  ما  رسعان  لكنها  الفساد،  محاربة  شعارات  بتطبيق  هؤالء  يتعهد 

كسابقاتها.
الخبري االقتصادي فهد ترميش.. االقتصاد يدفع فاتورة باهظة 

رأى الخبري االقتصادي فهد ترميش، أن السلطات التونسية قامت مبحاوالت 
ملأسسة مكافحة الفساد عرب تأسيس الهيئة وإصدار مجموعة من القوانني 
هذه  أن  غري  املبلغني،  وحامية  الدولة  مصالح  كافة  يف  الفساد  لتعقب 

تّم وضعها عىل  التي  اإلمكانيات  بسبب ضعف  أكلها  تعِط  مل  املجهودات 
ذمة الدوائر القضائية املتخصصة يف النظر يف قضايا الفساد.

وقال ترميش إن ضعف اإلمكانيات البرشية واللوجستية املوضوعة عىل ذمة 
القطب القضايئ املتخّصص يف قضايا الفساد تزيد من صعوبة البّت يف هذه 
أن  وأضاف  العقاب.  من  اإلفالت  ورمبا  التقايض  إجراءات  وتطيل  القضايا 
هيئات الرقابة العامة كانت تعمل يف »جزر منقطعة« دون أي تنسيق بينها 
وبني الحكومة، ما يفرس عدم األخذ بتوصياتها التي تصدرها يف تقارير الرقابة 

الصادرة عنها، معتربا أن مجموع هذه العوامل باتت منّفرة للمستثمرين.
َحِذرين  باتوا  منهم،  األجانب  سيام  وال  االقتصاديني،  »املتعاملني  أن  وتابع 
التونسية، بسبب الفساد اإلداري والقضايئ وعدم  التوجه نحو السوق  من 
منذ  االقتصاد  يدفع  بينام  التحكيم،  حال  يف  القضاء  مواجهة  عىل  قدرتهم 
سنوات فاتورة باهظة بسبب متكن الفساد من مفاصل الدولة ومحاوالت 

األحزاب والربملان توفري الغطاء السيايس للوبيات الفساد املتنّفذة«.
تستهدف  انتقائية  حمالت  ليست  الفساد  »مكافحة  إن  ترميش  وقال 
أشخاصا دون غريهم، بل مجهود وطني يتعنّي عىل الجميع االنخراط فيه 
الخارجية والحفاظ عىل جاذبيتها  األسواق  بهدف تحسني صورة تونس يف 

االستثامرية.
بدر الدين القمودي.. التجاوزات كثرية، وما خفي كان أعظم

وقد أفاد بدر الدين قمودي رئيس لجنة اإلصالح اإلداري بالربملان املجّمد، 
وهو  الهياكل،  كل  ومامرساته رضبت  معيّنة،  بجهة  يتعلق  ال  الفساد  بأن 
أجهزة  وغياب  العقاب  من  اإلفالت  بسبب  املركزية،  اإلدارات  يف  ُمْسترٍش 

الرقابة، وغياب ثقافة املساءلة.
وأضاف ان التجاوزات كثرية، وما خفي كان أعظم، وعندما يتم فتح امللفات 
يف الجهات سنتفاجأ بحجم املامرسات، حيث بات الفساد وجهة نظر وميّرره 

الكثريون يف صيغ وأشكال مختلفة.
النفوذ، وعدم  استغالل  الدولة، ومبالغة يف  وتابع هناك تطاول عىل هيبة 
الخوف من تطبيق القانون، فضال عن وجود عدد كبري من التقارير الرقابية 
مل يتّم االستامع إليها، وأضاف أنه وأمام غياب أجهزة الدولة واملحاسبة، مل 
يعد أمام املواطن إال أن ينخرط يف منظومة الفساد لتسوية وضعيته، وهو 

رشيك يف الجرمية بالتجاهل وغياب ثقافة املحاسبة والشفافية.
وبخصوص أهمية دور القضاء يف هذه املرحلة الحساسة، أوضح القمودي 
أن دوره جوهري وأسايس، ودون قضاء نزيه ال ميكن محاربة الفساد، وال بّد 

من حامية القضاة ومراجعة هيكلية الهيئات املرشفة عىل القضاء.

* حياة الغامني 

عندما تتحول اإلدارات العمومية إىل بؤر للفساد املايل واإلداري..
اإلفالت من العقاب وهشاشة الترشيعات والقوانني، وراء توّسع رقعة الفساد 

الملفات التي فتحت في اإلدارات الجهوية بسيدي بوزيد.. دليل آخر على أن أخطبوط  
الفساد طال كّل المجاالت وفي جميع الجهات 

  *فهد ترميش *بدر الدين القمودي* كلثوم كنو
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لنئ ظّل املواطنون والّرأي العاّم، عىل املستوى الّداخيّل، مؤيّدين إلجراءات قيس 
سعيّد، بسبب رفضهم العميق للسياسات الّتي فرضها اإلسالميون وحلفاؤهم عىل 
البالد، مثلام أظهرت ذلك املظاهرات املعارضة إلجراءاته واملساندة لها، فإّن األمر 
يف  تونس  لها  تعرّضت  الّتي  فالّنكسات  الخارجّي.  املستوى  عىل  متاما  مختلف 
وحامتهم:  الغربيني  وحلفائهم  اإلسالميني  حملة  فاعلية  عىل  تدّل  األخرية  األيّام 
فقد نجحت كندا وهي املمّول الرّئييس ملنظّمة الفرنكوفونيّة يف إرجاء قّمة هذه 
املنظّمة الّتي كان من املقّرر عقدها يف جربة يف نوفمرب 2021. كام أعلنت وكالة 
موديز، الخميس 14 أكتوبر 2021، عن تخفيض التّصنيف الّسيادّي طويل األجل 
لتونس بالعمالت األجنبيّة والعملة املحليّة، وكذلك للبنك املركزّي التّونيّس، من 
B3 إىل Caa1. هذا التّخفيض هو التّاسع يف ظرف عرش سنوات وكان مقّررا قبل 
االستثنايّئ  للوضع  طريق  خارطة  بغياب  املرتبط  الغموض  أّن  ولو  جويلية،   25
الذي وضعه قيس سعيّد مل يساعد يف تفاديه أو تأخريه. ويف اليوم ذاته، عقدت 
لجنة الّشؤون الخارجيّة مبجلس الّنواب األمرييّك جلسة استامع مخّصصة لبحث 
»وضع الّدميقراطية يف تونس«، كام لو أّن وضع الّدميقراطيّة أفضل يف كثري من 
الّدول الّصديقة للواليات املتّحدة، يف البلدان اإلسالميّة أو يف أّي مكان آخر. إّن 
األسباب الحقيقيّة لرّد الفعل هذا ال عالقة لها بالّدميقراطية: فبرصف الّنظر عن 
االستجابة لنداء املساعدة من أنصارهم اإلسالميني وأتباعهم، فإّن ما يقلقهم قبّل 
كل يشء هو رؤية القوى االجتامعيّة والّسياسيّة املعادية السرتاتيجيتهم يف تونس 
ويف املنطقة تتغلّب عىل حلفائهم اإلسالميني واللّيرباليني. يتّضح هذا من مداخالت 
 ،Greg Steube االستامع، مثل غريغ ستيوب  الّذين دعوا إىل جلسة  املسؤولني 
عضو لجنة العالقات الّدولية يف مجلس الّنواب بالكونغرس األمرييّك الذي قال: 
»قيّس سعيد ليس صديقنا، لقد أيّد أجندة مناهضة ألمريكا ومعاديّة إلرسائيل 
الّسوق  إصالحات  يف  الرّشوع  من  فبدال  انتخابه.  ومنذ  االنتخابيّة  حملته  منذ 
األعامل  رواد  وتهديد  االشرتاكيّة  أجندته  متابعة  هو  فعله  ما  كل  كان  الحرّة، 
تونس«.  ملستقبل  بالخري  يبرّش  ال  هذا  أسعارهم.  بخفض  ومطالبتهم  الخواّص 
متّر الّصداقة مع الواليات املتحدة عرب نبذ كّل أشكال العداء إلرسائيل والخضوع 
لقوانني اقتصاد الّسوق. هذا املطلب هو ما يفّس وصم دور االتحاد العام التونيس 
للّشغل، متّهمني إيّاه بأنّه عقبة يف وجه »اإلصالحات« املُوىص بها عىل هذا الّنحو. 
ويواصل غريغ ستيوب إدانته قائال: »إّن الّدميقراطيّة والّدستور التّونسيني وكذلك 
أموال دافعي الّضائب األمريكيني املستخدمة هي اليوم قيد االختبار. لقد أقال 
الّدويل  املجتمع  مخاوف  أثار  ماّم  الربملان،  وجّمد  الحكومة  رئيس  سعيّد  قيس 
الّدعم  القرارات  هذه  وجدت  لو  وحتّى  للّدميقراطية.  املحتمل  التّدهور  من 
لغز  مواجهة  أنفسهم يف  يجدون  تونس  أصدقاء  أّن  إالّ  التّونسيني،  من  قلّة  من 
ويحاولون تحديد ما ميكن أن يخدم مصالح الّشعب التّونيس عىل أفضل وجه.« 
اإلسالميني  أصدقائه  أيدي  عىل  الّدستور  انتهاكات  عن  واحدة  بكلمة  ينبس  مل 
الذين عارضوا إنشاء املحكمة الّدستوريّة وحّولوا مجلس الّنواب إىل ساحة تغطّي 
مل  والفاسدين.  اإلرهابيني  لخدمة  القانون  عىل  الخارجني  الّنواب  ترصّفات  عىل 
حزب  عليها  تسرّت  الّتي  اإلرهابيّة  والجرائم  الّسياسيّة  االغتياالت  عن  شيئا  يقل 
النهضة وحلفاؤه. دعنا نغّض الطّرف عن الكذبة املتمثّلة يف معارضة »قلّة من 
التّونسيني« الّداعمني إلجراءات قيس سعيّد مع الّشعب التونيس املتمّسك برفع 
التّجميد عن مجلس النواب والعودة إىل »الّدميقراطية« التي كانت سائدة قبل 

25 جويلية 2021. من ناحية أخرى، مل يقل إيدي 
وكبري  األركان  رئيس   ،Eddy Acevedo أسيفيدو 
املستشارين يف مركز ويلسون واملسؤول الّسابق يف 
مختلفا،  كالما  الّدولية،  للتنمية  األمريكيّة  الوكالة 
تثري  األخرية  سعيّد  قيس  قرارات  »إّن  يؤكّد:  حني 
عىل  تزال  ال  تونس  كانت  إذا  ما  حول  التّساؤل 
مكان  يف  شبيه  مثال  لدينا  الّدميقراطّي.  املسار 
آخر، يف هايتي عىل سبيل املثال«. ويضيف: »ملاذا 
تونس مهّمة؟ أّوال، نحن أصدقاء للتّونسيني الّذين 
ومزدهر،  ودميقراطي  حّر  مستقبل  إىل  يتطلّعون 
ثانيا،  األوسط.  الرشق  غالبا يف  ما ال يحدث  وهو 
ولقضيّة  اإلقليمّي،  لألمن  مهّم  تونس  استقرار  إّن 
لبعض  الخبيثة  للطموحات  واالستجابة  الهجرة 
سوريا،  يف  ميناء  بالفعل  لديها  روسيا  الفاعلني. 
استقرار  تونس  عرب  آخر  منفذ  يهّدد  أن  وميكن 

Huawei وأقامت  البحر األبيض املتوّسط. لقد وقّعت تونس مع رشكة هواوي 
االتّحاد  هو  لها  تجارّي  أكرب رشيك  أّن  رغم  الّصني  مع  قويّة  اقتصادية  عالقات 
األورويّب. من زاوية مكافحة اإلرهاب، يجب أن يُنظر إىل تونس ضمن مخطّط 
أوسع لتداعيات االنسحاب األمرييّك من أفغانستان. إذا عاودت داعش الظّهور. 
كان لدى تونس أكرب عدد من املقاتلني الّذين ذهبوا إىل سوريا أو العراق للقتال 
التي تجعل تونس مهّمة  من أجل الخالفة.« يرّص إيدي أسيفيدو عىل األسباب 
ملصالح بالده يف املنطقة. »خالل فرتة عميل يف الوكالة األمريكيّة للتّنمية الّدولية 
)USAID(، كانت تونس عىل رأس أولويايت. لقد كان عىل هذه اللّجنة يف كثري 
من األحيان أن تواجه عديد التّحّديات يف الّسياسة الخارجيّة وأحيانا حتّى مسألة 
بالّدميقراطية  يتعلّق  لدينا إلظهار قيمنا ومبادئنا، خاّصة فيام  الّذي كان  النفوذ 
والجزرة  العصا  مقاربة  تطبيق  ميكننا  رافعة،  لدينا  تونس  يف  اإلنسان.  وحقوق 
ساء  إذا  الّضغط  استخدام  حتّى  أو  الّصحيحة  الّسلوكيات  توّخي  عىل  للحّث 
الوضع«. وهو يدعو إىل معاقبة تونس موّضحا ما ييل: »ميكننا عىل سبيل املثال 
إعادة تقييم تصنيف تونس باعتبارها حليفا رئيسيّا غري عضو يف الّناتو، أو إعادة 
تقييم برامجنا األمنيّة أو حتّى مراجعة مبادراتنا للتّمويل العسكرّي يف الخارج. 
كام أّن ما يحدث يف تونس قد يّض بأهليتها لالستفادة من 498.7 مليون دوالر 
املمنوحة مبوجب برنامج مؤّسسة تحّدي األلفيّة MCC، وعالوة عىل ذلك، يبدو 
الربنامج.  املناقشات حول هذا  قد علقت  األمريكيّة  األلفيّة  تحّدي  أن مؤّسسة 
تونس تطلب قرضا بقيمة 4 تريليونات دوالر من صندوق الّنقد الّدويّل، يجب أن 
نستخدم نفوذنا للمطالبة بإعادة الحكم الدميقراطّي والّدستورّي. تحتاج شبكاتنا 
اإلنسان  حقوق  ومنظاّمت  الّسياسيّة  األحزاب  لتقوية  موارد  إىل  الّدميقراطية 
ووسائل اإلعالم املستقلة والّصحافيني. يجب أن تخّصص الوكالة األمريكيّة للتّنمية 
الّدولية جميع مواردها اإلضافيّة لالستجابة لألزمة الحاليّة«. وهو يعترب أّن رّد فعل 
لنقّرر  ذلك  أكرث من  ننتظر  أالّ  بإعالنه: »يجب  أمر مستعجل  املتّحدة  الواليات 
الّذي كّنا نأمله، ويجب إعادة تنصيب  الّدميقراطي  ما إذا كان قيس سعيّد هو 
الربملان ويجب أن تكون العدالة مستقلّة. إّن استقرار تونس وازدهارها يصبّان 
يف مصلحة أمننا الوطنّي وسياستنا الخارجيّة. إذا مل نتحرّك اآلن، فإنّنا نرتك الباب 
مفتوحا لخصومنا مللء الفراغ. لقد أثبت التّونسيون أّن لديهم ما يلزم إلدارة هذا، 
ولكن يجب أن نتواصل معهم قبل أن تصبح هذه األزمة خارج الّسيطرة، ويجب 
أالّ نكون يف حالة »انتظر وانظر«، ينبغي أن نتحرّك قبل فوات األوان!«. وباملثل، 
اعتربت الواليات املتّحدة األمريكيّة دعم تونس لنضال الّشعب الفلسطينّي موقفا 
معاديا للساميّة ومعاديا لليهود بشكل عاّم، باختصار، جميع الخلطات الّتي بّررت 

طالب  مثلام  الّدويل«،  املجتمع  »تدّخل  إىل  الّدعوات  باسمها  املتّحدة  الواليات 
الّتي ترفض  الّدول  لوموند، ضّد  الذي نرشته صحيفة  العمود  املوقّعون عىل  به 

الخضوع إلمالءات صّناع القرار يف واشنطن. 
جلسته  خالل  تونس  يف  الوضع  مناقشة  األورويّبّ  الربملان  يعتزم  جهته،  من 
بوريل  جوزيف   .2021 أكتوبر   21 إىل   18 من  الفرتة  يف  عقدها  املزمع  العاّمة 
يف  لالتّحاد  الّسامي  واملمثّل  األوروبّية  املفّوضيّة  رئيس  نائب   ،Joseph Borrel
يف  بالوضع  األورويّب  الربملان  اهتامم  يرّبر  األمنيّة،  والّسياسة  الخارجيّة  الشؤون 
تونس بإعالنه أّن »الّنظام الّدميقراطّي يف تونس مهّدد بسبب غياب الفصل بني 
الّسلطات«. سيتحدث جوزيف بوريل يف 19 أكتوبر 2021 حول »مسألة« تونس، 
والّتي ستكون موضوع اقرتاح يدعو الرّئيس التّونيّس إىل فتح حوار مع »األحزاب 
الّسياسيّة الرّئيسية«، مبا يف ذلك بالطّبع حزب الّنهضة وحلفائه، وكذلك مع ممثيّل 

املجتمع املديّن.
التّدخالت  بهذه  للتّنديد  التّونسيني  هذا  األحذية«  »ضجيج  يستنفر  أن  يجب 
ومبوقف الّداعني إليها، من خالل مطالبة قيس سعيّد باإلعالن بوضوح عن اآلجال 
وخارطة  األعامل  جدول  تحديد  دون  أعلنها  الّتي  االستثنائيّة  للحالة  الّنهائية 
ألّي  ورفضه  املوضوع،  هذا  الّصمت حول  يف  التاّمدي  عىل  إرصاره  إّن  الطّريق. 
الّتي  الّدميقراطية  مستقبل  بخصوص  املخاوف  يغّذي  أن  شأنه  من  استشارة، 
يطمح إليها غالبيّة التّونسيني. وبهذا املعنى، فإّن االتّحاد العاّم التّونيّس للّشغل 
محّق يف التّنديد بترصيحات الكونغرس األمرييّك وبـ»التّدّخل الناتج عن رشكات 
الّذي  للمسار  التونسيني  املعارضني  بعض  من  سافر  وتحريض  وبشحن  اللّوبينغ 
جاءت به اإلجراءات االستثنائيّة التي أعلنها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية«، 
مع مطالبة هذا األخري بـ»بتوضيح األهداف واآلليات والتّدابري املتعلّقة بالحوار 
 16 بتاريخ  للشغل  التّونيس  العام  االتّحاد  )بيان  عنه«.  أعلن  الذي  الوطنّي 
أكتوبر 2021(. بالفعل، إّن الّصمود يف وجه الّضغوط الخارجيّة لن يكون قادرا 
من خالل  إالّ  بلدهم  سيادة  عن  الّدفاع  عىل  الحريصني  التّونسيني  تجميع  عىل 
املتعلّقة بحارضهم ومستقبلهم، مع  ترشيكهم يف تحديد االختيارات والقرارات 
مراعاة األهداف الّتي من أجلها انتفضوا ضّد دكتاتوريّة بن عيل وضّد املخطّطات 
وحكومة  سعيّد  قيس  عىل  وأتباعهم.  لإلسالميني  الفاسدة  للّسلطة  الثّيوقراطية 
امللّحة  واالجتامعيّة  االقتصادية  وللحاالت  املطالب  لهذه  االستجابة  بودن  نجالء 
الّتي تعتمد عليها قدرتهام عىل كسب ثقة أغلبيّة التّونسيني، أغلبيّة يصعب من 
دونها درء تهديدات التّدّخل األجنبّي من أّي قّوة إقليميّة أو دوليّة مهام كانت. 
الّسياسيّة واالجتامعيّة  أّي بلد مرهونة بسيادة شعبه، ومبراعاة حقوقه  فسيادة 

واالقتصاديّة، ومبشاركته الكاملة يف إدارة شؤونه ومشاركته يف تقرير مستقبله.

كيف تصمد تونس يف وجه الّتدّخالت األجنبّية؟
بينام كان رئيس الجمهوريّة الّتونسّية -وال يزال- متامديا يف 
الّتي  االستثنائّية  للحالة  الّنهائّية  املواعيد  إعالن  يف  الّتباطؤ 
فرضها يف 25 جويلية 2021، وأكّدها بعد ذلك بنحو شهرين، 
يف 22 سبتمرب، كان خصومه اإلسالميون وحلفاؤهم يقودون 
الّدعوة  أصدقائهم وُحامتهم من خالل  لحشد  دولّية  حملة 
إىل  العودة  لفرض  والّتدّخل  تونس  عىل  عقوبات  فرض  إىل 
غموض مرشوع  يستغلّون  إنّهم  جويلية.   25 قبل  ما  وضع 
أّي  رفض  يف  وعناده  الّدميقراطّية،  عن  وخطبه  سعّيد  قيس 
الّسياسّية  القوى  ومع  يدّعمه  من  مع  ذلك  يف  مبا  تشاور، 
الّرافضة للعودة إىل وضع ما قبل 25 جويلية،  واالجتامعّية 
عرش  طيلة  لسياستهم  الّذريع  الفشل  مسؤولّية  ليحّملوه 
الّتي  الّدميقراطية  عن  املدافعني  ثوب  يف  والظّهور  سنوات 
يهّددها مرشوعه فقط. لقد ذهبت دعواتهم املطالبة بدعم 
املساعدة  تعليق  طلب  حّد  إىل  االتّجاه  هذا  يف  خارجّي 
الطّبّية املوعودة يف إطار مكافحة وباء كوفيد 19. وقد نجح 
أصدقاء اإلسالميني يف إقناع شخصيات رفيعة املستوى -مثل 
عىل  معهم  للّتوقيع  بنديت-  كوهن  ودانيال  موران  إدغار 
دعوة لـ»رّد فعل نشط من املجتمع الّدويّل« ضّد »الّتصلب 
الّسلطوّي وتراجع الحقوق يف تونس« )انظر العمود املنشور 
يف صحيفة لوموند يف 10 أكتوبر 2021(، كام لو أّن أصدقاءهم 

اإلسالميني كانوا يحرتمون الحقوق عندما كانوا يف السلطة.

بقلم محّمد الرّشيف 
الفرجاين

وزارة العدل/سجن المنستير
إعالن طلب استشارة عدد 2021/02 لسنة 2022

اقتناء مواد غذائية ومواد تنظيف لفائدة نقاط البيع الداخلية

يعتزم سجن املنستري إجراء استشارة اقتناء مواد غذائية ومواد تنظيف لفائدة نقاط البيع الداخلية التابعة للسجن خالل الفرتة املرتاوحة بني غرّة جانفي 
2022 و31 ديسمرب 2022 فعىل الرّاغبني يف املشاركة االتصال بإدارة سجن املنستري عىل العنوان التايل: سجن املنستري طريق خنيس 5000 املنستري خالل 
أيّام العمل وأثناء التوقيت االداري لسحب ملف االستشارة هذا ويتعنّي عىل املزودين املعنيني باألمر إرسال عروضهم عىل العنوان الذي سحبوا منه كرّاس 

الرشوط عن طريق الربيد املضمون الوصول أو الربيد السيع أو اإليداع املبارش لدى مكتب الضبط بالسجن مع ذكر عبارة:
ال يفتح طلب استشارة عدد 2021/02 لسنة 2022 خاص باقتناء مواد غذائية ومواد تنظيف لفائدة نقاط البيع الداخلية

حّدد يوم 22 نوفمرب 2021 آخر أجل لقبول العروض إىل غاية الساعة الحادية عرشة صباحا ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط السجن لتحديد 
تاريخ الوصول مع العلم أّن تاريخ فتح العروض سيكون يف جلسة علنية يوم االثنني 22 نوفمرب 2021 عىل الساعة الحادية عرشة والنصف صباحا مبقر 

سجن املنستري.

الهاتف: 73530334
الفاكس: 73530070

* ترجمة املنترص الحميل
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الحوار النقابي

الرتاجع  العام  الكاتب  االخ  وبينّ 
الثورة  منذ  القطاع  شهده  الذي  الكبري 
يف  االنتاج  مؤرشات  انحدرت  إذ  اآلن  إىل 
الفسفاط بـ 40 % أي من 6.5 مليون طن 
إىل قطاع  بالنسبة  الشأن  2.2 وكذلك  إىل 
 110 إنتاجه من  تراجع  الذي  املحروقات 
برميل  ألف   40 اىل  يوميا  برميل  آالف 
العمومية  املالية  يف  أثر  ما  وهذا  يوميا 
الصعبة  العملة  من  البالد  ومخزون 
وأصبحت الرشكات غري قادرة عىل ضامن 
استقرار موازناتها وتطوير أنشطتها ببعث 
بي  من  وكان  للتنمية  جديدة  مشاريع 
الكربى  الرشكات  عديد  مغادرة  أسباب 
يف رسالة سلبية ومؤثرة عىل سمعة البالد 

االستثامرات  مستقبل  وعىل  الخارج  يف 
أسباب  من  أنه  وأضاف  القطاع.  هذا  يف 
األسباب  هي  الفسفاط  يف  االنحدار  هذا 

رغم  أنه  مشريا  أوىل  بدرجة  االجتامعية 
لالحتجاجات  العامة  الجامعة  تفهنّم 
أنها ال تجد تفسريا لتخيل  االجتامعية إال 
القطاعات  هذه  يف  دورها  عن  الدولة 
وعدم مبادرتها بحلحلة املشاكل يف عالقة 
اإلنتاج يف  الفسفاط وإغالق مواقع  بنقل 

عدد من الرشكات البرتولية.

د األخ الربين يف هذا الصدد عىل  وشدنّ
رضورة اتجاه الحكومة الجديدة نحو إعادة 
نسق اإلنتاج إىل ما كان عليه قبل 2011 

القانونية  والفصول  الترشيعات  ومراجعة 
الذي  الدستور  من   13 الفصل  غرار  عىل 
مل يكن واضحا بل عطنّل عمليات التنقيب 
واالستكشاف يف مجال املحروقات وجمد 
إسناد الرخص عىل مستوى مجلس النواب 
تنتج  حيث  السياسية  التجاذبات  جراء 
إستهالكها  من   %  30 قرابة  حاليا  تونس 

الطاقة واملحروقات وهو ما يدعو إىل  يف 
املجالي  يف  بدائل  عن  البحث  رضورة 
البديلة  الطاقات  نحو  االتجاه  دفع  عرب 

والتشجيع عليها.
فقد  الفسفاط  نقل  إىل  وبالنسبة 
القطاع  بأن  العام  الكاتب  األخ  أكد 
الوطنية  الرشكة  دعم  مزيد  إىل  يتطلع 
تجديد  خالل  من  الحديدية  للسكك 
أسطولها باعتبارها الناقل االول واألسايس 
املواد  بقية  لنقل  وكذلك  الفسفاط  ملادة 
الرفيع«  الفسفاط  و»ثاليث  »كالبخارة« 
وكذلك االرساع باعتامد التقنيات الحديثة 
لنقل مادة الفسفاط عرب األنابيب والذي 

الدراسة  وهذه  الغرض  يف  دراسة  دعمته 
االرادة   تفعيل  سوى  ينقصها  وال  جاهزة 
ما  وهو  إرسائها  يف  للبْدء  السياسية 
مبا  النقل  تكلفة  أوال من خفض  سيمكن 
املياه  مخزون  من  ويوفر   %  80 يقارب 
بالجهات من خالل استجالب مياه البحر 

عرب نفس األنابيب وتحليتها.
املحروقات  قطاع  إىل  بالنسبة  أما 
فقد هناك أشار األخ الربين إىل الصعوبات 
املشاكل  لحلحلة  التفاوض  يف  الكربى 
الرشكات  جلنّ  يف  والتقنية  االجتامعية 
وزارة خاصة  غياب  إىل  أوال  يعود  والذي 
بالقطاع وعدم االستقرار اإلداري والسيايس 
ومديرين  مديرين  تعيي  عدم  إىل  وثانيا 
عامي بعدة مؤسسات بالقطاع مام خلق 
فراغا عىل مستوى هذه املؤسسات وعرقل 
الحوار االجتامعي والتفاوض داخلها وأثنّر 

سلبا عىل أنشطتها.
وأضاف أنه من بي االنتظارت كذلك 
هي النظر يف وضعية الرشكات العمومية 
مالية جراء  والتي مترنّ بصعوبات  بالقطاع 
الدولة  قبل  من  مستحقاتها  خالص  عدم 
ومن قبل بقية املؤسسات العمومية عىل 
غرار رشكة عجي الحلفاء التي تعاين منذ 
ومالية  هيكلية  صعوبات  من  سنوات 
مرتاكمة أصبحت تشكل تهديدا لدميومتها 
الرافد  أنها  خصوصا  نشاطها   واستمرار 
القرصين  بجهة  تقريبا  الوحيد  التنموي 
اإلرساع  إىل  الدعوة  الرضوري  من  لذلك 
مقاربة  بحسب  املؤسسات  هذه  بإصالح 

االتحاد يف عالقة برضورة إصالح مؤسسات 
بالنسبة إىل  أما  العام حالة بحالة  القطاع 
الكاتب  االخ  أفاد  فقد  الخاصة  القطاع 
تشكل  مل   19 كوفيد-  جائحة  بأن  العام 
واصلت  التي  الرشكات  هذه  أمام  عائقا 
نشاطها باعتبارها من مكونات هذا القطاع 
الحيوي ومل تشهد غلقا أو ترسيحا للعامل 
يف  والزيادات  املفاوضات  تبقى  لكن 
األجور وتحسي املقدرة الرشائية للعاملي 
هذا  يف  داعيا  الصعوبات  أبرز  من  بها 
والتجارة  الصناعة  باتحاد  الرشكاء  اإلطار 
يف  والتقدم  االجتامعي  الحوار  تفعيل  إىل 
مزيد  أجل  من  إيجايب  بشكل  املفاوضات 
القطاع  املناخ االجتامعي مبؤسسات  دعم 
الخاص وتثمي هذا القطاع الحيوي الذي 
واصل النشاط رغم صعوبة األزمة الصحية 

التي مرت بها بالدنا. 

هذه انتظارتنا من الحكومة الجديدة ومن األعراف
األخ البرني خميلة الكاتب العام لجامعة النفط والمواد الكيمياوية:

الربين خميلة  األخ  التقينا  الحكومة  تشكيل  بعد  العالقة  وملفاتها  انتظاراتها  وإبراز  للقطاعات  متابعتنا  إطار  يف 
الكاتب العام للجامعة العامة للنفط واملواد الكياموية للحديث حول أوكد االنتظارات القطاعية وامللفات العالقة حيث 
أكد لنا يف مستهل حديثنا معه خيبة أمل أبناء القطاع وبناته إثر عدم إفراد القطاع بوزارة إرشاف معتربا أن تركيز وزارة 
للطاقة هو أمر عىل غاية من األهمية بالنظر اىل موقع القطاع يف توفري العملة الصعبة وموقعه يف االقتصاد الوطني عىل 
أنه قطاع حيوي ومؤثر يف الخيارات والسياسات القطاعية مشريا إىل أن املراوحة بني إفراد القطاع بوزارة للطاقة ودمجه 
مع وزارة الصناعة قد أرّض كثريا بالقطاع يف عالقة مبلفاته العالقة أو بالسياسات املعتمدة او باملفاوضات ومع ذلك فإن 

القطاع يتطلع حاليا إىل تعامل إيجايب مع الوزارة الجديدة بخصوص مختلف امللفات القطاعية العالقة.

  خيبة أمل إثر عدم إفراد القطاع بوزارة إشراف

* حاوره: نرص الدين سايس 

  ال نجد تفسيرا لتخلي الدولة عن دورها بحلحلة 
المشاكل في عالقة بنقل الفسفاط وإغالق 

مواقع االنتاج في الشركات البترولية 

وزارة الشؤون املحلية والبيئة
والية قفصة

بلدية املظيلة

إعالن بتة عمومية للمرّة األوىل

يترشنّف رئيس بلدية املظيلة بإعالم العموم بإجراء بتنّة عمومينّة باالشهار واملزاد للمرنّة األوىل وذلك يوم 
االربعاء 03 نوفمرب 2021  عىل الساعة العارشة صباحا بقرص البلدية لتسويغ السوق األسبوعية واملسلخ 

البلدي وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

تاريخ التوقيت الّضامن الوقتي الّسعراالفتتاحيالفصل

ومكان البتة

مّدة اللزمة

املعلوم املوظف 
عىل السوق البلدي

املعلوم املوظف 
عىل املسلخ البلدي

35.000.000

2.500.000

3.500.000

250.000

2021/11/03 عىل 
الساعة العارشة صباحا 

بقرص البلدية

ة سنة ابتداء من  ملدنّ

2022/01/01

 إىل 2022/12/31

عىل الرنّاغبي يف املشاركة يف هاته البتة الحضور باملكان والزنّمان املبينّني أعاله وال ميكن ألحد املشاركة إالنّ 
بعد االستظهار مبا ييل:

- وصل يثبت دفعه مسبقا للقابض البلدي ضامنا يساوي العرش من السعر االفتتاحي.
 - االستظهار بشهادة ابراء من الديون الراجعة الجامعات املحلية.

- شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمشارك.
ح. - كرنّاس الرشوط ممىض من طرف املرتشنّ

- نظري من الباتيندا سارية املفعول )املعرف الجبايئ قطاع النشاط مستلزم أسواق( طبقا ملقتضيات الفصل 
56 من مجلة الرضيبة عىل دخل األشخاص الطبيعيي والرضيبة عىل الرشكات.

وملزيد االرشادات ميكن االتصال بقرص البلدية كّل يوم خالل أوقات العمل االداري أو عن طريق الهاتف 
.)76266277(
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األخ الطبوبي يف زغوان
الدين  نور  العام  األمني  األخ 
الطبويب يصل زغوان إلمضاء 
أجور  يف  الزيادات  اتفاق 
الخاصة  بالرشكة  العاملني 
كاشكو بورنس لالليكرتونيك، 
بحضور األخ حامدي النحايل 
لالتحاد  العام  الكاتب 
وأعضاء  بزغوان  الجهوي 
الطاهر  واألخ  املكتب 

الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك.

األخوان سعد واللطيفي يف 
إيطاليا

مساندة  حركة  يف 
اإليطالية  للنقابات 
منها،  وبدعوة   cgil
كامل  األخوان  شارك 
العام  األمني  سعد 
عن  املسؤول  املساعد 

النظام الداخيل ولطفي اللطيفي الكاتب العام للجامعة العامة للصناديق االجتامعية يف املسرية التي 
.cgil انتظمت بالعاصمة اإليطالية روما ضد اليمني املتطرف اإليطايل إثر تهجمه واعتدائه عىل مقر

* طارق السعيدي/ صور منترص العكرمي    

العام  الكاتب  الحزامي  الحبيب  األخ  قال 
والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  للجامعة 
الترصيح  يف  كبري  نقص  يوجد  إنه  واألحذية 
بأجور العامل وبعدد العامل الفعليني أو عدم 
الترصيح أصال وهو ما ينعكس سلبا عىل العامل. 
وبنينّ األخ الحزامي خالل افتتاحه أشغال الندوة 
قطاع  يف  االجتامعية  الحامية  حول  التكوينية 
من  العامل  يحرم  الترصيح  عدم  أن  النسيج 

حقهم يف التمتع بالخدمات االجتامعية.
أن  الحزامي  الحبيب  العام  الكاتب  األخ  رشح 

االجتامعية.  الصناديق  تجاه  ضغط  كورقة  العامل  يستعملون  األعراف 
الصناديق  طالبتهم  بالغلق يف حال  يهددون  األعراف  بعض  ان  وأضاف 
باملستحقات. وفرس األخ الحبيب الحزامي أن هذه الوضعية تسببت يف 
يتيمة بال منح،  النسيج حيث يحصلون عىل جراية  معاناة عامل قطاع 
مشريا اىل ان قيمة الجراية تترضر كثريا وتصبح ضعيفة جدا نتيجة عدم 
النقابيني  التزام العرف بتحويل مساهامت العامل.. ودعا األخ الحزامي 
إىل التحرك من اجل ان تحمي الدولة حق العامل يف التغطية االجتامعية 
وان ال تخضع البتزاز البعض. وقال األخ الحبيب الحزامي باعتباره نائبا 
توصياته  النقابيني  إىل  ينقل  أنه  للصناعات  الدويل  لالتحاد  العام  لالمني 
واملتمثلة أساسا يف دعوة النقابيني اىل السعي اىل الكشف الدائم واملبكر 
تقاعس  لكل  والتصدي  العامل  مساهمة  بعنوان  املالية  التحويالت  عن 

عىل ان يجعلوا من هذا األمر محورا دامئا يف نشاطاتهم.

جهد مضني
أكد األخ سمري الجميل عضو الجامعة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية 
خالل افتتاح الندوة التكوينية حول الحامية االجتامعية وأهمية الضامن 
القطاع  هياكل  وكافة  العامة  الجامعة  ان  النسيج  قطاع  يف  االجتامعي 
بذلت جهدا كبريا خالل الفرتة املنقضية من اجل دعم االنتساب وتوفري 
مختلف  يف  واملرأة  الشباب  وترشيك  املهنية  والسالمة  الصحة  رشوط 
عمل  يف  أساسا  عنرصا  مثل  التكوين  ان  وقال  والنشاطات.  الهياكل 
امللفات  جل  شمل  تكويني  ماراطون  عرب  تجسد  وقد  العامة  الجامعة 
قا خاصة يف مجال الترشيعات  واملواضيع مشريا إىل أن التكوين كان معمنّ
عضو  الورفيل  نادر  األخ  ث  وتحدنّ املهنية..  والسالمة  والصحة  الشغلية 
الجامعة العامة للنسيج واملالبس والجلود واألحذية خالل افتتاح الندوة 

االجتامعية  الحامية  مسألة  أن  عن  التكوينية، 
مسألة شائكة وهي محور عمل الجامعة العامة 
عرب سلسلة الندوات التكوينية التي قامت بها يف 
الغرض وقال إن هذه املسألة طرحت خالل الهيئة 
اإلدارية القطاعية املنعقدة يوم 11 أكتوبر 2021 
والتي تطرقت إىل عدة مسائل مهمة من أبرزها 
التغطية االجتامعية وتطبيق القانون. وقدم األخ 
الورفيل بسطة عن أهمنّ املحاور التي تمنّ تداولها 
متها  مقدنّ ويف  القطاعية  اإلدارية  الهيئة  خالل 
وضعية املؤسسات العاملة يف القطاع واإلشكاليات 

العاملية واملفاوضات االجتامعية القطاعية.

مبادئ مشتركة
تونس  ايبارت  فريدريش  املشاريع مبنظمة  ليزر مدير  إميل  السيد  قال 
خالل افتتاح الندوة التكوينية إن التعاون والرشاكة بني املنظمة والجامعة 
العامة من أجل دعم قدرات النقابيني ورفع األداء النقايب متواصل. وأشار 
إىل أن هناك نتائج إيجابية وملموسة وقدم السيد إميل ليزر ملحة حول 
مبادئ املنظمة املدافع عن املساواة والحرية. ثمنّ أضاف إن املنظمة لديها 
ضمنها  ومن  املبادئ  هذه  تقاسهام  التي  املنظامت  مع  كثرية  رشاكات 

االتحاد العام التونيس للشغل.
بني  ثاليث  برنامج رشاكة  تندرج ضمن  التكوينة  الندوة  هذه  أن  ويُذكر 
الدويل  واالتحاد  واألحذية  والجلود  واملالبس  للنسيج  العامة  الجامعة 

للصناعات بدعم من منظمة فريدريش ايبارت.

ندوة تكوينية حول الحماية االجتماعية في النسيج:

عدم التصريح لدى الصناديق حرم العمال من الجراية والخدمات االجتماعية

سوسة: 

انتهاك للحق النقابي وتعسف يف 
مندوبية املرأة واألسرة وكبار السنّ

أعلن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة دخول أعوان املندوبية الجهوية للمرأة واألرسة وكبار السننّ 
يف إرضاب عن العمل كامل يوم األربعاء املقبل 27 أكتوبر 2021.

وجاء قرار اإلرضاب بسبب انتهاك الحق النقايب وتوتري املناخ االجتامعي والتدخل يف الشأن النقايب والتعسف عىل 
األعوان وهرسلتهم من قبل املندوبة الجهوية، وفق ما أكده االتحاد الجهوي.

* صربي

هرقلة: 

طرد تعسفي يف شركة 
»تكستار« للنسيج 

علمت الشعب أن إدارة رشكة »تكستار« للنسيج الكائنة بهرقلة من والية سوسة عمدت إىل طرد 
د املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل يف اجتامعه  مجموعة من العامل طردا تعسفيا. وندنّ
بعامل املؤسسة بدار االتحاد، باملامرسات اإلدارية الالقانونية واالستفزازية واملتخلفة املتواصلة، 

ال اإلدارة والسلطة املسؤولية الكاملة يف ذلك. هذا وتمنّ االتفاق عىل خطة نضالية سيتم تفعيلها  محمنّ
يف األيام القليلة القادمة دفاعا عن العامل وتنديدا بالتجاوزات.

* صربي
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* تغطية طارق السعيدي/ صور منترص العكرمي  

لالتحاد  العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  قال 
الهيئة  عىل  إرشافه  خالل  للشغل  التونيس  العام 
يوم  املنعقدة  واألخشاب  للبناء  القطاعية  اإلدارية 
األخ محمد عيل  برئاسة  أكتوبر 2021  الخميس 14 
البوغديري األمني العام املساعد املسؤول عن القطاع 
إنساين  مرشوع  عن  يدافعون  النقابيني  إن  الخاص، 
عن  دفاعهم  خالل  من  ذلك  ويجسدون  اجتامعي 
حقوق املظلومني وانتصارهم للعامل الفئات الفقرية 
مربزا ان خالل النضال النقايب اليومي يهدف إىل رفع 
الفقراء  حق  عن  والدفاع  الناس  عن  والغنب  الظلم 

والضعفاء.

التكوين والعمل الميداني
وبنينّ األخ األمني العام أن النضال النقايب يقوم بالرضورة 
أجل  من  بالعامل  املبارش  وااللتقاء  امليداين  العمل  عىل 
التعرف عىل حقيقة األوضاع وااللتحام بالقاعدة العاملية 
د األخ األمني العام  التي متثل مرتكز العمل النقايب. وشدنّ
ندوة  تنظيم  إىل  القطاع  ودعا  التكوين  أهمية  عىل 
تكوينية كربى خالل األسابيع القادمة من تدارس القطاع 
وخاصة مسائل االنتساب والصحة والسالمة املهنية. ويف 
متسك  الطبويب  الدين  نور  بني  العام  الواقع  عن  حديثه 
وذكنّر  التشاركية.  بالرؤية  للشغل  التونيس  العام  االتحاد 
للشغل  التونيس  العام  االتحاد  مبوقف  العام  األمني  األخ 
الرئيس  اتخذها  التي   2021 جويلية   25 إجراءات  من 
يعادي  وال  يساند  ال  االتحاد  أن  مؤكدا  سعيد  قيس 
األشخاص بل يحكم من خالل الربامج والتصورات ورشح 
أن االتحاد يف هذا الصدد يقوم بإعداد تصور كامل لرؤيته 
واالقتصادية  والدستورية  القانونية  واملقرتحات  للمخارج 
نحو  الهرولة  العام  األمني  األخ  وانتقد  واالجتامعية 
السفارات من اجل التحريض ضدنّ البالد وطلب االستقواء 
بالقوى األجنبية ضد أبناء بلده وقال األخ األمني العام انه 
للبناء من اجل دعم  القطاعية  الهيئة اإلدارية  يحرض يف 
القطاع  وحث النقابيني عىل مزيد العمل واالنغامس اكرث 
قات من اجل الوصول اىل  وسط العامل وتجاوز كل املعونّ

العامل ودعوتهم إىل االنتساب يف هياكل االتحاد.  

مطالب عقالنية
وقال األخ محمد عيل البوغديري إن االتحاد العام التونيس 
للشغل يؤسس مطالبه عىل قواعد علمية مربزا ان االتحاد 

خالل املفاوضات االجتامعية تبنى املطالب باالعتامد عىل 
وقسم  الدراسات  قسم  يقدمها  التي  واألرقام  املعطيات 
وهو  املهنية  والسالمة  الصحة  وقسم  القانونية  الشؤون 
عقالنية  ومقرتحاته  وتصوراته  االتحاد  مطالب  يجعل  ما 
ساهم  االتحاد،  ان  البوغديري  عيل  محمد  األخ  وقال 
بناء تونس وسيساهم يف عملية اإلصالح  التاريخ يف  عرب 
دوره  بني  يوازن  االتحاد  ان  وبني  البالد  ستشهدها  التي 
ان  البوغديري  األخ  وقال  الوطني  ودوره  االجتامعي 
سعيد  قيس  الرئيس  اقرها  التي  جويلية   25 إجراءات 
البناء  كانت رضورية وهي متثل فرصة لتونس من اجل 
لهم  والنقابيني سيكون  االتحاد  أن  واإلصالح وشدد عىل 

دور كبري يف إصالح تونس.
الشغلية  الترشيعات  ان  املساعد  العام  األمني  األخ  وقال 
الشغل تتضمن  العامل وبنينّ أن مجلة  أبرز معاناة  متثل 
الفصل  العامل ومن ضمنها  الفصول ضد مصلحة  مئات 
الستغالل  سببا  وكان  العامالت  بآالف  أرض  الذي   4/6
العامل عرب ترسيحهم  الفصل 21 أرضنّ  إن  اآلالف. وقال 
وقطع مساراتهم املهنية ورضب استقرار هم االجتامعي 
بالصناديق االجتامعية بعد ان سمح بعمليات  كام أرضنّ 
إىل  أدت  اقتصادي  موجب  دون  للعامل  واسعة  ترسيح 

أثقال كاهل الصناديق.

تردي واقع العمال والشركات
العامة  للجامعة  العام  الكاتب  البحري  الطيب  األخ  قال 
للبناء إن القطاع يشكو من عدة إشكاليات أبرزها ضعف 
تواتر  اىل  أدى  ما  وهو  املهنية  والسالمة  الصحة  رشوط 
حوادث الشغل وحوادث الشغل القاتلة ورشح ان مقاطع 
وعىل  العامل  حياة  عىل  خطرا  متثل  اصبحت  الحجارة 
األليم  الحادث  خالل  من  تجسد  ما  وهو  الجوار  حياة 
الذي أودى بحياة راعي الغنم يف جهة الهوارب. وقال إن 
تكديس الفضالت الصناعية دون احرتام الرشوط ادى اىل 
تكدس الرمال وبقايا الحفر وارتفعت اىل مستوى غطت 
معه السلك الكهربايئ ذو الضغط العايل وعند مرور احد 
موقف  البحري  االخ  وانتقد  الصعق.  اىل  تعرض  االجوار 
القطاع.  يف  العاملة  املؤسسات  واقع  تردي  أمام  الدولة 
وقال إن مصانع اآلجرنّ تعاين نتيجة الرتفاع املشط يف سعر 
املواد  السرياميك وعدد من  أن مصانع  الكهرباء يف حني 
البحري  األخ  وبنينّ  العشوايئ.  التوريد  من  يعاين  األخرى 
أن رشكات املقاوالت ترضرت نتيجة البريوقراطية االداري. 
أدى  العمومية  الصفقات  إسناد  وقال إن رشوط وآليات 
مؤسسات  زحف  مقابل  الوطنية  املؤسسات  إقصاء  إىل 

اجنبية مجهولة ال قدرة لها عىل إنجاز الصفقات املوكلة 
إليها ورشح األخ البحري ان الغريب يف األمر أن الرشكات 
األجنبية تعجز عن إمتام املهام واملشاريع وبني ان الكثري 
من املشاريع معطلة نتيجة عجز الرشكات األجنبية عن 
الرشكات من حصلت عىل  إن هناك من  وقال  إنجازها. 
بإسنادها  ذلك  بعد  لتقوم  ملتوية  بأساليب  الصفقات 
املضاربة  نوايا  يعكس  ما  وهو  تونسية  مؤسسات  إىل 
والتكسب وليس دعم االقتصاد التونيس وبني األخ البحري 
ان واقع الرشكات ينعكس بشكل آيلنّ ومبارش عىل واقع 

العامل الذي تردى كثريا.

بيان الهيئة االدارية تضمن كّل 
التفاصيل

للبناء  القطاعية  االدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
 2021 أكتوبر   14 الخميس  يوم  املجتمعون  واألخشاب 
برئاسة األخ محمد عيل البوغديري األمني العام املساعد 
االقتصادي  الوضع  لتدارس  الخاص  القطاع  عن  املسؤول 
تفشنّ  نتيجة  الصحي  الوضع  وتداعيات  واالجتامعي 
وباء كورونا الذي أسفر عن فقدان آالف مواطن الشغل 
شبح  وتفاقم  العيش  مستوى  تدهور  وبالتايل  بالقطاع 

البطالة.
ل ما ييل: نسجنّ

االتحاد  العتيدة  منظمتنا  إىل  بانتامئنا  اعتزازَنا  ـ 
العام التونيس للشغل والتزامنا بثوابتها ومبادئها ودورها 
ود  والذنّ أبناء شعبنا  إىل جانب  دامئا  الوقوف  الوطني يف 
وتكريس  والحرينّات  بالحقوق  املتعلنّقة  قضاياه  عن 
بالفكر  الشغالني  مطالب  والدفاع عن  الدميقراطية  مبدإ 

والساعد.
وانعدام  الالئق  العمل  مقونّمات  بتدهور  تنديَدنا  ـ 

الصحة والسالمة املهنية يف أغلب مؤسسات القطاع.
ل املقاطع بعد سقوط  ـ تنبيَهنا للوضع املرتدنّي لعامنّ
قاتلة  شغل  حوادث  إىل  تعرنّضهم  نتيجة  الضحايا  عديد 
د وعدم الحرص عىل توفري وسائل  بسبب االهامل املتعمنّ
التي  امليدانية  والزيارات  املتكرنّرة  الدعوات  الوقاية رغم 
قامت بها الجامعة العامة لعديد املقاطع مبنطقة الهوارب 
وما عاينته من تجاوزات وإخالالت بيئية واستنزاف مفرط 

للرثوات الطبيعية.
للصناعة  التونيس  االتحاد  موقف  من  استياَءنا  ـ 
له املسؤولية  والتجارة وتخلنّيه عن دوره االجتامعي ونحمنّ
متلنّصه  نتيجة  ل  العامنّ إليه  وصل  الذي  الوضع  تردنّي  يف 

من االلتزام باالتفاقات املمضاة مع االتحاد العام التونيس 
ل يف زيادات مجزية  كنا بحق العامنّ للشغل ونعربنّ عن متسنّ
تجسيًدا لالتفاق املمىض بتاريخ 19 سبتمرب 2018 وخاصة 

يف النقطة املتعلنّقة مبراجعة قيمة الدرجة.
مفاوضات  يف  للدخول  األساسية  النقابات  ندعو  ـ 
مؤسسة  كلنّ  مستوى  عىل  األجور  يف  للزيادة  اجتامعية 
للمقدرة  وتعديال  االجتامعي  االستقرار  عىل  حفاظا 
استعدادنا  االطار  هذا  يف  ونؤكد  املتدهورة،  الرشائية 
د  ونجدنّ الكريم  العيش  املرشوعة يف  للدفاع عن حقوقنا 
كنا بالدخول يف مفاوضات اجتامعية قطاعية بجانبيها  متسنّ

الرتتيبي واملايل.
الجهد املبذول من طرف بعض املؤسسات  ـ نحينّي 
يف  ل  العامنّ مع  والرشاكة  االجتامعي  بالحوار  تؤمن  التي 

تطوير املؤسسة والرنّفع من مستوى االنتاج واالنتاجية.
كنا بالدفاع عن مؤسسات القطاع العام  د متسنّ ـ نجدنّ
ة رشكتي »اسمنت بنزرت« »واسمنت أم الكليل«  وخاصنّ
بالكاف وندعو اىل دعمها حتى تقوم بدورها الريادي يف 
تعديل السوق من مادة االسمنت لوقف نزيف املضاربة 

واالحتكار.
والذي  اآلجر  صناعة  يف  املرتدنّي  للوضع  انشغالنا  ـ 
أسفر عن غلق أكرث من 18 مصنعا ألسباب مختلفة لدفع 
ل بدرجة األوىل واملستهلك التونيس بدرجة  فاتورتها العامنّ
ثانية وندعو يف هذا االطار اىل إيجاد حلول عاجلة لهذه 

املؤسسات حتى تعود إىل سالف نشاطها.
ـ استنكارنا ملا يتعرنّض إليه القطاع من توريد عشوايئ 
من  والذي  السرياميك  مادنّة  ة  وخاصنّ املنتوجات  لعديد 
شأنه أن يرضب املنتوج املحيلنّ كام ندعو يف نفس االطار 
وإعطاء  العمومية  الصفقات  اسناد  طرق  مراجعة  اىل 
إلنجاز  والوطنية  املحلية  والرشكات  للمقاوالت  األولوية 
ة أمام  املشاريع املتعلنّقة بالبنية التحتية وامن البالد وخاصنّ
ما شاع خالل السنوات املاضية من زحف لرشكات أجنبية 
العمل  مبادئ  واحرتام  الجودة  مقونّمات  أدىن  متتلك  ال 

الالئق وتوفري مقومات الصحة والسالمة املهنية.
واألخشاب  البناء  قطاع  إدراج  إىل رضورة  دعوتنا  ـ 
يف  الننّسب  أعىل  رها  تصدنّ باعتبار  الشاقنّة  املهن  ضمن 

حوادث الشغل واألمراض املهنية عىل املستوى الوطني.
بالوسالتية  للرنّمال«  »مروى  ل رشكتي  لعامنّ دعمنا  ـ 
إىل  املؤسسات  هذه  أصحاب  وندعو  بنابل  و»دورماي« 
النقايب  انتامئهم  نتيجة  ل  العامنّ طرد  قرار  عن  الرتاجع 

لهم مسؤولية تردنّي الوضع االجتامعي. وتحمنّ

الهيئة اإلدارية القطاعية للبناء واألخشاب:

تمسك باملفاوضات االجتماعية يف جانبيها الرتتيبي واملالي
واستنكار لرتاجع واقع الصحة والسالمة املهنية
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تلك  حميدة  ُسّنة 
وبعض  االتحاد  عليها  دأب 
املؤسسات الناجحة عىل غرار 
يف  واملتمثّلة  »ليوين«  رشكة 
تكرميا  العلم  بيوم  االحتفاء 
أبناء  من  وللناجحني  للمربني 
الجميع  من  اعرتافا  العّمل 
بقيمة العلم ومنابعه وخاّصة 
العمومي  التعليم  مؤسسة 
يف  أبناؤها  تألق  والتي 

مختلف مستويات التعليم.
هؤالء كانوا محّل احتفاء 
عن  حرضه  كبري  حفل  يف 

الطرف النقايب االخوة سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي للشغل 
باملنستري ونظريه يف سوسة األخ قاسم الزمني واألخ كمل دندانة كاتب 
هنية  بن  اللّه  عبد  األخ  وبالطبع  بزرمدين  للشغل  املحيل  االتحاد  عام 
النقابية  الشبكة  رئيس  كونه  عن  فضال  األساسية  النقابة  عام  كاتب 

»ليوين« شمل افريقيا والرشق األوسط.
هؤالء جميعا كانوا محل ترحاب كبري من االدارة والتي تناول الكلمة 
عنها ونيابة عن السيد محمد رويس الذي التحق فيم بعد السيد محمد 
رابح مدير االنتاج الذي رّحب باإلخوة النقابيني ُمثّمًنا دور املنظمة يف 

ومنها  املجاالت  سائر 
سعيد  األخ  كلمة  جاء  ما  وهو  والثقايف  والرتبوي  العلمي  الجانب  هذا 
أّن  أكّد عىل  الذي  باملنستري  الجهوي للشغل  يوسف كاتب عام االتحاد 
االتحاد هو منظمة وطنية مبا تعنيه كلمة وطن من معنى حيث تهّمه 
مصلحة وشؤون البالد يف كل القطاعات سواء تعلّق األمر بالشأن النقايب 
أوكد  من  وهو  والرتبوي  الثقايف  منها  وخاّصة  الشؤون  باقي  أو  البحت 
الواجبات بدليل هذا االحتفاء الفحم عىل رشف املعلمني واملتعلمني عىل 
أّن مكرّمي  بالقول  ا صوته إىل صوت السيد محمد رابح  حّد سواء ضامًّ

اليوم هم متفوقو الغد.

كم نّوه األخ سعيد بهذا التعاون بني النقابة واالدارة والذي متّخض 
عّب  واجتمعية  وأخالقية  انسانية  ومتظهرات  تحركات  هكذا  مثل  عن 
لنا  النقابة من خالل ترصيحه  كاتب عام  بن هنية  الله  األخ عبد  عنها 
عن تفاؤله مبستقبل هذه املؤسسة من خالل إيالء السيد محمد العريب 
رويس املدير العام أهمية قصوى للتعاطي مع الطرف االجتمعي الذي 
يدفع باتجاه إرتقاء املؤسسة إىل أفضل مستوى من حيث التعاطي مع 
املحيط  االجتمعي  الواقع  عىل  واالنفتاح  جهة  من  االنتاج«  »ماكينة 
االجتمعي  العمل  لجعل  إىل جنب  والنقابة جنب  االدارة  تعمل  حيث 
محورا من محاور االهتمم ويف كّل املناسبات عىل غرار الوالدة، األعياد، 
الخطرية  واألسقام  األمراض  ببعض  املبتلني  وخاّصة  الختان  رمضان،  قفة 
املعني  الثاليث  تعاون صادق وجاد بني  القلب...( وكّل ذلك يف  )رسطان 

بالشأن العّميل )إدارة، نقابة، لجنة استشارية(.

ثنــاء
السيد محمد العريب رويس ويف خامتة الحفل أثنى عىل مثل هذه 
ومجّدًدا  عليها  القامئني  لكل  الجاد  االجتمعي  الدور  وعىل  املبادرات 
شكره لالخوة النقابيني ضيوف »ليوين« وكذلك تحيّة خاّصة ألبناء منزل 
الحياة التي احتضنت املؤسسة ودعمتها وتدعمها مزيد من النجاحات 
سواء  املختّصة  العاملة  واليد  الشغيلة  من  ميكن  ما  أقىص  واستيعاب 
باملؤسسة القامئة حاليا والتي تشغل حاليا ستة آالف عامل أو بالتوسعات 
التي ستشمل أضعاف هذا العدد عند الرشوع قريبا يف صناعة السيارة 
أكب يف  لبالدنا كمنتج  األملان  اختيار  بعد  النور  والتي سرتى  الكهربائية 

العامل.
حمدة الزبادي

في مؤسسة ليوني منزل الحياة

إجالل للرتبية والعلم

فـي نابل

جلسة عمل 
مع الوالي

االتحاد  إّن  للشعب  مطلعة  مصادر  قالت 
لعقد جلسة  موعد  تحديد  بنابل طلب  الجهوي 
الجهوي  املدير  حضور  مع  الوايل  مع  عمل 
األساسية  والنقابة  نابل  بجهة  تونس  لالتصاالت 
التصاالت تونس بجهة نابل واألطراف االجتمعية 

املعنية وذلك للنظر يف النقاط التالية:
واملناخ  السابقة  الجلسات  محارض  متابعة 

االجتمعي املحتقن وظروف ووسائل العمل.

عمال منجم 
الفسفاط باملكناسي 

يغلقون الطريق 
أغلق عدد من عمل منجم الفسفاط باملكنايس الطريق 

الوطنية عدد 14 الرابطة بني قفصة وصفاقس أمام 
شاحنات نقل الفسفاط.

وقام املحتجون بحجز 5 شاحنات محملة بالفسفاط 
قادمة من الحوض املنجمي من العبور من هناك وذلك 

للمطالبة برصف أجورهم املستحقة منذ ماي الفارط 
وتفعيل محارض االتفاق املتعلقة بتسوية وضعياتهم 

املهنية باملنجم.

الجامعة العامّة ألعوان العدليّة وأمالك الدّولة والملكيّة العقاريّة  

ندوة حول الحوكمة الرشيدة والنفاذ 
إىل املعلومة 

قال الكاتب العام للجامعة العاّمة ألعوان العدليّة وأمالك الّدولة وامللكيّة 
الوظيفة  قسم  مع  وبالتّنسيق  الجامعة  إن  بوقرة  حافظ  األخ  العقاريّة 
عنوان:  تحت  ندوة  ستنظّم  للّشغل،  التّونيس  العام  باالتّحاد  العموميّة 
أكتوبر   22 و   21 أيّام  وذلك  املعلومة«  إىل  والّنفاذ  الرّشيدة  »الحوكمة 
2021. وبنّي أن موضوع الندوة األسايس هو الحوكمة الرشيدة والنفاذ اىل 

املعلومة يف فرعها األول، ثم املحور الثاين هو القوانني األساسية بني الجدوى واملردودية.
أنهم يطالبون بدرجة أوىل بإصدار  الجديدة يف عالقة بقطاعهم، فأكد  الحكومة  انتظاراتهم من  أما عن 

األوامر موضوع اتفاق 30 ديسمب وتفعيل محرض االتفاق بخصوص منحة أعباء التنفيذ.
*  حياة الغامني 
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الحكومة الجديدة وتجنّب أخطاء املاضي!
انتظارات شعبية  الجديدة من  الحكومة  تركيبة  االعالن عن  رافق  ما  بقدر 
التي متّر  الّصعبة  للخروج من األوضاع  املجتمع وطبقاته  المست أغلب رشائح 
بها البالد فإّن ارتفاع سقف تلك االنتظارات البد أن يكون يف مستوى قدرة هذه 
الحكومة عىل الفعل واالنجاز يف ظّل ما خلّفته الحكومات السابقة من تركة يطول 

تعدادها بأغلب القطاعات.
وال يضري أن يكون هناك متّسعا من الّصرب والتسامح حتى تقوم هذه الحكومة 
برتتيب أولوياتها املستعجلة التي انطلقت بالبحث يف اآلليات القانونية لفرض هيبة 
الدولة بعدم املضاربة والرتفيع يف األسعار الذي بلغ يف بعض املواد مستويات غري 
مسبوقة بل بات األمر وكأنّه معاندة ملا يسعى إليه رئيس الجمهورية والحكومة 
الجديدة من توفري مقومات العيش الكريم للمواطن التونيس بعد أن أصبح عاجزًا 
عن مجابهة النسق الجنوين إللتهاب أسعار املواد األساسية ألّن الكامليات أُلغيت 
خالل  السلطة  مقاليد  عىل  تداولوا  من  أّن  مبا  التسّوق  قاموس  من  له  بالنسبة 
معيشهم  تحسني  منهم  وانتظروا  انتخبوهم  ملن  الظهر  أداروا  املاضية  العرشية 
التي رّوجوا لها خالل حمالتهم االنتخابية.  الرنّانة  اليومي انطالقا من الشعارات 
وسيكون قدر هذه الحكومة  أن تتحّمل تبعات تلك الرتاكامت وبالتايل عليها عدم 
تكرار األخطاء السابقة حيث كان خطاب األحزاب املتحالفة يف الحكم ُمجّنًحا من 
عامل آخر غري الواقع الذي يجابه صعوباته املواطن حيثام سعى للبحث عن حلول 
العائلة  قدرة  عىل  انعكست  والتي  العائلية  مصاريفه  إرتفاع  وطأة  عنه  تخّفف 
التونسية لتوفري الظروف يف حّدها األدىن لتعليم األبناء وتأطريهم يف ظّل ما يحدق 
باألجيال الجديدة من مخاطر بداية من االنقطاع عن الدراسة وعدم االقبال عىل 
املختلفة  بتفّرعاتها  االجرامية  التنظيامت  قبل  من  واالستقطاب  املهني  التكوين 
مستغلة لهث العائلة لتأمني األساسيات »لتحّول وجهة« األبناء وتدمجهم يف عوامل 
محفوفة بالتيه والّضياع واالعتقاد أنّها الحلول األفضل وأّولها ركوب قوارب الهجرة 

النظامية بحثا عن الحلم خارج البالد.
أن  بودن  نجالء  حكومة  فيها  انطلقت  التي  الظرفية  هذه  يف  يُْخىش  ما  إّن 
قد  عليها  مسلّط  ضغط  إىل  وصدقيتها  مرشوعيتها  عىل  االنتظارات  تلك  تتحّول 
التي جّربت سابقا  الرتقيعية  الحلول  تلتجئ إىل  أو  الحكومة تبحث  يجعل هذه 
وزادت من تعميق األزمات وتّشعب االشكاليات مبا أنّها مل تذهب إىل أصل تلك 
االشكاليات ومسبّباتها ويف الوقت نفسه طرحت الحلول والبدائل بل هي متاهت 
مع الرتضيات وتقديم الوعود رغم علمهم أنّها ال تنزل أبدا إىل أرض الواقع، لذا 
فإّن أولويات هذه الحكومة ستكون مرتبطة بحقائق ال ميكن التغافل عنها بداية 
من تقديم املمكن انجازًا وتوقيتا وتأجيل ما يتطلّب زمنا أطول إىل مراحل أخرى 
سيحّل اوانها بعد االنتهاء من تلك األولويات املستعجلة وهي موزّعة عىل جميع 
القطاعات دون استثناء وهذا ما جعل االنتظارات تتّسع والدليل أّن الشعور العام 
بأّن القرارات بطيئة وال تساير الّرغبة يف التخلّص من تركة العرشية املاضية التي 
مل ترتك مجاال ال للحلم وال للعيش يف أبسط أساسياته متناسني أّن األمر ال يتوقّف 
عىل األمنيات والّرغبات بل عىل معطيات وحقائق ثابتة وقد جاء التصنيف األخري 
بل  باألمنيات  مرتبطة  وليست  متعّددة وصعبة  الرهانات  أّن  ليبنّي  »موديز«  لــ 
كبار تعبت  النفوس  »اذا كانت  املتنبي منذ عقود  قاله  ملا  هي ستكون خاضعة 
يف مرادها األجساد« أي أّن التوق إىل األفضل بداية بالتخلّص من تركة العرشية 
املاضية يحتاج لكثري من العمل واتساع الصدر والتنسيق والتعاون مع كل الفاعلني 
االجتامعيني واالقتصاديني للتوّصل إىل أرضية ينطلق منها االصالح واالنجاز بتدّرج 
كام أرشنا بداية وعدم القفز عىل أي معيق أو مطب تحت أي تعلّة أو حّجة ألّن 
ذلك سيجعل تبعاته تتفاقم وتتضّخم وهذا من أخطاء الحكومات السابقة التي 
قامت عىل املحاصصات الحزبية وترضية اللّوبيات واملتنفذين ويبدو من البوادر 
الفاعلني  مع  األولية  االتصاالت  خالل  ومن  الجديد  الحكومي  الفريق  أّن  األوىل 
املطروحة  باألولويات  الصلة  ذات  الوزارات  بني  التنسيق  يف  انطلق  االجتامعيني 
واملندرجة ضمن االنتظارات الشعبية لتطويق الظواهر املستفحلة بعد أن تغاضت 
عنها حكومات العرشية املاضية بل أنّها تعّمدت ذلك األسلوب ليغرق املواطن يف 
همومه اليوميّة ويرتك لها فرصة االنفراد بالسلطة إىل أجل غري معلوم إالّ أّن ما 
حصل يوم 25 جويلية قطع متّدد ذلك األسلوب وهو ما يفّس يف قراءة أخرى ما 
اتجاهات مختلفة  السابقة من هلع وفزع والذهاب إىل  الحكم  أصاب منظومة 
تنحرص من  التي  الرشعية«  »إعادة  أجل  أجنبية من  أطراف  أحضان  واالرمتاء يف 
منظورهم يف استدامة السلطة بني أيديهم واقتسام مغامنها وتذوق »عسلها ولبنها« 

ولِيَلَْعَق الشعب الكريم ُمرَّ األيّام وشظف العيش.
إّن الخطوات املطلوبة من الحكومة الجديدة هي الثبات دون التّسع وتقديم 
رسائل طأمنة للمواطن الذي تعب من عرشية فقد فيها الكثري من مكاسب خال 
أّن ما  أنّها ستتّدعم وتحّقق له مستوى أفضل ماّم كان عليه إالّ   2011 يف بداية 
حصل هو العكس ويف سيناريو غري متوقّع ستكون حكومة نجالء بودن مجربة عىل 
معالجة مخلّفاته برغبة يف تحسني واقع الشعب الكريم وهذا ما نعتقده صدقا يف 

نواياها لتدخل البالد مرحلة جديدة من االصالح واالنجاز.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

يريد  وما  إليه  االستامع  أو  الشباب  مع  الحوار  مرحلة 
تتّضح  بدت  ما  هي  للمستقبل  عريضة  خطوط  من  رسمه 
قامت  أن  بعد  سعيد  قيس  الرئيس  خطاب  يف  مالمحها 
للشأن  املتابعني  الدستورية. ومل يفت  اليمني  بأداء  الحكومة 
مسار  يف  الشباب  لفئة  التخصيص  هذا  عىل  الرتكيز  الوطني 

حواري ينتظر منه الكثري عىل مختلف مكّونات املجتمع.
الرشيحة  لهذه  التخصيص  املواقف من هذا  تباينت  وقد 
الحيوية والتّواقة لألفضل اذ اعتربها البعض رهانا من الرئيس 
سعيد عىل هذه الفئة لكسب املوعد االنتخايب القادم باعتبار 
أّن الشباب هم أّول املساندين له يف استحقاق 2019 وهم من 
القرارات املعلنة يومها والتي  25 جويلية ملباركة  خرجوا يوم 
اعتربوها إعادة األمل إليهم بعد عرشية رسقت منهم الحلول 

وزادت من أعداد الباحثني عن ذلك الحلم خارج البالد.
لكّن مهام كانت النوايا من هذا التخصيص لفئة الشباب 
فإّن السؤال الذي ظّل قامئا منذ أن انطلقت مثل هذه املنابر يف 
عقود سابقة تحت شعارات »الشباب هو الحّل« و»الرهان عىل 
الشباب لكسب التحّديات« هل تحتاج مشاغله وتطلّعاته ملثل 
الذهاب  الزمن يف وقت كان يفّضل فيه  هذه املساحات من 
الواقع  أرض  عىل  لتجسيمها  العمليّة  الحلول  لتقديم  مبارشة 
وأّولها توفري الشغل وتطوير آلياته املكبّلة لرشوط بريوقراطية 
تحبط أي ابداع أو سعي لالعتامد عىل الّذآت مقابل البحث 
من  الكثري  يجّنبهم  العام  القطاع  داخل  مضمون  مكان  عن 
واقع  بتغيري  الوعود  تحقيق  انتظار  يف  العمر  سنوات  اضاعة 
هو من صنع الفاعلني يف املشهد العام الذي طوعوها لتحقيق 
أغراضهم وأّولها البقاء يف السلطة وهذا ما انتهجته التحالفات 
الشباب  مشاغل  وظّفت  والتي   2011 منذ  املشكلة  الحزبية 
لخدمة أجنداتها إّما بإغراق مؤسسات الدولة بكل من ادان لها 
بالوالء لتنفيذ تلك األجندات أو مّمن ُمورست عليه أشكال من 
التضييق واملالحقة أو حتى من املقّربني منهم عائليا أو عالئقيا 

ما قبل 14 جانفي.
حلول حقيقية

تذهب قراءات أخرى إىل تأكيد التدافع يف مرحلة الشباب 
السيايس  بالنظام  عالقة  يف  وخاّصة  املستقبل  رؤية  كون  إىل 
وكيفية تسيري دواليب الدولة هي محور ارصار الرئيس سعيد 
عىل أن تكون للشباب كلمته ومن خاللها رؤيته وتصّوره لدور 
املؤسسات خاصة ذات الصلة مبشاغله ومن هنا نفهم إعادة 
وزارة التشغيل والتكوين املهني يف هيكلة الحكومة الجديدة 

املشييش مبا  الرياضة يف حكومة  تّم دمجها يف وزارة  أن  بعد 
قطاع  أي  عىل  تطغى  الرياضة  أّن  اعتبارا  لها  دور  أي  غيّب 
يُلْحُق بها وهذه العودة يفهم منها التوّجه إىل وضع أولويات 
وانتظارات الشباب التي يفرتض أن تخرج هذه املرّة من الدعاية 
املجتمع  تركيبة  يف  األوسع  لرشيحة هي  غري  ال  واالستقطاب 
التونيس ولها القدرة يف ظّل متّكنها من استعامل التكنولوجيات 
الحديثة عىل الفعيل وتوجيه رياح األحداث وهذا من ال يغيب 
عىل الفاعلني السياسيني الذين عملوا كّل بحسب مرجعيته يف 

استقطاب الشباب والقول ِبِنيَِه حّل مشاكله.
فإّن  املعتاد  اليشء  دائرة  يف  الحوار  هذا  يبقى  ال  وحتّى 
وأولوياتها  الحكومة  برامج  يف  تتجّسم  أن  البد  مقاصده 
الكهولة  مرحلتي  يدخلوا  مل  أعضاءها  من  عدًدا  وأّن  خاّصة 

زيادة  الفئة  هذه  من  عمريا  اقرتابهم  أّن  أي  والشيخوخة 
ما  اذا  اختصاص ميّكنهم  أكرث من  األكادميي يف  تكوينهم  عىل 
كانت النوايا صادقة من تقديم الحلول وهي ليست من قبيل 
املعجزات وعدم اجرتار نفس الكالم الذي رّدده من سبقهم يف 
املسؤولية وحتى ال يكون رشيكهم يف الحوار مجرّد اصطفاف 
خلف اجراءات 25 جويلية دون أن يكون لهم نصيب )وهذا 
يرونه  ما  حسب  للعيش  الحلم  من  بالدهم(  عىل  حّقهم 
عليه  ستسفر  ملا  منهم  خضوعا  وليس  ملستقبلهم  األنسب 
مقرارات تعد مسبقا ترسم لهم طرقا ال يرغبون يف اختيارها 
يف مسار تطلّعاتهم وهذا ما سيحد ولو بنسبة تزيد أو تنقص 
وهذا  الرشيحة  هذه  أغلب  عّمت  التي  االحباط  حاالت  من 
ما ال ينكره أي كان ألّن تواصل موجات الهجرة غري النظامية 
السواحل االيطالية والذين  الذين وصلوا  واألرقام املعلنة عن 
أُحبطت محاوالتهم تنبّه الجميع بداية من أعىل هرم السلطة 
أّن إعادة األمل والحلم للشباب يحتاج لخطوات جريئة مبنية 
الحلول  كّل  عن  بعيدا  أفضل  غد  لرسم  حقيقية  رغبة  عىل 
لحاميل  الهّش  التشغيل  أشكال  وأولها  والتصربية  الرتقيعية 

الشهادات العليا.

حتّى ال يظّل يف دائرة الشعارات واالستقطاب االنتخابي
كتب لطفي املاكني         الحوار مع الشباب

البدّ من الذهاب مباشرة 
إلى الحلول والبرامج 

التي تعيد األمل

*الهجرة غري النظامية قضت عىل مستقبل أجيال من الشباب التونيس
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ونأيت  األدلّة  نسوق  أن  اىل  حاجة  غري  يف  لعلّنا 
بالشواهد عىل حجم الخراب الذي ألحقته النخبة 
السياسّية بالوطن ما بعد 2011. غري أّن مايستحّثنا 
قيس  الرئيس  معاريض  متّسك  هو  الكتابة  عىل 
الصندوق  رشعّية  أي  االنتخابّية  بالرشعّية  سعّيد 
حول  املحاسبات  محكمة  تقرير  به  باح  ما  رغم 
تزوير  احتامل  يجعل  ما  انتخابّية  محطة  آخر 
االنتخابات واردا بل مؤيّدا بحجج. وبالّتايل فهذا 
بحثا جوابّيا  أو  الرئيس  مدحّيا ميدح  ليس  املقال 
يقّدم األجوبة عن أسئلة تجول بخاطر التونسّيني، 

بل إنّه رصد لهوامش من دفرت الوطن.
االنتخابيّة  بالرشعيّة  متّسكهم  مع  فبالتزامن 
مرّبرات  كّل  جويلية   25 قرارات  عن  يخلعون 
تلك  أن  رغم  باالنقالب  ويصفونها  مرشوعيّتها 
ومتلك  إلعالنها  واملرّبر  الحّق  متلك  القرارات 
التي  الحكم  أساس  هي  التي  السياسيّة  الرشعيّة 
من دونها تنهار وتفقد قيمتها. فإن كانت الرشعيّة 
إالهّي  تفويض  من  استُمّدت  تاريخيّا  السياسيّة 
فإّن  الله  بإرادة  بل  الشعوب  بإرادة  ال  وأُقيمت 
الرشعيّة اليوم يف إطار الدولة الدميقراطية الحديثة 
تأخذ منحى إيجابيّا عىل أنّها ممنوحة من طرف 
املحكومني وتستند إرادتهم السياسيّة املُعربرَّ عنها 
يُطلق عليه  ما  االستفتاء  أو  االنتخاب  عن طريق 

سيادة الشعب.
يرى جون لوك أن الرشعيّة السياسيّة مستمّدة من 
للمحكوم٬  والضمنيّة  الرصيحة  الشعبيّة  املوافقة 
أما روبري دال فيُعرّف الرشعيّة عىل أنّها كالخزّان 
عىل  يحافظ  معنّي  مستوى  يف  املاء  بقي  طاملا 
املستوى  عن  انخفض  وإن  السيايس  االستقرار 

املطلوب تتعرّض الرشعيّة السياسيّة للخطر.
25 جويلية   ليلة  هذه الرشعية عرّب عنها الشعب 
تجّمع  خالل  ومن  املهزلة.  إلنهاء  وفرح   فرقص 
شعارات  املواطنون  خالله  رفع  الذي  أكتوبر   3
الرئيس  سياسة  وتؤيّد  الربملان  بحّل  تطالب 
الوطن.  حق  يف  أخطأ  من  كل  ملحاسبة  وتدعوه 
وكّل من ساهم يف تخريبه. فهل مثّة رشعيّة تقفز 
فوق رشعيّة الشعب؟ وهل هناك صوت أعىل من 
رشعيّة  تعود  وحده  للشعب  إّن  الشارع؟  نبض 

السلطة السياسيّة.
هي  الرشعيّة  إّن  برغر:  سترين  أدولف  يقول 
أساس السلطة الحكوميّة التي مُتارس ومع إدراك 
من جانب الحكومة بأّن لها الحق يف الحكم مع 

اعرتاف املحكومني بهذا الحق.
بشخص  يُعرتف  مبوجبها  أنّها  يف  الرشعيّة  فقيمة 
واعرتافه  الشعب  قبول  هي  سياسيّا  بسلطة  أو 
بالشخص أو الهيئة التي متارس السلطة، إنّها تزكية 
ما  وعلنّي  املدى  واسع  وتأييد  جامهرييّة  شعبيّة 
والصالبة  بالقّوة  تتمتّع  السلطة  تلك  يجعل 
املنقذ  موضع  يف  ميارسها  من  ويضع  والصمود 
والقائد  الذي يحاول انتشال شعب يغرق يف َوَحل 
كورونا  مع  املتزامن  االجتامعّي  والحيْف  الفقر 

واملوت املّجايّن اليومّي ملئات التونسيّني يف لحظة 
وضعفهم  الشعب  أفراد  بؤس  سّجلت  تاريخيّة 
التعويضات لحزبه. لذلك  أمام من يطالب مبزيد 
وارتباطها  جويلية   25 قرارات  عقالنيّة  تجّسدت 
بالنص الدستورّي والفصل 80 فاستحالت سلّة ورد 
يف كّل ركن من أركان منازل التونسينّي. فهل تلك 

عمليّة انقالبيّة؟
سياسيّة  منظومة  فساد  عىل  انقالب  إنّها  نعم، 
ودمويّة  سوداء  عرشيّة  خالل  املُنَجز  كّل  وعىل 
َخِربة، وهي انقالب عىل سياسة التجويع والتفقري 
املافيا ولوبيّات  املُقنرَّن وعىل  واللصوصيّة والنهب 
الفساد ووُكالء بيْع الوطن. فالرشعيّة التي يتهافتون 
تحت  ُمورِس  وُعهرها  عاهرة  عنها رشعيّة  للدفاع 
رداء الدميقراطيّة املمسوخة التي َحمت اللّصوص 

وعصابات التهريب وناهبّي املال العام.
لقد كانت رشعيّة تدافع بكّل وقاحة عن منظومة 
ُمربِّرها  25 جويلية  قرارات  ما مينح  مجرمة وهذا 
األخالقّي قبل أن مينحها ُمربِّرها القانويّن الدستورّي 
اطار  يف  األخري  الرئيس  خطاب  ومع  والسيايّس. 
رشعيّتهم  جدران  آخر  سقطت  الوزارّي  االجتامع 
األجنبّي...  باآلخر  املُحتمية  امللّوثة،  الزائفة 
عن  بالرشعية  يؤمن  يعد  مل  التونيّس  فاملواطن 
طريق الربملانات أو بالطرق البريوقراطيّة، بل صار 
يُدرك أنّه هو من يرسم تقاطيع الرشعيّة ويُهندس 
اإلرادة  أو  الشعبّي  القرار  يكون  فكيف  مالمحها 

الشعبيّة فعال انقالبيّا؟
الشعبيّة  اإلرادة  بعنوان  شعبيّا  انفجارا  كان  إنّه 
ذابت خالله كّل الءات أدعياء الرشعيّة االنتخابيّة 
عرش  بها  تحّصنوا  التي  ُحصونهم  كّل  وتصّدعت 
سنوات وذابت كالشمع كّل انفعاالتهم وتساقطت 
كَِريش العصافري ردود أفعالهم الهسترييّة، ذلك أّن 
ذايتّ  بشكل  رشعيّتها  أفرزت  جويلية   25 قرارات 
حليبه  والثدي  عسلها  النحلة  تُفرز  كام  طبيعّي 
واألغنية  وزنها  والقصيدة  حريرها  القّز  ودودة 
كثري  ومواقف  آراء  وتساقطت  ونَغمها.  موسيقاها 
رأس  عىل  الرصاص  يتساقط  كام  املعارضني  من 
مطلوب للعدالة لكّنها كانت آراء تشبه البهلوانات 
اللفظيّة أمام خطوة جريئة جّدا وشجاعة جّدا يف 
الشجاعة يشء وال من  فيه من  يبق  زمن عريّب مل 

البطولة يشء.
مل يكن قرارا خارجا عن النصوص القانونيّة بل هو 
وليد الدستور ونابت منه وُمستْوحى من ثناياه... 
مل يكن قرارا مجنونا لكّنه كان ُمْربكا لحركة مرور 
الشارع السيايّس التونيّس رفع عالمة: قْف يف وجه 
خونة الوطن.... كان قرارا يتيام منفردا لكْن كانت 
له ُخصوصيّته واستثنائيّته إذ مل يخجل من ُمباغتة 
الشعب وفتَح له بابا للفرح يف زمن كان فيه املوت 
جرّاء فريوس كورونا ليس مجرّد ضيْف يزور البيوت 
الذين  كّل  البيت.فكأّن  بل صار صاحب  التونسيّة 
احتفلوا بقرارات الرئيس جاؤوا لريضعوا من حليب 
الثورة الحقيقيّة بعد أن ماتوا عطشا وجوعا وقْهرا 

وكمدا وحزنا طوال عرش سنوات دمويّة وسوداء.
مل يكن الشعب يبحث عن مراسيَم أو قراراٍت تبيع 
الوطن، وترْهن االقتصاد الوطنّي للغرباء بل كانوا 
شاطئ  إىل  بالبلد  يذهب  منقذ  قائد  عن  يبحثون 
سعيّد  قيس  قرارات  منح  ما  وحده  وهذا  األمان. 
للقواعد  احرتام  من  تعنيه  ما  بكّل  املرشوعيّة 
أي مرشوعيّة وضعيّة  الدولة  يف  النافذة  القانونيّة 
أحكام  مع  واتفاق  وتناُسق  تجانُس  من  تعنيه  مبا 
للقانون  واملحكومني  الحّكام  وخضوع  القانون 

بشكل عام.
ويعترب  القانون.  سيادة  يعني  املرشوعيّة  فمبدأ 
الدستور أحد مصادر املرشوعيّة املُدّونة واملكتوبة 
هيئة  طريق  عن  نيابيّة  متثيليّة  إطار  يف  واملُنجزة 
ممثّلة منتخبة مبارشة من الشعب ويحتّل الدستور 
أعىل الهرم القانويّن فيَسمو بذلك عىل كل القواعد 
القانونيّة األخرى. وهو الذي أْوجد بقية السلطات 
يف الدولة وحّدد صالحيّاتها واختصاصاتها ما يوجب 

خضوعها جميعا ألحكامه.
استند  الذي  وهو  القوانني  سيّد  هو  الدستور  إّن 
الرئيس إلعالن قراراته. فام منح قيس سعيّد  إليه 
وثيقة امتياز سياسيّة هو أنّه نََقل آراء الشعب اىل 
قرص قرطاج وأعاد تركيب مطالبه وصياغتها ضمن 
مراسيم رئاسيّة وبذلك تُكتسب الرشعيّة الحقيقيّة 
ُمنبثقة من الشعب وتشّكل درعا واقيا له ولقراراته 
تلك  الربملانيّة  بالرشعيّة  يحقنها  أن  إىل  تحتاج  وال 
الوطن  بيْع  لصفقات  تجريبيّا  حقال  كانت  التي 

واستباحة كرامة االنسان التونيّس يف آن.
اآلفاق،  أقدامنا:  تحت  يهتّز  كان  يشء  كّل  إذن، 
الوطن، القيم، املبادئ، فخالل عرش سنوات سقطت 
كّل آمالنا وطحنتنا األحزان وسقطت كّل محاوالت 
النهوض وتناثرت أحالمنا ورهاناتنا املتعلّقة بالثورة 
وبالتغيري وسالت دماء الشهداء، تحت سطوة حكم 
إخوايّن ومن أهّم نتائج ذلك الحكم أن وكالة موديز 
السيادّي  التصنيف  خفضت  االئتاميّن  للتصنيف 
املرة  وهذه  للمستقبل  سلبيّة  نظرة  مع  لتونس 
العارشة التي يقع فيها تخفيض التصنيف السيادي 
لتونس من قبل وكاالت التصنيف العامليّة منذ سنة 
تحالف  اإلخوان ومن  بداية حكم  أي منذ   .2011
عن  صدر  تقرير  بعد  التصنيف  هذا  يأيت  معهم. 
بنسبة  التونيّس  االقتصاد  منّو  يتوقّع  الدويّل  البنك 

2.9 هذا العام.
 80 الفصل  سوى  الكبري  الحريق  من  يْنُج  مل  إذن، 
وكان  الدولة  رئيس  جْوهر صالحيّات  لّخص  الذي 
مبثابة الكنز املدفون داخل الدستور. الفصل الذي 
وطنّي  خالص  دكتاتوريّة  مبامرسة  للرئيس  يسمح 
ظّل  يف  القومّي  األمن  لحفظ  الزمة  تدابري  باتخاذ 

يُقّر  الفصل  فهذا  بالتايل  غياب محكمة دستوريّة. 
السياسيّة  والتدابري  اإلجراءات  كل  بأّن  ويعرتف 
للرشعيّة  فاقدة  ليست  الجمهوريّة  عيد  بعد  ما 
أو فعال تخريبيّا للدميقراطيّة أو ُمضادا للثورة. أو 
نْوعا من العاملة الرّسية لفائدة طرف ما خارجّي 
الشعب  إلرادة  خضعت  تدابري  ألنّها  داخيّل.  أو 
وُملّوثة  مزيّفة  دميقراطيّة  تقاليد  عن  وخرجت 
خروجه  واصل  وقد  والعاملة  وبالخيانة  بالدماء 
عىل  امرأة  عنّي  حني  ِمجة  السرَّ دميقراطيّتهم  عن 
رأس الحكومة لتبدأ مرحلة تحرير البالد ماّم كان 
عهد  يُفتح  بذلك  لعّل  وموت.  خراب  من  فيها 
جديد يدافع بقّوة عن تطلّعات الشعب املسحوق 
تحت أقدام الفقر والبطالة واإلرهاب ويُحّرره من 
إنقاذ  هي  األسمى  فالغاية  والتهميش.  الطغيان 
تونس وخدمة االنسان واسرتجاع الوطن كَمْن يزرع 

أشجارا ال يُخطّط للجلوس يف فيْئها.
بعضا  ملسنا  للمستقبل  الربّاق  التصّورالالّمع،  هذا 
منه من خالل خطاب 14 أكتوبر الذي كان خطابا 
خطاب  الوطنيّة،  السيادة  حول  وتاريخيّا  شجاعا 
حرص من خالله الرئيس عىل عزمه متكني الشعب 
من التعبري الحّر  عن رأيه من خالل تنظيم حوار يف 
القريب مختلفا عن سابقيه من الحوارات ما يجعل 
الشعب يتطلّع لنطاق أعظم وعمق أكرب فالخطاب 
ويُبْقي  مجتمعه  ليَطال  ذاته  يتخطّى  عميقا  كان 
تواضعه يف وجه نجاح قرارات ما بعد 25 جويلية 
لنا  ويُقّدم  املستقبليّة  لألهداف  أسايّس  كُمحرّك 
التصّور األمثل للّشفاء ماّم خلّفته السنوات العرش 
من  الشفاء  دمار...  من  وعقولنا  قلوبنا  األخرية يف 
املكاسب  فُمراكمة  للمستقبل.  واالستعداد  املايض 
الصغرية التي تتمثل يف كسب ثقة الجمهور تؤّدي 
بالصغر  أن نشعر  بنا  يُفرتض  الثقة حيث  بناء  إىل 
مقارنة بأهدافنا وآمالنا ونسعى إىل تحقيق النجاح 

ليس باألرقام بل بالعمق. وإذا كان سارتر يقول: 
»إّن ما يحتاجه اإلنسان اليوم هو أن يجد نفسه من 
اليوم  التونيس  يحتاجه  ما  إن  نقول  فإنّنا  جديد«. 
هو اسرتجاع وطنه من جديد ألنّنا فُجعنا يف هذا 
14 أكتوبر هو خطاب توضيحّي  الوطن. فخطاب 
الداخل  يف  السالم  والرئيس ضامن  الحكومة  لعزْم 
ملن  بالتصّدي  والخارج.  الداخل  يف  األعداء  ضّد 
للعنف  استدعاء  هذا  ويف  تونس.  أمن  يتآمر عىل 
الرشعّي للدولة الذي يستند للقانون. وهو رّد أّويل 
الوطنّي  القرار  يف  لألجانب  السافر  التدّخل  عىل 
السيادّي موّجه إىل الواليات املتحدة األمريكية التي 
وكذلك  تونس  حول  للكونغرس  جلسة  خّصصت 

لالتحاد األورويّب.

* فاتن الوساليت

املشهد السيايس
 قبل وبعد 25 جويلية

هوامش على دفتر الوطن
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الحوار السياسي

* لو نبدأ بأسس الحوار الوطني الذي أعلن رئيس الجمهورية 
عن نّية انطالقة يف الفرتة القادمة؟

- ما يجب توضيحه أّن مرحلة ما بعد 25 جويلية لها 3 مسارات 
واملسار  الجديدة  الحكومة  تشكيل  بإعالن  الحكومي  املسار  أّولها 
انطالقا من تقرير  الكربى  امللفات  املفروض فتح  القضايئ حيث من 
محكمة املحاسبات وتقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حتى يتّم 

تنقية املناخ السيايس يف البالد.
اضافة إىل املسار الدستوري استناًدا إىل األمر 117 حيث سيقع 
والحريات  الحقوق  وباب  العامة  واملبادئ  التوطئة  عىل  الحفاظ 
والجانب  التنفيذية  بالسلطة  املتعلقة  التجارب  مراجعة  ستتّم  كام 
الترشيعي والهيئات الدستورية. والسؤال هنا ماهي أنواع املراجعات 
القانون  يف  املختصني  من  لجنة  تشكيل  يفرتض  األمر  أن  والجواب 
للنقاش  أرضية  لتكون  املراجعات  ألهم  مسودة  تضع  الدستوري 

والحوار بني مختلف األطراف املؤمنة مبسار 25 جويلية.
* من هي األطراف املعنية بالحوار وماهي منطلقات مشاركتها؟

الالزمة  االصالحات  حول  الوطني  بالحوار  املعنية  األطراف   -
له  والداعمة  جويلية   25 مبسار  اقتنعت  التي  املطلوبة  والتعديالت 
وهي أساسا األحزاب واملنظامت والجمعيات وعموم الشعب التونيس.

أّما من يرفضون هذا املسار ويرفضون مخرجاته لن تكون لهم 
أي مشاركة أو مساهمة يف هذا الحوار وما عليهم إالّ أن يعملوا عىل 
اقناع الّناس مبا يروجونه بخصوص أسباب رفضهم لهذا املسار لالجابة 
 25 املؤمنون مبسار  بينام  بـ  »ال«  املنتظر مستقبال  االستفتاء  خالل 

جويلية سيجيبون بنعم وهذه املامرسة الدميقراطية الصحيحة.
* ماهي أهم نقاط هذا الحوار؟

- نقاط الحوار الوطني مرتبطة باألبعاد الثالثة التي أرشت إليها 
الدستورية  والهيئات  والترشيعية  التنفيذية  السلط  يف  واملتمثلة 

ومراجعة النظام السيايس والقانون االنتخايب.
* هل ميكن توسعة دائرته يف عالقة باملحاور واملشاركني فيه؟

- من املفروض وضع اطار عام ومنّصة لهذا الحوار حيث ميكن 
لكل من له رأي االدالء به ويف مرحلة موالية يتّم النظر يف التقاطعات 
للوصول للمشرتك بني املتحاورين عىل أساس أن يكون ذلك منطلق 
الثورة وهو حلم عديد  الغد تونس  االستفتاء يصبح مرشوًعا تونس 
التونسيني وليس حلم سيخص طرفا واحًدا لذلك يجب أن يجد كّل 
تونيس وكل تونسية املجال مفتوًحا أمامه ليعرّب عن رأيه يف مستقبل 
الفئات  بني  والتوازن  واملساواة  والكرامة  بالحرية  عالقة  يف  البالد 

والجهات.
الحوار  هذا  يف  مشاركته  يربط  من  هناك   *

برضورة وضع حذر من حالة االستثناء؟
الزمني  السقف  عن  نتحّدث  عندما  نحن   -
واالجراءات االستثنائية البد أن يتّم فيها الحديث عن 
القادم  االنتخابات  الشعبي وموعد  االستفتاء  موعد 
سيفرزه  وما  الوطني  الحوار  انطالق  عىل  املتوقفان 
من مخرجات وبالتايل فإّن السقوف الزمنية متعّددة 
والرئيس سيضع سقف زمني لبداية الحوار الوطني 

تُبنى  املراحل  ألّن  بعينه  زمني  سقف  عن  الحديث  ميكن  ال  لذلك 
الواحدة عىل األخرى فال حديث عن االستفتاء عىل الدستور االّ بعد 

انتهاء مرحلة الحوار.
معرفة  بعد  إالّ  قادمة  انتخابات  عن  الحديث  ميكن  ال  كذلك 
نتيجة االستفتاء ومن هذا املنطلق نحن أمام سقوف زمنية متعّددة 

وليس سقف زمني واحد.
* سيكون للمنظامت الوطنية دور فاعل يف هذه املرحلة فكيف 

ترى ذلك الدور وارتباطه بأولويات املرحلة القادمة؟
الوطنية  املنظمة  الشغل  اتحاد  أّن  عىل  التأكيد  وجب  بداية   -
مسار  من  النقاش  مخرجات  يف  وأسايس  ريادي  دورها  العتيدة 
املنظامت  باقي  من  منتظر  ماهو  إىل  باالضافة  هذا  جويلية،   25
والجمعيات كام أرشت سابقا حتى تكون مساهمة كّل املؤمنني بهذا 

املسار التصحيحي فاعلة وايجابية.

الحاكمة قبل 25 جويلية من  * ما تفسريك الستبعاد األطراف 
املشاركة من هذا الحوار؟

- البّد من التوضيح هنا أّن األمر ليس استبعاًدا إّنا هو ابعاد ذايت 
ألّن الذين يؤمنون بـ 25 جويلية هم املعنيون مبساره، أّما الرّافضني 

له ال ميكنهم املشاركة ألّن مشاركتهم ال جدوى منها.
اقصاء هذه األطراف من  * لكن توجد بعض املقرتحات بعدم 

املشهد السيايس برّمته كام تطالب بعض األصوات بذلك؟
معيًّنا  مساًرا  ترفض  كيف  إذ  تناقض  داخلها  يف  الدعوة  - هذه 
ويف الوقت نفسه تريد أن تكون فاعال فيه ألّن الّصواب هو أن تقبل 
مبسار وترغب باملشاركة يف مخرجاته وبالتايل فإّن التوّجه إىل تحديد 
دائرة املشاركني مستقبال يف هذا الحوار ال يناقض الدميقراطية ألنّه 
عىل  التشاركية  املامرسة  يف  الرّاسخة  التجارب  أغلب  يف  متبّع  أمر 

أساس االقتناع مبسار تّم االلتقاء حوله.
* ما أرشت إليه بخصوص تحديد دائرة املشاركني يف هذا الحوار 

يطرح بالرضورة دور األحزاب مستقبال فكيف تراه؟
- لدّي قناعة واعتقاد أنّه ال ميكن مامرسة الدميقراطية دون دور 
األحزاب التي لها مشاريع وبرامج تهّم السياسات والخطوط العريضة 
فإّن  لذلك  واملحليات،  الجهات  املواطنني ومختلف  تهّم عموم  التي 
الحديث عن تصّور للمرشوع الوطني وكيف يكون يف املستوى املحّل 
أمر ال يستقيم إذا ما كانت أفكار األفراد معزولة ضمن حدود ضيّقة 
لذلك فإّن األحزاب من خالل تصوراتها تخرجها من تلك الدائرة الضيّقة 
إىل فضاءات أوسع وأولها األوضاع االقتصادية  واالجتامعية وهذا ما 

يجعلنا نعتمد عىل األفراد كركيزة من ركائز الحياة الدميقراطية ألنّها 
املواطنني  تنسيقي بني  األحزاب(  بدور )ونعني  تقوم  األمر  نهاية  يف 
مبختلف مناطق البالد من خالل اجتامعهم حول رؤية معيّنة باعتامد 

طريقة معيّنة لحّل االشكاليات وتلبية الحاجيات.
التي  الرؤية  تلك  يف  دور  الجديدة  للحكومة  سيكون  وهل   *

أرشت إليها؟
الحوار  عمليّة  يسّهل  أن  ميكن  الحكومي  املسار  اعتقادي  يف   -
الوطني والبناء السليم ملرحلة ما بعد 25 جويلية اذ حسب الحكومة 
وأهّمها  كبرية  رهانات  من  به  تتّسم  وما  الحالية  املرحلة  ادارة  فإّن 
اقتصادية وما تتطلّب من آليات واجراءات إلنعاشها وهو ما يتطلّب 
والطاقة مبا  الفسفاط  مناجم  تنظيم عمل  منها جهد كبري من ذلك 
يساعد يف إثراء خزينة الدولة اضافة إىل مساعدة الفالحني عىل مزيد 

االنتاج وحّل املشاكل التي تواجه املستثمرين يف املجال الصناعي.
أّما يف مستوى املالية العمومية البّد من االرساع يف ضبط امليزانية 
التكميلية لننهي السنة املالية 2021 بأريحية واالرساع بضبط ميزانية 
2022 والحرص عىل دعم التنمية وحلحلة عديد املشاكل اآلنية التي 
التي اهرتت  الطاقة الرشائية  التأجيل وأّولها حامية  ال تحتمل مزيد 
لصالح  تكون  أن  املفروض  من  التي  القوانني  تفعيل  عدم  بسبب 
من  متّكن  وإذا  الحكومي  املسار  فإّن  وبالتايل  الشعبيّة  الطبقات 
تحقيق كّل هذا فإنّها بعثت برسائل طأمنة للمواطن وتجعله ينتظر 

اصالحات قادمة عميقة يف أكرث من مجال.
التدخل  عىل  تراهن  والشخصيات  األحزاب  بعض  مازالت   *

األجنبي يف الشأن الداخيل للبالد فكيف ترى مثل هذه املراهنة؟
بل هي خروج عن  نظر  ليست وجهة  الخيانة  الحديث عن   -
رسب الوطنيني والوطنية واالستقواء باألجنبي وهو أمر مرفوض وال 
ميكن القبول به مهام كانت التعالّت ألّن ما يحصل داخل البالد شأن 
يستقوى  ولكن ال  الرصاع  إىل حّد  فيه  نختلف  التونسيني وقد  يهّم 
باألجانب بل ال يجب حسمها داخل اطار تونس تونس، و هذا ما 
التي  األساليب  هذه  مامرسة  عىل  ظلّوا  الذين  البعض  يستوعبه  مل 
تضع البالد يف مسار التبع لغريها يف حني نحن نريدها حرّة مستقلّة 
يف قرارها الوطني نختلف فيها وال نبيعها وال نضّحى بها بل نضّحي 
بأنفسنا من أجلها وهذا ما يُعاب عىل الذين تعودوا عىل الهرولة إىل 

خارج البالد للمطالبة بالضغط عىل أصحاب القرار الوطني.
الرّموز  بعض  محاكمة  بخصوص  شعبية  انتظارات  هناك   *
املرتبطة بالفساد واللّوبيات فإىل ما ترجع هذا التأخري يف محاسبتهم؟

- كام ذكرت، املسار القضايئ أحد األضلع الثالثة ملسار 25 جويلية 
وألهميّته وحساسيّته ال ميكن ألي كان التدخل فيه وبالتايل فإّن أهم 
الكربى  امللفات  تفتح  عندما  هو  التونيس  للشعب  الطأمنة  رسائل 
العامة بوزارة  التفقدية  بتقرير محكمة املحاسبات وتقرير  املتصلّة 
العدل اضافة اىل القضايا املتصلّة باالرهاب والفساد لينال املذنبون 
األحكام القضائية العادلة وهو ما سيطمنئ املواطن ويعيد إليه األمل 
بأّن مستقبل البالد أفضل من خالل تكريس مبادئ العدالة والشفافية 
واملصداقية التي غابت عىل مدى السنوات املاضية وهو ما انتفض 
ضّده كّل الذين خرجوا إىل الشارع يوم 25 جويلية مطالبني بكنس 

املنظومة السابقة وتصحيح املسار الثوري.

احتاد الشغل منظمة وطنية 
عتيدة دورها ريادي وأسايس  

الوطني  الحوار  عن  األخرية  األيّام  يف  الحديث  تزايد 
الحكومة  تنصيب  يوم  الرئيس قيس سعيد  إليه  أشار  الذي 
الرزاق  عبد  مع  لحوارنا  منطلقا  كان  ما  وهذا  الجديدة 
عويدات القيادي يف حركة الشعب والنائب بالربملان املجّمد 
الحوار  هذا  يف  املستشارين  ودائرة  منطلقات  حّدد  الذي 
وينتظر أن يسفر من مخجرات تكون مرحلة تؤسس ملراحل 

أخرى من أهمها االستفتاء واالنتخابات.
املنتظر  بالدور  متصلّة  مسائل  عند  محّدثنا  توّقف  كام 
وإىل  جويلية   25 مسار  يف  واألحزاب  الوطنية  للمنظامت 
ذلك الرهانات التي عىل الحكومة الجديدة كسبها وامللفات 
الطأمنة  رسائل  مبثابة  تكون  حتى  فتحها  املنتظر  الكربى 
كام  مغايرة  ستكون  القادمة  املرحلة  بأّن  التونسيني  لعموم 
واستقرارهم  عيشهم  عىل  سلبا  انعكس  فشل  من  سبقها 

االقتصادي واالجتامعي.

عبد الرزاق عويدات القيادي في حركة الشعب لـ »الشعب«:

m ال بدّ من التسريع يف فتح امللفات الكربى وأوّلها املرتبطة باالرهاب والفساد

m  إجراء استفتاء وانتخابات 
مرتبطان بمخرجات الحوار الوطني

حوار: لطفي املاكني
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كلمـة حق:
معركة تحرير

اإلدارة والقضاء
كل  التونسية يف  اإلدارة  يُعاِن من  مل  مّنا  من 

معامالتها  ومن  واملؤسسات،  القطاعات 

البريوقراطية اململّة. ومن طريقة معامالتها املتكررة املزعجة واململة 

التي تجعل من املواطن يكاد ينفجر من شدة الغضب والتوتر الذي 

كان  سواء  الشؤون.  من  شأن  لقضاء  اإلدارة  إىل  لجوئه  أثناء  يصيبه 

املواطن  الحاالت من كرثة تردد  أو غري بسيط. بل ويف عديد  بسيطا 

املتمثل يف  السحري  بسبب حلها  اإلدارة  املتعطلة يف  لقضاء حاجاته 

كلمة الرس عند مسؤوليها »أرجع غدوة تو نقولولك« أو »أرجع غدوة 

املدير غائب«، ينفجر املواطن يف وجه ذلك املسؤول أو غريه. فتتحول 

اإلدارة كلها إىل ساحة للمعركة واالنفعال الشديد، مام يؤدي يف كثري 

من األحيان إىل تعطل مصالح كل املواطنني، فيقع اللجوء اىل استدعاء 

الفوضوي غري  املظهر  لذلك  اإلدارة لوضع حّد  األمن من طرف  عون 

املدين. ولعله إذا بحثنا بكل عقالنية متشبعة بتقدير مصلحة املواطن 

اإلدارة  يف  يكمن  ذلك  كل  سبب  أن  بالرضورة  سنجد  ومواطنيته 

املفروض  وهي  املواطنني،  مصالح  تلبية  عدم  يف  الرئييس  املتسبب 

القامئة عىل تدبري وقضاء شؤونهم بكل أريحية وبأرسع ما ميكن. ونجد 

عىل رأس تلك األسباب استمرار وجود إدارة كالسيكية تقليدية ما زالت 

مشاريع  هو  بلّة  الطني  زاد  وما  الوثائق.  من  هائل  كّم  عىل  تعتمد 

املواطن.  وعىل  الوطن  عىل  بالفائدة  كانت سرتجع  مهّمة  استثامرية 

وأذكر عىل سبيل املثال ال الحرص الجامعة األملانية أخريا، ولعل األمثلة 

يف هذا املجال كثرية خاصة يف أوساط الشباب الذي أقدم عىل القيام 

اإلدارة  تحرير  من  بّد  ال  ذلك  أجل  من  خاصة.  استثامرية  مبشاريع 

وتطهريها حتى تكون مواكبة لعرص انفجار املعرفة يف علوم االتصال 

والرقمنة، وربطها بشبكة األنرتنات حتى تخلص املواطن من كم هائل 

من الوثائق غري الرضورية: ومن األوراق التي صارت أشياء تقليدية.

ومام ال شك فيه أنه إذا كانت شكوى املواطن من اإلدارة وصلت إىل 

هذا النفق، فال تسأله عن القضاء ومعركة تحرير القضاء وتطهريه من 

أولويات  البريوقراطي. ويأيت عىل سلّم  اإلداري والتسلسل  األخطبوط 

املواطن طول انتظاره يف التقايض الذي يدوم أشهرا عديدة، بل وسنوات 

خاصة إذا كانت مرتبطة باإلرث أو قسمة أراٍض متنازع عليها. هذا إذا 

سلمنا بطهارة القضاء وعفة القضاة ونظافتهم التي ال نشك يف نزاهتها. 

إال أنه يف ظل وجود بعض القضاة الفاسدين واملرتشني مثل ما أثبتته 

هيئة الشهداء بالنسبة إىل بشري العكرمي وكيل الجمهورية باملحكمة 

االبتدائية بتونس املحسوب عىل حركة النهضة، والرئيس األول ملحكمة 

التعقيب الطيب راشد، يؤكد أوال مواصلة التوظيف السيايس للقضاء 

الخصوم  لتصفية  النوفمربي  أو  البورقيبي  العهد  يف  زلنا  ما  وكأننا 

خطرية  ملفات  عىل  والتغطية  التقايض  مسار  وعرقلة  السياسيني 

كاإلرهاب واالغتياالت السياسية، وثانيا وجود بعض القضاة الفاسدين. 

أولئك القضاة ال يرشفون املؤسسة القضائية والقضاة الرشفاء. وبالتايل 

وجب تطهري القضاء من القضاة الفاسدين واملرتشني أصحاب املهامت 

الخطرية والقذرة. وكذلك تحريره من إدارة ما زالت متثل كابوسا ضد 

قضاء مصالح املواطنني الذي يصل يف بعض األحيان إىل تعّمد حذف 

التقايض  يف  الترسيع  من  بّد  ال  وكذلك  إهاملها.  أو  ملف  من  ورقة 

واالنكباب الجدي عىل معالجة أسبابه. وهي معركة تصب يف عملية 

إصالح املسار الثوري الذي طرحته ثورة 25 جويلية. 

                           
»من ينقد عيّل كمن يؤلّف معي«

)الّشيخ عبد الله العالييل(    
»من العدل أن يأيت الرّجل من الحجج لخصومه مبثل ما يأيت به لنفسه«.

)ابن رشد / 1198-1126(  
»إذا نطق الّسفيه فال تجبه ** فخري من إجابته الّسكوت

فإن كلّمته فرّجت عنه ** وإن خلّيته كَمًدا ميوت« 
)اإلمام الّشافعي / -767 820 (

1/ رهاب الّنقد
تونس.  يف  اليسار  سلوك  تطبع  التي  العاهات  إحدى  هو  بالّنقد  الترّبّم 
مكّوناته  بني  بالرّصاع[  له  عالقة  ]ال  اإلقصايّئ  التّناحر  هو  الّنقد  بديل 
حول  وجزمّي  متهّور  وبشكل  والقذف  اإلدانة  وأحيانا  التّهم  وتبادل 
ومخلّفاته  قاتلة  انعكاساته  اللحظة،  مالبسات  تحكمها  عرضيّة  مسائل 
مميتة ألنّها تقيم حاجزا اسمنتيّا مسلّحا يعّزز االنكامش والّنزوع الذايتّ 
كّل  يرّص  الذي  )الهدف  لبناء مشرتك  إمكانيّة  أيّة  األنوّي، ويحول دون 
مخالف  أمر  وهو  الّنهايّئ(.  هدفه  أنّه  عىل  اليسار  مكّونات  من  مكّون 
لهويّة اليسار وطبيعة نشأته وتشّكله واألسس التي قام عليها. فاليسار 
وأحزاب  ألنظمة  والّشعبّي  الّسيايّس  االنهيار  أنقاض  عىل  ُولِد  عموما 
رجعيّة فقدت اعتبارها يف نظر من جاءت إىل الّسلطة من وراء ظهورهم. 
هو  ما  مع  والقطيعة  والترّشيح  والتّباين  بالّنقد  ومكانته  هيبته  اقتلع 
سائد. تجّذر يف خضّم الّسجاالت واملناظرات الرّفاقيّة. نقد البناء وليس 
املنفلت من  املدّمر  الّنقد  الّنقد املسؤول والهادف وليس  اإلقصاء.  نقد 
عقاله. نقد االرتقاء إىل مستوى تحّديّات املرحلة وليس نقد قايض تحقيق 
هّمه اقتالع موجبات اإلدانة وليس فقط إثباتها. نقد ِقبْلته البحث عن 
ومرض  االستئثار  عقلية  مع  يقطع  نقد  وتحريفه،  ردمه  وليس  املشرتك 
اندثار  ذلك  عىل  الّساطع  املثال  الذّوات.  بقيّة  وتقزيم  الذات  إشباع 
الجبهة الّشعبيّة. فَبََدَل البحث عن مواطن الخلل وأسبابها يف نقد ذايتّ 
البحث عن  مكّوناتها  كّل مكّون من  تعّمد-  يكن  -إن مل  تقييمّي عمد 
براءة ذّمة وشهادة طهوريّة متّكنه من التّنّصل من أيّة مسؤوليّة وتحميل 

اآلخر كّل املسؤوليّة.                                 
2/ األخطاء القاتلة                                      

تجّسد املرض الطّفويّل لليسار يف خطأين قاتلني:                              
** استنساخ الّنصوص املتعلّقة أساسا بالتّجربتني الّروسيّة والّصينيّة وإىل 
)ستالني/  التّجارب  يسّوقها »زعامء« هذه  األلبانيّة كام  التّجربة  ما  حّد 
ماو/ أنور خوجا( حيث يُشَهر الّنّص حّجة إلفحام الخصوم ويُعىل البيان 
والخطاب -الّدعايّئ التّسويقّي بالرّضورة- إىل مستوى املصادر التّأسيسيّة 
ورشوحها(  الّنصوص  حوايش  )وأحيانا  الّنصوص  استنطاق  التّأصيليّة. 
وإشهارها سالحا يف وجه »الخصوم« دون استنطاق التّجارب يجعل من 
لعنة  املتألّمة[  واإلنسانيّة  املفّكرة  ]اإلنسانيّة  والعميّل  الفكرّي  اإلرث 
إىل  تراث  ذي  كائن  من  وجمعا(  )مفردا  اإلنسان  يحّول  عذاب  وسوط 

كائن ترايّث.     
**التّباري يف إدانة جامعات اإلسالم الّسيايّس بالتّورّط يف تزكية سياسات 
التّصفويّة االستئصاليّة لإلسالميّني باعتامد حلول أمنيّة خدمت  بن عيل 
املنظومة وأركانها وأنعشت الّنهضة التي أتقنت التّدثّر بعباءة املظلوميّة 
وهويّته  خصوصيّته  وأفقدته  اليسار  وهّمشت  االستبداد  ومقاومة 
تقريبا  اليسار  أطراف  كّل  انساقت   2011 جانفي   14 بعد  املستقلّة. 
الرّصاع  الجدوى ونتائجها محسومة سلفا:  استثناء يف معارك عدمية  بال 
الهووّي ومنط املجتمع. وهو الحقل املحبّذ لكّل الحركات ذات املرجعيّة 
للّنداء  االنتخابيّة  التّجربة  يف  الباجي  مع  االصطفاف  وليس  الّدينيّة. 
واالتّحاد من أجل تونس قبل انتخابات 2014 غري وجه من وجوه مرض 
رهاب الّنهضة. وكذلك األمر بالّنسبة إىل االصطفاف القطيعّي مع قيس 
سعيّد. فقد حكمه معطى أسايّس جوهرّي حاسم ومحّدد: فوبيا اإلسالم 
الّسيايّس مجّسدا يف تعبريته الرّسميّة، حركة النّهضة.                                      

اليسار بن عيل يف حربه مع اإلسالميّني، ترجَمتُها تفويض بن عيل  زّك 
توكيل طيف واسع من  الباجي ترجمتها  مبايعة  الّنهضة.  لتحجيم دور 
وتحجيم  الّنهضة  مقارعة  يف  لينوبها  الّنداء  واليسارينّي  الّدميقراطيّني 
وزنها. االصطفاف الالّمرشوط لجحافل من كّل صوب وحدب يف مبايعة 
قيس سعيد محكوم يف بعض من أبعاده بالّرغبة يف اإلنهاء مع غطرسة 
إىل  موضوعيّا  موكولة  مهاّم  املغدورة.  الثّورة  استكامل  وبوهم  الّنهضة 
قبل  ما  منظومة  مع  تتناقض  مصالحهم  »الّسيستام«،  خارج  هم  من 
25 جويلية ومع بديلها الجنيس. التّعويل عىل وكالء إلنجاز املهاّم التي 
تعود تاريخيّا إىل القوى التّقدميّة والّدميقراطيّة )اليساريّة أساسا( خيانة 

إلرث وإنعاش ألوهام وتحريف للمقاصد التي قامت من أجلها الثّورة.     
اإلشكال ال يكمن فقط يف تزكية قيس سعيّد )رغم مجانيّتها( ألّن التّزكية 
الرّسميّة قامت بها الجهات املستفيدة مبارشة، وإمّنا يف تسويق الحلول 
اإلنجاز  له إىل مستوى  املصاحبة  الحدث واإلجراءات  بإعالء  املغشوشة 
الثورّي وترصيفه كمدخل لتمكني الرّئيس من سلطات سيصعب يف ما 

بعد إلجاُمها.  
3/ نقد عن نقد يفرق

يف  التّأثري  عن  اليسار  غياب  أّن  لالنتباه  الالّفتة  الغريبة  املفارقات  من 
األحداث التي تهّز تونس فسح املجال ملوجة »نقد« وترشيح وتجريح 

متجاوز لكّل الضوابط ودون موجب. ناقدو اليسار صنفان: 
كّل  عىل  ويّساقط  الوالئم  كّل  عىل  يتهافت  التّمّعش،  امتهن  رهط   **
املوائد، مصاب مبرض اإلسهال يف املديح املريح، عاهة ذهنيّة مركّبة تصّور 
له الفظائع فضائل. يعتاش يف كّل آن وحني من خدمة اليمني الحاكم. كان 
يلعق من موائد بن عيل، ويتكّفل بإنجاز املهاّم التي ينأى التّجّمعيّون 
تلّذذ  وبذهنيّة  انكشاريّة  بعقليّة  طوعا،  انخرط  أدائها.  عن  بأنفسهم 
للرتويكات  خدمات  من  يلزم  ما  تقديم  يف  األمر،  أويل  مع  التاّمهي 
اليوم القتالع بطاقة مناضل  بتبييض صورتها وتلميعها. يكابد  املتعاقبة 
بعضهم  صنف،  بالرّكب  التحق  املنقولة.  املسابقات  بورصة  يدخل  بها 
أصيب بخيبات فتاب وارتّد عاّم كان يلهج به سابقا من قناعات، والبعض 
اآلخر فتنته موجة الرّهان عىل الجواد الرّابح فطلّق ماضيه طالقا ناجزا 
يرّدد  الجدد، ولسان حاله  بال رجعة وأبرم زواج متعة مع »الوافدين« 
»متاركة  تجاهلهم واجب،  الّسفهاء،  أولئك  قبلها.  ما  تجّب  اللّحظة  أّن 
الّسفيه بال جواب ** أشّد عىل الّسفيه من الجواب« )اإلمام الّشافعي(. 
نقدهم مضيعة للوقت، وهجاؤهم حّط من قيمة الهجاء فنًّا. ذلك ما 
تفطّن إليه شيخ الهّجائني أبو الطيّب املتنبّي. قيل له فالن يهجوك قال: 
العزيز بن  أرسل  التّاريخ«.  أرّد عليه فيدخل  أن  يريدين  »ذاك صعلوك 
املعّز الفاطمي رسالة إىل محمد بن أيب مروان األموّي األندليّس كال له 
فيها الّسّب والّشتم. فلاّم قرأها كتب عىل ظهرها ورّدها إليه »أّما بعُد، 
بلغته  فلاّم  والّسالم«.  ألجبناك.  عرفناك  ولو  فهجوتنا.  عرفتنا  قد  فإنك 
الرّسالة تجّرع مرارة الّندم وقال: »ليتني مل أشتمه. فقد شتمت نفيس«.      
**صنف قد تختلف معه. قد يصدمك تطاوله عىل »املقامات«، تجّرؤه 
عىل ما رسخ يف ذهنك عىل أنه مقّدس. قد تربكك قسوته عليك، عىل 
وضع غري طبيعّي وتنىس أو تتناىس أنّها قسوة عىل ذاته أيضا. قد يحرجك 
حينا  جلدتنا(  بني  )عاهاته/عاهاتك/عاهاتنا/عاهات  للعاهات  كشفه 
وتربّمه منها أحيانا. ولكّنك مطالب -يف زمن تهاوي القيم واالستهتار بحّق 
والخيانات عىل  والرّتاجعات  االنحرافات  لتمرير  الّنقد وتوظيفه مدخال 
أنّها وجهة نظر- بأن تفرّق بني الحديث )اللّْغو( عن اليسار والحديث 
يف اليسار. الحديث عن اليسار مهنة، ترجم لرغبة يف تسجيل الحضور، 
إشعار األنا بأنّها موجودة. األنا الباحثة عن الربوز هي املحور مبعزل عن 
االعتبارات القيميّة والفكريّة واملجتمعيّة. الحديث يف اليسار عبء، وزر 
ثقيل، مهّمة، مسؤوليّة ترتتّب عنها استحقاقات تجاه اآلخر. األنا الفرديّة 

والجامعيّة محكومة بقيم.
كشف األوهام وتبديدها، تقويم االعوجاج، نقد الّضبابيّة، التّحّوط من 
املواقف والّسلوكات االنفعاليّة، أسرية اللّحظة واملالبسات الحينيّة، عدم 
يف/  اليسار  سالح  هو  ذلك  منها.  نبيال  كان  ما  حتّى  للعواطف  التّنازل 
ولتجاوز الفوات التّاريخّي الذي هو عليه حتّى ال يجد نفسه عىل هامش 

التّاريخ إن مل يكن عالة عليه.                

آفة الّنقد املنفلت من عقاله           
 النفطي حولة

* الطايع الهراغيفي نقد اليسار: 
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مؤتمر الفرع الجامعي ألساتذة 
التعليم العالي بأريانة

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
الجامعي ألساتذة  الفرع  مؤمتر  تقّرر عقد  أنه  بأريانة 
أكتوبر   30 السبت   يوم  وذلك  بأريانة  العايل  التعليم 
2021 بداية من الساعة العارشة صباحا )10.00( بدار 

االتحاد الجهوي.
فعىل كل راغب يف الرتّشح للمكتب التنفيذي للفرع 
الجامعي مّمن تتوفّر فيه الرشوط القانونية املنصوص 
التقّدم  الداخيل  النظام  من   )117( بالفصل  عليها 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترّشح  مبطلب 
للشغل بتونس يف أجل أقصاه يوم الجمعة 22 أكتوبر 

.2021
االنخراط  خالص  يكون  أن  املرتّشح  يف  يشرتط   
باالتحاد مّدة خمس سنوات كاملة متتالية عند الرتّشح.

تقّل  النقابية ملّدة ال  ـ أن يكون متحّمال املسؤولية 
كان  أو  الرتّشح  عند  متتالية  كاملة  سنوات  أربع  عن 

تحّملها ملّدة ال تقّل عن خمس سنوات كاملة.
ـ أن يكون مبارشا غري متقاعٍد.

إمرأة عىل  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضّم 
األقل طبقا للفصل 117 من النظام الداخيل، وال مينع 
عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كّل من تّم انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة »الشعب« 
طبقا للفصل 222 من النظام الداخيل.

الكاتب العام محمد الشايب

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية الكاف

إعالن بتة عمومية للمرّة األوىلبلدية القلعة الخصبة
لتسويغ لزمة السوق األسبوعية لسنوات 2022 و2023 و2024 بتاريخ 2021/11/4

يعلم رئيس بلدية القلعة الخصبة أنّه ستجرى بتّة عموميّة باإلشهار واملزاد العلني للمرّة األوىل إلستلزام السوق األسبوعية واملسلخ البلدي لسنوات 2022 و2023 
و2024 ذلك يوم 2021/11/04 عىل الساعة 10 صباحا مبقر البلدية حسب بيانات الجدول التايل:

تاريخ البّتةالّضامن الوقتي مّدة اللّزمةالّسعراالفتتاحيالفصول

الّسوق األسبوعيّة 
لالنتصاب والدواب
 واملسلخ البلدي

180.000،000د يف 
السنة

وملّدة ثالث سنوات غري قابلة للتجديد 
بداية من غرّة جانفي 2022 إىل موىف 
شهر ديسمرب 2024 مع زيادة ب٪5

2021/11/04 عىل 18.000،000د
الساعة العارشة صباحا 
باملقر القديم للبلدية

فعىل كّل الرّاغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة 
االتصال  افالس  حالة  يف  أو  عدلية  سوابق  لهم  وليست  املحلية  الجامعات  أو 
بإدارة البلدية كامل أوقات العمل االداري لسحب كراس الرشوط االستامرة قصد 
تعمريهام والتعريف بإمضائه عليهام وإرجاعهام إىل البلدية مصحوبة بالوثائق 

األصلية التالية:
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

- شهادة إبراء ذمة من املعاليم البلدية
- وصل الضامن الوقتي املساوي ل 10٪ للسعر االفتتاحي للبتة لدى قابض 

املالية نقدا أو بواسطة صك مؤرش عليه.
- نسخة من بطاقة عدد 03

- ترصيح عىل الرشف يف عدم اإلفالس
- شهادة يف الوضعية الجبائية

- نسخة من املعرف الجبايئ سارية املفعول يف مامرسة هذا النشاط
- نسخة من انخراط املشارك يف الضامن االجتامعي سارية املفعول

كام أّن الفائز باللزمة ملزم ب :
1 - تأمني الضامن النهايئ املساوي لربع مثن اللزمة يف ظرف أجل ال يتجاوز 

أربعا وعرشين ساعة )24 ساعة( املوالية لتاريخ إجراء البتّة.
اجراءات تسجيله وتسجيل كرّاس  وإمتام  البلدية  اللزمة مع  إبرام عقد   -  2

الرشوط بعد تأمني الضامن النهايئ لربع مثن اللزمة بالقباضة املالية.
3 - وقد حّدد آخر أجل لتقديم ملف املشاركة يوم االربعاء 03 - 11 - 2021 

عىل الساعة الخامسة والنصف مساًءا )ال ميكن تعمري االستامرة يوم البتة(.
وإذا تخلّف املبتت له عن تقديم هذه الضامنات يف اآلجال املذكورة تتوىّل 
البلدية إعادة اشهار اللزمة دون أن يكون له الحق يف اسرتجاع الضامن الوقتي 

املؤمن من طرفه.
4 - تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم التبتيت عند االقتضاء وال تصبح اللزمة 

نافذة املفعول إالّ بعد مصادقة سلطة االرشاف عليها.
وملزيد االشارات ميكن االتصال بإدارة البلدية أثناء توقيت العمل عن طريق 

الهاتف 78243115.

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية منزل بوزيان

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية باالشهار واملزاد العلني
يترشف رئيس بلدية منزل بوزيان بإعالم العموم أنّه سيقع إجراء بتة عمومية للمرة الثانية باالشهار واملزاد العلني  لتسويغ الفصول املذكورة حسب بيانات الجدول التايل:

مدة التسويغتاريخ وتوقيت ومكان البتةالضامن الوقتيالسعر االفتتاحيالفصل 

السوق االسبوعية لالنتصاب مبنزل بوزيان
السوق االسبوعية للدواب مبنزل بوزيان

السوق االسبوعية العامة بالقالل
السوق االسبوعية لالنتصاب بالكربة
السوق االسبوعية للدواب بالخرشف

معلوم وقوف العربات مبدينة منزل بوزيان
معلوم االشغال الوقتية للطريق العام

معلوم االشهار

70٫000٫000د
10٫000٫000د

130.000٫000د
3.000٫000د
3.000٫000د
3.000٫000د
5.000٫000د
5.000٫000د

7٫000٫000د
1٫000٫000د

13.000٫000د
300.000د
300٫000د
300.000د
500.000د
500.000د

العارشة  الساعة  عىل   2021 نوفمرب   17 االربعاء 
والنصف صباحا بقاعة الجلسات لقرص البلدية

سنة واحدة 
من 2022/01/01

إىل
2022/12/31

فعىل الراغبني يف املشاركة يف بتّة أو أكرث بالّنسبة لألشخاص أو الرشكات التي مل تتخلّد بذمتهم ديون لفائدة 
الجامعات املحلية أو الدولة وليست لديهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس والحاصلني علی رقم معرف جبايئ 

ملامرسة النشاط أن:
ـ يسحبوا اإلستامرة املعدة للغرض وتعمريها وإرجاعها للبلدية كحد اقىص يوم االربعاء 17 نوفمرب الساعة 

العارشة صباحا.
ـ كراس الرشوط ممضاة من طرفه )معرفة( تسحب من االدارة البلدية

ـ نسخة مطابقة االصل من بطاقة تاجر )باتيندا( معّدة لغرض استغالل لزمات االسواق
ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية

ـ كشف يف املوارد البرشية التي ستوضع عىل ذمة اللزمة
ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم االفالس
مع رضورة االستظهار بالوثائق التالية:

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

تسعة اقساط.
ـ يدفع مسبقا معلوم التسجيل املساوي لـ: )1٪( من السعر االفتتاحي لدى السيد قابض املالية باملكنايس 

محتسب بلدية منزل بوزيان نقدا او بواسطة صك مؤرش عليه.
ـ االستظهار بشهادة براءة.

- ترصيح عىل الرشف بعدد وأسامء مساعدو من أرسيت عليه البتة.
مالحظة: ال تقبل املشاركة يف البتة مبوجب توكيل كام أّن البتة تريس عىل من قدم أكرب عرض مايل وتتوفر 

فيه الرشوط املذكورة اعاله 
ـ ترسل عروض املشاركني مضمونة الوصول مع االعالم بالبلوغ او عن طريق الربيد الرسيع أو تودع مبارشة 
مبكتب الضبط املركزي للبلدية يف أجل أقصاه االربعاء 17 نوفمرب 2021 الساعة العارشة صباحا وال تؤخذ بعني 

االعتبار املطالب الواردة بعد هذا التاريخ.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام عملية التسويغ عند االقتضاء وال يصبح االستلزام نافذ املفعول إالّ 

بعد امتام اجراءات امضاء وتسجيل عقد اللزمة وكرّاس الرشوط املصاحب.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة أو عن طريق الهاتف عىل الرقم التايل: 76672166 خالل أوقات 

العمل االداري.
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املتوسطية  التونسية  الجمعية  تسعى  التأسيس  يف  حداثتها  رغم 
التشاريك  العمل  قيم  ترسيخ  إىل   ased للتنمية  والتبادل  للتضامن 
تعزيز  أجل  من  والتعاون  املدين  املجتمع  مكونات  مختلف  بني 
)تركيا،  واملتوسطي  التونيس  الشباب  أوساط  يف  التطوعي  العمل 
التظاهرات  عديد  بتنظيم  الجمعية  بادرت  وقد  فرنسا..(،  ايطاليا، 

الدول  مختلف  من  الشبابية  والتجمعات  وامللتقيات 
املتوسطية تتعلق بتزويق املدارس االبتدائية 

بالبنية  والعناية  الرياضية  واملالعب 
أقسام  بعض  وترميم  األساسية 

الرتبوية  املؤسسات  وفصول 
حمالت  جانب  إىل 
املدن  بعدد  تنظيف 
القلعة  )أكودة،  الساحلية 

إطار  ويف  الصغرى...(. 
التعريف بضيوف الجمعية من 

املتطوعني األجانب، وإشعاعها عىل 
محيطها استقبل راديو واب الصوت الحر 

الناطق   GenZ برنامج أكودة من خالل  الشباب  بدار 
ASED Asso� )االلغة اإلنجليزية جمعية التضامن والتبادل للتنمية 

ciation( مجموعة من املتطوعني األجانب من تركيا وإيطاليا. وقد 
كان موضوع اللقاء متعلقا بأهمية التطوع ودوره يف صقل شخصية 
املتطوعني  بعض  بادر  كام  الثقافات.  مختلف  عىل  والتفتح  الشاب 
وثلة من الشباب التونيس بتشجري عديد املساحات الجرداء وتزويق 
بعض الفضاءات بنباتات الزينة والزهور. وتتواصل أنشطة الجمعية 
باملحيط  الوثيق  باتصالها  لتتّخذ خصوصيّة  وإىل غاية نوفمرب 2021 
بإرشاف  الجمعية  وتظاهرات  انشطة  مختلف  وانتظمت  والبيئة، 
الربنامج األرومتوسطي »ايراسموس +« +erasmus. هذا وبالتعاون 

 ased جمعية  تنظم   )sinop من   epeka( تركيا  من  نظريتها  مع 
حسب ما أفادنا به رئيسها منري البخشاري عىل مدى شهري سبتمرب 
وأكتوبر 2021 قرابة مائة متطوع من جنسيات مختلفة مثل ايطاليا 
غرار:  عىل  تونس  من  عديدة  جمعيات  شباب  جانب  إىل  وتركيا... 
القلعة  الشباب  دار  أكودة،  والجوالت  املصائف  سوسة،  ماجورات 
الكرات  النسائية  الجمعية  سوسة،  البحري  النادي  الصغرى، 
الحديدية بالساحل، ماجورات سوسة للمشاركة 
بشواطئ  للنظافة  واسعة  حمالت  يف 
ثم  مريم  شط  ببلدية  الطنطانة 
ميناء سوسة  تنقية  إىل  التحّول 
والفواضل  النتوءات  من 
البالستيكية، وقد أثبتت هذه 
بأن  جدارتها  الفتية  الجمعية 
الجمعيات  رأس  عىل  تكون 
الناشطة عىل مدى السنة بأكملها 
املشهد  يف  الفّعال  وجودها  وفرضت 
أكتوبر  شهر  أن  علام  املتوسطي.  الجمعيايت 
الستكامل  إضافيا  متطوعا   22 استقباَل  بدوره  شهد   2021
مدينة  وميناء  مريم  شط  شواطئ  لنظافة  املوسعة  الحملة  باقي 
بيئة سليمة ومحيط  العتيق... حفاظا عىل  بنزرت  ميناء  ثم  سوسة 
عىل  األورويب  االتحاد  ويرشف  والصيد.  السباحة  فيه  تخلو  بحري 
تونس  نالت  املتوسطية، حيث  الشبابية  التظاهرات  دعم مثل هذه 
نصيبها لتنظيم هذا املرشوع الشبايب املهّم بحضور السيد توفيق قايد 
انطالق  إشارة  بإعطاء  قام  الذي  بسوسة  للسياحة  الجهوي  املندوب 
برنامج erasmus ويتمثل هذا املرشوع املتوسطي يف تخليص املحيط 
والبيئة من التلوث وإعادة تجميل شواطئنا بعد انقضاء فصل الصيف. 
* أبو غيث

شواطئ جوهرة الساحل تتجمّل وميناء 
سوسة يتخلص من البالستيك

باالستثامرات  النهوض  وكالة  أعلنت 
االستثامرات  قيمة  تطور  عن  الفالحية 
مع  باملائة،  4ر29  بنسبة  عليها  املصادق 
مليون  8ر322  لتبلغ   ،2021 سبتمرب  موىف 
دينار )م د( مقابل 5ر249 م د، خالل الفرتة 

ذاتها من سنة 2020.
باالستثامرات  النهوض  وكالة  وأكدت 
الفالحي  االستثامر  بخصوص  الفالحية، 
املصادق  االستثامرات  عدد  ارتفاع  الخاص، 
 1994 من  لتمّر  باملائة   16 بنسبة  عليها 
اىل   ،2020 سبتمرب  موىف  استثامر،  عملية 
2314 عملية استثامر، يف 2021 . وستمكن 
إحداث  من  عليها  املصادق  االستثامرات 
2548 موطن شغل قار مقابل 2243، موىف 

سبتمرب 2020 .
وانتفعت االستثامرات املصادق عليها مبنح 
قيمتها 7ر98 م د، أي ما ميثل 6ر36 باملائة 
مقابل  عليه،  املصادق  االستثامر  من حجم 

حجم منح ناهز 7ر78 م د، سنة 2020 .
الفالحية  املعدات  اقتناء  منحة  وبلغت 
من  باملائة  2ر41  ميثل  ما  أي  د،  م  7ر40 
اىل  اضافة  عليها،  املصادق  املنح  مجموع 
اقتناء 988 جرارا فالحيا بقيمة 4ر78 م د .

وتطورت نسبة القروض لتبلغ نسبة 5ر19 

8ر15  حدود  يف  كانت  أن  بعد  باملائة، 
باملائة، خالل الفرتة ذاتها من سنة 2020 . 
ومتت املصادقة عىل إسناد 36 قرضا عقاريا 
بقيمة 8ر5 م د، مقابل 40 قرضا بقيمة 1ر6 
م د، يف 2020 و63 قرضا عقاريا بقيمة 8ر9 
م د، سنة 2019 وستمكن هذه القروض من 
إدماج 375 هك من األرايض ضمن الدورة 
من  هك  و686   397 مقابل  االقتصادية 

األرايض خالل سنتي 2020 و2019 .
اإلستثامرات  قيمة  تطور  املصدر  ذات  وأبرز 
املصادق عليها يف نشاط غراسة الزيتون لتناهز 

3ر65 م د مقابل 9ر52 م د، سنة 2020 .
الصيد  قطاع  يف  االستثامرات  وتحسنت 

م.د،   18.1 د  م  1ر18  لتبلغ  باملائة  بـ4ر4 
بـ4ر25  الخدمات  قطاع  يف  تطورت  كام 
باملائة لتبلغ 34 م د . وارتفعت االستثامرات 
الشبان  الباعثني  لفائدة  عليها  املصادق 
والنساء الباعثات عىل التوايل بنسبة 4ر10 

باملائة و6ر11 باملائة.
وتراجعت، يف املقابل، االستثامرات املصادق 
عليها يف قطاع تربية األحياء املائية لتقترص 
عىل 4 عمليات مرتبطة برتبية األسامك يف 

األقفاص العامئة وتربية القوقعيات.
االستثامرات  انخفاض  االحصائيات  وأكدت 
أريانة  واليات  يف  عليها  املصادق  الفالحية 

ومنوبة وقفصة وقبيل وقابس ومدنني.

االستثمار يف الفالحة إىل أين وماذا عن املشاريع األخرى؟

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية يمنح قرضا ـ 20 مليون 
دينار لدعم إنتاج زيت الزيتون 

للصناعات  العامة  الرشكة  والتنمية، منح  األعامر  األورويب إلعادة  البنك  أعلن 
الغذائية قرضا بقيمة 20 مليون دينار لدعم إنتاج زيت الزيتون يف تونس.

ملكانته  القطاع  تطوير  من  سيمّكن  القرض  هذا  أن  األورويب  البنك  وأوضح 
ودعم  الجهوي  االندماج  تعزيز  قصد  الوطني  االقتصاد  ضمن  االسرتاتيجية 

القدرة التنافسية للصادرات ودعم منّو االقتصاد الوطني.
عىل  الغذائية  للصناعات  العامة  الرشكة  أيضا،  التمويالت،  هذه  وستساعد 

تطوير أنشطة التزويد والتعليب وتصدير زيت الزيتون التونيس.
وتعّد الرشكة العامة للصناعات الغذائية من أبرز الفاعلني يف البالد املختّصني 
يف إنتاج وتصدير زيت الزيتون التونيس املعلّب لتسويقه يف أكرث من 40 بلدا. 
ويُذكر أن البنك األورويب إلعادة األعامر والتنمية يدّعم قطاع زيت الزيتون يف 

تونس منذ سنة 2012.
لفائدة  موّجها  منحه  الذي  األول  القرض  وكان  مشاريع،  ستة  بتمويل  وقام 

الرشكة العامة للصناعات الغذائية سنة 2017.

من الواقع

رداءة الخدمات 
البنكية!!

العادية يف  أقل من  أغلبها  التي  البنكية  الخدمات  املواطنون من  يتذّمر 
حني أّن عمليّات الخصم الشهرية من الحسابات املالية كثرية ويف أغلبها غري 
مفهوم وحتى حني تذهب لتسأل أو تستفرس فإنّك يف أغلب األحيان ال تجد 
اجابة مقنعة سواء مّمن أوكلت لهم مهّمة االجابة إذ عادة ما تجد أمام بابهم 
أكرث من حريف لذلك يضطّر بعضهم للمغادرة بعد أن يكون عيل صربه!! كام 
مثّة حكاية أخرى تهّم »الخدمات يف البنوك« فالحريف الذاهب اليداع أموال 
الحريف  ينتظر دوره كام  الطويل  الصف  أو  »الطابور«  يجد نفسه يف نفس 
القادم ألجل عمليّة »سحب مايل« سواء لشهريته أو للقيام بعمليّة مالية أخرى 
ـ ولطول االنتظار قد ينسحب من املكان وهذا االنسحاب قد يكون مكلّفا ـ 
فام الذي مينع البنوك عىل رداءة ما تقّدمه من خدمات لو وضعت شباكا ملن 
هو راغب يف السحب وشباكا ملن سيقوم بعمليّة ايداع مايل  حتى ال يذهب يف 
ظّن بعهضم  أنّهم أصحاب فضل عىل الحريف الذي تستفاد منه البنوك شهريا 
مقابل صفر من الخدمات املقدمة كام أنّه يدفع للبنك شهريا سواء بإرادته أو 
عن غري ارادة وهنا يكمن بيت القصيد إذ عادة ما يتعّسف البنك عىل الحريف 
البنوك عىل  املقدمة من كل  الخدمات  نفس  أمام  له  قّوة  الذي ال حول وال 
اختالف أسامئها  وحتى أن ذهبت للبنك املركزي لتتظلّم فإّن ال أحد سيجيبك 

عىل ما تريده فمن يحمي املواطن األعزل من ديكتاتوريات البنوك؟!
رمزي الجباري
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كلمة أولى:

القطب القضائي املالي
االستشارة  بني  الفرق 

وطلب العروض!
بقلم: املحامي عبد الرزاق بن خليفة 

القانون ينتسب إىل  املايل مختّص يف جرائم فرع من  القضايئ  القطب 
فرعني مختلفني: القانون الجزايئ والقانون اإلداري لتعلّقه أساسا بجرائم 
ترصف يف املال العام... لذلك يطلق عليه البعض اسم القانون الجزايئ 

االداري.. 
والقايض املتعهد مبثل هذه الجرائم مطالب بتطبيق قواعد عامة من 
قواعد القانون الجزايئ العام ولكّنه مدعو أساسا لتطبيق قواعد بعض 
وقانون  العمومية  الصفقات  قانون  وخاصة  االداري  القانون  فروع 
الكثرية  بفروعه  العمومي  امللك  وقانون  الجبايئ  والقانون  اللزمات 
وقانون الجامعات املحلية وقانون الوظيفة العمومية.. وقانون املحاسبة 

العمومية... وقوانني الرخص اإلدارية وقانون البناء إلخ... 
إال أن املصيبة أن القضاة العدليني ال يدرسون هذه املواد مطلقا وإن 
درسوا بعضها يف الجامعة أو يف املعهد األعىل للقضاء فبشكل مقتضب... 
ومل يشتغلوا عليها يف املحاكم العادية مطلقا... خالل مسريتهم املهنية..  
لذلك نتساءل كيف لقاٍض يأذن بإيقاف الناس بخصوص جرائم مؤسسة 

عىل قانون من غري اختصاصه..
وأذكر أين رافعت يف قضية صفقة عمومية أمام أحد قضاة التحقيق.. 
االستشارة  بني  الفرق  حول  لطف  بكل  سألني  املنّوب  خروج  وبعد 
وطلب العروض وأرّس يل بأن هذه األمور مل يسبق له أن اشتغل عليها.. 

وهو موقف نبيل منه... وتواضع محمود.. 
ال أشكك يف مستوى أي قاٍض لكن هذا النوع من الجرائم الحساسة جدا 
والتي تحطم بسببها موظفون أبرياء وعائالتهم تقتيض مقاربة جديدة 

بخصوص تركيبة هيئات القطب املايل...
اشتغلنا سنة 2012 بشكل عفوي مع مجموعة الـ25 بإرشاف املرحوم 
األستاذ عمر الصفرواي واقرتحنا قطبا قضائيا ماليا متعدد االختصاصات 
multidisciplinaire يضم قضاة عدليني متمكنني من القانون الجزايئ 
وقضاة من محكمة املحاسبات متمكنني من القانون املايل وقضاة من 
املالية  الرقابة  هياكل  من  متخّصصني  مشاركة  مع  اإلدارية  املحكمة 
يف  متخّصصني  بوصفهم  املحاسبني  الخرباء  من  وعدد   الدولة  وامالك 

حسابية القطاع الخاص أكرث من غريهم..
عىل سبيل القياس يف بعض البلدان العربية املدعون العامون يف الجرائم 
اإلدارية يقع اختيارهم من اإلدارة ولهم وضع مستقّل )األردن مثاال(.. 

الزميل عمر  اليوم ورحل  تّم تقديم املرشوع للحكومة ومل يناقش إىل 
الصفرواي رحمه الله وقرب معه املرشوع..

أنها  لالحظنا  اآلن  حّد  إىل  املحاكم  بني  القانونية  النقاشات  تابعنا  ولو 
تحوم أغلبها حول اإلجراءات والشكليات )رشعية بطاقة إيداع إلخ...( 
ومل نسمع قَطُّ عن نقاش يهّم مسائل أصلية تهم الصفقات العمومية 
أو الترصف يف امللك العام ومدى توفر القصد الجنايئ يف مشاركة عضو 
يف جلسة لجنة صفقات أسندت صفقة دون وجه حق.. أو حول إسناد 

رخصة بناء عىل عّقار غري مهيّأ الخ...
هل القطب القضايئ املايل يفرق بني التهرب الجبايئ fraude والتجنب 
الجبايئ évasion.. )األول جرمية والثاين ال يشكل جرمية( لست متأكدا 
ليس  املعقدة؟  املسألة  بهذه  دراية  القطب عىل  قضاة  أن جميع  من 
عيبا فيهم وال إنقاصا من كفاءتهم لكن ألن هذه املسائل ليست من 

اختصاصهم بالنظر إىل مساراتهم الجامعية واملهنية... 
غري  كثري..  وغريه  غربية  بن  مهدي  شملت  التي  اإليقافات  أن  أخىش 

مبنيّة عىل معرفة دقيقة بهذه القوانني.
* )محاٍم حاليّا وقاض إدارّي سابقا(.

ارتفاع العائدات 
السياحية بـ6،5 % 

كشف وزير السياحة محمد املعز بلحسن، تحسن 
املؤرشات املتعلقة بالقطاع السياحي، مؤكدا وجود 
عودة تدريجية للنشاط خاصة مع تحسن الوضع 
ضّد  الوطنية  التالقيح  حملة  يف  والترسيع  الوبايئ 

كوفيد 19.
سجلت  املقضاة  الليايل  نسبة  أن  الوزير  وأفاد 
العائدات  تحّسنت  فيام  باملائة،  بـ18  ارتفاعا 

السياحية بـ6،5 باملائة. وتحدث وزير السياحة عن مؤرشات طيبة للقطاع 
وذلك بعودة السوق الوطنية والسوق األملانية والروسية.

الدورة 15 للصالون الدولي 
للفالحة واآلالت الفالحية

واآلالت  للفالحة  الدويل  للصالون   15 الدورة  رئيسة  أكدت 
الفالحية والصيد البحري »سياماب 2021« ايناس بن سعد نقارة 
ان املعرض الذي سينتظم بقرص املعارض بالكرم من 26 اىل غاية 
31 اكتوبر 2021 وسيشهد مشاركة ما ال يقل عن 400 مشارك 

من 25 دولة عىل مساحة تفوق 25 الف مرت مربع.
واعتربت نقارة ان املعرض الذي ستكون السعودية ضيف رشف 
تونس  يف  دولية  فالحية  تظاهرة  أكرب  يعد  الجديدة  دورته  يف 
مضيفة أنه سيشهد عروضا مكثّفة وأنشطة متنوعة ومسابقات 
متعّددة مبا يساهم يف مزيد التعريف بالدور االسرتاتيجي الذي 
يضطلع به قطاع الفالحة والصيد البحري يف دفع التنمية وتطوير 

االقتصاد الوطني.

آفاق واعدة للسياحة الداخلية 
ومشاريع ذات صلة بصدد اإلنجاز 

يف طربقة 
عطل  مع  تزامن  مهاّم  سياحيا  حراكا  األيام  جندوبة هذه  والية  من  منطقة طربقة  تشهد 
العمل التي متتّع بها التونسيون مبناسبة احياء ذكرى عيد الجالء واملولد النبوي الرشيف كام 
شهدت املنطقة عديد االنشطة ذات الطابع االشهاري التسويقي للسياحة العاملية وخاصة 
بحلول املركب الرشاعي le blue Panda التابع للصندوق العاملي الطبيعة WWFبامليناء 
الرتفيهي بطربقة وذلك ضمن جولة يقوم بها بالبحر األبيض املتوسط لفرتة تدوم 6 أشهر 
سيتوقف من خاللها بأهم املوانئ بكل من إيطاليا وفرنسا وتركيا واليونان وتونس وإسبانيا 
ليحمل معه رسالة تحسيسية وتوعية لدول البحر األبيض املتوسط عنوانها »لنعمل جميعا 
املنسية  الشباك  منها  وخاصة  البالستيكية«  النفايات  من  املتوسط  األبيض  البحر  لحامية 
واملهملة التي تشكل خطرا كبريا عىل ثروتنا السمكية واملخزون البيئي البحري، وعىل هامش 
متنوعة  وأنشطة  بحرية  بيئية  تظاهرة  تنظيم  سيتم  بامليناء  الرشاعي  القارب  هذا  إرساء 
وإتاحة  البالستييك  التلوث  من  البحر  عىل  املحافظة  أهمية  الزوار عىل  توعية  إىل  تهدف 
الفرصة للحارضين للتعرف عىل األنشطة التي تقوم بها WWF يف مجال حامية البحر من 
التلوث البالستييك مع  برمجة حملة لجمع ورفع الشباك املنسية واملهملة باملحمية البحرية 

املتواجد بها عديد املواقع البيئية البحرية املستغلة لالستكشاف يف نشاط الغوص.
كام شهدت املحطة السياحية بطربقة عني دراهم مع عطلة نهاية هذا األسبوع توافد عديد 
الزوار من مختلف واليات الجمهورية بغاية السياحة والتمتع باملشاهد الطبيعية وتعاطي 
باملحطات  واالستحامم  والتاريخية  األثرية  املواقع  وزيارة  الغابية  باملسالك  امليش  نشاط 
حيث  السياحي  اإليواء  مبؤسسات  اإلقامة  مع  املعدنية  واملياه  البحر  مبياه  االستشفائية 

استقبلت منطقة طربقة 1150 حريفا ومن جهتها استقبلت عني دراهم 190 حريفا.
كام عرفت املنطقة طلبا كبريا وحجوزات مهّمة خالل الفرتة املمتدة من 15 إىل 18 أكتوبر 
الجاري تزامنا مع العطلة املطولة مبناسبة املولد النبوي الرشيف ومع تنظيم الجهة ملعرض 
مدينة  واحتضان  مطري  ببني  التقليدية  الصناعات  يف  واالبتكار  اإليكولوجية  السياحة  يف 
املرجان لـ»رايل الدراجات النارية« ملدة 3 أيام مبشاركة 282 دراجا منهم 202 دراجا تونسيا 

و80 دراجا ليبيا.
ويف لقاء مع مندوب السياحة باملنطقة عيىس املرواين أفادنا ان مشاريع سياحية سرتى النور 
قريبا يف جندوبة منها مرشوع نزل ومحطة استشفائية ببني مطري لصاحبه فائز الروييس 
وهو حاليا يف طور اإلنجاز بنسبة تقدم بلغت 75 ./. من املتوقع فتُحه خالل الثالثية االوىل 
من السنة القادمة اىل جانب وجود مرشوع الستضافة عائلية ببني مطري لصاحبها دكتور 
قلولو وهي يف طور اإلنجاز بنسبة تقدم لالشغال بلغت 80 ./. كام أن نزل الفرنان هو حاليا 
يف طور اإلنجاز وسيكون من صنف 3 نجوم وبطاقة إيواء 68 رسيرا كام تشهد منطقة عني 
دراهم بعث مرشوع استضافة عائلية لصاحبها مروان نور الدين وهو يف طور اإلنجاز اىل 
الضيفي يف طور  السيناميئ نجيب  جانب وجود استضافة عائلية بطربقة لصاحبها املخرج 
اإلنجاز كام تشهد منطقة طربقة ايضا مرشوعا الستضافة عائلية يف طور اإلنجاز لصاحبها 
اقامة  يتكون من  الغامني وهو  الغريب وبعث منتج سياحي بطربقة لصاحبه صالح  سامي 
سياحية ومحالت تجارية حيث بلغت نسبة تقدم االشغال 35 ./. وهناك مرشوع كبري سريى 
النور قريبا بطربقة لصاحبه سعيد صولة يتمثل يف Aqua Park عىل املقسم A10 وإقامة 

سياحية مبنطقة املرجان.
* منصف كرميي

جمال العرف

السوق التونسيّة يف 
حاجة إىل أهم مكوّن 

للحياة اإلنسانيّة
املهني  أكد أمني مال املجمع 
ملعلبي الزيت النبايت املدّعم، 
املؤسسات  لكنفدرالية  التابع 
جامل  التونسية،  املواطنة 
النسق  استعادة  العرف، 
الزيت  لتوزيع  الطبيعي 
السوق  يف  املدعم  النبايت 

املحلية 
تزويد  »سيتم  العرف،  وقال 
النبايت  بالزيت  السوق 

املدّعم، الذي نفذ مخزونه منذ نحو 25 يوما، بحوايل 9000 
طن، علام أن هذا الزيت الذي يباع بسعر مناسب، 900ر0 
دينار/ اللرت الواحد، هو املكون األسايس لغذاء األرس التونسية 

ذات الدخل املنخفض واملتوسط«.
التونسيون  يلجأ  املادة،  بهذه  التزويد  نقص  وملجابهة 
القوارير  يف  املعلب  املدعم  غري  النبايت  الزيت  اقتناء  إىل 
البالستيكية بسعر يتجاوز 4 د/اللرت الواحد لتلبية حاجيتهم 
ولعدم قدرتهم عىل رشاء زيت الزيتون. وأشار إىل أن الكمية 
املقتناة ال تلبي سوى حاجيات 20 يوما، مؤكدا تعهد وزيرة 
التجارة فضيلة الرابحي، التي تسلمت مهامها مؤخرا ضمن 

حكومة نجالء بودن، بتعديل سوق الزيت النبايت املدعم.
لزيت  العرض  مستوى  عىل  اضطراب  تسجيل  إىل  ولفت 
النبايت، الذي تدعمه الدولة بنحو 500ر1 د للرت، عىل مستوى 
السوق املحلية خالل الثالث سنوات الفارطة، وذلك نتيجة 
نفاد املخزون بصفة مستمرة جراء غياب اسرتاتيجية تضمن 

مخزونا تعديليا لهذه املادة.
كافية  غري  املادة  هذه  لتوريد  املخصصة  امليزانية  وتعترب 
لتلبية حاجيات املستهلك التونيس، املقدرة بنحو 170 ألف 
طن سنويا، يف ظّل االرتفاع املتواصل للسعر يف العامل الذي 
يناهز 1400 دوالر للطن الواحد، يف حني كان يرتاوح بني 800 

دوالر وألف دوالر يف السابق.
منحى  الدولة  من  املدعم  النبايت  الزيت  واردات  وتشهد 
 6 بني  الزيت  من  الصنف  هذا  واردات  بلغت  وقد  تنازليّا. 
التونسية  السوق  طلبات  لتلبية  آالف طن شهريا  و9  آالف 
الوطني  املعهد  مؤرشات  وفق  طن  ألف   15 بنحو  املقدرة 

لإلحصاء.
* م/ م
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* الحسني الخرويب
)مهندس عام لإلحصاء(

باملاي  انطلق االحتفال مبرور مائة سنة عىل تأسيس املدرسة االبتدائية 
بتظاهرة   2021-2022 الدراسية  السنة  كامل  خالل  يكون  سوف  الذي 
يومي السبت 9 أكتوبر بعد الزوال مبعرض حول املدرسة )تاريخ املدرسة 
فتح  منذ  الدراسة   الكتب  املناداة  كراس  التّناوب  كراس  للتالميذ  صور 
املدرسة اىل الفرتة الحالية وكذلك أدوات الدراسة معرض العشاب مجففة 
بجزيرة جربة…( كام تّم تقديم محارضة بعنوان التعليم بجزيرة جربة 
من الفرتة االستعامرية إىل اآلن من طرف املهندس الحسني الخرويب اما 
يوم األحد 10 أكتوبر فكان النشاط بتواصل املعرض ثم تنشيط كشفي 
احياء  من  حفلة  اقيمت  ومساء  للكشافة  املاي  فرع  طرف  من  صباحا 
فرقة اجراس الطفولة وقد حرض االحتفال عدد كبري من اهايل املنطقة 
وكان لقاء بني قدماء املدرسة وربط التواصل بني االجيال املتعاقبة عىل 

الدراسة باملدرسة. 

المدرسة وتطورها
فتحت املدرسة الفرناسوية العربية للذكور أبوابها يوم 10 أكتوبر 1921 
وهي تقع بجامع املاي غريب طريق الكياس املوصل من حومة السوق 
إىل القنطرة وهي بنيت من طرف جمعية أهلية )بن يدر – بن يونس – 
اللبايس – الهنشريي – البكوش – الوشاين- بن موىس – شيبوب(  باألرض 
ورشقا  باملكينة  املعروفة  الزيتون  معرصة  جدار  قبلة  كامل  تحّد  التي 
طريق الكياس املوصل من حومة السوق للقنطرة وجوفا من جهة مخزن 
لعمر بن يوسف ويف األخرى حانوت حياكة من توابع األرض وغربا أثر 
لكوشتني. وتتكون املدرسة من قسمني متالصقني أحدهام يفتح بابه جوفا 
والثاين للغرب )حاليا الحانوت التي يشتغل بها الهادي بن حبيب العزايب( 
كل منهام طوله قبلة وجوفا عرشة أمتار ورشقا وغربا أربعة أمتار وستون 
كوجينة  ومطبخ  بيوت          3 به  للسكن  ومحل  م(   4.60( سنتمرت 
التالميذ  أما  للمعلمني.  خصويص  وبريوومرحاض  الثياب  لغسل  ومحل 
فلهم مرحاضان وثالثة بواالت بالسيامن وعىل برطالني رشقي من الجهة 
الغربية وجويف من الجهة القبلية لصق حائط املعرصة ومحاط بالجميع 
طابية من الجوف والغرب وسياج من البناء من جهة الطريق العمومي 
املدرسة من  بناء  الوحيد. وقد وقع كراء  الرشقي  املكتب  حيث مدخل 
 9 ملدة  واملعارف  العلوم  إدارة  إىل  بنتها  التي  األهلية  الجمعية  طرف 

سنوات متجددة.  
وقع بناء قسم ثالث باملدرسة يفتح إىل الشامل )خالل العطلة الصيفية 
يف  املدير  ملساعد  ومسكن  أقسام   2 تهيئة  وقع  كام   )1946  –  1945
معرصة الزيت )املكينة( الالصقة للمدرسة ووقع كراء هذه املحالت من 
طرف إدارة املعارف والعلوم من السيدين اسامعيل بن يونس وقاسم بن 
يدر ملدة 9 سنوات بداية من غرة أفريل 1947 وعىل مستوى دفع الكراء 

بداية من 01/10/1947 ووقع االستغناء عىل املستودع كقاعة درس.
من  مقاول  املناقصة  ربح  وقد  الجديدة  املدرسة  لبناء  مناقصة  وقعت 
كراء  وقع   1950 جوان   1 من  بداية  فرنك.  مليون   22 مببلغ  صفاقس 
ساحة املعرصة وقاعة جديدة باملعرصة مببلغ سنوي قدره 24000 فرنك 
السنة وذلك إىل حدود 1957-12-31 وذلك من أجل إحداث قسم  يف 

سادس.
الدراسة  وبدأت  الجديدة  املدرسة  بناء  أشغال  انتهت   1954 جانفي   4
بها بداية من 4 جانفي 1954 فأصبحت للمدرسة 10 قاعات( 6 قاعات 

باملدرسة الجديدة و4 قاعات باملدرسة القدمية.(
بداية من سنة 1966  األوىل  الجديدة مرتني:  املدرسة  توسيع  وقد وقع 
ببناء 3 قاعات جديدة والثانية يف أوائل 2000 ببناء 3 قاعات أخرى ثم 
تهيئة املدرسة ببناء قسم خاص لإلعالمية و2 قاعات لسنوات التحضريي 

وتهيئة االدارة والباب الرئييس للمدرسة.
 

إدارة المدرسة
تداول عىل ادارة املدرسة منذ تأسيسها اىل اآلن 30 مديرا اولهم السيد 

فرنسوا ديرب وكان السيد عرويس شعبة املدير تونسيا أدار املدرسة خالل 
 TRUCHYالسنة الدراسية 1945-1944 كام ادار املدرسة السادة ترييش
بن  احمد  عيل  الحاج  الطاهر  بكار  عمر  تعاريت  بن  عيل  قرفالة  عيل 
الفوريت  الطيب  متليست  بن  الدين  مخي  البكوش  الشاديل  محمود 
 1921-1922 الدراسية  السنة  خالل  فتحها  عند  املدرسة  تعد  وغريهم 
قاعتني وقسمني ومدرسني و65 تلميذا وأصبح عدد التالميذ خالل السنة 
األقسام  وعدد   12 القاعات  وعدد  تلميذا   830 الدراسية 1970- 1971 
الدراسية  السنة  خالل  أما  مربيا   17 فكان  املربني  عدد  أما  قسام   21
تلميذا يف 26 قسم  باملدرسة 745  الدراسة  يزاول  الحالية 2021-2022 

أما عدد القاعات 16 قاعة اما عدد املربني باملدرسة 39 مربيا  
 

عدد من تالميذ املدرسة تألقوا يف دراستهم االبتدائية وهذه عيّنات 
حميدة الهنشريي واسامعيل بن عياد اول تالميد من املدرسة ينجحون 

يف مناظرة ختم الدروس االبتدائية خالل السنة الدراسية 1924 - 1925
عيل الجليدي نجح يف مناظرة الدخول للمدرسة الفالحية بسمنجة خالل 

السنة الدراسية 1946 - 1947
اىل  الدخول  مناظرة  يف  ينجح  املدرسة  من  تلميذ  اول  يدر  بن  منصف 

املعهد الصادقي خالل السنة الدراسية 1947 - 1948
خالل  الصادقي  للمعهد  الدخول  مناظرة  يف  ينجح  حميدان  بن  عباس 

السنة الدراسية 1948 - 1949
للذين  ومعذرة  املهنية  حياتهم  تألقوا يف  املدرسة  قدماء  من  كبري  عدد 

مل نذكرهم ألن املقال ال ميكننا من ذكر الجميع وهم كثريون فمعذرة.
أول طبيب من قدماء املدرسة هو الدكتور عبد املجيد بوسالمة طبيب 
مختّص يف األمراض الصدرية درس يف كلية الطب باملنستري كام أنه مؤلف 
 Les portes du Menzel كتاب ممتع أنصح بقراءته عنوانه ابواب املنزل

اول صيدالين من قدماء املدرسة الصيدالين حمدان اللبايس
اول متفقد تعليم ثانوي من قدماء املدرسة عبد السالم الوشاين 

وشغل  اللبايس  الحبيب  املدرسة  قدماء  من  ابتدايئ  تعليم  متفقد  اول 
خطة مدير جهوي للتعليم االبتدايئ بأريانة 

املحاسبني  الخرباء  هيئة  رئيس  مسؤولية  وتحمل  محتسب  خبري  أول 
اسامعيل الصوابني

أول قاٍض من قدماء املدرسة القايض توفيق بن حميدان
أول محاٍم من قدماء املدرسة املحامي شعبان بن حمودة 

البيئة  الهنشريي اشتغل مدير  املدرسة سليامن  أول مهندس من قدماء 
بإحدى مقاطعات كندا

أول قايد طائرة من قدماء املدرسة عبد الرزاق بن يونس 
أول مدرس من قدماء املدرسة درس بالتعليم العايل املعهد العايل للفنون 

الجميلة مختار قرزيز.
الجامعي يف  االستاذ  املدرسة  قدماء  عاٍل من  تعليم  أول مدير مؤسسة 
قدماء  من  ثانوي  معهد  مدير  أول  الخرويب  عادل  الجيولوجية  العلوم 

املدرسة الصادق الحاج 
اول مدير مدرسة ابتدائية من قدماء املدرسة قاسم بن مهني 

اول رئيس مدير عام من قدماء املدرسة السيد عباس بن حميدان الذي 
ترأس عدة رشكات وطنية

أول صحايف من قدماء املدرسة السيد اسامعيل بولحية 
الصادق  السيد  املدرسة  قدماء  من  العمومية  بالوظيفة  عام  مدير  أول 
الحاج دحامن    مدير عام النهوض االجتامعي بوزارة الشؤون االجتامعية 

واملدير العام للصندوق الوطني للتضامن االجتامعي
أول كاتب عام مؤسسة عمومية من قدماء املدرسة فتحي بن مسعود 

كاتب عام الديوان الوطني لالرسة والعمران البرشي 
اول مدير عام من قدماء املدرسة يشتغل يف ديوان رئيس الدولة السيد 

مراد الحلومي
اول وزير من قدماء املدرسة سليم بن حميدان  

كام ان عددا كبريا من قدماء املدرسة اصبحوا رجال اعامل وتجارا أذكر 
منهم عبد املجيد بن يونس 

طاهر بن قرياط هاشمي بن يونس يونس بن يونس رشيد البلبايل عمر 
بن يونس رجب بن يونس سعيد الحاج سامل شاذيل بن يونس…..

عدد من تلميذات قدماء املدرسة الجيل االول واصلن دراستهّن الجامعية 
وتخرجن واشتغلن نذكر منهن فضيلة الوغالين نزيهة الوغالين منية الرتس 

منرية الوغالين منرية الحاج يدر   
املدرسة وحارضها باألرقام خالل السنة الدراسية 2021-2022

عدد التالميذ 745
عدد الذكور  350
عدد االناث 338

تحضريي قسامن 50 تلميذا 26 ذكورا 24 إناثا
السنة األوىل 4 اقسام 113 تلميذا 59 ذكورا 54 إناثا
السنة الثانية 4 أقسام 133 تلميذا 68 ذكورا 65 إناثا
السنة الثالثة 4 أقسام 125 تلميذا 66 ذكورا 59 إناثا

السنة الرابعة 4 اقسام 125 تلميذا 55 ذكورا 48 تلميذة 
السنة الخامسة 4 اقسام 102 تلميذا 50 ذكورا 52 اناثا

السنة السادسة 4 اقسام 119 تلميذ 62 ذكور - 57 اناثا
عدد القاعات 16قاعة
عدد املربني 39 مربيا

عدد العملة 2
زاول 10143 تلميذ دراستهم باملدرسة منذ افتتاحها يف 10 أكتوبر 1921 

إىل 30 جوان 2021
من  بداية  اال  االبتدائية  باملدرسة  دراستها  مزاولة  من  البنت  تتمكن  مل 

السنة الدراسية 1955 – 1956
االبتدائية وقد  الدروس  لشهادة ختم  اجتياز  أول  يوم 22 مارس 1925 

نجح فيها التلميذان اسامعيل بن عياد وحميدة الهنشريي
امليدالية  عىل  املدرسة  تحصلت   1922  –  1921 الدراسية  السنة  خالل 

الربنزية يف التعليم الفالحي خالل مشاركتها يف معرض قابس
تفرع من املدرسة االبتدائية باملاي 5 مدارس

خالل السنة الدراسية 1960 – 1961 إحداث مدرسة ربانة
خالل السنة الدراسية 1975– 1976 إحداث مدرسة الحزم

24 سبتمرب 1989 إحداث مدرسة حومة الفوقانيني أطلق عليها اسم 7 
نوفمرب بها 6 أقسام أخذت من مدرسة املاي وأصبح اسمها اآلن مدرسة 

اإلدرييس املاي 2
8 أكتوبر 1990 افتتحت مدرسة وادي امغار بسنينت أخذوها من مدرسة 
يعىل  بن  توفيق  والسيد  مدير  الجوييل  الهادي  السيد  بها  وعني  املاي 

معاون
كانت املدرسة االبتدائية باملاي منارة من منارات العلم واملعرفة اشاعت 
الذين  والتلميذات  التالميذ  من  كبري  عدد  منها  وتخرج  محيطها  عىل 
واصلوا تعليمهم وتخرجوا يف عدة مهن واشعوا يف محيطهم ومجتمعهم 
تربية  احسن  علموهم  الذين  مربيهم  فيهم  رسخها  التي  القيم  بفضل 

وتعليم.

املدرسة االبتدائية املاي بجربة تحتفل بمائوية تأسيسها
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عودة مسرح الحمراء
* حسني عبد الرحيم     

نهج  من  مبارشة  تأيت  خاص.  مذاق  الحمراء  مرسح  عروض  ملشاهدة 
من  يشء  لكل  وسوق  وضوضاء  زحام  من  الخربة،  أمام  من  الجزيرة 
منتجات آتية من كل مكان عىل وجه األرض تركيا والصني وبالد الواق-

املمكنة،  الطبية والعطرية  النباتات  البالد كل  الواق وكذلك من أعامق 
يف تناغم فوضوي ليس مقلقا بل يف أحوال كثرية بل هو محبّب للنفس.

الكالسيكية  ساحته  يف  بهدوئه  لتنعم  مبارشة  تدخله  الحمراء  مرسح 
وملصقاته التي تضّم صور عروضه خالل أكرث من أربعني عاما. كان يف 
األصل قاعة سينام شعبية غالبا ما بناها اإليطاليون لتشبه قاعات روما 
يف العرشينات. تدخل من باب عادي كأبواب البيوت لتجد مكانا أليفا 
وتشعر مبارشة بأنّك يف دارك مع منشطني ال يبدو عىل محيّاهم أّي غرور 
فني وإمنا هم عاملون وعامالت يف الفن املرسحي بحميمية تنسيك أحيانا 
الدين  عز  الراحل  بناه  الذي  الرصح  هذا  األخرى.  املسارح  يف  التقاليد 
قنون كان وما زال موطنا للعروض الطليعية املتقدمة وقدم منذ تأسيسة 
عرشات األعامل التي أسست لتاريخ املرسح التونيس املعارص مع أعالم 

بوزن لييل طوبال التي ظلت مشاركة لقنون طوال ربع قرن.
آخر  مكانا  يفضلون  ال  الذين  محبيه  الستقبال  الحمراء  مرسح  يعود  
لسهرة مع املرسح سواه. بعد توقف عن العرض فقط واستمرار التجارب 
والتجريب بقيادة سريين قنون. تعود الحركة إىل ركح الحمراء بعرضني 

للغناء  سهرة  عن  كان  األول  قنون  سريين  رؤية  من  كالهام  موسيقيني 
لخمس سيدات »نادي الغناء«.

متنوعة  واحد وموسيقى  غرايف« مبمثل  »كلريو  ُعرض  الثاين هو  العرض 
تغلب عليها إيقاعات بتأثري آسيوي وتبدو مع مشاهد الرقص كطقوس 
للخلق  املمكنة  البرشية  الطاقة  عن  عرض  هو  الشمس«  »وراء  دينية. 
والتحدي حتى بعد صدمة مهولة وحتى إعاقة ُمعْذبة.. ألن هناك طاقة 
روحية تستطيع وقت امللامت والكوارث وتستطيع أن تحملنا حتى إىل 

ما »وراء الشمس«.
خلق  هو  فيه  واملهم  واحدة  كلمة  به  ليس  املُدهش  العرض  هذا 
مفتوح  »كاليغرايف«  عرض  هو  الشفاهي  التعبري  وليس  »األمبيونس« 
يف  تجرى  كام  بهلوانية  كأعامل  البعض  يراه  قد  التفسريات،  لعرشات 
السريك، لكن الديكور الذي يتكّون فقط من بقعة مضيئة تخلق دوامة 
ستائر  عىل  ينعكس  الذي  الضوء  ملركز  والخروج  الدخول  مسارات  من 

سوداء كإمكانية ما للتخيل.
الراقص  يستعرض  للصيد  وشبكة  صندوقني  من  إال  الخايل  الرّكح  عىل 
أن  املوسيقى  بروح  بإمكانه  الذي  اإلنساين  للجسد  املذهلة  اإلمكانيات 

يتكيف إىل ما ال نهاية.
يف  املصابون  املعوقون  عليها  يتكئ  والذي  »عكاز«  مع  األخرية  الرقصة 
حوادث مريعة ولكنه عىل الرّكح يتحول إىل عنرص تشكييل راقص آخر 
مع املمثل وكذلك تشخييص لجوهر العرض يك يتجه املمثل -الراقص يف 
لكنه  الشمس«  الذي رمبا هناك »وراء  املدى  للخالص يف  لينتقل  األخري 

ممكن عىل أية حال.. فاإلنسان يقدر.
)مهندس  مبارك  بلحاج  قنون وأرشف  بني سريين  وإخراج مشرتك  رؤية 
معامري( وراقص والكاليغرافيا لكليهام وأداء ألرشف، وهذا هو العرض 

الكوريغرافية.  قرطاج  أيام  يف  بحفاوة  الجمهور  استقبله  أن  بعد  الثاين 
تجرب  الراحل  والدها  خطى  عىل  التي  لسريين  متجّددة  بداية  وهي 
طرقا متنوعة لتحقيق ليس فقط أفكارا عىل الرّكح بل بالذات مشاهدة 
ممتعة برصيا وسمعيا وتجديد الفن املرسحي دوما والذي يضمن وجوده 
جديدة  وقضايا  ومؤثرات  وتقنيات  أساليب  مع  بتفاعلة  واستمرارة 

ومتنوعة.
الفنون املرسحية،  الجديدة يف  السوربون  قنون، خريجة جامعة  سريين 
يف صمت«  و»لنتحدث  »نوايص«  إبداعات  وإخراج  تحقيق  يف  شاركت 
و»مونسرتانوم« وقامت بإخراج »لو رادو« و»درس يف الغناء« وأنتجت 
عروضا من بينها »قمر الدم« و»نوار امللح«. هي  مخرجة وكاتبة مرسحية 
ومصممة رقصات. يف عام 2020، أنتجت وكتبت وأخرجت عرض »نادي 

الغناء« و»وراء الشمس«.

موسيقى متنوعة يف »ليالي رباط املنستري«

دار الثقافة قصيبة المديوني

عروض متعددة وألوان من الفن الصويف
بإرشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باملنستري، 
عبد  الثقافة  دار  نظمت  املوسيقي  أكتوبر  إطار  ويف 
السهييل  ربح  األستاذة  بإدارة  الجواد  عبد  الحكيم 
»سيدي  مهرجان  املديوين  قصيبة  بلدية  مع  بالتعاون 
املديوين لإلنشاد الصويف« من 15 إىل 18 أكتوبر 2021، 
الربنامج  يف  وكان  املديوين  بقصيبة  البلدي  باملرسح 

عروض متميزة وألول مرة بقصيبة املديوين.
هذا املهرجان هو وفق تنوع أنشطة وبرامج دار الثقافة 
اقرتحت  حيث  بها  االختصاص  نوادي  تتعّدد  التي 
املديوين  بقصيبة  الجواد  عبد  الحكيم  عبد  دارالثقافة 
واإلبداعات  والفنون  الثقافة  وأحباء  روادها  عىل 
موسيقى  ومنها:  االختصاص  نوادي  من  مجموعة 
وشعر وفنون تشكيلية ومرسح وسينام وتعبري جسامين 

وتنشيط وبث إذاعي مبارش... 

الجهوية،  املسابقة  يف  ترشحها  وبعد  آخر  جانب  من 
بقصيبة  الجواد  عبد  الحكيم  عبد  الثقافة  دار  شاركت 
املديوين يف الصالون الوطني لنوادي الفنون التشكيلية 
يف الفرتة من من 17 إىل 19 سبتمرب 2021، بدار الثقافة 
الشؤون  وزارة  بإرشاف  وذلك  بنزرت  بوالية  امللح  غار 
مع  »كتاب  التضامنية  الحملة  انتظمت  كام  الثقايف.. 
األحمر  الهالل  تنظيم  من  باب«   1000 نْحلّوا  كتاب 
بقصيبة املديوين.. هذه فعاليات وأنشطة لدار الثقافة 
تنوع  وفق  املديوين  بقصيبة  الجواد  عبد  الحكيم  عبد 
اختصاصات  تشهد  التي  النوادي  ألنشطة  وتواصل 
ومبدعني  مختّصني  وبإرشاف  متعددة  وفنية  ثقافية 
املواهب  والكتشاف  الفنون  ألحباء  مفتوحة  وهي 

وأصحاب اإلبداعات من رواد هذه املؤسسة الثقافية.
* شمس الدين العوين

اآلخر ثروة...
* توفيق الشايب )شاعر وباحث(         

 
كان فوز الكاتب الزنجباري عبد الرزاق قُرْنَْح بجائزة نوبل لآلداب لهذه السنة 
مفاجئا للكثريين بوصفه روائيا غري معروف عىل األقل يف عاملنا العريب. مفاجأة 
القليلة  جعلت البعض يتساءل عن أحقيته بالجائزة غري أن بعض املنشورات 
متثل  بقضية  اهتاممه  منها  اختياره  مرّبرات  بعض  عن  كشفت  تجربته  حول 
وهي  الغرب  إىل  بالنسبة  وخاصة  املعارص  واقعنا  يف  للدول  الشاغل  الشغل 
قضية املهاجرين والالجئني. ليس لدّي تفاصيل حول هذا االهتامم ولكن رسالته 
األساسية يف ذلك والتي أجدها مربرا مهاّم للجائزة، هي دعوته الغرب إىل اعتبار 

املهاجرين ثروة وليس مشكلة. هم ال يأتون من فراغ. هم ثروة مبا يحملونه من تجربة وخربة حياتية وهوية 
متعددة األبعاد ميكن اإلفادة منها وجعلها رافدا لحضارة وثقافة بلدان اللجوء. 

والحقيقة أن التاريخ يف مختلف حقبه يؤكد ذلك. فكم من حضارة نهلت من حضارة أخرى بفضل املهاجرين، بل 
أحيانا أصبح هؤالء املهاجرون شخصيات أساسية يف الحضارة الجديدة. يف سياقنا العريب ميكننا ذكر أثر الحضارة 
الفارسية يف الحضارة العربية، كام ميكن ذكر أثر املورسكيني الذين هاجروا من اسبانيا إىل بالد املغرب والجزائر 

وتونس وإضافاتهم يف مجاالت عديدة. 
ال شك يف أن التأثريات واإلضافات التي ميكن أن يقدمها املهاجرون متفاوتة حسب األفراد والجامعات والسياق 
الزمني، لكنها حاصلة يف كل الحاالت. هذه اإلضافات مرتبطة أيضا بالوعي الذي يُتلّقى به املهاجرون، فالوعي 
الذي يعترب املهاجرين مشكلة ميثل حتام عائقا أمام عالقة طبيعية بني الطرفني، ما يجعل العالقة بينهام مشحونة 
بالخوف والعداء والحذر وهو ما يعطل قُدرات العطاء ويلجمها ورمبا يُنتج ردود فعل عكسية وسلبية، بينام 
الوعي الذي يجعل املهاجر ثروة هو وعي مبنّي عىل الثقة املتبادلة وهو محّفز عىل العطاء واإلبداع يف العالقة 

وهو ما من شأنه أن يوسع من دائرة املشرتك بني الطرفني.
فإنه من  القضية،  املهاجرين ثروة جاء يف سياق اهتاممه بهذه  اعتبار  الحائز عىل نوبل برضورة  إذا كان قول 
املهم أيضا توسيع مجال هذا القول إىل سياق إنساين أوسع وهو اعتبار »اآلخر ثروة« شعارا لثقافة إنسانية تؤمن 
باآلخر، ليس من باب االعرتاف به فحسب، بل باعتباره ثروة للذات ورضورة لها أيضا ألن »اإلنسان مديّن بالطبع« 
كام يقول ابن خلدون، وأيضا ألن الذات ال ميكن أن تحيا متجّددة مبدعة دون اآلخر، فهي تفيده وتستفيد منه. 
ن ميكن اعتبارهم خصومنا ميكن أن نتعلم كام تقول الدكتورة هبة رؤوف عزت. ورغم طوباوية الفكرة  حتى ِممَّ
تجليات ذلك عىل  تعداد  إىل  اإلنسان« وال حاجة  اإلنسان »ذئبا ألخيه  فيه  يحيا  قيمية  يف واقع يعيش فوىض 
جميع املستويات، فإنه ال خيار لسكان العامل إالّ القول والعمل بهذه الفكرة، ابتداء من مصالحة الذات لنفسها 
كفرد/متعّدد، إىل األرسة وإىل كل الجامعات اإلنسانية مبختلف أشكالها وأنواعها. إن تجربة التأمل يف هذا القول 
بعقالنية وبروح إيجابية منفتحة تجعل صاحبها ميسك عىل األقل ببعض من تلك الرثوة وبالفارق الكبري بني هذه 
النظرة والنظرة املقابلة التي ال تشيع يف النفس غري التوتر والتوجس والالّطأمنينة من اآلخرين. تجربة ال يقدر 

عليها »إال ذو حّظ عظيم« وهي لن تجعل العامل خاليا من الذئاب، لكن املهّم إبعادها عّنا أكرث ما ميكن.

املندوبية  من  ببادرة 
للشؤون  الجهوية 
باملنستري  الثقافية 
وبالرشاكة مع جمعية 
املنستري  مهرجان 
الدويل تنتظم تظاهرة 
»ليايل رباط املنستري« 
من 15 إىل 30 أكتوبر 

.2021
وتقدم التظاهرة عروضا موسيقيًة وصوفية متنوعة 
الرباط األثري، من أجل إعادة نشاط  بفضاء قرص 

الحياة الثقافية بالجهة ومدينة املنستري ككل.
الجمعة  يوم  العروض  العروض  انطالق  سلنا  وقد 
15 أكتوبر 2021 بعرض للفنان أمين لصيق، ويوم 
16 أكتوبر عرض صويف بعنوان »املدحة« فيام كان 

املوعد يوم 17 أكتوبر 
صويف  عرض  مع 
الهدى«  »نور  بعنوان 
بقيادة الفنان الحبيب 
الفنان  وإدارة  املناري 

مراد باشا.
يتابع  أكتوبر   22 يوم 
جمهور »ليايل الرباط« 
عرضا موسيقيا للفنان 
الفنان  عرض  أكتوبر   23 ويوم  رمضان،  بن  ألفة 
الفنان  فيؤثثه  أكتوبر  يوم 29  أما  الفتيتي،  مرتىض 
االختتام  ويكون  »طربيات«  بعرض  فريح  محمود 

يوم 30 أكتوبر مع عرض للفنان نور شيبة.
* سلمى
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* مباذا تفرسين عجز املجتمع التونيس عن تقبل قيم املواطنة 
أبوي  »مجتمع  أنه  إىل  فقط  األمر  يعود  هل  واملساواة؟ 

ذكوري«؟
املواطنة  قيم  تقبّل  عن  عاجزا  ليس  التونيس  املجتمع   -
تلك  تحقيق  عن  املسؤولة  الرتبوية هي  البنى  بل  واملساواة 
التنشئة املدنية. والعجز كامن يف اإلرادة السياسية والثقافية 
ال  استهالكيا  مجتمعا  يريدون  ألنهم  املال  قوى  إرادة  ويف 
ولهذه  اإلبداعية.  وال  النقدية  الفرد  قدرات  تنمية  يريدون 
املصالح عالقة بالثقافة الذكورية ألنها توفر شكال من أشكال 
الهيمنة وتتالءم مع مصالح طبقة مسيطرة. الواضح أن عىل 
النساء الوعي بهذا األمر وتحّديه وكذلك الشباب والطبقات 
تحصيل  عليهم  هؤالء  كّل  املتوسطة،  من  واألقل  املتوسطة 
وعي طبقّي يدفعهم إىل رفض الهيمنة بكل أشكالها ومقاومتها 
والدفاع عن القوانني واملواطنة واملساواة ألنها وحدها تحقق 

الكرامة والعدالة للجميع.
ملقولة  زال  ما  هل  اليوم؟  املثقف  دور  رأيك  يف  هو  ما   *

»املثقف العضوي« راهنية ما؟
يف  عنها  ليعّب  بطبقته  يلتحم  الذي  هو  العضوي  املثقف   -
طبقته  قيم  ينقد  أن  ميكنه  الذي  املثقف  أفضل  أنني  حني 
ومصالحها ذلك الذي ال يلتحم بالرضورة بطبقته ليعب عنها 
بل يلتحم باملسؤولية األخالقية والكونية واإلنسانية. أكيد أين 
لست مع مفهوم املثقف العضوّي أصال. أما دور املثّقف اليوم 
والقيم  األخالقية  باملسؤولية  الدائم  التذكري  أي  أخالقي  فهو 
اإلنسانية ومحاولة نرشها وقول ما يعتقده صائبا من وجهة 
إىل  السيايس  أو  الفني  أو  املعريف  أو  العلمي  اختصاصه  نظر 
غري ذلك ليوفر للمواطن جملة آراء مستقلة عن بنى الهيمنة 
ولكن هذا أمر صعب ألن املثقف نفسه مرتبط مبصالح وأموال 
وله رهاناته الخاصة وايديولوجيته وغاياته ومن الصعب أن 
نجد مفهوم االستقاللية. لذلك أفّضل أن نتحّدث عن املواطنة 
والنقد والواجب األخالقي واملسؤولية املجتمعية للفاعلني يف 
الحقل املعريف والثقايف عموما ألين ال أتصور أن كلمة »مثقف« 

تنطبق عىل الفاعلني يف تونس.
* هل تتوّقعني إمكانية القطع التام مع اإلسالم السيايس أم 
هو مجرد انحسار له إىل أن يستعيد يوما ما أنفاسه؟ وما آلية 

ذلك؟ هل هو القرار السيايس أم الثورة الثقافية؟
- بعد عقد من الثورة التونسية انحرس اإلسالم السيايس التونيس 
بوضوح بعد أن انكشفت ازدواجية خطابه. لكن ال أعتقد أن 
انحساره داخل املجتمع سيكون بالرسعة والنجاعة نفسيهام 
ألن الصحوة تتغلغل يف مجتمعات غري حديثة ويتفىش فيها 
الفقر وبطالة النساء ومعاملة األطفال بعنف واحتقار الذات 
الرتبوية  واملؤسسات  تونس  يف  مستفحل  هذا  وكّل  البرشية 
واألحزاب ال يحركون ساكنا للعمل من أجل فعل ثقايف حقيقي 
يف الواقع. لذلك ال يزال املجتمع قابال لفكر الخرافة والتضليل 
واالبتزاز باسم الدين ما دامت البطالة والبنى الثقافية يف املدن 
حقيقية  وملشاريع  ملسارح  وجود  ال  وألنه  منعدمة  والقرى 
تجوب عرض البالد لتغرس القيم الحديثة وحب الحياة والفن 
وألن الصعوبات االقتصادية زادت الطني بلّة وصعبت عمليّة 

التحديث العميقة. 
والسيايس؟ وما هو مصريه  الديني  تداخل  *ما هي مخاطر 

بعد أحداث 25 جويلية؟
- يؤدي التّداخل بني الديني والسيايس إىل االستالب والهيمنة 
باسم الدين وينعكس ذلك سلبا عىل كّل املؤسسات الحديثة 

التداخل  ويجعل  والسياسة  والحقوق  والرتبية  كالقضاء 
تجاه  مسؤولية  كّل  عنه  وينزع  الرعية  موضع  يف  املواطن 
قلّص  فارقا  عمال  جويلية   25 لحظة  ومتثل  وواقعه.  مصريه 
لإلخوان  العاملي  التنظيم  ورائهم  ومن  اإلسالميّني  نفوذ 
املسلمني والداعمني لهم خاصة تركيا أردوغان. لقد مثلت 25 
يومني  منذ  بعد رضبة مرص ولحقتها  جويلية رضبة موجعة 
رضبة االنتخابات املغربية وهكذا فإّن تنظيم اإلخوان العاملي 

يتنفس بصعوبة ويتجّرع مرارة املوت البطيء.
*هل ترين أن مجتمعنا اليوم جاهز لإلقرار باملساواة التامة 
وخاصة املساواة يف املرياث؟ هل يحتاج اإلقرار بها إىل إرادة 

سياسية أم إىل نقاش مجتمعي؟
- املجتمع حسب األرقام جاهز للمساواة التامة فالنساء تقدمن 
يف كل املجاالت يف التعليم ويف نسبة العمل يف بعض املهن ويف 
الفضاء العام ويف التّمدرس ويف نسبة حاميل الشهادات العليا 
ويف نسبة إعالة األرس وتحمل نفقات العائلة يف كل هذا نجد 
يدا عاملة نسائية نشطة وفاعلة وأحيانا بأكرث من 80 باملائة 
ال  لك  يقولون  من  لكن سريتفع صوت  القطاعات.  بعض  يف 
املجتمع ليس جاهزا للمساواة. وهذه أكذوبة. فالذين ليسوا 
جاهزين للمساواة هم الذين يخافون تحقيق العدالة سواًء 
كانت رمزية أو مادية وهم الذكوريون املتمسكون بأن لهم 
درجة عىل النساء والذين ميلكون أمواال وال يريدون قسمتها 

اللوايت يعادين املساواة  النساء  بالتناصف مع أخواتهم. وأما 
داخل  عبدات  يستلبهّن ويجعلهّن  الذي  النظام  فهن ضحايا 
منظومة تحتقرهن. ولذلك فإن إقرار املساواة يتطلب أمرين: 
النساء  تكون  أن  ويتطلب  مجتمعيا  ونقاشا  سياسية  إرادة 
حقهن  وافتكاك  كلمتهن  لفرض  متحدة  ضاغطة  قوة  معا 

ومواطنتهن.
*هل نحتاج فقط إىل دولة مدنية أم ال بّد من إرساء ركائز 

الدولة االجتامعية العادلة؟
كيف  سابقا  فرست  لقد  والعدالة.  املدنية  بني  تناقض  ال   -
املستويات  هذه  بني  والجامع  املدنية  مع  العدالة  ترتابط 
نظام ثقايف وأخالقي يقوم عىل قيم مساواة حقيقية وليست 
ديني جائر وعادل يف  نتحدث عن حكم  أن  زائفة. ال ميكن 
الوقت نفسه وال ميكن أن نحرم النساء من حقوقهّن ونتشّدق 
بالعدالة االجتامعية فهذا ال معنى له. ولتتحقق العدالة عىل 
املواطنني  الزائد عنده وعىل  النصيب  يتخىل عن  أن  الجميع 
الرمزية  السلطة  وتوزيع  املواطنات  مع  التساوي  يقبلوا  أن 
بالتساوي مثلام نوزع الرثوة بالتساوي. العدالة االجتامعية لها 

مظهر مادي وآخر رمزي ومعنوي وهام غري منفصلني. 
* كيف تنظرين إىل تونس ما بعد 25 جويلية؟

املدنية  نحو  والثّابتة  البطيئة  خطواتها  تخطو  تونس   -
والتّحديث وأحيانا يجب التاريخ التونسيني عىل الثّبات لفرتة 
واالكتفاء مبكاسبهم أو التنازل عن القليل من آمالهم لكنهم 
السياسة  تحرير  نحو  بصعوبة  ولو  يسريون  اآلن  حّد  إىل 
أيضا  عليهم  ولكن،  جيد.  وهذا  السيايّس  اإلسالم  هيمنة  من 
تحريرها من املال الفاسد والقيم الفاسدة والوالءات واخرتاق 
بإمكاننا أن نحلم بطبقة  أصحاب األموال لإلعالم ولألحزاب. 
سياسية حقيقية نظيفة واعية يراقبها القضاء واملجتمع املدين 
للنجاة  الرضورية  القيم  بهذه  نلتزم  مل  إذا  حقيقية.  مراقبة 
القوانني  الشفافية واحرتام  القيم هي  سنهلك جميعا. وهذه 
واإلجراءات وإين أرى تونس بعد 25 جويلية كام كنت أراها 
دامئا تحاول صعود الجبال وتجنب السقوط يف الحفر. نحن يف 
خطر حقيقي بسبب تخلينا عن املسؤولية وبسبب استفحال 
الفساد ولهذا ال أرى مستقبال لنا بغري إدراك خطورة ارتباط 
الفساد بالحكم والجهل املقدس ومحاولة التفكري يف األجيال 
بؤسا  أقّل  وحياة  متينة  ودولة  آمنة  بيئة  يف  وحقها  املقبلة 
رئيس  عليه  يقدر  أمر ال  اليوم. وهذا  عليه  نحن  وتوترا مام 
وال حكومة بل هي مسؤوليتنا الجامعية يبدأ تحقيقه بلحظة 
وعينا أنه بإمكاننا أن نبني معا وطنا أفضل للجميع. لننظر إىل 
القيم  النظام،  فعلوا:  ماذا  ولْنتمّعْن  العامل  ناجحة يف  تجارب 
العمل  إىل  العودة  باستثناء  آخر  طريق  يوجد  ال  والعمل. 
والعلم والنظام. ونحن قادرون عىل فعل ذلك مبجرّد تحقيق 

الوعي والّشعور باإلرادة الجامعية لفعل ذلك.

ال بدّ من تحرير السياسة من املال الفاسد والقيم الفاسدة 
العربية  الحضارة  يف  باحثة  توجاين  زينب  األستاذة 
اإلسالمية ويف الحركة النسائية والنسوية ويف كتب تفسري 
مدنية  عن  ومدافعة  والحريات  الحقوق  ويف  القرآن 
املبحث  عن  بحثت  السيايس...  للشأن  ومتابعة  الدولة 
الذي يقدمها أكرث إىل القراء هي امرأة هادئة مسكونة 
بالخجل كام تخيلت. وجدتها عىل قلق الطيور املهاجرة. 
شكري  جمعية  رشف  هو  معرفتها  رشف  يل  كان  وإن 
كتاباتها.  إىل  الذهاب  يل  رشف  والفنون.  لإلبداع  بلعيد 
البغوري  السالم  الدكتور عبد  ِقبِل  والنصيحة كانت من 

واألستاذة حياة حمدي الوساليت.
األستاذة زينب توجاين. خزان مياه بالطائف العطشان. 
هي املاء الزالل لعشاق الّسفر يف كتاب الله وسنة نبيه 
أحاورها.  يك  أتعبتني  وسلم.  عليه  الله  صىل  محمد 
مراوغة. فاتكة. سافرت معها يف بعض املواضيع وخاصة 

يف اختصاصها.
الشعب جريدة الجرأة. التقت بعالمة من نساء املعرفة 
زينب توجاين. فكان هذا الحوار يف جزئه الثالث واألخري. 

* حاورها: أبو جرير األستاذة زينب توجاني لـ»الشعب«:

  ال يزال المجتمع قابال 
لفكر الخرافة والتضليل 

واالبتزاز باسم الدين

 )الجزء الثالث واألخير(
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الدكتورة  الثقافية  الشؤون  وزيرة  واكبت 
الثقافة  مبدينة  القرمازي  قطاط  حياة 
الدورة  افتتاح  فعاليات  القليبي  الشاذيل 
21 من املهرجان العريب لإلذاعة والتلفزيون 
الجاري  أكتوبر   22 يوم  اىل  يتواصل  الذي 
بحضور عدد من الضيوف العرب يف مجال 

اإلعالم والفن.
العام  األمني  من  كل  بحضور  ذلك  كان 
أبو  أحمد  السيد  العربية  الّدول  لجامعة 
الّدول  إذاعات  العام التّحاد  الغيط واملدير 
العربيّة املهندس عبد الرحيم سليامن ووزير 
السياحة السيد محمد املعز بلحسني ووزير 
إىل  بلحيمر  عامر  السيد  الجزائري  االتصال 
البعثات  وممثيّل  السفراء  من  عدد  جانب 
يف  املبدعني  من  وثلة  ببالدنا  الديبلوماسية 
والعامل  تونس  من  واإلعالم  الفن  مجاالت 

العريب.
وقد تولت وزيرة الشؤون الثقافية تكريم كل من األمني العام لجامعة 
السيد  الجزائري  االتصال  الغيط ووزير  أبو  السيد أحمد  العربية  الّدول 

عامر بلحيمر. 
العربية،  الدول  إذاعات  اتحاد  تنظيم  من  هو  املهرجان  فإّن  وللتذكري 
وانطلقت أوىل دوراته سنة 1981، وهو يهدف إىل املساهمة يف تطوير 

اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين العريب ورفع مستواه عىل النحو الذي يلبّي 
تطلّعات الهيئات األعضاء واملبادئ التي تعمل من أجلها، وكذلك رصد 
العريب  والتلفزيوين  اإلذاعي  اإلنتاج  يف  والجاّدة  املبتكرة  االتجاهات 
امليدان،  العربية يف هذا  اإلبداعية  الطاقات  تنمية  وتشجيعها يف سبيل 
ويشارك فيه ممثّلون عن الهيئات األعضاء يف االتحاد من ذوي االختصاص 

الربامج،  وإعداد  واإلنتاج  اإلخراج  مجاالت  يف 
العربية  اإلنتاج  رشكات  عن  وممثّلون 
اإلذاعية  واملحطات  األنباء  ووكاالت  الخاصة 
والتلفزيونية األجنبية الناطقة باللغة العربية، 
اإلذاعية  الشبكات  عن  ممثّلون  وكذلك 
اإلذاعية  واالتحادات  الخاصة  والتلفزيونية 

والتلفزيونية العاملية.
رشف  ضيفة  عجرم  نانيس  املطربة  وكانت 
انتظمت  التي  االفتتاح  سهرة  يف  املهرجان 

تحت شعار »التواصل والتجديد«.
وحرصا عىل تطبيق الربوتوكول الصحي تواصل 
املهرجان مع عدد من الدول العربية عىل غرار 
وتّم  رقمية.  بث  فقرات  يف  والصني  العراق 
الفنانني  االفتتاح تكريم عدد من  خالل حفل 
والفنانات وهم عىل التوايل: نهال عنرب )مرص( 
مامليل  وطاهر  )سوريا(  الخوري  ونادين 
وهدى  )الكويت(  الفضالة  وإلهام  )سوريا( 

عبد اللطيف )ليبيا( وعيىس حراث )تونس( ومحمد الظريف )تونس(
)مرص(  جوهر  إيناس  التوايل:  عىل  وهم  اإلعالميني  من  ثلة  جانب  إىل 
وسبأ باهربي )اململكة العربية السعودية( وحمد محمد الصبي )اململكة 
العربية السعودية( وشهاب جوهر )الكويت( وكامل الرشيف )تونس( 

ولطفي البحري )تونس(.

اختتام ندوة  األديب محمود بلعيد بنادي القصة بالوردية

معرض عن تجربته ومداخالت متنوعة
* شمس الدين العوين

 16 السبت  يوم  اختتمت 
النهار  منتصف  عند  أكتوبر 
أهل  من  جمهور  وبحضور 
الفعالية  والثقافة  األدب 
تجربة  حول  التكرميية 
بلعيد  محمود  األديب 
الجمعة  يوم  افتتحت  والتي 
الجاري  الشهر  من   15
منتدى  تنظيم  من  وهي 
التونيس  التنويري  الفكر 
املي  محمد  الكاتب  بإدارة 
الوطنية  املؤسسة  وبإرشاف 
والتظاهرات  للمهرجانات 
مع  بالتعاون  وذلك  الثقافية 

نادي القصة بالوردية وهي تظاهرة احتفائية بالقاص محمود بلعيد أحد أعالم القصة القصرية يف تونس منذ أواخر الستينات. 
برنامج التظاهرة تضمن معرضا وثائقيا عن مسرية محمود بلعيد ومجموعة من املداخالت حول تجربته القصصية.

مداخالت متعّددة املحاور والعناوين بخصوص تجربة محمود بلعيد وخالل يومْي 15 و16 أكتوبر الجاري وهي لكل من محمد 
الصالح بن عمر وهيام الفرشييش وأحمد ممو وعادل خرض ورضا بن صالح وسامية الدريدي ونزيهة الخليفي وشكري السلطاين 

وتتوزع املداخالت عىل جلستني علميتني برئاسة هاجر خنيفر وشمس الدين العوين..
وتأيت هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات ولقاءات تشمل دراسة تجارب ومسريات عدد من الرموز واألعالم يف مجاالت الثقافة 
والفنون واإلبداع تكرميا وتثمينا وفق جانب اعتباري ومبا يعود بالنفع والفائدة املعرفية والثقافية بالنسبة إىل الناشئة والباحثني 
والشبان وحفظا لحيّز مهّم من الذاكرة الثقافية التونسية. وكان كتاب عن محمود بلعيد ضّم كل مداخالت الندوة صدر قبيل 
انطالق الفعالية وّوزِّع عىل الحارضين وهنا نذكر مزايا هذه األنشطة للمنتدى إذ تّم نرش عديد الكتب وتخّص كل الذين كانوا 
محّل دراسة واحتفاء يف هذا السياق الدرايس للمنتدى.. تجربة مميزة وجادة يف الثقافة الوطنية تتواصل مع التعاطي مع تجارب 

ورموز من األحياء واألموات يف ثقافة تونس.  

صدر حديثا عن دار نقوش عربيّة:

»تونس زمن الكورونا« 
لألستاذ الحبيب القزدغلي

دار  بها  تؤثث  التي  اإلصدارات  آخر  ضمن 
كتاب  قليلة  أيام  منذ  صدر  عربية،  نقوش 
بعنوان  القزدغيل  الحبيب  للدكتور  جديد 
الَحجر  يوميات  الكورونا:  زمن  »تونس 
اإلصدار  هذا  وتضمن  الشامل«،  الصحي 
وصفا يوميا ومتابعة لأليام املوجة األوىل من 
وباء الكورونا التي تواصلت من 22 مارس إىل 

14 جوان 2020 )85 يوما(.
واألستاذ الحبيب القزدغيل هو أستاذ جامعي 
يف  اليهودية  املسألة  يف  املختّص  التاريخ  يف 
تونس وأحد مناضيل حركة التجديد وعميد 

كلية اآلداب والفنون واإلنسانيات مبنوبة.
االستاذ  مؤلفه  يقول  العمل  هذا  وعن 
»هذه  القزدغيل:  الحبيب  الجامعية 
اليوميّات هي حصيلة متابعة حينية طمحُت 

من خاللها إىل تجميع ما كّنا نتوىّل رصده يوميا من معلومات ومالحظات حول هذا الوباء، 
وقد كتبت كل واحدة من تلك الورقات يف سهرة نفس اليوم حتى تكون وثيقة تاريخيّة 
يعتمدها باحث املستقبل يف دراساته. وال شّك يف أّن القارئ سيقارن بني ما اتخذته الدولة 
التونسيّة حينئذ من قرارات عرب انخراط كل مؤسساتها يف مواجهة املوجة األوىل )موجة 
الربيع 2020( ومن طاقات لدفع املجتمع ألخذ االحتياطات الرضوريّة اتقاء للخطر الداهم، 
وما شهده ذاك االلتزام من تقلّص منذ أن فُتحت الحدود من جديد بداية من 27 جوان 
الوباء وما رافقه من محاوالت  باالنتصار عىل  التباهي  الفرح وحتى  2020 يف أجواء من 

التوظيف من هذا الطرف أو ذاك...«.
* ناجي الخشناوي

الدورة 21 للمهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون  

تكريم، مشاهدات واآلتي أفضل
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وزارة الصحة
المستشفى الجهوي بالكاف

استشارة عدد 2021/129
 Contrat de maintenance des installations

Du chauffage central

يعتزم املستشفى الجهوي بالكاف إجراء استشارة تتعلّق بعقد 
ألشغال صيانة التسخني املركزي

عىل الراغبني يف املشاركة االتصال مبقر ادارة املستشفى خالل 
التوقيت االداري قصد سحب كرّاس الرشوط
آخر أجل لقبول العروض 10 نوفمرب 2021

تودع امللفات مبارشة مبكتب الضبط أو عن طريق الربيد

تعزية ومواساة
ينعى املكتب التنفيذي الوطني لالتحاد وفاة األخ 

سليامن حرحرية الكاتب العام السابق لالتحاد 
املحيل بجبل الجلود الذي وافاه األجل املحتوم 

بفرنسا.
رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته ورزق أهله 

جميل الصرب والسلوان. 
إنا لله وإنا إليه راجعون.

معتز الزمزمي أقرب الالعبني 
السابقني إىل املنتخب التونسي 

بات معتز الزمزمي 
من بني أبرز املرشحني 

لالنضامم لتشكيلة منذر 
الكبري خالل الرتبّص 

القادم، وذلك بعد تألقه 
يف بداية هذا املوسم 

مع نادي »نيوبرت« يف 
دوري الدرجة الثانية 

الفرنيس، ونجاحه يف ترك 
انطباعات كبرية.

ويعيش الزمزمي فرتة 
طيبة مع فريقه نيوبرت 
الفرنيس؛ إذ نال إعجاب 
جامهري فريقه وأغلب 
املتابعني لبطولة دوري 

الدرجة الثانية؛ بفضل انضباطه وثبات مستواه مع الفريق وذلك منذ انتقاله إليه 
خالل فرتة االنتقاالت الصيفية املاضية قادما من سرتاسبورغ الفرنيس.

بداية إيجابية للجدي مع 
األخدود السعوي

حيث  ايجابية  السعودي  األخدود  مع  الجدي  رضا  التونيس  املدرب  بداية  كانت 
إىل  ويصل  األخرية  املراكز  عن  ليبتعد   3-1 بنتيجة  الجبلني  عىل  االنتصار  حقق 
النقطة السابعة، وتوىل الجدي قيادة الفريق الصاعد حديثا إىل الدرجة األوىل منذ 
الجدي خربة  زيلوار. وميلك  لويس  الربازييل  للمدرب  الفارطة خلفا  الجمعة  يوم 

كبرية بأجواء الدرجة األوىل السعودية مبا انه درب سابقا الباطن والعدالة.

الحكم الغامبي غاساما ملباراة النجم 
الساحلي والجيش الرواندي   

عيّنت لجنة التحكيم باالتحاد اإلفريقي لكرة القادم طاقم تحكيم غامبي إلدارة 
لقاء اإلياب بني النجم الساحيل والجيش الراوندي لحساب الدور السادس عرشة 
لكأس رابطة األبطال الذي سيحتضنه ملعب مصطفى بن جنات السبت القادم. 

الطاقم سيقوده باكاري غاساما.

إعادة املهاجم يوهان 
توزغار إىل املنتخب

 
سبق ملهاجم تروا الفرنيس يوهان توزغار أن ارتدى 

قميص منتخب تونس يف 5 مباريات دولية بني عامي 
2015 و2017، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب دوليا 

بسبب إقصائه من املشاركة يف نهائيات كأس العامل 
»روسيا 2018«.

ويحاول املدرب منذر الكبري والجامعة التونسية 
لكرة القدم برئاسة وديع الجريء إعادته من جديد 

ملساعدة هجوم املنتخب التونيس يف قادم املواعيد الدولية، خاصة مع تواتر األخبار 
من فرنسا حول رغبة الالعب يف العدول عن قرار االعتزال الدويل.

بسام الصراريف أظهر 
مستويات جيدة يف 

الدوري البلجيكي
 

عىل  الرصاريف  بسام  الجناح  العب  بَصم 
مع  الكروي  مشواره  يف  واعدة  بداية 
اإلفريقي التونيس ويف نيس الفرنيس حيث 
التونسية  الجامهري  عليه  تعول  كانت 
أن  قبل  منتخبها،  نجوم  أبرز  أحد  ليكون 
يف  مكانه  وخسارة  بالرتاجع  مستواه  يبدأ 
املنتخب التونيس الذي مثله يف 15 مناسبة 

منذ مارس 2018.
وعاد الالعب يف اآلونة األخرية لتقديم بعض 
»زولت«  فريقه  مع  الطيبة  املستويات 
يف  االهتامم  دائرة  إىل  ليعود  البلجييك 
الحديث  ويبدأ  التونيس،  املنتخب  أوساط 

عن إمكانية عودته للدفاع عن ألوانه.

البطولة العربية   في قطر

هل سينجح منتخب تونس يف هزم الكبار؟
القادمة ملنتخب بالدها بفارغ الصرب؛ إذ سيكون  املباريات  التونسية  ترتقب الجامهري 
مهمة  استحقاقات  عدة  مع  موعد  عىل  عامليا(   25 )املصنف  قرطاج  نسور  منتخب 
املنافسات  ألجواء  بها  يعود  الكبري،  منذر  بقيادة  الفني  الجهاز  مسرية  يف  وحاسمة 
الرسمية يف شهر نوفمرب، عرب مالقاة غينيا االستوائية وزامبيا ضمن منافسات الجولتني 
الخامسة والسادسة من دور املجموعات لتصفيات إفريقيا املؤهلة إىل نهائيات كأس 

العامل »قطر 2022«.
مشوار  من  واألخرية  الثالثة  املرحلة  يف  حضوره  تأمني  من  التونيس  املنتخب  ويقرتب 
التصفيات؛ إذ بات عىل بعد خطوة واحدة من التأهل، حيث يحتل صدارة مجموعته 
مع  والتعادل  االستوائية،  غينيا  مالحقيه  أقرب  عن  نقاط   3 بفارق  نقاط،   10 برصيد 

املنافس املبارش يوم 11 نوفمرب املقبل يكفي تونس لضامن صدارة املجموعة.
املحلية  العنارص  بأفضل  »النسور«  منتخب  صفوف  تدعيم  عن  الكبري  منذر  يبحث 
العرب،  كأس  بطولة  وستشكل  تنتظره.  التي  القادمة  للمنافسات  تحضريا  واملحرتفة؛ 
املقرر إقامتها يف العاصمة القطرية الدوحة خالل الفرتة املمتدة ما بني 30 نوفمرب و18 
ديسمرب، فرصة سانحة للكبري والجهاز املساعد له من أجل مراقبة بعض العنارص القادرة 
عىل تقديم اإلضافة عن قُرب، واألمر ذاته ميكن قوله عن نهائيات كأس أمم إفريقيا التي 

ستقام يف الكامريون مطلع العام القادم 2022.
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مدربو الرابطة الثانية خالل الموسم الرياضي 2021 - 2022

4 أندية حافظت على االستمرارية و9 
مدربني ألول مرة يف البطولة

  
بعد التعرّف عىل القامئة الكاملة ملدريب الرابطة 2 الـ 24 عند االنطالق وال ندري 

كم سيصل عددهم يف آخر جولة٬ نقدم لكم بعض الهوامش حولهم:
وهي  املايض  للموسم  الفني  إطارها  عىل  حافظت   24 من  فقط  أندية   4  -
مستقبل وادي الليل وهالل مساكن وامللعب الصفاقيس ومكارم املهدية بإعادة 

التجربة مع لطفي العياري ومحمد الربيري ونبيل كمون وسامي املصيل.
- لطفي العياري يدرّب مستقبل وادي الليل للموسم الخامس عىل التوايل وهو 

رقم قيايس يف الكرة لتونسية.
- محمد الربيري بدوره يدرب هالل مساكن للموسم الرابع عىل التوايل.

- نبيل كمون من جهته يدرب امللعب الصفاقيس للموسم الثالث عىل التوايل.
- 9 مدربني من 24 يخوضون تجربتهم األوىل كمدرب أّول بالرابطة 2 وهم خليل عبيد )أوملبيك مدنني( وحليم عالهم )جمعية 
جربة( وناجي عاشور )كوكب منزل النور( وإكرامي قنابة )نادي بنبلة( وحافظ القيتوين )نادي بن عروس( ووليد العياري )مستقبل 

املحمدية( وثامر بوقيلة )القلعة الرياضية( وفخر الدين قلبي )النادي القريب( وسامي املصيل )مكارم املهدية(.
- حصلت القطيعة بني 5 أندية واإلطار الفني قبل انطالق املوسم. القلعة الرياضية بدأت مع باديس بالرابح الذي رحل إىل ليبيا 
فعوضه ثامر بوقيلة وتحّول فتحي الحاج إسامعيل إىل السعودية بعد أن رشع يف تدريب جمعية جربة  فخلفه حليم عالهم 
وحسان القابيس بعد االتفاق مع أوملبيك سيدي بوزيد انتقل إىل مستقبل قابس تاركا مكانه للطفي الجبايل وخاض معه اللقاء 
الفاصل ضد الرتجي الجرجييس ثم حّول وجهته إىل بن قردان ليقرتب أكرث من ليبيا فانتدبت الجليزة عصام املردايس. أما امللعب 
التونيس٬ فقد انطلق يف التحضريات مع البلجييك لوك إميانوال ومتت إقالته ليحل محله الفرنيس لوك برنار الذي ترك منصبه للطفي 

القادري.
* ع/ م

ملاذا كان جزاء الالعب وسام 
يحيى الخروج من الشباك؟  

البذل والعطاء منهم حوايل 20 سنة يف  بعد 25 سنة من 
الذود  يف  الباسل  للجندي  مثاال  فيها  كان  االكابر.  صنف 
الرجولة  يف  ما  بكل  االفريقي  النادي  وسمعة  رشف  عن 
العطاء  فيها  يقدم  بوي«  »القولدن  فيها  وكان  معنى  من 
إسعاد  سبيل  يف  واحدة  عرق  بقطرة  يقّص  مل  إذ  الغزير 
تقاسم  كام  بحّب.  حبا  بادلوه  الذين  االفريقي  جامهري 
والتتويج  االنتصارات  حالوة  االفريقي  النادي  جمهور  مع 
باأللقاب وذاق أيضا مرارة الهزائم واألزمات. وكان يف كل 

الحاالت مثاالاً لالبن البار بفريقه األم وقدم التنازالت تلو التنازالت، كدليل عىل ما يكنه 
من وفاء لقلعة النادي االفريقي.. ولكن يبدو أن هذا الوّد واالخالص والحب بني وسام 
النادي خالل  يف  املقود  دفة  أيديهم  يف  من  من  البعض  أزعج  الفريق  وجمهور  يحيى 
هذا املوسم وقد يكون أزعجهم بروز وسام يف املوسم املايض فنياًا وبدنياًا وكقائد فريق 
للخروج باإلفريقي من عنق الزجاجة يف ازمة تاريخية كادت تعصف مبسرية قرن من 
تاريخ النادي االفريقي. وقد تكون مكافأة وسام يحيى إخراجه من ثقب اإلبرة. وكأن 
يليق  الزاويا املمكنة وغري املمكنة. وهذا ال  الخروج من أضيق  النادي  قدر كل نجوم 
بفريق مثل النادي االفريقي فريق الشعب يف كلمة واحدة نقول إن إخراج العب مثل 
وسام يحيى بهذه الطريقة سيبقى وصمة عار عىل جبني كل الذين أقدموا عىل اتخاذ 
مثل هذه القرارات ويف ذلك يكون وسام قد نال وسام االستحقاق الريايض بكونه ظلم 

ظلام شديدا ونال جزاء سناّمر.
* محمد عامرة

الرئيس الحايل لالدارة الوطنية للتحكيم عامر الطرابليس يستمد 
سلطاته من الدعم الكبري الذي يجده من رئيس الجامعة وديع 
طويلة  سنوات  امتداد  عىل  يقدم  مل  فانه  ذلك  عدا  ما  الجرئ 
من تحمله للمسؤولية برنامج عمل واضح املعامل ميكن ان نرى 
عواز  عامر  كان  هل  ثانيا  ثم  أوال٬  هذا  امليدان  عىل  نتائج  له 
يصفر حسب  مل  انه  اذ  تاريخ  بال  كبريا وهو  الطرابليس حكام 
التي كانت بال رهان يف  ارقامي الخاصة سوى بعض املقابالت 
القارة االفريقية ثم ثالثا ماهواملستوى العلمي للطرابليس وهل 
ميلك شهائد طبعا االجابة سهلة جدا الن عواز مستواه العلمي 
عادي ان مل نقل متواضع لذلك كانت الربمجة والتنظيم والتنظم 

امثلة فنحن هنا لنقدمها  اراد  التحكيم محل مؤاخذة وان  ادارة  داخل 
تباعا وبتفاصيلها اململة كام ان زمن ادارة عامر الطرابليس لسلك التحكيم 
القول أن  باملواصفات املطلوبة يكفي  القطاع حكام دوليا  ينتج هذا  مل 
ال حكم تونسيا ذاهب اىل قطر كام ان يف الرتتيب الذي اصدرته الكاف 
هذه االيام مل نجد وال حكام واحدا من تونس يف  الـ10 االوائل. أال يعترب 
هذا فشال لعواز الطرابليس بلغة التقييم٬ الرجل مل ينتج حكاما يف تونس 
وليست لنا متثيلية خارج الحدود امل يكن من االجدى لوديع الجرئ ان 
يضع حدا ملغامرة الرجل بعد ان يقول له شكر الله سعيكم إال أن العكس 
امواج  استضافته عىل  الجرئ خالل  اكد وديع  اذ  الذي حصل  متاما هو 
نقول  نحن  الطرابليس  عواز عامر  متجددة يف  الثقة  أن  آم٬  اف  شمس 
له وهذه شهادة للتاريخ: تجديد الثقة عىل الفشل ام عىل ماذا؟ بلغة 
االرقام أكدنا أن رئيس ادارة التحكيم فاشل كام ان املحيطني به جميعهم 
فاشل وخاصة دائرة التعيينات التي يرتأسها هشام قرياط الذي يف الكثري 
من االحيان يخضع لالمالءات ليتحمل أوزار من مل يعينهم يف املقابالت 
واالوملبي  االفريقي  والنادي  قردان  بن  واتحاد  الرتجي  مقابالت  وخاصة 
الباجي واتحاد تطاوين واوملبيك مدنني واتحاد املنستري ومستقبل سليامن 
ومستقبل الرجيش وفرق أخرى تأتينا تعييناتها عىل القياس لذلك كانت 

سنوات ادارة مشهد الكرة من طرف وديع الجرئ سنوات بال مصداقية 
عن  الورقة  هذه  يف  نتحدث  ان  يهمنا  والنه  آخر  يشء  أي  نقل  مل  ان 
ادارة التحكيم فانه يكون من الرضوري التوقف امام عمليات تفقد عامر 
الطرابليس لبعض الحكام ولبعض املقابالت ثم نسأله هل القامئة الحالية 
للحكام الدوليني فيها االفضل ام فيها األكرث استعدادا لتقديم الخدمات 
الدولية  القامئة  تفقد حكام  اعداد  واين ذهبت  النوادي  رؤساء  وارضاء 
الحكام  تفقدوا  الذين  ان  واالغرب  الجامعي  للمكتب  تقدم  مل  وملاذا 
االنظار  عن  غابت  األعداد  ان  حني  يف  االستثنائية  منحهم  عىل  حصلوا 
املهام وهي مهام معلومة  لنفس  االبقاء عىل نفس االسامء  تم  وبالتايل 
الوطن   ابناء  بني  تفرق  انها مهام »قذرة« النها  والداين مبا  القايص  لدى 
الواحد وها اننا نعلنها عاليا  ونؤكد ان هؤالء الحكام سينفذون تعليامت 
وديع الجرئ السقاط هالل الشابة وكذلك من هوخارج الرساط ليهدي 
البطولة ملن يرىض عليه مسبقا وها إننا نؤكد هذا الكالم واملوسم الكروي 
قد بدأ بعد الننا نعرف مسبقا من سيتّوج ومن سيبقى ومن سيغادر وكرة 
قرياط  الطرابليس وهشام  يبقى عامر  ان  لها  االصلح  املنطق  بهذا  تدار 
وشكري سعد الله والبقية الباقية يف اماكنهم )عمال مبقولة اليل نعرفوه 
خري( هكذا بال كفاءة وبال مصداقية ودون ارادة من النوادي نقول قولنا 
هذا ونشهد امام الله الواحد االحد ان الكرة التونسية لن تتطور ما دام 
وديع الجرئ عىل رأسها يربئ من يشاء ويضع يف املسؤوليات من هم بال 

كفاءة وال مقدرة وال حسن نية يف ظل اعتامد سياسة رضب »رأس 
برأس« وإال ما الذي كان مينع من محاسبة الرئيس السابق للجنة 
تحكيم رابطة الهواة 2 محسن بلعيد وملاذا متت إقالته من مهامه 
نتائج  واين ذهبت  ملهامه  بوضع حد  االقرار  تقديم سبب  دون 
التحقيقات التي فتحت يف شأن النتائج املرضوبة ملقابالت نهاية 
موسم الرابطة 2 كل هذا يدفعنا إىل الشك وهو طريق اليقني يف 
عمل لجنة ما يسمى األخالقيات ورئيسها محمد الهادي الفوشايل 
فعل  مهام  وديع  ألن  بذلك  ولْنكتِف  »مسخة«  كرة  انها  لنقول 
لتلميع صورته فإن ما يؤتيه من تعيينات واختيارات كلها تفضح 
بسفرية  يغريهم  اوممن  السذح  بعض  عىل  تنطيل  وقد  توجهه 
ما  ونعرف  خربناه  ألننا  نحن  علينا  تنطيل  لن  لكنها  آخر  يشء  بأي  او 
بنفسه ليضمن بقاءه عىل رأس الكرة التونسية رغم كل ملفات الفساد 
املكشوفة والتي تضمنتها اوراق بحث ال ميكن التشكيك فيها البتة لكن 
الذي يهمنا اليوم اىل متى سيظل امثال عواز وقرياط وسعد الله والدبايب 
يف املشهد ويف ادارة تحكيمية مجبول عليها الحياد واملصداقية والعدل 
واال  والعدل  واملصداقية  الحياد  عن  بعيدة  هي  فإذا  التوانسة  كل  بني 
كيف لعامر الطرابليس ان يعقد اجتامعا ثانيا بعد اجتامع رئيس الجامعة 
برؤساء ما سّمي بلجان التحكيم الجهوية بحضور أعضاء ادارة التحكيم 
وباالمارة غاب عنها مراد بن حمزة فإذا باجتامع الجمعة هو حارض مبعية 
الدعمي  مراد  وتغييب  التعتيم  تّم  فيام  الدبايب  ومحمد  الكردي  سعيد 
ورضا فهمي الذي له حكايات طويلة مع عامر الطرابليس الذي يريد ان 
يقصيه بكل الطرق املمكنة وغري املمكنة وعمل يدار مبنطق الكر والفر 
ال نعتقد جازمني انه سينجح النه عمل مبنّي عىل املخاتلة وسوء النية وما 
أكرث املوجودين يف التحكيم التونيس ويف ادارته وغايتهم االوىل واالخرية 
الطرابليس هو رجل مرحلة ألنه ليس  ان عامر  نعتقد  الرأس وال  تدبري 

رجل تجميع بل هو رجل تفريق.
* رمزي الجباري

اإلدارة الوطنية للتحكيم 

غياب املحاسبة والربامج وتواصل العمل »البعلي«



اخلميس 21  أكتوبر 2021 - العدد 1665  24
االخيرة

فسحة جاملية من عامل املوزاييك الفاتن والشاق واملمتع والصعب والبديع 
وفق عناوين شتى ذات دالالت فائقة منها »تواصل« و»تشابك« و»السالب 

/املوجب« و»متركز لولبي« و»تعاكس« و»متركز«...
املعرض للخروج عن املعتاد/ املألوف يف فن الفسيفساء من خالل تنويعات 
ال  فضايئ  حيايك  برصي  حوار  واالخراج..  االنجاز  وطرق  املواد  مستوى  عىل 
مسبوق سواء باإلبصار أوحتى اللمس، يهدف إىل شّد املتقبل يف تفاعل مبارش..

ينحت  األقايص  نحو  الكائن ذهابه  تخري  العوامل  املفتوح عىل  السفر  يف هذا 
الرحلة بعطور  الصخر.. هكذا هي  النهر تنحت مجاريها يف  دربه مثل مياه 
هذه  يف  الجامل  بفكرة  والحلم  واللمس  للنظر  كمجال  الفن  النادرة..  الفن 

األكوان..
مع سؤاله وهو  الكائن مييض  الرحلة حيث  كانت  القدمية  الحجر  فكرة  من 
يبحث يف اآلفاق عن صوته إذ ال مجال لغري النشيد والقول بالعذوبة أزمنة 
سرية  سريتها...  تكتب  وأنامل  ونظر  وبوح  الروح  يف  كامن  بهاء  مثة  اليباب.. 

األجداد..
ينابيعه مينحه رفعة  الكائن طوعا وكرها إىل  الفن يف ضفافه املتعّددة يأخذ 
االكتشاف والكشف واالطالع ليغدو كائنا بجامل العنارص وألق األشياء وسحر 
ما خلفته  تضاهى.. هي  ال  إىل شعرية  تؤول  باذخة  التفاصيل.. هي فسحة 

األنامل وما يرتكه الطفل يف غفوته من األحالم..
نبضه  إىل  تصغي  ونشيده..  الحجر  شأن  من  تعيل  جهات  الفن  دروب  من 
إليه شجونها  ألقها وتشكو  العبارة يف  العايل.. متنحه  الكوين  يف هذا الضجيج 
ذات  ديوانه  عنونة  يف  البيايت  الوهاب  عبد  العراقي  الشاعر  قال  وشؤونها.. 
يصغي  الحجر  حيث  البوح  لعبة  هي  نعم  الحجر..  إىل  أشكو  كنت  شعر.. 
من  شيئا  يبثّه  وهو  وللفنان  النهر...  وملياه  الطيور  وألرساب  للكائن  بلطف 

تداعياته وأمله وأمله..
هكذا منيض مع عوامل تجربة فنية تشكيلية تسافر يف هذه الدروب ُمفعمة 
الدأب الجاميل..  بالغناء وقد تخريت االنصات للحجر بل لنبضه يف كثري من 
وبفطنة  ماهر  فنان  بحواس  املجاالت  هذه  تقتحم  الغريب  نرسين  الفنانة 
املوزاييك  املعاين عند شاعر خالّق.. فسحة جاملية من عامل  بستاين وبجامل 
دالالت  ذات  شتى  عناوين  وفق  والبديع  والصعب  واملمتع  والشاق  الفاتن 
لولبي«  و»متركز  املوجب«  و»السالب/  و»تشابك«  »تواصل«  منها  فائقة 
الحجر«  »نبض  الخاص  معرضها  يف  الغريب  ...نرسين  و»متركز«  و»تعاكس« 
تلعب لعبتها املثىل مع العنارص يف صرب وعناد جميلني يحيالن إىل مشهدية 
ذائقتها  رشاقة  فيها  تعتمل  ورشة  الفني  للعمل  املساحة  النظر حيث  رائقة 
الفنية والجاملية... لعبة البهاء والجامل باستعامل خامات صلبة صاّمء تنوعت 
يف  األطفال  لعبة  مبثابة  هي  لعبة  والقرانيت...  والبلور  والرخام  الحجر  بني 

براءاتهم األوىل..

معرض مميز من حيث الفكرة والتقنية ومجاالت االبتكار فاللعب عىل األبعاد 
والخروج عن املعتاد يف التعاطي مع هذا الفن الفسيفساء الذي تعّوده الناس 

بشكله املعروف..
نرسين عّمقت فكرة اللعب الفسيفسايئ حيث التلقي والقراءة والتقبل بشكل 
مختلف كام أن املتقبل هذه املرة لألعامل يسافر مع مناخاتها وكأنه يحلّق 
مع الكواكب يف الفضاء أوأنه يتوغل يف أمكنة أخرى من األرض... هي املغامرة 
حيث الفنانة نرسين الغريب الباحثة املتأملة تحاول وتحاور ذاتها يف نظر يشبه 
وأحوال  بألوان  الحركة  فيها  فنية  مسحة  يف  والكواكب  البحر  ألمواج  النظر 

التجريدية... وااليحاء بالتشخيص أيضا..
بصفاقس  والحرف  للفنون  العايل  املعهد  رواق  احتضنه  رائق  فني  معرض 
23 من سبتمرب املنقيض... نرسين الغريب باحثة وفنانة  16 اىل  يف الفرتة من 
فن  يف  متخّصصة  الفنون  وتقنيات  علوم  يف  دكتوراه  عىل  حاصلة  تشكيلية 
الجامعية  الفنية  واملعارض  التظاهرات  عديد  يف  شاركت  وقد  الفسيفساء 
نذكر منها املشاركة يف جائزة الشارقة للصورة العربية يف نسختها الخامسة، 
القالل...  بربج  الفسيفساء  وملتقى  باألقرص،  الثالث  الجنوب  وصالون 
لها  نرشت  وغريها،  والجم  باملنستري  التشكيلية  للُفنون  الدولية  واملهرجانات 
عديد املقاالت العلمية يف مجالت محكمة وحاصلة عىل عدة جوائز، ناشطة 
املعرض  هذا  يّضُم  والعاملية.  الوطنية  والثقافية،  الفنية  الجمعيات  عديد  يف 
زهاء العرشين من األلواح الفسيفسائية متعددة القياسات انجزت بتقنيات 
مختلفة.. فيها استثامر املحيط الطبيعي الذي يزخر بخامات مطردة التنوع. 
كانت مبثابة املكونات األساسية لهذه املنجزات الفسيفسائية التي تواشجت 
فيام بينها محدثة أنساقا وايقاعات تتداخل وتتشابك فيها مختلف الوحدات 

والتقابل  التكرار  مفاهيم  استدعت  تراكيب  منها  تجسمت  الفسيفسائية 
والتفتت واالخرتاق كلها تتقابل يف ديناميكية من حيث الشكل اواملضمون يف 
تواصل برصي حيايك صلب اللوح ذاته أو حتى حوار ثنايئ تفصله الفضاءات 
لينبض  وتطويعه  األصّم  للحجر  استنطاق  يف  الحياكات،  وتربطه  واملسافات 
بخفايا التشكيل الفسيفسايئ عرب تناوالت تركيبية تتباين بني التجريد وااليحاء 
والرخام  الحجر  بني  تنوعت  صاّمء  صلبة  خامات  باستعامل  بالتشخيص 
أحيانا  متردت  فسيفسائية  مقاربات  احتضنت  حوامل  والقرانيت...  والبلور 
عىل سطحياتها لتعانق الفضاء املشرتك بينها وبني املتلقي فتدعوه إىل حوار 
برصي حيايك فضايئ ال مسبوق سواء باإلبصار أو حتى اللمس، الهدف منها شّد 
املتقبل يف تفاعل مبارش فاتحة له املجال يك يغوص يف غامرها ويتحاور معها 
يف جدال برصي لغته الحياكات ومعانيه األلوان قد تستحوذ عىل أبعاده عدة 

.discours polysémique تأويالت ودالالت
حياكات تخفي حكايات، ترويها مشاهد مستنبطة من واقع مريئ يراوح بني 
البحث عن املعنى إىل حّد التشخيص وبني اختفائه يف غياهب الحجارة لحد 
، فمن الحجارة  التجريد الذي يحاول إستنطاق نبض الحجر ،حجر وإن بدا أصمَّ
ما يتفجر منه األنهار ،أنهار املعاين والدالالت واإليحاءات التي طوعتها األنامل 
يف  الفسيفسائية  الجزئيات  ثنايا  بني  الضوئية  والفوريقات  األلوان  فتداخلت 
تراصيف تنوعت بني التثبيت املبارش والغري مبارش محدثة تفاوتا يف درجات 
هذه  والعمودي...  واملائل  األفقي  بني  تراوحت  وْضعيات  حسب  الربوز 
الرتاصيف والوضعات وإن اختلفت مصادر استلهامها إال أنها تحاول يف كثري 
ارتفاعاتها  التالعب مبستويات  املسطح من خالل  بعدها  ان تخرج من  منها 
ما من شأنه أن يخلق بؤرا يسكنها الظل يف تضاد وتباين مع بقية املساحات 
املضاءة والتي بدورها تتفاعل مع التدرجات اللونية والخطية املوظفة القامئة 
عىل مفهوم الجزئية أي أنها تتكاثف أحيانا وتتفرق أحيانا أخرى يف نهاية األمر 
ستستقّر يف تآلف وتجتمع مع غريها من الجزئيات لتمثل الكل... هذا الكل 
وإن اختلفت جزئياته يف تجميع هجني بني ماديت الحجر والبلور إال أنها تتصف 
بالصالبة نفسها جعلت من هذه الفسيفسائيات أرضية تستدعي النظر إليها 
والتفكري فيها للبحث عن منطق يف التزاوج واالجتامع والتي بدورها حققت 
بعدا حركيا كان حارضا يف مستوى الشكل واملضمون والتأثري عىل اسقرارها 
التجريد  مبفردات  املنظمة  األسطح  بعض  خالل  من  الجمود  وكرس  البرصي 
الهنديس أو بتحريك اإلطار إىل ثاليث األبعاد وهذا من شأنه يعمل عىل تقاسم 
نفسه  الوقت  يف  رصيح  غري  تجريدي  بأسلوب  الحركة  ملفهوم  األعامل  جل 
تحافظ عىل روح الفسيفساء وأبعاده الجاملية... إجامال يعمل هذا املعرض 
عىل الخروج عن املعتاد/ املألوف يف فن الفسيفساء من خالل تنويعات عىل 
الفسيفسائية  النمطية  مستوى املواد وطرق اإلنجاز واإلخراج لكرس الحدود 

الكالسيكية وتقدميها يف أشكال تنشد الِجّدة والطرافة...

يف سياقات التجربة الفنية »نبض احلجر« للفنانة التشكيلية نرسين الغريب

الثقايف  املوسم  افتتاح  إطار  يف 
عىل  منها  وحرصا   2022/2021
ذات  ثقافية  لتظاهرات  التأسيس 
الشؤون  وزارة  وبدعم من  خصوصية 
الجهوية  ومندوبيتها  الثقافية 
دور  أحبّاء  جمعية  تنظّم  بجندوبة 
االوىل  الدورة  فعاليات  الثقافة 

يف  مختّص  ملتقى  أول  وهو  الكفيف  ألدب  الوطني  للملتقى 
تاريخ الفعل الثقايف والفني التونيس يتوّجه اىل انتاجات فاقدي 
البرص يف املجال االديب وذلك يوم  غد الجمعة 22 أكتوبر الجاري 
الثقافة بوسامل والتي ستكون اىل جانب كل من دار  بفضاء دار 
الشباب واملكتبة العمومية ببوسامل واالتحاد الوطني للمكفوفني 
رشكاء فاعلني يف تأثيث مختلف فقرات برنامج هذا امللتقى الذي 
يفتتح بتدشني معرض »فنون وإبداعات« من إنتاج دار الشباب 
بوسامل فكلامت االفتتاح الرسمي من قبل كل من رئيس الجمعية 
الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب  املسعودي  ووليد  املنظّمة 
للمكفوفني  الوطني  االتحاد  رئيس  دبويس  وتوفيق  بجندوبة 
لينتظم إثر ذلك معرض للمواهب الشبابية يف الفنون التشكيلية 
وخاصة لكل من رنا شعيب وآماين سوداين وندوة أدبية برئاسة 

وزير  الزيدي  وليد  الدكتور  خاللها  يقّدم  حنايش  مراد  االستاذ 
الشؤون الثقافية السابق وأّول كفيف تونيس يحصل عىل شهادة 
مبنوبة  واإلنسانيات  والفنون  اآلداب  بكلية  اآلداب  يف  الدكتوراه 
محارضة بعنوان »اإلبصار يف الصوت عند طه حسني« إىل جانب 
التوايت مدير  الرزاق  ندوة شعرية موسيقية برئاسة األستاذ عبد 
دار الشباب بوسامل ومن خالل قراءات شعرية لحاتم الحفصوين، 
فرح الخمريي، توفيق دبويس وهو شاعر ورئيس االتحاد الوطني 
للمكفوفني ووصالت عزف وغناء بامضاء وليد الزيدي فاالختتام 
بتكريم املشاركني يف فعاليات هذا امللتقى التأسييس الذي يحتفي 
بإنتاجات ذوي االحتياجات الخصوصية وتكون السهرة مع عرض 

موسيقي بإمضاء مجموعة ليايل البدر.         
  * شمس الدين العوين

الدورة التأسيسية االولى للملتقى الوطني ألدب الكفيف ببوسالم

إنتاجات فاقدي البصر يف املجال األدبي
نسمات ثقافية يف القلعة الصغرى

جديدة  بادرة  ويف  الثقايف  املوسم  افتتاح  إطار  يف 
املندوبية  وبإرشاف  روادها  وانتظارات  تتناغم 
الجهوية للشؤون الثقافية بوالية سوسة وبالتعاون 
تنظّم  الصغرى  بالقلعة  الفن«  »أوتار  مع جمعية 
دار الثقافة بالقلعة الصغرى بإدارة األستاذة إكرام 
السهييل فعاليات الدورة األوىل لتظاهرة »نسامت 
ثقافية« وذلك من 22 أكتوبر الجاري واىل حدود 
من  مجموعة  خالل  ومن  القادم  نوفمرب   12 يوم 
الفقرات التي تراوح بني اإلمتاع واملؤانسة والرتفيه، 
حيث افتتحت هذه التظاهرة بجملة من العروض 
الفنون  يف  الورشات  من  عدد  وتنظيم  املوسيقية 
التشكيلية ومعرض للرسوم من تأطري نادي الرسم 
بدار الثقافة املكان اىل جانب تنشيط مفتوح أمام 
املوسيقى  بني  راوح  الصغرى  القلعة  الثقافة  دار 
تأمني  يف  الجامهريي  والتنسيق  الدرامي  واللعب 

اليوم األول بعرض لحرضة  القلعة الصغرى ليختتم  الثقافة  ناِديَْي املرسح واملوسيقى بدار  ألعضاء 
سوسة بقيادة محمد عيل الجاليل.

ويكون املوعد يوم 23 أكتوبر الجاري مع عرض مرسحي للكهول بعنوان »إذا كان« من 
إنتاج فرقة فسيفساء مبدنني ليكون املوعد مساء يوم 24 أكتوبر الجاري مع حفل طريٌب 

تحييه الفنانة سمية الحرثويب.
* منصف كرميي


