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

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

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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تحقيق مكاسب جديدة
يف البنك العربي لتونس

زيادة في أجور
يف »فاليو« الجديدة ولعمال املسعدين

قطاع السكك الحديدية
خسائر بـ 900 مليار

يف  ألفا   130 متواصل  املؤسسات  غلق 
خرب كان و460 ألفا مهددة 

الجمعيات يف تونس
كم عددها... من أين تأتي باملوارد

وأين تقرير التحاليل املالية للبنك املركزي؟

خاص: اجتماعات متواصلة ملسؤولي الجمعيات باملوظفني والعملة

املتشابهون الفيلم الثاني للحبيب املستريي يحتاج إىل دليل تفسري لفك رموزه

نجالء بن عرفة
سياسة املماطلة والتسويف من الحكومات

أوصلتنا إىل تصاعد االحتجاجات

القانون 38:
منظومة تدريس وتكوين وتعليم جامعي

ال عالقة لها بالعصر وبسوق الشغل

موظفو البنك التونسي الفرنسي 

من يتدخل إلنقاذ عائالتنا من الضياع والتشرد؟
على غيرالعادة

إحياء ذكرى اغتيال حشاد يف القصبة
ملف العدد:

4 هيئات 
إدارية أخرى 
قبل املؤتمر 

العام
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

لقاء جهات ملتفقدي
التعليم الثانوي

يرشف األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد اليوم الخميس 25 نوفمرب 
2021 عىل أشغال لقاء جهات خاّص مبتفقدي التعليم الثانوي ـ ويذكر ان اللقاء 

سيكون بنزل الهدى بالحاممات.
* رمزي

ندوة االعالم يف 
الحمامات

يفتتح ويرشف األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد 
املكلف باالعالم والنرش عىل اشغال الندوة السنوية للمرشفني 
تفاصيل  الجهوية  االتحادات  ويف  القطاعات  يف  االعالم  عىل 

الندوة يف عدد الحق.
* رمزي

في فاليو الجديدة:

األجور  يف  باملائة   14 بنسبة  زيادة 
ومفعول رجعي من جويلية 2020

مبفعول  باملائة   06 قدرها   2020 بعنوان  االجور  يف  زيادة  عىل  بالجديدة  فاليو  مصنع  وإطارات  عامل  حصل 
رجعي ينطلق من جويلية 2020 وزيادة بعنوان عنوان 2021 وقدرها 06 باملائة إضافة إىل زيادة بنسبة 02 
باملائة تحت عنوان زيادة املؤسسة ليكون بذلك املجموع العامل للزيادة حوايل 14 باملائة. وقال االخ عبد العزيز 

العرفاوي عضو الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك يف ترصيح للشعب ان االتفاق مهم للغاية ويعكس سعي الطرفني االجتامعيني إىل الحفاظ عىل 
املناخ االجتامعي السليم.

وقال إن املفاوضات انطلقت مبسار متهيدي منذ عدة أيام ليتم تنزيلها يف إطار اتفاق خالل جلسة املفاوضات التي دامت اكرث من 06 ساعات. وأضاف 
األخ العرفاوي أن االتفاق تضّمن عدة امتيازات مهمة من ضمنها رفع منحة الحليب من 30 إىل 58 دينار شهريا اي ما يعادل زيادة اضافية يف األجر 

العام تقدر بنحو 3.5 باملائة يف املعدل.
وكان الطرف النقايب قد اجتمع بالعامل إثر االتفاق وتّم خالل االجتامع رشح التفاصيل والجزئيات. وأنهى االخ العرفاوي بالقول إن تفاعل العامل كان 
إيجابيا بعد أن عربوا عن فرحتهم باالتفاق مؤكدا أن املفعول الرجعي مكسب مهّم سيحّسن أوضاع العامل املادية للفرتة الحالية وميكنهم من تعديل 

مقدرتهم الرشائية.
* أبو إبراهيم

إحياء لذكرى اغتيال حشاد:

لالتحاد  عمالي  تجمع 
بالقصبة يوم 4 ديسمرب

الذكرى  احياء  مبناسبة 
الوطني  الزعيم  الغتيال   69
الشهيد  الذكر  خالد  والنقايب 

»فرحات حشاد«.
التنفيذي  املكتب  يدعو 
الوطني لالتحاد العام التونيس 
للشغل كافة العامل والهياكل 
واملساهمة  للحضور  النقابية 
العاميل  التجمع  انجاح  يف 
الوطني الذي تخلله كلمة األخ 
نور الدين الطبويب االمني العام 
لالتحاد العام التونيس للشغل 
الشهيد  رضيح  امام  وذلك 

فرحات حشاد بالقصبة بداية من الحادية عرشة والنصف صباحا )11٫30( يوم السبت 
4 ديسمرب 2021.

ويعترب هذا البالغ استدعاء شخصيا لكافة االخوات واالخوة النقابيات والنقابيني.

4 هيئات إدارية أخرى قبل املؤتمر القادم

الدين  نور  األخ  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  برئاسة  الوطنية  اإلدارية  الهيئة  الخميس 18نوفمرب 2021  يوم  انعقدت 
الطبويب.

وقد تّم النظر يف عديد املسائل لعّل أهّمها وأبرزها االعداد للمؤمتر العام الذي سينعقد يف شهر فيفري 2022 وقد تّم توزيع اللوائح 
ملزيد التشاور يف شأنها.

هذا وستعقد 4 هيئات ادارية أخرى للمصادقة عىل لوائح مؤمتر صفاقس.

األخ حفيظ حفيظ

كشف الجرائم ضدّ 
مدنية الدولة هي 

القضية األكرب

»شكرا لكل املحامني... شكرا للسيد العميد ابراهيم بودربالة شكرا 
لكل النقابيات والنقابيني... شكرا لكل أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية 
معنا  وقفتكم  املدين...  املجتمع  مكونات  لكل  شكرا  لالتحاد... 
للتضامن مع املناضل األخ سامي الطاهري... إنها أكرب من محاكمة 
الكربى  الجرائم  أجل كشف  من  محاكمة سنخوضها  شخصية هي 
التي اقرتفت يف حق تونس ومس مدنيّتها وتوظيف املال املشبوه 
والجمعيات املشبوهة... األخ سامي الطاهري العنوان الكبري...لكن 

كشف الجرائم ضد مدنية الدولة هي القضية األكرب«.
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األخ األمين العام نور الدين الطبوبي في اجتماع عام في البنك العربي

نحن نريد وحدة صماء والحقوق سننالها
الطبويب  الدين  نور  العام  األمني  األخ  أرشف 
عىل اجتامع عام مبوظفي البنك العريب لتونس 
العام  الكاتب  العياري  فاروق  األخ  بحضور 
نعامن  واألخ  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الغريب 
واملؤسسات املالية والتأمينات وممثيل االتحاد 
النقابة  وممثيل  الجامعة  واعضاء  الجهوي 

األساسية.
وبنينّ األمني العام أهمية الحضور الكبري لألعوان 
مام يدل عىل عودة الروح للعمل النقايب بالبنك 
والتكاتف  الوحدة  من  مزيدا  يتطلب  الذي 
الهامشية  والخالفات  الرصاعات  عن  بعيدا 
مؤكدا دعم االتحاد للنقابة األساسية وللعاملني 

باملؤسسة.
إىل  االستامع  العامة  الجلسة  هذه  خالل  وتمنّ 

مشاغل العاملني وتمنّ إعداد الئحة مهنية.

الدين  نور  األخ  بإرشاف  الدويل  العريب  البنك  واطارات  أعوان  اجتمع   
الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل وبحضور األخ فاروق 
نعامن  واألخ  بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  العياري 
الغريب الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية والتامني. 
ويأيت هذا االجتامع يف إطار تعزيز التقاليد النقابية وبهدف عرض نتائج 

جلسة التفاوض التي حصلت بني وفد نقايب وإدارة البنك.
الحاصلة.  االتفاقات  ومجمل  اللقاء  نتائج  األساسية  النقابة  وقدمت 
وتحدث األعوان عن اشكالية املناولة مؤكدين ان عددا من العامل قد 
وهو  وضعياتهم  تسوية  تتم  أن  دون  سنة  ثالثني  عن  تزيد  مدة  قضوا 
التقاعد. كام طالب عدد من  االجتامعية ومن  التغطية  ما حرمهم من 
أبناء  من  األعوان  بني  املساواة  برضورة  العام  االجتامع  خالل  األعوان 
القيام  عند  باالمتيازات  يتعلق  فيام  خارجها  من  واملنتدبون  املؤسسة 
بنفس املهام. وشدد عدد من املتدخلني عىل ان اإلدارة هي من تتحمل 
تختارها.  التي  االسرتاتيجية  عرب  للمؤسسة  العامة  املردودية  مسؤولية 
وازدهارها  املؤسسة  منو  عىل  حرصا  األكرث  الجهة  هم  االعوان  واعتربوا 
باعتبارها مصدر رزقهم. وقال عدد من املتدخلني ان اإلدارة تنفق األموال 
عىل تكوين اإلطارات من البنك غري انها ال تحاول توظيف تلك الطاقات 
بعد التكوين. واعترب عدد من االعوان ان أبناء املؤسسة هم من صنعوا 

منوها وازدهارها وهو ما يجعل أبناء العاملني فيها أوىل باالنتداب ودعوا 
اىل رضورة إيجاد الصيغ الرضورية الكفية بتحقيق هذا املطلب. وطالب 
قيمة  رفع  الجامهريي برضورة  االجتامع  املشاركني يف  االعوان  عدد من 

وصوالت االكل.
للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  الغريب  نعامن  األخ  واعترب 
اجل مزيد  تاريخي ومهم من  االجتامع  ان  والتامني  املالية  واملؤسسات 
امليداين هو  العمل  ان  نقابية جديدة يف املؤسسة مؤكدا  تقاليد  ترسيخ 

الكفيل بتحقيق مختلف املطالب. ونوه األخ الغريب بحضور األخ األمني 
انه ميثل دعام كبري للعامل وللنقابيني.  الطبويب معتربا  الدين  العام نور 
وقال إن البنوك لديها مكسب مهم وهو حق عقد االجتامعات العامة 
يف توقيت العمل داعيا اىل حسن توظيف هذا الحق يف خدمة املطالب. 
العاملية وااللتفاف  الوحدة  الغريب ان  العام نعامن  الكاتب  ورشح األخ 

حول النقابة األساسية كفيل بتحقيق املكتسبات العاملية.
* أبو إبراهيم

مطالب أعوان يف البنك العربي لتونس

األخ أحمد الجزيري عضو جامعة البنوك: 

هذا ما اتفق عليه الطرف النقابي وإدارة البنك العربي التونسي
أكد األخ أحمد الجزيري عضو الجامعة العامة للبنوك واملؤسسات املالية يف ترصيح للشعب أن جلسة عمل انعقدت بني الطرف النقايب وإدارة البنك العريب التونيس لتدارس الئحة 

مهنية توجهت بها النقابة األساسية اىل اإلدارة.
وقد ضمنّ الوفد النقايب األخ أحمد الجزيري واألخ أحمد قرون عضو االتحاد الجهوي للشغل بتونس واألخ سليم طربقي كاتب عام النقابة األساسية للبنك وعدد من األعضاء. وقد تمنّ 

االتفاق خالل الجلسة عىل تفعيل 04 نقاط أساسية وهي معالجة اإلشكاليات املرتبطة بنقل املقر املركزي للمؤسسة إىل جهة البحرية.
وقد تعهنّدت اإلدارة بأن توفر وسيلة نقل )حافلة( بالنسبة إىل األعوان الذين ال ميتلكون وسائل نقل ويجدون صعوبة يف بلوغ املقرنّ الجديد كام تعهدت اإلدارة بتوفري رشوط الصحة 
وفق املعايري الدولية خاصة يف ظلنّ تخونّف األعوان من مناخ ظروف العمل يف ظلنّ الفضاء املفتوح. وبنينّ األخ الجزيري أن اإلدارة التزمت بعدم تطبيق منشور العطل الذي يدعو األعوان 

إىل استيفاء كافة عطلهم قبل موىف السنة الحالية.
وأكد الطرف اإلداري أن املنشور كان بهدف تحفيز األعوان. وطالب الطرف النقايب بحصول عدد من األعوان الذين يشغلون وظائف معينة عىل مستحقاتهم للسنتني األخريتني. كام تمنّ 
االتفاق بني الطرف النقايب والطرف اإلداري عىل عدم تطبيق نظام التقييم الجيد إالنّ بعد االتفاق مع النقابة األساسية. ورشح األخ أحمد الجزيري أن االتفاق تضمن كذلك إنهاء املناولة 

يف سنة 2022. وفرس األخ الجزيري أن الغرض من االجتامع العاميل هو عرض االتفاق عىل األعوان قصد تقييمه.
* أبو ابراهيم
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التونسية  الدولة  تخلف  يعكس  نهايته  إىل  بدايته  من   38 القانون 
وعجز نخبها الحاكمة واملحكومة يف أبهى مظاهره:

بالعرص  لها  عالقة  ال  جامعي  وتعليم  وتكوين  تدريس  منظومة   -
وبسوق الشغل وال بالواقع االقتصادي 

لدكاترة  تشغيلية  حلول  إيجاد  عن  كامل  عقد  طيلة  عاجزة  دولة   -
حال  تجد  وال  وتكوينهم،  تعليمهم  عىل  املليارات  عليا رصفت  وإطارات 

سوى أن ترصف عليهم املليارات لتشغيلهم خارج كل منطق اقتصادي
أزمات  لتغطية  سنوات   10 طيلة  الحاكمة  لنخبنا  االسهل  الطريق   -
العمومية:  واملؤسسات  الوظيفة  هو  عجزهم  وتغطية  وتخلفها  الدولة 
مناولة، بستنة، بيئة، حضائر، عفو ترشيعي عام، عائالت معوزة، تعويضات 
طالت  من  تشغيل  السياسية،  الرتضيات  الثورة،  قبل  ما  سنوات  عن 
بطالتهم. علام أن كل االحزاب والشخصيات تستسهل الوعود بالتشغيل 
مبئات اآلالف خالل االنتخابات، بطريقة مبارشة )النهضة، النداء( أو غري 
وبعد  جاهزة...إلخ(  حلولنا  موجودة،  فلوسنا  منهوبة،  ثرواتنا   ( مبارشة 

االنتخابات تستسهل عبارة »الله غالب، ما عندناش عصا سحرية«.
النتيجة: تكبيل االدارة واملؤسسات مبوظفني دون كفاءة مع منعها من 
انتداب ما تحتاجه من كفاءات، كتلة أجور تقريبا االوىل يف العامل، و200 

الف موظف عىل االقل زائدين عن الحاجة.
الكربى  أين املشاريع  الخاص؟  التنمية؟ وأين تشجيع االستثامر  فأين 
الشباب عىل خوض مغامرة  العالية؟ أين تحفيز  التشغيلية  القدرة  ذات 
املشاريع الخاصة؟ أين مرافقتهم؟ أين توجيههم؟ اين ضامنات متويلهم؟ 
الصناعات  )الفالحة،  كربى  تقليدية  تشغيلية  قطاعات  اىل  االلتفات  أين 
الذكاء  اقتصاد  يف  الشباب  انخراط  تسهيل  أين  الِحرف(؟  التقليدية، 

والتقنيات الحديثة؟ 
وبعد أن ميلؤوا بطون عرشة آالف إطار جامعي ودكتور بُوُعود يعلمون 
جيدا أنها صعبة التحقيق، يعودون ليؤكدوا مرة أخرى بأن عليهم االنتظار 

والدولة عاجزة وأن زمن املسامر يف حيط وىلىّ وانتهى. 
النتيجة الثانية: طاقات برشية معطلة، هجرة أدمغة، نقمة عىل الدولة 
والحرقة، مخدرات،  املوت  قوارب  نشاط  تزايد  بالغنب،  واملجتمع، شعور 
جرائم بشعة، عنف... يف انتظار البحث عن حلول أخرى ترقيعيىّة٬ ال يش 

تغريىّ يف تونس!
* الصحبي

القانون 38

منظومة تدريس وتكوين وتعليم جامعي ال عالقة لها 
بالعصر وبسوق الشغل  

تشغيل أصحاب الشهائد 
ممن طالت بطالتهم استحقاق  

طالت  ممن  الشهائد  أصحاب  تشغيل 
الدولة  وعىل  استحقاق..  بطالتهم 
الشهائد  بخصوص  خاصة  له  االستجابة 
مثل  الشغل  سوق  يستوعبها  ال  التي 
واالختصاصات  واللغات  االنسانية  العلوم 
ومل  الجامعي  التوجيه  إطار  املستحدثة يف 

يتجاوب معها القطاع الخاص..
عن  أو  النهضة  عن  القانون  صدر  سواء 
هل  العربة  املالئكة..  عن  أو  الشيطان.. 

نقول لهم هذا حق؟ أم »نبعثهم..«..
العايل  التعليم  وزارة  وجهته  اليل  الطالب 
يف  يرغب  كان  وهو  حلزون«  »تربية 
HEC.. ذنبه يف رقبة الدولة ومسؤوليتها..

منذ زمن بن عيل ومحاوالت تشغيل هذه 
إىل   bts مشاريع  من  تتوقف..  مل  الفئة 

آليات... إىل القانون عدد 38...
نعم لتفعيل القانون 38... وهو قابل للتفعيل مع تعديل بعض بنوده إن لزم األمر...

الوظيفة العمومية ال تعاين من الكرثة بقدر املعاناة من سوء التوزيع...
من ينفي اليوم النقص يف عدد املعلمني واألساتذة يف املناطق الداخلية؟ من ينكر النقص يف األسالك الفنية والهندسية يف اإلدارات العمومية؟ من ينكر 
النقص يف نسبة التاطري يف البلديات والواليات؟ من ينكر النقص يف املوارد البرشية يف أجهزة املراقبة االقتصادية والرتاتيب البلدية؟ من ينكر حاجة 
الدولة إىل العودة إىل االستغالل املبارش لرثواتها الطبيعية واراضيها املهملة؟ من ينكر انغالق عديد القطاعات عىل عدد محدود من املستثمرين سواء 

بسبب آلية الرتخيص أو بتعقد نظام كراسات الرشوط؟! مام تفرزه قطاعات ريعية غري محدثة ملواطن الشغل؟
* عبد الرزاق 

إىل متى يتواصل صمت رئيس 
ضدّ  تظّلمنا  على  الجمهورية 

وزارة التعليم العالي؟
* حاتم النقاطي

)جامعي وكاتب تونيس(

كنا وما زلنا من داعمي حراك 25 جويلية 2021 ال طمعا وال متلقا وال 
الفساد ولوبيات  بأن عصابة  زلنا نؤمن  ما  اننا  الحدث ذلك  ركوبا عىل 
التونسية  باالدارة  املنترشة  الريع        منطق  حكم  وقادة  االستبداد 
ومبفاصل الدولة ال ميكن ان تظل عىل حالها لذا قاومناها  مبا لنا من اميان 
وارادة. لقد دفعنا مثن مواقفنا وذلك بتصدي اإلدارة لنا بسلطة امتالكها 

للقوة التنفيذية عىل حساب سلطة القانون والحق.
السيد الرئيس

لقد حرمتنا وزارة التعليم العايل من حقنا يف مناقشة أطروحتنا للدكتوراه 
املودعة منذ جانفي 2010 باملعهد العايل للفنون الجميلة بتونس والصادر 
فيها حكم باتىّ لصالحنا تحيىّل عىل تنفيذ حيثياته الخصوم وانحرفت به 
إدارتهم إذ بلغ بها التجاوز للسلطة حد تقدميها ملعطيات مزيىّفة للجنة 
الدكتوراه يف محرض رسمي جوان 2019 لتحرمني من حق مناقشة عميل. 

السيد الرئيس 
إن وزارة التعليم العايل عمدت إىل التغطية عىل الفاسدين من الجامعيني 
واإلداريني بإرصارها املتواصل عىل تجاوز السلطة وعدم احرتامها لتطبيق 
حكم قضايئ انحرفت بحيثياته واوغلت يف تسلطها ذلك أنها رفضت يف 

ماي 2021 طلب املحكمة االدارية مبساعدتنا عىل تنفيذ الحكم.
السيد الرئيس 

لقد كنا راسلناكم يف هذا األمر وتوجهنا إليكم بأكرث من رسالة مفتوحة 
يف الصحافة املكتوبة ولكننا مل نتلقىّ أيىّ ردىّ. وإننا نتوجه من جديد لكم 
ملعالجة  ليذهب  يتجاوز شخيص  الذي  امللف  هذا  لفتح  عاجل  بطلب 
باب تجاوزات وفساد وانحرافات طالتني ومست غريي أيضا من رشفاء 
حامية  ال  الذين  من  والحقوق  املعرفة  حملة  من  التونسية  الجامعة 

ايديولوجية او جهوية أو سياسية لهم.
السيد الرئيس

لرئيستها  وصل  التي  حكومتكم  وإىل  إليكم  تبليغه  نعيد  صوتنا  هذا 
ولوزارة اإلرشاف صداه ولكن ال حراك. هو صوت يطالب حق االنتامء إىل 
دولة حملتم مرشوع مكافحة الفساد كخيار أسايس لها ولحراكها الجديد. 

تحيا تونس وال عزاء للفاسدين يف وطن يحرسه األحرار...
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* لطفي املاكني 

ستعرف املرحلة القادمة إقرار جدول زمني يتم من 
إلدخال  املستوجبة  الخطوات  مختلف  تسقيف  خالله 
تعديالت عىل النظام السيايس وهذا ما أعلن عنه الرئيس 
الوزراء  مجلس  اجتامع  عىل  إرشافه  خالل  سعيد  قيس 
وبذلك يدخل يف انجاز ما دعت إليه عديد القوى الوطنية 

الداعمة واملساندة إلجراءات 25 جويلية.
الزمني  الجدول  ذلك  ان  الوطنية  القوى  تلك  وترى 
االوىل  االسابيع  منذ  تطبيقه  يف  االنطالق  يفرتض  كان 
املدة  هذه  كل  ترك  وعدم  جويلية   25 يوم  تلت  التي 
ومزايدات  ومشاحنات  مناكفات  يف  البالد  أدخلت  التي 
العام  املشهد  إىل  العودة  تريد  التي  االطراف  بعض  من 
والتّموقع مجّددا بعد ان حسم املواطنون مسألة وجودهم 

يف السلطة ووضع حد ملنظومتهم الفاشلة.
مشاركة  أوسع  لضامن  ستعتمد  التي  اآلليات  ومن 
االستفتاء  السياسية هو  املنظومة  يف رسم خطوط اصالح 
يرنو  الذي  السيايس  املرشوع  مسار  أول  وهو  االلكرتوين 
وهنا  واسعة  مشاركة  بتمكني  الرئيس سعيد  تكريسه  إىل 
يستعملها  اآللية  هذه  أن  واملالحظون  املتابعون  يتوقّع 
سيتيح  ما  وهذا  واقتدار  وبتمكن  كبري  بشكل  الشباب 
لهذه الرشيحة التي يراهن عليها رئيس الجمهورية تقديم 
لرسم  وطموحاتها  آمالها  وكذلك  وتصوراتها  مقرتحاتها 
مستقبل البالد ذلك ان ما سيقدمونه من افكار وتطلعات 
مغايرا  سيكون  الذي  الجديد  الدستور  ضمن  ستدرج 
بعض  بشأن  قيل  وما   2014 سنة  وضع  الذي  للدستور 
أبوابه وفصوله من نقائص واخالالت ادت اىل ما آلت اليه 
وضوح  لعدم  عطالة  من  سابقة  مرحلة  يف  البالد  اوضاع 
مسائل عدة اولها صالحيات كل من رئيس الجمهورية اذ 
وهو  محدودة  الجمهورية  رئيس  صالحيات  تكون  كيف 
املنتخب مبارشة من الشعب يف حني مينح رئيس الحكومة 
انتخابه  يتم  أنه معني ومل  أكرب وأوسع يف حني  صالحيات 

عالقة  يف  خاصة  السلط  شتّتت  أخرى  فصول  اىل  اضافة 
الجهوية  االدارات  عىل  مبشاركة  املرشفة  املؤسسات  بني 
البالد  تعيشه  ما  وهذا  بالالمركزية  يُعرف  ما  او  واملحلية 
حاليا من تجاذبات جراء عدم القدرة عىل معالجة  مشاكل 

تراكم الفضالت والقاء كل طرف املسؤولية عىل غريه.
ومن هنا فإن الرئيس قيس سعيد يعترب ان املرشوع 
املشاريع  لباقي  القاطرة  سيكون  تركيزه  املزمع  السيايس 
واالصالحات بعد االطمئنان عىل ثوابت البناء الدميقراطي 
من منظوره والداعي اىل صالبة منظومة الحكم بعيدا عن 
نفق  يف  البالد  ادخلت  التي  الحزبية  التحالفات  هيمنة 
الحسابات السياسيوية وغيبت اي منجز اصالحي ينتظره 
املواطن التونيس منذ 2011 بل ان أوضاعه تدهورت عىل 
مدى عرشية وفقد الكثري من املكاسب التي ناضل لعقود 
العيش  لقمة  تأمني  هّمه  كل  ليصبح  تحقيقها  أجل  من 

واللهث وراء املواد األساسية املرتهنة لدى اللوبيات.

* الملفات الكبرى
يف  بات  انه  نقل  مل  ان  االيام  هذه  الحديث  يتواتر 
حول  تحوم  شبهات  بخصوص  واستفهامات  اسئلة  صيغة 
حد  اىل  تقع  مل  اشخاصا  او  كانت  أحزابا  االطراف  بعض 
بهم  تعلقت  الذين  من  بغريهم  مقارنة  محاكمتهم  اليوم 
شبهات ال ترتقي اىل خطورة وتشعب ما يروج عن غريهم 
سعيد  الرئيس  ان  اىل  املالحظني  اغلب  قراءات  وتذهب 
يريد ان يكون القضاء هو الفيصل عند الحسم نهائيا يف 
امللفات الكربى ومن هنا يفهم توجهه إىل إصدار مرسوم 
بذلك  واملقصود  االنتخابية  الجرائم  يف  البت  يف  الترسيع 
حصول  بخصوص  املحاسبات  محكمة  بتقرير  صدر  ما 
شبهات التمويل األجنبي من قبل كل من حركة »النهضة« 
و»قلب تونس« و»عيش تونيس« اذ ان االجراءات املعمول 
املوجبة  اآلجال  يتجاوز  قد  طويال  وقتا  تأخذ  حاليا  بها 
للمحاسبة واملعاقبة لذا فإن اصدار هذا املرسوم سيمكن 
معقول  وقت  يف  الشبهات  هذه  يف  النظر  من  القضاء 

واصدار االحكام املستوجبة والتي سيكون لها الحقا تأثري 
اثبت  حال  يف  انه  باعتبار  السيايس  املشهد  خريطة  عىل 
ستسقط  قامئات  فإن  االجنبي  التمويل  شبهات  القضاء 

وهذا سيغري من التوازنات القامئة.

* نزاهة وحيادية
وحيادية  نزاهة  عىل  املراهنة  اهمية  نفهم  هنا  من 
القضاء يف التأسيس ملجتمع عادل ومستقر وهذا ما ذكره 
رئيس الجمهورية يف مجلس الوزراء بالقول ما معنى ان اال 
وما  املحاسبات  تقرير محكمة  الجزائية يف  املحاكم  تنظر 
ان  تم وضعه من قبل مجلس ميكن  الذي  القانون  قيمة 
املفروض  القامئات ومن  العرشات من  إلغاء  بواسطة  يتم 
ان يتم النظر يف هذه القضايا بإجراءات استعجالية خاصة 
خبري  تقرير  يف  ال  محكمة  تقرير  يف  ستنظر  املحاكم  ان 
االنتخابات  إىل  بالنسبة  اليوم  حد  اىل  القضايا  ومازالت 
البلدية مل يتم النظر فيها منذ اكرث من 10 سنوات وهناك 
مسألة مهمة البّد من الرتكيز عليها وهي تجريم كّل تدخل 
يف سري القضاء ويستشّف من ذلك الكالم ان القضاء هو 
محكمة  تقرير  واولها  الكربى  امللفات  يف  سيحسم  الذي 
باستغالل  الحقا  كان  اي  يتحجج  ال  حتى  املحاسبات 

لتصفية  القضاء  توظيف  او  النفوذ 
القضاء  السياسيني الن ما سيصدره 
مسبوق  غري  بشكل  مؤثرا  سيكون 
يف املشهد السيايس وتوازناته لذلك 
ان  يعترب  سعيد  قيس  الرئيس  فان 
القضاء املستقل هو أساس التغريات 
املفرتض حصولها أولها تطهري البالد 
من الفاسدين كام تطالب األصوات 
بكافة  خروجها  منذ  املتعالية 
لذا  جويلية   25 يوم  البالد  جهات 
سيكون املرسوم املنتظر اصداره إىل 
ترسيع البت يف الجرائم االنتخابية 
رئاسة  عن  الصادرة  املراسيم  اهم 
القانونية ضد  االجراءات  لعديد  املنطلق  الجمهورية النه 
كل من يثبت قضائيا تورطهم يف عديد الشبهات والجرائم 
وال يخفى عىل املتابعني للشأن الوطني ان ما يعتربه الكثري 
الكربى مقارنة بغريها يعود  امللفات  تراخيًا يف الحسم يف 
اىل سعي الرئيس السعيد اىل عدم ترك اي فرصة للمزايدة 
عىل الخطوات التي سيتخذها مبارشة بعد ان يقول القضاء 
كلمته خاصة ان التفاؤل واالمل عادت اىل النفوس يف صدور 
احكام عادلة يف قضايا استغرقت وقتا مطوال بعد الحكم 
نقض  لطفي  مقتل  قضية  يف  املتورطني  ضد  صدر  الذي 
والتي اعتربوا احكامها بداية التأسيس ملسار القضايا التي 
ينتظر الشعب التونيس الكشف عن خفاياها بعد سنوات 
من الضبابية واالنتظار الذي ادخل الكثري من الشكوك يف 
أن يأيت اليوم الذي تزاح فيه االقنعة عن كل الذين خططوا 
ودبروا ونفذوا االغتياالت وغريها من االفعال التي يجرمها 
البالد يف مرحلة جديدة مبنية عىل  تنطلق  القانون حتى 
دون  الدميقراطية  اللعبة  مببادئ  والقبول  الوضوح  أسس 
اللجوء إىل الحيل واملخادعة واملخاتلة واملال الفاسد الذي 
ملسار  الفعلية  االنطالقة  عطلت  التي  األسباب  أول  كان 

االنتقال الدميقراطي الذي تنتظره البالد منذ عقود.

الجدول الزمني لتعديل النظام السياسي

إستفتاء إلكرتوني والحسم قضائيا يف الجرائم االنتخابية

التمديد يف آجال االعرتاض للحصول على املساعدات 
املالية الظرفية واالستثنائية

تعلن وزارة الشؤون االجتامعية أنّه تم التمديد يف آجال تقديم مطالب االعرتاض عرب املنّصة اإللكرتونية amen.social.tn للحصول عىل املساعدات 
املالية الظرفية واالستثنائية املقّدرة بـ 300د التي انطلقت الوزارة يف رصفها لفائدة عدد من العائالت املترّضرة  من جائحة كورونا وذلك بداية من يوم 

الجمعة 19 نوفمرب 2021 إىل غاية يوم الجمعة 26 نوفمرب 2021.
وتدعو الوزارة املواطنني الذين قاموا بتسجيل مطالبهم عرب املنّصة خالل الفرتة من 24 أوت إىل 24 سبتمرب 2021 والتي تّم رفضها إىل تحميل وثائق 

اإلثبات الرضورية وجوبا.
كام سيتم متكني املواطنني املعنيني بتقديم مطالب االعرتاض من الدخول إىل حساباتهم باملنصة باستعامل كلمة العبور لالطالع عىل أسباب الرفض 

وتحيني او استكامل املعطيات الخاطئة او املنقوصة )إضافة فرد أو تغيري الحالة املدنية او بيانات االتّصال(.
وتذكّر الوزارة أّن مصالحها املعنيّة ستتوىّل دراسة مطالب االعرتاض املقّدمة يف اآلجال املذكورة وإجابة املعنيني بها عرب إرساليات قصرية يف أجل 

اقصاه شهرين من تاريخ تقديم مطلب االعرتاض.

وجهت النقابة األساسية للبنك الفرنيس التونيس رسالة اىل رئيس الجمهورية 
ناشدوه فيها التدخل للحفاظ عىل مؤسستهم وعىل مواطن شغلهم.

وعربت النقابة االساسية يف الرسالة التي حصلت الشعب عىل نسخة منها، 
ووزير  املركزي  البنك  ومحافظ  الحكومة  رئيسة  اىل  ايضا  والتي وجهوها 

املالية ووزير الشؤون االجتامعية واالمني العام لالتحاد، عن حرية موظفي 
العميق بوضعية مؤسستهم ومستقبلهم املهني خاصة  البنك وانشغالهم 
بعد انتهاء برنامج االنقاذ الذي يخضع له البنك منذ شهر نوفمرب 2018 
عدم  وكذلك   2018 لسنة   48 عدد  البنوك  قانون  عليه  ينّص  ما  حسب 

حسم هيئة التحكيم الدولية النزاع القائم بني الدولة التونسية واملستثمر 
االجنبي حول البنك.

موظفو البنك أكدوا أن ال ذنب لهم يف ما آلت إليه املؤسسة وال يتحملون 
ولفتوا  اآلن،  عليه  هي  ما  إىل  وأوصلتها  عليها  تعاقبت  ادارات  سياسات 
للدولة  الرقابية  الهيئات  ُسلَط االرشاف وكل  أنهم راسلوا  إىل  يف رسالتهم 
لفتح تحقيق شامل ومدقّق لتحديد املسؤوليات وما زالوا يطالبون بفتح 
ملف البنك ملحاسبة كل طرف ضالع يف إهدار املال العام واعادة اموال 

املجموعة الوطنية.
وضامن  الكريم  العيش  يف  بحقهم  متسكهم  ونقابتهم  املوظفون  واكد 
التونسية  الرشكة  يف  ادماجهم  او  مؤسستهم  صلب  عملهم  استمرارية 
للبنك بصفتها الرشكة االم للبنك الفرنيس التونيس أو تفريقهم عىل البنوك 
التونسية كام هو منصوص عليه يف محارض جلسات وزارية سنتْي 2012 

و2015 ضامنا لقوتهم وقوت عائالتهم.
* صربي الزغيدي

وجّهوا نداء استغاثة الى رئيس الدولة: 

يناشدون  التونسي   الفرنسي  البنك  موظفو 
التدخل  للحفاظ على مواطن شغلهم 
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جندوبة: 

دعوة إىل استئناف العمل يف ديوان 
امللكية العقارية

للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  من  كل  دعا 
كافة  العقارية  امللكية  لديوان  األساسية  والنقابة  بجندوبة 
استئناف  إىل  بالجهة  للديوان  التابعني  واإلطارات  األعوان 

العمل.
وتأيت هذه الدعوة النقابية للعودة إىل العمل بهدف فسح 
املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  صالح  لألخ  املجال 
املسؤول عن قسم الدواوين واملنشآت العمومية والجامعة 

األسايس  النظام  العالقة من  النقاط  التفاوض يف  العقارية إلنهاء  وامللكية  الدولة  العدلية وأمالك  العامة ألعوان 
لديوان امللكية العقارية وعرضه عىل الحكومة للمصادقة عليه وإصداره بالرائد الرسمي يف القريب العاجل.

* صربي الزغيدي

ندوة تكوينية حول حماية 
حقوق العمّال املهاجرين 

انعقدت ندوة تكوينية يف يومها االول للمسؤولني النقابيني باالتحاد العام التونيس 
نعيمة  األخت  أشغاله  افتتحت  املهاجرين«  العامل  حقوق  »حامية  حول  للشغل 
الهاممي األمينة العامة املساعدة املكلفة بالهجرة والقضايا العربية والتي ستتواصل 
عىل مدى 3 أيام من 24 إىل 26 نوفمرب 2021 بنزل املاجستيك - تونس وذلك يف 
إطار مرشوع FAIR  & AMEM بالتعاون بني االتحاد العام التونيس للشغل -قسم 

العالقات العربية والدولية والهجرةومنظمة العمل الدولية.

مرحبا محمد خيار الدين 
ازدان فراش أمري الغريب وحرمه نادرة الكايف  مبولود بهي 

الطلعة سمياه:
محمد خيار الدين الغربي

ألف مربوك للزوجني والجدة الحنون آمنة الغريب. 
* عبد الفتاح الغريب

زغوان:

PEC وقفة احتجاجية لعمال  شركة

نّفذ عامل رشكة PEC وقفة احتجاجية مبقر مؤسستهم تعبريا منهم عىل رفضهم لتجاوزات احد املسؤولني وتكّررت العملية مع أحد 
عملة الحراسة.

ويحتج العامل عىل املسؤول الذي أراد الخروج من املؤسسة دون استظهار برتخيص املغادرة وفقا للتشاريع الجاري بها العمل وقيامه 
بترصف غري مسؤول مع الحارس قبل أن يغادر عنوة.

ورغم إعالم الرئيس املدير العام بهذا الترصف إال أن هذا األخري مل يقم بتطبيق القانون، ما اضطر العامل إىل تنفيذ وقفة احتجاجية مع 
املطالبة بتطبيق القانون دون استثناء ومحاسبة هذا املسؤول لضامن العدالة يف املعاملة واحرتام كرامة العامل.

* صربي  الزغيدي

المسعدين:
زيادة يف أجور عمال شركة KOPP TUNISIE  للمعادن

تّم إقرار زيادة يف اجور عامل رشكة KOPP TUNISIE للمعادن باملسعدين من والية سوسة بعنوان 
سنة 2021 بنسبة 7 باملائة.

كان ذلك خالل جلسة انعقدت بتاريخ 23 نوفمرب 2021 يف مقر تفقدية الشغل املحلية مبساكن بحضور 
االخ خليفة عبيد الكاتب العام املساعد االتحاد الجهوي الشغل بسوسة والطرف اإلداري.

* صربي

ندوة تكوينية للجامعة العامة 
للنفط واملواد الكيمياوية

تعقد الجامعة العامة للنفط واملواد الكيمياوية ندوة تكوينية حول:
* ادارة الخالفات والنزاعات وتطوير الحوار االجتامعي ومناخ العمل.

* انخفاض انتاج املحروقات والفسفاط األسباب والحلول.
بالحاممات  املهاري  بنزل   2021 نوفمرب  و27  و26   25 أيّام  وذلك 

الجنوبية.
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ماذا يف االتفاقات الجديدة بني 
وزيرة املالية والجامعة العامة للمالية 

والتخطيط؟
التأمت جلسة عمل يف مقر وزارة املالية بإرشاف وزيرة املالية السيدة سهام البوغديري منصيّة واألخ منعم عمرية 
األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل املسؤول عن قسم الوظيفية العمومية وحرضها أعضاء الجامعة 

العامة للتخطيط واملالية وثلة من إطارات الوزارة.
وتناولت أطراف التفاوض يف بداية اللقاء  االحتقان الذي  يشهده القطاع اثر االيقافات التي طالت بعض املوظفني 
القبّاض واملحاسبني العموميني الذين تم استدعاءهم من طرف  يف جهتي املنستري وسوسة اىل جانب عدد من 

إحدى الفرق األمنية بتونس.
وتعهدت الوزارة مبراسلة املصالح األمنية والقضائية لتوضيح الخصوصيات الفنية والتقنية لعمل هياكل الجباية 
للرتاتيب  طبقا  يتوجب  مبا  للقيام  الدولة  بنزاعات  العام  باملكلف  باالتصال  بالقيام  تعهدت  كام  واالستخالص 

والقوانني الجاري بها العمل.
العمومية  واملحاسبة  للجباية  العامة  الهيئة  ألعوان  األسايس  بالنظام  املتعلقة  األوامر  بإرسال  الوزيرة  والتزمت 
بغاية  الحكومة  رئاسة  ملصالح  واالستخالص  العمومية  واملحاسبة  للجباية  العامة  الهيئة  وبإحداث  واالستخالص 
الحامية  ووسائل  العمل  التسميات وظروف  ملفات  يف  للنظر  دورية  وعقد جلسات  الرسمي،  الرائد  يف  نرشها 

والوقاية وغريها.
كام تم االتفاق عىل عقد جلسة عمل إلعادة النظر يف املقاييس املعتمدة يف االمتحانات املهنية للرتقية واإلرساع 
العامة لألداءات لتنقية املناخ االجتامعي املرتدي. وبخصوص بقية مستحقات أعوان  بتسمية مدير عام لإلدارة 
مراقب  عند  وتحديدا  لرصفها  األخرية  املراحل  يف  أنها  التأكيد  فتّم  واالستخالص  العمومية  واملحاسبة  الجباية 

املصاريف.
السابقة، وعقد جلسة عمل لفض  االتفاقيات  بتنفيذ  الوزيرة  التبغ والوقيد فقد تعهدت  بالنسبة إىل قطاع  أما 

اإلشكاليات الخاصة باملركز الطبي للديوانة.
صربي 

المعهد الوطني لإلحصاء

تجاهل للمستحقات املالية للمباشرين وللمتقاعدين  

يشكو أعوان وإطارات املعهد الوطني لإلحصاء من تجاهل تام لعدد من مشاكلهم املهنية واالجتامعية مام 
خلق جوا من التوتر واالحتقان باملؤسسة. ويطالب األعوان واإلطارات بحسم ملف النظام األسايس الخاص بهم 

وبرصف املستحقات املالية للمتقاعدين واملبارشين.
وعلمت الشعب أنه يُنتظر عقد لقاء جهات بنقابات املعهد يف األيام القادمة.

* صربي الزغيدي

قطاع السكك الحديد يعاني من أوضاع حرجة 
جدّا، وسجّل أكثر من 900 مليار خسائر

العامة للسكك  للجامعة  العام  الكاتب  اليعقويب  العريب  كشف األخ 
الحديدية أن قطاع السكك الحديد كان مستهدفا من قبل الحكومات 
املتعاقبة وال يزال حتى من قبل الحكومة الحالية، الفتا إىل الجلسة 
التي انعقدت مع وزير النقل واللوجستيك الحايل منذ أكرث من 20 
يوما والتي مل يتفاعل فيها إىل حد اآلن مع مطلب تعيني رئيس مدير 

عام لرشكة عريقة كالرشكة الوطنية للسكك الحديدية.
كام كشف يف ترصيح للشعب أن الرشكة تعاين من عدم القدرة عىل 
تأمني السفرات والعمل وخاصة فيام يخص سالمة املسافرين بحكم 
قدم التجهيزات، فضال عن البنية التحتية املهرتئة والنقص الفادح يف 
األعوان. وأبرز أن الوضعية املالية باتت صعبة جدا وأن الرشكة تعاين 
السكة  وغلق  االعتصامات  بحكم  مليار   900 ال  فاقت  من خسائر 
السابقة، عالوة عىل سوء  املدة  الفسفاط يف  نقل  يف عالقة مبشكل 

الترصف يف املوارد البرشية وغياب الحكومة الرشيدة.
األخ العريب اليعقويب أكد أن الطرف النقايب متمّسك بإعادة هيكلة الرشكة يف أفق النهوض بها، مؤكدا أيضا 

االستعداد للدخول يف نضاالت دفاعا عىل ازدهارها ودميومتها.
إىل وزير  الجاري مراسلة  االسبوع  أول  الحديدية وّجه  للسكك  العامة  للجامعة  التنفيذي  املكتب  وكان 
الوضعية  عالوة عىل  املفّعلة  غري  االتفاقات  ملفات  للنظر يف  استعجاليه  عقد  طلبا  واللوجستيك  النقل 

الحرجة التي باتت عليها الرشكة الوطنية للسكك الحديدية ورشكة أشغال السكك الحديدية.
الحقوق  بحامية  االجتامعي  املناخ  لتحسني  انطالقة  املرتقبة  الجلسة  تكون  أن  الجامعة  مكتب  ويأمل 
ودميومة  ازدهار  أجل  من  الجامعية  املفاوضة  مصداقية  وبضامن  والعامل  لألعوان  واملعنوية  املادية 

الرشكتني املذكورتني وتقديم أجود الخدمات للمواطنني.
* صربي الزغيدي 

منزل جميل:

للمتسوغني  الرمز  فتح  الديوانة  ترفض  ملاذا 
الجدد بمؤسسة سيكوفريب ؟

التأمت  جلسة  خالل 
مبقر  املايض  االسبوع 
والية بنزرت بخصوص 
االجتامعي  الوضع 
مؤسسة  داخل 
مبنزل  سيكوفريب 
تسجيل  تّم  جميل، 
تواصل عدم فتح الرمز 
للمتسوغني  الديواين 
من  للرشكة  الجدد 
أجل استئناف نشاطها، 
مبلغ  بخالص  ومتسكها 

17 مليار بعنوان ديون متخلدة بالذمة الرشكة، ما جعل الوضع يزداد توترا واحتقانا يف أوساط العامل.
يف الجلسة أيضا، التي حرضها وفد عن النقابة األساسية واالتحاد الجهوي للشغل ببنزرت واالتحاد املحيل 
مبنزل جميل والفرع الجامعي للنسيج، تم االتفاق عىل دفع اجور الحراس بعنوان شهر نوفمرب 2021 عىل 
أن يتم اقتطاعها من معلوم الكراء، وذلك بغية تأمني حراسة املصنع. كام تّم االتفاق عىل ترحيل امللف 

ليُعرَض عىل أنظار وزارة الشؤون االجتامعية ودعوة جميع االطراف املتداخلة للتهدئة.
يُذكر أن عامل املصنع كانوا نفذوا وقفة احتجاجية يوم 3 نوفرب الجاري أمام مقر والية بنزرت، وانعقدت 
جلسة عمل مبقر الوالية للنظر يف الوضع االجتامعي واملهني للرشكة بحضور املترصف القضايئ واملتسوغ 
لألصل التجاري والوفد النقايب، وقد تّم االتفاق حينها عىل استئناف نشاط الرشكة حال الحصول عىل إذن 
يف ذلك من مصالح الديوانة وذلك بعد اسبوع وتقديم تسبقة عىل األجور للعامل حال استئناف النشاط 
اىل جاتب  خالص 50 % من االجر لفرتة البطالة الفنية )3  أشهر( إثر استئناف العمل وبعد توفر السيولة 
املالية وخالص أجور العامل املتعاقدين لشهر جوان ومنحة نهاية سنة 2020 فور حصول املترصف القضايئ 
عىل إذن بذلك من طرف القايض املتعهد مبلف املؤسسة، لكن اىل جد االن ترفض مصالح الديوانة فتح 

الرمز الديواين للمتسوغني الجدد للرشكة، ما جعل العمل متوقفا اىل اآلن.
* صربي الزغيدي
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تّم خالل ندوة دراسية حول النظام األسايس العام لإلطارات والكتّاب العاّمني 
العمومية  الوظيفة  وقسمْي  للبلديني  العامة  الجامعة  بإرشاف  بالبلديات 
نقابة  تفعيل  عىل  االتفاق  تّم  للشغل  العام  باالتحاد  القانونية  والشؤون 
كام  البلدية  باإلطارات  وتعزيزها  هيكلتها  وإعادة  للبلديات  العامني  الكتاب 
لدورها  وتثمينهم  منظمة حشاد  إىل  باالنتامء  اعتزازهم  عن  املجتمعون  عرب 
وتدين  بالقطاع  واالجتامعية  املهنية  األوضاع  تردي  والوطني مسجلني  النقايب 
خدماته وذلك جرّاء ما تشهده املجالس البلدية من تشتت وانقسامات خلّفتها 
املحاصصات السياسية ومجلة الجامعات املحلية التي صيغت وفقا إلمالءات 
حزبية وضغوط من املانحني الدوليني مام أسس لديكتاتورية رؤساء البلديات 
من  والتنصل  املحاسبة  من  اإلفالت  مبدأ  وكرّس  الحر  التدبري  غطاء  تحت 
توضيح  برضورة  املجتمعون  طالب  كام  البلدية.  لإلدارة  وتحميلها  املسؤولية 
توجهات الدولة بخصوص املسار الالمركزي وباستمرار العمل مبجلة الجامعات 
املحلية من عدمه وكذلك توضيح الهيكل الذي سيتوىل مرافقة البلديات خاصة 
بعد حذف الوزارة املكلفة بالجامعات املحلية من الرتكيبة الحكومية األخرية 
والالمركزية  املركزية  السلط  بني  التنسيق  ضعف  عّمق  مام  تعويضها  دون 
املقدمة  الخدمات  مستوى  وتدين  البلدي  العمل  سري  عىل  وأثّر  والالمحورية 

للمواطنني. 
تردي  عىل  أكد  حيث  الندوة  افتتاح  عىل  أرشف  قد  عمرية  منعم  األخ  وكان 
مراجعة  وعدم  البلديات  رؤساء  سلطات  تغّول  جرّاء  بالبلديات  األوضاع 
مجلة الجامعات املحلية يف اتجاه التوازن بني املنتخبني واإلداريني زيادة عىل 
املحاصصات الحزبية التي نخرت كل مفاصل الدولة وشتّتتها وأضعفتها. وشّدد 
االخ عمرية عىل رضورة إعادة االعتبار لدور الكتّاب العاّمني للبلديات وإسناد 
دور منظمة حشاد وااللتفاف حولها صيانة ملكاسب اعوان الدولة وموظفيها 
وحامية ملكاسب الشعب التونيس ومرافقه العامة. ومن جهته أكد االخ مكرم 
مؤّسسة  كانت  البلدية  بأن  للبلديني  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  عاميرية 
واليوم بدأت يف التشتت واالنقسام جراء تغلغل التدخل الحزيب وكذلك جرّاء 
أن  وأضاف  بالقطاع  االمور  تعقيد  من  زادت  التي  املحلية  الجامعات  مجلة 
استمرارية  تأمني  يف  للبلديات  العاّمني  الكتّاب  دور  بأهّمية  واعية  الجامعة 

العمل اإلداري ويف تعديل سطوة رؤساء البلديات وتغّول سلطاتهم.

تأطيرية  مداخالت 
ونقاشات ثرية    

مرشوع  تقديم  الندوة  خالل  تّم 
األخت  قبل  من  العام  األسايس  النظام 
الصالح  محمد  واألخ  الحنايش  بديعة 
كّل  الخبريان  استعرض  وقد  العمراين 
ملناقشتها  األسايس  النظام  فصول 
وتعديلها للصياغة النهائية وقد سجلت 
الكتّاب  دور  تفعيل  رضورة  النقاشات 
الجامعات  مجلة  ومراجعة  العاّمني 
األوضاع  تحسني  يضمن  مبا  املحلية 
املهنية واالجتامعية بالبلديات واالرتقاء 

بخدماتها وتحسني موازنتها.

إشكاليات بالجملة 
تداولت الندوة عديد اإلشكاليات التي تعوق العمل البلدي ومن بينها عدم 
مبجلة  العمل  وباستمرار  الالمركزي  املسار  بخصوص  الدولة  توجهات  وضوح 
سيتوىل  الذي  الهيكل  وضوح  عدم  إىل  إضافة  عدمه  من  املحلية  الجامعات 
من  املحلية  بالجامعات  املكلفة  الوزارة  حذف  بعد  خاصة  البلديات  مرافقة 
الرتكيبة الحكومية األخرية دون تعويضها مام عّمق ضعف التنسيق بني السلط 
املركزية والالمركزية والالمحورية وأثّر عىل سري العمل البلدي وتدين مستوى 
الخدمات املقدمة للمواطنني ومتت اإلشارة إىل ما تشهده املجالس البلدية من 
القانوين لالنعقاد مام  النصاب  السياسية وعدم توفر  تفكك نتيجة الرصاعات 
تسبب يف توقف شبه كيل ألعامل اللجان البلدية وعطل مصالح املواطنني وأثّر 
يف السري العادي لإلدارة البلدية وعكر املناخ االجتامعي داخلها. وقد أجمعت 
التدخالت عىل التهميش املمنهج ملؤسسة الكتابة العامة للبلدية منذ صدور 
املجلة يف شهر ماي 2018 بعد أن كانت متثل العمود الفقري لإلدارة البلدية 
والضامنة الستمرارية الدولة ووحدتها ودميومة املرفق العام وتطبيق القانون 
يف إطار الحياد. كام تّم التطرق إىل الوضع البيئي املرتدي واملنذر بالخطر يف 
عديد املصبّات املراقبة والبالغ عددها 11 مصبّا والتي تعاين كلها من إشكاليات 
ستؤدي بها للغلق عىل غرار مصب عقارب وبرج شاكري مام سيخلف كوارث 
الوطنية  والوكالة  الدولة  تحرك  وعدم  البدائل  غياب  استمرار  حال  يف  بيئية 
للترصف يف النفايات لحلحلة االوضاع وبناء اسرتاتيجية تشاركية مع البلديات 
عىل  تتوفر  ال  والية   13 ان  إىل  التدخالت  أشارت  كام  النفايات  موضوع  يف 
املطالبة يف هذا  الفضالت عشوائيا وقد متت  بها  ترمى  مصبّات مراقبة وإمنا 
الصدد مبراجعة شاملة للمنظومة القانونية واملؤسساتية للترصف يف النفايات 
مبا يسمح بإحداث وكاالت بلدية للترصف يف النفايات طبقا ملقتضيات الفصل 
الرضورية  والبرشية  املالية  املوارد  وإحالة  املحلية  الجامعات  مجلة  من   81
التصورات  مختلف  يف  البلديات  قطاع  مع  تشاركية  مقاربة  اعتامد  وكذلك 

والربامج والسياسات املتعلقة بالبيئة والترصف يف النفايات.

مطالب عاجلة 
الوضع  من  البلدي  املرفق  إلنقاذ  املطالب  أهّم  ضّمنته  بيانا  الندوة  أصدرت 
املرتدي الذي يعيشه داعية الحكومة إىل النأي باإلدارة البلدية عن التجاذبات 
مرافقة  سيتوىل  الذي  الهيكل  ببيان  واإلرساع  حيادها  وتكريس  السياسية 

املكلفة  الوزارة  حذف  بعد  البلديات 
حسن  يضمن  مبا  املحلية  بالشؤون 
التنسيق بني مختلف الهياكل املتدخلة 
مجلة  ومراجعة  البلدي  الشأن  يف 
املحلية مبا يضمن مالءمتها  الجامعات 

مع واقع العمل البلدي.
االتفاقيات  بتفعيل  البيان  طالب  كام 
منها  وخاصة  الحكومة  مع  املربمة 
العام  األسايس  النظام  بإصدار  املتعلّقة 
ميكن  التي  االمتيازات  وكل  للبلديني 
الخصوصية  أن تسند مبقتضاه واملنحة 
وإعادة النظر يف األمر املتعلق بالحراك 
الوظيفي وإصدار األمر املتعلق باليوم 
الوطني للعون البلدي وتفعيل مقتضيات األمر 1143 املتعلق بضبط رشوط 
أمر  وإصدار  املحلية   والجامعات  الدولة  أعوان  توظيف  إعادة  وإجراءات 
خاص يضبط قواعد ورشوط احرتام مقتضيات الصحة والسالمة املهنية وطالب 
املجتمعون برضورة إفراد مؤسسة الكتابة العامة للبلدية بقسم صلب مجلة 
الجامعات املحلية لتمكينها من الصالحيات التي متكنها من القيام بدورها عىل 
أفضل وجه وكذلك إفراد الجامعات املحلية بقانون انتخايّب خاص مبا يضمن 

حسن تسيريها واستقرارها.

تعزيز موارد البلديات وتحسين موازناتها 
أكد املجتمعون رضورة تفعيل دور الدولة يف مرافقة البلديات وتعزيز مواردها 
املالية التي تأثرت بشكل كبري نتيجة الجائحة الصحية وعدم االستقرار السيايس 
وعزوف املواطن عن أداء واجبه الجبايئ وذلك من خالل إقرار إجراءات مالية 
ودعوة   2022 لسنة  املالية  قانون  إعداد  مبناسبة  البلديات  لفائدة  استثنائية 
املوارد  استخالص  يف  بدورها  للقيام  املالية(  )القباضات  املالية  وزارة  مصالح 
املحلية  الجامعات  الفصل 154 من مجلة  للبلدية وتطبيق مقتضيات  املالية 
وغري  املثقلة  الجبائية  الديون  مبلغ  بنصف  تقدر  تسبقة  بتحويل  املتعلق 

املستخلصة.
كام متّت املطالبة مبراجعة مجلة الجباية املحلية وتحويل موارد البلديات من 
صندوق دعم الالمركزية والتعديل والتسوية والتضامن بني الجامعات املحلية 
الدولة  مساعدة  وجوب  عىل  املتدخلون  وشدد  القانونية،  اآلجال  ويف  سنويا 
للبلديات التي تشهد ارتفاعا كبريا يف  مؤرش التأجري ملجابهة نفقاتها الوجوبية 
إىل حني تحسن توازناتها املالية مع اقرتاح تخصيص نسبة منه موارد صندوق 

مقاومة التلّوث لفائدة البلديات لدعم مجهودات النظافة.

األخ حفيظ في االختتام 
أرشف األخ حفيظ حفيظ االمني العام املساعد فعاليات اختتام الندوة الدراسية 
حيث أكد أهمية دور الكتاب العامني للبلديات ووجوب إعادة االعتبار لهم 
عن  العام  املرفق  ولحياد  االدارة  الستمرارية  الّضامنني  بوصفهم  وهيكلتهم 
ولسلك  للجامعة  القانونية  الشؤون  قسم  دعم  مجددا  السياسية  التجاذبات 
يف  واملحوري  الحيوي  دورهم  الستعادة  البلدية  واإلطارات  العاّمني  الكتّاب 

القطاع.
* نرص الدين السايس   

الكتّاب العامّون للبلديات وإطارتها

اعتزاز باالنتماء إىل االتحاد وحرص على تفعيل تمثيليتهم النقابية 

بالغ االتحاد الجهوي للشغل بأريانة
تقرر عقد  أنه  بأريانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
السبت، 27  يوم  بأريانة وذلك  العامل  للشباب  الجهوي  املكتب  مؤمتر 
االتحاد  بدار   )09( صباحا  التاسعة  الساعة  من  بداية   2021 نوفمرب 

الجهوي.
الرشوط  فيه  تتوفر  ممن  النقايب  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كل  فعىل 
التقدم  الداخيل  النظام  من   )172( بالفصل  عليها  املنصوص  القانونية 

مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل.
الهاتف  ورقم  النقابية  الصفة  املطلب  يتضمن  ان  يجب  مالحظة:   *

الجوال.

مؤتمر املرأة العاملة
تقرر عقد  أنه  بأريانة  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يعلم 
 27 السبت،  يوم  وذلك  بأريانة  العاملة  للمرأة  الجهوي  املكتب  مؤمتر 
االتحاد  بدار   )09( صباحا  التاسعة  الساعة  من  بداية   2021 نوفمرب 

الجهوي.
الرشوط  فيها  تتوفر  ممن  النقايب  للمكتب  الرتشح  يف  راغبة  كل  فعىل 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  باسم  ترشح  مبطلب  التقدم  القانونية 

للشغل.
يكون الرتشح لعضوية املكتب الجهوي للمرأة العاملة من بني املسؤوالت 

النقابيات بالجهة.
الهاتف  ورقم  النقابية  الصفة  املطلب  يتضمن  ان  يجب  مالحظة:   *

الجوال.
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ادارة  بني  الهام  باالتفاق  انطلق  كبريا  نقابيا  املنستري حراكا  شهدت 
األخ  االساسية بحضور  والنقابة  »الكرتونيك«  االملانية  ر  مؤسسة ب س 
عبد  واالخ  باملنستري  للشغل  الجهوي  االتحاد  عام  كاتب  يوسف  سعيد 
جهة  من  املعادن  لجامعة  املساعد  العام  الكاتب  العرفاوي  العزيز 
النقابة  عام  كاتب  زقية  حلمي  األخ  جانب  اىل  املؤسسة  عىل  والقامئني 
الطرفني  من  والحزم  الجدية  من  اجواء  وسط  وزمالئه...  االساسية 
االجتامعي واالداري مل يفسدا للود قضية حيث كانت مخرجات الجلسة 
وعىل  الطرفني  انتظارات  مستوى  يف  املؤسسة  مقر  يف  انعقدت  التي 
مستوى النقاط املطروحة والتي تعلقت اوالها بالزيادة يف االجور بنسبة 
12٪ يف االجر االسايس والتي اجل الحسم فيها اىل موعد قريب يف انتظار 
تفاعل االدارة املركزية للمؤسسة االم واملتواجدة يف الخارج واما النقطة 
الثانية فتتعلق بالتصنيف املهني وتم االتفاق عىل اعداد املرشوع بصفة 
تشاركية بني االدارة والنقابة عىل ان يكون ذلك محور جلسة خاصة تعقد 

يف ادىن اآلجال للغرض.
نقطة  تشكل  التي  السنوية  بالعطل  فتعلقت  الثالثة  النقطة  وأما   
العامل ماماّ حتم االتفاق عىل ضبط برمجة سنوية  قلق وتربم من قبل 
 2022 سنة  من  بداية  السنوية  العطلة  بخصوص  العامل  ملستحقات 
عىل  وأمىض  بل  االداري  الطرف  التزم  فقد  الحالية  للسنة  بالنسبة  أما 
ضبط قامئات من طرف االدارة والنقابة ملن مازالوا مل يتمتعوا بعطلهم 

ومتتيعهم بها متى أرادوا ذلك..
* قلق »البلدية«

صفوف  يف  متلمل  قابلة  املعادن  قطاع  يف  واالتفاق  الوفاق  هذا 
التي  البلديني  »البلديني« او عىل االقل هذا ما ملسناه يف ندوة اطارات 
االخ  وترأسها  الجامعي  الفرع  من  بدعوة  املايض  الخميس  انعقدت 
للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  الجديدي عضو  الكريم  عبد 

الزغيدي فضال  االخ عامد  العامة يف شخص  الجامعة  باملنستري وحضور 
عن االخوة حمدي بزيوش كاتب عام الفرع الجامعي والكتاب العامني 

للنقابات االساسية.
م عديد املعطيات العامة  افتتح االشغال االخ عبد الكريم الذي قداّ
متخض  وما  والحكومي  النقايب  الوفدين  بني  اللقاء  مبجريات  لالعالم 
آالف  ستة  وترسيم  املضمون  االدىن  االجر  مراجعة  عىل  اتفاق  من  عنه 
االخ  أكد  كام  السابقة  االتفاقيات  وتفعيل  الحضائر  عامل  من   )6000(
عبد الكريم عىل الهيكلة واالحاطة بهذا السلك بعد ان بلغ عدد النقابات 
ُصلْبُه الثالثني نقابة )30( عىل 31 بلدية وهو ما يشجع عىل مزيد تراصاّ 
خالل  من  تجىل  الذي  العاميل  والتضامن  النقابية  والوحدة  الصفوف 
عديد التدخالت املعربة عن مشاغل ابناء القطاع ومنها التكوين النقايب 
بتفعيل  واملطالبة  املحلية  الجامعات  مجلة  والغاء  العاميل  والتثقيف 

االتفاقيات واملطالب املتعلقة اساسا بـ:
ـ القانون االسايس الخاص بالبلديات

ـ املنحة الخصوصية
حسب  االعوان  توظيف  باعادة  املتعلق   93/11 االمر  تفعيل  ـ 

الشهائد العلمية.
ـ التعجيل بصدور املدونة املهنية الخاصة بالعملة.

* يف الصحة 
للمستشفى  االساسية  النقابة  مؤمتر  انعقد  طويل  يوم  امتداد  عىل 
الجديدي  الكريم  عبد  االخ  برئاسة  باملنستري  بورقيبة  فطومة  الجامعي 
خالد  واالخ  العيادي  نهلة  االخت  التنفيذي  املكتب  عضوي  وحضور 
والتنافس  والشفافية  الدميقراطية  سادتها  أجواء  يف  وذلك  العيادي... 

النزيه.
* حمدة الزبادي

إن االطارات النقابية لقطاع البلديني بجهة املنستري املجتمعون يوم 
عضو  الجديدي  الكريم  عبد  األخ  بإرشاف   2021 نوفمرب   18 الخميس 
املكتب التنفيذي املسؤول عن النظام الداخيل باالتحاد الجهوي للشغل 
للبلديني  الجامعي  والفرع  للبلديني  العامة  الجامعة  وبحضور  باملنستري 

باملنستري وإثر استكامل هيكلة النقابات األساسية بالجهة.
نعرب عن:

* ـ اعتزازنا مبنظمتنا العريقة االتحاد العام التونيس للشغل كمنظمة 

وطنية مستقلة وعىل رأسها االمني العام نور الدين الطبويب.
*ـ  تعازينا الحارة لعائالت شهداء الواجب ولكل االرسة النقابية عامة

ونطالب بـ:
01 ـ تعليق العمل مبجلة الجامعات املحلية وإلغاء الحكم املحيل.

02 ـ تفعيل االتفاقيات املربمة مع الحكومات السابقة وتفعيلها.
03 ـ احرتام املناشري املتعلقة بالصحة والسالمة املهنية وتكوين لجان 

محلية تسهر عىل تطبيقها.

الئحة عامة يف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري

قلق البلديني وأمل يف املعادن يف املنستري

العامة  الجامعة  يف  الجماعية  املفاوضة 
للنسيج واملالبس واألحذية والجلود

واألحذية  والجلود  واملالبس  للناّسيج  العامة  الجامعة  تنظم 
ندوة تكوينية تدريبية تحت عنوان: »املفاوضة الجامعية« وذلك 
بالتعاون مع االتحاد الدويل للصناعات ومنظاّمة فريديريك إيبارت 
ـ 27  ـ 26  أيام 25  الشاملية وذلك  الحاممات  املنار  بنزل  وذلك 

نوفمرب 2021.

مؤسسة  يف  عمل  جلسة 
تجهيز الطريان بنب عروس

مؤسسة  داخل  االجتامعي  املناخ  لتنقية  عمل  جلسة  انعقدت 
تجهيز الطريان SEA بحضور  األخ نجيب املربويك الكاتب العام 
األساسية  النقابة  وأعضاء  عروس  بني  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
للمؤسسة والطرف اإلداري. وقد تماّ اإلتفاق عىل منحة تشجيعية 

سنتان دون توقف العمل ودون حادث شغل.

تعزية ومواساة
العام  الكاتب  نويرة  سمري  األخ  والدة  ربها  جوار  إىل  انتقلت 
للنقابة األساسية للصحة بطبلبة واألخ محسن نويرة عضو النقابة 
األساسية لعملة الرتبية بطبلبة وإثر ذلك يتقدم املكتب التنفيذي 
لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري بأحراّ التعازي راجني من املوىل 
عزاّ وجلاّ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فراديس 

جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.

انعقدت جلسة عمل بني وفد من االتحاد العام التونيس للشغل يرأسه 
األخ منعم عمرية األمني العام املساعد املسؤول عن الوظيفة العمومية 
الدولة  العدل وأمالك  العامة العوان وزارة  للجامعة  التنفيذي  واملكتب 
جهة  من  بوقرة  حافظ  األخ  العام  الكاتب  يتقدمه  العقارية  وامللكية 

والسيدة ليىل جفال وزيرة العدل من جهة ثانية. 
اإلرشاف عىل  بتقلاّدها منصب  الوزيرة  السيدة  تهنئة  باملناسبة  تم  وقد 
وزارة العدل والتمني لها بالنجاح يف مهامها كام أعرب الوفد النقايب عن 
أمله يف مزيد تعزيز الرشاكة والتعاون مع الوزارة من أجل إنجاح برامج 

التطوير واالصالح التي تعتزم القيام بها يف املرفق العديل. 
من  عدد  تناول  طيبة، عىل  أجواء  دارت يف  التي  الجلسة  وتركزت  هذا 
املسائل املهنية الخاصة بأعوان العدلية وكتبة املحاكم ال سيام ما اتصل 
يف  الحاصلة  باالتفاقات  املتعلقة  األوامر  استصدار  يف  بالترسيع  منها 
زائد  خمسة  جلسات  يف  طرحها  تماّ  التي  االتفاقات  وخصوصا  املجال، 

خمسة واملضمنة يف محرض اتفاق 6 فيفري 2021.

كام تماّ أيضا خالل اللقاء 
التأكيد عىل أولوية دعم 
البرشي  العنرص  وتعزيز 
املحاكم  يف  العامل 
الحاصل  النقص  لتفادي 
يف عدد الكتبة واألعوان.

وزيرة  السيدة  وأكدت 
الدور  أهمية  العدل 
سلك  به  يضطلع  الذي 
العدلية  وأعوان  الكتبة 
يف  أصنافهم  بكافة 

لألعوان  املادية  الظروف  تحسني  اعتبار  عىل  دة  مشداّ العدالة،  مرفق 
وظروف عملهم باملحاكم من أوكد أولويات عمل الوزارة. وذلك يف إطار 
اجتامعي  مناخ  وبناء  تشاريك  متشٍّ  إلنجاح  واستعدادها  الوزارة  انفتاح 

سليم يعود بالفائدة عىل جودة العدالة.
تعقد يف  توجيه طلب جلسة عمل  االتفاق عىل  تماّ  الجلسة  ويف ختام 

أقرب اآلجال للنظر يف كافة مطالب األعوان بجميع أسالكهم.

في وزارة العدل 

مطالب القطاع على طاولة الوزيرة
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باتت الحاجة متأكدة لتهدئة تنزع ما يظهر بأكرث من جهة وقطاع 
فيها ولعل من اهم  التحكم  يتطور إىل مراحل يصعب  احتقان قد  من 
بني  ايام  منذ  عقد  الذي  االجتامع  االتجاه  هذا  التي متت يف  الخطوات 
الرغبة  بدت  اذ  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  وقيادة  الحكومة  رئاسة 
العالقة  امللفات  النقاش ومعالجة  الحكومة يف فتح باب  جلية من قبل 
وتهدئة  النفوس  عىل  االرتياح  من  الكثري  ادخل  ما  وهو  عليها  واملتفق 
الهواجس التي استبّدت بها يف فرتة ماضية كون الحكومة الجديدة قد 

تتنصل او متاطل وال تظهر النوايا الحسنة.
والحاجة التي أرشنا اليها للتهدئة تعود إىل الخشية من كون املرتبصني 
واملركزية  الحكومة  اجتامع  إىل  بارتياح  ينظرون  ال  االجتامعية  بالسلم 
ندخل  أنّنا  االضطرابات خاصة  إلثارة  معلومة  أصبحت  لغايات  النقابية 
بارتفاع  تاريخيا  فرتة معروفة  الحالية وهي  السنة  االخرية من  االيام  يف 
يرونه  ملا  باالستجابة  للمطالبة  الشارع  إىل  والخروج  االحتقان  منسوب 

أولويات مل يعد الوقت يسمح بالتغافل عنها.
وبقدر االقرار بأن االنتظارات الشعبية هي بحجم ما حصل يوم 25 
جويلية من حركة تصحيحية لعرشية فاشلة طغت عليها عقلية مغانم 
الجديدة  الحكومة  منح  فإن  املختلفة  مواقعها  يف  والتمرتس  السلطة 
املزيد من الوقت امر مستوجب حتى ترتب أولوياتها بعيدا عن الترسع 
ايجاد  دون  املحتجني  ود  كسب  اجل  من  الواهية  الوعود  يف  واالفراط 
ايجاد  او  التربير  يعني  ال  املطلوب  واإلمهال  ملشاكلهم.  حقيقية  حلول 
املسوغات ألن مسار املشاورات قد انطلق منذ اجتامع رئاسة الحكومة 
الحلول  االشكاالت وقدمت كل  أغلب  إذ طرحت  الشغل  اتحاد  بقيادة 
السابقة  لالتفاقيات  تفعيل  من  القادمة  األيام  ستبينه  ما  وهو  املمكنة 
لذا فإن الحكومة ستتمتّع مبهلة املائة يوم التي متنح ألغلب الحكومات 
للتقييم  جاهزة  املهلة  تلك  بعد  لتكون  ملهامها  تسلمها  عند  العامل  يف 

واملحاسبة ان لزم االمر.
ثقيلة  بودّن  حكومة  ورثتها  التي  الرتكة  بأن  التذكري  هنا  يغيب  وال 
تنئ  التي  اوزارها  من  للتخفيف  صادقة  ورغبة  وصربا  جهدا  تتطلب 
الحزبية  التحالفات  والجهات الن  واملؤسسات  القطاعات  اغلب  بسببها 
زادت من  بل  امللفات  تفتح  مل  املتعاقبة  الحكومات  التي هيمنت عىل 
يف  السياسية  الرغبة  توفّر  دون  املعّوقات  لترتاكم  تكبدها  التي  االغالل 
تجاوزها وهنا نؤكد أن أّي منجز ال تتوفر له الرغبة السياسة هو اىل زوال 
وهذا ما كان خالل العرشية املاضية حني انحرصت الرغبة السياسية يف 
جني املغانم والرتويج لخطاب زائف عن خدمة الصالح العام. والخطاب 
ذاته الذي تتقنه الطبقة الحاكمة خالل العرشية الفاشلة تعيد صياغته 
معالجة  يف  بعيدا  الذهاب  عىل  الجديدة  الحكومة  قدرة  يف  بالتشكيك 
الفاشلة  الطبقة  تلك  ونعني  انها  واملفارقة  ورثتها  التي  الثقيلة  الرتكة 
تستهني بكامل املدة الزمنية التي جثمت خاللها عىل السلطة مع عجزها 
الذي أقرَّ به اقرب املقّربني منها يف املقابل تعترب االشهر املعدودة منذ 
25 جويلية دهرا من الزمن وتستغرب عدم تحقيق اي منجز وعدم ترك 
اي مناسبة الثارة بعض الظواهر التي تثري القلق يف النفوس الباحثة عن 
املعيشة  تكاليف  ارتفاع  ظل  االتعاب يف  بعض  ولو  عنها  يزيح  متنفس 
وتأخر اتخاذ القرارات يف ملفات عديدة يرى اغلب املواطنني انه ال مجال 
ملزيد تأخري فتحها وهذا ما كشفت عنه االحكام املعلنة منذ ايام يف قضية 
لطفي نقض والتي اعتربوها بداية ملسار يجب ان يزيح الغموض الذي 
لديه  ان اصبحت  بعد  العام  الرأي  مازال يلف غريها من قضايا تشغل 
االخرية  الفرصة  يكون  قد  25 جويلية  لـ  التصحيحي  املسار  قناعة كون 
الماطة اللثام عىل الوجوه املتخفية التي تحرك الكثري من الخيوط لذلك 
الخطوة  تلك  عىل  لالقدام  االنتظار  فرتة  ان  العام(  الرأي  )ونقصد  يرى 

طالت وقد تأخذ معها ما تبقى من امل يف تحقيقها.
باملحصلة فإن مرتكزات ضامن مرحلة من التهدئة تبقى رهينة النوايا 
الصادقة والعزائم التي ال تفرت امام ما سيعرتضها من محاوالت االحباط 
والتشكيك يف تحقيق اي منجز وال نعتقد ان ذلك يغيب عن الحكومة 
الجديدة وهي تعاين منذ يومها االول من أساليب االحباط وتضخيم ما 
الرتكة  بحجم  اصحابها  لعلم  مفهوم  أمر  )وهذا  صعوبات  من  ينتظرها 
التي خلفوها بعد عرشية الفشل( مع ظهور مستجدات اخرى يتمنون ان 
تعوق اي نجاح يزيد من نسبة املقبولية لهذه الحكومة لدى الرأي العام.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

يحجَّر عليها جمع األموال ولكنْ...!
أين تنشط الجمعيات

اىل  تونس  يف  الناشطة  للجمعيات  الجميل  العدد  ارتفع 
23676 جمعية إىل غاية 10 نوفمرب 2020 حسب مركز اإلعالم 
والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات، التابع لرئاسة 

الحكومة. 
الجمعيات  هذه  من  عدد  أكرب  تونس  والية  وتحتضن 
ب4767 جمعية تليها والية صفاقس بـ 1821 جمعية فوالية 
نابل بـ 1425 جمعية ثم والية أريانة بـ 1210 ووالية سوسة 

1194 ثم والية مدنني ب 1045 جمعية.
والفني  الثقايف  النشاط  ذات  الجمعيات  استأثرت  وقد 
بالنصيب األوفر من مجموع الجمعيات بنسبة 19,74 باملائة 
)4670 جمعية(، تليها الجمعيات الناشطة باملجال املدريس بـ 
19,41 باملائة )4593 جمعية(، ثم الجمعيات الرياضية بنسبة 

12,18 باملائة )2881 جمعية(.
كام استحوذت الجمعيات الخريية واالجتامعية عىل حصة 
هاّمة صلب املشهد الجمعيايت يف تونس بنسبة 11,17 باملائة 
التنموي  النشاط  ذات  الجمعيات  تليها  جمعية(،   2643(
العلمية  الجمعيات  ثم  جمعية(   2457( باملائة   10,38 بـ 

جمعية(،   1775( باملائة   7,5 بنسبة 
 1321( باملائة   5,58 بـ  والوداديات 

جمعية(.
ويف املقابل كان الحضور يف املشهد 
الجمعيايت أقل بالنسبة إىل الجمعيات 
جمعية(   599( البيئي  النشاط  ذات 
والحقوقي  جمعية(   405( والشبايب 
الناشطة  والجمعيات  جمعية(   393(
جمعية(   314( الطفولة  مجال  يف 
الصغرى  للقروض  املانحة  والجمعيات 

)304 جمعية(.
األجنبية  الجمعيات  عدد  وبلغ 

الناشطة يف تونس 200 جمعية، منها 155 جمعية مقرها يف 
بقية  تتوزع  فيام  أريانة  والية  يف  جمعية  و14  تونس  والية 

الجمعيات األجنبية عىل واليات أخرى.
 14 ثورة  منذ  تونس طفرة  الجمعيات يف  تأسيس  وشهد 
نظام  عىل  واالعتامد  الرتخيص  نظام  إلغاء  وعقب  جانفي 
 88 اإلعالم لدى مصالح رئاسة الحكومة وفقا للمرسوم عدد 
لسنة 2011 املتعلق بتنظيم الجمعيات والذي يضمن فصله 
إليها والنشاط يف  الجمعيات واالنضامم  األول حرية تأسيس 

اطارها.
يف  تحرتم  أن  الجمعيات  عىل  املرسوم  هذا  ويشرتط 

القانون  دولة  مبادئ  ومتويلها  نشاطها  ويف  األسايس  نظامها 
وحقوق  واملساواة  والشفافية  والتعددية  والدميقراطية 
اإلنسان، وأن تنأى بنفسها عن الدعوة إىل العنف والكراهية 

والتعصب والتمييز عىل أسس دينية أو جنسية أو جهوية.
ويف املقابل يحجر عىل الجمعيات أن تجمع األموال لدعم 
أحزاب سياسية أو مرشحني مستقلني إىل انتخابات وطنية أو 

جهوية أو محلية أو أن تقدم الدعم املادي لهم.
متويل  نتائج  حول  املحاسبات  محكمة  تقرير  أثار  وقد 
ألوانها  السابقة  الرئاسية  لالنتخابات  االنتخابية  الحمالت 
األحزاب  مالية  ومراقبة   2019 لسنة  الترشيعية  واالنتخابات 
يتعلق  عديدة،  تجاوزات  من  كشفه  ما  بسبب  واسعا  جدال 
جزء منها باستغالل مرتشح للرئاسية أنشطة إحدى الجمعيات 

يف حملته االنتخابية.
كام أشار جانب من التقرير إىل محدودية آليات الرقابة 
عىل الحمالت االنتخابية مقرا بوجود آليات جديدة للدعاية 
والتمويل املقنع من قبل الجمعيات التي يسمح لها القانون 
بتلقي هبات وتربعات ومتويالت أجنبية معلومة املصدر، يف 
القانون حصول األحزاب عىل  وقت مينع 

متويالت أجنبية.
للجمعيات  األجنبي  الدعم  واكتىس 
تطور  خالل  من  خاصة  متنامية  أهمية 
من  إليها  املوجهة  األجنبية  التمويالت 
4,7 مليون دينار خالل سنة 2012 إىل 21 
مليون دينار سنة 2015 واىل 24,5 مليون 
دينار خالل سنة 2016، و37 مليون دينار 
سنة  من  األوىل  السبعة  األشهر  خالل 
املحاسبات  محكمة  تقرير  وفق   ،2019

األخري.
استغالل  من  مراقبون  حّذر  وطاملا 
بعض  ألنشطة  لالنتخابات  واملرتشحني  األحزاب  بعض 
الجمعيات لالستفادة من التمويل األجنبي يف ظل محدودية 
آليات الرقابة أو االستفادة من نشاطاتها يف تقديم مساعدات 
ألوانها  سابقة  مقنعة  انتخابية  بحمالت  للقيام  اجتامعية 

لفائدة بعض املرشحني.
وما يزال الجدل حول الخروقات الحاصلة يف االنتخابات 
األحزاب  من  مجموعة  أعلنت  حيث  الحرب  يسيل  املاضية 
والشخصيات، عزمها تقديم قضية عدلية لتتبع كل املخالفني 
وإنارة الرأي العام بكل املعطيات اإلضافية بخصوص ما جاء 

يف تقرير محكمة املحاسبات.

37 مليار
 في 7 أشهر 

لتمويالت
خارجية

النوايا الحسنة...
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 وينّص دستور الجمهورية التونسية الصادر يف 27 جانفي لسنة 2014 يف 
فصله الخامس والثالثون عىل أّن حرية تكوين الجمعيات مضمونة وعىل أن 
تلتزم الجمعيات يف أنظمتها األساسية ويف أنشطتها بأحكام الدستور والقانون 
وبالشفافية املالية ونبذ العنف. واعترب مخطط التنمية للفرتة 2016-2020)2( 
الوطني  املجهود  ملؤازرة  بذاته ورشيكا هاما  قامئا  قطاعا  الجمعيايت  النسيج 
الرامي إىل تجذير قيم املواطنة وتأمني انخراط مختلف الرشائح االجتامعية يف 

املسار التنموي وتحقيق توازن تنموي بني الجهات.
وشهدت الفرتة املمتدة من 2011 إىل 2020 إحداث أكرث من 13 ألف 
جمعية جديدة بلغت ذروتها خالل سنتي 2011 و2012 بإحداث عىل التوايل 
2088 و2868 جمعية لريتفع بذلك عدد الجمعيات بتاريخ 10 مارس 2020 

إىل 23320 جمعية.
ويعترب التمويل األجنبي أحد مصادر الدعم املتاحة للجمعيات مبوجب 
املرسوم عدد 88  لسنة 2011 سالف الذكر، إذ باإلضافة إىل تعدد مصادره 
تتعدد  ودولية،  إقليمية  وهيئات  ومنظامت  ومؤسسات  دول  من  املتأتية 
املبارش  الدعم  توجيه  من خالل  سواء  والتمويل  الدعم  هذا  أساليب  كذلك 
للجمعيات دون املرور بالهياكل العمومية أو يف إطار اتفاقيات تعاون دويل 
املانحة  والجهات  التونسية  الدولة  بني  للتعاون مربمة  إطارية  أو مخططات 
لتمويل برامج تنصهر ضمنها مشاريع أو أنشطة يُعهد تنفيذها كليا أو جزئيا 
لجمعيات معيّنة مقابل حصولها عىل مبالغ مالية ترصف لها من قبل املمول 

وفق مقتضيات االتفاقيات املذكورة.
وترمي املهمة الرقابية التي تناولت الدعم املايل األجنبي الذي انتفعت به 
الجمعيات يف إطار اتفاقيات تعاون دويل أبرمتها الدولة التونسية مع رشكائها 
النظر يف مدى وجود نظام معلومات  بصفة ثنائية أو متعددة األطراف إىل 
بيانات  توفري  خالل  من  التمويالت  من  الصنف  هذا  عىل  الشفافية  يضفي 
دقيقة وشاملة وحينية حولها ويف مدى إحكام برمجة برامج التعاون الدويل 
الجمعيات يف  توفق  فيها ومدى  والترصف  الجمعيات  بتمويل  العالقة  ذات 

تنفيذ ما عهد لها به مبا يضمن تحقيق األهداف املرجوة منها.
العالقة  ذات  الدويل  التعاون  ومشاريع  برامج  الرقابية  الفرتة  وتغطي 
بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ أنشطتها خاصة خالل الفرتة 2015-2019. 

أحكام الفصلين 13 و153
من  و153   13 الفصلني  أحكام  تفعيل  إطار  يف  الرقابية  املهمة  تندرج 
2019 واملتعلّق  أفريل   30 املؤرخ يف   2019 41 لسنة  األسايس عدد  القانون 
مبحكمة املحاسبات والذي تتوىل مبقتضاهام املحكمة تقدير نتائج املساعدة 
االقتصادية أو املالية مهام كان شكلها التي متنحها الدولة للجمعيات والتي 
تكتيس عىل األخّص شكل منحة أو إعفاء جبايئ أو اختصاص أو ضامن فضال 
عن التأكد من مدى مطابقة املنح لألحكام القانونية ومن مدى استخدامها 
يف األغراض املخصصة لها وفقا ملتطلبات حسن الترصف باعتبار أّن التمويالت 
التي ترصف لفائدة الجمعيات يف إطار برامج التعاون الدويل متثّل يف الواقع 
هبات لفائدة الدولة التونسية التي تسهر عىل تنفيذها ومتابعتها أساسا من 

خالل عضويتها للهياكل املحدثة لقيادة الربامج والترصف فيها.
املتدخلة يف  العمومية  الهياكل  أهم  امليدانية  الرقابية  األعامل  وشملت 
تنظيم قطاع الجمعيات ويف مسار إبرام اتفاقيات التعاون الدويل ذات العالقة 
الحكومة  رئاسة  أساسا يف  واملتمثّلة  وتنفيذها ومتابعتها  الجمعيات  بتمويل 
اإلعالم  ومركز  الخارجية  الشؤون  ووزارة  الدويل  بالتعاون  املكلّفة  والوزارة 
والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إضافة إىل الوزارات القطاعية 
املكلّفة باملرأة وبالشؤون الثقافية وبالفالحة والصيد البحري واملوارد املائية 
بناء عىل  التي ترشف عليها  الدويل  التعاون  برامج  انتقاء  وبالبيئة والتي تم 
تحّصلت  التي  والتمويالت  تنفيذها  الجمعيات يف  إىل  املوكول  الدور  أهمية 

عليها يف الغرض.

كام تم الحصول عىل معطيات من البنك املركزي التونيس 
ووزارة التكوين املــهني والتشغيل ووزارة الشؤون االجتامعية 
توجيه  تم  ذلك،  املؤسسات. فضال عن  الوطني لسجل  واملركز 
أهمية  باعتبار  انتقاؤها  تّم  جمعية   59 عدده  ملا  استبيان 
يف  أنشطة  أو  مشاريع  لتنفيذ  عليها  تحّصلت  التي  التمويالت 
إطار اتفاقيات التعاون الدويل استجابت منها 22 جمعية تولت 

إىل موىف جوان 2020 تقديم املعطيات والبيانات والوثائق املطلوبة ملحكمة 
املحاسبات. وبلغت التمويالت األجنبية لهذه الجمعيات خالل الفرتة -2015

2019 حوايل 124 م.د.
أساسا  تعلقت  مالحظات  عىل  الوقوف  إىل  الرقابية  األعامل  وأفضت 
األجنبية  التمويالت  بها حول  توفر معطيات شاملة وحينية وموثوق  بعدم 
التي تتحصل عليها الجمعيات يف إطار اتفاقيات التعاون الدويل وعدم التزام 
الجمعيات املعنية أحيانا مبقتضيات الشفافية وبنقائص تشوب حوكمة برامج 
التعاون الدويل ذات العالقة بتمويل الجمعيات ومتابعتها وتنفيذ أنشطتها 

من قبل الجمعيات.
متابعة ضعيفة جدّا 

ال تتوفّر معطيات شاملة ودقيقة حول حجم التمويالت األجنبية التي 
استفادت بها الجمعيات حيث آلت أعامل محكمة املحاسبات إىل أّن البيانات 
 2017 سنتي  بعنوان  الخصوص  بهذا  التونيس  املركزي  البنك  بها  أفاد  التي 
و2018 والتي ترتفع عىل التوايل إىل 27,668 م.د وإىل 17,078 م.د ال متثّل 
تباعا سوى %41 و%22 من حجمها املحتسب حسب املعطيات املتوفرة لدى 

املحكمة والذي ال يقل عىل التوايل عن 68 م.د و78 م.د.
الشؤون  وزارة  قبل  من  الدويل  التعاون  برامج  متابعة  ضعف  وأدى 
التنسيق  محدودية  إىل  إضافة  الدويل  بالتعاون  املكلفة  والوزارة  الخارجية 
عليها  تحصلت  التي  األجنبية  التمويالت  مبلغ  تحديد  عدم  إىل  بينهام 
الجمعيات يف إطار التعاون الدويل بالدقة الالزمة فضال عن تشتت املعلومات 

املتوفرة يف الغرض بني مصالح الوزارتني.
كام ال تتوفر لدى وزارة الشؤون الخارجية بيانات بخصوص التمويالت 
التي تحصلت عليها الجمعيات يف إطار اتفاقيات التعاون الدويل التي تولت 
الوزارة إبرامها عىل غرار املشاريع املمولة من جمهورية أملانيا االتحادية ومن 

الجمهورية الرتكية ومن دولة قطر.
ومن ناحية أخرى، مل تلتزم 566 جمعية بإعالم الكتابة العامة للحكومة 
بتلقيها متويالت أجنبية املصدر ونرش التفاصيل املتعلقة بها بإحدى وسائل 
للتفطن  الرضورية  اآلليات  للحكومة  العامة  الكتابة  لدى  تتوفر  اإلعالم. وال 
لكل املخالفات املرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات املستوجبة وهو 
ما يثبته عدم علمها بتمويالت أجنبية للجمعيات ال تقل مبالغها عن 31,8 

م.د.
ومل تلتزم 10 جمعيات من بني 22 جمعية أجابت عىل االستبيان مبسك 
سجل املساعدات والتربعات والهبات فضال عن أّن الكتابة العامة للحكومة 
مل تتلق تقارير مراقبي الحسابات ملا عدده تباعا 84 و88 جمعية من بني 93 
جمعية و90 جمعية ثبت ملحكمة املحاسبات تجاوز متويالتها األجنبية 100 
أ.د خالل سنتي 2017 و2018 وذلك يف غياب توفّر اآلليات التي متّكن الكتابة 

العامة للحكومة من التفطن إىل اإلخالالت املذكورة.
وتستدعي النقائص املذكورة وضع إطار ملزم لجميع األطراف املتدخلة 
عليها  تتحصل  التي  األجنبية  التمويالت  مبلغ  لضبط  بينها  فيام  للتنسيق 
يف  تندرج  التي  الدويل  التعاون  وبرامج  وشاملة  حينية  بصفة  الجمعيات 

إطارها وملتابعة احرتام الجمعيات املعنية لاللتزامات املحمولة عليها.
غياب الشفافية والحوكمة

املحّددة  بالدورية  الدويل  للتعاون  برامج   4 قيادة  لجان  تلتزم  مل 

املنسق  باعتبارها  الدويل  بالتعاون  املكلّفة  الوزارة  عىل  وكان  الجتامعاتها. 
الوطني لهذه الربامج أن تحرص عىل انعقاد هذه اللجان ضامنا لحسن تنفيذ 

الربامج.
الجمعيات  بتمويل  العالقة  ذات  الدويل  التعاون  اتفاقيات  تتضمن  وال 
التونسية  الجهات  متابعة  عنه عدم  انجر  ملتابعتها مام  واضحة  آليات  دامئا 

تنفيذ املشاريع املمولة يف إطارها أو محدودية هذه املتابعة.
كام ال تضمن املبادئ التوجيهية لطلب مقرتحات املشاريع التي تندرج 
ضمن برامج التعاون الدويل دامئا شفافية إجراءات تفعيل املنافسة الختيار 

الجمعيات لعدم تحديدها منهجية تقييم العروض بكل دقة ووضوح.
ذات  الدويل  التعاون  برامج  بتنفيذ  املعنية  العمومية  الهياكل  وتُدعى 
العالقة بتمويل الجمعيات إىل االضطالع باملهام املوكولة إليها يف إطار الهياكل 
تضمني  عىل  الحرص  عن  فضال  الربامج  هذه  يف  وللترصف  للقيادة  املحدثة 

االتفاقيات املتعلقة بها اآلليات الرضورية ملتابعتها ولضامن حسن تنفيذها.
والدراسات  والتكوين  اإلعالم  مركز  نشاط  يواكب  ال  آخر،  صعيد  عىل 
لتنمية  وحاجياتها  الجمعيات  عدد  تطور  نسق  الجمعيات  حول  والتوثيق 
التعاون الدويل فضال  التي تتيحها برامج  التمويل  قدراتها يف استغالل فرص 
عن ضعف عدد الدورات التكوينية التي شملت الجمعيات الناشطة خارج 
الرضورية  الوسائل  من  املركز  ذلك متكني  ويستدعي  الكربى.  تونس  واليات 

للقيام مبهامه عىل الوجه األفضل.
تأخير تجاوز 10 سنوات

شهدت عدة مشاريع تأخريا يف انطالقها تجاوز أقصاه عرش سنوات من 
املخصص  املبلغ  يف  التقليص  إىل  أدى  مام  التمويل  اتفاق  بروتوكول  إمضاء 

للمرشوع إىل أقل من الثلث.
وشاب تنفيذ املشاريع من قبل جمعيات إخالالت تعلقت أساسا بالتخيل 
عن تنظيم دورات تكوينية وتطوير أعامل التسويق وإنجاز تشخيص ميداين 
تشاريك مبني عىل النوع االجتامعي يف البلديات أو إنجازها عىل خالف السبل 
املحددة لها من خالل تقليص عدد املستفيدين منها وتغيري أنشطتها وعدم 

احرتام تسلسلها الزمني وهو ما أثّر سلبا عىل تحقيق األهداف املحددة لها.
كام لوحظ عدم استدامة عدد من املشاريع املمّولة خالل سنتي 2017 
و2018 يف إطار برنامج دعم الثقافة يف تونس ومراكز التعهد بالنساء ضحايا 
العنف املبني عىل النوع االجتامعي حيث تم غلق مركز وتراجعت أنشطة 

مركزين آخرين.
الجمعيات  قبل  من  املشاريع  نفقات  تأدية  شاب  آخر،  صعيد  وعىل 
ارتباطها  إثبات  يتم  مل  أو  مربرة  غري  نفقات  بتأدية  أساسا  تعلقت  إخالالت 
دون  لألعوان  الخام  الشهري  األجر  مبلغ  املرشوع فضال عن رصف  بأنشطة 
التمويالت يف غري  اقتطاع الخصم من املورد املستوجب واستغالل جزء من 
أنشطة املرشوع لفرتة ال تقل عن ستة أشهر. وقد أدى ذلك إىل التقليص من 

املنحة املخصصة ألحد املشاريع إىل أقل من النصف.
برامج  مختلف  تقييم  إىل  الدويل  بالتعاون  املكلّفة  الوزارة  وتُدعى 
التعاون الدويل ذات العالقة بتمويل الجمعيات بالرشاكة مع الوزارات املعنية 
يف  املمّولة  للمشاريع  الجمعيات  تنفيذ  شابت  التي  النقائص  عىل  للوقوف 
إطارها ولتثمني املامرسات الفضىل التي من شأنها أن تضمن نجاعة املشاريع 

وفعاليتها وسالمة الترصف فيها. 
 

شهد اإلطار القانوين املنظّم للجمعيات مراجعة جوهرية منذ سنة 2011 من خالل إصدار املرسوم عدد 88 لسنة 
2011 املؤّرخ يف 24 سبتمرب 2011 واملتعلق بتنظيم الجمعيات وذلك يف اتجاه تكريس حرية تأسيس الجمعيات 
واالنضامم إليها والنشاط يف إطارها تدعيام لدور مؤسسات املجتمع املدين وتطويرها واملحافظة عىل استقالليتها. 
للتربعات  قبولها  الجمعيات وبحرية  لتأسيس  الترصيح  نظام  باعتامد  املرسوم  بها  أىت  التي  األحكام  أهم  وتعلّقت 
والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية)1(، والترصّف فيها وبتحميلها التزامات قصد إضفاء الشفافية عىل ترصفها. 

واستثنى املرسوم عدد 88 لسنة 2011 من أحكامه الجمعيات التي تخضع ألنظمة قانونية خاصة.

تمويل الجمعيات في إطار التعاون الدولي 

هل من املعقول أن ال يمرّ على الهياكل العمومية؟

)يتبع(
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بطلب من هيئة الدفاع عن االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 

للشغل والناطق الرسمي باسمه األخ سامي الطاهري، تم تأجيل النظر يف 

القضية املرفوعة ضده من طرف عامد الداميي اىل يوم 20 ديسمرب املقبل.

يذكر ان عددا كبريا من االساتذة املحامني ومن بينهم العميد ابراهيم 

بو دربالة، تطوعوا للدفاع عن سامي الطاهري يف القضية التي اعتربها 

النقابيون كيدية وجزموا بأنّها تندرج يف اطار الحملة املمنهجة التي تم 

عن  وابعاده  تدجينه  اىل  السعي  اجل  من  وقياداته  االتحاد  ضد  شنها 

الوطن وعن  ابناء هذا  تبناها يف اطار دفاعه عن  التي  الوطنية  القضايا 

الدولة املدنية والدميقراطية.

  تأجيل النظر يف القضية املرفوعة ضد األخ سامي الطاهري
 اىل 20 ديسمرب املقبل وتضامن منقطع النظري

مكتب النقابة الوطنية لقوات األمن 
الداخلي يساند األخ سامي الطاهري  
  عبرّ املكتب التنفيذي للنقابة الوطنية لقوات األمن الداخيل 

الطاهري  سامي  النقايب  املناضل  لألخ  مطلقة  مساندة  عن 

عضو املكتب التنفيذي املكلف باإلعالم.

بعد القضية التي رفعها ضده عامد الداميي ومثل مبوجبها 

يوم االثنني املايض أمام القضاء.

     األخ حفيظ حفيظ
كشف الجرائم ضدّ مدنية الدولة هي القضية األكرب

»شكرا لكل املحامني... شكرا للسيد العميد ابراهيم بودربالة شكرا لكل 
النقابيات والنقابيني... شكرا لكل أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد... 
شكرا لكل مكونات املجتمع املدين... وقفتكم معنا للتضامن مع املناضل األخ 
سامي الطاهري... إنها أكرب من محاكمة شخصية هي محاكمة سنخوضها 
من أجل كشف الجرائم الكربى التي اقرتفت يف حق تونس ومس مدنيّتها 
الطاهري  سامي  األخ  املشبوهة...  والجمعيات  املشبوه  املال  وتوظيف 
العنوان الكبري...لكن كشف الجرائم ضد مدنية الدولة هي القضية األكرب«.

مثول  هامش  عىل  انه  »للشعب«  مطلعة  مصادر  ذكرت 
األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد أمام القضاء 
الخارجي  التمويل  بسبب  الداميي  عامد  رفعها ضده  قضية  يف 
االجنبية  بالتمويالت  املرتبطة  الجمعيات  بعض  سارعت  حتى 
والخارجية إىل دعوة موظفيها والعاملني معها إىل عقد اجتامعات 
بصفة فجئية ورسيعة وحسب ما بلغنا من مصادر خاصة جدا 
عىل  الرد  عدم  كان  االجتامعات  هذه  يف  الحديث  محور  فإّن 
املواقع االجتامعية  التي قد تحصل عىل صفحات  الفعل  ردود 
وعدم الكشف عن توجهات املرحلة القادمة وتفادي الجلوس 
يف االماكن العمومية )املقاهي الشعبية، قاعات الشاي وقاعات 
الرياضة واملالعب( مع عدم مجالسة املهتمني بالشأن العام ـ يف 
باب القرارات يبدو أّن املسؤولني عن هذه الجمعيات قد قرروا 
عدم تجديد بعض العقود مع التعامل بحذر مع الجهات التي 
للمدارس وللمستشفيات  تقدم  التي  التجهيزات  توفري  تعودت 
كام  واألعوان  املوظفني  بعض  عقود  إلغاء  تقرر  كام  )هبات( 
قالت مصادرنا  الخاصة اّن اصحاب القرار يف هذه الجمعيات 

يعّدون لقرارات اخرى بعد تدابري 25 جويلية 2021.
* رمزي الجبرّاري

اجتماعات وقرارات وطلبات...
خاص وسري جدا
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* إستنادا إىل ما يتوفر من أرقام ومعطيات إىل ما تعود التوترات 
االجتامعية وردود األفعال العنيفة؟

والردود  االحتجاجات  فهم  أن  البداية  يف  عليه  التأكيد  يجب  ما  ـ 
او  املواطن  ملصالح  وتعطيل  للعنف  جنوح  بها  التي  اي  العشوائية 
عىل  االحتجاج  حق  او  فكرة  أو  ثقافة   2011 قبل  تكن  مل  املؤسسات 
اذ كنا كالرعايا عليها  التجاوزات  أو  الوضعيات االقتصادية واالجتامعية 

القبول بالقرارات وال يعلم مصالحها وبعد 2011 ومنذ تلك الفرتة بدأت 
الدستورية  حقوقنا  واكتشفنا  املوافقة  وعدم  االحتجاج  تعلّم  ثقافة 
من  االحتجاج  مظاهر  تصاعدت  هنا  ومن  الرتبية  يف  الكريم  والعيش 
االحتجاجات  كانت  ثم  الوسائط  مختلف  عرب  شفاهيا  التعبري  خالل 
املنظمة واملؤطرة بالتنسيقات ومنها خرجت الحركات االجتامعية التي 
تحقيق  وبعد  معينة  محصورة يف رشائح  وظلت  تنسيقات  يف  تنظمت 
مطالبهم يخفت نشاطها ويف هذه الحالة متارس الدولة سياسة املامطلة 
عرب الحكومات املتتالية سواًء كان يف إبرام االتفاقيات أو يف َسّن قوانني 
تعامل  ان  أي  االتفاقيات  تطبيق  يف  املامطلة  او  الوضعيات  تسوية  او 
الحكومات مل يكن مبنيًّا عىل أساس استمرارية مؤسسات الدولة بل تبقى 
مرتبطة باالشخاص وسياسة املامطلة هي التي اوصلتنا اىل االحتجاجات 

وتصاعدها.
من ناحية االفراد اشكالياتهم مختلفة اذ من خالل التجارب االخرى 
اصبح كل فرد مطّلًعا عىل حقوقه التي من املفرتض ان توفرها الدولة 
ويف هذه الحالة انتقل من حالة رعية إىل حالة مواطن يطالب بحقوقه 
يف حني ترص الدولة عىل اعتباره رعاية البد ان يخضع ملا تسطره له دون 
والعنيفة  العشوائية  واآلليات  الطريق  قطع  مرحلَة  عندما دخل  نقاش 
لالحتجاج ألنها الوسيلة الوحيدة التي يرى ان الدولة تخضع له يف تحقيق 
مطالبه ومن هنا تكون التدخالت العنيفة لألمن وترى الدولة من جانبها 

انه االسلوب األمثل والوحيد للتعامل معه.
* هل الخلل يف املنظومة املؤسساتية أم يف التغريات التي يعرفها 

املجتمع؟
ـ الخلل حسب رأيي يعود إىل التعامل مع املتغريات املجتمعية الذي 
بقي كالسيكيًّا اي إما االحتقار او االسلوب االمني العنيف وبالتايل البد 

من تطوير طريقة تعاملنا عىل أساس حقوق املواطنة او دولة الحقوق.
بالنسبة إىل املنظومة املؤسساتية فإن غياب تأطريها هو الذي  اما 
ذلك  ومثال  االجتامعية  التغيريات  ايجابية عىل  او  سلبية  بطريقة  يؤثر 
عندما نرى طريقة التعامل األمني مع املحتّجني واملتسبب يف التصعيد 

نجد املؤسسة االمنية تفسح املجال لتنامي ردود الفعل العنيفة.
األكرث  للفئات  والتأطري  اإلحاطة  مبادرات  أسباب غياب  ما هي   *

عرضة لردود االفعال العنيفة؟
ـ ما يجب توضيحه ان الحركات االجتامعية والتحركات االحتجاجية 
وجود  عدم  مالحظة  بعد  املؤسسات  وبني  بينها  مسافة  وضعت  عامة 
ذلك  كان  التي  الدولة  مؤسسات  تتحملها  واملسؤولية  إيجابية  نتائج 
تقع  حتى  اجتامعيا  الحارقة  امللفات  مع  والتسويف  للمامطلة  هدفها 

التفرقة والقطيعة بني الفئات التي كانت سابقا متضامنة ومتحدة.
* هل لديكم مبادرات او تنسيق للحد من مثل هذه الظواهر؟

املواطن  صوت  إيصال  االساسية  مهمتنا  اجتامعي  كمرصد  نحن  ـ 
بكامل جهات الجمهورية ومبختلف القطاعات من خالل آلية االحتجاج 
الجمهورية  مناطق  تعرفها  التي  االشكاليات  تشخيص  من  متكننا  والتي 
منوال  أو  اسرتاتيجية  لبناء  آلية  يكون  املدقق  التشخيص  هذا  وبالتايل 
اليجاد حلول لتلك االشكاليات واملؤرشات التي تستعملها مثل الحق يف 
املاء أو يف البيئة السليمة او اشكاليات القطاع الرتبوي كالبنية التحتية 
وتكون  االوضاع  تشخص  املعطيات  بدقة  التدريس  إطار  توفر  وعدم 

الحلول اسهل او تكون مؤرشا لحالة االحتقان ستقع أو ارتفاع العنف.
التونيس  املجتمع  محرار  متثل  التي  العنف  ظاهرة  قراءة  كذلك 
ومؤسساتنا االجتامعية منها املؤسسة العائلية واملدرسة والشارع وتعامل 

املواطن مع نظريه يف املجتمع.
يف  الفاعلني  قبل  من  املرّوج  الخطاب  عىل  الرتكيز  يقع  ال  ملاذا   *
الشأن العام عرب مختلف وسائل االتصال والتواصل الذي يقطع مع كل 

مظاهر التشنج؟
مجتمعنا  يف  راسخة  العنف  ثقافة  ان  اليه  االشارة  يجب  ما  أوال  ـ 
وهي  والجسدي  والرمزي  واملعنوي  والنفس  اللفظي  العنف  وأعني 
االسلوب الغالب يف تواصلنا اليومي واألخطر أنه يغيب عن مامرس هذا 

السلوكات انه عنف مسلط عىل اآلخرين.
أو يف منابر  املثقفة  او  السياسية  الطبقة  الذي تعطيه  املثل  ثانيا  ـ 
انواعه  بجميع  للعنف  مامرستها  عند  للعقاب  تخضع  ال  كونها  االعالم 
املواطنني من خالل تساؤلهم عن هذه  الحرية عىل نفوس  وهنا تدخل 
املفارقة من قبل اشخاص يفرتض أنهم األحرص عىل تطبيق القوانني التي 

رشعوا لها.
ـ ثالثا العنف الطاغي لدى فئة الشباب واليافعني واالطفال نفّسه 
نفسه ضحيته  الوقت  يف  وكان  األوىل  السنوات  منذ  عليه  تعّود  بكونه 
التي  االجتامعية  فالتّنشئة  بها  مّر  التي  االجتامعية  املؤسسات  مبختلف 
مر بها كانت عنيفة لذا فإن التعامل الوحيد الذي تعلمه ونشأ عليه هو 

التعامل العنيف لفظيا وجسديا.
* ما هي تصوراتكم للحد من هذه الظاهرة؟

الدولة ان تبني مرشوعا  الظاهرة عىل مؤسسات  ـ للحّد من هذه 
مجتمعيا مؤّسًسا عىل مكانة املواطن الواحدة دون متييز او اقصاء وهذا 
ما يعني وجود مرشوع تشاريك بني الفئات املجتمعية ككّل لبناء دولة 
اطار  يف  يكون  املرشوع  وهذا  املواطنني  لجميع  الكريم  للعيش  ضامنة 
تصّور مستقبيل يأخذ بعني االعتبار السؤال االسايس املتمحور حول اي 

مجتمع تريد ان تعيش.
من  ويحقق  الشباب  بها  يشتغل  ان  يريد  ممن  اي  ذلك  ومثال 
يجري  ما  عىل  منفتحة  الفئة  هذه  أن  خاصة  وتطلعاته  أحالمه  خاللها 
يف العامل واملهن املستحدثة يف حني ان مجتمعنا مازال بعيًدا عن ادراك 
الدولة  ومؤسسات  الشباب  بني  القطيعة  تحصل  وهنا  املتغريات  هذه 
العنيفة  الردود  حالة  فيدخل يف  العائلة  وأولها  االجتامعية  واملؤسسات 

وينخرط يف التنظيامت بأشكالها املختلفة مثل ارتكاب الجرائم او الهجرة 
النظامية او االقتصاد املوازي او االنقطاع املبّكر عن املدرسة وهنا  غري 
يتشكل تجمع لهذه الفئة العمرية يستجيب للميوالت نفسها، من ناحية 
ومراهقني(  )أطفال  اليافعني  مع  تتعامل  مؤسساتنا  ان  إىل  أشري  اخرى 
كمرشوع منحرف أو مجرم الذي يجب تأديبه وردعه يف حني يفرتض أن 

يكون مرشوع املستقبل باعتباره مواطن الغد.
* ما هي الرهانات املطروحة عىل منظامت املجتمع املدين لدعم 

االستقرار االجتامعي؟
بناء مجتمع  الفعلية يف  املساهمة  يكون رهانه  ان  املجتمع  ـ عىل 
همزة  يكون  وان  االجتامعية  املؤسسات  يف  العقليات  وتغري  املستقبل 

وصل أو أداة تعبري وإيصال صوت من ال صوت لهم.
الوعي  بتنمية  يقوم  الذي  املؤطر  يكون  ان  املدين  املجتمع  وعىل 
للمواطن يف عالقة باالحتجاج السلمي والقطع مع املامرسات العنيفة يف 
التعامل مع الغري كام ان الرهان االكرب هو ان يقوم بكل هذه املهام دون 

ان يعوض مؤسسات الدولة.
التأطري  باتجاه  تنقيحه  يستدعي  ترشيعي  جانب  هناك  هل   *

واالحاطة للفئات الشابة بدل الزّجر؟
منصهرة ضمن  تكون  أن  بها  القيام  املزمع  التنقيحات  لهذه  البّد  ـ 
رؤية يجب ان تذهب بعيدا عن الجانب الزجري فقط وهنا نعني ان 
العقوبة ال تكون هي أساس عملية االصالح بل البد من التدرج يف أنواع 
أخرى بديلة للعقوبة السجنية ألن هذه العقوبة لن تؤدي إال إىل مزيد 
انغامسه يف عامل االجرام وبالتايل يجب ان تكون القوانني باتجاه عملية 
اصالح ملن أخطأ وليس معاقبته بأسلوب لن ينفع معه الحقا اندماجه 

مجددا داخل املجتمع.
* ما هي املحاور التي ترين أولوية االشتغال عليها مستقبال؟

الرشائح  إشكالية  أولها  عليها  االشتغال  املفرتض  الثالثة  املحاور  ـ 
يستجيب  مجتمع  بناء  وكيفية  واحتياجاتها  مطالبها  واختالف  العمرية 
الحتياجات جميع الرشائح عرب التنسيق ما بني مختلف مؤسسات الدولة.

االقتصاد  انقاذ  عن  الحديث  من  سنوات  عرش  ُميّض  وبعد  كذلك 
وتخليصه من الصعوبات التي يعانيها ونتيجة ذلك همش االجتامعي ومل 
ننقذ االقتصاد، علينا العمل عىل محور خلق الرثوة أو منوال تنموي بديل 
يكون فيه الجانب االجتامعي هو أساس خلق الرثوة من خالل مشاركة 
األداءات  بواسطة  الدولة  موارد  تعبئة  عبء  تحمل  وليس  املواطن 

والرضائب.
ثانيا السياسة التواصلية املعتمدة من قبل مؤسسات الدولة حيث 
هناك اشكال يف كيفية إبالغه باملعلومات الرضورية وهذا ما ولّد نوًعا 
من انعدام الثقة مبا يخلق حالة من التوتر والرصاع التي يجب التخلّص 
منها بواسطة تغري العقليات داخل املؤسسات الحكومية كونها يف خدمة 
املواطن ومن مصلحتها تسهيل مصالح املواطنني ومن جانب آخر بتطوير 
العقلية بعودة االحرتام تجاه املؤسسة التي يتعامل معها أي فرض العالقة 

التشاركية املبنية عىل االحرتام املتبادل ما بني املوظّف واملواطن.
* من أين ميكن ان ينطلق هذا املرشوع؟

ـ بدايًة، علينا أن نأخذ الطفولة كمرشوع مجتمعي تشاريك يف جميع 
واحرتامها  الطفولة  لحامية  دور  بأي  مبساهمتها  االجتامعية  املؤسسات 
أن  من  انطالقا  قيمه  االجتامعي عرب مختلف  املصعد  عودة  إىل  اضافة 

الطفل هو مرشوع املستقبل.

  سياسة املماطلة والتسويف من الحكومات 
السابقة أوصلتنا إىل تصاعد االحتجاجات

العنف  مظاهر  مختلف  املاضية  األيام  يف  تعددت 
بعيد محّصنة من مثل  أماكن كانت إىل زمن غري  وبعدة 
هذه االنفالتات التي يُْخىش ان تصبح سمة التعامل اليومي 
داخل املجتمع وهذا ما كان منطلق الحوار مع املسؤولة 
عن املرصد االجتامعي التونيس باملنتدى التونيس للحقوق 
يف  توقفت  اذ  عرفة  بن  نجالء  واالجتامعية  االقتصادية 
اليافعني  التي تجعل  حديثها إىل »الشعب« عند االسباب 
من  املنتظرة  واالدوار  العنيفة  األفعال  ميارسون  والشباب 
لتطويق  واالحاطة  للتأطري  الدولة  مؤسسات  مختلف 
هذه الظواهر وقدمت يف الوقت نفسه عديد املقرتحات 
ضمن اسرتاتيجية متكاملة ال تستثني أي  معطى لتجنب 
سناريوهات خطرة قد تغزو الفضاء العام يف مرحلة قادمة.

نجالء بن عرفة ـ المسؤولة عن المرصد االجتماعي التونسي ـ

 العنف اللفظي والنفسي واملعنوي والجسدي 
والرمزي هو األسلوب الغالب يف تعاملنا اليومي

  على مؤسسات الدولة بناء مشروع مجتمعي 
يقطع مع تفشي العنف داخل املجتمع

* حاورها: لطفي املاكني

 خطأ المؤسسات أنها تعامل األطفال والمراهقين كمشروع منحرفين أو مجرمين يجب ردعهم وتأديبهم
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اطار  يرافقه  مل  توسعا   2011 منذ  الجمعيايت  النسج  عرف 
ترشيعي وضوابط قانونية تحصنه من االنفالتات خاصة يف عالقة 
مبصادر متويله وهو ما اصبح »خاصية« لبعض الجمعيات تحت 
ه املتابعون بإرتباطات مشبوهة  مسميات مختلفة وهذا ما يفسرّ
متويل  وأولها  بها  خاصة  أجندات  لفرض  تسعى  خارجية  بجهات 
التي قامت عىل أساسها الجمهورية  انشطة تنايف املبادئ والقيم 

والدولة املدنية.
الستار  عبد  الدكتور  التونسية  بالجامعة  االستاذ  ويذهب 
الجمعيات  ومكانة  ادوار  عن  »الشعب«  لـ  حديثه  يف  السحباين 
ضمن نسيج املجتمع املدين اىل السؤال عن مدي نجاعتها وتطورها 
الكبري  الرتاجع  2014 هو  خاصة وان ما متت مالحظته منذ سنة 
بعد ان كانت فاعال مهام وبالتايل يجوز االستفهام عن مدى ثباتها 
عىل ما تأسست عليه بعد ان تخلت عن البعد التطوعي وتحولت 
إىل »قائم بأعامل« هي اقرب للوظائف يف املهام ويف املقابل املادي 
الذي يجنيه املسؤولون عليها الذين يتحصلون عىل منح وامتيازات 

وتنقالت مستمرة اىل دول بأغلب القارات.
* سخاء مايل ضخم

وواصل الدكتور السحباين قوله ان هناك مؤامرة كبرية تحاك 
ضد الدميقراطية الناشئة يف تونس من خالل متتيع املجتمع املدين 
بواسطة السخاء املايل الضخم مستغلني رغبة املسؤولني عىل هذه 

غابت  لذلك  االمتيازات  مختلف  من  االستفادة  يف  الجمعيات 
النوايا الحسنة يف خدمة الشأن العام من بوابة التطوع وتحولوا 
اىل محرتفني يتقاضون امواال وقت عجزت فيه الدولة عىل مراقبة 
متويل الجمعيات اضافة اىل تورط البعض منها يف عالقات مشبوهة 

مع تنظيامت ارهابية وهذا امر مل يعد خافيا داخليا وخارجيا كام 
ان هناك جمعيات اخرى تم حلها او هي التي اختفت دون ان 
عىل  ساعدها  ما  وهذا  بشأنها  واضحة  معلومات  هناك  تكون 

التفص من املحاكمة.
وحتى من بقي منها فانه محصن إىل حد اآلن من أي مساءلة 
قانونية وهو ما ميثل خطر عىل املسار الدميقراطي مبا ان عدًدا من 
الجمعيات متسرترّ بأنشطة لصالح عدد من االحزاب وهذا معلوم 

للخاص والعام.
املرحلة  يف  معالجتها  املفرتض  االشكاليات  اهم  ان  وأعتقد 
ان  الواجب  من  اذ  الجمعيات  هذه  متويل  مسألة  هي  القادمة 
تقع مراقبة االموال التي تترصف فيها وهذا املطلوب  من الدولة 
ومؤسساتها املعنية مبتابعة الجمعيات حتى ال يتجاوز ما تتلقاه من 
مال اجنبي نسبة معينة ارى ان تكون يف حدود 15٪ من ميزانيتها 
ويف كل الحاالت ليتم تطويق التدفق غري املسبوق للامل األجنبي 
اىل  اضافة  مشبوهة  لغايات  يوظف  مختلفة  بتعالت  املشبوه 
رضورة ان يتخىل النشاط الجمعيايت عن صبغته املركزية املفرطة 
يتوزع تدريجيا نحو الجهات واملناطق الداخلية حتى تكون نجاعة 
وقابلية ويجسم بحق الدور التطوعي لخدمة املجموعة بعيدا عن 

اي حسابات اخرى.

العمل الجمعياتي انحرف عن التطوع وأصبح حرفة وعلى الدولة مراقبة تدفق املال األجنبي

ضغوطات متواصلة و التضحيات البد منها

الدكتور عبد الستار السحباني لـ »الشعب«

يوم التضامن العالمي مع فلسطين

* لطفي املاكني

يف  والشعبية  الرسمية  املنظامت  تحيي 
التضامن  يوم  العامل  دول  ومعظم  العريب  الوطن 
نوفمرب   29 بتاريخ  يصادف  الذي  فلسطني  مع 
يذكرّر  والذي  اممي  قرار  عىل  بناء  وذلك   2018
فلسطني  بتقسيم   181 رقم  املتحدة  االمم  بقرار 
مثل  اتخذ يف  والذي  ويهودية  عربية  دولتني  إىل 
الدولية  اللجان  اقرتاحات  عىل  بناء  التاريخ  هذا 
الشعب  رفضه  والذي  فلسطني  اىل  ارسلت  التي 
االرايض  يعطي  ظامل  قرار  النه  الفلسطيني 
فلسطني  اىل  تدفقوا  الذين  لليهود  الفلسطينية 
وبتوجيهات  الربيطاين  االنتداب  من  بتسهيالت 
ما  حرب  نشوب  اىل  ذلك  ادى  حيث  امريكية 
بني العصابات الصهيونية املدعومة من بريطانيا 
نتج  والذي  واملتطوعني  العربية  القوات  بني  وما 
والتعداد  ة  بالعدرّ املتكافئة  غري  الحرب  عن هذه 
واقامة  ارضه  من  الفلسطيني  الشعب  ترشيد 
واملعاناة  الترشيد  مرارة  ورغم  الصهيوين  الكيان 
اال ان هذا الشعب مل يستكن وأىب إال أن يخوض 
معركته ويفجر ثورته عام 1965 لتحقيق اهدافه 
ـ  االمريكية  الضغوطات  كل  رافضا  الوطنية 
الصهيونية واملشاريع االستسالمية اذ ان اي سالم 
ال يستند اىل قرارات الرشعية الدولية وحق العودة 
الفلسطينية  الدولة  واقامة  الفلسطينيني  لالجئني 
القضية  ان  القدس هو سالم مرفوض  وعاصمتها 
وتواجه  مراحلها  بأخطر  اليوم  متررّ  الفلسطينية 
هجمة امريكيةـ  صهيونية يف وقت تشهد القضية 
الفلسطينية صمتا عربيا وتواطؤا دوليا ملا يجري 
لالرض  ومصادرة  واعتقاال  قتل  من  فلسطني  يف 

وبناء املستوطنات.

الشعب  إىل  يعيد  هذا  التضامن  يوم  ان 
مظامل  من  به  لحق  ما  ذاكرته  وإىل  الفلسطيني 
ساحات  يف  جبارا  ماردا  نهض  خاللها  من  والتي 
عىل  مؤكدا  غزة  وقطاع  الضفة  يف  املواجهة 
التضحيات  كانت  مهام  النضالية  مسريته  متابعة 
املرشوعة  الوطنية  اهدافه  تحقيق  اجل  من 
دماء  دون  استقالل  وال  مقاومة  دون  حرية  فال 
لهذا  النضال  وأسطورة  الصمود  فروح  وشهداء 
الروح  بهذه  شعبا  ان  به.  يحتذى  مثال  الشعب 
يجري  وما  للعدورّ  الهزمية  امنا  يُهزم  أن  ميكن  ال 
ان  يؤكد  والتاريخ  ذلك  عىل  يشهد  فلسطني  يف 
التاريخ  وان  الصامدة  املكافحة  للشعوب  النرص 
املناضلة من اجل حريتها  الشعوب  ان  يشري إىل 
اراضيها  تحرير  يف  وحقها  واستقاللها  وكرامتها 
ستحقق النرص وترتبع يف صدارة التاريخ من خالل 
تضحياتها مهام كان الثمن وطال الزمن لهذا ان 
الدماء التي تسيل يف كل يوم عىل أرض فلسطني 
ستزهر نرصا وحرية واستقاللها وحقها يف تحرير 
اراضيها ستحقق النرص وترتبع يف صدارة التاريخ 
من خالل تضحياتها مهام كن الثمن وطال الزمن 
لهذا إن الدماء التي تسيل يف كل يوم عىل أرض 
فلسطني ستزهر نرصا وحرية واستقالال فهل من 
هذه  ملواجهة  العربية  الرسمية  لألنظمة  صحوة 
يلزم  جريء  دويلرّ  موقف  من  وهل  التحديات؟ 
الكيان الصهيوين بتنفيذ قرارات الرشعية الدولية 

املتعلقة بالقضية الفلسطينية.
الشعب  يذكره  فلسطني  تقسيم  ذكرى  إن 
فينهض  عزمية  وتزيده  مرارة  بكل  الفلسطيني 
بثوابته  متسكه  مؤكدا  االحتالل  ملواجهة  ماردا 

مع  حياة  فال  والرتاجع  اليأس  رافضا  الوطنية 
يجري  ما  ان  تضحيات.  دون  حرية  وال  اليأس 
وبناء  الرايض  ومصادرة  للمنازل  هدم  من  اليوم 
االطفال  وقتل  واالعتقال  والحصار  املستوطنات 
االقتصادية  البنية  وتدمري  والشيوخ  والنساء 
وانتهاك حقوق االنسان ال يقبله عقل وال منطق 
للتطبيع  املنظرين  ان  جرمية  عليه  والسكوت 
أن عملهم  يدعون   والذين  الصهيوين  العدو  مع 
أنهم  الفلسطينية  للقضية  اال خدمة  هذا ما هو 
لكل  التنكر  عىل  ُجِبَل  العدورّ  هذا  ألن  واهمون 
ذلك  ان  العجائب  ملن عجب  وانه  وميثاق  عهد 
اقامت عالقة سالم مع هذا  التي  العربية  الدول 
ان  املعيب  ومن  جرامئه  تاريخ  تعرف  ال  العدو 
والخربة  املعرفة  صاحبة  انها  الدول  هذه  تدعي 
ببواطن االمور إنهم يريدون لشعبنا ان يتخىل عن 
مبادئه وثوابته الوطنية والرضوخ ملا هو مطروح 
من امالءات واال سيواجه هذا الشعب االنقراض 
شعب  ان  نسوا  وقد  والدمار  والقتل  والتبخر 
فلسطني مازال يناضل منذ اكرث من مائة عام ومل 
ينقرض او يرتاجع او يتبخر او يهزم وان الطعنات 
منطق  ان  تخيفه  ال  لقضيته  الوجهة  واملؤامرات 

يف  يصبرّ  استسالمي  انهزامي  منطق  هو  هؤالء 
خانة االعداء. ان الشعب الفلسطيني يذكر هذا 
اكرث  الذي اصبح لالسف وقفة تضامنية ال  اليوم 
ذلك  مبا يف  الدولية  الرشعية  قرارات  تنفيذ  دون 
ديارهم  اىل  الفلسطينيني  لالئجني  العودة  حق 
وانسحاب القوات الصهيونية من االرايض املحتلة 
وعاصمتها  مستقلة  فلسطينية  دولة  واقامة 
القدس. مؤكدا عدم رضوخه للرشوط االمريكية / 
الصهيونية ومل  يثق بوعودهام مهام تغريت وجوه 
القرار فيهام الن جوهر عدائها لحقوق  اصحاب 
الشعب الفلسطيني ستظل قامئة وسيبقى نضال 
الشعب الفلسطيني شوكة يف حلقيهام بدعم من 
االصدقاء  ومن  واالسالمية  العربية  االمتني  احرار 
يف هذا العامل ان العرص االمرييك / الصهيوين لن 
يشهد  الذي  اليوم  االبديني وسيأيت  أبد  إىل  يبقى 
وان  املكافحة  الشعوب  يد  عىل  هزميتهام  العامل 
عىل  يوم  كل  يف  تسيل  التي  الفلسطينية  الدماء 
ربيعا  وتزهر  األرض  يف  سرتبو  فلسطني  أرايض 

وحرية ونرصا.
* محمد بدران
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كلمة حق        

 لزوم ما يلزم
* النفطي حولة     

هذه  توجيه  من  بد  ال  كان 
بعد  الرئاسة  مؤسسة  إىل  الكلمة 
الحركة  عىل  أشهر  أربعة  مرور 
الذي  الثوري  للمسار  التصحيحية 
يوم  بوزيد  سيدي  من  انطلق 
خالل  من   ،2010 17ديسمرب 
التي رفعت  الديسمربية  االنتفاضة 
الشعار املركزي يف الشغل والحرية 
بعدة  مشفوعا  الوطنية،  والكرامة 

شعارات معربة، لعل من بينها أحد الشعارات التي فجرت الغضب 
والتي  الرساق«  عصابة  يا  استحقاق  الشغل  »حق  وهو  الثوري 
تطورت يف ما بعد يف الوعي السيايس الوطني التحرري تبعا للوعي 
االجتامعي، نتيجة البؤس يف املعاش اليومي وأزمة البطالة، وال سيام 
والتجويع،  التفقري  لسياسة  ونتيجة  الشهائد،  أصحاب  أوساط  يف 
اجهاضها  وقع  والتي  النظام«.  إسقاط  يريد  »الشعب  شعار  إىل 
وتحريف مسارها يوم 14جانفي 2011 إذ تلخصت يف ما يسمى 
باالنتقال الدميقراطوي املشبوه، لكتابة نص دستور برمير 2 امللغم و 
املفخخ، و مجلة انتخابية عىل القياس، ليفرزا برملانا وما هو بربملان، 

فهو اقرب منه إىل »الكاراكوز واملوزاييك«.
و  الشعب  أن  الرئيس  السيد  ليتأكد  املقدمة رضورية  تلك  كانت 
يف  نفسها  القراءة  تشاركه  والوطنية  التقدمية  القوى  من  بعض 
من  لتفرغه  الثوري،  باملسار  السابقة  املنظومة  النحراف  تقييمه 
كاراكاتوريا  فيصبح مسارا  السيادي.  السيايس واالجتامعي  محتواه 
شكليا، فارغا من أدىن مضمون اجتامعي يساهم يف القضاء النسبي 
عىل  ويعمل  والفقر.  البؤس  ومظاهر  البطالة  نسبة  عىل  والجزيئ 
مكافحة الفساد والقضاء عىل الفاسدين، ويؤسس الستقاللية القرار 

الوطني السيادي. 
اإلفالس،  وتصبح عىل حافة  والعجز،  االنهاك  يصيبها  بالدولة  وإذا 
وتزداد نسب البطالة والفقر. بل ويصبح يف ظلها الفساد مدمقرطا، 

وظاهرة تالحق كّل الفاعلني يف املنظومة السابقة.  
تخريب  بعملية  وقامت  الدولة  فككت  املنظومة  هذه  أن  ومبا 
ممنهج، وتسللت يف الظالم حينا، وباسم الدميقراطية أحيانا أخرى 
إىل كل مفاصل الدولة من أجل توظيفها حزبيا وسياسيا، متحالفة 
والخارج.  الداخل  يف  واملالية  السياسية  املافيات  انواع  جميع  مع 
القوى  كل  ترشيك  يقتيض  الرئيس  سيادة  يا  الوطني  فالواجب 
املؤمنة بتصحيح املسار الثوري، سواء منها  االحزاب، أو املنظامت 
الشعب  عامة  وكذلك  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  سيام  وال 

بشكل منظم ومهيكل.                             
من هنا يا سيادة الرئيس وجب االنفتاح عىل هذه القوى حفاظا 
كانت  والتي  بها،  قمتم  التي  والشجاعة  الجزئية  الخطوة  عىل 
وجب  وهكذا  الجمهورية.  عيد  يوم  الشباب  النتفاضة  استجابة 
وتالحقها  تهددها،  شك  وال  باتت  التي  األخطار  كل  من  حاميتها 
من حفنة من العمالء واللصوص والقناصة الذين يعملون لفائدة 

أجندات أجنبية.                                           
يلزم من  ما  لزوم  نحو  األمام  إىل  تتقدم خطوة  أن  وبالتايل يجب 
أجل إنقاذ الوطن والشعب. ذلك ألن الوطن رشيد والشعب طريد. 
الدولة  منظومة  من  مافيات  تقوده  نفايات  كله  أصبح  الوطن 
بذور  لتزرع  السيايس  اإلسالم  تحالفت مع منظومة  التي  العميقة 
فقد  الرءيس.  سيادة  يا  بّد  له  ليس  بّد مام  فال  والتقسيم.  الفتنة 
طالت خطوة اإلنقاذ الوطني العاجل ولعّل التباطؤ كان أحد سامتها 
البارزة. ويف املثال الشعبي قالوا »ارضب الحديد وهو ساخن«. ويد 
الله مع الجامعة. فال بّد من حوار يجمع الرشكاء الوطنيني يف املصري     
وإنقاذ السفينة، كام ال بّد من الرضب بيد من حديد عىل العابثني 

بالّدولة واملؤسسات. سواء يف القضاء أو اإلدارة. 

* الطايـع الهراغـي             

»فلمّا جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا 
سحر مبين«. 

  )سورة النّمل(
1/ األحكام السّلطانيّة

شعب أنهكته جوائح عرشيّة للّنسيان. حكم وحّكام 
الّصدفة فحّولوا  بهم  الهذيان، قذفت  مرىض بحّمى 
إنجازاتها لوي  البلد إىل تركة. عقليّة مخزنيّة أعظم 
شعب  الحكم.  شؤون  إدارة  وليس  الحكم  عنق 
كّنا  -وقد  شيبا  املخلّدين  ولدانه  رأس  اشتعل 
الّصدفة  حّكام  استعداه  مكنونا-.  لؤلؤا  خلناهم 
بكذب ممجوج وبالغة لجوج. لله درّهم من ُعصبة 
آدم  نسل  عىل  ويعرس  رصدها  يستحيل  إنجازاتها 
يتفطّرن  الّساموات  »تكاد  إبداع  وعّدها.  حرصها 
منه وتنشّق له األرض هّدا« ويربأ من إعجازه العليل 
وتتفتّق له قريحة ذي العقل الثّقيل. ُعصبة ال تحتاج 
متيمة وال رقية. لو اتّفق اإلنس والجان عىل أن يأتوا 
مبثل ما جادت به ملا استطاعوا إىل ذلك سبيال ولبطل 
أقوم  إىل  وجدوا  وملا  نواياهم  وخابت  مسعاهم 
كّل  التّفكري وجافاهم  دليال، وألفلت منهم  مسالكه 
العقل  رجاحة  من  ُوِهبوا  امليامني  فحّكامنا  تدبري. 
والتّدبري أين منه ما ُعرِفت به معاذة العنربيّة عىل 
هي  أليست  باع؟  من  الحكمة  صناعة  يف  لها  ما 
ألنّه  إالّ  القليل  تضييع  من  أخاف  »لست  القائلة: 
قليال  فال  حّكامنا  صفوة  أّما  الكثري«؟  تضييع  يجّر 
وجه  عىل  اللّه،  لوجه  كلّه  أبادوا.  كثريا  وال  أضاعوا 
الفضل، رغبة جامحة يف التّعمري متأّصلة أىّن لها أن 
تُغلب؟ وسالمة تعّقل وتفكري متجّذرة كيف لها أن 
بالّنهار  اللّيل  يصلون  مّنا  األمر  أولو  مساكني  تُهزم؟ 
ويحرمون أنفسهم من واجب التّناسل وفضله -رغم 
االعتبار-  صفوة  نقاوة  عىل  لالطمئنان  رضورة  أنّه 
حتّى ال تضيع ثانية واحدة يف ما ال ميكث يف األرض 
يف  اللّه خطاهم  ثبّت  الّصابرين.  املؤمنني  ينفع  وال 
ما هم إليه ساعون -عىل ما فيه من عناء وأتعاب- 
باأللقاب،  التّنابز  فتنة  من  الفكر  أهل  أراحوا  فقد 
واألّمة  التّعيري.  ومعايب  التّدبري  مشّقة  وكفوهم 
جاحدة.  وملعاناتهم  كافرة  بالّنعم  دوما  كدأبها 
لّذ  ما  فعىل  صحت  ما  وإذا  وتنام  تغفو  والّنخبة 
وطاب من ركيك األوهام. استعداء التّفكري هوايتها 
الّسليم  املنطق  أبجديّات  عن  واإلرضاب  تلهج،  به 
الكعبة-  -ورّب  الجاحظ  كذب  تحتمي.  بها  قلعتها 
سائر  عىل  لت  فُضِّ بها  البالغة  أّمة  أنّنا  زعم  عندما 
األمم واألقوام، سحر الكالم ديوانها »تخّر له الجبابر 
ساجدينا«. فام رأيه -خلّد املوىل أدبه وأدام لنا ذخرا 
يليق  بيان  تحبري  عن  الكالم  أمراء  عجز  يف  كتبه- 
باملقام يف ما تشهده البالد من أحداث عظام؟ وليكن 
إىل الهجاء أقرب أو باملدح ألصق. ال يهّم. وليكن إىل 
الهزل أميل وعن الجّد أبعد. وإذا أفلح يف أن يكون 
هزال هو الجّد وال جّد سواه فِنْعم ما فعل. املهّم أن 

يكون بيانا يشّنف اآلذان وتطرب له األسامع.   
 2/معضلـة اإلســالم السّياســيّ

يف  أو  الّسلطة  يف  للحكم  كنظام  الّسيايّس،  اإلسالم 
ألنّه  العاّم  الّشأن  عىل  وخطر  معضلة  املعارضة، 
املقّدس  تسلّط  يحكمها  ثأريّة  بذهنيّة  محكوم 
املدنّس  عىل  األزيّل  الرّسمدّي  والثّابت  الّساموّي 
يراكمه  وما  واملتغرّيات  املالبسات  تحّول  املتحّول 
إرث اإلنسانيّة املفّكرة واملتألّمة من تجارب. اإلسالم 
و  التّاريخ  عجلة  إيقاف  بهاجس  مسكون  الّسيايّس 

معاكسة اتجاهاته -ال الفعل فيها- وخرق 
 قوانينه ليحيي دولة الفقيه، تطبيق دستور ساموّي 
إطالقيّة  ميّج  دنيوي  شأن  عىل  األحكام  مطلق 
واألماميّة  األساسيّة  الواجهة  النّهضه  األحكام. حركة 
لإلسالم الّسيايّس، والّناطق الرّسمّي باسمه تعبرية من 
اختزال  الوحيدة.  تعبريته  وليست  اليمني  تعبريات 
أسباب األمراض املجتمعيّة يف طرف أيّا كانت فداحة 

مسؤوليّته هو تبليد للوعي املعطّل بطبعه وتحريف 
ملا يجب أن يُبحث فيه من حلول. العقلية االختزاليّة 
التّوّهم  إنعاش  إىل  سيّارة  طريق  مرضيّة،  عقليّة 
باعتناق ما يبدو أسهل الحلول عند البعض، وأنجعها 
لدى البعض اآلخر، ديْدنها البحث عن شاّمعة عليها 
اإلملام  يف  فشلها  ترّبر  وبها  البالد  مصائب  تعلّق 
الّنهضة والتّنقيب  التّباري يف شيطنة  بكّل األسباب. 
يُرفع  عندما  الرّشور  بكّل  وإفرادها  مثالبها  عن 
وعديم  مضلاّل  يصبح  املركزّي  الهدف  مستوى  إىل 
الجدوى، وقد يُدرج يف خانة خدمتها وليس نقدها 
وتقليص نفوذها. فامذا إذا كانت أكرث الجهات مغاالة 
إىل  تهتِد  مل  النهضة  فظائع  ترشيح  يف  التّباهي  يف 
معايبها إالّ فجر ليلة الكشف املبني ملّا غزاها الوحي 
تضخيم  رشقا.  اإللهام  منجنيق  بوعي  ورشقها  غزوا 
أهوال الّنهضة موقف مضلّل، رغم أّن مصائبها تفقأ 
يصبح  عندما  الوصف،  بها  يلّم  ال  ومآسيها  العيون 
بأّي  عنها  واالستعاضة  منها  التّخلّص  املعلن  الهدف 
بديل حتّى لو كان جنيسها. إنّه صّك عىل بياض ملن 
عدّو  من  التّخلّص  ملنطق  ترشيع  ُمنقذا.  ينتصب 
ماثل وبعدها لكّل حادث حديث. ترجمتها العملية 
إزاحة اإلسالم الّسيايّس وبعدها ليكن ما يكن. جملة 
والترصّف  املوقف  تجعل  املوضوعيّة  املالبسات  من 
من/ وحيال حدث 25 جويلية شائك ومعّقد. دعك 
التي توهم نفسها وتسعى إىل  الفّجة  التّحاليل  من 
الحدث  بني  التّفريق  وأهّميّة  برضورة  غريها  إيهام 
ومبايعة  اإلجراءات  تزكية  بني  الحدث،  وصاحب 
تلك  تفاهة  منها  وأكرث  اإلجراءات،  صاحب  الرّئيس 
التي تتمّسك بالّشكيّل وهي مزهّوة به، وتدفعه إيل 
أقصاه فتجد نفسها بقّوة األشياء تُحيي منظومة ما 
قبل 25 جويلية وتتخندق يف زريبة الرّّدة واالرتداد 
تعتربه  عّمن  وتدافع  الّسوداء،  العرشيّة  للوبيّات 

عنوان العبث والخراب.   
3/البيان والتّبيين

بعقليّة  املتناسلة  الّتويكات  عّممته  الذي  التعّفن 
هويّة  إليها  مضاف  الّسيايس  للفعل  منافية  تشّف 
اإلسالم الّسيايّس وعدم أهليّته للحكم أوصلت البالد 
إىل مسّد. أزمة تفّرخ أزمات. رئاسات متناحرة تناحر 
بالتّفّرج  نّوابه  متتّع  إنجازاته  أكرب  برملان  الرّضائر. 
بلد  األعراض.  وهتك  والتّقاتل  التّهريج  فنون  عىل 
الحّل؟ احتامالن ال  ما  للحكم.  الالّقابليّة  يف وضعيّة 
ثالث لهام: إّما حراك ثوري تنخرط فيه نخبة واعية 
أهداف  عن  منفصلة  غري  أهدافها  مهاّمها.  بكليّة 
الحراك واملهاّم التي تحتّمها املرحلة. وإّما حّل قرسّي 
بعمليّة جراحيّة قيرصيّة من داخل منظومة الحكم. 
أّما الباقي فتفاصيل قد تطال الفروع ولكّنها ال تطال 
األصول. يف عامل الّساسة ال مكان للّنوايا حتّى الحسن 

منها وال لألحالم حتّى الوردّي منها.    
أحالم،  أضغاث  وهم،  الخوايل  األيّام  مجد  استجاع 
موقف ال تاريخّي. دفاع )هذا إذا سلّمنا بأنّه دفاع 
مبديّئ( عن مؤّسسات مل تكن موجودة أصال، ورشعيّة 
الّشكليّة  الجوانب  حتّى  يحتموا  مل  بها  الهامئون 
ناكث  بها  املتربّم  وبيْعة  متّكئ  إىل  أصحابها  حّولها 
للعهد. باسم الرّشعيّة ذِبحت الرّشعيّة وأحيلت إىل 
غرفة اإلنعاش بشهادة شاهد من أهلها. الّنّص األخري 
لرئيس الحركة: »شهادة للتّاريخ. كيف نقّوم حدث 
شهادة  وهي  معه؟«.  نتعامل  وكيف  جويلية؟   25

املحورّي  بالّدور  وإشادة  فخر  معلّقة  إىل  أقرب 
اإليجايّب بشكل كيّلّ للّنهضة وبشكل جزيّئ لحلفائها 
مع التّعلّل باملالبسات واملعطيات اإلقليميّة يف عرقلة 
املعارضة  االنتهازيّة  األطراف  مع  بتحالف  الثورة 
طول  عريض  طويل  إنشايّئ  بيان  الحاكم.  لالئتالف 
املجد  أيّام  عىل  بكائية  حركته.  حكم  فتة  عذابات 
»حّققت  الّنّص  تتوّسط  تقريريّة  جملة  تختزلها 
املحافظة  أهّمها  عظيمة  مكاسب  التّوافق  سياسة 
وجملة  وّضاءة...«.  والثّورة  الحّريّة  شمعة  عىل 
ختاميّة عليها ينغلق البيان »أّما الّزبد فيذهب جفاء 
ولكّن  األرض«.  يف  فيمكث  املؤمنني  ينفع  ما  وأّما 
القوم ال يشكرون. »شهادة للتّاريخ« أم شهادة ضّد 
جويلية   25( الغّنويش  حسب  حصل  فام  التّاريخ؟ 
ولكن  ولكن.  يحصل.  أن  يجب  كان  واستتباعاته( 
متهافت  شكال  سليم  منطق  املؤّسسات.  داخل  من 
يف مقّدماته الكربى والّصغرى ويف مقاصده. التّسليم 
وقوانني  معطّلة  جميعها  مؤّسسات  إىل  باالحتكام 

اللّعبة غري محتمة. 
4/.. والقافلة دوما تسير

الجدل الفقهّي الّدستورّي حول مدى احتام سعيّد 
الّدستور  بنّص  التزامه  ومدى  الّشكليّة  لإلجراءات 
جدل عقيم ال جدوى منه. فالحدث سيايّس بامتياز 
مسألة  وقبوال  رفضا  معه  والتّفاعل  تحليله  ومدار 
هو  سيايّس  كّل حدث  يف  يراعى  ما  وآخر  سياسيّة. 

مدى التزامه بسالمة اإلجراءات.        
قيس  زلزال  حتّمه  الذي  الّسيايّس  الفقهّي  الجدل 
ما  بأّن  التّسليم  أّولها:  ثالثا،  أوهاما  كرّس  سعيّد 
املؤّسسات.  وعىل  الرّشعيّة  عىل  انقالب  حدث 
)إحياء/  العودة  أي  الرّشعيّة  استجاع  فاملطلوب 
بعث/استعادة( إىل الوضع املعترب طبيعيّا، وضع ما 
االئتالف  أنفاس  يف  التّمديد  ترجمته  االنقالب.  قبل 
الّسياسيّة:  تعبريته  ميّتة.  أجسام  يف  والّنفخ  الحاكم 
مواطنون ضّد االنقالب. بعض من وجوهه خّريجو 
مدجنة حكومة الرّئيس التي كانوا يسبّحون بحمدها 
توليفتها  له  ترُق  مل  من  ويهّجنون  آن وحني  كّل  يف 
ائتالف  الّنهضة/  غريبة،  طبخة  من  عجيب  كخليط 
الكرامة/ التّيّار الّدميقراطّي/ حركة الّشعب. وثانيها: 
تخريجة ال رشقيّة وال غربيّة مقادة برؤية أخالقويّة، 
تزكية الحدث واإلجراءات وليس صاحب اإلجراءات. 
أصحابها يبهجهم إزاحة الّنهضة ويثقل عليهم مبايعة 
قيس سعيّد يف العلن. وثالثها: االرمتاء الالّمرشوط يف 
أحضان الّريّس ومبايعته وتحويل املطالب املتخلّدة 
بالّذّمة إىل مجال مناشدات واعتبار ما قام به ثورة مل 
يبخل عليها البعض بجميل األوصاف )ثورة الّشباب/ 
الثّناء  متيل  ثورة  القرص...(  ثورة  الجمهوريّة/  ثورة 
)وحدي  لتفجريها  لوحده  تطّوع  من  شجاعة  عىل 
أدافع عن جدار/ ليس يل حدي/ محمود درويش(.   
الخريجي  راشد  الحركة  زعيم  حّق  من  أليس 
أن  حركته  عن  ونيابة  نفسه  عن  أصالة  الغّنويش، 
يتظلّم لدى املنتظم األممّي ويطالب بتعويض -ليس 
غريبا عن شيعته- يرقى إىل مستوى ما لحق الحركة 
من أذى رغم أفضالها عىل ميينها ويسارها؟ تتنافس 
كّل امللل والّنحل يف اختزال جوائح تونس يف كورونا 
أفعالها  وتجريم  شيطنتها  يف  التّباري  فمن  الّنهضة. 
وسياساتها والتّفّنن يف إفرادها مبسؤوليّة كّل املآيس 
تؤثّث فعاليّات وترّبر سياسات. ولو زالت الّنهضة من 
املشهد الّسيايّس الختلقوا جنيسها به يعلّلون فشلهم 
الّذريع ووهمهم األعرج. فام الفرق بني من متتسوا 
يف ضيعة الرّئيس ومن أقاموا عىل تخومها؟ ال فرق. 
مشهد مشدود إىل إرث مشؤوم: التّنمية واإلقالع أم 
الّدميقراطيّة )الجهاد األكرب والجهاد األصغر(؟ /الّنفط 
يف  وترجمتها  الّسالم.  مقابل  األرض  الغذاء/  مقابل 
واقع الحال. كيف يستوي الحال مع املحال؟ كيف 
نبني الوطن والّنهضة محنة املحن؟ نحن أم الّنهضة؟ 

والقافلة تسري، دوما تسري.

يف أفضال النّهضة على الحكم واملعارضة         
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السليتي  نعيم  التونيس  الدويل  التحق 
يف  تربصه  يف  السعودي  االتفاق  بفريق 
استعداًدا  النمساوية  تاتسمندورف  مدينة 
ملنافسات املوسم الجديد، وفور وصوله أبلغ 
بتعرضه  للنادي  اإلداري  الجهاز  السليتي 
إلصابة خالل مشاركته الدولية مع املنتخب 
الالعب  ووصل  املاضية.  الفرتة  يف  التونيس 
صادًرا  طبيًّا  تقريرًا  معه  حاماًل  النمسا،  إىل 
التونيس،  املنتخب  يف  الطبي  الجهاز  عن 
يف  لها  تعرض  التي  اإلصابة  طبيعة  يوضح 
الركبة خالل »أيام الفيفا«. وسيخضع سليتي 
يف  الطبية  املراكز  أحد  لدى  طبي  لفحص 
النمسا لتحديد مدى قوة إصابته. وسيغيب 
شهرين،  نحو  املباريات  يف  املشاركة  عن 
الطبيب.  عن  الصادر  املبديئ  للتقرير  وفًقا 
الحقيقة  لكن  السليتي  رواية  طبعا  هذه 
مباراة  يف  حادة  إلصابة  تعرض  السليتي  ان 
يف  تحديدا  وكانت  »ْحوم« يف جزيرة جربة 
بقدامى  مجموعته  جمعت  التي  املقابلة 
العبي الرتجي الجرجييس عىل كّل حال نحن 
نقول  وللسليتي  الصحيحة  املعلومة  قدمنا 
إن االحرتاف فكر قبل أن يكون أي يشء آخر 
ولكم منا جميعا املحبة والتهاين مبناسبة عيد 

االضحى املبارك.
* محمد يوسف

غياب السكر
 والزيت 

واألدوية!!

للجمهورية،  الرسمي  الرائد  يف  صدر 
مرسوم رئايس يتعلق بقانون املالية التعدييل 

لسنة 2021.
وفيام ييل نص املرسوم:

الفصل األول ـ تلغى أحكام الفصل األول 
والفصول 2 و4 و5 و6 و7 و9 و10 من القانون 

عدد 46 لسنة 2020 املؤرخ يف 23
ديسمرب 2020 املتعلق بقانون املالية لسنة 

2021 وتعوض باألحكام التالية:
)جديد(:

ونفقاتها  الدولة  ميزانية  مداخيل  تقدر 
لسنة 2021 كام ييل:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 449 
34 دينار

 241  000  000 الدولة  ميزانية  نفقات   -
44 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة )عجز( 000 000 
792 9 دينار

الفصل 2 )جديد(:
ويبقى   2021 سنة  إىل  بالنسبة  يرخص 

مرخصا يف أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 449 34 
دينار مبوبة
كام ييل :

ـ املداخيل الجبائية 000 000 816 30 دينار
ـ املداخيل غري الجبائية 000 000 103 3 دينار

ـ الهبات 000 000 530 دينار.
وتوزع هذه املداخيل وفقا للجدول أ املدرج بهذا املرسوم.

الفصل 4 )جديد(:
يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال املشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2021 بـ 

000 480 215 دينار.
الفصل 5 )جديد( :

يضبط مبلغ اعتامدات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إىل سنة 2021 مبا 
قدره 000 000 241 44 دينار.

وتوزع هذه النفقات حسب املهامت واملهامت الخاصة والربامج وفقا للجدول 
ت املدرج بهذا املرسوم.

الفصل 6 )جديد(:

يضبط مبلغ إعتامدات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إىل سنة 2021 مبا 
قدره 000 000 445 48 دينار

وتوزع هذه النفقات حسب املهامت واملهامت الخاصة والربامج وفقا للجدول 
ث املدرج بهذا املرسوم.

الفصل 7 )جديد( :
يرخص بالنسبـة إىل سنة 2021 يف أن تسـتخلص مـوارد خزينة مبا قدره 000 

000 071 21 دينار
الفصل 9 )جديد( :

يبلغ العدد الجميل لألعوان املرخص فيهم بعنوان سنة 2021 بالوزارات مبصالحها 
املركزية والجهوية وباملؤسسات العمومية امللحقة ميزانياتها ترتيبيا مبيزانية الدولة 

703 661 عونا.
الفصل 10 )جديد(:

يضبط املبلغ األقىص املرخص فيه للوزير املكلف باملالية ملنح قروض الخـزينة 
بــ000  العمومية  املحاسبة  الفصل 62 مـن مجلة  العمومـية مبقتىض  للمؤسسات 

000 175 دينار بالنسبة إىل سنة 2021.
الفصل 2 ـ توزع اعتامدات التعهد واعتامدات الدفع مليزانية الدولة لسنة 2021 
لسنة 2020  بالقانون عدد 46  الواردة  والربامج  الخاصة  واملهامت  للمهامت  وفقا 

قانون املالية التكمييل: 
عجز يف ميزانية الدولة بـ 9.7 مليار دينار  

الوطنية لرواد األعامل، ياسني  املنظمة  أكد رئيس 
االقتصادية  املؤسسات  من  باملائة   80« أن  قويعة،، 

التونسية تغلق بعد 18 شهرا فقط من إحداثها«.
وأوضح قويعة، عىل هامش امللتقى الوطني لهيئة 
»تعد  تونس  أّن  باملهدية،  املنعقد  املنظمة  حكامء 

املؤسسات  وأن  اقتصادية  مؤسسة  ألف   940 حوايل 
املهيكلة ال تشكل سوى نسبة ضئيلة منها«.

وبنّي أن عدد املؤسسات التي أغلقت نهائيا، »يزيد 
ألف   460 نحو  تعاين  بينام  مؤسسة  ألف   130 عن 

مؤسسة شبح اإلفالس ألسباب متعددة«.
املؤسسات  هذه  إغالق  أن  إىل  املتحدث  ولفت 
أحال أكرث من مليون عامل وإطار عىل البطالة عىل 

مستوى مواطن الشغل املبارشة وغري املبارشة.
املؤسسات  نوعية  أن  عىل  قويعة  وشّدد 
أن  وميكن  »هشة  تونس  يف  املحدثة  االقتصادية 
تزول عند أي أزمة قد تطرأ عىل غرار جائحة فريوس 

كوفيد 19-«.
من  أكرث  تعد  تونس  أن  املنظمة  رئيس  وبنّي 
500 ألف مؤسسة ألشخاص طبيعيني مقابل 6000 
تجارية  مؤسسة  و500  االسم  خفية  فقط  مؤسسة 
نسيج  يجعل  ما  وهو  محدودة  مسؤولية  ذات 

املؤسسات االقتصادية غري مهيكل.
وعلّق قويعة عىل األسباب املساهمة يف هشاشة 
أن  بقوله  دميومتها  وعدم  االقتصادية  املؤسسات 
»مناخ االستثامر متعفن تحكمه لوبيات فساد زيادة 

عىل غياب ثقافة العمل والبريوقراطية املقيتة«.
أمام  الجميع  تضع  األسباب  هذه  كل  أن  وأضاف 
حضرية أشغال واسعة تجمع الترشيع واإلدارة وغريها 

بقصد الترسيع يف عمليات اإلنقاذ.
منها  وخاصة  املؤسسات  أصحاب  أن  إىل  وأشار 
االنخراط  يف  يفكرون  »باتوا  واملتوسطة  الصغرى 
وإغالق  إفالس  بعد  رشعية  غري  هجرة  عمليات  يف 

مؤسساتهم«.
»تالحقها  األعامل  رواد  من  الفئة  هذه  أن  وأبرز 
رصيد  دون  شيكات  بإصدار  املتعلقة  القضايا  مئات 
املصحوبة  الرسائل  عديد  يوميا  يوجهون  وهم 

برصخات الفزع«.
وأكد عىل أن طول فرتة املعامالت اإلدارية من أجل 
املستثمرين  عديد  جعل  اقتصادية  مؤسسة  إنشاء 
مشاريع  بعث  يف  أفكارهم  عن  »يتخلون  الشبان 

للحساب الخاص«.
ثورة  بعد  ما  األحزاب يف فرتة  أن كل  مبيّنا  وتابع 
تنجز  مل  أنها  بيْد  اإلدارة  رقمنة  شعار  رفعت   2011
اإلدارية  املعامالت  وظلت  الواقع  أرض  عىل  شيئا 

تتسم بنفس البطء والتعطيل.

أسعار السيارات؟
منها  سواء  السيارات  بيع  لرشكات  االيام  هذه  الزائر 

تظهر  التي  البارزة  العالمة  فاّن  املستعملة  او  الجديدة 

السيارات  هذه  ان  هو  الداخل!  إىل  الولوج  منذ  للعيان 

سعرها يكاد يرتفع يوميا هنا اسأل هل التونيس قادر اليوم 

عىل اقتناء سيارة من عند واحدة من الرشكات االكيد ال ـ 

اذ من غري املعقول اّن نجد سعر السيارة تجاوز 39 ألف 

دينار؟ فكم تحتاج العائلة إىل وقت لجمع هذا املبلغ املايل 

وكلنا يعرف الوضع الصعب لهذه العائالت وهذا يعني ان 

امتالك سيارة اصبح نخبويا بشكل من االشكال!

* محمد/ع

غلق املؤسسات االقتصادية متواصل

نقطة استفهام130 ألف مؤسسة يف خرب كان و460 ألفا أخرى مهددة!

من 
الواقع

* ياسني قويعة
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بلغ عدد السيّارات التي تّم ترويجها يف السوق التونسية عرب الوكالء املعتمدين، خالل األشهر العرشة األوىل 
من هذا العام، 49514 سيارة مبختلف أنواعها وأصنافها، مقابل 39024 سيارة خالل نفس الفرتة من العام املايض، 

أي بارتفاع بنسبة 27 باملائة.
ووفق اإلحصائيات املتوفرة، فإن عدد السيارات املروجة خالل شهر أكتوبر املايض، قد تراجع بنسبة 7 باملائة 

مقارنة بالشهر نفسه من السنة الفارطة.
السوق  يف  ترويجها  تم  التي  السيارات  عدد  مستوى  يف  األوىل  الثالثة  املراكز  آسيوية  عالمات   3 واحتلت 
تم خالل  فقد   ، تونس  السيارات يف  النقابية ملوردي ومصنعي  الوطنية  الغرفة  التونسية. وحسب مصدر من 
األشهر العرشة األوىل من هذه السنة بيع 7571 سيارة شعبية مقابل 5854 سيارة يف ذات الفرتة من العام الفارط.
وأوضح أن هناك إقباال كبريا عىل اقتناء السيارات الشعبية يف البالد، الفتا اىل الجهود التي تبذلها الغرفة مع 
وزارة التجارة والديوانة التونسية من أجل العمل عىل التقليص من املعاليم واألداءات املوظفة عىل السيارات 
ذات قوة الجبائية بخمسة خيول لتقريبها من نفس معاليم سيارات الشعبية، ال سيام أن الفارق بني الصنفني 

يناهز 15 ألف ينار.
من جانب آخر، رحب املسؤول بالقرار الوارد يف النسخة األولية من مرشوع قانون املالية لسنة 2022، والقايض 

بالتخفيض يف املعلوم عىل االستهالك للسيارات الهجينة والكهربائية ليصل إىل 50 باملائة.
وأكد أن هذا القرار، يف حال اعتامده رسميا، سيشجع عىل ترويج السيارات الصديقة للبيئة، وخاصة التقليص 

من كلفة البنزين، ال سيام أن السيارات الهجينة )hybride( ال تستهلك كثريا البنزين.
أما بالنسبة إىل السيارات الكهربائية، فقد افاد ذات املصدر بأن األمر يختلف نسبيا، مبا أنه يتعني توفري البنية 
أن  كاشفا  السيارات،  من  الصنف  لشحن هذا  الرضورية  الكهربائية  األعمدة  تركيز  الالزمة، من خالل  التحتية 

الغرفة رشعت يف االشتغال مع الوكالة الوطنية للتحكم يف الطاقة عىل تنفيذ مرشوع يف الغرض.
كام أبرز أهمية ان تنخرط الرشكة التونسية للكهرباء والغاز )الستاغ( يف املرشوع، من خالل بيعها لخدمة 
شحن الكهرباء بأسعار معقولة. وكشف، من جهة أخرى، أن أكرث من خمس عالمات جديدة قدمت ترخيصا 

لوزارة التجارة وتنمية الصادرات ألجل تسويق سيارات جديدة يف السوق التونسية.

* حسني عبد الرحيم 
بها  ويقوم  الثقافة  ومحبو  املثقفون  بها  يقوم  طقوسية  زيارة 
الجمهور تحت حجج متنوعة من ضمنها القيام بصورة مع كاتب 
مشهور أو مجرد التجول يف فضاء مزدحم بالناس أو حتى حضور 
وشبه  املشهورين  الكتاب  ألحد  توقيع  حضور  أو  الندوات  بعض 
الكتب  يوقعون  وهم  ورؤيتهم  املغمورين،  وحتى  املشهورين 
ويبتسمون. املواطن العادي يفرح برشاء كتاب ممهور بكلمة لطيفة 
نيته  يكن يف  مل  لو  األوىل حتى  قبل  الصفحة  الكاتب عىل  يخطها 

قراءة الكتاب أصال.
أصبحوا  املعارض  من  يشرتونها  يعودوا  مل  الكبار  الكتب  مشرتو 
وضوضاء  املعارض  ضجيج  دون  »أمازون«  من  رشاءها  يفضلون 
معرض  باستثناء  بالكتاب  عالقة  لها  ليس  األحيان  أغلب  يف  هي 

فرانكفورت الدويل للكتاب الذي يُسمع فيه رنني اإلبرة.
هذا العام يف تونس ليس كسابقه فلم يعد الوباء يهّددنا كام العام 
والقيام  بأصدقاء  لاللتقاء  أساسا  املعرض  إىل  ولهذا ذهبت  املايض، 
بنظرة عىل الكتب ورمبا االستامع لبعض الندوات. وكان ذلك يوم 
اللُّعب يف كل مكان  األحد وكان املعرض كحديقة لألطفال ولرشاء 
هو  أطفال  جلها  زحمة  يف  بالوجود  والتمتع  وبعده  الدخول  قبل 

املدارس  من  أتوا  ألنهم  ُمفرح  أمر 
سيدنا  »مولد  لزيارة  معلميهم  مع 
املصّورة  األطفال  كتب  املعرض«.. 
هي أكرث الكتب مبيعا، وكذلك كتب 

الرتاث والكتب الدينية.
عناوين  لقراءة  الرسيع  املرور 
املعروضة وأغلبها إصدارات  الكتب 
املشهورة  النرش  ودور  قدمية 
غري  األجنبية  أو  العربية  سواء 
مخصصان  مكانان  هناك  موجودة. 

للزينة  ناريتان  دراجتان  مدخلهام  يف  موضوع  األمنية  للمؤسسات 
)موتورات »ياماها« اليابانية باهظة الثمن(.

لندوتني  لالستامع  فذهبت  الكتب  موضوع  من  يئست  املهّم.. 
حسونة  الروايئ  مع  لقاء  واألخرى  الرتجمة  عن  إحداهام  كانت 
بعض  فقط  يُذكر.  جمهور  بال  الندوتان  كانت  وتقريبا  املصباحي 

مراسيل الصحف ومصوروها بكامرياتهم.
وجدت  لو  حتى  فارغة  مقاعد  مواجهة  ىف  ممكن  غري  النقاش 
الكامريات، ذلك أن النقاش يتطلب ثالث رشوط.. املوضوع واملتكلم 

عالمات  من  هو  الذي  النفس  مع  صار حديث  وإال  واملستمعني.. 
الجنون. املهم هو العودة إىل الدار قبل حلول الظالم وهو ما وفرته 
إىل  املدينة  وسط  من  ساعة  كل  سيارة  بتسيري  تونس  نقل  رشكة 
»الكرم«. ورمبا كان األوفر إقامة املعرض يف مدينة الثقافة أو قاعة 
املدينة حيث  مركز  من  الزوار  وتقريب  الزيارة  لتسهيل  املؤمترات 
ميكنهم القيام بالرتويح عن أنفسهم مبشاهدة فيلم يف القاعات التي 
ما زالت تفتح أبوابها، وتناول العشاء، كام جرى يف السابق بنجاح 
بالكرم هو  وخاصة أن ما يشغله نشاط املعرض يف مركز املعارض 
مكان محدود، لكنه يتطلب أعدادا كبرية من العاملني الدامئني من 
وزارة الثقافة والعاملني املؤقتني رمبا يزيد عددهم عن عدد الزوار.

معرض تونس الدويل للكتاب

هل هو حركّية اقتصادّية جتارّية أم ماذا؟

اقتصاد

االجتامعية  األنشطة  جميع  ايقاف  من  سنة  بعد 
يعود  كورونا،  فريوس  تفّش  جرّاء  عموما  والرتفيهيّة 
دورته  يف  لالنعقاد  والحلويّات  الشوكوالتة  صالون 
املعارض  بقاعة  أيّام 2 و3 و4 ديسمرب 2021  الثالثة 
والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  لالتّحاد  مبقّر 

التقليدية بحّي الخرضاء.
الدورة  هذه  تكون  أن  عىل  التوقّعات  كّل  تشري 
استثنائيّة عىل جميع األصعدة ال سيام عىل مستوى 
ارتفاعا  الزّوار  عدد  يسّجل  إذ  الجامهريي  اإلقبال 
ملحوظا من سنة إىل أخرى، وعليه يزداد عدد العارضني 
العاملني مبجاالت صناعة الشوكوالتة واملرطّبات. كام 
أكّدت العالمات التجاريّة التونسيّة الكربى مشاركتها 
يف صالون الشوكوالتة والحلويّات، غري أّن هذه الدروة 
الثالثة مقدمة عىل انفتاح عىل آفاق دوليّة خاّصة مع 
مشاركة عالمات أجنبيّة بارزة يف املعرض وهي رشكات 

تعمل يف مجال صناعة القهوة والكاكاو والشوكوالتة 
والحلويّات. كام للحرفيني مكانة خاّصة حيث يقبلون 
وترويجيّة  تسويقيّة  بعمليّات  للقيام  بكثافة  سنويّا 

آلخر إبداعاتهم وابتكاراتهم.
وعىل غرار النسخ السابقة للمعرض، ومبعيّة نادي 
الكأس العاملي للحلويّات، سيتّم عىل مدار الثالث أيّام، 
تنظيم مسابقات أحسن قطعة فنيّة وأفضل املرطبات 
بالشوكوالتة. يجدر التذكري أّن هذه املسابقات موّجهة 
لتالميذ مراكز التكوين يف قطاع الحلويّات بتأطري من 
مستوى  وعىل  املجال.  يف  والعاملني  األساتذة  كبار 
لألطفال  الرتفيهيّة  الورشات  ستقام  أيضا،  الربمجة 
الثانية،  وللمرّة  املعتادة.  التذّوق  حصص  جانب  إىل 
يعود خبّاز قرص اإلليزيه، رضا خرض، ملالقاة جمهوره 
العريض مرفوقا بكتبه »باڨات الجمهوريّة« و»الخبز 

يف الصحن«.

معارض  رشكة  املعرض،  منظّم  إىل  بالنسبة  أّما 
عديد  تنظيم  عىل  عّودنا  والذي  تونس  وتظاهرات 
سيقوم  السنة،  مدار  عىل  والصالونات  التظاهرات 
باتّخاذ جميع االحتياطات الوقائيّة والتدابري الصحيّة 
الالزمة من أجل حامية العارضني والزّوار خاّصة أمام 

تنامي مخاطر املوجة الخامسة للجائحة العامليّة.

شكالطة يف املتناول
عىل  عرّب  قد  التونيّس  الزائر  أّن  إالّ  املخاوف  رغم 
وإىل  الطبيعي  مجراها  إىل  الحياة  عودة  يف  رغبته 
أّن موسم  الرتفيهيّة خاّصة  األنشطة  متابعة مختلف 

االحتفاالت برأس السنة الهجري عىل األبواب.
بعد انتظار طويل يعود صالون الشوكوالتة التونيس 
لفتح أبوابه أمام الجامهري وإىل استقبال اكرب املنتجني 
يف املجال إىل جانب أبرز طهاة املعجّنات والحلويّات 

بأذواقها  الشوكوالتة  أنواع  وأجود  أشهى  لتقديم 
وأشكالها املتعّددة.

* مبارك

مسابقات بني الحرفيني والتذوق للزائرين:

ماذا يف صالون الشكالطة واحللويات؟

رغم األزمة االجتامعيّة واالقتصادية 

ارتفاع بنسبة 27 ٪ يف مبيعات السيارات 

رضا خرض
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وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للشامل

املطعم الجامعي ابن زيدون مبنوبة

الهاتف: 71601260 ـ الفاكس: 71600703

استشارة عدد 01
أشغال شبكتي الكهرباء والغاز

والغاز  الكهرباء  لصيانة شبكتي  استشارة  تنظيم  مبنوبة  زيدون  ابن  الجامعي  املطعم  يعتزم 
مبحالته فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه االستشارة  من بني املقاولني املرخص لهم من قبل وزارة 
التجهيز واالسكان والتهيئة الرتابية يف االختصاص ب صنف 12 االتصال بادارة املطعم لتسلم ملف 
االستشارة من يوم االثنني اىل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إىل حدود منتصف النهار 

قبل يوم 01 ديسمرب 2021.
يتم توجيه الظروف املحتوية عىل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد الرسيع 
او يتم تسليمها مبارشة مقابل وصل إيداع إىل مكتب الضبط بإدارة املطعم الجامعي ابن زيدون 
منوبة خالل التوقيت اإلداري ويكتب عليها فقط عبارة »ال يفتح« استشارة عدد 2021/01 أشغال 

صيانة شبكتي الكهرباء والغاز باملطعم الجامعي ابن زيدون مبنوبة.
يتم ارسال العروض او تسليمها عىل العنوان التايل: املطعم الجامعي ابن زيدون منوبة باملركب 

الجامعي منوبة 2010.
ويعتمد ختم مكتب 2021 ديسمرب 06 حدد آخر أجل إلرسال العروض بيوم الضبط يف تحديد 

تاريخ الوصول.

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للشامل

املطعم الجامعي ابن زيدون مبنوبة
الهاتف: 71601260 ـ الفاكس: 71600703

استشارة عدد 02
أشغال صيانة معدات املطعم

يعتزم املطعم الجامعي ابن زيدون مبنوبة تنظيم استشارة لصيانة معدات املطعم فعىل الراغبني 
يف املشاركة يف هذه االستشارة  االتصال بإدارة املطعم لتسلم ملف االستشارة من يوم االثنني 
اىل يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إىل حدود منتصف النهار قبل يوم 01 ديسمرب 

.2021
يتم توجيه الظروف املحتوية عىل العروض عن طريق الربيد مضمون الوصول أو الربيد 
الرسيع او يتم تسليمها مبارشة مقابل وصل إيداع إىل مكتب الضبط بإدارة املطعم الجامعي 
ابن زيدون منوبة خالل التوقيت اإلداري ويكتب عليها فقط عبارة »ال يفتح« استشارة عدد 

2021/02 أشغال صيانة شبكتي الكهرباء والغاز باملطعم الجامعي ابن زيدون مبنوبة.
يتم ارسال العروض او تسليمها عىل العنوان التايل: املطعم الجامعي ابن زيدون منوبة 

باملركب الجامعي منوبة 2010.
ويعتمد ختم مكتب 2021 ديسمرب 06 حدد آخر أجل إلرسال العروض بيوم الضبط يف 

تحديد تاريخ الوصول.

وزارة املرأة واالرسة وكبار السّن
املندوبية الجهوية لشؤون املرأة واالرسة بالكاف

املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف

استشارة عدد 2022/01
يعتزم املركز املندمج للشباب والطفولة بساقية سيدي يوسف إجراء استشارة للتزود باملواد الغذائية وذلك خالل الفرتة املرتاوحة بني غرة جانفي 2022 و31 ديسمرب من نفس السنة وفقا للقامئة املوالية.

القسطرقم القسط

مادة اللحم البقري ولحم علوش طابع أخرضالقسط األول

مادة الدجاج والبيضالقسط الثاين

مادة الخرض والغاللالقسط الثالث
مادة الخبز )باقات(القسط الرابع

مادة العطرية والحليب ومشتقاتهالقسط الخامس

فعىل الراغبني يف املشاركة االطالع عىل كراس الرشوط وسحب ملفات العروض من املركز املندمج للشباب 
والطفولة بساقية سيدي يوسف.

ترسل العروض عن طريق الربيد مضمونة الوصول او الربيد الرسيع باسم مديرة املركز املندمج للشباب 
والطفولة بساقية سيدي يوسف ص.ب.34 الساقية 7120 او تسلم مبارشة اىل مكتب الضبط يف ظرف خارجي 

باسم السيد مدير املركز املندمج بساقية سيدي يوسف ختم مكتب الضبط تثبت تاريخ الوصول.
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض ليوم 2020/12/22 حسب ختم مكتب الضبط للمركز املندمج للشباب 

والطفولة بساقية سيدي يوسف 
ترسل العروض عىل النحو التايل:

يجب تضمني العرض الفني والعرض املايل يف ظرفني منفصلني  ومختومني يدرجان يف ظرف ثالث خارجي 
يختم ويكتب عليه مرجع طلب العروض وموضوعه.

يتضمن الظرف الخارجي إىل  جانب العرضني الفني واملايل الوثائق االدارية
الوثائق االدارية:

1* ـ شهادة يف الوضعية الجبائية )األصل او نسخة مطابقة لالصل( سارية املفعول
2* ـ شهادة انخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

3* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارضون بأنهم ليسو يف حالة إفالس او تسوية قضائية طبقا للرتاتيب 
الجاري بها العمل )ملحق عدد 02(.

الصفقة  التأثري عىل سري مختلف اجراءات  او هدايا قصد  ـ ترصيح عىل الرشف بعدم تقديم وعود   *4
)ملحق عدد 03(

5* ـ ترصيح عىل الرشف يقدمه العارض بانه مل يكن عونا عموميا لدى االدارة او انه مىض عن انقطاعه عن 
العمل بها 05 سنوات عىل االقل )ملحق عدد 04(.

6*ـ  االستشارة يف نسخته االصلية ممىض عليه يف جميع صفحاته من طرف العارض ويحمل طابع املؤسسة.
7* ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية

8* ـ بطاقة ارشادات عن املزود املصاحبة لوثائق طلب العروض معمرة وممضاة )ملحق عدد01(.
1/ العرض الفني: يحتوي عىل

* ـ التزام بأجل التسليم )ملحق عدد 06(.
* ـ ترصيح عىل الرشف يف توفري وسائل النقل املطلوبة )نسخة من البطاقات االرمادية لوسائل النقل باسم 
املشارك او عقد تعامل مع رشكة خدمات نقل طيلة املدة املحددة للصفقة حسب البيانات املذكورة بالفصل 

05 )ملحق عدد 05(.
* ـ بطاقة رمادية تفيد ان وسيلة النقل مجهزة بغرفة تربيد )بالنسبة لقسط اللحوم والدجاج(.

* ـ قامئة يف وسائل النقل.
هام جدا:

بالنسبة لقسط الخبز:
* ـ شهادة تصنيف مخبزة من صنف )ج( مسلمة من مصالح االدارة الجهوية للتجارة املعنية.

2/ العرض املايل: يحتوي عىل:
* ـ االلتزام املايل

* ـ جدول االسعار
* ـ القامئة التقديرية.

جلسة  يف  واملالية  والفنية  االدارية  الوثائق   عىل  املحتوية  العروض  فتح  لجنة  انعقاد  تاريخ  ُحّدد  وقد 
علنية ليوم 2021/12/23 عىل الساعة العارشة صباحا يف قاعة االجتامعات للمركز املندمج للشباب والطفولة 

بالساقية.
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املعهد  يف  الثاين  تقدميه  كان  »املتشابهون«  املستريي  للحبيب  الحايل  الفيلم 
للكثريين  مقلقة  سهرة  كانت  الكوليزي«.  »قاعة  يف  االول  عرضه  بعد  الفرنيس 
ويل بشكل خاص. ذلك أن الفيلمني السابقني الطويلني لألخ حبيب تناوال أحداثا 
سياسية وتاريخية أولهام فيلم »الشهيد السعيد« الذي جرت عملية إنتاجه ىف ظل 
ضغوط األحداث الساخنة بعد اغتيال شكري بلعيد مبارشة، وينبغي التغايض عن 
هفواته الفنية نظرا إىل ارتباط الفيلم بتفاعل سيايس معني وعاجل حينذاك. جاء 
خارج هذا  الوطني  التحرر  مرحلة  مالبسات  العكرمي« حول  »ولد  الثاين  فيلمه 
الضغوطات يك يضيف شكوكا حول طريقة الحبيب املستريي السينامئية وخاصة 
خلطه للتاريخ باألنتولوجيا بال انسجام وبتشوش واضح. خلطة تاريخية متناقضة 
وغري متحققة كرؤية سينامئية متامسكة فنيا. ناهيك عن تناول لتاريخ موجه إىل 
إعالء قيمة تحيزات إيديولوجية-تاريخية معينة هي محّل اختالفات كبرية. الفيلم 
املستريي  خيارات  غرابة  من  اندهاشنا  من  الواقع  يف  زاد  »املتشابهون«  الثالث 
الجاملية وتلبيس حوادث تاريخية بنزوع إيديولوجي-ذايت ال يفصح عنه بوضوح 
ونحتاج إىل دليل تفسريي مكتوب للفيلم الذي يدور يف الواقع يف حي »الفايات« 
حيث يحرس »شفروت« املطرود من فرنسا بعد حبسه هناك الرتكاب مخالفات 
أو جرائم يعمل كحارس ملأوى عمومي للسيارات ويعمل يف نفس الوقت يف حانة، 
السخط  بعد  اليهود  أحد  لقتل  األمر  به  وينتهي  متشابهني  يكونا شفروتني  ورمبا 
هو  آخر  صغري«  »شفروت  هناك  ويكون   1976 هزمية  بعد  حدث  الذي  العام 
عالقتها  وال  موته  مالبسات  بالضبط عىل  نتعرف  وال  لتوه  مات  لزوجة رجل  أخ 
يساعدها  التي  املرأة  رابطة سوى  تربطهم  ال  الذين  والثاين  االول  بـ»الشفروت« 
التي يعمل فيها ويتخاصم  الحانة  الكبري لدفن زوجها برسقة أموال  -»شفروت« 

دوما مع مالكها مام يؤدي إىل سجنه مرة اخرى. »شفروت« آخر يف الوسط يقوم 
تدور  بينام  ذلك  كل   .1976 نكسة  بعد  املتحيلني  األغنياء  اليهود  عىل  بالهجوم 
اليهود  مبهاجمة  تنتهي  األول  يقودها شفروت  يسارية رسية  منظمة  اجتامعات 
وممتلكاتهم. وتعود إىل الشفروت األول ذكريات حب ضائع يف مرسيليا. كل ذلك 

بينام ال يوجد مشهد واحد يدّل عىل حدوث الوقائع يف »الفايات«.
التفكك يف الرشيط املصور أمكننا فّك طالسمه بعد مناقشة املخرج  كّل هذا 
الذي كان ينوي مناقشة تضاؤل وجود الطائفة اليهودية كعنرص من عنارص األمة 
ثم انقالب الحال واضطرارهم إىل الرحيل بعد التعرض لهم وممتلكاتهم بعد نكسة 
عنه  ينتج  مل  واملتناقضة  املختلطة  العنارص  هذه  لكّل  املضطرب  املونتاج   .1976
فيلم سيناميئ اتصايل باملعنى الصحيح.. التمثيل فقط ما يثري االنتباه يف الرشيط. 
الدين السهييل هو كاركاتري )شخصية سينامئية( متميز تفتقد مثله  املمثل نرص 
كثريا السينام التونسية ويبحث عن مخرج يقدمه يف عمل درامي كبري٬ مل يستطع 
الحبيب املستريي ذلك لعدم توفر سيناريو متامسك لفيلم مفرتض أنه مقتبس عن 
رواية ملحمد نارص النفزاوي ويحتاج مشاهدوه إىل كاتالوغ تفسريي لفّك رموزه 
التي رمبا يفهمها املخرج ومنتجوه وليس املشاهدون يف القاعة، ويف تقديرنا يرجع 
ذلك إىل تناقضات يف أفكار املخرج ذاته التي ال يُفصح عنها إال للمنتجني فقط. 

رمبا ألسباب ال نعرفها.
الفيلم ينبغي أن يتحدث بلسانه هو )يف الحوار واملََشاهد والتمثيل( عىل شاشة 
العرض وليس من بطنه أو بناء عىل تفسري املخرج يف مناقشة صحفية سجالية. رمبا 
كان ذلك مجرد إخفاق يف التعبري الفني نتمنى أن يتجاوزه الحبيب املستريي ذلك 

ألنه ميتلك مميزات فنية قوية تحجبها رؤية ضبابية.

يحتاج إىل دليل تفسري لفكّ رموزه!
* حسني عبد الرحيم »المتشابهون« الفيلم الثالث للحبيب المستيري

* املخرج الحبيب املستريي

بتونس  الثقافية  للشؤون  الجهوية  واملندوبية  الثقافّية  الشؤون  وزارة  من  بدعم 
تنظم الرابطة العربية للفنون واالبداع التي ترأسها الشاعرة والروائية فتحية الهاشمي 
التي  القادم فعاليات الدورة 11 لـ»مهرجان قافلة املحبة«  من 24 اىل 26 ديسمرب 

ستهتم مبحور »الثالوث املحرّم إضافة أم إضعاف للرواية العربية؟«  
الحداد« ومن  الثقايف »الطاهر  النادي  االول من فضاء  املهرجان يف يومه  ويفتتح 
العراقية  الشعبية  للفنون  الوطنية  كركوك  فرقة  مع  فرجوي  موسيقي  عرض  خالل 
بالزي  خاص  فاستعراض  التشكيلية  والفنون  الكتب  معارض  من  مجموعة  فتدشني 
كانت  الثقافية  تونس  إذاعة  من  الله  قصد  سامح  االعالمية  أدارته  لقاء  ويف  الليبي 
كلامت االفتتاح الرسمي من ِقبل املندوب الجهوي للشؤون الثقافية بتونس ومديرة 

النادي الثقايف الطاهر الحداد واملنسق العام للدورة األستاذ الناقد البشري الجلجيل 
إثر ذلك عرض موسيقي  ليقّدم  للفنون واالبداع  العربية  الرابطة  ورئيسة 

عرض  ثم  نجم  جعفر  الفنان  بقيادة  الشعبية  للفنون  كركوك  لفرقة 
لفرقة العودة للفن امللتزم بقيادة الفنان املنصف الهومييل ثم جلسة 
أدبية اوىل برئاسة األستاذ سعيد بوعيطة من املغرب ومداخلة أوىل 
لألستاذة دليلة شقرون من تونس تحت عنوان »البونوغرافيا والرسد 
الهاشمي« تعقبها  للروائية فتحية  تاتيانا  النسوي من خالل رواية 
شهادة روائية تحت عنوان »أخلقة األدب وكتابة الجسد للروائية 

التونسية  الروائية  جهتها  من  »لتقدم  الهاشمي  فتحية  التونسية 
بسمة البوعبيدي شهادة ذاتية بعنوان »كيف يحقق الجسد دالالته 

يف املنت الروايئ« وبعد حلقات نقاش لهذه املداخالت تقّدم مجموعة من 
الوصالت الغنائية واملوسيقية مغربيّة وتونسية وعراقية. 

بإمضاء  مغريب  مرسحي  عرض  مع  املوعد  يكون  اللييل  السمر  وضمن 
من  مجموعة  تقّدم  ثم  منري  محمد  الشاعر  املميز  واملرسحي  بصور  فطيمة  املمثلة 

الوصالت املوسيقية مع مساجالت زجلية يف الشعر الجزائرّي. 
ويوم 25 ديسمرب القادم ومن شوارع منطقة برج السدرية يقّدم عرض فرجوي من 
تأثيث فرقة كركوك العراقية ليحتضن فضاء املركّب الّريايض بربج الّسدريّة املداخالت 
االدبية والفكرية للمهرجان من خالل جلسة يرشف عىل إدارتها الشاعر العراقي إيهاب 
شغيدل وتقّدم خاللها مداخلة أوىل لألستاذ سعيد بوعيطة من املغرب تحت عنوان 
»خطاب الجسد واستعادة الكينونة يف الرواية العربية: انعتاق الرغبة لفاتحة مرشد 
 : عنوان  تحت  داوود  بني  التونسية سامح  للروائية  روائية  تليها  شهادة  أمنوذجا«  
»هل سقط الجنس فعال من الكتابة الروائية العربية؟« ليقّدم إثرها االعالمي منصف 
لنعامن  الشيطان«  »شقائق  رواية  يف  والوجودية  »العبث  بعنوان  مداخلة  الكرميي 
الحبايس ويقّدم هذا االخري شهادة روائية للروايئ بعنوان »تجليات الثالوث املحرم يف 
رواية شقائق الشيطان« ثم تقّدم مجموعة من الوصالت املوسيقية العراقية وتكون 

السهرة موسيقية فنية.   
األستاذ  يديرها  أدبية  القادم من خالل جلسة  26 ديسمرب  يوم  املهرجان  ويختتم 
البشري الجلجيل وتقّدم خاللها مداخلة أوىل للدكتور جالل خّشاب من الجزائر بعنوان 
»الفضاء الروايئ يف رواية مريم تسقط من يد الله للروائية التونسية فتحية الهاشمي« 
-محبوبة-  رواية  يف  والجسد  السياسة  »حديث  عنوان  تحت  روائيّة  شهادة  فتقديم 
املغريب »عزيز رشاج«  للروايئ  روائية  تليها شهادة  بوذينة«  رفيعة  التونسية  للروائية 
تحت عنوان« الرواية والثالوث املحرّم« فمداخلة ثانية لألستاذة نجاح عز الدين تحت 
عنوان »الجنس بني املامرسة والرفض يف الخطاب الرسدي من خالل روايتي »الرحلة 
وصالت  »فتقديم  جعفر  لسناء  العمدة«  ولد  بنات  و»حوش  الطيب  لطارق   »797
الدورة  رشف  ضيوف  يقّدم  قم  امللتزمة  العودة  فرقة  مع  مغربية  تونسية  غنائية 
الجابيل  محمد  والروايئ  عزونة  جلول  والروايئ  القايض  محمد  الروايئ  وهم 
والروايئ محمد عيىس املؤدب محمد عيىس املؤدب املتحصل مؤخرا عىل 
جائزة املعرض الدويل للكتاب يف دورته 36 عن روايته »حامم ذهب« 
الصادرة عن دار مسكيلياين مجموعة من شهاداتهم  الروائية ليتّم إثر 
ذلك تكريم االعالمي صالح بيزيد وينتظم إثرها حفل لتوقيع الصادرة 
ورواية  شوشان  حسني  للروايئ  الخرضاء«  »باب  رواية  وهي  حديثا 
أقاصيص  ومجموعة  بوذينة  رفيعة  للروائية  تكفي«  تقايق  »عرشة 
»حكايات أمازيغية جربية« للروايئ فتحي بن معمر و»الرحلة يف رواية 
هاتف املغيب لجامل الغيطاين« للدكتورة دليلة شقرون  و»التطريس يف 
الرواية العربية الحديثة نجيب محفوظ أمنوذجا« للدكتورة دليلة شقرون 
فتوقيع روايات الّروايئ املغريب عزيز رشاج وتوقيع رواية »شقائق الشيطان« 
للروايئ نعامن حبايس ورواية »حذاء إسباين« ملحمد عيىس املؤدب ورواية 
»تاتيانا« لفتحية الهاشمي فاالختتام بحفل موسيقي لفرقة العودة بالرشاكة مع فرقة 
كركوك العراقية يتخلله تكريم ضيوف الرشف وكل املساهمني يف إنجاح هذا املهرجان 

األديب العريب الذي يحتفي سنويا بجنس الرواية قراءة واستقراء وتكرميا ملبدعيها.
وجاء ضمن الورقة العلمية لهذا املهرجان والتي أعّدتها لجنة تتكّون من االساتذة 
محمد القايض، رضا بن صالح، فتحي بن معمر والبشري الجلجيل ان »الرواية العربية 
شهدت تحّوال نوعيّا، كتابة وتخيّال بفضل سعيها إىل كرس التّابوهات واالشتغال عىل 
الثّالوث املحرّم »الجنس،  التّجريب منحى آخر خاض يف  املسكوت عنه وبذلك أخذ 
الّدين والّسياسة« من خالل استيعاب الخطاب الّروايئ للتّحّوالت الرّسيعة بخروجه عن 
الّسائد واذا كان االشتغال عىل الّشّق الّسيايس قد بدأ باكرا فإّن الجسد من أهّم القضايا 
وبفضل امليّض بالشكل الّروايّئ إىل فضاءات أرحب ترّسخت تجلّياتها ما بعد الحداثة 
يف أعامل روائيّة عربيّة كبرية بالتّجريب واالنفتاح أكرث عىل التّجارب الروائيّة العامليّة.

                                                                                   *أمرية قاريش

الدورة 11 لمهرجان قافلة المحبة
انفتاح، سهرات موسيقية  ومداخالت أدبية

الهاشمي *فتحية 

الدورة األوىل أليام 
املونودراما بنصر اهلل

الجاري عىل  28 نوفمرب  26 اىل  الله من  تعيش منطقة نرص 
املونودراما«  لـ»أيام  االوىل  التأسيسية  الدورة  فعاليات  ايقاع 
الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  تنظّمها بدعم من  التي 
جمعية  مع  بالرشاكة  الله  بنرص  الثقافة  دار  القريوان  بوالية 

املواطنة للتنمية الثقافية والرتبوية بنرص الله. 
فاطمة  للممثلة  »روح«  مرسحية  بعرض  التظاهرة  وتفتتح 
انتاج  من  العصفور«  يل  »قال  مرسحية  عرض  ثم  الفالحي 
جمعية التفكري الثقايف بتونس ليكون املوعد يوم 27 نوفمرب 
الجاري مع ندوة حول »فن املنودراما« ومن خالل منرب حواري 
املهدوي  وفاتحة  الوساليت  عامد  الخمريي،  عيل  الثاليث  يؤثثه 
الشباب بصفاقس  دار  انتاج  ثم عرض مرسحيات »كن« من 
و»رحال« من انتاج نادي مرسح الشباب بدار الثقافة مبساكن 

و»أغنية البجعة« من انتاج املركب الثقايف مبنزل بوزيان 
عرض  خالل  من  الجاري  نوفمرب   28 يوم  التظاهرة  وتختتم 
الثقايف  باملركب  املرسح  نادي  إنتاج  مرسحية »رواجس« من 
انتاج  من  و»يتبع«  سعادة  لهاجر  ملكت«  و»وما  باملنستري 
انتاج  من  و»الغنجة«  بنابل  »نيابوليس«  الثقايف  املركب 
بتكريم  فاالختتام  بسوسة  الركحية  للفنون  الرهان  جمعية 
املشاركني يف التظاهرة وتوزيع الجوائز الخاصة  مبسابقة انتاج 
اعامل مونودرامية من قبل الهواة وهي جوائز مالية ترتاوح 

بني الـ200 و400 دينار.  
التظاهرة  هذه  مديرة  لطفي  سعاد  االستاذة  مع  لقاء  ويف 
تحّد  فيها  نوعية  ثقافية  »تظاهرة  أنها  أفادتنا  املرسحية 
الثقافية وخروج عن ثقافة الواجهة ذلك أن  صارخ للنمطية 
فقط  املركز  عىل  حكرا  ليست  والسينام  واملرسح  املنودراما 
االستمتاع  يف  الحق  لهم  الله  نرص  فآهايل  الواليات  ومراكز 
االمناط  وجميع  واملونولوغ  املنودراما  ثقافة  من  واالستفادة 
الفنية واملوسيقية وهي هي مغامرة جديدة نؤكّد من خاللها 
ثقافة  عىل  املراهنة  عىل  باملنطقة  الثقافيني  الفاعلني  قدرة 
بديلة نوعية تدعم االنتاج املحرتف والهاوي ملختلف الفنون 

واالبداعات«.
* املنصف
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* أبو جرير 
والسباحة  العذاب  وعشق  الوردة  حب  فلسطني 
يف ملكوت العذاب واألرق. فلسطني قضية الحرف 
والجملة والعبارة والقرص. فلسطني املعبد والعبادة. 
يف  املفتون  والسيناريست  والقاص  الروايئ  وألن 
الرواية  الدائرة والحناء األوىل فلسطني. مدير بيت 
إطار  يف  واعدا  طريقا  اختار  حسني.  بن  األسعد 
الحفر  خالل  من  هويته  عن  الكشف  مسلسل 
والتدقيق والكشف يف الدائرة. والدائرة هي الرواية 
وفلسطني حكمة الجغرافيا والتاريخ ومحنة الراوي 

والرواية.
وتنطلق  التونسية  الرواية  لبيت  مديرا  تكون  أن 
الفلسطيني  الروايئ  الواقع  من رؤية جديدة تحايك 

يف مستهل جولة األنشطة لبيت الرواية.
نقول ملدير بيت الرواية: اختيار الطريق هو حجر 
مزروعة  شاسعة  مساحات  يف  والسباحة  األساس 

باإلبداع واإلبداع موقف.
برنامج تظاهرة

»تحّوالت الرواية الفلسطينية« 
اليوم األول: بقاعة عمر الخليفي »مبدينة الثقافة«

اليوم خميس 25 نوفمرب 2021 

الساعة 15:30 كلمة مدير بيت الرواية 
- كلمة السيدة وزيرة الشؤون الثقافية  

- كلمة سفري دولة فلسطني بتونس  
- حفل تكريم الروايئ الفلسطيني توفيق فياض 

الساعة 16 
الجلسة العلمية األوىل 

رئاسة الجلسة: الّناقد الفلسطيني يوسف حطيني 
- مداخلة األستاذ محمد القايض 
- مداخلة األستاذ أرشف القرقني 

- مداخلة األستاذ عمر حفيظ
الساعة 17 

- شهادة الروايئ ناجي الناجي 
- شهادة الروائية نجاة البكري

اليوم الثاين: »بنزل أفريكا«
يوم الجمعة 26 نوفمرب 2021: 

الساعة 9:30
الجلسة العلمية الثانية: 

رئاسة الجلسة: الدكتور محمد القايض 
- مداخلة األستاذة سلوى السعداوي

- مداخلة األستاذ شاهني السايف 
- مداخلة األستاذ يوسف حطيني 

- مداخلة األستاذة نورة عبيد
الساعة 11:30 

الفلسطينية  الرواية  الثالثة  العلمية  الجلسة 
واملعتقل«

رئاسة الجلسة: الدكتور العادل خرض
- مداخلة األستاذة إميان زياد 
- مداخلة األستاذ حمد حاجي 
- مداخلة األستاذ مراد سايس 

- مداخلة األستاذ البشري الجلجيل
 

الساعة 15 
الجلسة العلمية الرابعة:

رئاسة الجلسة: الدكتور رضا بن حميد 
- مداخلة األستاذة تغريد ناجي 

- مداخلة األستاذة حنان الرحيمي 
- مداخلة األستاذ نبيل قديش 

- شهادة الروايئ عبد الفتاح دولة
الساعة 16:30

الجلسة العلمية الخامسة
رئاسة الجلسة: األستاذة إميان زياد 

- مداخلة األستاذ العادل خرض 

- مداخلة األستاذ معز الوهايبي 
- مداخلة األستاذة هيام الفرشييش

- شهادة عرب الفيديو لألستاذ محمود شقري 
الساعة 17:15

- شهادة الروايئ ثورة حوامدة 
- شهادة الشاعر والناقد عبد الرحمن بسيسو 

الساعة 19 بقاعة عمر الخليفي »مبدينة الثقافة«
- حفل فّني تحييه »مجموعة البحث املوسيقي«

اليوم الثالث »بنزل أفريكا«

السبت 27 نوفمرب 2021
الساعة 9:30

الجلسة العلمية السادسة 
رئاسة الجلسة: األستاذ معز الوهايبي 

- مداخلة األستاذ ناظم بن ابراهيم
- مداخلة األستاذ نور الّدين الخبثاين 

الساعة 11:15 
- لقاء مفتوح مع الروايئ إبراهيم نرص الله 

الساعة 12:30
- اختتام التظاهرة وتكريم الضيوف

فلسطيــن غوايــة وروايـة فـي بيـت الـروايــة

* ناجي الخشناوي
عىل  قدرتها  لإلبداع  االتحاد  ملهرجان  السابقة  الدورات  أثبتت  مثلام 
وقدرتها  فيها،  انتظمت  التي  الواليات  مختلف  يف  ثقافية  حركية  خلق 
عىل إشعاع قيمة الفعل الثقايف يف فلسفة أعرق منظمة نقابية يف الوطن 
الوطني  الزعيم  أّسسها  والتي  للشغل،  التونيس  العام  اإلتحاد  العريب، 
فرحات حشاد عىل شعار »بالفكر والساعد نبني هذا الوطن«، ستكون 
بوالية  الجاري  نوفمرب   25/26/27 أيام  ستنعقد  التي  الجديدة  الدورة 
نجاحات  من  املهرجان  هذا  راكمه  ما  إىل  تنضاف  جديدة  حلقة  نابل، 
وإثبات للثقافة الجادة والهادفة وااللتزام بقضايا العاّمل، كيف ال وهي 
دورة تأخذ اسام مرجعيا وطنيا ونقابيا وهو محمود املسعدي، األديب 
املؤسس  الزعيم  خلف  الذي  لالتّحاد  العام  واألمني  والوزير  واملثقف 

حشاد إثر عملية اغتياله الغادرة.
يستأنف  الوبايئ،  الوضع  بسبب  الفارطة  السنة  خالل  احتجابه  بعد 
مهرجان االتحاد لإلبداع دوراته، حيث ستحتضن والية نابل خالل أيام 
25 و26 و27 نوفمرب 2021 الدورة الثامنة والتي ستحمل اسم محمود 
شكل  يف  انطالقته  كانت  فقد  املهرجان  هذا  إىل  وبالعودة  املسعدي، 
مهرجان وطني منذ سنة2013 بوالية الكاف قبل أن يسند قسم التكوين 
من  انطالقا  الجهوية  االتحادات  إىل  تنظيمه  مسألة  الثقافية  واألنشطة 
الدورة  قابس  جهة  واستضافت   ،2014 سنة  انعقدت  التي  باجة  دورة 
الثالثة 2015 ثم صفاقس الدورة الرابعة سنة 2016 والتي تزامنت مع 
توزر  استضافت  ثم  العربية  للثقافة  عاصمة  الجنوب  عاصمة  احتفال 
 2018 سنة  السادسة  الدورة  وجندوبة   ،2017 سنة  الخامسة  الدورة 
واملنستري الدورة السابعة سنة 2019. لتلتأم الدورة الثامنة بوالية نابل 
وهي دورة ستكون بإدارة األخ مراد ريدان. وتساهم يف تنظيمها وزارة 
واملكتبة  بنابل  الثقافية  للشؤون  الجهوية  واملندوبية  الثقافية  الشؤون 
نيابوليس  الثقايف  واملركز  بالحاممات  الدويل  الثقايف  واملركز  الجهوية 
والرياضة  الشباب  كمندوبية  الجهوية  املصالح  من  العديد  جانب  إىل 
من  وبدعم  الحاممات  وبياسمني  بنابل  للسياحة  الجهوية  واملندوبية 
املدين...  املجتمع  مكونات  من  والعديد  ايبارت  فريديرش  منظمة 
العام  األمني  الطبويب  الدين  نور  األخ  املهرجان  افتتاح  عىل  وسيرشف 
وزيرة  القرمازي  قطاط  حياة  والسّيدة  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد 

الشؤون الثقافية.
برنامج املهرجان

األنشطة  وستتوزع  أيام  ثالثة  مدى  عىل  املهرجان  فعاليات  ستنتظم 
عىل أكرث من فضاء يف كامل والية نابل لتكون عىل النحو التايل:الخميس 

25 نوفمرب 2021 
االفتتاح الرسمي للمهرجان من طرف األخ األمني العام لالتحاد العام 

التونيس للشغل والسيدة وزيرة الشؤون الثقافية.
العمل من طرف األستاذة:  املهرجان، تقديم  س 14: تدشني جدارية 

ملياء بن الشيخ إبراهيم باالتحاد الجهوي للشغل بنابل.
وانطالق  نابل  مبعرض  والفنون   الحرف  معرض  افتتاح  14و30د:  س 

الكرنفال واالستعراض من أمام معرض نابل يف اتجاه مقر الوالية.
س19: السهرة املوسيقية »عطور نابل« يؤثثها نخبة من فناين الجهة: 
-هيثم عيل  باين  -تقوى  الله  عبيد  لطفي  - عادل خليل-  زيدان  حسام 

–سنية نور الدين - أحمد عنرت- بالل كرم - زهرة أمني.
– التميمي  –يوسف  نعمة  السيدة   : الجهة  يف  األغنية  لرموز  تكريم 

بلغيث الصيادي باملركز الثقايف نيابوليس.
الجمعة 26 نوفمرب 2021

دبيش.  الصامت« آلزر  املوت  »أفول...  وثائقي  تقديم رشيط  س10: 
تنشيط  رضا كديسة.

 . بوبكر  الحبيب بن  الدكتور  املناخية تقديم  التغريات   : ندوة علمية 
تنشيط األستاذة ألفة محمود. 

للجغرافيا.  السابع عرش  العاملي  األوملبياد  املتوجني يف  الشبان  تكريم 
بنزل الرياض بنابل 

س 10: تقديم رشيط وثائقي »اتركوا ميليخا وشأنه« وورشة سينامئية 
حول املونتاج تقديم: جهاد بن سليامن باملركز الثقايف الجامعي بنابل.

س 14: رشيط وثائقي: »الطبقة العاملية يف السينام التونسية« تقديم  
للمخرج وسيم القريب وتنشيط رضا كديسة بنزل الرياض بنابل

بدار  بهرام  ابتهال  األستاذة  تقديم  لألطفال  حكوايت  عرض  س14: 
الثقافة تازركة.

س 15: عرض مرسحي »ملهفات« ملركز الفنون الدرامية بصفاقس بدار 
الثقافة قربة.

مراوحة  مع  الجهة  شعراء  من  نخبة  يؤثثها  شعرية  أمسية   :16 س 
الثقايف الدويل بالحاممات،  موسيقية ملاهر غالب ويوسف داود باملركز 

تنشيط جميل عاممي.
س 16: عرض مرسحي لألطفال »طبيب الضيعة« إنتاج املركز الوطني 

لفن العرائس بدار الثقافة نابل
س 16: عرض مرسحي »حامالت القرابني« إخراج قيس الحبيب باملركز 

الثقايف الجامعي.
ميميزيا  مرسح  ملجموعة  مطموسة«  »ذاكرة  مرسحي  عرض   :17 س 

إخراج أمين الطهاري بدار الثقافة تازركة.
س 20: عرض موسيقي ملجموعة »عيون الكالم للثنايئ آمال الحمروين 
الصايف  الزين  بالجهة  امللتزمة  األغنية  رموز  وتكريم  البحري.  وخميس 
والهادي قلة: نجم بن يوسف وعمر بن إبراهيم باملركز الثقايف نيابوليس 

بنابل.
نوفمرب   27 السبت 

2021
س 10: مائدة مستديرة 
»محمود  بعنوان: 
الدولة  وبناء  املسعدي 
مبشاركة  املعارصة«، 
الدكتور  محمود طرشونة  
باين  املنصف  والدكتور 
العزيز  عبد  والدكتور 
األستاذ  إدارة  الخاميس، 
بنزل  الشايب،  لطفي 

الرياض بنابل.
مرسحي  عرض   :14 س 
»البجعات«  لألطفال 
لفن  الوطني  املركز  إنتاج 
الثقايف  باملركز  العرائس 

نيابوليس بنابل.
س 14: يوم تنشيطي ثقايف باالشرتاك مع جمعية تونس املبدعة للتنمية 

الثقافية والسياحية:
- جولة يف املسلك الثقايف باملدينة السياحية ياسمني الحاممات.

- عرض حكوايت لهشام الدرويش.
س 16: ندوة حول« السياحة الثقافية »تقديم األستاذ وليد الرحايل.

محمد  الفنان  ملجموعة  األسياد«  »ننده  موسيقية  سهرة   :19.00 س 
البسكري بياسمني الحاممات.

عروض وورشات موازية
والورشات  العروض  ستكون  للمهرجان  الثالثة  األيام  مدى  عىل 
واألنشطة مستمرة عىل كامل أيام املهرجان من الساعة العارشة صباحا 
إىل الساعة السادسة مساء وستتوزع األنشطة والعروض والورشات عىل 

التنحو التايل: 
الحرفية  واإلبداعات  التقليدية  الصناعات  معرض  حرفية:  ورشات 
ومواقع  معامل  معرض  بالجهة.  للسياحة  وترويج  الفالحية  واملنتوجات 

الجهة.
ورشات ترغيب يف املطالعة تحت شعار »أطفال مبدعون«.

عروض تنشيطية وحكوايت مبعرض نابل.
معرض صور الحركة النقابية عرب التاريخ.

معرض صور »حرف وفنون« بدار الثقافة نابل.

األخ األمني العام ووزيرة الثقافة يف نابل:

اليوم الخميس انطالق مهرجان االتحاد لإلبداع وتكريم لرموز األغنية بنابل
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ال وقــَت للـّدمع أو للبُـَكـاء..
أدميُـوا الفـرح  لألهـل واملُـبَْعـديـْن..

فَـ »ِسـيـرَاُس« *ال تبـيك أبناءَهـا الرّاجعيـْن
و»سيـراس« تـأذُن بالـرّقـِص..

واالفْـتـتــــان ..
ونَـْقـر الطّبــول..

ملْن َعـاد من نَْسلها التّـائهيـْن..
أقيُمـوا الَفــرْح ..

فَقـد َعــاد »أحـمد« راكبًـا صهوَة املوِت
عـَــــاد ِفــداَءَ للرّاحليــْن..

َعـاد ينمِنـُم: ِسيــراُس.. ِسيــراُس..

يا ضيْعــة الّصابريــْن
فُحطّـــوا املوائِــَد
وُمــّدوا الـمناضّد

فــإّن »ِسيــراَس« ال تأبَــــُه بالُحـزِن
ـاغـبيــْن.. والُجــوع والـسَّ

وأضيئُــوا املَشـاِعـَل
فَـ»زَنْـُفـوَر«  »الـَفتْـح«  إىل  »الَخـْنَقـِة«  من 

فَـ»الـّلََس«
اىل » املَـرَجى« والّناِبـَعيْـْن**..

أقـيُمــوا الَفــرْح..

فَـل وقـْت للـــّدْمعِ

أو لِـيْــِلِ َحـِزيــْن..
يقول أحمُد يف اَخر الَغـَفـوات:

أُعـوُد إليكم لـَنوم ُمـريْح
لبيـت فَـسيـْح..

ألهـل مل يـروين يوما قَـبيـْح
أعــوُد لَِجـّدي***..
يف َحـرضة َسِمَحْه..
.. ونقــر عىل الّدفِّ

فَقـد  ُمـريْح..  لنـوم  أُعـود  وَمـديـْح  وَهـالة 
أتَعـبتـني

ُمـدن الّسهِو واللّْهـِو والّصِفيـْح.. فـدُعوين يك 

أستـريـْح..
الحــالّج الكـايف )م. ق.(

-------
الّسس  ملدينة  القديم  االسم  : هو  * سرياس 

وكان الرّاحل يرّص عىل أنّه ابن سرياس.
* الّنابعني: هام وادْي ِعّميـر وتَـاسة بالّسـرس.

* جّدي: سيدي عمر أين دفن يف مقربته 

ألْحـَمـد ُكـّل الـَوالئِـمِ..

سهرة »أصالة« في قصر العبدلية:

أغاني الزمن الجميل برؤية مجددة 
امنت الفنانة درة بشري العرض الجديد بعنوان »أصالة« بقرص العبدلية 

املنت  من  اصيلة  والحان  شعرية  نصوص  فيه  االشتغال  أعادت  والذي 
املرشق  من  كلثوم  ام  اغاين  استحرضت  والعريب حيث  التونيس  الغنايئ 
وصليحة ونعمة و عدنان الشوايش من تونس هذا اىل جانب التعويل يف 
الجزء االخري من سهرة حرضها جمهور محرتم عىل االنتاج الخاص حيث 
تجتهد درة بشري يف التعويل عىل الذات والتعاون مع عدد من الشعراء 

وامللحنني من ذوي املرجعية املوسيقية التونسية.
الطرب يجيل الكرب، حفل العبدلية 
لهذه  الجديدة  املحطة  مبثابة  كان 
وبدات  الغناء  رحلة  يف  الفنانة 
التعب  يجيل  »الذي  بالطرب 
والكرب« كام اوضحت ذلك ضاحكة 
اللقاء  واستهلت  ناجح  حفل  عقب 
أغاين  مبجموعة  الجمهور  مع 
لكوكب الرشق ام كلثوم وغنت »يا 
متايل  حيث  و»انساك«،  مسهرين« 
من  املتكون  الجمهور  ادائها  مع 
الوادي  وحلق  املرىس  جهة  سكان 
اخرى  مقاطع  واعادت  والكرم 
واهتمت  الحارضين،  من  بطلب 
ابنة  بالراحلة  كذلك  حفلها  يف  درة 
الكاف العالية صليحة فأطربت من حرض من نساء ورجال متقدمني يف 
تربة الحياة والفن عندما غنت »بخنوق بنت املحاميد عيشة« وختمت 

املحطة االوىل بأغنية »فراق غزايل«.
ومل تنس الفنانة درة بشري الفنانة نعمة التي رحلت وتركت ذاكرة غنائية 
تونسية اصيلة ستذكرها االجيال وال غنى للفنانني االحياء من العودة اىل 
»ريربتوار« ابنة ازمور، وكانت خامتة الفصل الثاين من الحفل موجهة اىل 
جمهور درة الخاص إذ أّمنت له مع الفرقة املوسيقية، الخاصة واملحرتفة 
للموسيقى،  العليا  املعاهد  خريجي  من  عنارص  مثانية  من  واملتكونة 
أداء راقيا ألغاٍن مثل »قلبي مشتاق« و»املسار« و»ما احلها« و»بري 
ماطر« واغنية »امانك«. ووعدت درة جمهورها بالعودة الحقا اىل فضاء 

العبدلية يف سهرة أخرى. 
* ناجح

للطفل  العاملي  اليوم  مع  تزامنا 

استدعى نادي أدب الطفل بجمعية 

يوم  صبيحة  لالسرتاتيجيات  فريقا 

الشاعر   2021 نوفمرب   21 األحد 

وهذا  العلوي  الصحبي  والكاتب 

أين  النادي  نشاطات  ضمن  تقليد 

يقع استدعاء كاتب ابن جندوبة أو 

كاتب له باع يف القصص املوجهة إىل 

ناقش  أين  الزوم  تقنية  عرب  الطفل 

رواد النادي تجربة الكاتب املرصي 

»السيد شليل«.

الكاتب  قصة  ونقاش  تقديم  وقع 

يف  »جواب«  العلوي  الصحبي 

الحصة التي سبقت استدعاءه إلثراء 

الكاتب  قدم  اين  الحوارية  الجلسة 

القصصية  تجربته  العلوي  الصحبي 

واألخلقية  الرتبوية  ومضامينها 

والبيئية واألثرية وضمت مجموعته 

الحلزين«  و»عودة  »جواب« 

السجاد«  و»بائعة  كرمة«  و»قصة 

و»نواعري مجردة«.

النادي العديد من  وتبادل مع رواد 

التحبري  بعامل  املرتبطة  اإلشكاليات 

والعناوين  املطالعة   كأهمية 

التي  القصص  مضامني  واختيار 

ترتبط بسن األطفال وتحمل رسائل 

والقصص  وغريها  وأخلقية  تربوية 

الناجحة حسب بعض األطفال صمن 

»جواب«  قصة  هي  الكاتب  مدونة 

ألن الطائر املهاجر »الخطاف« يكاد 

املدينة  بهذه  بيت  كل  يف  يوجد 

تكوين  يف  وأهميتها  املبكرة  والسن 

الكاتب  أثنى  وقد  الكاتب  شخصية 

عىل التفاعل اإليجايب ألطفال النادي 

القصص  إياهم ملزيد مطالعة  داعيا 

وتدشني تجربة التحبري وهكذا يكون 

الغد  لكاتب  الحقيقي  التدريب 

ويواصل النادي فقراته وتقاليد عمله 

عرب فقرات املطالعة واالنتاج وتبادل 

أفكار القصص التي وقعت مطالعتها 

صغار  كتاب  حصة  كل  يف  وينخرط 

التجربة  هذه  نجاح  يدعمون  جدد 

هيئة  وتفكر  جندوبة  مبدينة  األوىل 

الجمعية يف تركيز نواة مكتبة خاصة 

مبقر  املوجودة  املكتبة  مع  بالطفل 

مهّمة  عناوين  وتضم  الجمعية 

تلمس كل فنون القول وآدابه.

*طارق العمراوي

الكاتب الصحبي العلوي يف ضيافة نادي أدب الطفل

الذكرى السادسة لرحيل الفنّان أحمد السنوسي  : 

جندوبة:

* الفنانة درة بشري
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الحوار األدبي

البدء ميكن أن نرحب  املغامرة يف  الزغبي نرباس  الحبيب   *
بكم؟

- الحبيب الزغبي خريج الفلسفة من كلية العلوم االنسانية 
واالجتامعية بتونس ورئيس نادي الفلسفة بها وقد أصدرنا مع 
ثلة من الزمالء مجلة »شذرات فلسفية« أرشف عليها آنذاك 

األستاذان عمر الشارين ومحمد محجوب تباعا. 
لقد كانت الفلسفة مامرسة فكرية فاعلة واكتساب للخربات 
مرجع.  أي  يف  تجده  أن  ميكن  كالسيكيا  درسا  قط  تكن  ومل 
لقد كان لنا الحظ جيل التسعينات للتعلم عىل أساتذة مهرة 
يسافرون بك يف تقاطعات تجعلك مجربا عىل التخييل والبحث 
واالستنتاج: عيل الشنويف- عبد املجيد الغنويش- محمد كشيش 

او حامدي بن جابالله كانوا مبثابة مدريب الجمباز.
* من طالب يدرس الفلسفة اىل عامل النرش والكتاب مسلسل؟

-وتلعب  الحياة  لفعل  يومية  مامرسة  الفلسفة  كانت   -
الصدفة دورها أحيانا لتجد نفسك يف أعظم دار نرش يف أملانيا 
املعامرية-  والهندسة  والصورة  الجميلة  الفنون  اختصاص  يف 
انه عامل سحري من الف ليلة ويك نفهم كل ذلك كان النارش 
يخّصص لنا الرتبصات لزيارة املتاحف ودور السينام واملسارح 
الفنية ألشهر الرسامني واملوسيقيني وكانوا يطلبون  والعروض 
أو  الجديدة  اإلصدارات  يف  لتدوينها  مالحظاتنا  تدوين  منا 

لتاليف أمور نبهنا إليها.
والتنوع ومل  للحوار واالختالف  املكتبات فضاءات  كانت  كام 
تكن فقط فضاء لبيع الكتب فحسب. كل ذلك كان يجول يف 

خاطري وأسأل نفيس ملَ ال يكون هذا االمر يف تونس.
* دخلت غامر النرش.... هل أنت من أصحاب دور النرش أو 

النشل؟
وانت  أبدا  الرباءة  يحتمل  ال  سؤال  ضحكة(  إطالق  )بعد   -
كاتب وتنرش كتبك وتعلم كل الكواليس. املشكلة أعقد بكثري 

من مسألتي النرش والنشل.

إنها مشكلة التوزيع التي هي العصب الحيوي لعملية النرش 
اقتناءات  عىل  ويعولون  كتبهم  يوزعون  ال  النارشين  فأغلب 
وزارة الثقافة التي مل تعد متلك اإلمكانيات لذلك والدليل أنه 
إىل غاية اليوم مل يقع النظر يف كل ملفات دعم الكتاب وعليه 
فإن أغلب النارشين قد تورطوا مع املطابع والبنوك وهم اآلن 
يف ورطة. لقد أصبح هذا الدعم املنتظر عبئا عىل عملية النرش 
وأصبح كذلك مجاال لكل من هّب إلحداث دار نرش والتمعش 
من الدعم ومن جيب الكاتب الذي يكون مستعدا ليدفع أي 
يشء لصدور كتابه وهنا ميكن ان نتحدث عىل النشل وإنك 
لتجد أغلب الكتاب يشكون من سوء معاملة النارشين لهم 
اىل عملية هدم  يحتاج  القطاع  او من هضم حقوقهم. هذا 
وإعادة تأسيس حتى ال أقول ثورة بالفهم الواقع لها هنا يف 

تونس.
* واقع املبدع التونيس اجتامعيا؟

أحد  -ال  كرمية  ليس سبيال لضامن حياة  تونس  اإلبداع يف   -
املجاالت  شتى  يف  املبدعني  ترى  أنت  بل  ذلك  عىل  يقدر 
يشكون قلة ذات اليد خاصة عند الكرب- املفروض أن يكون 
من  القارئ  يستفيد  وأن  مكتبات  االقتصادية  للمؤسسات 
منزلية  مكتبة  إحداث  عىل  العائلة  بتشجيع  وذلك  الدعم 
ودعمها بشتى الطرق املتاحة. ذلك ما ميكن أن ينقذ الكتاب 
ومهنة النرش. كذلك عىل القطاع أن يجد الصيغ لتطوير نفسه 
وإحداث املركز الوطني للكتاب املرشوع املعطل عىل رفوف 

وزارة الشؤون الثقافية.
* ما هي املشاريع الثقافية القادمة وأين دور الوزارة؟

الوزراء  تعاقب  رغم  بورقيبة٬  منذ  الوزارة  تشهد  مل   -
يس  فبعد  مشاريع  أصحاب  وزراَء  مقرها٬  عىل  والتسميات 
الله  مّد  سالمة  بن  البشري  الله ويس  رحمه  القليبي  الشاذيل 
التي  -فاإلدارة  بريد  الوزارة مجرد صندوق  أنفاسه بقيت  يف 
ال ترتاح للتجديد والتغيري من صالحها أن يبقى كل يشء عىل 
ما هو عليه -مجهود أقل- تعب أقل مع البحث عن امتيازات 
أكرب وأكرث. هل تغري يشء يف طرق التسيري والترصف. هل وقع 
الرتفيع يف ميزانية الوزارة هل عرّيوا طرق اسناد الدعم؟ ال... 
فنحن نواجه اليوَم وضعيات حديثة بوسائل قدمية. وستكون 

النتيجة هي الفشل حتام.
* هل أنت صاحب مرشوع؟

التأسيس  نقطتني:  يقوم عىل  نفيس صاحب مرشوع  أعترب   -
لدار نرش تحرتم املبدعني وتقيم معهم عالقة إنسانية باألساس 
اآلخرين٬  تجارب  من  والتعلم  والتفاهم  التعاون  عىل  تقوم 
والتأسيس لخط إبداعي يقوم عىل التخلص من الخوف من 
نّصا  ليس  اإلبداعي  النص  بأن  واإلميان  اإلبداعية  املغامرة 
النهاية  يف  ألنه  فيه  ونغرّي  ونصلحه  نطّوره  أن  ميكن  مقدسا 
ا. هناك كتاب كبار ال يؤمنون بهذا فأنا ال  مراكمة لتجربة مَّ

أتعامل معهم.
 * وماذا عن الجوائز؟

- مهام كان نوع الجوائز ومهام كانت الجهة املانحة فإننا ال 
ميكن أن نلغي الجانب الذايت فيها يحدث هذا حتى يف جائزة 
نوبل٬ ولقد كان مشهودا لتونس قبل 2010 باملوضوعية ولكن 

تدهور كّل يشء يف هذه البالد.
* أسامء يف كلمة؟

- مكتبة الكتاب: كعبةالقراء واملثقفني
مسكلياين: عالمة فارقة يف عامل النرش أرجو أن تتطور دامئا 

نقوش عربية: جهاد مستمر و»غرام كبري«
نسعى  وأن  مستمر  تطور  يف  نكون  ان  نحاول  الكتاب:  دار 
دامئا إىل األفضل دون أن نكون هذا األفضل ألن القمة يليها 

السقوط.
* تونس بعد 25 جويلية؟

- ما قام به الرئيس كان ال بّد أن يقع ولكن االستمرار يف هذا 
الوضع خطر عىل البالد فال بّد أن تقوم املؤسسات بدورها وأن 

يأخذ القانون مجراه.
* ملَ أنت غاضب؟

ألنك مل تسألني عن اتحاد الكتاب التونسيني...!

اإلبداع يف تونس ليس سبيال لضمان حياة كريمة
والنارش  والشاعر  الفلسفة  أستاذ  أحاور  أن  يف  فكرت  ملّا 
حبيب الزغبي احتار العقل  وانكمشت العاطفة. اخرتت أن 
ال أدخل معه يف متاهة القصيدة. لسبب بسيط: كيف لشاعر 
درس الفلسفة يغامر  بفتنة الشعر ويتحول إىل نارش بامتياز 

يف ساحة عليها نشالة النرش. 
حيث  شائكة  طريقا  شّق  واملبدع.  املثقف  الزغبي  حبيب 
السؤال األزيل اإلنسان شقيق القوة والقوة مقرونه بالوجاهة. 

مل أسأله عن الشعر. سألته عن الجزئيات يف مجال النرش.
لذلك التقت به جريدة الشعب فكان هذا الحوار...

حبيب الزغبي لـ»الشعب«:

ماقام به الرئيس قيس سعيد
كان البد أن يحدث

وزارة الثقافة بقيت مجرد
صندوق بريد

أغلب الكتاب يشتكون يف سوء معاملة النارشين

* حاوره : أبو جرير
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 عقوبات مكتب الرابطة  املحرتفة
سلّط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم املحرتفة خالل اجتامعه ، جملة من العقوبات عىل 

عدد من أندية الرابطة املحرتفة األوىل لكرة القدم وذلك عىل النحو التايل:
- معاقبة نادي حامم األنف وهالل الشابة بتوبيخ وخطية مالية قدرها 2500 دينار من أجل 
رمي املقذوفات املتنوعة عىل أرضية امليدان من قبل جامهري الفريقني خالل املقابلتني أمام 

النادي الصفاقيس والنادي اإلفريقي يوم 21 نوفمرب
بنك  عىل  الجلوس  من  مبنعه  الشابة  لهالل  املساعد  املدرب  الجريب  عيل  محمد  معاقبة   -
البدالء بأربع مباريات مع خطية مالية قدرها 7000 دينار من أجل ترصفه املشني تجاه طاقم 

التحكيم خالل املباراة أمام النادي اإلفريقي
- استدعاء العب هالل الشابة محمد أمني النفزي للمثول أمام مكتب الرابطة إثر قيامه بحركة 

غري أخالقية خالل املقابلة أمام النادي اإلفريقي
- إحالة مدرب هالل الشابة برتران مارشان فيام يخص ترصيحاته اإلذاعية املدىل بها يوم 5 
التونسية لكرة  بالجامعة  الوطنية لألخالقيات  اللجنة  2021 حول حكم املقابلة عىل  نوفمرب 

القدم
- استدعاء الكاتب العام للنادي البنزريت لسامع أقواله بخصوص األحداث التي جدت إثر نهاية 

املباراة أمام إتحاد بنقردان يوم 21 نوفمرب عىل ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
- استدعاء سفيان الحيدويس مدرب النادي البنزريت للمثول أمام مكتب الرابطة عىل خلفية 

ترصيحاته املدىل بها إلحدى اإلذاعات
الرابطة عىل خلفية  أمام مكتب  للمثول  املاجري  الصديق  بنقردان  إتحاد  استدعاء العب   -

تبادل العنف مع العب من الفريق املنافس إثر نهاية املقابلة أمام النادي البنزريت
- استدعاء العب النادي البنزريت أرشف بودراما للمثول أمام مكتب الرابطة عىل خلفية تبادل 

العنف مع العب من الفريق املنافس إثر نهاية املقابلة أمام النادي البنزريت

هشام النصيبي يدرب 
النجم الرادسي 

اتفقت  هيئة النجم الراديس مع املدرب هشام 

النصيبي ليتوىل  تدريب فريق أكابر كرة القدم 
خلفا ملحرز امليالدي املنسحب.

الجبلني  نادي  تعاقد 

السعودي الناشط يف دوري 

السعودي  االوىل  الدرجة 

مع املدرب التونيس حامدي 

الدو اىل نهاية املوسم.

تدريب  للدو  سبق  وقد 

السعودية  االندية  عديد 

سابقا منها ضمك و النهضة 

والرياض و الطايئ و الرائد .

حمادي الدو مدربا جديدا لنادي الجبلني السعودي 

العيادي ألمل حمام سوسة و الرتجي 
الرياضي و  لطيف مستقبل سليمان 

والنجم الساحلي
مؤجلتان  مواجهتان   2021 نوفمرب   25 الخميس  اليوم  تدور 
لكرة  األوىل  املحرتفة  الرابطة  لبطولة  االفتتاحية  الجولة  من 

القدم ويف ما ييل تعيينات الحكام:
املجموعة 1:

الساعة 14:
ملعب بوعيل الحوار:

أمل حامم سوسة - الرتجي الريايض
الحكم: أمري العيادي

املجموعة 2:

الساعة 14:
امللعب البلدي بسليامن

مستقبل سليامن - النجم الساحيل
الحكم: نضال لطيف

االتحاد الدولي للكرة الطائرة 
يراسل وزارة الرياضة 

وردت مراسلة من االتحاد الدويل للكرة 

الرياضة  و  الشباب  وزارة  الطائرة عىل 

توضيحات  طلب  و  لالستفسار  وذلك 

تجميد  يف  املتمثل  قرارها  بخصوص 

رئيس الجامعة التونسية للكرة الطائرة 

السيد فراس الفالح.

االرشاف  سلطة  ان  الشعب  وعلمت 

هذه  عىل  بالرد   ، جهتها  من  ستقوم 

أسباب  حول  مدعم  مبلف  املراسلة 

هذا  ويبقى   ، الفالح  نشاط  تجميد 

املوضوع للمتابعة .

تأجيل جلسة االستماع اىل أسامة امللولي
نرش البطل األوملبي والعاملي أسامة 
امللويل تدوينة عرب حسابه الرسمي 
عىل الفايسبوك اكد من خاللها أنه 
االستامع  جلسة  موعد  تأجيل  تم 
قبل  من  املرفوعة  الشكاية  إليه يف 
والتي  للسباحة  التونسية  الجامعة 
وصفها بالكيدية وبالسابقة الخطرية 

يف تاريخ الرياضة التونسية.

سعيد السايبي يدرب اتحاد تطاوين 
اتفق االتحاد الريايض بتطاوين رسميا مع املدرب محمد سعيد السايبي لإلرشاف عىل 

املقاليد الفنية للفريق خلفا ملحمد عيل معالج.
يتكون اإلطار  من:

توفيق الصالحي مدربا مساعدا.
خالد املغزاوي مدربا للحراس.

مروان السليامين معد بدين.
سامي الناجح مكلف باملشاهدة و املعاينة
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االخيرة

كان الحدث يف بداية هذا األسبوع مثول األخ سامي الطاهري أمام 

اإلدارية  الهيئة  قرار صادر عن  النقابيني كان كبريا،ضمن  القضاء، تضامن 

كل  ومن  مكان جاؤوا  كل  ،من  نوفمرب 2021   18 الخميس  يوم  امللتئمة 

من  مارفع  خالل  من  واضحا  كان  تضامن  األحزاب،  كل  ومن  القطاعات 

شعارات أمام املحكمة اإلبتدائية تونس 1 وهو إنتصار جديد لقيم الحرية 

و الدميقراطية وفوز جديد لتأسيس تونس العدالة بعيدا عن كل ما يفسد 

الحياة السياسية بفعل املال األجنبي املتدفق عىل تونس منذ 2011

مهما فعلوا فلن ينالوا من النقابيني
* تعليق رمزي الجباري / عدسة منترص العكرميصور للحقيقة والتاريخ

ـ األخ سامي الطاهري أمام محكمة تونس يف يوم تاريخي لن تنساه الذاكرة الجمعية يف تونس

ـ القاضية السابقة كلثوم كنو  رفقة املحامي جالل الهاممي 

تكلم وجيبنا الصحيح

األخ سمري الشفي والله يس املنجي الرحوي الواحد ماعادش 
فاهم إنخليو األصل ونبحثو يف الجزئيات

األخوان خالد العبيدي )جندوبة( واألخ 
محمد السعيدي )اإلعالم( شئ ماتغري يف املنظومة 
القضائية االتحاد قدم 200 قضية يف هالجمعيات 

الخريية و هانا مازلنا نستناو

األخوان  الدكتور سامي السويحيل و الحبيب حليم 
ومساندة مطلقة لكل املواقف و التوجهات .

املنجي الرحوي لألخ سامي الطاهري:

الذبانة ماتقتلش أما إدرع الخواطر

األخ حسني الشارين لألخ سامي الطاهري الله ليوريك غيار

األخ أنور بن قدور لعيل ورق )تكنولجيات اإلتصال( و إقبال العزايب )التعليم األسايس( التضامن النقايب باهي وبامللموس إنشاء الله دميا متضامنني


