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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

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

 

خالفا لما يتردد
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في اليوم األول لباكالوريا 2022

مسؤول في رئاسة الحكومة

سلوى الحمروني رئيسة جمعية القانون الدستوري 

املرسوم التعديلي جاء مرتددا
 ومنقوصا وقيس سعيد 
رئيس لكل التونسيني...

إىل متى التطهري 
ال يشمل إال القضاء؟

رصد 8 حاالت غش يف سيدي 
بوزيد واملدير العام لالمتحانات 
يؤكد عدم تسريب مادة الفلسفة

ال نخشى السجون وال نخاف االغتيال...
األخ نور الدين الطبوبي  في اجتماع النقل وفي لقائه بجمعية القضاة

إرضاب 16 جوان 
مازال قائام 

عّطل زيادة مالية لـ 150 ألف عامل يف قطاع النسيج!

ملف إعفاء القضاة من وظائفهم؟

الخطوط العريضة لإلصالحات 
لكن أين رأي االطراف االجتماعية؟
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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
األخ حفيظ حفيظ

مصلحة املواطن والوطن
قرار اإلرضاب يف القطاع العام يوم 16جوان 2022 مل 
الحكومة حيث  يغب عن جلسات متعددة جمعتنا مع 
وعموم  الشغالني  مطالب  تجاهل  استمرار  أن  أشعرناها 
الفقراء سيؤدي إىل تفجر الوضع وإن االتحاد لن يتخاذل 
من  املترضرة  الشعبية  والفئات  منظوريه  عن  الدفاع  يف 

وإزاء  املواطنني..  لعموم  الرشائية  املقدرة  وتدهور  األسعار  وغالء  األزمة  استفحال 
المباالة الحكومة وتجاهل مطالب االتحاد قررنا ما ميليه علينا واجبنا كمنظمة وطنية 
والتزاماتنا تجاه الوطن والشعب قررنا شن اإلرضاب من أجل تطبيق اتفاقات ممضاة 
ِقبَِل الحكومات املتعاقبة آخرها اتفاق 6 فيفري 2021 الذي تعهدت الحكومة  من 
أشهرا  توج  الذي  االتفاق  وهو  التنفيذ...  حيز  املربمة  االتفاقيات  إلدخال  بجدول 
لحامية  اجتامعية  فتح مفاوضات  أجل  أعلناه من  والتفاوض... اإلرضاب  الحوار  من 
يف  والرتفيع  األجور  مراجعة  خالل  من  الفقرية  والعائالت  للشغالني  الرشائية  القدرة 
األجر االدىن... سنخوض إرضاب 16 جوان دفاعا عن املرفق العمومي من خالل تلبية 
مطلب االتحاد الذي رفعه منذ سنوات واملتعلق برضورة فتح تفاوض جدي إلصالح 
املؤسسات العمومية حالة بحالة ورغم اتفاق مع الحكومة حول ذلك يوم 22 أكتوبر 
2018 وقع التنكر وذلك لتربير خصصتها تنفيذا المالءات خارجية نافذة... والهدف 
أيضا من هذا االرضاب الغاء املنشور عدد 20 الذي نرش يوم 9 ديسمرب 2021 بغاية 
تقييد املفاوضات الجامعية الطوعية وغري املرشوطة ويرضب يف العمق الحق النقايب 
وأساسا الحق يف التفاوض والحوار االجتامعيني... اإلرضاب سيشّن من أجل استحقاقات 
اجتامعية لكن بعض االصوات نذكر منهم بعض املقربني من السلطة واملختصني يف 
رابطة  ومبطنة  علنية  تهديدات  وتوجه  حشاد  منظمة  تشيطن  الدستوري  القانون 
اإلرضاب االجتامعي مبوقفنا حول مضمون وشكل الحوار الوطني... بوصلتنا واضحة 
ولن نحيد عن ثوابتنا التي ال نضع فقط فيها سوى مصلحة تونس والشعب فوق كل 

اعتبار.

املؤتمر االنتخابي لجامعة التكوين 
املهني والتشغيل يوم 24 جوان

العامة  العادي للجامعة  انه تقرر عقد املؤمتر  التونيس للشغل  العام  يعلم االتحاد 
للتكوين املهني والتشغيل وذلك يوم الجمعة 24 جوان 2022 بداية من الساعة التاسعة 

صباحا بنزل الهدى ـ الحاممات الجنوبية.
يفتح باب الرتشح لعضوية املكتب التنفيذي القطاعي او الهيئة القطاعية للمراقبة 

املالية بداية من يوم الخميس 09 جوان 2022.
فعىل الراغبني يف الرتشح ممن تتوفر فيهم الرشوط القانونية املنصوف عليها بالفصل 
الثاين والستني )62( من النظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل ان يقدموا مطالب 
ترشحهم باسم االخ االمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل 13 شارع الواليات املتحدة 
ـ تونس 1002 وذلك عرب الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط املركزي مقابل وصل 

يف ذلك.
الرابعة  الساعة  15 جوان 2022 عىل  االربعاء  يوم  الرتشحات  لقبول  اجل  آخر   **

والنصف )16٫30س( بعد الزوال.
تقل عن 7 سنوات  باالتحاد ملدة ال  االنخراط  يكون خالص  ان  املرتشح  يشرتط يف 

كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
وان يكون متحمال للمسؤولية النقابية ملدة 5 سنوات كاملة متوالية عند الرتشح او 

قد تحملها ملدة ال تقل عن 6 سنوات كاملة.
ان يقيم بتونس الكربى ويعمل بها يف مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر بعد انتخابه.

* مالحظة: 
ال يتجاوز عدد املتقاعدين املكتب التنفيذي القطاعي العضوين.

النظام  )60( من  للفصل  االقل طبقا  امرأتني عىل  القطاعي  التنفيذي  يضم مكتب 
الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

يجب ان يضمن املطلب:
1 ـ الرقم اآليل للمرتشح او املعرف الوحيد او نسخة من بطاقات االنخراط املبارش

2 ـ آخر بطاقة خالص لسنة 2022.
3 ـ املسؤوليات النقابية التي تحملها املرتشح وتواريخ تحملها.

4 ـ رضورة ذكر مكان العمل والعنوان الشخيص ورقم الهاتف الجّوال.

*األمني العام:  نور الدين الطبويب

الطريفي والجندوبي عند األخ الطبوبي   
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب مختار الطريفي وكامل الجندويب وتّم خالل هذا اللّقاء الحديث عن الوضع 

العام يف البالد واملستجدات األخرية.

القائمة بأعمال السفارة األمريكية ناتاشا يف دار االتحاد
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب القامئة بأعامل السفارة األمريكية ناتاشا فرانشيسيك بحضور األستاذ عبد 
الرحامن الالحقة املستشار االقتصادي لقسم الدراسات والتوثيق. وتناول اللقاء موقف االتحاد العام التونيس للشغل من 
الحوار الوطني والوضع االقتصادي بالبالد وكيفية إيجاد السبل الكفيلة اليجاد اتفاق مع املانحني الدوليني إلخراج تونس 

من أزمتها االقتصادية.

ندوة إطارات نقابية يف جندوبة
يوم  صباح  بجندوبة  الجهوية  النقابية  اإلطارات  ندوة  أشغال  تنعقد 

السبت 11 جوان 2022 ابتداء من الساعة التاسعة وذلك بإرشاف األمني 

التونيس للشغل املسؤول عن قسم الوظيفة  العام  العام املساعد لالتحاد 

العمومية األخ محمد الّشايب.
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لهذه األسباب أجلنا اإلضراب
تعلم الجامعة العامة  للمياه كافة التشكيالت النقابية 

واعوان الرشكة ان تراتيب االرضاب االحتجاجي من 
التأشري عىل ملف  الجمود واستكامل  اجل كرس 

الرتفيع  نتيجة  جديد  بصنف  اآلفاق  فتح 
االجباري يف سن التقاعد لن نقبل ان يتجاوز 
اجرة شهر جوان 2022 وقد قررنا يف اجتامع 
يومية  احتجاجية  وقفات  التنفيذي  املكتب 
من الساعة الثامنة إىل الساعة العارشة صباحا 

كل  يف  العام  االرضاب  وانجاح  بتنفيذ  انتهاًء 
جوان   16 يوم  العمومية  واملنشآت  املؤسسات 

2022 وهذا يف تقديرنا معركة وجود.

 2022 ماي   30 يف  الصادر  والنهايئ  العاجل  البيان  إن 

زاد قطاع املياه وحدة وقوة وكشف عن املتسبب يف كل التوترات 

الصحافيني  لالخوة  وكان  القامئة  السلطة  وهي  بالبالد  االجتامعية 

ووسائل االعالم الوطنية والخاصة دور مهّم يف انارة الرأي العام وتثمني 

دور القطاع العام يف خدمة الشعب لذا متت دعوتنا يوم الخميس 2 

جوان بحضور نواب االعوان باللجنة االدارية املركزية املتناصفة من 

اجل التوقيت النهايئ عىل ملف قامئة الخطط املهنية والجواب عن 

املالحظات الشكلية من ِقبَِل مصالح رئاسة الحكومة عىل أن 

قبل   )X+6( وثائق ملف  التأشري عىل كل  يتجاوز  ال 

نهاية االسبوع واستكامل امللفات العالقة واملهمة 

املرتبطة بهذا امللف.

امللفات  تسييس  نرفض  وألننا  وعليه 

االجتامعية بالقطاع أو توظيفه ألي جهة كانت 

قررنا تأجيل االرضاب االحتجاجي بكافة مصالح 

ومصالح  العامة  االدارة  منكن  حتى  الرشكة 

مبفعول  تعهداتهم  تنفيذ  من  الحكومة  رئاسة 

لوثيقة  طبقا   2022 جانفي   01 من  ومايل  ترتيبي 

جانفي   13 يف  املؤرخة  الحكومة  رئاسة  من  املصادقة 

2022 وسنحافظ عىل حقنا يف  النضال بكل الوسائل املرشوعة متى 

اضطررنا إىل ذلك.

اجتماع اإلطارات النقابية
 بنب عروس

الجهوي للشغل بنب عروس بدعوتكم لحضور  يترشف االتحاد 
اجتامع االطارات النقابية التي ينظمه االتحاد الجهوي وذلك يوم 
السبت 11 جوان 2022 بقرص بلدية بن عروس برئاسة األخ عثامن 
االجتامعية  الحامية  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الجلويل 

والقطاع غري املنظم بداية من الساعة التاسعة صباحا.

ترأس االخ سمري الشفي األمني العام املساعد 
والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة  عن  املسؤول 
النقابية  االطارات  اجتامع  الدستورية  واملؤسسات 
العام  الكاتب  النحايل  حامدي  األخ  وكان  بزغوان 
االفتتاحية  الكلمة  اطر  بزغوان  الجهوي  لالتحاد 
من خالل التأكيد ان ارضاب 16 جوان 2022 يأيت 
وعن  العمومية  املؤسسات  عن  الدفاع  سياق  يف 
ايفاء حكومة بودن مبا كانت تعهدت به سابقا يف 
املفاوضات  باب  بفتح  وذلك  الدولة  تواصل  اطار 
القطاع  يف  العاملني  أجور  يف  للزيادة  االجتامعية 
أرادت  بودن  أّن  كام  العمومية  والوظيفة  العام 
كل  20 رضب  عدد  للمنشور  اصدارها  خالل  من 
املحاوالت الجادة يف التفاوض االيجايب زيادة عىل 
ورغم  للعمل  معطال  اصبح  املنشور  هذا  كون 
االذى  الصرب عىل  اال  أبوا  االتحاد  رجال  فان  ذلك 
سلط  دفع  ما  وهو  مقصود  بشكل  تواصل  الذي 
القرار إىل اتخاذ قرار االرضاب العام. من جهته اكد 
دعوته  خالل  من  االتحاد  ان  الشفي  سمري  االخ 
التواجد يف  ان يواصل  العام فالجل  إىل االرضاب 
املشهد العام مبا اّن املنشور عدد 20 حاول الغاء 
كانت  أصدروه  الذين  اّن  كام  االجتامعي  دوره 
ال  اخرى  ابعاد  فيها  ونواياهم  واضحة  غاياتهم 

امامنا  ماثلة  وامنا هي حقيقة  فيها  الخوض  نريد 
سمري  االخ  واضاف  ـ  كالم  أي  قول  عن  بعيدا 
تواجده  ورشعية  نبضه  يشهد  االتحاد  ان  الشفي 
دما  مثنها  دفع  نضاالت  من  راكمه  ما  خالل  من 
لذلك فإّن اهله حريصون عىل ان ينالوا حقوقهم 
كاملة دون مّن من اي طرف بعيدا عن الحديث 
عن كون االرضاب »سيايس« ويأيت يف سياق عدم 
يف  الوطني  الحوار  عىل  االتحاد  وارشاف  تنظيم 
هذا االتجاه قال االخ سمري ان لالتحاد استحقاقات 
يريدها بعيدا عن كل ما يقال هنا وهناك كام ان 
االرضاب مل يكن »شهوة« كام يريد ان يسوق لذلك 
بعضهم وامنا هو استحقاق سبقته جلسات تفاوض 
اما  تطبق  مل  التي  االتفاقيات  امضاء  وجلسات 
الحارضون فقد اكدوا االستعداد مع االخذ برشوط 
يف  الحق  وعن  العام  القطاع  عن  دفاعا  االرضاب 

نيل الحقوق.
* رمزي الجّباري

إضراب 16 جوان للرد على املخاتلة 
وعدم تطبيق االتفاقيات

األخ سمير الشفي يشرف على اجتماع إطارات والية زغوان

قطاع النسيج:

الجامعة العامة للمياه

التعديلية  امللحقات  تأخر  إثر 
والجلود  واملالبس  النسيج  لقطاع 
الرائد  يف  إنزالها  وعدم  واألحذية 
بوزارة  اتصالنا  وبعد  الرسمي 
الشؤون االجتامعية تبني أن التعطيل 
يف  الحكومة  رئاسة  ِقبَِل  من  شكيل 
يراِع  ومل  إليها  املوجه  النص  صياغة 
فيها ظروف العامل وال نّص االتفاق 
الذي ميكن العامل من زيادة بعنوان 

2021 مبفعول رجعي من شهر سبتمرب 
ماي  شهر  من   2022 بعنوان  وزيادة 
التنفيذي  املكتب  فإن  عليه  وبناًء 
آخر  للنظر يف  اليوم  اجتمع  للجامعة 
التطورات وسيتخذ أشكاال نضالية إن 
أقرب  يف  الرسمي  الرائد  يف  يصدر  مل 
وحدها  الحكومة  وستتحمل  اآلجال 
عدم  جراء  األمور  إليه  ستؤول  مام 

الترسيع بها.

املركزية  التعاونية  يف  إضراب 
للخدمات الفالحية يوم 21 جوان

هذا  الشعب  جريدة  تحرير  إدارة  تلقت 

املركزية  التعاونية  أعوان  ارضاب  حول  البالغ 

للخدمات الفالحية هذا نصه:

للخدمات  املركزية  التعاونية  اعوان  نحن 

تحلّينا  رغم  الكربى«  »الزراعات  الفالحية 

الحوار  بلغة  النقابية  هياكلنا  بالرصانة ومتسك 

الهياكل   أّن  إالّ  واملسؤول  البناء  االجتامعي 

تلبية  يف  مامطلتها  تواصل  املسؤولة  االدارية 

مطالبنا التايل:

املتعاقدين  وضعية  تسوية  ـ  النقايب  الحق 

تفعيل  ـ  عام  مدير  بتعيني  االرساع  ـ  والوقتيني 

االعوان وحاميتهم  ـ احرتام  للوكالء  النقل  قرار 

ضد االهانة واالعتداء ورصف مستحقات الوكالء 

املتخلدة بالذّمة.

تلبية  ورفضها  العامة  االدارة  تعنت  وأمام 

الرسيع  التدخل  املعنية  السلط  من  مطالبنا 

انفسنا مضطرين  ملعالجة الوضع قبل ان نجد 

الثالثاء  يوم  قانوين كامل  إىل دخول يف ارضاب 

21جوان 2022 مبقر العمل.

مسؤول رئاسة الحكومة لم ترضه صياغة النص

ماذا يف الندوة الدولية لعمال النقل الشباب؟

انعقدت فعاليات الندوة الدولية لعامل النقل الشباب الitf والتي تواصلت عىل مدى ثالثة أيام 7و 8 و 9 
جوان 2022 وبتنظيم من االتحاد الدويل لعامل النقل itf وهذا بحضور كل من األخ ستيف كوتن االمني العام 
 itfواألخت كلثوم برك الله منسقة املرأة بال itfلالتحاد الدويل للنقل واألخ بالل امللكاوي السكريتري اإلقليمي لل
كام حرض عن االتحاد العام التونيس للشغل كل من األمينني العامني املساعدين لالتحاد األخوين سمري الشفي 

ومحمد الشايب واألخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل.
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لم حتصل أي ترسيبات يف اختبار الفلسفة  
أقّر املدير العام لالمتحانات بوزارة الرتبية عادل بن حميدة، بتسجيل محاولة غش يف اليوم األول المتحان الباكالوريا دورة 2022، مؤكدا أن اللجان 

املكلفة بالتحقيق والبت يف حاالت الغش بصدد متابعة حاالت الغش.
وراجت يف مواقع التواصل االجتامعي مع انطالق اليوم األول أي يوم أمس األربعاء المتحان الباكالوريا صورة تظهر االختبار الكتايب ملادة الفلسفة.
وأكد املدير العام االمتحانات أن ما راج عىل مواقع التواصل »ال يعترب ترسيبا« بالنظر إىل الرصامة التي ترافق عملية فتح الظروف املتضمنة 

لالختبارات مبراكز االمتحانات والبالغ عددها 578 مركز اختبار موزعني عىل كامل البالد.
وأوضح أن ما حدث يتعلق بتصوير االختبار الكتايب بعد توزيعه داخل مركز االمتحان بهاتف جوال أحد املرتشحني إىل خارج أسوار املؤسسة 

الرتبوية بنية الغش يف االمتحان، مؤكدا أن جهود الوزارة منكبة عىل تأمني االمتحان الوطني ومكافحة وتتبع املتورطني يف عمليات الغش.
الباكالوريا من سنة إىل خمس سنوات،  القانون عىل معاقبة املرتشحني املتورطني يف عمليات الغش وذلك بحرمانهم من اجتياز امتحان  وينص 

ومقاضاة كل مرتشح يقع مسكه يف وضع متلبس بصدد مامرسة الغش، وفق ما ذكره مدير عام االمتحانات.

المدير العام لالمتحانات

تسجيل 8 حاالت غش في امتحانات الباكالوريا   في سيدي بوزيد
تّم بوالية سيدي يف وزيد تسجيل 8 حاالت غش يف امتحانات الباكالوريا، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة تقييم االمتحانات باملندوبية 
الجهوية للرتبية عبد الحميد املسعدي  وتتعلق جميع الحاالت باستعامل الهواتف الجوالة والسامعات حيث تّم تسجيل حالتني مبعتمدية 
املكنايس )معهد خاص ومعهد عمومي( و6 حاالت مبعتمدية جلمة وقد تم إيقاف تلميذين ومنعهام من مواصلة اجتياز بقية االمتحانات 

يف حني تّم السامح للبقية مبواصلة االختبارات اىل حني اتخاذ القرارات املناسبة بشأنهم.
يشار اىل أن عدد تالميذ الباكالوريا بوالية سيدي بوزيد بلغ هذه السنة 5141 منهم 3747 تلميذا باملعاهد العمومية و756 مرتشحا 
من املعاهد الخاصة و638 مرتشحا فرديا موزعني عىل شعبة اآلداب )1862 مرتشحا( وشعبة الرياضيات )116 مرتشحا( وشعبة العلوم 
التجريبية )877 مرتشحا( وشعبة العلوم التقنية )754 مرتشحا( وشعبة علوم اإلعالمية )123 مرتشحا، 42 نظام قديم و81 نظام جديد( 
وشعبة الرياضة )98 مرتشحا(، وقد تم توزيعهم عىل 23 مركز امتحان مبختلف معتمديات الوالية يف حني سيقوم مبراقبتهم 2079 أستاذا. 
ويبلغ عدد الحاالت االستثنائية التي اقتضت إجراءات خصوصية 12 حالة منها 4 حاالت تضخيم خط و6 حاالت تتعلق بإضافة ثلث 
الوقت توفري قاعات خاصة باملرتشح باإلضافة إىل حالة أخرى تقيم بقسم الكسور باملستشفى الجهوي وحالة ثانية تتواجد مبصحة خاصة 

بالجهة.

شهادة  امتحان  اختبارات  جوان   8 األربعاء  أمس  يوم  من  بداية  كانت 
الباكالوريا مبشاركة 135 ألف مرتّشح ومرتشحة يف جميع الشعب و اذ أرجو 
هي  و  تونس  يف  الباكالوريا  عن  تاريخية  نبذة  هذه  والنجاح  التوفيق  لهم 

تطوي سنتها 131...
يعود أّول تاريخ للباكالوريا كشهادة علمية تتّوج سنوات الدراسة بالتعليم 
أمرا  بونابرت«  ملّا أصدر اإلمرباطور »نابليون  1808 بفرنسا  الثانوي إىل سنة 
يتعلّق بتنظيم هذه الشهادة واعتبارها »رتبة علمية«. أّما يف تونس فقد تم 
اجتياز أّول امتحان الباكالوريا سنة 1891 أي 10 سنوات بعد دخول االستعامر 
كان خالله عدد   1956 غاية سنة  إىل  عليه  الحال كام هو  واستمر  الفرنيس 
عىل  يعدون  الباكالوريا  المتحان  املجتازين  املسلمني  أو  التونسيني  التالميذ 
رؤوس األصابع إذ مل يتجاوز عدد الناجحني 123 بني 1891 و 1918 ويف سنة 

1927 مل ينجح إال 27 تلميذا ويف سنة 1938، بلغ عدد الناجحني 58.
وشهدت سنة 1924 يف معهد كارنو الذي أصبح بداية من 1983 املعهد 
النموذجي الحبيب بورقيبة، نجاح شاب يدعى الحبيب بن عيل بورقيبة يف 
شعبة الباكالوريا فلسفة مبعدل 16 من عرشين والذي أصبح يف ما بعد أّول 
رئيس لتونس املستقلّة وكان من بني زمالئه يف الدراسة الطاهر صفر والبحري 

قيقة.
ويوم 31 ماي 1957 تم إجراء أّول امتحان لشهادة الباكالوريا يف نسخته 
التونسية شارك فيه 1900 مرتشح منهم 1400 من والية تونس وحدها والبقية 
موزّعون عىل بقيّة الواليات وقد ناهزت نسبة النجاح 30 باملائة حيث متّكن 
حوايل 600 مرتّشح من الحصول عىل الشهادة وتحّصل 50 منهم عىل مالحظة 
»حسن جدا«. وكانت االمتحانات تجرى يف دورتني أو ما كان يسمى آنذاك 
بالجزء األّول Première partie يف نهاية السنة الخامسة من التعليم الثانوي 
التعليم  من  السادسة  السنة  نهاية  يف   Deuxième partie الثاين  والجزء 
يف  شفاهية  اختبارات  الكتابية  االختبارات  يف  الناجحون  ويخوض  الثانوي، 

جميع املواد العلمية واألدبية.
أصبحت  سنوات   7 إىل   6 من  الثانوي  التعليم  مسلك  التمديد يف  وإثر 
الشفاهية  االختبارات  املحافظة عىل  مع  واحدة  نسخة  تجرى يف  الباكالوريا 

كربى  مراكز  ثالثة  يف  تجميعهم  يتّم  الذين  الكتايب  يف  الناجحني  إىل  بالنسبة 
1976 وتوحيد  الشفاهي سنة  إلغاء  يقع  أن  بتونس وسوسة وصفاقس قبل 

الشهادة بعد أن كانت منقسمة إىل باكالوريا فرنسية وباكالوريا عربية.
أن  فبعد  الباكالوريا  امتحان  عىل  التعديالت  عديد  إدخال  تّم  وقد 
والثانية يف شهر سبتمرب، حيث  األوىل يف شهر جوان  دورتني  تقام يف  كانت 
يجتاز املؤّجلون جميع املواد، تّم تعويض الدورة الثانية بدورة تدارك تجرى 
اختباراتها أيّاما  قليلة بعد إعالن نتائج الدورة األوىل ويخترب املرتّشحون أساسا 
يف املواد التي مل يحصلوا فيها عىل املعّدل، كام تنّوعت اختصاصاتها لتصبح 
عىل ما هي عليه اآلن منقسمة إىل 7 اختصاصات: رياضيات، علوم تجريبية، 
تكنولوجيا، اقتصاد، إعالمية، آداب ورياضة. وشهدت سنة 2002 الرشوع يف 
يقع  أن  قبل  للمرتّشحني،  السنوية  املعّدالت  من  باملائة   25 نسبة  احتساب 
النجاح  نسب  ارتفاع  يف  املختصني،  عديد  حسب  ساهم،  ماّم  عنها،  الرتاجع 
والتقليص من قيمة هذه الشهادة حتى أّن بعض الدول أصبحت تخضع حامل 
الباكالوريا التونسية إىل تقييم إضايف قبل قبوله يف إحدى مؤسساتها الجامعية. 
وتطّورت نسب النجاح يف امتحان الباكالوريا إىل حّد أنّها تجاوزت يف بعض 
السنوات 70 باملائة. وكان للفتيات دوما النصيب األكرب سواء يف نسب النجاح 
تاريخ  مرة يف  2010 شهدت وألّول  فإن سنة  وللتذكري  املتفّوقني  أو يف عدد 
الباكالوريا التونسية حصول فتاة من املعهد النموذجي بأريانة عىل معدل 20 

من 20 وهو ما رقم قيايس يصعب معادله.
اإلذاعة  طريق  وعن  اليومية  الصحف  بواسطة  تعلن  النتائج  وكانت 
الوطنية ويف مراكز االمتحان قبل أن تدخل وسائل االتصال الحديثة عىل الخط 
)اإلرساليات القصرية واالنرتنات( لتعّوض هذه الطرق التقليدية التي تضفي 

نكهة خاصة عىل عمليّة اإلعالن عن النتائج.
األّول  ثالثة إصالحات كربى  التونيس شهد  الرتبوي  النظام  فإّن  وللتذكري 
1958 والثاين  4 نوفمرب  كان عىل يد املرحوم محمود املسعدي تّوج بقانون 
عىل يد املرحوم محمد الرشيف من خالل قانون جويلية 1991 والثالث كان مع 

املرحوم منرص الروييس يف جويلية 2002.

* ابراهيم

الباكالوريا في تونس
3 إصالحات والرابعة على األبواب   

عشرون سجينا يجتازون امتحان الباكالوريا

أفادت وزارة العدل، أن 20 سجينا اجتازوا أوىل أيام امتحانات 
الباكالوريا يف الدورة الرئيسية لسنة 2022، يف اختصاصات 

مختلفة.
وأكدت الوزارة أنه تّم توفري الكتب واملراجع للمرتشحني 

ملساعدتهم عىل حسن االستعداد لالمتحان، تجسيدا ملا يكفله 
القانون عدد 52 املؤرخ يف 2001 املتعلق بنظام السجون إذ من 

حق السجني متابعة برامج دراسته باملؤسسات التعليمية من 
داخل السجن.

وشملت الرتشحات اختصاصات الرياضيات واآلداب والعلوم 
التقنية واالقتصاد والترصف والعلوم التجريبية وعلوم اإلعالمية.

ويتوزع هؤالء املرتشحون عىل 10 وحدات سجنية وهي:
- سجن املرناقية: 08 مرتشحني

- سجن منوبة: مرتشحتان
- سجن املهدية: مرتشحان

 - سجن برج الرومي: مرتشحان
- سجن سوسة مرتشح وحيد

- سجن سليانة: مرتشح وحيد
- سجن القريوان: مرتشح وحيد

- سجن الكاف: مرتشح وحيد
- سجن قابس: مرتشح وحيد

- سجن حربوب: مرتشح وحيد

يوم 13 جوان الهيئة اإلدارية لالتحاد 
الجهوي للشغل بتونس

تُعقد الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بتونس 

يوم االثنني 13 جوان 2022 عىل الساعة التاسعة )09( 

صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بتونس برئاسة األخ 

سمري الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن املرأة 

والشباب العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية.

* رمزي

الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي
 للشغل بنابل

تُعقد الهيئة اإلدارية لالتحاد الجهوي للشغل بنابل 
يوم السبت 11 جوان 2022 عىل الساعة التاسعة )09( 
صباحا بدار االتحاد الجهوي للشغل بنابل برئاسة األخ 
صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول عن 

الدواوين واملنشآت العمومية.
* رمزي
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 »الحيلُة يف ترْك الحيّْل«
دامئا ما تسبق امتحانات الباكالوريا التي انطلقت 

تتخذ  والقرارات  االجراءات  اإلربعاء جملة من  أمس 

الغش  محاوالت  ملحارصة  االرشاف  سلطة  قبل  من 

باعتامد التكنولوجيات الحديثة وهي أصبحت »عادة 

السنوية« يسعى من خاللها البعض إىل »النجاح« لكن 

بالحيلة واملخادعة لينالوا شهادة ال يستحقونها مقارنة 

بغريهم الذين سهروا الليايل وكابدوا معاناة املراجعة 

بالرتاتيب  والتزموا  والفرضيات  القواعد  واستيعاب 

التي تجرى فيها االختبارات.

إن تفيش عقلية تحقيق النجاح لكن من الطريق 

الخاطئ يعكس أمراًضا مجتمعية مل تعد خافية الننا 

أصبح  أن  بعد  اليومية  حياتنا  يف  باستمرار  نالحظها 

كل واحد يبحث عن الحل الفردي مبا ينّم عن متكني 

االنانية من االنفس واعتبارها املنهج السليم لتحقيق 

كل الغايات )الغاية تربر الوسيلة(.

باستمرار  نستمع  املعيش  واقعنا  إىل  وبالنظرة 

للظهور  واملخادعة  امللتوية  األساليب  هذه  مثل  إىل 

مبثل  »بانبهار«  مدفوعة  واملتفوق  البطل  صورة  يف 

هذه النامذج السيئة التي توصف وفق تلك الصورة 

املتداولة انها دامئا »تسلك أمورها ومهفة وما تحريش« 

التكنولوجيات  خاصة  االعالم  وسائل  بعض  يف  وتجد 

من  السيئة  األمناط  لهذه  للرتويج  الحاضنة  الحديثة 

ولعل  الناشئة  لدى  القدوة  هي  لتصبح  السلوكات  

شتى  يف  الحقيقية  بالرموز  الفئة  هذه  معرفة  مدى 

واملعرفة  للعلم  منارة  بحق  كانت  والتي  املجاالت 

حجم  يكشف  والحداثة  التطور  بناصية  واالخذ 

التضليل والتهميش الذي انتهجته اغلب االطراف التي 

كان عليها القيام بدورها التوعوي والتحسييس انطالقا 

من تعريف الشباب بكيفية نحت مسار علمي ناجح 

هذه  ألن  إليهم  بالنسبة  قدوة  تكون  امثلة  واعتامد 

ورفض  الربوز  يف  بالرغبة  املشحونة  العمرية  املرحلة 

السائد واملتداول دامئا يف حاجة إىل مثل هذه النامذج 

حتى ال تنجّر اىل متاهات يسعى البعض إىل أن تصبح 

هي »الحالة الطبيعية« من خالل أقرص الطرق وبأقل 

جهد.

مببادئ  املخلة  األساليب  هذه  مثل  تبعات  إن 

التنافس العلمي املتكافئ ستكون وخيمة عىل املجتمع 

يف قادم االيام النها ستنسخ العديد من تلك »الصورة 

القطاعات لتحارص كل فعل سليم  املخادعة« بعديد 

وجدي حتى تفرض عقلية متواكلة ستكبل أي تطور 

املجتمعات  عديد  يف  حاصل  هو  كام  االفضل  باتجاه 

يف  والنزاهة  والتفوق  التمييز  عىل  راهنت  التي 

املعامالت وهذا ينطبق عىل كل املجاالت ألن التأسيس 

للمستقبل يكون عىل ثوابت ترسخ الرغبة يف املنافسة 

باعتامد مقولة الحيلة يف ترك الحيل.

* لطفي املاكني

بالتلميح والتصريح

الحياة  يف  الخبري  العام  املستشار  أكد 
سامي  االستاذ  الرتبية  بوزارة  املدرسية 
الحبيب لـ »الشعب« ان كل اختبار يجريه 
الباكالوريا ميثل فرصة جديدة  املمتحن يف 
التأثر  عدم  عليه  وبالتايل  النجاح  لضامن 
مبا قد يكون حصل يف اختبار اليوم السابق 
والتعلق  التدارك  الحرص عىل  أي البّد من 

بأسباب النجاح املتاحة لكّل من يجتهد.
االختبارات  أن  ذاته  السياق  وأضاف يف 
السنة  مدى  عىل  تدريسه  تّم  مبا  مرتبطة 
املراجعة  عىل  الرتكيز  يجب  لذا  كاملًة 
بدل  واملعطيات  املعلومات  واسرتجاع 
البحث عن األساليب املتلوية وأولها الغش 
ملرتكبيه  رادعة  عقوبات  من  سيتتبعه  وما 

واملتورطني بأي شكل كان.
وواصل االستاذ سامي الحبيب قوله إنّه 
يجب االنتباه إىل السلوكات غري السوية حتى 
وإن تعلل البعض بعدم وجود نوايا مخفية 
مثل حمل الهواتف الجوالة اىل داخل مراكز 
االمتحان عن غري قصد هي موجبة للعقاب 
أو محاوالت  الغش  مثل كل عمليات  متاما 
واالبتعاد  جيدا  االنتباه  من  البّد  لذا  الغش 
عن كل ما قد يضع املمتحن موضع شبهة 
االعتامد  عىل  املمتحنني  حث  املقابل  ويف 
هو  النجاح  ان  من  والتأكد  الذات  عىل 
جهد ومثابرة عىل مدى مسار درايس كامل 
بفضل  سنويا  ينجحون  اآلالف  أن  والدليل 

مثابرتهم.
النفيس  االستعداد  أهمية  هنا  وبنّي 
التعاطي  لحسن  أساسيًا  عنرًصا  يبقى  الذي 
مع ماراطون االختبارات الذي انطلق أمس 

القادم  االسبوع  منتصف  إىل  ويتواصل 
وهذا االستعداد يكون بوضع برمجة توازن 
الجامعية  واملراجعة  الفردية  املراجعة  بني 
الفائدة  تحصل  حتى  مادة  كل  بحسب 

باستيعاب املعلومات واملعطيات.

* األفكار املغلوطة
توقف  مهّمة  مسألة 
العام  املستشار  عندها 
املدرسية  الحياة  يف  الخبري 
تلك املتصلة ببعض األفكار 

لدى  واملتداولة  املغلوطة 
رشيحة واسعة من املمتحنني يف 

الباكالوريا أولها الخوف من أن يكون 
االختيار مسقطا أي طرح أسئلة من خارج 

الربنامج الدرايس وهذا غري وارد مطلقا.
كذلك تجاوز عقلية التخيل عن مراجعة 
بعض املحاور أو ما يعرف بـ»طيح شابيرت« 

وهي سلوكات تداعياتها وخيمة إذا ما كانت 
تلك املحاور املرتوكة هي محور االختيار إىل 
جانب عدم إعطاء أهمية للمواد االختيارية 
وغري االساسية يف حني أنّها تحدث الفارق يف 
املعدل ويف مرحلة الحقة يف عملية التوجيه 
وعليه ال يجب اهامل اي مادة بل يجب ان 

تحظى بنفس االهمية واألولوية متاما مثل 
املوازنة  املواد األساسية وهنا تكمن نجاعة 
واالخرى  مثال  العلمية  املواد  مراجعة  يف 
االدبية أو التقنية او الفنية لتجنب الضغط 
يف حال تّم الرتكيز عىل نوعية من املواد 

ال متكن من استيعابها.
* الربنامج اليومي

حث  ذاته  السياق  ويف 
تتنظيم  رضورة  عىل  محدثنا 
الربنامج اليوم وهنا ال نعني ـ 
يقول محدثناـ  أوقات املراجعة 
التغذية  أوقات  كذلك  بل  فقط 
وأوقات الرتفيه الن قضاء الساعات 
الرتكيز  عىل  يساعد  النوم  من  الكافية 
السليمة  التغذية  متنحها  الفاعلية  ونفس 
ومامرسة بعض االنشطة الرياضية الخفيفة 
لدى  يعزز  مبا  باكرا  والنهوض  امليش  مثل 
مختلف  استيعاب  ملزيد  طاقات  املمتحن 

محاور الربنامج.
جميع  الحبيب  سامي  األستاذ  ودعا 
بتأنٍّ  االختيار  موضوع  قراءة  إىل  املمتحنني 
الذي  املوضوع  تحديد  يف  الترسع  وعدم 
قريب  أنه  يشعر  والذي  عليه  سيشتغل 
املسودة  يضع عىل  موالية  منه ويف مرحلة 
مضيعة  ليست  هي  التي  اإلجابة  تخطيط 
هي  بل  البعض  لذلك  يرّوج  كام  للوقت 
لذلك  يرّوج  كام  للوقت  مضيعة  ليست 
يف  الحقا  تساعد  مرحلة  هي  بل  البعض 
العشوائية  عن  بعيدا  الصياغة  عملية 
واالرتجالية ودامئا البد من التشبث بالنجاح 

بالجهد واملثابرة واالعتامد عىل الذات.

المستشار سامي الحبيب خبير بوزارة التربية لـ»الشعب«

 النجاح يف الباكالوريا يتحقق بالجهد 
واملثابرة وليس بالغش واألساليب امللتوية

* لطفي املاكني

الخاصة  الصحفية  الندوة  خالل 
الوطنية دورة 2022، قدم وزير  باالمتحانات 

الرتبية فتحي السالويت األرقام التالية:
امتحان  الجتياز  املرتشحني  التالميذ  عدد 

الباكالوريا: 134950 تلميذا
عدد مراكز االختبارات: 578 مركزا

 27 التحارير:  ألوراق  اإليداع  مراكز  عدد 
مركزا

مراكز التجميع والتوزيع: 7 مراكز
مراكز اإلصالح: 28 مركزا

لالختبارات  الرئيسية  الدورة  أّن  إىل  يشار 
 ،2022 دورة  الباكالوريا  المتحان  الكتابية 
 ،2022 جوان   8 األربعاء  أمس  يوم  انطلقت 
و15  و14  و13  و10   9 أيام  خالل  لتتواصل 
جوان  بينام تنتظم دورة املراقبة أيام 28 و29 

و30 جوان و1 جويلية 2022.
وبالنسبة إىل امتحان شهادة ختم التعليم 
العام والتقني )النوفيام(، تنطلق يوم  األسايس 
مدى  عىل  ليتواصل   ،2022 جوان   20 االثنني 

ثالثة أيام إىل غاية األربعاء 22 جوان  القادم.
املدارس  اىل  الدخول  مناظرة  وتنتظم 
من  ابتداء  )السيزيام(  النموذجية  اإلعدادية 
السبت  غاية  إىل   2022 جوان   23 الخميس 
جملة  أيًضا  الوزارة  وذكرت   ،2022 جوان   25
االمتحانات  التوصيات إىل املرتشحني لهذه  من 
الوطنية، تتعلّق باإلجراءات الالزمة قبل إجراء 
حاالت  وإىل  االمتحان  قاعة  وداخل  االمتحان 

الغش وعقوباتها.

الباكالوريا يف ارقام   

  كل المواد مهمّة 
وال يجب إسقاط

 أي محور من البرنامج
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الدكتورة سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري لـ »الشعب«

من  الكثري  ومازال   30 عدد  املرسوم  أثار   *
الجدل والتجاذبات فام هي قراءتك له؟

ـ املرسوم املتعلق بإحداث الهيئة االستشارية 
الوطنية من اجل جمهورية جديدة صدر بصفة 
 25 املقرر يف  االستفتاء  بتاريخ  متأخرة يف عالقة 
باالنتخابات  املتعلق  القانون  يف  ألنه  جويلية 
عىل  املعروض  النص  مرشوع  ارفاق  يفرض  كان 
املرسوم  هذا  لكن  الناخبني  دعوة  مع  االستفتاء 
ماي  بـ25  املحدد  التاريخ  من  قليلة  أيام  صدر 
وانشاءها  الهيئة  هذه  وجود  يجعل  ما  وهو 
منذ  عنها  أعلن  الرئيس  أن  خاصة  جدا  متأخرا 

أشهر.
للهيئة  املحدث  املرسوم  مبحتوى  عالقة  ويف 
أي حسب نص املرسوم استشارية وهي مطالبة 
دستور  مرشوع  بإعداد  يتعلق  اقرتاح  بتقديم 
الجمهورية  لرئيس  تبقى  النهائية  الكلمة  ولكن 
هذا ما يعني أن رئيس الجمهورية ميكن ان يأخذ 

مبقرتح هيئة عليا أو جزئيا كام ميكن أن ال يأخذ 
به متاما.

النقطة الثانية من حيث املحتوى هي القواعد 
املرجعية التي حّددها املرسوم لهذه الهيئة وهي 
االستشارية  ونتائجه   117 االمر  من   22 الفصل 
الوطنية وهذا تقييد أساس لعمل الهيئة فإذا كان 
االمر 117 تحدث عن مبادئ عامة ميكن للهيئة 
ان تعتمدها فإن نتائج االستشارة الوطنية وهي 
استشارة مل يجب عنها اال 500 ألف تونيس نظرا 
بطبيعة  عالقة  يف  املطروحة  االسئلة  طبيعة  إىل 
النظام السيايس لوظيفة النائب ورشوط مامرسة 

مهامه وعدة مسائل اخرى.
من  إليه  أرشت  ما  لتجاوز  مساع  هناك   *
ميكن  فهل  تعدييل  مرسوم  بطرح  إخالالت 

تداركها؟
ـ أخىش ان ال يكون الوقت ملثل هذا املسار 

املرتدد واملنقوص
الناخبني  دعوة  إرفاق  لعدم  تفسريك  وما   *

بنّص االستفتاء؟
عن  الجمهورية  رئيس  نسأل  أن  املفروض  ـ 

اراد  الجمهورية  رئيس  ان  وأعتقد  التأخري  هذا 
تقليص فرتة الحملة إىل أقل حّد ممكن وهذا يف 

حّد ذاته غري مطمنئ.
* هل لذلك انعكاس عىل نتائج االستفتاء؟

يجب  االستفتاء  نتائج  مسألة  لنفهم  طبعا  ـ 
الن  املطلق  يف  نفسها  االستفتاء  آلية  نفهم  ان 
االستفتاء هو آلية دميقراطية بامتياز باعتبار أنّه 
ميكن الشعب من التعبري عن رأيه حول مسألة ما 
لكن ليكون كذلك يجب ان يكون السؤال املتعلق 
باالستفتاء واضحا ويستدعي اجابة واضحة بنعم 
او ال وهذا ما نجده عادة يف القضايا املجتمعية 
عن  نسأل  كأن  الكربى  االقتصادية  الخيارات  او 
اإلعدام.  عقوبة  إقرار  عىل  عدمها  من  املوافقة 
اكرث  يقرتب  فهو  االستفتاء حول نص دستور  أما 
من »املبايعة« لشخص صاحب السؤال أكرث من 
املوافقة عىل مضمون االستفتاء نفسه، إذن نتائج 
املشاركة  بنسبة  أوال  مرتبطة  ستكون  االستفتاء 
ملحتوى  والناخبات  الناخبني  فهم  مدى  وعىل 

النص املعروض وتبعاته.
* ما هي السناريوهات ما بعد االستفتاء؟

ـ من االشكاليات املتعلقة باملسار هو تحديدا 
عدم معرفة مسبقة مبآالت االستفتاء وخاصة يف 
حالة رفض املرشوع فإن كان قبول املرشوع يؤدي 
انتخابات  بعد  خاصة  جديد  نظام  تأسيس  إىل 
تبقى  بال  االجابة  بعد  ما  أو  مآل  فإن   2022
الرئيس  ان  يعني  هذا  فهل  عنه  املسكوت  من 
سيستقيل أو ان يضع حدا لحالة االستثناء ويعود 
جديدة  ترشيعية  سلطة  مع   2014 دستور  إىل 
منبثقة عن االنتخابات القادمة مع كل ما يفرتضه 

ذلك من تواصل تأزم الوضع السيايس.
يف  اإلصالحات  هذه  مناقشة  متت  وهل   *
اجتامع الخرباء الذي نظمه اتحاد الشغل األيام 

املاضية؟
ـ متت مناقشة محتوى االصالحات السياسية 
املمكنة يف إطار دستور 2014 والتوجه العام لهذه 
لرئيس  ردع  ملكات  بإعطاء  يتعلق  االصالحات 
الجمهورية متكنه من التدخل عند األزمات مثل 

حّل الربملان او حل الحكومة.
* أال ترين أن  الذهاب إىل االنتخابات بنفس 
الذي  املشهد  من  يغري  لن  االنتخايب  القانون 

انتقدته أغلب القوى السياسية واملدنية؟
للمجتمع  مطلب  االنتخايب  القانون  تنقيح  ـ 
للقانون  التونسية  الجمعية  وكرئيسة  املدين 

الدستوري قمنا عىل االقل بتنظيم عديد اللقاءات 
او امللتقيات حول القانون االنتخايب وحول رضورة 

تنقيحه بشكل يسمح بتنظيم انتخابات نزيهة.
استثناء  االنتخابات يف حالة  قانون  تغري  من 
رئيس  قبل  من  أحادية  والّصورة  دستوري 
الجمهورية قبل أيام من تنظيم هذه االنتخابات 
اغلب  حيث  وطني  مستوى  عىل  مقبول  غري 
املعايري  الوطنية وحسب  واملنظامت  الجمعيات 
الدولية لالنتخابات النزيهة والشفافية خاصة اذا 
كان هذا التغيري مل يتم بصورة تشاركية ومل يدمج 

الفاعلني السياسيني.
هيئة  أعضاء  تعيني  األخرى  املآخذ  من   *
االلتزام  عىل  قدرتها  مدى  فام  االنتخابات 
وشفافية  النزاهة  عليها  املتعارف  باملقاييس 

النتائج؟
بأنه الرشط  ـ تغيري هيئة االنتخابات يوحي 
بأنّه الوحيد للمرور إىل انتخابات نزيهة وشفافية 
ودميقراطية خاصة بالنظر اىل املآخذ التي كانت 
توجه إىل الهيئة القدمية وإىل االخالالت السابقة.

لكن االشكال سيبقى مطروًحا حتى بالنسبة 
إىل الهيئة الجديدة ألن طريقة تعيينها ال تساهم 
يف خلق مناخ من الثقة فيها من أغلب الفاعلني 
ميكن  ال  االنتخابات  هيئة  ان  كام  السياسيني 
حيازها  كان  إذا  دميقراطية  انتخابات  تؤمن  ان 

االنتخايب باقيا تحت موضوع اخرتاقات كام كان 
يف السابق.

* تواتر الحديث منذ اشهر عن تورط بعض 
االحزاب يف تجاوزات تستوجب محاسبتها لكن 

هذا مل يحصل فيام تفرسين ذلك؟
املشهد  وحّرر  االحزاب  حّرر   87 املرسوم  ـ 
املتعاقبة  الحكومات  كل  مامرسة  لكن  السيايس 
كانت مخالفة لنفس هذا املرسوم يف حالة خرق 
الحكومات  من  التواطؤ  وهذا  للقانون  االحزاب 
النظر عن االحزاب املارقة وهو  املتعاقبة وغض 
إىل  ادى  وما  الدميقراطي  االنتقال  اضعف  ما 
تراجع ثقة املواطنني يف االحزاب وترذيل املشهد 

السيايس.
غرضه  يحصل  ما  تعترب  التحاليل  بعد   *

تغييب االحزاب عن أي دور مستقبيل؟
ـ وكل هذا يوفر املناخ العام املعادي لالحزاب 
من  الجمهورية  رئيس  غذاه  والذي  السياسية 
جّل  بوضعه  وذلك  خطاباته  مختلف  خالل 

االحزاب يف الخانة نفسها.
* ما مدى وجاهة موقف الجامعيني املنتمني 

اللجنة  يف  املشاركة  من  الحقوق  كليات  إىل 
القانونية؟

ميكن  أوال  الشكل  حيث  من  انه  أعتقد  ـ 
تتم  مل  أنه  باعتبار  العمداء  فعل  رد  نتفهم  ان 
استشارتهم قبل اقحامهم يف مسار موضوع جدل 
قبل  من  ومنتخبات  منتخبون  العمداء  إن  ثم 
ان  ميكن  ال  تلك  وبصفتهم  وزميالتهم  زمالئهم 
ينخرطوا يف مسار سيايس وانا اتفهم متاما موقفهم 
خاصة بعد صدور بيان الجامعيني الذين طالبوا 

بعدم الزج بالجامعة يف الرصاعات السياسية.
الخارجية  القوى  محاوالت  ترين  كيف   *
ما  ومنها  الدولية  والهيئات  املنظامت  وبعض 
السلط  عىل  للضغط  البندقية  لجنة  عن  صدر 
عن  للرتاجع  عليها  املعارضة  واعتامد  التونسية 

القرارات املتخذة منذ 25 جويلية؟
ذات  دولة  التونسية هي  الدولة  ان  أذكر  ـ 
يف  الحرية  لها  السيادة  هذه  ومبقتىض  سيادة 
اختيار نظامها السيايس واالقتصادي واالجتامعي 
لكن الدولة مبقتىض السيادة ميكن لها ان تختار 
إىل  االنضامم  او  دولية  التزامات  عىل  التوقيع 
منظامت تراها مفيدة لذلك يجب ان تفرق بني 
محاولة إكراه الدولة يف مجاالت عدة وبني اآلراء 

والتقييامت التي يقوم بها رشكاؤها.
اللجنة  هذه  البندقية  بلجنة  عالقة  ويف 
الدميقراطي  االنتقال  حول  آراء  عدة  اصدرت 
عندما  بشدة  بانتقاده  قمنا  رأي  منها  تونس  يف 
جوان  غرة  دستور  مرشوع  ان  اللجنة  اعتربت 
املسألة  لكن  الدولية  للمعايري  مطابق   2013
كان يجب ان تقف عند هذا الحد وكان بإمكان 
رئيس الجمهورية اما ان يأخذ ببعض ما جاء يف 
االخرية  الكلمة  باعتباران  يهمله  أو  الرأي  هذا 

تعود إىل تونس والتونسيني.
ظل  يف  القادمة  املرحلة  ترين  وكيف   *

التجاذبات املتزايدة داخل املشهد العام؟
ـ أمتنى أن يقع اليوم الحد من الخسائر وأن 
جميع  االعتبار  بعني  الجمهورية  رئيس  يأخذ 
واملنظامت  االحزاب  من  املتأتية  املتقرحات 
جميع  رئيس  بأنه  ييش  ال  وان  املدين  واملجتمع 

التونسيني وليس فقط رئيس أنصاره.

  على رئيس الجمهورية أن ال ينسى أنه رئيس كل التونسيني وليس رئيس أنصاره فقط

* حوار: لطفي املاكني

املنتظر يوم  25  الرئيس قيس سعيد يف عالقة باالستفتاء  الذي يتبعه  ما هي مآالت املسار 
جويلية عىل املشهد السيايس يف ظل تباين املواقف واحتدام املواقف وهذا ما فرسته من جوانبه 
القانونية الدكتورة سلوى الحمروين رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري )أستاذة تعليم عال 
يف القانون العام( يف حديثها لـ »الشعب« وتوضيحها لعديد النقاط املتصلة مبهام اللجنة الوطنية 
االستشارية ومدى التزام الرئيس مبا تم تقدميه من ُمقرتحات وكذلك املآخذ املعلنة بخصوص عدم 
إرفاق النص املعروض عىل االستفتاء مع دعوة الناخبني وإىل ذلك كيفية تعاطي »اإليزى« من هذا 

االستحقاق بعد الجدل املثار حول طريقة تعيني اعضاءها من قبل رئيس الجمهورية.

  أخشى أن ال يضيف 
المرسوم التعديلي شيئا 

لمسار متردد ومنقوص

  اإلعالن عن الهيئة 
االستشارية 

كان متأخرا جدا

  عدم إرفاق نص االستفتاء بدعوة الناخبين أمر غير مطمئن
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الحقيقة التي يعلمها الجميع أننا وصلنا القاَع واالنحطاط 
السيايس  الرصاع  »أخلقة«  ونداءات  سنوات  منذ  القيمي 
أن  فمنذ  الحقيقة..  بهذه  الخجول  االعرتاف  سوى  تكن  مل 
أطلقت حركة النهضة اإلخوانية ألسنة ميليشياتها االلكرتونيّة 
أعراض  لنهش  التأسييس  املجلس  انتخابات  وقبل  الثورة  بعد 
معارضيها يف عملية إعدام رمزي مل تبلغها تونس بهذا الشكل 
النظام  )كان  الدكتاتوريّة  سنوات  أعتى  يف  لشامل  الجامعي 
يحتكر هذه املهام القذرة ويديرها من خالل أدواته وأجهزته 
تستنِث  ومل  منوذجا«(..  والحدث  »اإلعالن  اإلعالميّة  ومنصاته 
لها  وترصد  مونبليزير  مقّر  من  تُدار  التي  امليليشيات  هذه 
إمكانيات مالية وتقنية ضخمة أحدا. وقد كان تركيز محاكم 
تشويها  واإلميانية  األخالقوية  القضايا  االخوانية عىل  التفتيش 
وتكفريا. األمر تطّور مع املافيوزي نبيل القروي صاحب مقولة 
الكلب«  والديهم  باش نحكم يف  القناة ماين  انا  »الش عاملها 

ليتجاوز الصفحات الفايسبوكية إىل تركيز قناة تلفزيّة تتكفل 
مع  االحرتافيّة  قّمة  إىل  األمور  تصل  أن  قبل  بشهادته،  بذلك 
بطواقم  كامل  مكتب  بتخصيص  وعصابته  الشاهد  يوسف 
وخربات قضائية وإعالمية ودعائية يف البحرية لالبتزاز والتشهري 

وصناعة امللفات.
نشهد اليوم تحّوال خطريا يف مستنقع االنحطاط القيمي 
بدأنا معه الحفَر يف القاع يف اتجاه الحضيض واالنهيار الشامل، 
والقضائية  األمنية  الدولة  أدوات  بعض  فيه  تسّخر  ولألسف 
واالستخباراتيّة من خالل ترسيب تقارير أمنيّة ومحارض بحث 
قضائية عىل صفحات عصابات املدّونني املنترشة ويف مقدمتهم 
اليوم املنارصون لرئيس الجمهوريّة وأمام صمته ولرمبا تواطؤه 
للبؤس  وقيميا  أخالقيا  بديال  نفسه  طرح  طاملا  الذي  وهو 

السيايس الذي أغرق البالد!
تعرضت  الذي  والرجم  الجامعي  السحل  عمليّة  بشاعة 

بن  »الحقري  صفحات  عىل  املعزوالت  القاضيات  إحدى  اليه 
عرفة« ال ميكن أن تربرها كل تجاوزاتها -إن صحت- وجرامئها 
-إن ثبتت- وهي يف ساديتها ووحشيتها تفوق التمثيل بجثث 
الرباءة  بقرينة  تحتفظ  مبن  فكيف  الحروب  يف  األعداء  ألّد 
وبحق الطعن يف كّل ما نسب إليها. بشاعة اجراميّة وكرنفال 
شواء جامعي قد يفقد عملية اإلعفاء مهام كانت مسوغاتها 
أي غطاء أخالقي خاصة إذا ثبت تورط أجهزة مقربة من رئيس 

الجمهورية يف الترسيب..
بقي ال بّد من التأكيد بالقدر ذاته من الرصامة أن الجهة 
التي دفعت بالقاضية »...« باألمس إىل تصّدر املشهد االعالمي 
وأرّصت عىل ذلك رغم علمها املسبق بحساسيّة ملفها ورغم 
معه  القاضية  تشابكت  التي  القضاة«  جمعية  »رئيس  رفض 
وكالت له الشتائم تقدميها شهادتها كام يظهر من خالل رشيط 
الجلسة العامة، ال تقّل اجراما ووضاعة وسقوطا أخالقيا عن 

يقف  ومن  الفضيحة«  »التقرير  نرش  الذي  »الحقري«  إجرام 
بها وقودا ملعركتها  التضحية  الجهات خرّيت  وراءه، ألّن هذه 
التونيس  والشارع  النخب  فعل  ردود  أّن  اليقني  علم  لعلمها 
يف مثل هذه »القضايا الحساسة« غري متسامحة وهي يف كّل 

الحاالت ستتعاطف مع الضحيّة.
دون  ما  إىل  بل  القاع  دون  ما  نحو  نسري  أنّنا  الخالصة 
الحضيض يف معركة توظف فيها أقذر األسلحة وتداس القيم، 
الوسيلة«.  ترّبر  »الغاية  الوضيع  الليربايل  الشعار  ذلك  تحت 
الهزمية  فإن  املعركة/املهزلة  هذه  يف  املنترص  كان  ومهام 
غبار  الذي سيخلفه  القيمي  واالنحطاط  األخالقيّة ستحارصه، 
املعارك سيسّمم حياة جيل كامل من التونسيني، وستكون أوىل 
والسقوط  السيايس  العبث  آثار  ازالة  معركة  خوض  مهامته 
القيمي املتواصل منذ أكرث من عرش سنوات، بعد تصفية الرتكة 

الثقيلة من التشوهات واملسوخ السياسية التي ستخلفها..

من سيزيل آثار العبث السياسي والسقوط القيمي؟
    * خليفة شوشان

املعهد  العاملون يف  نفذ 
بقرص  للرياضة  االعىل 
احتجاجية  وقفة  سعيد 
العام  الكاتب  بحضور 
األخ  الجهوي  لالتحاد 
املديني  مصطفى 
املساعد  العام  والكاتب 
ونقابتي  ڨزڨز  منصف 
الجامعيني  األساتذة 

وعملة املعهد. 

وقفة احتجاجية يف املعهد األعلى للرياضة بقصر سعيد   قبل الطبع

في التعليم األساسي
 بمدنين

وطنية

ما دون القاع.. ما دون الحضيض

جلسة عاجلة مع السيد الرئيس
 املدير العام التصاالت تونس

حصلت »الشعب« عىل نسخة من املراسلة التي وجهتها جامعة املتقاعدين إىل الرئيس املدير 

العام التصاالت تونس هذا اهم ما جاء فيها:
حول  عاجلة  جلسة  عقد  رأسا  سيادتكم  من  تطلب  ان  للمتقاعدين  العامة  الجامعة  يرس 

النقاط التالية:
تطبيق اتفاق 11 افريل 2018 حول متتع املتقاعدين مبنحة التحفيز وتطبيق اتفاق 13 اكتوبر 
الخاصة باألعوان  التجارية  العروض  العينية والتأمني الجامعي واتفاقية  2021 حول االمتيازات 

ومسائل مختلفة يف انتظار تحديد موعد الجلسة العاجلة تقبلوا فائق االحرتام والتقدير.

اللهّ لطيف

حبيب  الصديق  تعرّض 
مدرسة  معلّم  املصمودي 

السياقة لوعكة صحيّة.
جريدة  أرسة  له  ترجو 
والشفاء  السالمة  الشعب 
الله  شاء  وإن  القريب. 

الباس.

ال لالستجوابات املجّانية.. 
ال لهرسلة املربني

طرف  من  الواصلة  املراسالت  االخرية  اآلونة  يف  كرثت 
للزمالء  استجوابات  وهي  مبدنني  للتعليم  الجهوية  االدارة 
والزميالت بحق وبغري حق وهي حملة ممنهجة من سلط 
االرشاف لتقزيم دور املعلمني يف العملية الرتبوية واذاللهم 
إذ  املدريس  االطار  داخل  حلّها  ميكن  بسيطة  وقضايا  بتهم 
هي ال تستدعي استجوابات مجانية صادرة عن السيد املدير 
الجهوي للتعليم مبدنني او مندوب الطفولة الذي متادى يف 
تدخالته الالقانونية ومامرساته الالرشعية وكأننا نعمل تحت 
ابنائنا  الوحيد عىل  الويص  امرته وكأنه  او  إدارته  او  سلطته 
والحامي االكرب لحقوق تالميذنا والحال ان املريب هو الضمري 

الحّي لالمم وهو االب الرشعي لكل االبناء.
مندوب  السيد  عىل  وجب  التجاوزات  هذه  كل  امام 
التعليم التنسيق مع السيد مدير املدرسة والهياكل النقابية 
واملتعلمني  باملربني  الخاصة  واملشاكل  املعضالت  كل  لحل 

دون اللجوء إىل االستجواب او السلوكات الرتهيبية لهم.
والعمل  حّده  لزوم  الطفولة  مندوب  السيد  عىل  كام 
بأية  مستقبال  نلتزم  ولن  به  املناط  القانويّن  إطاره  داخل 
تعليامت او خروقات او تدخالت صادرة عنه الننا لسنا من 
منظوريه وندرك جيدا مناطق التقاطع بني الرتبية والطفولة.

بالطرق  لها  وسنتصدى  املامرسات  هذه  كل  نستنكر 
القانونية املناسبة واالشكال النضالية املتاحة.

ندعو كل الزمالء والزميالت لالتصال بهياكلهم النقابية 
الحلول  عن  والبحث  والحوار  للتنسيق  دعوتهم  وقعت  ان 

املناسبة مع كل االطراف.

انعقد يوم الثالثاء 07 جوان 2022 تجمع االطارات النقابية للقطاع 
العام بحضور املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بقابس وبإرشاف 
األخ الكاتب العام صالح بن حامد وذلك يف إطار التحضري إلنجاح إرضاب 

القطاع العام املزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان 2022.
وأكد الحارضون عن اعتزازهم باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد 
مشددين  واالجتامعي  الوطني  لدورها  وتثمينهم  للشغل  التونيس  العام 
وبكل حامس عن استعدادهم إلنجاح إرضاب القطاع العام ليوم الخميس 

16 جوان 2022.

تجمع اإلطارات النقابية 
للقطاع العام يف قابس   
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جوان   7 الثالثاء  يوم  إرشافه،  خالل 
2022، عىل ندوة اإلطارات النقابية بوالية 
باجة، قال األمني العام املساعد باالتحاد 
واملنشآت  الدواوين  عن  واملسؤول 
الساملي  الدين  صالح  األخ  العمومية 
من  سلسلة  إطار  يف  تندرج  الندوة،  أن 
تحضريا  وذلك  الواليات،  بكل  الندوات 
العام  القطاع  الرضاب  وتحشيدا  وتعبئة 

املزمع تنفيذه يوم 16 جوان الجاري.
وقال األخ الساملي ان رئاسة الحكومة 
مل تدع االتحاد اىل اية مفاوضات او حوار 
رغم صدور برقية ارضاب 16 جوان منذ 

مدة طويلة، وهو ما يعترب استخفافا باالرضاب أو باملنظمة الشغيلة.
وذكر األخ األمني العام املساعد مبوقف املنظمة الشغيلة من 25 
اللحظة  تلك  أعقبت  التي  السياسية  املستجدات  من  ثم  جويلية 
وكيف تفاعلت معها املنظمة مبواقفها الواضحة سواء عىل مستوى 
الحقوق االقتصادية واالجتامعية أو الحقوق العامة والفردية، وكيف 
النقايب  الحق  ومنها  املستويات  عديد  عىل  عرثات  البالد  شهدت 
واملنشور 20 وتدهور املقدرة الرشائية للشغيلة، وتأخر إصدار عديد 
املالحق التعديلية يف عدد من القطاعات فضال عن األزمة السياسية.

حتى  محرجة  غري  الشغيلة  املنظمة  ان  الساملي  األخ  وأضاف 
أن  الحقيقة  لكن  سيايس،  إرضاب  هو  جوان   16 إرضاب  أن  تقول 
هذا اإلرضاب مطالبه قدمية وتعود إىل ما قبل طرح مسألة الحوار 
املطالب  أن  باعتبار  والشكلية،  الصورية  الحالية  بصيغته  الوطني 
التي يطرحها مرشوعة وهي استحقاقات اجتامعية للطبقة العاملة 
أوضاعها  وتردي  الرشائية  تدهور مقدرتها  العام يف ظل  القطاع  يف 
املعيشية، واإلرضاب اتخذته هياكل املنظمة الشغيلة بكل استقاللية، 
داعيا الحكومة إىل التعاطي االيجايب مع امللفات املرشوعة املطروحة 
املقابل  يف  عنها،  التنازل  ميكن  ال  التي  االجتامعية  واالستحقاقات 
موقفهم واضح بعدم االصطفاف أو العودة إىل ما قبل 25 جويلية، 
باعتبارها حقبة فشل وتحولت فيها الدولة إىل غنيمة، الفتا إىل أن 
املنظمة الشغيلة ستتصدى لدعاة الفوىض والعودة إىل الحكم عرب 

االستقواء باألجنبي.
واعترب األمني العام املساعد باالتحاد ان الوصول اىل هذه املرحلة 

يعتربا امرا خطريا ال سيام أن البالد تسري اىل املجهول. وشدد عىل ان 
االتحاد ال ميكن ان يصمت او يقبل باالستخفاف مبشاغل الشغالني 
وبقوتهم، ال سيام أنه يدافع عن البالد ومؤسساتها وعىل الطبقات 
الشعبية واملفقرة واملهمشة وعىل االجراء وحقهم يف ترميم القدرة 

الرشائية وعىل كل استحقاقات البالد.
أو  املنظمة  تدجني  عىل  أحد  يقدر  لن   انه  الساملي  األخ  وقال 
افرادها أو تهميشها أو حتى تحديد املربع الذي تتحرك فيه، فاالتحاد 
منظمة وطنية تلعب الدور االجتامعي واالقتصادي وايضا السيايس. 
وجّدد األخ الساملي رفض املنظمة الشغيلة إلغاء الدعم، مؤكدا أن 
التي  الوسطى  الطبقة  عىل  إلغائه  دون  لكن  ترشيده  مع  االتحاد 
تضم املوظفني واألجراء وجعله مقترصا عىل الطبقة املعوزة فقط. 
كام أكد األخ صالح الدين الساملي ُمجددا، رفض االتحاد التوجه نحو 

التفويت يف املؤسسات العمومية.
وقال إن االتحاد العام التونيس للشغل طالب عدة مرات بإصالح 
هذه املؤسسات لكنهم يريدونها أكرث تدهورا لتسهيل التفويت فيها.

عبد  األخ  بباجة  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  قال  جهته،  من 
الحميد الرشيف انه حرض اىل هذا االجتامع حوايل الف اطار نقايب 
النقابات  كل  اىل  إضافة  معتمديات   9 من  الجهوي  املستوى  عىل 
املالية  ولجنتي  املحلية  واالتحادات  الجامعية  والفروع  األساسية 

والنظام الداخيل.
وأضاف األخ عبد الحميد الرشيف ان االجتامع تضمن محورين، 
احدهام تعلق بالوضع العام للبالد وهو ما تحدث فيه األمني العام 

بالدواوين  املكلف  للشغل  التونيس  العام  باالتحاد  املساعد 
الثاين  املحور  اما  الساملي.  الدين  العمومية صالح  واملنشآت 

فيتعلق مبشكل البيئة يف جهة باجة.
هذا  ان  بباجة  الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب  األخ  وبني 
املشكل الجهوي هو قديم جديد، وقد سبق أن متت مراسلة 
عدد  عقد  اىل  إضافة  املرات،  من  العديد  يف  املعنية  السلط 
الفضالت  البلدية بخصوص مصب  الجلسات مع رئيس  من 
ما  وهو  اوت   31 يوم  سيغلق  والذي  باملسيب  املوجود 
يف  اليوم  موجود  ماهو  تفوق  قد  بيئية  كارثة  يف  سيتسبب 
صفاقس. وأوضح األخ الرشيف انه وبإغالق املصب ستتكدس 
وكارثة  مأساة حقيقية  ذلك  وسينتج عن  باجة  الفضالت يف 

بأتّم معنى الكلمة.
البيئة  وزارات  من  املعنية  السلط  كل  مراسلة  متت  أنه  وأكد 
املتدخلة يف هذا  الدولة والفالحة وكل األطراف  والداخلية وامالك 

الخصوص، لكن دون جدوى.

هيئة إدارية جهوية
العام االتحاد الجهوي للشغل بباجة األخ عبد  الكاتب  قال األخ 
الحميد الرشيف إنه سيتّم عقد هيئة إدارية جهوية للنظر يف هذا 
املوضوع بالتنسيق مع مكونات املجتمع املدين واملنظامت الوطنية. 
وتحدث عن تفاقم املشاكل واملظاهر السلبية يف الجهة من تفاقم 
البنية  وتردي  الصحي  الوضع  تدهور  اىل  االمية  انتشار  اىل  البطالة 
التحتية، وأضاف أنه مل تنفع كل أشكال االحتجاج التي تم الخوض 
فيها بباجة من يوم غضب اىل ارضاب عام اىل ارضاب جهوي للصحة، 

دون جدوى.
جميع  عىل  بالكاريث  الوضع  الرشيف  الحميد  عبد  األخ  ووصف 
املستويات من صحة وبنية تحتية ومشاريع معطلة، إضافة اىل كارثة 
له  االعتامدات  رصد  تم  الذي  النموذجي  املعهد  يف  تتمثل  أخرى 
لكن املقاول املكلف بانجازه افلس وهرب. وقال أيضا ان املدرسة 
من  االنتهاء  يقع  ان  املفرتض  من  كان  التي  الجديدة  اإلعدادية 
االشغال فيها منذ شهر مارس الفارط لكن اىل اليوم مل يقع التسليم 
يف  افتتاحها  يجعل  مام  جديد  مقاول  عن  البحث  بصدد  والسلط 

بداية السنة الدراسية شبه مستحيل.
* حياة الغامني

قال األمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية األخ صالح الدين الساملي ان اإلرضاب العام 
باملؤسسات واملنشآت العمومية يوم 16 جوان 2022 ما زال قامئا وال توجد أي بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية 
مع الحكومة إللغاء اإلرضاب العام باملؤسسات واملنشآت العمومية، املزمع تنفيذه يف 159 مؤسسة عمومية يوم 16 
جوان الجاري، وأن االتحاد العام التونيس للشغل أمهل الحكومة أكرث وقت ممكن لعقد جلسات تفاوض قبل موعد 
تنفيذ اإلرضاب العام، لكن الحكومة مل تقم بدعوة االتحاد إىل أي جلسة تفاوض إىل حد اآلن، الفتا إىل أن تجاهل 

الحكومة للتفاوض »أصبح ينّم عن موقف سيايس«.
وأضاف يف هذا الخصوص أن اتحاد الشغل سيمىض قدما يف تنفيذ اإلرضاب العام املقرر ليوم 16 جوان الجاري من 
أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحا أن اإلرضاب العام جاء بناء عىل مقرتح مجمع القطاع العام باالتحاد لتنفيذ 

جملة من االستحقاقات االجتامعية واالقتصادية لفائدة األجراء.

األخ صالح الدين الساملي يف سيدي بوزيد

إرضاب 16 جوان مازال قائام

يف ندوة لإلطارات النقابية بباجة
جتديد الدعوة اىل احلكومة للتعاطي 
االجيايب مع االستحقاقات االجتامعية 
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استعـداد إلنجاح إرضاب 16 جوان من أجـل حقـوق مرشوعة
في تجمع ناجح  في بنزرت

أرشف األخ أنور بن قدور عىل تجمع عام لالطارات النقابية بجهة 
بنزرت حرضها مسؤولون ومسؤوالت نقابيني من جميع مؤسسات 
واالتحادات  الجامعية  الفروع  ومن  بالجهة  املرتكزة  العام  القطاع 
اقرت  التي  الوطنية االخرية  االدارية  الهيئة  بتوصيات  املحلية، عمال 
16 جوان يوما لالرضاب عن العمل يف كافة مؤسسات القطاع العام.

العام  الكاتب  السحباين  البشري  االخ  اشغاله  افتتح  التجمع  هذا 
واستعرض  إطاره  يف  وضعه  الذي  ببنزرت  للشغل  الجهوي  لالتحاد 
ما تشهده البالد من ازمة سياسية كانت لها انعكاسات ظاهرة عىل 
الوضع االجتامعي واالقتصادي، مذكّرا مبوقف املنظمة الشغيلة من 25 
جويلية ثم من املستجدات السياسية التي عقبت تلك اللحظة وكيف 
تفاعلت معها املنظمة مبواقفها الواضحة سواء عىل مستوى الحقوق 
 20 واملنشور  والفردية،  العامة  الحقوق  او  واالجتامعية  االقتصادية 
وتدهور املقدرة الرشائية للشغيلة أو التعرث عىل مستوى إصدار عديد 
املالحق التعديلية يف عدد من القطاعات فضال عن االنغالق السيايس.

رؤية إصالحية ووضوح
تجمع اإلطارات النقابية بجهة بنزرت مثّل مناسبة لطرح امللفات 
والقضايا الحارقة من قبل اإلطارات النقابية التي تفاعل معها األخ أنور 
الشغيلة  املنظمة  بني  االختالف  نقاط  بتدخل حول  تدخل  قدور  بن 
اىل  جويلية   25 منذ  ظهرت  التي  التعرثات  وكل  والرئيس  والحكومة 
اليوم، فضال عن تفاعله مع تدخالت حول املسألة الدميقراطية داخل 
االتحاد والتي أجاب عنها األخ أنور بن قدور إذ استعرض الوضع العام 
السياسية  املستجدات  من  الشغيلة  املنظمة  مواقف  وحلّل  بالبالد 
الشغيلة غري محرجة حيث  املنظمة  ان  االخرية. وبنّي األخ بن قدور 
تقول إن إرضاب 16 جوان هو ارضاب سيايس، لكن الحقيقة أن هذا 
الحوار  مسألة  طرح  قبل  أوقات  إىل  وتعود  قدمية  مطالبه  اإلرضاب 
التي  املطالب  أن  كام  والشكلية،  الصورية  الحالية  بصيغته  الوطني 
العاملة  للطبقة  اجتامعية  استحقاقات  وتُعترب  مرشوعة  يطرحها 
اوضاعها  وتردي  الرشائية  مقدرتها  تدهور  ظل  يف  العام  القطاع  يف 
املنظمة  هياكل  اتخذته  االرضاب  ان  وأبرز  املعيشية، 
التعاطي  اىل  الحكومة  داعيا  استقاللية،  بكل  الشغيلة 
االيجايب مع امللفات املرشوعة املطروحة واالستحقاقات 

االجتامعية التي ال ميكن التنازل عنها.
كام ذكّر مبوقف املنظمة الشغيلة من الحوار الوطني 
وطبيعته وأهدافه وآليّاته ومكّوناته والذي اعترب املرسوم 
إىل  يستجيب  وال  مسبق  تشاور  عن  ينبثق  مل   30 عدد 
فرصة  جويلية   25 رأت  التي  الوطنية  القوى  انتظارات 
تاريخية للقطع مع عرشيّة سوداء وبناء مسار تصحيحي 
يُريس دميقراطية حقيقية تعتمد عىل العدالة االجتامعية، 
التأكيد أن الصيغة الحالية للحوار تبقى شكلية  مجددا 
إخراج  عىل  قادرة  وغري  جّدية  اتفاقات  إىل  تفيض  وال 

البالد من أزمتها.
انور بن قدور اىل املوقف املؤكد لعدم  ولفت االخ 
االصطفاف أو العودة إىل ما قبل 25 جويلية، باعتبارها 
حقبة فشل تحولت فيها الدولة إىل غنيمة، الفتا اىل ان 
الفوىض والعودة إىل  الشغيلة ستتصدى لدعاة  املنظمة 

الحكم عرب االستقواء باالجنبي.
االخ انور بن قدور عّرج عىل املوقف من امالءات صندوق النقد 
الدويل مقدما رشحا تفصيليا حول محاور تجميد االجور واالنتدابات 
اىل جانب  الدعم  رفع  العمومية ومسألة  والوظيفة  العام  القطاع  يف 
اصالح املؤسسات العمومية حالة بحالة، وقال إن االتحاد منفتح وغري 
منغلق عىل نفسه وهو مع اصالحات جوهرية متس هذه املؤسسات 
رافعة  املؤسسات  هذه  تكون  حتى  الصدد  هذا  يف  يقدم  ما  وله 
التفويت فيها.  السهلة اال وهي  الحلول  الوطني بعيدا عن  لالقتصاد 
التونسيون من هجمة  يعانيه  ملا  مفصال  قدور رشحا  بن  االخ  وقّدم 
يف  الصاروخية  الزيادات  عرب  الرشائية  مقدرتهم  وعىل  قوتهم   عىل 
األسعار وتفاقم عمليات االحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة 
التونيس  الدينار  ودفع  املديرية  الفائدة  يف  الزيادة  ومنها  الالّشعبية 
إىل مزيد االنزالق، مؤكدا ان هذا الوضع يتطلب إجراءات اجتامعية 
عاجلة لفائدة األجراء وكافة التونسيني وخاّصة منهم املعطَّلني وذوي 
الدخل املحدود. ودعا االخ انور بن قدور اىل تعزيز الوحدة النقابية 
واىل  ومناعتها،  البالد  امان  صامم  تبقى  التي  املنظمة  عن  والدفاع 
تدعيم التواصل مع العامالت والعامل والتصدي لكل املؤامرات التي 

تُحاك ضد املنظمة.
* صربي الزغيدي

اجتمع املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل 
تفاقم  ظل  يف  وجهويا  وطنيا  العام  الوضع  ملتابعة  مبدنني 
أبعادها  مبختلف  بالبالد  تعصف  التي  الشاملة  االٔزمة 
قرارات  عىل  وبناء  والسياسية،  واالجتامعية  االقتصادية 
للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  الوطنية  االٕدارية  الهيئة 
املكتب  أعضاء  فإن   ،2022 ماي   23 بتاريخ  املنعقدة 

التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني:
التي  العالية  الوطنية  املسٔوولية  لروح  تثمينهم  بقدر   -
مع  تعامله  يف  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بها  تحىل 
مختلف امللفات االجتامعية واالقتصادية مراعاة ملا متر به 
البالد من ظروف صعبة، فإنهم يرفضون رفضا قاطعا سعي 
رضيبة  لوحدهم  والشغالني  االُٔجراء  تحميل  اىٕل  الحكومة 
االٔزمة بإمعانها يف رضب مقدرتهم الرشائية وتواصل غلقها 
لباب املفاوضات االجتامعية بعنوان سنوات 2021 و 2022 

و 2023.
 16 ارٕضاب  الٕنجاح  االستعداد  أتم  عىل  أنهم  يعلنون   -
وعن  الشغالني  لعموم  الرشائية  املقدرة  عن  دفاعا  جوان 
التي  والتفويت  الخوصصة  العام يف وجه مشاريع  القطاع 

ترتبص به.
- ينددون بحمالت الشيطنة والتشويه التي يتعرض لها 

مآالت  تحريف  محاوالت  مع  العام  االٔمني  واالٔخ  االتحاد 
الهيئة االٕدارية الوطنية لغايات سياسوية دنيئة، ويعتربون 
عن  خطورة  يقّل  ال  ضّد  مبارشا  تحريضا  الحمالت  هذه 
التحريض الذي طاله سنوات قليلة ماضية ومهد لالعتداء 
عىل دور االتحاد وعىل النقابيني وجّر البالد اىٕل مربع العنف 

والفوىض واالغتياالت.
الحمالت  هذه  عن  ينجّر  قد  ما  مسٔوولية  يحملون   -
االٔهيل  السلم  عىل  خطرية  تداعيات  من  املسعورة 
بإسمها  الحمالت  هذه  تتكلم  التي  لالٔطراف  واالجتامعي 

مهام كان موقعها يف الدولة.
- يعلنون تشبثهم أكرث من أي وقت مىض بوحدة االتحاد 
الوطنية  وبرسالته  واستقالليته  للشغل  التونيس  العام 

والنقابية الخالدة.
- متمسكون بتنفيذ كافة االتفاقيات املربمة مع السلط 
التنموية  االستحقاقات  عن  دفاعا  واملركزية  الجهوية 

الجهوية.
والنقابيات  والنقابيني  النقابية  الهياكل  بكافة  يهيبون   -
بالجهة االستعداد االٔمثل الٕنجاح ارٕضاب 16 جوان والتصدي 
منظمتهم  تستهدف  التي  والتهديدات  الحمالت  ملختلف 

العتيدة.

يف االتحاد الجهوي مبدنني

إرضاب 16 جوان حمطة جديدة للنضال

الجامعة العامة للنقل
الوزير تعمد اقالة املديرين...

يف الوقت الذي تعاين فيه أغلب مؤسسات القطاع الفراغ اإلداري والتسيريي 
إضافة إىل النقص الفادح يف املوارد البرشية جراء غلق باب االنتدابات وعدم 
إقاالت  بحملة  القيام  إىل  النقل  وزير  عمد  واملغادرين،  املتقاعدين  تعويض 
الفنية للنقل  جامعية ملديرين جهويني للنقل الربي ومديرين جهويني للوكالة 
الربي هذا وترى الجامعة العامة للنقل ان حملة االقاالت هذه تعسفية وغري 
مربرة وتطرح اكرث من نقطة استفهام حول النوايا الحقيقية للسيّد الوزير بإفراغ 
القطاع من كوادره واطاراته وتأبيد حالة الفراغ وتعرب الجامعة عن بالغ انشغالها 
تجاه االرصار املريب للسيد الوزير عىل توسيع دائرة الفراغ والدفع نحو مزيد 
من االحتقان ورفض االصالح ونبذ الحوار االجتامعي وتؤكد جامعة النقل رفضها 
التي  الوزارة  لديكتاتورية  تؤسس  التي  الخطرية  واالنحرافات  الترصفات  هذه 
تختار يف كل مرة التضحية بكوادرها وإطاراتها الرباك الطرف النقايب الحريص 
عىل االصالح والنهوض مبؤسسات القطاع وتنبه الجامعة إىل أّن سياسة فرق تسد 
لن تجدي نفعا وان اي محاولة لتقسيم القطاع او املساس مبكاسبه والتفويت 
فيه لن يقبل بها كل القطاع وسيتصدى لها بكافة االشكال النضالية املرشوعة 

والقانونية.
وقفة يف تأنيت

يهّمنا نحن كمكتب تنفيذي للجامعة العامة للنقل والفرع الجامعي للنقل 
التونسية  بالرشكة  الفندقة  وإطارات  العوان  االساسية  والنقابة  تونس  بجهة 
إليه االوضاع  العام داخل الرشكة وما آلت  للوضع  انه وبعد تدارسنا  للمالحة 

ان نعرّب عن:
ـ فخرنا واعتزازنا باالنتامء إىل منظمتنا العتيدة االتحاد العام التونيس للشغل.

ـ نعرّب عن عميق استيائنا وانشغالنا للوضع املرتدي داخل املؤسسة.
العامة  االدارة  تنتهجها  التي  والتسويف  املامطلة  سياسة  بشّدة  ندين  ـ 

يف  للمالحة  التونسية  للرشكة 
امللفات  كافة  مع  التعاطي 
العالقة وعدم جديتها يف ايجاد 
الحلول النقاذ املؤسسة وما لها 

من دور اسرتاتيجي وطني.
العامة  االدارة  تعّمد  ـ 
لسنة  الوظيفي  التدرج  تعطيل 

.2022/2021
ـ سّد الشغور الوظيفي.

ـ زي الشغل.
األعوان  اضطر  فقد  وعليه 
إىل تنفيذ وقفة احتجاجية عىل 
يوم  وذلك  التانيت  باخرة  منت 
وذلك   2022 جوان   07 الثالثاء 

للدفاع عن منظوريها.



1698 العدد   -  2022 جوان   9 الخميس   10
نقابة

وسط أجواء خّيم عليها القلق مام آلت إليه االوضاع يف البالد 
اجتامعيا واقتصاديا وسياسيا عقدت الهيئة االدارية لالتحاد الجهوي 
االخ  برئاسة  األخري  املؤمتر  بعد  االول  الدوري  اجتامعها  باملنستري 
فاروق العياري االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل 

وبحضور االخ صالح جالل املنسق العام للنظام الداخيل.
افتتح االشغال االخ سعيد يوسف الكاتب العام لالتحاد الجهوي 
بثقة  التهنئة  له  مجّددا  الجهة  بضيف  مستهلها  يف  رحب  بكلمة 
النقابيني التي حازها يف املؤمتر االخري املنعقد بصفاقس والذي يرتأس 
هذه الهيئة وسط اجواء محتقنة يشوبها القلق وتساورها املخاوف 
عىل مصري الوطن يف ظل ما يعرفه من مستجدات متواترة متس كل 
السياق  هذا  ويف  والسياسيّة  واالجتامعيّة  االقتصادية  البالد  مفاصل 
كانت كلمة األخ سعيد الذي اشار بداية اىل ان حضور االخ فاروق 
يحيل عىل رمزية معينة بحكم موقعه وما هو مْؤمتُن عليه من قانون 
اسايس ونظام داخيل راجيا له التوفيق يف هذا املوقع املتقدم والدقيق 
الهيئة  ان  للحارضين  مؤكدا  أحد  عىل  تخفى  ال  اوضاع  خضم  يف 
االدارية تعترب عىل رأس املسؤوليات الجهوية قبل املكتب التنفيذي 
املواكب اللصيق لكل االنشطة والتحركات القاعدية وهياكلها املسرية 
من نقابات وفروع جامعية ومن ثمَّ تأيت اهمية الهيئة االدارية التي 
من  االشغال  النقابية من خالل حضور  املركزية  مجهر  تحت  تكون 

قبلها من خالل احد اعضائها.
واثر هذه اللمحات التوجيهية أىت األخ سعيد عىل عديد النقاط 
الساخنة ومنها التطورات االخرية واالوضاع التي تشبه اىل حّد كبري 
اوضاع 85 وما عرفه من تدجني لالتحاد وما أشبه اليوم بالبارحة مع 
ان  املقاهي  مجالس  وبعض  الفايسبوك  فقهاء  يرى  اذ  بسيط  فارق 
االمني العام هو صاحب اي موقف نقايب متناسني او متعمدين ذلك 
القواعد عرب هياكلهم  تنبثق من  القيادة  النقايب وقرارات  الشأن  ان 
ومواقعهم وقطاعاتهم وكل ذلك يصّب يف خانة تحفيز »رشفاء جدد« 
ال سالح لنا للتصدي لهم سوى مبزيد تحسيس القواعد بحقائق االمور 
وهو االمر املوكول اىل اعفاء الهيئة االدارية بدرجة أوىل عند اي حراك 

نقايب من احتجاجات وارضابات وغريها...
يف السياق ذاته تحدث االخ فاروق العياري الذي افتتح مداخلته 
املؤمتر  يف  القواعد  ثقة  نالوا  الذي  التنفيذي  املكتب  اعضاء  بتهنئة 
االخري لالتحاد الجهوي مؤكدا عىل ان هؤالء حملوا املسؤولية يف وضع 
دقيق مام يجعل هذه الهيئة االدارية عادية شكالً واستثنائية مضمونا 
الوطني  الحوار  غرار  عىل  االخرية  املستجدات  مع  تزامنها  بحكم 
وموقف االتحاد منه مؤكدا ان قرارات االتحاد يف هذا الشأن وغريه 
ال تخضع لكثري من الحسابات اذ ان كل خطوة نخطوها وكل موقف 
العابرة  واالنفعاالت  االعتباطية  عن  وبعيدا  مدروسا  يكون  نتخذه 
بل عىل العكس من ذلك فقد جعلنا الصرب عنوانا لنضاالتنا وطلباتنا 
استخفاف  محّل  املتعاقبة  الحكومات  هذه  ظل  يف  اصبحت  والتي 
ومرّة  خيارات صعبة  اىل  بنا  يدفع  مام  احيانا  بل هروب  وتسويف 
أحيانا عىل غرار االرضاب الذي ندفع اليه دفعا باعتبار انه ليس باالمر 
الهنّي ولكن ما حيلتنا حتى ال تستعمل كل وسائل الضغط من احزاب 
 6 اتفاق  وما  جادة  واالتفاقيات  واملقرتحات  القرارات  لتكون  وغريه 
الحائط  عرض  بروزنامته  به  ان رضب  بعد  اثبات  شاهد  اال  فيفري 
سواء كان ذلك القطاع العام او يف الوظيفة العمومية مام ألجأنا إىل 
قرارات ومنها قرار 10 جوان بعد ان نفد الصرب الذي طال رغم ان 

االتحاد كسالف عهده راعى كل الظروف بدءا من ازمة كورونا وصوال 
الحمالت  تزداد علينا  أكرث من ذلك  بل  تداعيات 25 جويلية ال  إىل 
والتشويهات وهو ما لن يحبط عزامئنا ولن يؤثر عىل مسار نضاالتنا 
أيام  عىل  عقود  منذ  خربناها  البالط«  و»خدام  املاكينات  هذه  الن 
ـ  قبلهام وما بعدهام.. ورغم كل ذلك  مزايل والصياح وغريهام وما 
القول لالخ فاروق ـ سنواصل ونشارك وطننا آماله وآالمه وما اكرثها 
ومنها دموع الثكاىل التي التهمت نريان »الحرقة« أكبادهن ومزقت 
القروش أفئدتهن امللتاعة بعد اختيار شبابنا الهجرة والرحيل عن هذا 

الوطن حتى لو كان ذلك إىل الحتف عرب ظلامت اليّم.
* تدخالت مسؤولة

إثر ذلك فسح املجال لتدخالت الحارضين الذين احاطوا مبشاغل 
قطاعاتهم وكذلك بعموم املسائل السائدة وطنيا إذ شملت التدخالت 
أبرز القطاعات والحساسة منه بالخصوص عىل غرار الصحة والنقل 
والتعليم وكذلك شؤون وشجون القطاع الخاص فضال عن الدعوات 
واعتصامات  وارضابات  وقفات  من  االحتجاج  آليات  مختلف  اىل 
ومرة  للتجاهل  مرة  تتعرض  التي  االستحقاقات  مبختلف  للمطالبة 
للتسويف وأخرى للتنكر واالنتكاس كام سجلنا إجامعا عىل رضورة 
نادى  ذلك  اكرث من  بل  املرتقب،  العام  االرضاب  انجاح  العمل عىل 

يعرفها  التي  والتجاوزات  الخروقات  تجاه  الجدي  بالتحرك  العديد 
القطاع الخاص يف بعض مؤسساته والغلق الفجئي لعدد منها حسب 
التنفيذي  املكتب  عضو  أحمد  بن  بلقاسم  االخ  تدخل  يف  جاء  ما 
الرأي  اىل  اإلبالغ عنها  يتعني  الداخيل وهي حقائق  بالنظام  املكلف 
ذهب  كام  املساعد  العام  الكاتب  الحريب  عيل  االخ  رأي  عىل  العام 
بالكواكبي صاحب  االستئناس  اىل  الغضاب  االخ محمد صالح  زميله 

اما  املتلعثم  االجتامعي  الحوار  اىل  اشارة  االستبداد يف  طبائع  كتاب 
اكد عىل حيادية االتحاد تجاه  الثانوي( فقد  )التعليم  االمني حسني 
االجتامعية وتكريس  العدالة  اىل دميوقراطية ديدنها  داعيا  االحزاب 
برضورة  آخرون  نادى  كام  والشفاف  املسؤول  االجتامعي  الحوار 
حد  عىل  نقايب  حراك  اي  انجاح  يف  يسهم  مبا  النقايب  االعالم  تعزيز 
قول االخوين بشري القريب )املتقاعدون( ونجيب املالدي )اتحاد محيل 
جاّمل( واالخ كامل دندانة )محيل زرمدين( الذي عاد بالحارضين إىل 
تضحيات حشاد وعاشور داعيا اىل انجاح االرضاب املزمع تنفيذه بكل 

الوسائل املمكنة.
التشويه  لحمالت  التصدي  رضورة  عىل  املتدخلون  أجمع  كام 
جهة  من  وسوسيّة  بزيوش  االخوين  رأي  عىل  للمنظمة  والشيطنة 
اخرى تحّدث االخوة رجب الدوس )الصحة( وماهر بن عيل )موظفي 
الله  حرز  وحاتم   االجتامعية(  )الشؤون  املليح  وحامدي  الرتبية( 
مشاغل  عن  منهم  كل  تحدث  قلت  )املالية(  األحمر  ونزار  )النقل( 
األسبوع  تنفيذه  املزمع  اإلرضاب  إنجاح  مسألة  إغفال  دون  قطاعه 

القادم.
* حمدة الزبادي 

الهيئة اإلدارية باملنستري

االحتاد راعى كل الظروف ولـم ُتراع مواقفه

إضراب
 يف إلكرتوكونتاك

نحن عاّمل رشكة إلكرتو كونتاكت بقرص هالل املجتمعون 
بدار االتحاد الجهوي للشغل باملنستري بإرشاف املكتب التنفيذي 

الجهوي والجامعة العامة للمعادن وبعد تدارسنا ألوضاعنا 
االجتامعية واملهنية وتعرثها بعدم متتيعنا.

بزيادة يف األجور بعنوان 2023/2022 و2024.
فإننا نقرر الدخول يف ارضاب رشعي وقانوين كامل يوم االثنني 

13جوان 2022 مبقر املؤسسة.

األخ نور الدين 
الطبوبي يف املنستري 

يوم 13 جوان
يعلم االتحاد الجهوي للشغل باملنستري كافة اإلطارات النقابية 
نورالدين  االخ  بإرشاف  بالجهة  النقابية  االطارات  ندوة  بانعقاد 
يوم  وذلك  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  االمني  الطبويب 
االثنني 13 جوان 2022 عىل الساعة التاسعة والنصف صباحا بنزل 

الحبيب باملنستري.
فالرجاء الحضور يف املوعد واملكان املحددين.

يف كل الحكومات هناك 
ماكينة وخدّام بالط

عندنا البدائل ولن نشارك 
يف »املسرحيات«
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ملن ال يعلم، فإن القضاة الذين شملهم قرار االعفاء الظامل )57( هم يف اغلبهم 
ينتسبون اىل القضاء العديل )55(، وبالنسبة إىل أغلبية هؤالء )45 قاضيا( مل تكن 
لهم ملفات محالة او مفتوحة )لدى تفقدية وزارة العدل( ومل يكن املجلس االعىل 
عىل  وباألحرى  اليهم  أفعال  نسبة  او  بتتبعهم  علم  عىل  العديل   للقضاء  املؤقت 
تكوين ملفات مبؤيدات تخصهم. وحتى يقتنع املشككون، رمبا ال يعلم الكثري ان 
املتفقد العام بوزارة العدل السيد رياض الصيد، وهو املرشف اصال عىل االبحاث 

شمله  قد  قاض،  ألي  تأديبي  تتبع  اي  بشأن  تجرى  التي 
العليا  القضائية  الوظائف  اصحاب  من  عدد  مع  اإلعفاء 
واملسؤوليات والخطط عىل اختالف رتبها دون ان يخضعوا 
بأي وجه لالجراءات الرضورية التي تكفل لهم االطالع والرد 
واملراجعة وحق الدفاع امام هيئة قانونية تتمتع باملرشوعية 

والحياد.
املنشورة  االسمية  القامئة  كون  نغفل  ان  ميكن  فهل 
السيدين  عن  النظر  )بقطع  تضمنت  قد  الرسمي  بالرائد 

لديها  استئناف ووكالء عامني  اول ملحاكم  العكرمي( رؤساء  والبشري  الطيب راشد 
وعميدهم  التحقيق  قضاة  من  وعدد  جمهورية  ووكالء  اول  مساعدين  عن  فضال 
النيابة  إىل  املنتسبني  القضاة  لسلسلة  وممنهج  مبارش  استهداف  اىل  يشري  وهوما 
ذات  قضايا  يف  القانونية  لسلطاتهم  مامرستهم  خلفية  عىل  والتحقيق  العمومية 

اهتامم عمومي وسيايس.
كام ال ميكن ان نغفل ان 4 من القضاة املستهدفني قد انتسبوا بطريق االنتخاب 
رئيس  بينهم  من  االقل،  ثالثة عىل  وان  حله  تم  الذي  للقضاء  االعىل  املجلس  اىل 

املجلس السيد يوسف بوزاخر ورئيسة مجلس القضاء العديل السيدة مليكة املزاري 
ملحكمة  االوىل  الرئيسة  بصفتها  نوار  رفيعة  السيدة  االخري  املجلس  اعضاء  واحد 
تتعلق  سابقة  تأديبية  بإجراءات  وجه  بأي  علم  يكونوا عىل  مل  بتونس  االستئناف 
املعلنة  املواقف  اعفاءهم قد تم عىل خلفية  القضائية وان  لوظائفهم  مبامرستهم 
حول املجلس االعىل للقضاء التي سبقت قرار حله وتنصيب املجلس املؤقت من 

قبل رئيس الجمهورية.
كام يبدو ثابتا أن اثنني عىل االقل من بني القضاة املستهدفني 
السيدان حامدي الرحامين ومراد املسعودي مل تنسب إليهام أي 
أخطاء مهنية سابقة كام مل تشملهام تتبعات تأديبية بأي شكل 
من األشكال وان قرار اعفائهام كان بالتأكيد عىل خلفية التعبري 
مواقف  عىل  جامعية-  او  فردية  بصفة  -سواء  تدوينا  او  قوال 
بالقضاء  اما  املتصلة  بالخروقات  تتعلق  انتقادات مرشوعة  او 
25 جويلية  بعد  والدستورية  القانونية  باملنظومة  او  والعدالة 

.2021
وفضال عن كل ذلك يبدو أن بعض االسامء التي تولت مناصب عمومية السادة 
يوسف الزواغي املدير العام السابق للديوانة وبلحسن بن عمر املستشار السابق 
ملكافحة  الوطنية  للهيئة  السابق  الرئيس  عيل  طالب  بن  وعامد  الحكومة  لرئاسة 
الفساد أو ترشحت لخطط سياسية او تم اقرتاحها لوزارات يف حكومات سابقة تّم 
إسقاطها السيدان عبد اللطيف امليساوي وسفيان السليطي  منوذجا إذ مل يكن لهام 
أي ذنب إال قبولهام بالوظيفة العامة خارج املحاكم وتّم تداول اسميهام يف دوائر 

الحكومة والسياسة.

ما هي هتم الرمحاين واملسعودي؟

إعفاء 57 قاضيا  مرّة أخرى 
التطهري يشمل القضاء

عليها  علقت  التي  الهشة  الخارصة  هو  القضاء 
للرئيس،  الشامل  اإلصالح  مرشوع  ففي  األزمات٬  كل 
جهاز  هناك  فليس  القضاء.  اال  يشمل  ال  »التطهري« 
يتطلب اإلصالح غري القضاء ال الجهاز األمني وال اإلداري 
وال  غريهام من اجهزة الدولة. رئيس الجمهورية منفردا 
الدول  تعرفه  مل  فيام  القضاة  تأديب  إىل مجلس  يتحول 
واألنظمة قاطبة. فال اطالع وال دفاع وال مواجهة وحدها 
عرب  ويجزمان  يفصالن  الرئايس  والحكم  الرئاسية  الكلمة 
قرار  اتخاذ  بعد  تبدأ  واملؤاخذة  تقال  والجرمية  التلفزة. 
اإلعفاء ال قبله. فرئيس الجمهورية يعلن ان قرار العزل 
عدد  املرسوم  يف  الوزاري  املجلس  مع  يتداول  ثم  اتخذ 
35 الذي نقح املرسوم عدد 11للمجلس األعىل ليستعرض 
عىل  التي  واالعتباطية  الفضفاضة  واملؤاخذات  التهم 
القضاة  التونيس من  يفرز  العزل. وال  اتخذ قرار  أساسها 
من فعل كذا او مل يفعل وهكذا يصبح كل قاض متهم 
بالقوة بالفساد والرشوة والعربدة والزنا  حسب توصيف 
تجاوزات  من  القايض  يرتكبه  ان  ميكن  ما  وكل  الرئيس 
تتعارض مع رشف املهنة. الكل يف سلة واحدة وال فرق 
بني هذا وذاك. مل ننكر أبدا وجود  فساد يف القضاء ولكن 
القضاء؟ قطعا ال  هل أصلحت اإلعفاءات األحادية يوما 
وهل يتحقق االصالح  بهذا الكم الهائل من خرق القانون 

واالنحراف بالترشيع. 
الرئيس  إعفاءات  زناد  تحت  يعملون  اليوم  القضاة 
وبذريعة  العام  باألمن  املساس  وبتهمة  التأكد  حالة  يف 
األمنية  التقارير  وبناء عىل  للبالد  العليا  املصلحة  حامية 
القضاء  أن ميس من  ما من شأنه  القايض  ارتكاب  وعند 
فضفاضة  مفاهيم   وكلها  سريه  حسن  أو  واستقالليته 
وباختصار  هكذا  الجمهورية.  رئيس  يحددها  مخيفة 
أضحى القضاة يعملون تحت قصف االعفاءات لتحقيق 
وطبق  الرئيس   توجيهات  طبق  القضاء  سري  حسن 
يقيمها  التي  اإلعالمية  واملحاكامت  التلفزية  اإلحاالت 

وطلبات وزيرة العدل 
هو  الذي  فالعزل  للطعن.  قابلة  غري  اعفاءات  هي 
االعدام  حكم  بفداحة  للقايض  واجتامعي  مهني  إعدام 
ال حق للقايض معه يف الطعن وال يف الدفاع عن نفسه 
بات  تعقيب حكم  وال  استئناف  باالعدام دون  هوحكم 

ونهايئ وال تعقيب عليه.  
بل إن املرسوم 35 اقر مبدأ االحالة الوجوبية للقضاة 
النيابة  لدور  تام  إلغاء  يف  الجزايئ  التتبع  عىل  املعفيني 
بجاهزيتها   ينذر  ما  وهو  التهم  تكييف  ويف  العمومية 
قراره  وحيادية  باستقاللية  متسك  ملن  خاصة  مسبقا٬ 
لرئيس  املتلفزة  واملحاكامت  اإلحاالت  عىل  القضايئ 
الجمهورية وملن مارس حرية وواجب التعبري من القضاة 
الرئيس ملبادىء االستقاللية والتفريق  ضد كل خروقات 

بني السلط وأسس دولة القانون. 
»االستقاللية«  و»عاشت«  »االصالح«  عاش   
و»النزاهة«. توضحت الصورة اآلن  اكرث فأكرث. فالهدف 
لالستحقاقات  مطوع  الواوقضاء  )بفتح  مروع  قضاء 

السياسية القادمة. 
الدستوري  بالوضع  لإلطاحة  للمصفقني  مربوك 
هذا  أن  تذكروا  لكن  للقضاء.  األعىل  وباملجلس  للقضاء 
لن يكون دون مثن ان عاجال اواجال. فالحارض والتاريخ 
بل  مستقيم  واحدة ويف خط  وترية  ابدا عىل  يسريان  ال 
الدستوري  النظام  تحطيم  لعنة  وستلحق  تعرجات  هو 
والوضع الدستوري للقضاء املستقل كل من تورط وفرط

وتالحق  تلحق  لعنة  املطوع سيكون  القضاء  . هذا 
الجميع وسيفا مسلطا عىل رقاب الجميع  ومنهم اولئك 
بغريهم..  يحيق  مبا  معنيني  غري  انهم  اعتقدوا  الذي 
 Cela n›arrive pas« الشهري   الفرنيس  املثل  فخالف 

 qu›aux autres

بقلم القاضية روضة القرايف

      كلمة أوىل 

إعفاء القضاة من وظائفهم وما وراءه
* بقلم: 

القايض أحمد 

الرحموين

 رياض الصيد 
المكلف باألبحاث 
في التفقدية 

شمله قرار اإلبعاد!

األوامر والقرارات الرئاسية 
يف شأن 57 قاضيا

2022 مؤرخ  516 لسنة  أمر رئايس عدد 
يف 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء قضاة.

إّن رئيس الجمهورية،
األمر  وعىل  الدستور،  عىل  االطالع  بعد   
الرئايس عدد 117 لسنة 2021 املؤرخ يف 22 

سبتمرب 2021 املتعلق بتدابري استثنائية.
وعىل القانون عدد 29 لسنة 1967 املؤرخ 
يف 14 جويلية 1967 املتعلق بنظام القضاء، 
االسايس  والقانون  للقضاء  االعىل  واملجلس 
للقضاة وعىل جميع النصوص التي نقحته او 
متمته واخرها القانون االسايس عدد 13 لسنة 

2012 املؤرخ يف 4 أوت 2012.
 2022 لسنة   11 عدد  املرسوم  وعىل 
املؤرخ يف 12 فيفري 2022 املتعلق بإحداث 
تم  كيفام  للقضاء  املؤقت  االعىل  املجلس 
تنقيحه باملرسوم عدد 35 لسنة 2022 املؤرخ 

يف 1 جوان 2022.
وعىل األمر الرئايس عدد 137 لسنة 2021 
املؤرخ يف 11 أكتوبر 2021 املتعلق بتسمية 

رئىيس للحكومة.
وعىل األمر الرئايس عدد 138 لسنة 2021 
بتسمية  املتعلق   2021 اكتوبر   11 مؤرخ يف 

اعضاء الحكومة.
يصدر األمر الرئايس اآليت نصه:

 20 الفصل  باحكام  عمال  االول  الفصل 
من املرسوم عدد 11 لسنة 2022 املؤرخ يف 
املجلس  باحداث  املتعلق   2022 فيفري   12
تنقيحه  تم  كيفام  للقضاء  املؤقت  االعىل 
 1 يف  املؤرخ   2022 لسنة   35 عدد  باملرسوم 

جوان 2022 يعفى القضاء اآليت ذكرهم:
الطيب راشد ـ البشري العكرمي ـ يوسف 
بوزاخر ـ بوبكر الجريدي ـ عامد الجمني ـ 
قيس الصباحي ـ خالد عباس ـ محمد كمون 
ـ عبد  الزواغي  ـ يوسف  ـ بلحسن بن عمر 
بن  ـ سامي  الصيد  رياض  ـ  الحنيني  الرزاق 

رمضانة  ـ  خنتاش  الطاهر  محمد  ـ  هويدة 
الرحايل ـ الهادي مشعب ـ سفيان السليطي 
عبد  ـ  حشيشة  صادق  ـ  حميّد  سمري  ـ 
مكرم  ـ  الحاجي  حسن  ـ  مقطوف  الكريم 
املديوين ـ سامي املهريي ـ سامي برس ـ عبد 
مليكة  ـ  نوار  رفيعة  ـ  امليساوي  اللطيف 
درمش  ناجي  ـ  بولعراس  منجي  ـ  املزاري 
ماهر  ـ  خالد  بن  ـ هشام  الدرييس  عادل  ـ 
ـ  الزنتاين  داود  ـ  بعزاوي  سامي  ـ  كريشان 
أحمد  ـ  التلييل  نضال  ـ  الحامدي  املنصف 
العبيدي ـ عامد بن طالب عيل ـ عبد الستار 
ـ  الذيب  فيصل  ـ  حسونة  مكرم  ـ  الخليفي 
مهذب املسعدي ـ مراد املسعودي ـ حامدي 
الكريم  عبد  ـ  خليفة  بن  خرية  ـ  الرحامين 
العلوي ـ نرسين كعبية ـ ألفة مطاوع ـ طه 
عيل  ـ  بحرية  رمزي  ـ  مقداد  إكرام  ـ  قوجة 
محّمد ـ عبد الحكيم العبيدي ـ معز ستوري 
ـ محمد الطاهر الكنزاري ـ شكري الطريفي 

ـ محمد عيل الربهومي.
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جمعية القضاة تلتقي األخ الطبويب 

مرسـوم الـرئيس يصـعب تقبلـه 
وال خـوف مـن السجـن أو االغتيــال  

انعقد لقاء بني أعضاء من املكتب التنفيذي لالتحاد واملكتب التنفيذي لجمعية القضاة 
قاضيا   57 وضع  أمام  التوقف  مع  البالد٬  يف  العام  الوضع  إىل  التطرق  اللقاء  خالل  وتّم 
عىل  ذلك  وتداعيات  السلطات  بكل  انفراد  فيه  بقرار  مهاّمهم  من  إعفاؤهم  تّم  الذين 
حياتهم الشخصية والعائليّة. ويذكر أن األخ نور الدين الطبويب كان أشار إىل أن قرار رئيس 
الجمهورية بإعفاء القضاة من مهاّمهم دون متكينهم من فرصة الدفاع عن أنفسهم فيه 
مّس من هيبة ومصداقية العدالة يف تونس. وهو ما زاد يف تأكيده خالل كلمة ألقاها يف 
التجمع العاميل لقطاع النقل يف قرص املؤمترات بالعاصمة وكان األخ األمني العام قال يومها 

أنه ال يخىش االغتيال أو وضعه يف السجن دفاعا عن حقوق كل التونسيني.

اإلشهاد  عدول  نقابة 
تتضامن مع القضاة 

إن النقابة الوطنية لعدول االشهاد ويف إطار 
صدور  بعد  القضايئ  الشأن  ملستجدات  متابعتها 
واملنقح  بتاريخ 01 جوان 2022  املرسوم عدد 35 
للفصل 20 من املرسوم عدد 11 املتعلق بإحداث 
األمر  املؤقت وبعد صدور  للقضاء  املجلس األعىل 
لقامئة  املتضمن   2022 لسنة   516 عدد  الرئايس 
اسمية لعدد من القضاة تّم اعفاؤهم٬ يهم النقابة 

الوطنية أن تعرب عام ييل:  
كل  يف  املحاسبة  ملبدإ  املطلق  دعمها   -
القطاعات وتؤكد أن إصالح القضاء خطوة أساسية 
لكل مسار إصالحي وطني ويجب أن يكون يف نأي 

عن منطق الّشخصنة والتشفي. 
الذي   35 عدد  املرسوم  به  جاء  ما  ترفض   -
يكرس الهيمنة املطلقة للسلطة التنفيذية وتدخلها 
عنه  ينجّر  وما  القضائية  السلطة  عمل  يف  السافر 
ملبدإ  والحريات ورضب  الحقوق  أخطار متس  من 

الفصل بني السلط. 
بناًء عىل شبهة  القضاة٬ سواء  تستنكر عزل   -
أو دونها٬ وذلك دون املرور باملسار التأديبي ملا يف 
للقانون ومخالفة  العامة  للمبادئ  ذلك من رضب 
لكل األعراف وخرق صارخ لقرينة الرباءة وحقوق 

الدفاع ومبدأ املواجهة. 
حقهم  من  املعفيني  القضاة  حرمان  ترفض   -  
مامرسة  اشرتاط  أن  وتعترب  التقايض  يف  الطبيعي 
جزايئ  حكم  عىل  الحصول  برضورة  الطعن  حق 
بات لفائدتهم هو منطلق معكوس ومخالف لكل 

األعراف القانونية ورضب لقرينة الرباءة. 
املؤقت  األعىل  املجلس  صمت  تستنكر   -
للقضاء أمام التعدي الصارخ عىل صالحياته وانتهاك 
رضورة  اىل  وتدعوه  القضائية  السلطة  استقالل 
االضطالع بدوره االصالحي واالرساع يف محاسبة من 
ثبت تورطه يف ملفات الفساد واالرهاب والنأي عن 

كل حسابات سياسية و قطاعية ضيقة.
اصالحي  مسار  لكل  املطلق  دعمها  -تؤكد 
وتدعو  العادلة  القضايا  لكل  ومساندتها  حقيقي 
كل مكونات املجتمع املدين اىل االنخراط يف املعارك 
الوطنية املتعلقة بالذود عن املصلحة العليا للبالد.      
رئيسة النقابة الوطنية لعدول االشهاد 
 علياء الجمعاوي

 حوار: ناجح مبارك 
متسك نائلة الزغالمي رئيسة الجمعية التونسية 
للنساء الدميقراضيات منذ مؤمتر جوان 2021 بزمام 
لألستاذة  خلفا  وذلك  العتيدة  النسوية  املنظمة 
عن  الدفاع  مواصلة  اىل  وتسعى  فراوس  يرسى 
حقوق النساء وإحداث »الثورة املنتظرة ضد الردة 
والرجعية« حسب شعار املؤمتر الوطني االخري ويف 
هذا الحوار بعد صدور بيان حول عدم املشاركة يف 
اللجنة االستشارية التي اعلن عنها رئيس الجمهورية 
قيس سعيد ،تعود االستاذة الرئيسة نائلة الزغالمي 

اىل أسباب الخالف مع رئاسة الجمهورية.
اللجنة  اشغال  يف  املشاركة  رفضت  ملاذا   *
ابراهيم  العميد  دعوة  عىل  والرد  االستشارية 

بودربالة؟
- نحن نريد حوار مؤسسات وطلبت ان تكون 
الجمعية  مكتب  من  الرد  ويكون  كتابية  الدعوة 
التونسية للنساء الدميقراطيات كتابيا كام أن الدعوة 
بودربالة  ابراهيم  العميد  من  مرفوضة  الشخصية 
االقتصادية  للشؤون  االستشارية  اللجنة  رئيس 
واالجتامعية للمشاركة يف الجلسة االفتتاحية ألشغال 
باسم  كتابية  الدعوة  تكون  ان  منه  وطلبنا  اللجنة، 
قامئة  أن نرشت  وبعد  ذلك-،  يحصل  -ومل  الجمعية 
املدعوات واملدعوين التي تضمنت اسمني لرئيستني 
سابقتني للجمعية، هام: أحالم بلحاج ويرسى فراوس 
ويف  الجمعية،  مؤسسات  أحد  محفوظ  درة  واسم 
الدعوات الشخصية محاولة لرضب الجمعية واخرتاق 

صفوف نسائها.
ونعترب يف الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات 
السبيل  هو  والتقريري  الفعيل  التشاريك  الحوار  أن 
السياسية  الشاملة  أزمتها  من  تونس  إلنقاذ  األمثل 
االستثناء  حالة  وإنهاء  واالجتامعية  واالقتصادية 
ودون   2022 جويلية   25 قبل  ما  إىل  العودة  دون 
وألهمية  بالسلطة،  االنفراد  من  مزيد  نحو  االنزالق 
هذا الحوار فإنني ونساء الجمعية املناضالت نرفض 

الحوار االستشاري املرسحي.
* لكن كنتم عربتم عن استعداد لبلورة خارطة 

طريق جديدة مبارشة بعد 25 جويلية؟
بأن  ونذكّر  اإلبان  يف  عنه  وعربنا  موقفنا  ذلك   -
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات قد اجتمعت 
أخرى  ومنظامت  جمعيات  مبعية  جويلية   26 يوم 
وعرّبت  لها  دعوته  عىل  بناء  الجمهورية  رئيس  مع 
خارطة  بلورة  يف  لالنخراط  الكامل  استعدادها  عن 

طريق تشاركية نسعى من خاللها إىل إيجاد الحلول 
الكفيلة إلنقاذ البالد يف كنف احرتام الحريات العامة 
واملواطنني  املواطنات  بني  املساواة  وإقرار  والفردية 
ومساءلة ومحاسبة كل من تورّط يف الفساد واإلرهاب 
واالغتياالت وضامن املحاكامت العادلة لهم، وتنظيم 
االستحقاقات الرضورية للمرور إىل مسار دميقراطي 

جديد يضمن استقرار البالد.
رئاسة  مع  قطيعة  إىل  بيانكم  يف  أرشتم   *

الجمهورية بعد اللقاء األول فام مربّر تخوفاتكم؟
- نعترب أن املسار التشاوري الذي انطلق واملنظم 
باملرسوم عدد 30 ال يوفّر أرضية مالمئة لحوار جدي، 
وذلك الرتكازه عىل مآالت مسبقة الستشارة وطنية 
إىل  الحوار  يحّول  مام  واسعة،  مبشاركة  تحظ  مل 
إىل  الجمعية  تشري  كام  فردي.  تزكية ملرشوع  مجرد 
قد  الرئاسة  مع  والتشاريك  التفاعيل  الحوار  أن سبل 
انقطع مبارشة بعد اللقاء األّول الذي جمع الرئيس 
سبب  دون  املدين  املجتمع  ومنظامت  بالجمعيات 
للخروج  للحوار  استعدادا  أبدينا  أننا  رغم  واضح. 
وال  مرتدٍّ  واجتامعي  اقتصادي  راهن  من  بتونس 
يقوى أي رئيس لوحده عىل تقديم الحلول وتنفيذها 
تنموي  تتمثّل يف غياب منوال  ومشكلة تونس اآلن 
والعدالة  االجتامعية  العدالة  غياب  ويف  عادل 

الجبائية.
* هل نحتاج يف رأيك اآلن إىل دستور جديد؟

- ال نحتاج إىل دستور جديد الن دستور 2014 
كتبناه بدماء الشهداء وماذا نفعل بدستور جديد يف 
غياب رؤية جديدة ملنوال تنموي عادل؟ هل نحتاج 
إىل دستور جديد يف غياب العدالة والتنمية والتوزيع 
و»الساق  جديد  دستور  الجهات  بني  للرثوة  العادل 

حفيانة والكرش عريانة«؟
من  متخوفات  أننت  األخري  بيانكّن  حسب   *

النزعة الفردية؟
- بالفعل نحن نسّجل النزعة الفردانية واملحافظة 
الذي  إثر صدور األمر 117  بالخصوص  التي ظهرت 
خاللها  غابت  وكثرية  متعددة  ومراسيم  أوامر  تلته 
وكرّست  للنساء  واالجتامعية  االقتصادية  الحقوق 
تغييب النساء من املشاركة يف الحياة العامة والنفاذ 

إىل مراكز القرار وهو ما توّضحه مختلف التعيينات 
لالنتخابات  املستقلة  العليا  الهيئة  شملت  التي 
واملعتمديات والوالة فال يعقل أن تغيب النساء عن 
التعيينات وال امراة يف هيئة االنتخابات ويف تعيينات 

الوالّة األخرية.
التونيس للشغل  العام  * ضمن لقاءات االتحاد 
وبعد استقبالكن مع جمعيات أخرى من قبل األخ 
االمني العام نور الدين الطبويب مثة سعي إىل تكوين 

ائتالف مدين٬ فام هو أفقه؟
- نحن يف تواصل مع قيادة االتحاد العام التونيس 
للشغل وننتظر ترتيب جلسة بل جلسات مع االمني 
أنور بن  الدراسات والتوثيق  العام املساعد مسؤول 
التفاصيل ودعم األرضية املشرتكة  قدور للخوض يف 
عىل قاعدة الدفاع عن قيم الدولة املدنية واملحافظة 
الذي  العصيب  الظرف  املرأة، يف هذا  عىل مكاسب 

متّر به البالد.
* كيف تفاعلتم مع مسألة »السحل االلكرتوين« 

للقاضيتني عىل مواقع التواصل االجتامعي؟
- هذا ال ميكن أن يكون إال بتواطؤ وتنسيق بني 
جهات رسبت وأخرى رّوجت دون احرتام الحريات 
بعيدة عن  الجمهورية  رئاسة  كانت  وإن  الشخصية 
هذا السحل فام عليها إال إصدار بيان توضيحي ثم ما 
مربر أن يتحدث رئيس الجمهورية عن مسألة الزنا يف 
خطاب رسمي، ال ميكن أن يكون رئيس الجمهورية 

هو الخصم والحكم؟
وغّض  الفساد  دعم  من  القضاة  من  ولكن   *

الطرف عن االغتياالت؟
إطار  يف  املحاسبة  إىل  ودعونا  ذلك  ننكر  مل   -
عىل  ومتسرتون  مورطون  قضاة  مثة  نعم  القانون، 
املجلس  من  تكون  املحاسبة  ولكن  االرهاب  دعاة 
الدولة  رئيس  عينه  والذي  املؤقت  للقضاء  األعىل 
نفسه وكام قلت ال ميكن لرئيس الجمهورية أن يكون 

هو الخصم والحكم.

نائلة الزغالمي رئيسة جمعية النساء الدميقراطيات:

موجع ما حصل للقاضيتني يف مواقع التواصل االجتامعي

ال نحتاج إىل قانون انتخايب 
بل إىل نمط تنموّي عادل
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ملا  قاضيا   57 بعزل  أمرا  الجمهورية  رئيس  أصدر   
اقرتفوه من تجاوزات مهنية ارتقت بحسب ترصيحاته 
إىل   2022 جوان   1 يف  املنعقد  الوزاري  املجلس  يف 
املؤاخذات الجزائية املثبتة مبلفات ووقائع تشهد عىل 
جرامئهم بحق املتقاضني والقانون عىل خلفية »شبهات 
وعالقات  إرهابية  قضايا  يف  متورطني  وحامية  فساد 
مشبوهة بأحزاب سياسية«. كام اتجه أيضا إىل إصدار 

مرسوم أعطى فيه لنفسه الحق يف إعفاء القضاة. 
والقضائية  الحقوقية  الجمعيات  من  عدد  عارض  وإن 
يف الداخل والخارج هذا اإلجراء ملا رأته فيه من تدخل 
التنفيذية يف سري مرفق  غري رشعي من رئيس السلطة 
فإّن  تأديبه  وضوابط  تسيريه  وهياكل  استقالليته  له 
مسانديه يؤكدون عىل أنه كان نتاجا لرضورة الترسيع 
باملحاسبة يف قطاع حساس له صالحيات مهولة إليقاف 
الفساد ونرش العدل واإلنصاف. كام أن هذا اإلجراء جاء 
أيضا نتيجة تراخي املجلس األعىل للقضاء عن مامرسة 
صالحياته إذ أكد الرئيس قيس سعيد يف الترصيح نفسه 
القطاع  هذا  يطهر  أن  نتيجة  غري  من  انتظر  أنه  عىل 
هذه  إىل  النظر  يف  الحاصل  الخالف  ورغم  نفسه. 
الرقابية  بالسلطة  واملرتبطة  والخطرية  املهمة  الحادثة 
والتأديبية عىل أداء القايض ملهامه وسبل ضامن عدم 
انحرافها نحو الفساد واالستبداد وذلك برسم حدود كل 
التنفيذية من جهة والقضائية من جهة  من السلطتني 
ثانية فإّن االتفاق عىل رضورة اإلصالح هو الجامع بني 
الطرفني ضامنا لعلوية القانون وإلقامة العدل وحامية 

لحقوق األفراد. 
فام هي خلفيات تباين هذه املواقف من قرار الرئيس 
املقرتحات  وما  قاضيا؟  والخمسني  السبع  إعفاء  من 
معايري  القضائية ضمن  للسلطة  إصالح  لبلوغ  املمكنة 
تحرتم استقالليتها وتضمن للمواطن  العدل واإلنصاف؟

السلطة القضائية وشبهات الفساد 
لقد لحق سلك القضاة جملة من االتهامات والشبهات 
التي طالت عددا من أفراده إذ أنه تعرض بعد الثورة 
اإلعفاءات  من  جملة  إىل  الرتويكا  حكم  بداية  ومع 
التي طالت 82 قاضيا بأمر من وزير العدل النهضاوي 
جزاء  التطهري،  برضورة  ذلك  معلال  البحريي  نورالدين 
للسلطة زمن بن عيل.  اقرتفوه من فساد واستغالل  ما 
تحرير  يساهم يف  أن  الفعل  منتظرا من هذا  كان  لقد 
وحكم  واالستبداد  الواحد  الحزب  سلطة  من  القضاء 
السلطة التنفيذية يف قراراته ليصل إىل استقاللية هياكله 
وتحررها من ضغطها عىل أحكامه. ولكن ما حصل يف 
العرشية املاضية زمن حكم التوافق املغشوش وخراب 
منظومات فساده السيايس من سعي إىل السيطرة عىل 
يف  واألمل  القضاء  استقاللية  حلم  بّدد  الدولة  مفاصل 
النهضة  حركة  سلطة  من  العمومية  املرافق  تحرير 
وسلطان  اإلدارة  حياد  غيّب  مام  الحكم  يف  ورشكائها 

القانون.
بعد 25 جويلية 2021 طالب الشعب باإلصالح للتحّرر 
من فساد سيايس عام كانت حركة النهضة من املتسببني 
من  الخروج  ميكن  ال  فإنه  لذلك  فساده  يف  الرئيسيني 
االقتصاد  مجاالت  يف  اإلصالح  ببداية  إال  األزمة  هذه 

واالجتامع والسياسة.
القطاعات املهّمة يف بلدنا  القضاء مثل غريه من  ولعل 
أصابته »األزمة« وكانت قضية الشهيدين شكري بلعيد 
لبناء  جادة  ودعوة  خطر  ناقوس  الرباهمي  ومحمد 
إصالح لهياكل القضاء ومن بينها املجلس األعىل للقضاء 

الذي يعود تكوينه إىل سنة 1967. 
لقد مكنت الثورة التونسية املجلس األعىل للقضاء من 
مغادرته زمانية طبعت حكمْي بورقيبة وبن عيل، ذلك 
للقضاء  األعىل  املجلس  إنشاء  قرر   2014 دستور  أن 
بصفة تختلف عن سابقه، فأصدر مجلس نواب الشعب 
لسنة   34 عدد  األسايس  القانون   2016 أفريل   28 يف 
2016 املتعلق باملجلس األعىل للقضاء، ويف 23 أكتوبر 

2016 تم انتخاب أعضائه٬ غري أن رئيس الجمهورية قرر 
13 فيفري  2022 وتعويضه بتاريخ  6 فيفري  حله يوم 
2022 طبق املرسوم الخاص بـ»املجلس األعىل املؤقت 
عن  وصمته  حياده  وغياب  مسؤوليته  لعدم  للقضاء« 
وقد  »املايض«.  من  إياه  معتربا  القطاع  داخل  الفساد 
تزامن هذا اإلعالن مع ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن 
الشهيدين محمد الرباهمي وشكري بلعيد »عن انطالق 
األبحاث الجدية ضد البشري العكرمي وكيل الجمهورية 
السابق ملحكمة تونس وعدد من القضاة اآلخرين الذين  
تعمدوا إخفاء واتالف جملة من املعطيات واملؤيدات 

الهامة يف هذين امللفني.
يف  القضايئ  املرفق  أن  يؤكد  األحداث  يف  التقاطع  هذا 
تونس يف حاجة اىل إصالح عميق لبناء قضاء االستقاللية 

واملسؤولية وذلك لتداخله مع السيايس.
لقد سبق أن أشارت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري 
يوم  الصحفية  ندوتها  يف  الرباهمي  ومحمد  بلعيد 
ضد  أنها  إىل  تونس  يف  انعقدت  التي   2022 فيفري   9
أن  موضحة  الحالية،  برتكيبته  للقضاء  األعىل  املجلس 

السلطة القضائية ال متلك القرار واالستقالل..
جرائم  ارتكب  العكرمي  البشري  القايض  اعتربت  كام 
بتورطه مبلف االغتياالت وبعالقته بالجهاز الرسي لحركة 
النهضة. اتهامات تجاوزت هذا القايض لتمس عددا آخر 
من القضاة متهمة البعض منهم بالوالء لحركة النهضة 
والتسرت عىل جرائم قام بها بعض املنتمني إليها كراشد 
الغنويش. وهو نفس ما أعاد ت التأكيد عليه »الهيئة« 
بعنوان   2022 جوان   01 بتاريح  الصحفية  الندوة  يف 
»مستجدات ملف الجهاز الرسي لحركة النهضة، تحدث 
فيها املحامي رضا الرداوي عن التهم املتعلقة بالقايض 
األكرب  الدور  له  العكرمي«  البشري  »إن  العكرمي  بشري 
يف التالعب مبلف الجهاز الرسي لحركة النهضة، إذ أنه 
تتعلق  وهي  الجانب...  هذا  يف  تهم  أربع  به  تعلقت 
بتعمد إخفاء الحقيقة وتدليس وثائق ومسك واستعامل 

مدلس مبا يف ذلك تدليس مضمون كامل القضقايض«.
دورها  ولعبت  السياسة  طالته  قضاء  عن  صورة  هي 
إصدار  إىل  سعيد  قيس  بالرئيس  أدى  مام  توجيهه  يف 
مراسيم وأمر تدرج بها من حّل املجلس األعىل للقضاء 
تنقيحه  إىل   2022 فيفري  مؤقت  تعويضه مبجلس  إىل 
01جوان  بأمر  قاضيا  وخمسني  سبع  وإعفاء  مبرسوم 

 .2022
املواجهة التصعيديّة 

مواجهة  اختيار  إىل  التونسيني  القضاة  جمعية  عمدت 
ردود  بتبني  قاضيا  سبع وخمسني  بإعفاء  الرئيس  قرار 
تصعيدية مطالبة بإلغائه وإيقاف تدخل الرئيس قيس 
سعيد يف تسيري املرفق القضايئ، وقد أعلن رئيسها أنس 
ومحاولة  »مذبحة...  يواجهون  القضاة  أن  الحامدي 
الوطني  املجلس  وصّوت  القضائية«  السلطة  لتدجني 
الطارئ لجمعية القضاة التونسيني يوم 4 جوان 2022 

من  بداية  إرضاب  يف  الدخول  مبدإ  عىل  باملوافقة 
أسبوع.  ملدة  القضائية  املرافق  كافة  يف  املايض  االثنني 
كام دعا القضاة إىل الدخول يف اعتصامات مفتوحة يف 
الرتشح  وعدم  القضائية  النقابية  الهياكل  مقرات  كل 
أيضاً  أكد  كام  املعزولني.  لتعويض  القضائية  للمناصب 
الهيئات  للمناصب يف  الرتشح  القضاة عدم  عىل جميع 

الفرعية التابعة لهيئة االنتخابات. 
الهياكل  من  مجموعة  داخليا  القرار  هذا  ساند  لقد 
القضاة  واتحاد  التونسيني  القضاة  كنقابة  القضائية 
والجمعية  التونسيات  القاضيات  وجمعية  االداريني 
السياسية  األحزاب  وبعض  الشبان،  للقضاة  التونسية 
الجبهات  ومن  النهضة  وحركة  العامل  حزب  منها 
و»مواطنون  الوطني«  الخالص  »جبهة  نذكر  السياسية 
عدد  القرارات خارجيا  ساند هذه  االنقالب«. كام  ضد 
الدويل  كاالتحاد  والحقوقية  القضائية  املنظامت  من 
العفو  ومنظمة  للحقوق  املتوسطية  والشبكة  للقضاة 
بدعوتها  التونسيني«  القضاة  »جمعية  أن  غري  الدولية٬ 
الفرعية  الهيئات  القضاَة إىل عدم الرتشح للمناصب يف 
للتحرك  النقايب  البعد  تجاوزت  تكون  قد  لالنتخابات 
إعفاء  أمر  عن  بالرتاجع  الرئيس  مطالبة  يف  واملتمثل 
السلطة  استقاللية  عن  بالدفاع  والتمسك  القضاة 
السيايس  املجال  لتستهدف  انتامء،  كل  عن  القضائية 
وهو إفشال االستفتاء واالنتخابات. ذاك ما يجعل من 
تحركاتها تسقط يف شبهة االنتامء إىل الجبهة السياسية 
التي تراهن عىل إفشال املسار السيايس للرئيس، ويلحق 
لحركة  التبعية  تهمة  القضائية  هيئتها  عنارص  ببعض 
بها  أطاح  التي  السابقة  السياسية  وللمنظومة  النهضة 

قيس سعيد يف 25 جويلية 2021.
ضامن سيادة القانون

التحذير حتى  وتّم  الفرصة،  تلو  الفرصة  أعطيت  »لقد 
من  البالد  أطهر  أن  ميكن  وال  نفسه،  القضاء  يطهر 
الفساد ومن تجاوز القانون، إال بتطهري كامل للقضاء... 
هناك تلكؤ وتأخري متعمد لفتح كل امللفات، رغم أنها 
جاهزة... وال ميكن أن يستمر الوضع دون نهاية... وتم 
يظلم  ال  حتى  عديدة  ألسابيع  امللفات   يف  التمحيص 
أحد... ال ميكن لقصور العدالة أن تغيب فيها العدالة. 
علينا  أمىل  الواجب  ولكن  القضاء  عمل  يف  نتدخل  مل 

التدخل«٬ 
هذا  ما رصح به قيس سعيد عند إرشافه عىل مجلس 
عزله  قرار  سبب  مربرا   2022 جوان   01 يف  الوزراء 
لجملة من  ارتكابهم  إىل  قاضيا، مشريا  لسبع وخمسني 
يف  الشبهة  ذوي  تتبع  تعطيل  بينها  من  التجاوزات، 
ملفات إرهابية، والتصدي لتطبيق الفصل 23 من مجلة 
االجراءات الجزائية يف ملف »الجهاز الرسي«، واالمتناع 
عن فتح أبحاث جزائية يف قضايا ذات عالقة باألمن ولها 
القضاة  أحد  استغالل  إىل  أيضا  وأشار  إرهابية.  صبغة 
لصفته بالقطب القضايئ االقتصادي واملايل لتعطيل تتبع 

ذوي الشبهة يف ملفات ارهابية والتدخل لحامية أطراف 
يف  التدخل  أحدهم  وتعمد  النفوذ،  وأصحاب  سياسية 
مسار قضايا مهّمة انطالقا من موقعه كمستشار برئاسة 

الحكومة...
لقرار  املنتقدة  والخارجية  الداخلية  الفعل  ردود  إن 
والرافضة  قاضيا  وخمسني  سبع  بعزل  القايض  الرئيس 
القضائية ال ميكن  السلطة  أيضا  لتدخله يف صالحيات 
للمرفق  اإلصالح  الجميع عىل رضورة  اتفاق  تخفي  أن 
القضايئ والقطع مع تقاليد املامرسة السياسية السائدة 
للقوانني  شامل  إصالح  هو   .2021 جويلية   25 قبل 
املؤسسة لهياكله التي ارتبطت عضويا بسلطة يضبطها 
لتتجاوز  دستورنا  لتعديل  إمكانية  أمام  إننا  الدستور. 
يف  تجربته  مل متكن  الذي  ذاك  القديم،  الدستور  شكل 
محكومة  مستقرة  سياسية  مامرسة  إرساء  من  الحكم 
والقضائية  التنفيذية  الثالث  السلطات  بني  بتوارن 
الوضع  من  اإلصالح  يف  االنطالق  هو  والترشيعية. 
برملان  تكوين  زمن  القادم  للمرشع  لنعطي  »املؤقت« 
بناء  مواصلة  فرصة  جديد  دستور  وجود  ويف  منتخب 
ملرفق  الدميقراطي  التمثيل  فيها  يضمن  جمهورية 
القضاء ضمن هيئة قادرة عىل الحفاظ عىل استقالليتها 

وتأسيس العدل واإلنصاف.
السلطتني  بني  األزمة  بإيقاف هذه  يطالب  الجميع  إن 
محاولة  إىل  بوضوح  ترد  والتي  والقضائية،  التنفيذية 
السياسيني السيطرة عىل القضاء وحرشه يف التجاذبات 
السياسية واتخاذه أداة لتصفية الخصوم. هي معركة لن 
ينهي جدلها غري إصالح يشارك فيه القضاة ويفرض يف 
دستوره الجديد التأسيس للمجلس األعىل للقضاء ضمن 
السلطة  من  تدخل  كل  وعن  األحزاب  عن  استقالليته 
الطرق  من  االنتخاب  وجعل  شؤونه،  يف  التنفيذية 
يخدم  مبا  صالحياته  وتوسيع  إليه  للولوج  األساسية 

العدل واإلنصاف.
املعايري  وفق  يكون  أن  الشامل وجب  اإلصالح  أّن  كام 
الدولية وهو ما يفرض عىل الدولة أن تتجه نحو الرتفيع 
القضايئ  املرفق  تحسني  بغاية  العدل  وزارة  ميزانية  يف 
تكوينهم  بحسن  أكرث  واالهتامم  قضاته  عدد  بتكثيف 
مقرات  ببناء  وذلك  املهني  أدائهم  رشوط  وبتحسني 
ملحاكم جديدة وتقريبها أكرث من املتقاضني مع االتجاه 

الجدي نحو الرقمنة. 
إالّ  تكتمل  أن  ميكن  ال  اإلصالح  يف  الرغبة  هذه  ولعل 
بإصدار »مجلة القضاء اإلداري« التي انتهى من إعدادها 
سعيد  قيس  للرئيس  وقدمت  اإلداري  القضايئ  املرفق 
بقصد النرش بتاريخ 31 ديسمرب 2021، تجاوزا ملعضلة 
القضاء  ألحكام  القانوين  النظام  ميزت  التي  التنفيذ 
لألحكام  فيه  التنفيذ  بقي  الذي  القضاء  ذاك  اإلداري. 
غري واضح لغياب اإلطار القانوين والرتتيبي الرصيح الذي 
ينظم إجراءاته ويحدد رشوط تنفيذ نصوص وحيثيات 

أحكامه.

* حاتم النقاطي القضاء التونيس بني مطرقة التطهري والدفاع عن االستقاللية 
)جامعي وكاتب(  
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األستاذ لطفي العيادي لـ »الشعب«

المرفق القضائي

االعتامد فقط عىل التقارير لعـزل القضاة أمـر ال يستقيم

بعد صدور األمر الرئايس عدد 35 الذي يعفي 57 
قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، تم تداول ملف 
قاضية تضّمن شهادة طبية ومحرض حّرر بإقليم األمن 
مبنطقة األمن بقابس املدينة، وتبني أنه تم إعفائها من 
أجل تهمة »زنا«، وأن القضية قد صدر يف شأنها حكم 
ابتدايئ بعدم سامع الدعوى،وهي ما زالت أمام أنظار 
تداول محرض صادر عن  تّم  االستئناف. كام  محكمة 
الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص 
قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.ونشري أن تهم الزنا، 
يف  الجمهورية  رئيس  التيأثارها  التهم  بني  من  هي 

خطابه الذي مّهد ألمر أعفاء القضاة. 
الوطني  للمجلس  العامة  الجلسة  إثر  وعىل 
من  عدد  وسامع  التونسيني  القضاة  لجمعية  الطارئ 
شهادات املعفيني واملعفيات تجندت بعض الصفحات 
عمليات  يف  اإلجرامي  بضلوعها  واملعروفة  املشبوهة 
عرب  االجتامعي  العنف  ومامرسة  اإللكرتوين  السحل 
وسائل التواصل االجتامعي، إىل ترويج محارض ووثائق 
بصفتهام  بالقاضيتني  للتشهري  القضاء  أنظار  من  هي 
يف  مستضعفات  نساء  ولكونهام   األضعف  الحلقة 

مجتمع أبوي وذكوري.
وبناء عليه فإن الجمعيات املمضية أسفلهاملدافعة 
كرامتهن  وعن  للنساء  اإلنسانية  الحقوق  عن 

وحرماتهن املعنوية والجسدية:
• تعرّب عن تضامنها املطلق مع القاضيتني املعنيتني 
وصدمتها من هذا االعتداء الخطري عىل الحياة الخاصة 

لألشخاص وعن هذا االنتهاك الجسيم لكرامة النساء.
• تعترب أن انتهاج أعىل مؤسسة يف الدولة خطاب 
الوصم االجتامعي واألخالقي والتشهري بجوانب تتعلق 
عىل  يدل  خطري   مؤرش  هو  لألفراد  الخاصة  بالحياة 
خطورته  وتتعاظم  البالد،  يف  السياسية  الحياة  تعفن 

حني يتعلق األمر بوصم نساء أخالقيا، مام يفتح الباب 
املمنهجة  الحمالت  ويبيح  االجتامعي  اإلقصاء  أمام 
بالنساء بصفتهن نساء،رغم  الرمزي وللتشهري  للعنف 
أنه مل متض مدة طويلة عىل اعرتاضه عىل مثل هذه 
الرئيس  شخص  طالت  عندما  وذلك  االعتداءات 

وعائلته.
والحمالت  الرسمي  الخطاب  هذا  ان  عىل  تؤكد   •
املتتالية من بعده يشكالن عائقا أمام اهتامم النساء 
بالشأن العام وتوليهن الوظائف السامية بالدولة وهو 
ما يتعارض مع روح القانون 58الرامي إىل القضاء عن 

التمييز والعنف املسلط عىل النساء. 
• تدين كافة أشكال العنف املسلط عىل النساء مبا 
كام  االجتامعية،  التواصل  مواقع  عرب  العنف  ذلك  يف 
الفايس  وثائق رسمية عىل صفحات  تداول  أن  تعترب 
الدولة  أجهزة  ضعف  عىل  يعرّب  سلبي  مؤرش  بوك 
واخرتاقها وانتهاك حقوق املتقاضني ورسية املعطيات 

الشخصية التي يكفلها القانون 
واملعطيات  الخاصة  الحياة  إقحام  ترفض   •
الشخصية للنساء يف املعارك املتعلقة بالقضاء وبالشأن 
العام فقضايا »الزنا« ال تهم الرأي العام واملجتمع يف 
يشء حتى من الناحية القانونية، عالوة عىل كونها من 
القانون  الزمن ملخالفتها لروح  التي تجاوزها  الجرائم 
لألفراد  الخاصة  بالحياة  وتعلقها  السليم  واملنطق 
تثري  وثائق  تداول  من  ذلك  عىل  أدل  وال  وحرياتهم 
إجراء كشف العذرية، تلك املامرسة القروسطية التي 
متثل اعتداء عىل حرمة الجسد بل وشكال من أشكال 

العنف التي مينعها القانون عدد 58 لسنة 2017.
• تعرّب عن صدمتها من وهن عدد من امللفات التي 
رئيس  يخوضها  معركة  بوجود  لإليهام  توظيفها  تم 
الجمهورية ضد الفساد يف القضاء والحال أن جل هذه 

اإلعفاءات قد متت يف انتهاك خطري ألبسط مقومات 
دولة القانون ويف رضب واضح لحقوق الدفاع املكفولة 
نزعة  بوجود  االنطباع  يرتك  اعتباطي  وبشكل  قانونا 
انتقامية، وبناء عىل تقارير أمنية ومصادر غري موثوقة 
ما ميكن أن يحصن املشتبه يف فسادهم طاملا ينصاعون 

لتعليامت السلطة القامئة.
علني  اعتذار  بتقديم  الجمهورية  رئيس  تطالب   •
اللوايت  التونسيات  وللنساء  املعنيتني  للقاضيتني 
وحرمتهن  كرامتهن  تطال  التي  االنتهاكات  تعددت 
يف  كام  وأحيانا،  العقاب  من  تام  إفالت  يف  املعنوية 

صورة الحال، مبباركة من رئيس الجمهورية نفسه. 
التقدمية  القوى  بكل  املمضية  الجمعيات  تهيب 
يف  النساء  الستعامل  التصدي  أجل  من  والنسوية 
واقحام  الذكوري  الرشف  باسم  السياسية  الرصاعات 
الرقابة عىل اجسادهن وسنبقى عىل العهد مناضالت 

من أجل التحرر واملساواة
اإلمضاءات:

*مكونات الديناميكية النسوية املستقلة:
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات

جمعية بيتي
مجموعة توحيدًة بالشيخ

جمعيًة نساء تونسيات من اجل البحث و التنمية
جمعية مواطنة و نساء بالكاف

جمعية اصوات نساء
جمعية امل للعائلة و الطفل

جمعية جسور بالكاف
جمعية كالم

*املنظامت والجمعيات:
 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
العام  باالتحاد  العاملة  للمرأة  الوطني  املكتب 

التونيس للشغل
املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب

جمعية تفعيل الحق يف االختالف
الجمعية التونسية للوقاية اإليجابية

مركز دعم التحول الدميقراطي وحقوق االنسان ـ 
دعم-

جمعية وشم
اللجنة من أجل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان 

يف تونس
فيدارلية التونسيني من أجل مواطنة الضفتني 

جمعية رؤية حرة 
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

جمعية الكرامة للحقوق والحريات
اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل

منظمة مساواة
جمعية بنا لإلعالم والتنمية

الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية
التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار

تونس  يف  الدميقراطية  أجل  من  اليقظة  لجنة 
ببلجيكا

منظمة شهيد الحرية نبيل بركايت:  ذكرى ووفاء
 منتدى التجديد 

املرصد التونيس الماكن االحتجاز
منظمة املادة 19 
محامون بال حدود

الشبكة األورومتوسطية للحقوق
مراسلون بال حدود، مكتب شامل إفريقيا 

الفيدرالية الدولية لحقوق اإلنسان

دفاعا عن كرامة النساء واحلرمة املعنوية وضد السحل االلكرتوين وانتهاك حرمة وكرامة النساء

* حاوره لطفي املاكني
تزايدت ردود األفعال منذ ان اعلن رئيس الجمهورية عن عزل 57 
قاضيا ألسباب مختلفة إذ استغربت مختلف مكونات الجسم القضايئ 
تنقيح  تم  ان  بعد  العملية  بها  متت  التي  الكيفية  واملدين  والسيايس 
الفصل 20 من املرسوم عدد 11 لسنة 2022 املتعلق بإحداث املجلس 
االعىل املؤقت للقضاء الذي من صالحياته البّت يف حاالت االعفاء بناء 
لـ »الشعب« االستاذ  عىل طلب من رئيس الجمهورية وهذا ما بينه 
تقدميه من  تقريرا معلال يجب  أن هناك  اكد عىل  اذ  العيادي  لطفي 
قبل رئيس الحكومة أو وزير العدل عىل أساسه يصدر املجلس قرارا 
واتخاذ  والنظر  للبّت  املخّصصة  املدة  وتكون  باالعفاء  او  باإليقاف 
القرار شهرا بحسب الفصل 20 السابق قبل تنقيحه.و بتوحيد كلمتهن 
الزج  و  العلمية  املؤسسات  عىل  التحيل  هذا  مثل  لرفض  /كلمتهم 

بالجامعة يف املشاريع السياسية.
* الضامنات القانونية

انه يف حال مل يبّت املجلس االعىل  العيادي  يضيف االستاذ لطفي 
للقضاء يف امللف فان الحكومة ووزير العدل يدرسانه خالل مدة 15 
يوما ليحال بعدها عىل رئيس الجمهورية الذي له سلطة اتخاذ قرار 

االعفاء.
وبنّي ان اهم ما مييز الفصل 20 قديم كون طلب االعفاء يجب ان 
القانونية الالزمة للقايض املحال عىل اإلعفاء يف  تتوفر فيه الضامنات 
حني الحاصل االن هو اضافة فقرة إىل الفصل 20 جديد مبوجب مرسوم 
1 جوان 2022 )عدد 35( اهم ما جاء فيه لرئيس الجمهورية يف صورة 
للبالد وبناء عىل  العليا  باملصلحة  او  العام  باالمن  املساس  التأكد من 
التي  االجهزة  املهمة وهي  تلك  لها  املخول  الجهات  معلّل من  تقرير 

تقدم تقارير يومية ال ميكن نرشها فإنه ميكن لرئيس الجمهورية اصدار 
كذلك  املضافة  الفقرة  تتضمنه  كام  القايض  بإعفاء  يقيض  رئايس  امر 

إثارة دعوة عمومية ضد كل قاض يتم اعفاؤه.
كام ان االمر الرئايس ال ميكن الطعن فيه اال بعد صدور حكم جزايئ 
املحكمة  أمام  حاليا  الطعن  القضاة  هؤالء  يستطيع  ال  وبالتايل  بات 
الحكم  كان  اذا  عديدة  اشكاليات  الحقا  سيطرح  ما  وهذا  االدارية 

بالرباءة أو باالدانة وكيفية التعاطي مع ذلك الحكم.
* أحكام جزائية

يف جانب آخر من قراءته ملا يحصل يتساءل االستاذ لطفي العيادي 
من  هناك  كان  وان  ال؟  أم  جزائية  تتبعات  محّل  القضاة  هؤالء  هل 
او  معروفة  اسامء  قبل  من  متورطون  أو  فساد  شبهات  حولهم  تحوم 
عدم  استغربنا  فإننا  ملحدثنا  والكالم  اختصاصنا  وبحكم  معروفة  غري 
وهل  هؤالء؟  إىل  املنسوبة  التهم  هي  ما  لكن  سنوات  منذ  متابعتهم 
توجد أحكام جزائية خاصة بعد ما يتواتر من أحاديث وترسيبات لدى 

العموم عن مامرسات تباع فيها الحقوق وتشرتي؟.
كل  »تورط«  مبدى  متصلة  االشكاليات  عديد  نطرح  فإننا  هنا  ومن 
القضاة املعزولني وهل هناك امكانية لتربئة من تّم حرشهم يف القامئة 
املعلنة؟ ذلك أن الفقرة التي أضيفت إىل الفصل 20 غري واضحة النه 
من الناحية القانونية املجردة املتهم بريء حتى تثبت إدانته وهذا من 

ثوابت العدالة.
* تداعيات

يواصل االستاذ العيادي طرح التساؤالت من ناحية عدم قيام املجلس 
االعىل للقضاء بدوره املفرتض خاصة بعد أن تم تجديد تركيبته حتى ال 
يضطر رئيس الجمهورية إىل اتخاذ قرار العزل استنادا اىل تقارير جهات 

معينة وبالتايل هل ميكن العزل محصور يف تضمنته تلك التقارير التي 
تبقى غري كافية ليتأكد الرأي العام من فساد القايض أم ال.

كذلك يف حال مل تثبت تلك التهم كيف تدارك آثار ما حصل للقضاة 
وتجنب  توضيحها  يجب  مسألة  وهذه  بالحقوق  املساس  هنا  ونخىش 
استرشى  ان  بعد  بالجديد  ليس  الفساد  عن  الحديث  الن  تداعياتها 
حلقاته  ان  اال  الثورة  قبل  ما  منذ  تراكامت  هناك  واصبحت  بالبالد 
الفساد  دائرة  توسعت  الثورة  بعد  لكن  محددة  كانت  الفرتة  تلك  يف 
وازدادت اعداد الفاسدين وقد سعى البعض إىل استغالل هذه الوضعية 
لتطويع القضاء كام حصل يف فرتة الرتويكا بداية بقرار عزل مجموعة 
االمر  وتواصل  النهضة  لحركة  موالني  ليصبحوا   2012 سنة  القضاة  من 
مع تتايل الحكومات اي ان التدخل السيايس يف القضاء حقيقة ال ميكن 
مازال  القضايئ  املرفق  تطهري  مشوار  أن  عىل  يدّل  ما  وهذا  انكارها 
طويال حتى وان كانت الخطوة االخرية مهمة رغم ما شابها من نقائص 
وغياب الّضامنات القانونية ألن الجميع يتساءل إىل متى ستستمر هذه 
الوضعية التي عليها املرفق القضايئ الذي ال بّد أن يسرتجع عافيته كام 
ان الهياكل املرشفة عليه يجب ان تتحمل مسؤولياتها الن االشكاليات 
صلب وزارة العدل واملجلس االعىل للقضاء معلومة ومرتاكمة وهذا ما 
يعانيه املواطن يوميا من خالل ما تعيشه املحاكم وهو ينتظر ان يكون 

الخطاب عن تغيري االوضاع داخلها مسايرا ملا يجري بني أروقتها.

املتعاقبة عملت على  الحكومات 
تطويع القضاة لخدمة أجنداتها

إشكاليات املرفق القضائي 
مرتاكمة ولن تحل بقائمات اإلعفاء
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متابعات

حضور الغائب وغياب احلارضوحديث عن الحوار

* لطفي املاكني
املعلنة  املدة  يف  الناخبني  من  املطلوب  الرقم  تسجيل  استحالة 
مسبقا )أي 10 أيام( اصبحت امرا متفًقا عليه بني غالبية الفاعلني 
يف الشأن االنتخايب من هيئات ومنظامت وجمعيات املجتمع املدين 
وذلك استنادا اىل عديد املعطيات أولها العدد الكبري لغري املدرجني 
يف السجل االنتخايب وهم من الشباب الذين بلغوا سن 18 سنة خالل 
الفرتة املاضية او الذين مل يبادروا بتسجيل انفسهم يف االنتخابات 

املاضية.
الذين خربوا  وهم  الهيئة  أعضاء  خافيًا عىل  االمر  هذا  يكن  ومل 
التي كانت متنح لهم وهي  املدة  السابقة رغم  االنتخابية  املواعيد 
التي تعترب مطولة مقارنة باملخصصة حاليا ملا قبل االستفتاء والتي 
تعترب غري كافية بل هي بحسب املتابعني وأولهم الجمعيات املهتمة 
بالشأن االنتخايب وضعت عىل عجل ودون مراعاة لضغط الوقت بعد 

ان صدر أمر دعوة الناخبني إىل املشاركة يف استفتاء 25 جويلية إذ 
ليس مبقدور الهيئة وفروعها املحتاجة إىل الرتميم بعد فرتة  الرتقب 
التي كانت تعرفها مبارشة بعد انتخابات 2019 اذ تم الرتويج لوجود 

نية للتخيل عنها .
االلتزام  عىل  القدرة  مبدى  املتصلة  التساؤالت  اغلب  تغب  ومل 

بالروزنامة التي تم اصدارها.
ومن املسائل االخرى املطروحة للتوضيح يف املرسوم هي تحديد 
االنتخايب  القانون  ان  ذلك  االستفتاء  يف  باملشاركة  املعنية  االحزاب 
الحايل ينص عىل مشاركة األحزاب الربملانية يف حني أن مجلس نواب 
املوجودة  األحزاب  من  عددا  ان  اىل  اضافة  حله  تّم  قد  الشعب 
بالربملان اىل حّد اإلعالن عن حله من قبل رئيس الجمهورية هي يف 
تصادم معه اي تلك األحزاب التي تعرف باملجموعة الرافضة ملسار 
25 جويلية والداعية اىل العودة إىل ما قبله وهي التي وجهت اليها 

من قبل الرئيس قيس سعيد االنتقادات واالتهامات ملا وصلته البالد 
من تردٍّ الوضاعها السياسية واالقتصادية واالجتامعية.

له  املساندة ملسار 25 جويلية والرافضة  أغلب األحزاب  اّن  كام 
استنفرت بسبب ذلك االستبعاد )طبعا كل حسب مرجعيته ورؤيته( 
إذ طالبت األوىل برضورة ترشيكها النها متثل الدعامة األساسية ملا 
قام به رئيس الجمهورية حينها للقطع مع املنظومة السابقة وبالتايل 
تبقى  النها  مشاركتها  يتطلب  الجديدة  للجمهورية  التأسيس  فإن 
أساس العملية الدميقراطية يف حني اعتربت أحزاب املنظومة السابقة 
تربط  التي  اندثارها وهي  يعني  ما  لها  كامالً  إلغاًء  ما يحصل هو 
ترتك  مل  لذلك  املتفردة«  الدميقراطية  »التجربة  باستمرار  وجودها 
خارجي  دعم  عن  البحث  خاصة  تغييبها  أمام  للوقوف  وسيلة  أي 

بأشكاله املختلفة للضغط عىل رئيس الجمهورية.

أمام استحالة تسجيل كل الناخبني

كيف ستكون مشاركة األحزاب يف االستفتاء؟

* الطايع الهراغي
»إذا كنت ما تنويه فعال مضارعا** مىض قبل أن تُلقى عليه الجوازم«

)أبو الطّّيب املتنّبي (
»القّوة املحّركة للّتاريخ هي الحقيقة وليس األكاذيب«

)ليون تروتسيك(
الشّك  قرأها  ومن  مسجور،  بالحكم  بحرها  التي  الّرسالة  وصلت 
اتّساق عقودها  الزّاخرة وعجبت من  مأجور، وغرقت يف أمواج بدعها 

الفاخرة«
)أبو العالء املعّري/ رسالة الغفران(

* الحوار عىل الحوار
سيذكر التّاريخ، هذا املاكر أبدا والفضائحّي دامئا أّن التّونسينّي راهنوا 
خذلتهم  الواقع،  أرض  عىل  تنزيله  يف  وتسابقوا  حلم  عىل   2011 ذات 
معه  حوار  ال  من  مع  الحوار  فبات  التّاريخ  مكر  بهم  وتالعب  الّنخب 
املخرج اليتيم لتجّنب األسوإ. سيذكر كتبة »يوميّات الثّورة« أنّه يف يوم 
التّاريخ  مكر  مع   موعد  للتّونسيّني  كان   2022 أيّام شهر جوان  من  ما 
ملا تهادت الفرقة الّناجيّة بهدي من ملهمها امللك دبشليم إلرساء معامل 
املهد-  يف  الثّانية  الجمهوريّة  إجهاض  تّم  أن  -بعد  الثّالثة  الجمهوريّة 
وتشييد رصحها كام تراقصت يف ذهن مفّجر ثورة الفاتح من 25 جويلية 

.2021
»اليوم األّول هو أّول خطوة يف تأسيس الجمهوريّة الجديدة«. للتّذكري 
فيه  ومقّدساتنا،   برتاثنا  الّصلة  وثيق  مانع  جامع  يوم  جمعة،  يوم  هو 
تتجّمع العبقريّات. بذلك رّصح  العميد الّصادق بلعيد املبعوث  الخاّص 
الفاضلة عىل  املدينة  أهل  آراء  لعرض  الّضيافة  إىل قرص  الرّئيس  للّسيّد 
أهل الحّل والعقد، جامعة العروة الوثقى مّمن اصطفتهم العناية اإللهيّة 
القرن  إىل  يعود  الذي  قرطاج  بإحياء دستور  الثّالثة  الجمهوريّة  لتدشني 
يروم  دستورا  معرتض عىل حوار سرييس  من  فهل  امليالد.  قبل  الّسادس 
أن يكون إحياء ملا كان أشاد به فيلسوف اليونان أرسطو -وليس غريه- 

واعتربه قريبا جّدا من املثال الذي يتصّوره يف تنظيم الحياة الّسياسيّة؟
++ فمن له اعرتاض؟

مرفوض قبل الخوض يف طبيعته. إذ ال اعرتاض عىل ما بُنيت مقّدماته 
اعرتاضات  االعرتاضات،  كّل  بإبطال  للحكم  أساسا  وأحكامه  واستدالالته 
عرضيّة -حتّى إذا اكتفينا مبدلول االشتقاق اللّغوّي- ال تطال األصل. وهي 
إن المست تالمس الفروع. فاسدة مقّدماتها الكربى، متهاويّة مقّدماتها 
الّصغرى، باطلة استنتاجاتها. فصول الّدستور الّسعيد ال يعلمها إالّ صفوة 
الخالق  يلهمها  ربّانيّة  حكمة  الّدّراكة،  العقول  إالّ  تدركه  ولن  الّصفوة، 
للخرّيين من عباده، عّكازة عليها يتّكئون يف مخاتلة األعداء ومراوغتهم 
أليست  ثّم  بعضا.  بعضه  يشّد  املرصوص  كالبنيان  بنوده  بهم.  واإليقاع 
قفزة  األوىل  الخطوة  كانت  إذا  فامذا  بخطوة؟  تبدأ  ميل  األلف  رحلة 
عمالقة، ما دام  املبعوث الخاّص مزّودا بتعاليم ِمن لدن من خّصه الله 
الّصفراء كلّها؟ وهل ينطق  الّصحيفة  بالحكمة؟ فكيف يخطئ وقد قرأ 
عىل  ومناعة  علم  عىل  علام  زادته  قد  الرّئاسيّة  والتّوصيات  الهوى  عن 
وأفهامهم  يعقلوا  أن  لهم  وأّن  يعقلون.  ال  الغّفل  القوم  ولكّن  مناعة؟ 
لها عطب، يجادلون ما يحمل  يُصلح  فيها عقار وال  ينفع  معطلة ليس 

دليه يف ذاته؟
رحم الله الفاروق عمر بن الخطّاب »إذا أراد الله بقوم سوءا منحهم 

الجدل ومنعهم العمل«.
قرص  سقيفة  الّسقيفة،  يوم  كبدي  يا  الفاضلة  الجمهوريّة  أرِسيت 
ومل  الهّمج-.  ببال  يخطر  قد  كام  ساعدة-  بني  سقيفة  -وليس  الّضيافة 
تبق إالّ الّديباجة. هذه ليست جاهزة. وكيف تكون جاهزة وآخر ما جاد 
به علم التّواصل الجديد من قواعد يجزم بأّن الّديباجة تتويج ال مقّدمة 

ومنطلقا؟ خذها من لقامن الحكيم، فهو بكّل شاردة وواردة عليم.
أليس الحوار استئصاال لثقافة اإلفالت من العقاب؟ فام رّض لو كان يف 
األمر نزرا من التّشّفي؟ أليست الغاية ترّبر الوسيلة؟ وهذه مل يخرتعها 
قيس سعيّد وال حشوده وال مريدوه. إنّها تراث إنسايّن، حجر الزّاوية يف 
تفكري ماكيافايل. وال تحتجوا بكوجيتو ديكارت إلبطال مقاصد فيلسوف 
يف  »مقال  يف  إليه  الوصول  فرنسا   فيلسوف   رام   ما  فجوهر  إيطاليا. 
عىل  الغاية  أقّدم  »أنا  الحديثة:  الغربيّة  الفلسفة  أركان  أحد  املنهج« 
ترشيعا  الحوار  كان  لو  رّض  وما  موجود«.  أنا  إذن  أفّكر،  فأنا  الوسيلة 
لإلحهاز عىل املؤّسسات؟ أليس ذلك انضباطا لشعار »الّشعب يريد«؟ أمل 
ينتفض الّشعب عىل مؤّسسات ما قبل 25 جويلية فأحال أعداء الرّئيس 
الرّئيس عىل أعداء  العقليّة، ودّل  الوجويّب لعجز يف املدارك  التّقاعد  إىل 
الرّئيس؟ أليس من حّق سيادته أن ينتقي مريديه وشيعته -وهو الذي 
محيطه  إىل  مناوئني  ترّسب  عن  أّما  عمدا-؟  وال  سهوا  ال  يخطئ  ال 
املعطّلة  واألفهام  املتذّررة  العقول  ذوي  عىل  يعرس  حكمة  فتلك 
اعتقدوا  ملن  رئيسنا  نصبها  كبدي.  يا  مصيدة  تلك  إرشاقاتها.  استيعاب 
ُجبلوا  ما  زمانهم يف  أنّهم جهابذة عرصهم وفحول  الزّمن  يف غفلة من 
عليه من التّلّصص واملخاتلة والغدر والخديعة. مصيدة للفرئان اآلدميّة 
ليفضحهم أمام األمم الّشقيقة والّصديقة وليعّري عوراتهم أمام أسيادهم 
»جامعة أّمك صّنافة«. مصيدة بها يُطمنئ املريدين واألنصار واألحالف 
فيقّوي شوكتهم وينعش عصبيتهم ويلهبها، ويسّفه محاججة كّل مكابر 
لجوج من مرّوجي الرّتّهات حول تعامل الرّئيس مع بعض أركان املنظومة 
دستورا  يستوعبوا  أن  لهم  أّن  حينيّة.  مالبسات  أرسى  هؤالء  الفاسدة. 
آفاقيا، مخرتِعه عليم  بعلم املستقبليات وفيها ضليع؟ ال يسجن نفسه يف 
ما هو مطلوب اليوم. فذلك أسهل من تعريف املاء بأنّه ماء، بل يتبرّص 

ما هو منتظر بعد أربعني سنة بحالها انحيازا لحقوق األجيال القادمة.
لتونس  مستقبال  الرّئيس  يرى  ال  الذي  الّشباب  تغييب  عن  وماذا 

بدونه؟  
فكريّة  قاعدة  الّشباب  القاعدّي.  والبناء  التّصّور  يف  موجود  الّشباب 
وليس قاعدة عمريّة. هو الجندّي املجهول الذي يخدم الوطن يف صمت. 
فعله  يعنيه  األمور،  وسفاسف  الّصغائر  عن  بنفسه  ينأى  خري  فاعل 
وتحّمسه وفناؤه يف املرشوع ال ما يقال عنه وعن حضوره. أّول املتطّوعني 
وآخر املتطلّعني إىل الظّهور متاما كالعامل املثايّل يكون دوما أّول القادمني 

ودوما آخر املغادرين.
++ عندك اعرتاض ثان يتعلّق بغياب اتّحاد الّشغل؟

حّشاد خطيئته  اتّحاد  الخرايفي  رابح  لتخريفة  فطبقا  أيضا.  مرفوض 
األوىل بإجامع املذاهب األربع وكّل تخريجات فقهاء القانون الّدستورّي 
-حتّى املقارن منه- أنّه مؤّسسة خارج مؤّسسات الّدولة، وخطيئته الثّانية 

أّن قياداته ترّص عىل أنّه 
»أكرب قّوة يف البالد«.كان 
جولية،   25 قبل  ذلك 
مؤّسسة  ال  وهنا،  اآلن 
الرّئاسة.  مؤّسسة  غري 
القايض  حكم  بذلك 
حتّى  الجلسة  ورِفعت 
األوحد  املسؤول  كان  لو 
شؤون  عن  والوحيد 

أن  وحيد  واحد  برشط  الخراب«  »اتّحاد  حضور  يف  مانعا  ير  مل  الّدولة 
يكون عىل العرس شاهدا وشهيدا دون رشوط كام تنّص عليه االكتشافات 
ربحا  أخريا  واملبايعة  أّوال،  التّزكية  الحوارات:  إنجاح  آليات  يف  األخرية 
للوقت واقتصادا يف املجهود وتخليصا للعقل من آفة التّفكري مبا هو عناد 

أرعن وتشويش عىل إلهام الرّئيس.
++ عندك اعرتاض قد ال يكون األخري؟ كيف يرفض  تلبيّة النداء من 

حيض برشف االستدعاء؟  
الجّنة ومل يشكر طُرد منها ذليال ومل  الغباء. فمن ُدعي إىل  ذاك عني 
يشعر. هؤالء عميت أبصارهم عن األعراض وهي واضحة وضوح الّشمس 
يف كبد الّسامء. فكيف ال تعمى بصريتهم عن الجواهر التي سهر الفقهاء 

جرّاها واختصموا؟   
* فلسفة الغائّية

الوطنيّة  الّشخصيّات  األخري- حول هوية  -وليكن  اعرتاض  ++ عندك 
ومعايري ضبطها؟

عديم  التّاريخيّة،  بالّصدفة  تؤمن  ال  أنت  ذنب.  من  أقبح  عذر  رّب 
االطاّلع عىل عجائب التّاريخ وغرائبيّته، يسّميها الثّوريّون الطّفرة. وأنت 
الّشعبّي  باملوروث  تعبأ  ال  وإرثك.  وتاريخك  وفصلك  أصلك  عن  منبّت 
وبه تستهزئ. أليس »يوجد يف الّنهر ما ال يوجد البحر«، و»رّب صدفة 
يف  املوسوعّي  الرّجل  ذلك  الجاحظ   يدلّل  أمل  ميعاد«؟  ألف  من  خري 
»كتاب الحيوان« عىل أّن الحكمة قد توجد يف أضعف الكائنات؟ أليست 
نادرة عبد الله بن سوار قايض البرصة املهيب والّذباب الجسور مشبعة 
بالّدالالت؟ فهذا الذي »مل ير الناس حاكام قَطُّ وال زّميتا ضبط من نفسه 
وملك من حركته مثل الذي ضبط وملك« تتجارس عليه ذبابة وتفعل به 
األفاعيل حتى مل يجد بّدا من أن »يذّب عن عينيه بيده« والقوم يرمقونه 
وكأنّهم ال يرونه. فام كان إاّل أن  رّصح أمام أمنائه ورّواد مجلسه »أشهد 
أّن الّذباب ألّد من الخنفساء وأزهى من الغراب«؟ أمل يقل الّشايّب شاعرنا 
وشاعركم عن شعبه »أنت روح غبيّة تكره الّنور ** ومتيض الّدهور يف ليل 
ملس«؟ ذلك إرثنا ونحن له حافظون. لو كان املرحوم حيّا لكتب »إلهي 
ال تنبْت يف  الحوار بلح** لننتخب باإلجامع من يف الحوار قد كان نجح« 

)مع االعتذار لشاعر الرّفض ألوالد أحمد(.  
* وخامتة الختام

شاهدت األّم صغريها يكتب رسالة إىل جده بخّط كبري جّدا. فاستفرسته 
عن الّسبب. فأجاب: هل نسيت أّن جّدي ال يسمع جيّدا.  

أرادوا  عندي**  الجالّس  يبغي  »وماذا  املعّري  العالء  أبا  اللّه  رحم 
منطقي وأردت صمتي؟«.
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بودن  نجالء  السيدة  الحكومة  رئيسة  بإرشاف 
للربنامج  العريضة  الخطوط  تقديم  تّم  رمضان 

الوطني لإلصالحات بحضور عدد من الوزراء.
واستعرض وزير االقتصاد والتخطيط السيد سمري 
التي  االقتصادية  الوضعية  مؤرشات  أبرز  سعّيد 
وجدتها الحكومة لدى تسلمها السلطة يف أكتوبر 
وعودة  ضعيفة  منو  بنسبة  متيزت  والتي   2021
األشهر  يف  تسارعت  والتي  التضخمية  الضغوط 
األخرية جراء األزمة الروسية األكرانية وهو ما أدى 
الختالل التوازنات املالية وارتفاع التوريد وزيادة 
الدولة  ميزانية  يف  لعجز  إضافة  التجاري  العجز 

بسبب تجاوز النفقات للمداخيل.
وأكد أن الحكومة انكبت منذ تحملها للمسؤولية 
شمولية  مقاربة  يف  عاجلة  إصالحات  تنفيذ  عىل 
وتدريجية تعمل عىل تحقيق االستقرار االقتصادي 
لنمو  متينة  اسس   ووضع  القصري  املدى  عىل 
والطويل  املتوسط  املدى  عىل  ومستدام  ادماجي 
رؤية  وبلورة   2025-2023 تنمية  مخطط  باعداد 
تونس 2035 وذلك عرب اعتامد متيش إصالحي مبني 
مقاربة  واعتامد  والقيم  املبادئ  من  جملة  عىل 
تشاركية مبنية عىل التشاور مع مختلف األطراف 
االجتامعية ومبشاركة موسعة ألكرث من 400 إطار 

سامي من كفاءات اإلدارة التونسية.
بني  مشرتك  عمل  فريق   13 أن  إىل  الوزير  وأشار 
القطاع الخاص والقطاع العام يعمل عىل مراجعة 
وتقييم اإلطار الترشيعي لالستثامر بهدف تحديثه 
لسنة  تعود  التي  القوانني  هذه  وتطوير  وتعصريه 
مبدأ  بتكريس  الحكومة  التزام  جدد  كام   ،1972
حرية االستثامر عرب الغاء جل الرتاخيص واملرور إىل 

القامئة السلبية للرتاخيص قبل موىف سنة 2022.
تحصيل املداخيل الجبائية

البوغديري  سهام  السيدة  املالية  وزيرة  أبرزت 
عىل  ركز  لإلصالحات  الوطني  الربنامج  أن  منصية 
املالية  الجانب املايل العمل عىل تطوير الخدمات 
جملة  عن  فضال  رقمنتها  عرب  لها  النفاذ  وتسهيل 
املؤسسات  تشمل  التي  الهامة  اإلصالحات  من 

وتطرقت  العمومية.  الوظيفة  وحوكمة  العمومية 
إىل اإلصالح الشامل الذي سيطال املنظومة الجبائية 
أساسيني  محورين  عىل  يرتكز  والذي  تونس  يف 
املداخيل  الدولة عىل تحصيل  وهام تحسني قدرة 
الجبائية ودعم امليزانية دون اثقال كاهل الفاعلني 
االقتصاديني والعمل عىل إرساء نظام جبايئ عادل 
ودعم  الخاص  االستثامر  دفع  يف  يشاعم  وشفاف 
الفاعلني  افضل ملختلف  رؤية  يضمن  مبا  االقتصاد 
االقتصاديني عىل املدى املتوسط والطويل ويضمن 
عرب  وذلك  الجبائية  الفوارق  من  ويحد  حقوقهم 
التوزيع العادل للعبء الجبايئ لألشخاص الطبعيني 
والتوحيد التدريجي لنسب الرضيبة عىل الرشكات 

وتبسيط منظومة األداء عىل القيمة املضافة.
كام عادت الوزيرة إىل اهم اإلصالحات التي تهدف 
وتطوير  البنيك  للقطاع  املالية  األسس  لتدعيم 
معالجة  من خالل  وذلك  االلكرتوين  الدفع  أنظمة 
مراجعة  عرب  للبنوك  املصنفة  الديون  إشكالية 
القانون املتعلق برشكات استخالص الديون البنكية 
الديون واحداث محاكم  وتحسني مناخ استخالص 
مختصة يف النزاعات التجارية، أما ما يخص تطوير 
الوزيرة  فبينت  االلكرتوين  االستخالص  أنظمة 
الترشيعي  االطار  تطوير  عىل  تعمل  تونس  أن 
والرتتيبي ملزيد تاطري أنشطة اسداء خدمات الدفع 
واملقاصة،  الدفع  أنظمة  يف  والترصف  االلكرتوين 
وأعلنت يف هذا االطار عن انطالق املشغل الوطني 
الهاتف املحمول واطالق منصة رقمية  للدفع عرب 
مجمعة لخالص فواتري املؤسسات العمومية وذلك 

قبل موىف شهر جوان 2022.
اإلصالحات  وثيقة  أن  إىل  املالية  وزيرة  وأشارت 
العمومية  املؤسسات  إلصالح  مهام  جزءا  تخصص 
من خالل ضبط قامئة املؤسسات العمومية الناشطة 
يف القطاعات االسرتاتيجية من غريها واعداد برنامج 
العمومية  واملؤسسات  الدولة  بني  الديون  لتسوية 

وتصفية الديون املتقاطعة حسب القطاع. 
تحرير املبادرة وتكريس املنافسة

استعرضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات السيدة 

فضيلة الرابحيابرز محاور اإلصالح التي تهم تحرير 
املبادرة وتكريس املنافسة النزيهة والتي تهم خاصة 
واملؤسساتية  والرتتيبية  الترشيعية  األطر  تطوير 
الترشيعية  املنظومة  وتعزيز  االقتصادية  للمراقبة 
والرتتيبية ملكافحة االحتكار ومظاهر املنافسة غري 
يستهدف  رقايب  مخطط  لتنفيذ  إضافة  الرشيفة 
كافة أوجه الرقابة ومستجدات األسواق أما املحور 
الثالث فهو العمل عىل إرساء رقمنة مسالك توزيع 
واملامرسات  لالحتكار  للتصدي  األساسية  املنتجات 

املخلة باملنافسة الرشيفة.
هاما  محورا  يعترب  الذي  الدعم  منظومة  اصالح 
يندرج ضمن اإلصالحات الكربى وتتم هذه املراجعة 
يف اطار االرتفاع الهام لكلفة دعم املواد األساسية 
الذي من املنتظر أن تبلغ خالل سنة 2022 حوايل 
4200 مليون دينار مقابل 3200 مليون دينار خالل 
الروسية  األزمة  تاثريات  بسبب  وذلك   2021 سنة 

األكرانية.
وشددت الوزيرة عىل أن مراجعة وتعديل منظومة 
الدعم ال ترمي للتخيل عن نظام الدعم يف تونس 
بل هي تهدف للحفاظ عىل سياسة الدولة لدعم 
الذي يعد مكسبا اجتامعيا هدفه  األساسية  املواد 
وتوجيه  للتونسيني  الرشائية  القدرة  عىل  الحفاظ 
الدعم إىل مستحقيه من العائالت املعوزة والفقرية 

والعائالت محدودة ومتوسطة الدخل. 
وتوقفت السيدة فضيلة الرابحي عند أهم محاور 
تقوم  والتي  املواداألساسية  دعم  منظومة  اصالح 
الدعم  لتوجيه  منظومة جديدة  إرساء  أساسا عىل 
لتعديل  تدريجي  متشٍّ  واعتامد  مستحقيه  نحو 
األسعار عىل مدى أربع سنوات انطالقا من 2023 
واعتامد مبدأ التسجيل التلقايئ لتمكني كل العائالت 
مالية  منح  املالية ورصف  بالتحويالت  التمتع  من 
مبارشة لفائدة املستفدين قبل االنطالق يف تنفيذ 

برنامج التعديل التدريجي لألسعار.
حقيقة أسعار املحروقات

واملناجم  الصناعة  وزير  أوضحت  آخر  جانب  من 
برنامج  أن  القنجي  نائلة  السيدة  والطاقة 

دعم  منظومة  اصالح  يطرح  الوطنية  اإلصالحات 
االنتقال  يف  الترسيع  مع  بالتوازي  املحروقات 
أولها  أساسية  محاور  عىل  بناء  وذلك  الطاقي 
املحروقات  أسعار  حقيقة  نحو  التدريجي  التوجه 
وهو ما بدأت الحكومة يف تطبيقه فعليا عرب آلية 
الثاين  املحور  أما  املحروقات  اآليل ألسعار  التعديل 
فهو تحرير توريد املواد البرتولية حال بلوغ حقيقة 
التونسية  الرشكة  دور  عىل  املحافظة  مع  األسعار 
لصناعات التكرير يف تامني التزود وتطوير طاقات 
الخزن، وأضافت الوزيرة أن املحور الثالث لالصالح 
يهم التعديل التدريجي ألسعار الكهرباء والغاز مع 
مراعاة الفئات الضعيفة واعداد االجراءات املرافقة 
وخاصة برنامج االنتقال الطاقي. كام أبرزت السيدة 
نائلة الغنجي أن تونس ستقوم مبراجعة تدريجية 
ألسعار الغاز املسال املعدة لالستهالك املنزيل بداية 
من سنة 2023 لبلوغ حقيقة االسعار يف سنة 2026 
برنامج  خالل  من  مساندة  إجراءات  اعتامد  مع 
التحويالت املالية التي سيتم وضعه يف اطار اصالح 
منظومة دعم املواد األساسية، أما االصالح الخامس 
البرتولية من خالل  فيشمل ترشيد استهالك املواد 
النجاعة  لتحقيق  مساندة  برامج  عىل  االعتامد 
واملتعاملني  للعائالت  خصوصية  ومرافقة  الطاقية 

االقتصاديني.
وبخصوص االنتقال الطاقي فإن تونس تسعى إىل 
بينت  كام  الطاقة،  يف  الوطنية  االستقاللية  تأمني 
تتمثل  املرسومة  اإلصالح  أهداف  أن  الوزيرة 
الكهرباء  انتاج  من  باملائة   35 بلوغ  يف  خاصة 
والتقليص   2030 افق  يف  املتجددة  الطاقات  من 
بنسبة 30 باملائة من الطلب عىل الطاقة، وإصالح 
هيئة  وبعث  القطاع  ورقمنة  الترشيعية  املنظومة 
برنامج  نرش  عن  فضال  الكهرباء  لقطاع  تعديلية 
انتاج الكهرباء من الطاقات املتجددة 2025-2022 
عرب  أوروبا  مع  الكهربايئ  الربط  مرشوع  وترسيع 
إيطاليا. كام أشارات الوزيرة إىل العمل عىل تطوير 
انتاج الهيدروجني األخرض عرب وضع اطار ترشيعي 
مالئم النتاج الهيدروجني للسوق املحلية والتصدير.

اخلطوط العريضة للربنامج الوطني لإلصالحات 
لكن أين األطراف االجتامعية؟
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اكتفاء ذايت
أكد وزير الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري 
برنامج  خالل  ومن  أنه  حمزة  إلياس  محمود 
االصالح الحكومي تهدف وزارة الفالحة إىل تنفيذ 
برنامج اكتفاء ذايت يف مادة القمح الصلب وانتاج 
12 مليون قنطار خالل املوسم القادم سنة 2023 
بـ50  االنتاج  عند  الحبوب  أسعار  يف  والرتفيع 
هكتار  ألف   800 اىل  الزراعة  رقعة  وتوسيع   %
هكتار.  ألف   600 حدود  يف  املعدل  وأن  علام 
توفري  برنامج االصالح يشمل  أن  الوزير  وأضاف 
وضامن  املمتازة  البذور  من  قنطار  ألف   450
ألف   350 توفري  عرب  العضوية  باالسمدة  التزود 
طن وتكثيف االرشاد واالحاطة باملنتجني وتطوير 

طاقة الخزن.
االصالحي  الربنامج  أن  عىل  الوزير  شدد  كام 
للفالحني  واملوسمي  الصغري  الدعم  توفري  يقر 
ألف طن   25 وانتاج  العشوايئ  الصيد  ومكافحة 
من بذور البطاط املنتجة مع اقرار برنامج تدخل 
برنامج ري  الجفاف عرب  تواصل  جهوي يف حال 

تكمييل وبرنامج مداواة.
واستعرض وزير تكنولوجيات االتصال السيد نزار 
بن ناجي يف مداخلته ابرز اإلصالحات التي تعنى 
الترشيعي  الرقمنة وهي مراجعة االطار  بتعزيز 
الرقمي  االجتامعي  واالدماج  الرقمنة  وحوكمة 
واملايل وتطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة 
العمومية  لإلدارة  الرقمي  والتحول  االيواء  عىل 
االلكرتونية  الجرائم  ومكافحة  السيربين  واألمن 
واليقظة  البيانات  استغالل  عىل  للعمل  إضافة 
التكنلوجية والذكاء االصطناعي وتدعيم القدرات 
وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير مناخ األعامل يف 

مجال الرقمنة.

مساهمة املرأة
وكبار  والطفولة  واملرأة  االرسة  وزيرة  تطرقت 
السن السيدة آمال بالحاج موىس إىل اإلصالحات 
االستقرار  يخص  فيام  الوزارة  ركزتها  التي 
االقتصادي  التمكني  ومبدأ  لالرسة  االقتصادي 
لتعزيز  الفاعلة  الربامج  من  جملة  عرب  وذلك 
الذي  رائدات  برنامج  منها  االجتامعي  التامسك 
يهدف لتكريس مساهمة فعالة للمرأة يف الحياة 
االقتصادية واالجتامعية وحامية املراة من العنف 
عرب بعث عدد من مراكز إيواء املساء املعنفات 
تغطية  يف  للرفع  الوزارة  تسعى  كام  وأطفالهن. 
مبدأ  تحقيق  اطار  يف  املدرسية  قبل  ما  الرتبية 
تكافؤ الفرص بني جميع األطفال وبعث مرشوع 

الروضة العمومية يف األوساط الريفية والنائية.
إنسان متوازن

الثقافية  الشؤون  وزير  عادت  مداخلتها  يف 
املقاربة  إىل  قرمازي  قطاط  حياة  السيدة 
الثقافية يف برنامج اإلصالحات الوطني يف جانبني 
بيئته  يف  متجذر  متوازن  انسان  بناء  أولها  اثنني 
الجانب  اما  بتنوعها  الرثية  والثقافية  التاريخية 
من  لالقتصاد  كرافعة  الثقافة  يف  فيتمثل  الثاين 

خالل تشجيع الصناعات الثقافية واالبداعية.
الخدمات وجودتها

بنينّ وزير الصحة السيد عيل مرابط أن املنظومة 
الوطني  الربنامج  أركان  أبرز  احد  تعترب  الصحية 
لإلصالحات وذلك عرب الرتكيز عىل إرساء منظومة 
بناء عىل  الصحة  الحق يف  صحية شاملة تضمن 
عدة محاور من أبرزهم ضبط اسرتاتيجية تضمن 
الخدمات  قرب  وتكرس  شاملة  صحية  تغطية 
الصحية  الوقاية  مقومات  وتوفري  وجودتها 
وتعزيز القدرة عىل التصدي لألمراض املستجدة 

والطوارئ الصحية وتحسني متوقع تونس كقطب 
صحي إقليمي، هذا عىل جانب تطوير الصناعات 

الصيدلية لتحقيق األمن الدوايئ.
تكافؤ الفرص

العايل  والتعليم  الرتبية  قطاعات  يخص  ما  ويف 
والبحث العلمي ابرز وزير الرتبية السيد فتحي 
السالويت أن ابرز محاور اصالح قطاع الرتبية يف 
خاصة  يتمثل  لإلصالحات  الوطني  الربنامج  هذا 
الفرص  تكافؤ  تكرنّس  تربوية  منظومة  بناء  يف 
وتستجيب لتطلعات ضامن تعليم جيد زمنصف 
التقييم.  منظومة  وتطوير  للجميع  وشامل 
من  املدرسية  الخارطة  مراجعة  عىل  والعمل 
خالل تحسني البنية التحتية وتطويرها. كام أشار 
مهمنّ  محور  عىل  تعمل  الحكومة  أن  إىل  الوزير 
يف قطاع الرتبية وهو التصدي لالنقطاع املدريس 
كام  باملخاطر  املحفوفة  السلوكية  وللظواهر 
أبرز يف مداخلته حرص الوزارة وتجندها لضامن 

تحول رقمي شامل للمنظومة الرتبوية.
االبتكار واملبادرة

عاد وزير التعليم العايل والبحث العلمي السيد 
الجزء  يف  أساسيتني  نقطتني  إىل  بوكثري  منصف 
الكربى  اإلصالحات  يهم  ما  يف  للوزارة  املخصص 
تعليم عايل  إرساء منظومة  للحكومة وذلك عرب 
عىل  وتشجع  التشغيلية  تدعم  علمي  وبحث 
االبتكار واملبادرة إضافة إىل تغيري عقلية الطلبة 
عرب تثمني نتائج البحث العلمي والتشجيع عىل 
بعث املشاريع املجددة يف املجاالت االسرتاتيجية.

حامية الفئات الفقرية
مالك  السيد  االجتامعية  الشؤون  وزير  أبرز 
الزاهي أهم اإلصالحات االجتامعية التي وردت 
بالذكر  وأفرد  لإلصالحات  الوطني  الربنامج  يف 

باألساس  يهدف  الذي  االجتامعي  األمان  برنامج 
لدعم الحامية االجتامعية لفائدة الفئات الفقرية 
عىل  قدراتها  وتعزيز  الدخل  محدودة  والفئات 
االندماج االجتامعي واالقتصادي وذلك عرب ادراج 
حوايل 40 ألف عائلة إضافية سنة 2022 لتحقيق 
النتائج الكمية التي تم وضعها كأهداف لسياسة 
الدولة والرامية إىل بلوغ 310 ألف منتفع سنة 

.2022
5 محاور أساسية

أن  الشيخاوي  ليىل  السيدة  البيئة  وزيرة  قالت 
محاور   5 وضع  لإلصالحات  الوطني  الربنامج 
أساسية لإلصالح يف هذا القطاع تتمثل يف تحسني 
الحفاظ عىل  للمواطن من خالل  الحيايت  اإلطار 
بالوسط  الحياة  وجودة  الحرضية  الجاملية 
الصناعي،  التلوث  من  والحد  والوقاية  الحرضي 
وتطوير وتحسني خدمات التطهري وإعادة هيكلة 
منظومة الترصف يف النفايات الصلبة واملرور نحو 
التثمني والرسكلة، أما املحور الرابع فيهم حامية 
وتهيئة الرشيط الساحيل من خالل مواصلة برامج 
ومشاريع حامية واستصالح الرشيط الساحيل يف 
القطاع  بحوكمة  النهوض  األخري  املحور  يهم  ما 

البيئي.
مخطط التنمية 25-23 

الوزراء  عرض  بعد  لالتحاد  فعل  رد  أول  يف 
قال   2025  -  2023 التنمية  ملخطط  ملرشوعهم 
املساعد  العام  األمني  الساملي  الدين  األخ صالح 
تمنّ  ما  العمومية  واملنشآت  بالدواوين  املكلف 
هي  من  لكن  املقاييس  بكل  إيجايبنّ  عرضه 
معها  التشاور  تم  التي  االجتامعية  األطراف 
صيغ  كانت  وكيف  وأين  املخطط  هذا  إلعداد 

التشاور؟

يف  الواردة  النقطة  االعتبار  بعني  األخذ  إىل  النقل  وزارة  تسعى   
بودن  نجالء  املتخذة من حكومة  الوطني  االقتصاد  تنشيط  أبواب 
يف األشهر األخرية ومنها ما يتعلق بتنشيط التصدير ودفع التواصل 
مع املصدرين ويعد ميناء رادس »عصب التصدير ورشيانه الحيوي« 
الحكومات  رهان  رغم  مردوديته  يف  تراجعا  يشهد  الذي  وهو 

إعادة  عقبات  تجاوز  عىل  املتعاقبة 
تنشيط خدماته.

ويف وثيقة تخصنّ تطوير الخدمات مبيناء 
نسخة  عىل  »الشعب«  حصلت  رادس 
منها فقد فصلت وزارة النقل آليات رفع 
لتجاوز  باألسباب  األخذ  مع  املردودية 
التعطيالت باإلصغاء إىل شواغل املهنيني 
ممن  التصدير  قطاع  يف  والناشطني 
يتكبدون خسائر بالجملة جراء التأخري 
اإلدارية  اإلجراءات  وبطء  والتعطيل 

واملسائل اإلجرائية.
والحد  الحاويات  إفراغ  تأخر  للحدنّ من 
فقد  الشحن  كلفة  ارتفاع  من  كذلك 
أقرت ُسلُط اإلرشاف التقليص من مدة 
 12 اىل  يوما   17 من  الحاويات  مكوث 
يف  التخفيض  اىل  الدعوة  مع  هذا  يوما 

معاليم عبور املواد املشحونة عىل اختالفها والسعي اىل التخفيض 
يف الكلفة اىل 50 %، وتراهن ُسلُط اإلرشاف واالدارة العامة للميناء 

عىل تفهم الحرفاء واملتعاملني مع هذه املؤسسة العريقة لتنشيط 
الخدمات املقدمة.

لهذه  املردودية  تراجع  إىل  املختصة  النوعية  الدراسات  وتشري 
عالية  جودة  ذات  خدمات  توفر  كانت  والتي  العريقة  املؤسسة 
اختالفها  عىل  البضائع  نقل  الشحن  مؤسسات  وأصحاب  للحرفاء 

وقبل الثورة كانت رسعة إفراغ الحمولة تتجاوز 17 حاوية يف الساعة 
لترتاجع النسبة اىل 4 حاويات يف الساعة يف السنوات االخرية.

خسائر يومية
انتظار  رادس ويف  ميناء  يستفيد  أن  االختصاص  أهل  ميكن حسب 
يف  والشحن  النقل  سوق  يف  التطورات  من  النفيضة  ميناء  تهيز 
العامل ويف ظل الحرب الروسية األوكرانية ومخلفات جائحة كورونا 
 500 اىل  لتصل  والنقل  الشحن  كلفة  وارتفاع 
% هذا مع تواصل ارتفاع كلفة التأمني عىل 
ويف  الدولية٬  املوانئ  يف  والبضائع  البواخر 
املوانئ  عرب  الشحن  لسوق  مستقبلية  قراءة 
كان  وإن  ارتفاعه.  سيواصل  الطلب  فإن 
معدل االنتظار للبواخر املحملة بالبضائع هو 
أقل  أي  عاملي  كمعدل  ساعة   23 حدود  يف 
من يوم فإن معدل االنتظار والرسونّ يف ميناء 
رادس يصل اىل 25 يوم وهذا مكلف للميناء 
وللحرفاء املتعاملني معه وهذا ما أرض بصورة 
اليومية  الخسائر  كلفة  تصل  إذ  املؤسسة٬ 

جراء ذلك إىل 300 ألف دينار يوميا.
وميثل ميناء رادس رشايني التصدير والتوريد 
يف البالد ذلك أن 80 % من املواد املصدرة متر 
به وتسعى إدارته إىل توسيع دائرة الخدمات 
املنظومة  اعتامد  خالل  من  األداء  وتطوير 
الذكية للتسجيل والتدقيق واملراقبة وهذا ما 

سيساعد عىل تجاوز العراقيل. 
* ناجح

إجراءات جديدة للحدّ من مكوث الحاويات يف ميناء رادس
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 املامرسات الترشيعية واملحلية يف اجلزائر

وطبيعة  الحزيب،  والنظام  االنتخابات،  مثلث  بني  الدول  تعيش 
النظام السيايس. فكرثة األحزاب او تعدد األنظمة برملانية او رئاسية 
مل تعد مؤرشا او دليال عىل الدمقرطة فهنالك دول تعيش عىل وقع 
حزبني وهي عىل درجة عالية من الدميقراطية وهنالك دول تعيش 
الدميقراطية  عن  جدا  بعيدة  وهي  السياسية  األحزاب  من  تخمة 
لتحقيق  االنتخابات  هندسة  نوظف  كيف  السؤال  يكون  وبالتايل 
إىل  الشعبي  الحراك  بعد  مرت  الجزائرية  التجربة  الدميقراطية؟ 
وهي  واملحلية  الترشيعية  االنتخابات  ثم  الدستور  عىل  االستفتاء 
مسارات مهّمة، سنبدأ باالنتخابات الترشيعية التي جاءت يف سياق 
سلوكيات سياسية عاشتها الجزائر عىل مدار اكرث من 20 سنة عرف 
من خاللها املجتمع »حالة الالتسييس« أو التصحر السيايس أو غياب 
الفعل السيايس صحيح ان هنالك اكرث من 50 تشكيال سياسيا ولكن 
ال توجد ديناميكية يف العملية السياسية كام يوجد اكرث من 30 الف 
جمعية ولكن هنالك عجز يف عمل املجتمع املدين وما مييز الوضع 
او جمهور سيايس. دستوريا عاشت  نخبة سياسية  توليد  العقم يف 
الجزائر بروفة سياسية سنة 2012 وتعددت النصوص والترشيعات 

اىل حّد التضارب او النسف.
مل تتجاوز املشاركة عىل االستفتاء يف الجزائر 25 يف املائة، نسبة 
يف  املشاركة  نسبة  املائة،  يف   39 الرئاسية  االنتخابات  يف  املشاركة 
االنتخابات الترشيعية 23 يف املائة، نسبة النتخابات املحلية والبلدية 
تكون هذه  ان  النسب  هنا يف هذه  األهم  املائة.  يف  و35   34 بني 
املامرسات دميقراطية فهندسة الدميقراطية ترتكز حسب »باتريسيا 

والتداول  الدميقراطي  البناء  لرتسيخ  التعاقد  فكرة  عىل:  سيلفا« 
بني  تجمع  والقانون ومشاركة  العدل  ودولة  السلطة  السلمي عىل 
انتخابية وتوازن بني  الرشعية واملرشوعية وقانون انتخايب وحوكمة 
السلطات. إذا عدنا اىل االنتخابات الترشيعية فهي األوىل مع الرئيس 
»تبون« كام أنها أول انتخابات تتّم خارج املساحيق االنتخابية ودون 
للنجاح  أو جهة  وثالثا ال توجد ضامنات ألي حزب  اإلدارة،  تجنيد 
كام كان سابقا وبالتايل فقد اقتحم الناخبون حلبة االنتخابات بكل 
شغف رابعا ظهرت االنرتوبولوجيا االنتخابية فأصبح الناس ينتخبون 
عىل أساس العرش واملنطقة والجهة وهو معطى أثر حتى يف نسبة 
الربملان  وبالتايل  القوائم  شهدت  خامسا  جهات،  عدة  يف  املشاركة 
مجموع  من  الجزائري  الربملان  يف  شابا   143 للشباب  مهام  عددا 
267 نائبا باعتبار أن القانون االنتخايب ضمن هذه النقطة وُحّددت 
سن الشباب بـ40 سنة، سادسا التخيل عن الوجوه التي عّمرت يف 
فقط،  بعهدتني  الفرتة  حّدد  االنتخايب  فالقانون  الجزائري  الربملان 
سابعا انخرط بعض »زعامء« الحراك يف قامئات معينة ودخلوا غامر 
والهشاشة  بالهزال  االنتخابية  الحمالت  اتسمت  ثامنا  االنتخابات، 
يف الوعي والخطاب السيايس فهو سيؤثر عىل التشكيالت الربملانية 
وعىل مآالتها وجودة املؤسسة الترشيعية وكثريا ما تدخلت السلطة 
واملالحظة  متعدد  برملان  ظهور  تاسعا  واوامر.  بقرارات  التنفيذية 
األهم هو غياب الدبلوماسية الربملانية فمشاركة الجزائريني بالخارج 
كانت ضئيلة جدا، كام متيزت هذه االنتخابات بكرثة األوراق امللغاة 
والتي وصلت اىل 25 يف املائة. اما نسبة النساء يف الربملان الجزائري 

فلم تتجاوز 10 يف املائة.
االنتخابات البلدية او الرتبص املغلق

أغلب األحزاب او الشخصيات التي مل يسعفها الحظ يف االنتخابات 
املستقبل  يف  لتكون جرسا  املحلية  لالنتخابات  ترشحت  الترشيعية 
لالنتخابات الترشيعية يف هذه االنتخابات ظهرت مقولة »جان جاك 
روسو« التي تقول إن الدميقراطية ليست يف نتائج الصناديق بل يف 
تغيري وعي الناس أيضا، إال أن الحمالت االنتخابية كانت باردة جدا 
أكرث  إلغاء  وقع  فقد  كبريين  واهتامم  بدعم  تحظى  كانت  أن  بعد 
من تسعة آالف تجمع انتخايب يف هذه الفرتة وقد اتسمت الحمالت 
املحلية بخطاب الشعبوية وبث الكراهية مام دفع بالدولة إىل أن 

رشعت قانونا ملكافحة خطاب الكراهية.
* أحمد 

ما هي أصول هندسة االنتخابات الجزائرية وكيف تكون االنتخابات 
الضامن الوحيد للدميقراطية؟ هل هنالك رشوط إدارية ومؤسساتية؟ 
أسئلة أصبحت متّثل هاجسا لدى الناخب العريب والجزائري تحديدا. 
الدميقراطية  والهندسة  للكلمة  األكادميي  باملعنى  االنتخابات  ولفهم 

نظم املركز العريب للبحاث ودراسة السياسات ندوة فكرية للغرض.
والثاين  دميقراطيا  تحوال  األول  وقعني  عىل  اليوم  العامل  يعيش 

للتداول  طلبا  األكرث  أصبحت  االنتخابات  ان  باعتبار  انتخابيا  تحوال 
السلمي عىل السلطة او تغيري املسؤولني او حتى تصدر مواقع القرار 
تعترب  املتحدة  االمم  وأصبحت  صغرى.  كانت  مهام  املؤسسات  يف 
أنه  واألهم  الجديدة،  بالسلطة  لالعرتاف  عنرصا رضوريا  االنتخابات 
أصبح يتم عن طريق بعثاتها ومل يعد يعتمد تقارير النظام املحلية 

وبالتايل فإنها الضامن للحقوق الفردية والجامعية للدول.

الزائفة وإىل  االلكرتونية يف نرش األخبار  الوسائل واملواقع  تؤثر  كيف 
حد  أي  واىل  الزائفة؟  االخبار  نرش  يف  املواقع  هذه  متثل رسعة  حد  أي 
تؤثر؟ من يراقبها؟ كيف يتّم التعامل مع املادة اإلعالمية التي تبثها؟ ما 
عالقة األخبار الزائفة باالنتقال الدميقراطي؟ بالحراك السيايس والحركات 
السياسية؟ كيف تتدخل األخبار الزائفة لتغيري قواعد اللعبة الدميقراطية؟ 

وتغري يف نتائج الشأن االنتخايب؟ 
لإلجابة عن هذه األسئلة وغريها نظّم املركز العريب لألبحاث ودراسة 

السياسات تونس ندوة وطنية أثثها خرباء وجامعيون.
نذكر يف البداية أنه من بني األكرث إساءة إىل االنتقال الدميقراطي هو 
واألثر  الوقع  نفس  لها  ليس  الشفوية  الزائفة  فاألخبار  الرقمي  العنف 
من  وغريها  والرتكيب  واأللوان  الصور  اليها  تُضاف  االلكرتونية  فاألخبار 
والسؤال  جنونية.  برسعة  انتشارا  وأكرث  مطلوبة  تجعلها  التي  املؤثرات 
األهم من وراء هذا؟ وما عالقة األشخاص الطبيعيني باألشخاص االفرتاضيني 
وهل بالفعل ظهرت برمجيات تتحكم وتنرش األخبار وتتفاعل يف ما بينها 

دون تدخل األشخاص سواء االفرتاضيني او الطبيعيني؟
الف  تشري االحصائيات اىل حدود ماي 2022 اىل وجود مليار و170 
موقع واب يف العامل. يف تونس حوايل 60 يف املائة من البالغني مرتبطون 
والعامل؟  تونس  يف  الشبكات  بهذه  اإلرهاب  عالقة  ما  األنرتنات.  بشبكة 
هنا تتفق املنظامت الدولية عىل أن مفهوم التطرف هو كل فكر خارج 
عن املألوف يتبع موقفا إقصائيا قد ينتج عنه سلوكا معينا. يف حني أن 
ويتبع  املألوف  عن  خارجا  فكرا  يتبنى  سلوك  كل  هو  العنيف  التطرف 
موقفا إقصائيا يرشع الستخدام العنف لغايات إرهابية. اما اإلرهاب فهو 
عالقة  ما  املهّم  السؤال  يتنزل  وهنا  مختلفة.  بأشكال  العنف  استعامل 
توجد  ال  علميا  العنيف؟  بالتطرف  االنرتنات«  »فضاء  السيربين  الفضاء 
دراسة تثبت عالقة فضاء االنرتنات بأسباب التطرف بقدر أن األهم هو 
استعامل الفضاء السيربين »فضاء االنرتنات« من قبل املتطرفني واستغالل 
هذا الفضاء كعنرص مسّهل ومشجع، لكن مل نجد عنرصا إرهابيا تطرف 
اجتامعية  نفسية  عملية  الفكري  فالتطرف  فقط.  االنرتنات  طريق  عن 
السيربين  والفضاء  املاديني  وبالفضاء  باألشخاص  باالحتكاك  تتأثر  معقدة 

سنة  منذ  بدأتها  دراسة  اليونسكو يف  أشارت  فقد  التواصل،  لهم  يسهل 
صناعة  بني  مبارشة  عالقة  ال  أن  فيها  أكدت   2016 حدود  إىل   2013
التطرف واإلرهاب بفضاء السيربين »فضاء االنرتنات« فقط بقدر ما انها 
إىل  التونسية  االجتامعية  الدراسات  تشري  كام  ومكمل  مساعد  عنرص 
االنرتنات يف  شبكة  املتداولة عىل  األخبار  من  املائة  يف   50 من  أكرث  أن 
الدراسة  تونس هي أخبار »سّب وشتم وكالم بذيء« كام أشارت هذه 
التأثر  الثاين هو  السبب  األوىل  الدرجة  يف  يأيت  باألشخاص  التأثر  أن  إىل 
بالكتب والثالث هو التأثر عن طريق وسائل التواصل االجتامعي وهنا 
عىل  قادر  تونيس  متلقٍّ  بناء  يف  يكمن  الحل  أن  إىل  اإلشارة  من  بّد  ال 
تحليل األخبار التي تُرّوج عىل شبكات التواصل االجتامعي مع االتفاق 
مسبقا عىل عدم تصدير وتبادل املشاكل عىل شبكة االنرتنات. فاملشاكل 
تكنولوجيّا،  والتكنولوجية  اجتامعيا  واالجتامعية  سياسيا  تُحّل  السياسية 
التي  االجتامعي  التواصل  فضاءات  إىل  املشاكل  تصدير  يف  فائدة  فال 
املتبادلة ال  والحقيقة  والدميقراطية  للحرية  نشأتها فضاء  منذ  اعتربناها 
سيام أننا مقبلون عىل الربط بشبكة االنرتنات دون مشغل أو »مراقب« 
وطني أو محيل، فالشبكة ستصبح تُلتقط كالتلفاز بكل حرية وبساطة 
فالبحث  االصطناعي  بالذكاء  تتعلق  جدا  مهمة  أخرى  نقطة  ومجانية. 
حاليا يتّم عرب الكلمة إال أنه يف الغد القريب سيتّم اعتامد البحث عن 
طريق املعنى فالبحث عن اإلرهاب يتّم بوضع كلمة اإلرهاب والنتيجة 
أنك تحُصل عىل جميع املواضيع التي تتضمن اإلرهاب وهو ما سيتغري 
غدا أنك لن تحُصل عىل كل املواضيع بقدر ما ستحُصل عىل املواضيع 
التي لها عالقة فقط باملعنى الذي تقصده مام سيعدم ويعّمق عالقتنا 
وبالتايل  وأهمية  دقة  أكرث  معلومات  لنا  االفرتايض ألنه سيقدم  بالفضاء 
ستتداخل عالقتنا املادية باالفرتايض وبالتايل فإنه سيتحكم فينا أكرث ألنه 
سيصبح جزءا من املعنى لكّل ما نفكر فيه وسنصبح نقيض وقتنا مع هذا 
الفضاء االفرتايض أكرث من الفضاء املادي. خطورة هذه املواقع االفرتاضية 
تستعملها  اليومية واصبحت  انها دخلت كل حياتنا  التكنولوجيا  وهذه 
أغلب القطاعات ومرتبط بها األمن والصحة والزراعة والتعليم والصناعة 
وغريها كام أصبحت فوائدها عنوان اغلب النجاحات اال أن غزوها من 

ِقبَِل أشخاص ماديني وافرتاضيني وتطبيقات كثّف من مخاطر استعاملها 
تنامت  املواقع والشبكات. فقد  الحل يف االستعامل اآلمن لهذه  وأصبح 
الجرائم االلكرتونية اىل حد أنها أصبحت تهدد أمن الدول وبالتايل فإنها 
بلغت مستوى ال بّد من التصدي له والبحث عن حلول عاجلة وناجعة 
فاملعطيات البنكية والشخصية والطبية أصبحت مهّددة وتُباع يف السوق 
االنرتنات  استغاللها عن طريق شبكة  لهم قدرة عىل  السوداء ألشخاص 
وغريها  االنتخابات  نتائج  عىل  للتأثري  للناخبني  بيانات  قواعد  ورسقة 
القومي  األمن  التجسس الخرتاق  أخطرها  لعل  االلكرتونية  الجرائم  من 
الدويل والتونيس، وجرمية التحيل االلكرتوين خاصة لرسقة األموال. رسقة 
املعطيات وتشفريها وطلب »فدية« إلعادة تشغيلها هي جرمية أخرى 
إليهم  التي أصبحت تلتجئ  القراصنة  للقارات زادت من خطورة  عابرة 
عدة رشكات للتحيل واملنافسة غري الرشيفة ورضب قدرات اآلخر. أيضا 
بّث االخبار الزائفة للتأثري عىل األشخاص واملجتمعات والدول خاصة التي 
تتعلق باالنتخابات والتأثري عىل الرأي العام أو ما يسّمى صناعة الناخبني. 
هنالك مخاطر أخرى هي تعطيل الخدمات البنكية او الصحية او النقل او 
حتى الكهربائية او شّل جميع الخدمات والتي أصبحت حروبا الكرتونية 
معلنة عنارصها جيوش الكرتونية، نحن نعيش وقائعها يف الحرب الروسية 
االخبار  فبّث  الحساسة  املواقع  عديد  وتعطيل  اخرتاقات  أو  األوكرانية 
االلكرتونية الزائفة أثر عىل الحالة املعنوية للجيوش واملواطنني وبالتايل 
فإن حامية الشعوب أصبحت أولوية قصوى إذا أردنا مواصلة هذا التطور 
التكنولوجي. فالخسائر كبرية وتقع االستجابة للجاين بصمت. بقي أن نشري 
تأثريهم محدود  هواة  أربعة:  اىل  يصنفون  الذين  القراصنة  اىل خطورة 
قراصنة  ثانيا  االنرتنات.  مجانا عىل  متوفرة  فالتدريبات  وآفاقهم خطرية 
محرتفون متمكنون من طرق االخرتاق ثالثا املجموعات اإلجرامية وهم 
الذين يحُصلون عىل أموال طائلة باستعامل املخاطر والتقنيات واآلليات 

االلكرتوين. رابعا املجموعات التي تتبناها الدول كالجيوش االلكرتونية. 

* أحمد 

عالقة اإلرهاب بشبكات التواصل االجتامعي

هل يبقى الفضاء االلكرتوني فضاء للحقيقة والحرية؟
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الكاتبة ثريا رمضان لـ »الشعب«:

ال وطن ُيبنى بال إبداع وأدب وثقافة تؤرخ للوطـن

* لك تجربة إبداعية محرتمة لو تعود بك الذاكرة كيف كانت 

االنطالقة؟

التّسعينات  يف  الوطنية  اإلذاعة  يف  بدايايت  عن  سأتحّدث   -

حيث كنت أسّجل بعض نصويص األدبية ضمن فقرات إذاعية، 

ولعلّها كانت أقرب إىل الخواطر وما كنت أنرشه يف الرّكن األديب 

الذي كنت أؤثثه يف جريدة الرأي العام تحت عنوان »اعرتافات 

فتاة حمقاء«، كام كنت أنرش بعض كتابايت يف جريدة الّشعب. 

وبالتايل فإن بدايايت أدبيّا بقيت مدة ال بأس بها مرتبطة بعميل 

يف اإلعالم ومحصورة بداخله.

* أنت من أيقونات املبدعات التونسيات ما هي أهم أسباب 

قصة نجاحك؟

الفشل دون  أو  بالنجاح  أن أحكم عىل مسرييت  - ال ميكنني 

النهايئ  الحكم  لهم  أترك  لذلك  والنقاد  القراء  رأي  إىل  الرجوع 

حول مسرييت األدبية وأعترب أن كل ما أنتجته يبقى رهنا بهم، 

أن  القراء  أحد  يقول  يسعدين حني  كم  وأعيدها:  دامئا  وأقولها 

عندي  النجاح  نجحت.  أيّن  حينها  أحّس  وكم  مّسه،  قد  نّص 

مرتبط بعمق النّص وما يخلّفه لدى القارئ.

* الكتابة يف صيغة املؤنث، أّي عالقة بني الكتابة والجندر؟

الرجال  الكتّاب  من  الكثري  أن  ذلك  بحتة،  نسبيّة  املسألة   -

كتبوا عىل لسان املرأة ونجحوا يف ذلك، ومن الشعراء ال بّد من 

الحديث عن نزار قبّاين مثال الذي أثرى املدّونة الشعريّة بقصائد 

نسوية أو عىل لسان املرأة. واملسألة مرتبطة بقدرة الكاتب عىل 

تلبّس روح املرأة خالل الكتابة ومتثّل هواجسها. ولكن يف نهاية 

األمر تبقى املرأة األقدر عىل كتابة معاناتها.

* هل للكتابة النسائية دور يف مقاومة الهيمنة الذكورية عىل 

املجتمع األبوي ودولة الحق االلهي؟

- طبعا... تلعب الكتابة النسوية دورا مهاّم يف القضايا الكربى 

بشكل عام، وخاصة عندما تطرح مسائل مسكوت عنها متّس 

أّمهات  إىل  اختالف ظروفهّن من مطلّقات  النساء عىل  معاناة 

عازبات إىل عامالت منتهكات الحقوق، ولعّل ما نحتاجه اليوم 

فعليا من هذه الكتابات هو إيجاد حلول من أجل متكني املرأة 

الجندري  والتمييز  الذكورية  الهيمنة  ملقاومة  املجتمع  داخل 

والنظرة  املطلّقات  والتحامل عىل  العمل،  أماكن  الكثري من  يف 

الدونيّة لألّمهات العازبات وما ينجّر عنها من متييز ضّد أطفالهّن 

ماّم سيخلق خلال يف نفسيّة هؤالء األطفال وبالتايل خلال داخل 

املجتمع نفسه. إن الكتابة سالح نحتاجه لنرش الوعي قبل رسد 

رّبا  مشاكل  حول  للنقاش  أبواب  ولفتح  الواقعية،  األحداث 

كانت مخفيّة بسبب األعراف.

إىل  حاجة  هي  هل  والقصيدة،  والرواية  القصة  كتبِت   *

التنوع والرّتف أم إىل البحث عن الذات؟

عوامل  عن  بحثا  أخوضها  أن  أحببت  أدبيّة  تجارب  لعلّها   -

جديدة أعيش فيها مع شخصيات مختلفة وحاالت متنوعة من 

الرسد، فكّل تجربة لها طعمها الخاّص ولها أهّميتها يف مسرييت 

األدبية وقد أعترب ذلك نوعا من البذخ األديب الذي أحبّه ألنني 

أحّب القفز من النرث إىل الشعر ومن الشعر إىل النرث.

عديد  وخضت  اإلعالم  واختصاصك  دراستك  أن  معلوم   *

مسريتك  إىل  االختصاص  هذا  أضاف  ماذا  االعالمية  املحطات 

اإلبداعية؟

فمنه  بنجاحايت،  لإلعالم  كثريا  أدين  ولذلك  بدأت صحافية   -

بدأت مسرييت األدبية وفيه برز اسمي يف امليدان األديب كشاعرة 

وكاتبة. يف نهاية األمر أعترب نفيس صحافية تكتب األدب.

هل  الشعر  مجال  يف  وخاصة  ثرية  اإلبداعية  مدونتك   *

وجدت طريقها إىل الدراسة والنقد من ُقَبُل النّقاد والجامعيني؟

روايتي  حول  خاّصة  الدراسات  من  مهّم  عدد  كُتب  لقد   -

لها  تقديم  آخر  وأذكر   ،2016 سنة  نرشت  التي  الّصبا«  »ريح 

اإلعالمي  ثم  الرواية  بيت  الفرشييش يف  الناقدة هيام  كان من 

سعد املربوك يف باريس. ولعّل االحتفاء بها طيلة هذه السنوات 

فلن  الشعر  عن  أما  األدبية.  خاّصة يف مسرييت  أهمية  يكسبها 

أنىس الدراسة التي تناولت مجموعتي الشعرية »شفاه مثقوبة« 

والتي قّدمتها الشاعرة سلوى الرابحي.

* يقول محمود درويش، القهوة هي املرأة واملرأة هي الحب 

والحب هو املرأة؟

- القهوة تعّدل املزاج وال دخل لها بالحب وال باملرأة إمنا هي 

معها  ونتعامل  نتداولها  الكتاب  نحن  رمزية رصنا  فكرة  مجرد 

كيان  بل هي  قهوة  ليست  املرأة  الوجدانية.  الحالة  من  جزًءا 

قادر عىل الفعل والتأثري ولعب دور مهّم داخل املجتمع، كام 

أنها أصل الحب وحقيقته.

* بعد هذه التجربة اإلبداعية املهمة. كيف تقيمني املشهد 

اإلبداعي والثقايف الوطني عموما؟

- مشهد متنّوع وثرّي يعي بعض من هم فيه قيمة اإلبداع 

وكيفيّة تطويره وأهميّة العمل الثقايف لبناء املجتمع واستعادة 

الوطن من مغتصبيه، لكّنه ما زال يشكو من نقائص كثرية منها 

الدعم الرسمّي أو الخاّص وقلّة حيلة اليد، وعدم تغيري قانون 

واملبدع  الشاعر  قيمة  من  ينقص  هذا  يومنا  إىل  الذي  املنح 

ويهّمش الشعر والشعراء.

* ختاما كلمة حرة؟

- أويص تونس باملبدعني خريا، وأويص املبدعني بأهل تونس 

خريا. ال وطن يبنى بال إبداع وثقافة وأدب يؤّرخ للبالد. الجيل 

الجديد محتاج إىل التوجيه، والثقافة أحد أعمدة البالد.

 حاورها: أبو جرير 
عىل  حاصلة  تونسية،  وروائية  وشاعرة  إعالمية  رمضان  ثريا 
ناطقة  صحافة  تخصص  اإلخبار  وعلوم  الصحافة  يف  األستاذية 
باللغة األنقليزية وماجستري يف علوم اإلعالم واالتصال. لها خربة 
مهنية طويلة يف املجال اإلعالمي بدأت سنة 1991 يف اإلذاعة 
الشباب وموزاييك. عملت مراسلة لصحف  إذاعة  ثم  الوطنية 
الرشق   TVو الشاهد  الجنوب،  بريد  منها  أجنبية  ومجالت 
األوسط. أول مراسلة لشبكة األخبار العربية ANN يف تونس. 
بعد  تونس  يف  العاملية  الصحة  ملنظمة  صحفية  ملحقة  وأّول 
إعادة فتح مكتبها سنة 2005. ممّثلة إذاعية يف فرقة التمثيل 
باإلذاعة الوطنية وممثلة تلفزيونية )مسلسل ناس ناس، سلسلة 
اختيار...(. رئيسة تحرير مجلة »املنارة« 2012 ومديرة تحرير 
بإذاعة »راديو 6« 2013/2012. وسكرترية تحرير وكالة أخبار 
املرأة منذ سنة 2011 حتى اليوم. وعضو يف شبكة »املدونون 
»منارة  موقع  صاحبة  التونسيني.  الكّتاب  اتحاد  ويف  العرب« 
الرثيا«. شاركت يف عديد املهرجانات الثقافية الجهوية والوطنية 
والعربية. كُرمت من قبل وكالة أخبار املرأة ملا قدمته من خدمة 
إعالمية للمرأة .كام تّم تكرميها من قبل اتحاد املثقف يف العراق 

ومنحها وسام اإلبداع لسنة 2016 عن رواية »ريح الصبا«.
شاركت يف عدة محافل ثقافية عربية لتمثيل تونس كمعرض 

الثقافة  عاصمة  األقرص  وفعاليات   ،2016 بالجزائر  الكتاب 
الوطني األول إلبداع نشيد  امللتقى األديب  العربية 2017 ويف 
السالم، والية الشلف، الجزائر، 2018. حازت عىل جائزة عليسة 
مثقوبة«،  »شفاه  شعري  مخطوط  أفضل  عن  األديب  لإلبداع 

.2019
لديها خمسة إصدارات أدبية: قصة »غدا يرشق النريوز« عن 
دار كارم الرشيف، تونس 2012، مجموعة شعرية »عارية أنام 
»ريح  رواية   ،2015 الجزائر  لبرت،  لزهاري  دار  عن  والخطايا« 
الصبا« عن دار فضاءات للنرش، األردن 2016، مجموعة شعرية 
تونس  والتوزيع،  للنرش  القلم  دار  عن  أكرث«  أو  حبني  »قاب 
2019. ومجموعة شعرية »شفاه مثقوبة«، حصلت عىل جائزة 

عليسة لإلبداع األديب، دار عليسة للنرش والتوزيع 2019.
صدر لها مجموعة من النصوص الشعرية يف عدد من الكتب 
العربية مثل »طروادة نون النسوة«، يف مرص. ونصوص مرتجمة 
إىل الكردية يف كتاب »لو أنبأين العّراف«، يف كردستان. وتعريف 
»أنطولوجيا مختارات من  كتاب  تونسية يف  ككاتبة  بها  كامل 
روائيان  مخطوطان  لديها  العراق.  يف  العريب«  النسوي  األدب 
حاولت  للنرش.  جاهز  شعري  مخطوط  من  وأكرث  الطريق  يف 
فكان  املتنوعة  اإلبداعية  تجربتها  يف  الغوص  الشعب  جريدة 

هذا الحوار.

أديـن كثيـرا لإلعالم 
بنجاحـاتي األدبيـة 
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مهرجان الشركاو بالمنستير:

مفتحات موسيقية وتنشيطية لطبق سياحي واعد 
اهتم أهايل املنستري بنوعية جيدة من سمك »الرشكاو« وأسسوا له مهرجانا يحمل اسمه وهو سمك 
صغري الحجم ينمو بالجهة وتتعدد استعامالته يف الطهي لذلك ساهمت جمعية فن الطهي للجميع 

التي يرأسها الطباخ حلمي قحبيش يف حسن تنظيم التظاهرة.
التظاهرة الفنية والسياحية امنتها املندوبية الجهوية للثقافة باملنستري ونقابيو ماليك املارينا وجمعية 
فن الطهي للجميع واطراف ادارية اخرى وأكد حلمي قحبيش لـ»الشعب« أهمية هذه التظاهرة يف 
تثمني املخزون الجهوي يف الوالية من املأكوالت وتسجيلها يف قامئة الرتاث املادي والالمادي وتوثيقها 
وحامية منتوجاتها ومكوناتها، وهذا ما يجعل من سمك الرشكاو مثل أنواع أخرى من األسامك يف جهات 

اخرى ضمن دائرة اهتامم املواطن واملسؤول عىل حّد سواء.
وتحدث املندوب الجهوي للثقافة بالجهة شكري التلييل عن أهمية الخصوصيات للتظاهرات الثقافية 
لكل جهة ومثّن البادرة التي تقدمت بها جمعية فن الطهي وقدم عدة مقرتحات لتثمني الرتاث بالجهة 
مع القدرة عىل االنفتاح عىل مقرتحات الجمعيات وتنفيذها بصورة تشاركية، وأمنت باملناسبة مجموعة 
طنبورة للرقص والتمثيل مشاهد بعنوان »عروس البحر« تحايك مراحل صيد سمك الرشكاو وتحويله اىل 

مأكوالت لذيذة ذات منافع متعددة.
بداية القرن العرشين

قدم عميد املصورين عمر عبادة حرز الله معرض »املنستري يف الذاكرة« وهو الذي يحتفظ يف متحفه 
الخاص بصور فوتوغرافية تعود اىل سنوات ما بني 1910 و1950 ومنها انتقى أهمها والتي تخلد عدة 
مواقع لساحل املنستري ومنها القراعية ومصنع النت والجزر القريبة من الشاطئ مام ساهم يف إحياء 
ذكريات زوار املهرجان من أبناء املدينة وضيوفها وناقش رئيس فرع اتحاد املصورين العرب بتونس 
عمر عبادة معهم اهمية الصورة يف الحفاظ عىل ذاكرة املدينة ومواقعها، مع استعداده للمساهمة يف 

التظاهرات املهتمة بالصورة كتأريخ للحظة.
وقّدم نادي االطفال باملنستري املدينة ومن خالل انشطة أبنائه من التالميذ عدة لوحات تجسم صيد 
الرشكاو مع انشطة موازية لعدد من الورشات ومنها ورشة االعالم واذاعة الواب طور االنجاز، واجتهد 
التلميذ الحبيب الزرايف يف رسم صور ومالمح ووجوه املارة ضمن فن »البورتريه« الذي يبدع فيه منذ 
فرقة  حضور  وتأمني  الوالية،  معتمديات  مبختلف  الرياضية  النوادي  النشطة  استعراض  مع  سنوات، 
الفنون الشعبية التي تفاعل مع عزفها ورقص عنارصها السياح ممن مروا يومها مبارينا املنستري ومن 

املقيمني بفضاءاتها السياحية املختلفة.
* مبارك 

بنزرت

جلسة مهمة ترصد واقع وآفاق السياحة
بدعوة من السيد عفيف كشك الرئيس املدير العام لنزل مرفه بنزرت كان 
لرجال الصحافة الجهوية والوطنية حوار صحفي حول واقع وآفاق السياحة 

بوالية بنزرت اثناء مأدبة غداء بالنزل أقيمت عىل رشفهم. 
شعر وسفر 

باملركب  الفنون  احتضنها رواق  األدبيةالتي  األمسية  شعر وسفر هو عنوان 
بني  بالرشاكة   2022 3 جوان  الجمعة  ببنزرت عشية  ادريس  الشيخ  الثقايف 
منية  االستاذة  افتتحتها  ببنزرت  األحرار  الكتاب  ورابطة  الثقايف  املركب 
للرابطة األستاذة هادية  العامة  الكاتبة  الرابطة ونشطتها  بيبان رئيسة  قارة 

الجنادي.
مهرجان نكهات البحر 

للمرفه  العام  املدير  الرئيس  كشك  عفيف  السيد  قّدم  بنزرت  مرفه  بنزل 
وتقدم  بجمعيتها  لتعرف  بالدي  نكهة  رئيسة جمعية  لطيفة خريي  السيدة 
السيد عصام القابيس رئيس جمعية بنزرت لنكهة بالدي الذي سيقع افتتاحه 

قريبا.           
معرض لطفي املاجري 

من  بداية  ببنزرت  ادريس  الشيخ  الثقايف  باملركب  الكربى  القاعة  يف  ينتظم 
السبت 4 جوان 2022 افتتاح املعرض التشكييل للرسام لطفي املاجري عنوانه 

 Coup de pinceau à ma manière
الفقيد الصادق باألخوة 

مساء السبت 4 جوان 2022 بإرشاف رئيس شيخ مدينة بنزرت الكربى األستاذ 
كامل بن عامرة شهدت قاعة رشيد الرتاس الكربى بقرص البلدية احياء الذكرى 
السنوية األوىل لوفاة الفقيد الصادق باألخوة الرئيس السابق لبلدية بنزرت.
                                   *  عبد الفتاح الغريب

معز وآمنة يجمعان أهل الكلمة
 من الشرق والغرب 

ماجد  معز  واملرتجم  الشاعر  يستعّد 
املهرجان  من  الثامنة  الدورة  لتنظيم 
الدويل للشعر بضاحية سيدي بوسعيد 
املوزونة  الكلمة  عشاق  يلتقي  حيث 
عىل  اللغات  بكل  النرث  قصيدة  وأهل 
الفضاءات  يف  الشعري  اإللقاء  درب 
هذا  وبني  العالية،  واملقهى  الثقافية 
من  الشعراء  يتداول  وذاك  الفضاء 

الرشق والغرب يف أمر الكلمة حديثها وقدميها مع بحث أفق التعاون وتبادل املواقف من الشعر والشعراء.
وهذا  مختلفة  ومدارسهم  متنوعة  الشعراء  اهتاممات  أن  لـ»الشعب«  ماجد  معز  الثامنة  الدورة  مدير  أكد 
الصادقة ولزوار  الكلمة  القراءات يف مهرجان مفتوح ألهل  التصور سينعكس إيجابا عىل محتوى  االختالف يف 
املنطقة السياحية سيدي بوسعيد وذلك بني 16 و19 جوان الجاري ومن املنتظر أن تكون هذه الدورة مجّددة 
وتعمل عىل دفع التناغم بني أجيال الشعراء، مع البحث عن أفق للرتجمة والتواصل بني األجيال. ومن ضيوف 
هذه الدورة الثامنة نذكر من تونس محمد الغزي وآدم فتحي وسنية املدوري ومحمد العريب وسامي الذيبي 
وجميل عاممي ورضوان العجرودي وصربي الرحموين ليتواصل هؤالء الشعراء مع اآلخرين من الضيوف العرب 

ومنهم الشاعر رشبل داغر من لبنان وزهري أبو شايب من األردن وأحمد عبد الحسني من العراق.
أنطولوجيا الشعر السعودي

تتميز االستضافات بحضور سعودي استثنايئ مبناسبة صدور أنطولوجيا الشعر السعودي املرتجم اىل الفرنسية 
ومن الشعراء السعوديني الذين أكدوا حضورهم نذكر أحمد املال وغسان الخنيزي ومحمد الحرز، ومن اإلمارات 
العربية املتحدة نذكر الحضور املرتقب للشاعر عادل خزام ومن الكويت هاشمي املهني وسامر أبو هوش من 
فلسطني وزياد عبد الله من سوريا وحسن نجمي من اململكة املغربية. هؤالء وآخرون سيشاركون يف االمسيات 

والجلسات النقدية وتقديم الدواوين الشعرية الجديدة. 
وسينتظم تقديم الدواوين الشعرية بالتوازي مع سوق الشعر وهي فقرة جديدة من فقرات املهرجان ترشف 
عليها اإلعالمية املتميزة آمنة الوزير وهي املرشفة عىل ملف التواصل واالتصال بهذا املهرجان. وسوق الشعر 
النرش  املهرجان ودور  القراء وضيوف  الوصل بني  املديرة حبال  الهيئة  العالية وتربط خالله  املقهى  ينتظم يف 

التونسية والعربية واالجنبية مع تخفيضات مهّمة عىل دواوين الشعراء الحارضين.
 

* ناجح

 فرع قفصة التحاد الكتّاب

غاب التجديد ومعه تواصل التسيري الفردي
غريب أمر فرع قفصة التحاد الكتّاب التّونسيّني، ذلك أنّه مل يتجّدد منذ 2019 وظّل وبقي يعمل ضّد الرشعيّة القانونيّة وقانون الجمعيّات، كام أّن تجديده كان يجب 
أن يتّم قبل انطالق تجديد املؤمتر الوطني لالتحاد الّذي وقع يف 19 مارس من الّسنة الجارية مبدينة املنستري. وفرع قفصة هذا رغم عدم تزكية من رئيس االتّحاد 
الوطني ظّل يعمل خارج الزّمن القانوين ويلقى رئيسه دعام ماليّا ومساندة أدبيّة ومعنويّة، وهو يقوم بأنشطة جوفاء ومتواترة ورئيسه يف خرق متواصل لقانون 
الجمعيّات، فهو يحصل عىل دعم سخّي من املندوبية الجهويّة للثقافة بقفصة وبعض املؤسسات األخرى الصناعيّة ومن ِقبَِل الهيئة الوطنيّة التّحاد الكتّاب، وهو يربمج 
األنشطة دون إعالم أعضاء الفرع الّذين استامل مع عدم قيامه بجلسات بالهيئة وال ميسك يف ذلك وثائق كتابيّة تدّون يف سجالّت خالل محارض جلسات قانونيّة بعد 
نقاش مع األعضاء وإمضاءات بعد االتّفاق عىل كّل الفعاليّات. وقد سطا كذلك عىل نشاط يل شخصيّا يف ندوة ألدب الطّفل قمت بإقامتها يف دورتها األوىل ليجّسمها 
ثانية هو ومن بقي من األعضاء املوالني، وقد أعلمنا مندوب الثقافة بقفصة املتخيّل والجديد يف مناسبات ثالث وأعلمنا الهيكل الوطني التحاد الكتّاب بتونس وطلبنا 
تجديد هذا الفرع ومحاسبة رئيسيْه عن هذا الخرق لرتاتيب الّنظام الّداخيل لالتحاد وإلخالالت التسيري ولكن التّفاعل مع هذه الطلبات مل تحصل يف تجاوز لكّل 
الهيكل والتّرشيعات واإلجراءات الجاري بها العمل. فرأينا رفع ذلك عن طريق جريدة »الشعب« حتى يكون لترصّفات هذا الرّئيس حّد وكبح جامح تعّنته واإلذن 
رسيعا بتجديد هذا الهيكل قريبا ومحاسبته من ِقبَِل املنخرطني بهذا الفرع ووضع حّد له وتغيريه خدمة للكتّاب الرّشفاء واملبدعني الخلّص وتعميقا للثقافة الوطنيّة 

الجاّدة ومسرّييها الوطنيني.

*نائب رئيس فرع قفصة التحاد الكّتاب التونسيني

* املنصف الحميدي

الصالون الدولي للشريط املرسوم بتازركة
تنظم جمعية حلقة أحباء الصورة الدورة 25 للصالون الدويل للرشيط املرسوم بتارزكة 

من 9 إىل 14 أوت 2022. وسيكون عّشاق الفن التاسع عىل موعد مع برمجة ثرية 

ومتنوعة من معارض وورشات وعروض مختلفة وسهرات تنشيطية وغريها.

ونأمل من شباب تازركة وأهلها العمل عىل إنجاح فعاليات هذا الصالون العريق كام 

كان عهد األب الروحي للصالون املرحوم الناشط النقايب والثقايف أبو السعود املسعدي. 

كام نرجو من وزارة الثقافة ومندوبيتها بنابل وكل األطراف تقديم الدعم الالزم لهيئة 

التنظيم الحالية بقيادة الشاب وسام املزوغي.
* أبو جرير 

مهرجان الشعر بسيدي بوسعيد:
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املهرجان السينامئي الدويل ياسمني احلاممات

هذا ويف الفرتة من يوم السبت 4 اىل غاية السبت 11 جوان تنتظم 
أنشطة دورة التأسيس للمهرجان السيناميئ الدويل ياسمني الحاممات 
وذلك يف ياسمني الحاممات ويدير الفعالية املخرج السيناميئ مختار 
املعني  املهرجان  لهذا  االعداد  عىل  لسنوات  عمل  الذي  العجيمي 
بالسينام مع مجمع السلم يف تجربة لها من الخصوصية من حيث 
املحتوى واألهداف حيث جوائز »الرشاع الذهبي« للمتوجني يف كل 
من الفيلم الروايئ الطويل والوثائقي الطويل والفيلم الروايئ القصري.. 
املهرجان  القصرية خصص  الروائية  لألفالم  الدولية  املسابقة  وبشأن 
الدويل ياسمني الحاممات مسابقته لألفالم القصرية لـ 12 عمل سيناميئ 
ميثلون عرشة دول وهي رصبيا، مقدونيا، إيطاليا، السينغال، تركيا، 
الجزائر وتونس... يف 22 دقيقة تدور أحداث  إيران، سوريا، مرص، 
قراصالن  للمخرج رسحات   »THE CRIMINALS« الرتيك  الفيلم 
الفيلم املرصي »ستارش« )ومدته 14.55’( يسجل حضوره يف مسابقة 
الحاممات  ياسمني  الدويل  السيناميئ  للمهرجان  القصري  الروايئ 
وهوالعمل، الذي منح مخرجه سامح عالء لقب أول مخرج مرصي 
يفور بالسعفة الذهبية للمسابقة الرسمية ملهرجان كان السيناميئ.. 
وسجلت تونس حضورها عرب أربعة أفالم من بني 12 عمل، يتنافس 
عىل الرشاع الذهبي ألفضل فيلم روايئ قصري يف املهرجان السيناميئ 
الدويل ياسمني الحاممات وفيلم »سقالة« للمخرج بالل بايل والذي 
كان عرضه العاملي األول يف مهرجان الجونة السيناميئ 2021. هذا 
يوم  الحاممات  ياسمني  الدويل  السيناميئ  املهرجان  عقد  أن  وسبق 
االثنني 16 ماي 2022 الندوة الصحفية لدورته التأسيسية باملدينة 

وذلك   )2022 جوان   11 إىل   4 )من  الحاممات  ياسمني  املتوسطية 
بحضور عدد من ممثيل وسائل االعالم وتقاسم كل من السيد مختار 
العجيمي املدير العام للمهرجان السيناميئ الدويل ياسمني الحاممات 
عن  االعالن  »السلم«  ملجمع  العام  املدير  ميعاوي  عيل  والسيد 
تفاصيل هذه املبادرة الثقافية واملالمح األوىل ملولود سيناميئ جديد، 
العجيمي  مختار  وأكد  والدولية..  التونسية  الفنية  الخارطة  سيرثي 
بياسمني  دويل  سيناميئ  مهرجان  تنظيم  فكرة  عىل  االشتغال  أن 
الحاممات أخد سنتني من التعاون مع مجمع »السلم« معلنا يف ذات 
التصور  املهرجان.. خصوصية  السياق عن جانب كبري من خيارات 
السيناميئ  للمهرجان  العام  املدير  حديث  يف  األهم  النقطة  كانت 
جوائزه  يخصص  املهرجان  وأن  خاصة  الحاممات  ياسمني  الدويل 
)فئة  الكربى  الدولية  املهرجانات  يف  املشاركة  أو  املتوجة  لألفالم 
املتفردة،  الفنية  الرؤية  العجيمي  مختار  واعترب  »ب«(.  وفئة  »أ« 
وكذلك جامليات الصورة والطرح اإلنساين هي املقاييس األساسية يف 
اختيار األفالم املشاركة يف املهرجان داعام يف خياراته صانعي األفالم 
والتكوين  كالس«  »املاسرت  فعاليات  عرب  السينام  وطلبة  الشباب 
السيناميئ ملحبي الفن السابع وتشكل األفالم املتوجة وذات الصيت 
الفني الدويل مع فعاليات الدروس املتخصصة )املاسرت كالس( قوام 
املهرجان السيناميئ الدويل ياسمني الحاممات وأسسه الداعمة ملخترب 
ثقايف إبداعي يدفع الحراك السيناميئ التونيس ويعكس الرثاء والتنوع 
واالنفتاح عىل العامل ..هذه الفلسفة الفنية اختارت »الرشاع الذهبي 

والوثائقي  الطويل  )الروايئ  الثالث  للفائزين يف مسابقاتها  » جائزة 
الطويل والفيلم الروايئ القصري(، وهو خيار له مرجعيته الحضارية، 
واالكتشاف  املغامرة  وروح  القرطاجي  للرشاع  يحيلنا  فالتصميم 
هي عني عىل سينام تفكر ومتتع.. »الرشاع« سيكون ذهبيا ورشفيا 
ألوان  تيضء  فيام  والدولية  التونسية  السينام  صناع  من  للمكرمني 
الحاممات املعلقة الرسمية للمهرجان واملستلهمة من لوحة الفنان 
التشكييل األملاين بول كْيل.. من جهته، أكد السيد عيل ميعاوي املدير 
العام ملجمع »السلم« بياسمني الحاممات عىل أهمية الثقافة يف رؤية 
رافدا  باعتبارها  الحاممات  الياسمني  املتوسطية«  »املدينة  مؤسيس 
التظاهرات  دعم  وأن  السياحة  تطوير  يساهم يف  وتنمويا  حضاريا 
الفنية والثقافية واجب الخواص واملستثمرين التونسيني تجاه البالد 
ويف هذا السياق يأيت دعم مجمع »السلم« مرشوع الفنان املختار 
العجيمي املدير العام للمهرجان الدويل ياسمني الحاممات..الدورة 
التأسيسية للمهرجان الدويل ياسمني الحاممات من 4 إىل 11 جوان 
2022 تستقبل 76 فيلام ميثلون 21 بلدا منها لبنان، مرص، الجزائر، 
العراق، ايران، الصني، تركيا، سوريا، مقدونيا، فنزويال، روسيا وبولونيا 
ويتنافس يف خانة املسابقات الرسمية للمهرجان 30 فيلام من بينهم 
12 فيلم روايئ طويل، 6 أفالم وثائقية طويلة و12 فيلم روايئ قصري. 
والبلدان يف  والثقافات  السينامءات  عديد  من  وأفالم  كربى  فعالية 
ياسمني الحاممات حيث السينام كاطار حاضن لالختالف والتأويل 

وجامليات الصورة والحوار الثقايف.

* شمس الدين العوين
فعاليات سينامئية وثقافية فنية متعددة منها التكرميات حيث تم تكريم 
خالل  ذلك  عمر  بن  رؤوف  التونيس  واملمثل  علوي  ليىل  املرصية  املمثلة 
احتفالية كربى مبثابة االفتتاح وذلك بارشاف وزيرة الشؤون الثقافية ..وقد 
»..شهدت املدينة املتوسطية ياسمني الحاممات يوم 5 جوان 2022 عرض 
إطار  يف  وذلك  علوي  ليىل  بطلته  بحضور  شاهني  ليوسف  »املصري«  فيلم 
تكريم املهرجان السيناميئ الدويل ياسمني الحاممات للنجمة املرصية صاحبة 
مخرجي  كبار  مع  علوي  ليىل  تعاملت  فقد  واملتنوع  الرثي  الفني  الرصيد 
السينام املرصية عىل غرار يرسي نرص الله )املاء والخرضة والوجه الحسن(، 
محمد خان )خرج ومل يعد(، حسني كامل )اه يا بلد اه(، رأفت امليهي )يا 
سعد  حلوة(،  تطلع  صورة  )اضحك  عرفة  رشيف  تفاحة(،  غرامي،  يا  دنيا 
الهنداوي )ألوان السام السبعة( ويعترب فيلم »املصري« ليوسف شاهني من 

العالمات يف مسريتها... 

* حسني عبد الرحيم
بانتهاء  تحس  عندما  أيامها..  تتذكر  النها  ببطء  االفيال  »متيش 

أجلها تتجمع لتموت معا« )فريدريكو فيليني(... رمبا هكذا هم 

األفراد واملجتمعات واألنظمة تتذكر قرب النهاية..املرسحية ذاكرة 

دون ألف والم وهي املعروضة منذ شهور وكان عرضها الحايل عىل 

مزدوج  ُركح  عىل  ثاليث  الثقافة..  مبدينة  الشبان  املبدعني  مرسح 

تتذكر  املرأة  الواقع..  حول  للتذكر  الواقع  من  ننتقل  يك  الستارة 

اغتصابها وهي سامحت ولكنها مل تنَس والرجل يتذكر تعذيبه وهم 

مل يسامح ومل ينَس والطبيب ينىس… الثاليث يشكل املجتمع الذي 

عليه أن يتذكر عرشية معّقدة بدأت بصياغة دستور يحتوي كل 

العبارات الجميلة واملؤثرة عن الحقوق مبختلف تنويعاتها ولكنه 

. الجميع خارسون أفرادا ومجتمعني  مل توجد عىل أرض الواقع قَطُّ

يف ما يشبه املجتمع وهو )املجتمع( وهم )الناس( يف انحدارهم 

األكيد يتذكرون ما حدث بال امل بل فقط من باب تداعي األشياء 

الذاكرة ليس محاولة  الرحيل املرتقب والوشيك. اإلبحار إىل  قبل 

لو توفرت  اعتيادي الستدعاء الحرسة ورمبا  أمر  للمداواة بل هو 

الظروف املناسبة لطلب املغفرة والصفح.

املرسحية من إنتاج 2020 وكان عرضها األخري يف مايو 2022 عىل 

اإلعالن  ينقصه  كان  والذي  األوبرا  بدار  الشباب  املبدعني  مرسح 

الكايف مام متخض عنه حضور جامهريي محتشم ورغم هذا أجاد 

الجمهور  لهم  صفق  والذين  املعقدة  أدوارهم  أداء  يف  املمثلون 

الحارض الصغري العدد.

إعادة رواية ما حدث عىل الصعيدين الشخيص واملجتمعي ليس 

املنال ورمبا يكون فقط ممكنا  بعيد  الذي هو  بغرض االستشفاء 

بعد زوال كثري من آثار املايض املختلطة بنا واملعّوقة لرؤية الحياة 

تتطلب  الذهنية ورمبا قد  للحالة  الواقعية وعنارص هي مشّوشة 

وضوح الرؤية رحيل مجرمي وأبطال وضحايا املرحلة إىل النسيان 

أو  أمل  وصيحات  ذهنية  شورشة  ودون  بوضوح  التذكر  ميكننا  يك 

مثلها  آالف  فهناك  تعريف  دون  ذاكرة  هذه   . تشفٍّ أو  إعجاب 

الحدث  يف  أصحابها  مواقع  اختالف  مبقدار  ومتحاربة  متناقضة 

ومشّجعة  للبعض  مدمرة  تبدو  التي  آثاره  وبقيت  جرى  الذي 

لآلخرين وتخلق هذا االضطراب.

الرّكح لقطاعني زمنني كان حالّ  لتفصل  استخدام ستارة شفافة 

ممتازا وبسيط وسمح بالتداخل بني األزمنة بسالسة ويرُس ودون 

تغيري الديكور. كام 

حقيبة  استخدام 

مختلطة  مالبس 

بها األزياء النسوية 

هو  والرجولية 

تعبريا  كان  اآلخر 

االلتباس  عن 

تقييم  يف  الحاصل 

التاريخ  هذا 

والذي  املعارص 

عىل  بأثقاله  يرمي 

الحارض دون متييز.

كتابة  النص 

املمثلة املتمرسة صباح بوزويتة التي قامت بدور )كنزا( عن نص 

»العذراء واملوت« لـ»اربيل دورفامن« وأخرجها سليم الصنهاجي 

وقام بالتمثيل إىل جانب صباح بوزويتة كل من عالء الدين أيوب 

ورضا بوقديدة. إنتاج الرتا تونس باالشرتاك مع وزارة الثقافة.

مرسحية »ذاكرة«.. دون تعريف
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مدرب شييل: 

مواجهة تونس اختبار قوي  
إدواردو  األرجنتيني  القدم،  لكرة  الشييل  منتخب  مدرب  قال 
برييزو، إن مواجهة تونس الودية غدا الجمعة ستكون »اختبارا قويا« 

بالنسبة إىل فريقه.
وسيلعب الفريقان غدا الجمعة يف كويب )اليابان( يف إطار جولة 
منتخب تشييل اآلسيوية التي خرس فيها أمام كوريا الجنوبية بهدفني.

وكانت هذه أول مباراة لبرييزو يقود فيها منتخب »ال روخا«.
منافس  أمام  إلينا  بالنسبة  قويا  اختبارا  »سيكون  املدرب  وقال 
نجح يف التأهل إىل املونديال«. وأعرب برييزو عن أمله يف أن ينجح 
أو  الكرة  استعادة  يف  سواء  للعب  فكرة  أفضل  »تطوير  يف  فريقه 

تدويرها«.

اسامعيل الغريب ينضم رسميا 
إىل املنتخب اإلسباين  

سان  باريس  فريق  يف  الناشط  الغريب  اسامعيل  الالعب  انضم 
جرمان الفرنيس اىل املنتخب اإلسباين ألقل من 18 سنة للمشاركة يف 
دورة العاب البحر املتوسط يف وهران الجزائرية والتي ستنطلق يوم 

25 جوان الحايل.
ويعّد الغريب واحدا من أبرز املواهب الصاعدة يف فريق باريس 
أجل  من  تونيس  إسباين  فرنيس  محّل رصاع  كان  وقد  جرمان  سان 

متثيل منتخب أحد هذه البلدان.
ويذكر أن الالعب اسامعيل الغريب ولد يف فرنسا من أم اسبانية 
 4 يف  سنة   18 من  ألقل  الفرنيس  املنتخب  مثل  وقد  تونيس،  وأب 

مناسبات.

ملاذا لم تتساءل الودادية عن غياب املدربني 
  عن الدورة التكوينية باملغرب!؟

التكوينية  الدورة  املغربية  باملعمورة  الخامس  محمد  مبركز  تتواصل 
التي ينظمها االتحاد اإلفريقي لكرة القدم للحصول عىل شهادة التدريب 
العزيز  وعبد  عموتة  الحسني  وهم:  مدربا   23 مبشاركة  برو  »كاف« 
العامري والزايك بادو ومحمد أمني بنهاشم وحسن بنعبيشة وعبد املالك 
العزيز ومصطفى الحداوي وامحمد فاخر ومنري الجعواين وعبد اللطيف 
جريندو وهشام الدميعي ووليد الركرايك وفؤاد الصحايب وعبد االله صابر 
وطارق السكتيوي وجامل سالمي وعبد الرحيم طاليب ورشيد الطاويس 
مدرب  موسيامين  بيتسو  إفريقي  الجنوب  إىل  باإلضافة  فرتوت  ويوسف 
بركان. وغابت  نهضة  إبينغي مدرب  فلورون  والكونغويل  األهيل املرصي 
بدايتها،  قبل  معلول  نبيل  اسم  ورود  رغم  الدورة  عن  التونسية  األسامء 
وباتت شهادة »برو« مطلوبة للتدريب يف عديد البطوالت كام أن االتحاد 
اإلفريقي فرض نظاما خاصا يف مسابقات األندية من خالل تحديد رشط 
حصول املدرب األول عىل هذه الشهادة أو الكاف »أ«. وأصبحت اإلدارة 
الفنية الوطنية مطالبة بالتحرك للمحافظة عىل حقوق املدربني التونسيني.

* عمر

تسقط  فقد  الساحيل عىل كف عفريت  النجم  باتت هيئة 
التطورات  مع  الغية خصوصا  يجعلها  مبا  القانونية  الصفة  عنها 
آخر  وتشري  اإلداري.  املستوى  عىل  الفريق  يعرفها  التي  األخرية 
قيس  الرسمي  والناطق  املديرة  الهيئة  عضو  أن  إىل  األخبار 
ثالث  ليصبح  الهيئة  من  رسميا  باستقالته  تقدم   قد  أحمد  بن 
املستقيلني بعد أمني الرايس وتوفيق الزهروين. وبات مصري بقاء 
ماهر القروي رئيسا رشعيًّا لفريق جوهرة الساحل مرتبطا بعدم 
من  الستقالته  عثامن  بن  كامل  قامئته  يف  األخري  العضو  تقديم 
منصبه فيام تؤكد بعض املصادر أنه ينوي فعال وضع حّد ملهامه 

يف الفريق.
القروي  ماهر  للرئيس  غياب  يف  األزمات  هذه  كل  تحدث 
الذي كان يف الفرتة األخرية خارج تونس ألسباب مهنية جعلت 
غيابه يكون أكرث من ملموس يف املباريات األخرية لليتوال األمر 

الذي أثار تساؤالت عديدة يف صفوف األنصار.
الزهروين أن يعمل يف فريق إمارايت عىل خدمة  ولنئ اختار 
انفراد  نتيجة  انسحبا  أحمد  وبن  الرايس  فإن  الساحيل  النجم 

رئيس النادي ماهر 
باتخاذ  القروي 
قيادة  يف  القرار 
بات  إذ  الفريق 
املكلف  الرجل 
من  األمور  بكافة 
وإدارة  تنظيم 
الفروع وغريها من 

التفاصيل الدقيقة مقابل تجاهل وتحجيم أدوار معاونيه.
أضحى الوضع يف فريق جوهرة الساحل منذرا بالخطر ذلك 
أن سقوط هيئة ماهر القروي سيدخل الفريق يف مرحلة جديدة 
من الفراغ اإلداري ليكون قرار إنهاء حقبة الرئيس السابق رضا 
فيه  وقعت  الذي  الكبري  الخطأ  الشاكلة  تلك  عىل  الدين  رشف 
الطريقة..  بتلك  القروي  النادي عند سامحها بدخول  كل عائلة 

للمتابعة...
* ع/ع

النجم الساحيل   

هل يقدر بن عثامن عىل الصمود؟

أعلن رئيس امللعب التونيس نور الدين بن بريك يف أعقاب انسحاب فريقه من سباق الكأس أن قراره كان عىل ضوء املباراة التي 
تيقن من خاللها أن املدرب لطفي القادري ليس الرجل األنسب للمرحلة املقبلة عىل حد تقديره، وذلك بعد أن نجح فريق باردو يف 

العودة إىل مصاف الرابطة األوىل. 
رد العب امللعب التونيس كريم العوايض عىل رئيس فريقه الذي نعت بعض الالعبني بـ»املرتزقة« فقال إنه إكبار لعراقة الفريق 
األحمر واألخرض وجامهريه العريضة وكباراته فإنه يتحفظ عن الخوض يف عديد املسائل، مشددا عىل أنه مل يدخر جهدا لخدمة البقالوة 

وإعادتها إىل مكانها بالرابطة األوىل كغريه من زمالئه رغم صعوبة املهمة. 
* محسن

امللعب التونيس  

بني بن بريك والعوايض »يا سالّك الواحلني«!
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مل متّر الجولة الختامية من مرحلة »البالي آوت » دون أن تخلق جدال 
كبريا بحكم السيناريو الذي عرفته مقابلة الرتجي الجرجييس وأمل حامم 
سوسة اللذين كانا يف طريقهام للنزول إىل الرابطة الثانية قبل أن يسّجل 
وأهدى  املعطيات  قلب جميع  الدقيقة 90+10  يف  مصعب سايس هدفا 
فريقه بطاقة البقاء ضمن النخبة لكنه فتح باب التأويالت بخصوص وجود 
من خالل  امللف  »تدويل«  يقرر  الجامعي  املكتب  تالعب جعلت  شبهة 
مراسلة لجان التأديب واألخالقيات والتحكيم باالتحاد الدويل لكرة القدم 
إلعالمها بالحيثيات واستشارتها حول القرارات الواجب اتخاذها كام أحالت 
فضال  لوائها  تحت  تنضوي  التي  األخالقيات  لجنة  أنظار  عىل  املوضوع 
لإلدالء  الرسميني  جميع  الجامعة  واستدعت  العمومية،  النيابة  إعالم  عن 

بشهاداتهم عرب التقارير الرسمية.
ولعل الالفت للنظر هو عدم االكتفاء بإحالة امللف عىل أنظار الهياكل 
االتحاد  ذمة  عىل  وضعه  بل  مامثلة  قضايا  يف  الحال  كان  مثلام  املحلية 
الدويل لكرة القدم لتنأى الجامعة بنفسها عن االحراج الذي وضعت نفسها 
التي  الخطرية  امللفات  فيه خالل مناسبات سابقة عندما تجاهلت عديد 
لّوثت سمعة كرة القدم التونسية ووضعتها يف أدراج الرفوف ومنها قضية 

التالعب يف املباريات يف الرابطة الثانية والتي هزّت الشارع الريايض
وقد يكون لدخول »الفيفا« عىل الخط عواقب وخيمة لألطراف املعنية 

بوجود تالعب يف مقابلة الرتجي الجرجييس وأمل حامم سوسة ذلك أن قامئة 
النازلني قد تتوسع بإعتبار أن االتحاد الدويل لن يرىض بلعب دور ثانوي يف 
املوضوع كام أن الجامعة ال تريد فتح جبهة معارضة جديدة خاصة وأن 
النزول سيدّعم موقف مناويئ  الجولة األخرية من مرحلة تفادي  سيناريو 
وديع الجريء الذين يرتصدون أخطاءه وبالتايل أصبح املكتب الجامعي يف 

موقف صعب طاملا أن سياسة الرتضيات مل تعد تجدي نفعا.
القرار  يكون  قد  القدم،  لكرة  التونسية  للجامعة  األخري  البالغ  وبعد 
القادم واملنتظرتعليق النتيجة الحاصلة عىل امليدان اىل حني البّت يف امللف 
رغم أنه قد يأخذ حيزا زمنيا كبريا من البحث والتمحيص، وتحتاج القضية 

إىل إرادة حقيقية للقطع مع التجاوزات املسيئة ملبادئ التنافس النزيه.
وسينضاف ملف مقابلة ترجي الجنوب وأمل حامم سوسة إىل سلسلة 
من القضايا التي متّس من سمعة كرة القدم التونسية خاصة وأن الشبهات 
أصبحت تحيط بعديد املباريات يف غياب النقل التلفزي اذ مل تخل الجولة 
األخرية من املرحلة األوىل من تراخ ملحوظ لعديد الفرق التي نجحت يف 

تأمني بقائها أو ضمنت العبور إىل »البالي أوف« يف غياب الردع.
وال ميكن تلخيص الفوىض التي أصبحت سائدة يف كرة القدم التونسية 
يف مباراة واحدة أو أطراف معينة بحكم أن الصورة كانت واضحة بل إن 
دون  امللفات  جميع  مع  التعامل  يف  بالجدية  مطالب  الجامعي  املكتب 

النظر إىل مدى تأثري املورطني أو 
القسوة عىل »الحلقة األضعف« 
تجاوزات  عن  التغايض  مقابل 
جانب  من  حصلت  أخطر 
الشعور  ليكون  أطراف ترضرت 
يف  ومساهام  سائدا  بالضيم 
والتي  جرجيس  ملعب  مهزلة 
كانت من أسبابها تعرض ترجي 
يف  الئقة  غري  ملعاملة  الجنوب 
مسؤوليه  حسب  املتلوي  لقاء 
العبني  خسارة  عنها  وانجرت 
الرتجي  مقابلة  ودقّت  مهمني. 
سوسة  حامم  وأمل  الجرجييس 

من  املتبقية  الجوالت  تجاوزات يف  امكانية حصول  الخطر حول  نواقيس 
باللقب تحّددت وبالتايل  املعنية  الفرق  أن بعض  بإعتبار  التتويج  مرحلة 
لتأمني سري  الالزمة  االحتياطات  واتخاذ  املطلوبة  املصداقية  إضفاء  وجب 

املباريات وقيادتها إىل بر األمان.
* محمد

 هل يمكن »تدويل« القضية؟بعد فضيحة ملعب جرجيس:

الجلسة العامة للشبيبة القريوانيّة   
أصدرت الهيئة املديرة للشبيبة الرياضية القريوانية بالغا دعت فيه كافة املنخرطني لحضور 
بدار   2022 جويلية   8 الجمعة  يوم  ستعقد  والتي  االستثنائية  االنتخابية  العامة  الجلسة  أشغال 

الثقافة بالقريوان بداية من الساعة السادسة مساء. 
التقريرين األديب واملايل وتعيني مراقب  ويتضمن برنامج عمل هذه الجلسة مناقشة وتالوة 

الحسابات للمدة النيابية القادمة، باالضافة اىل انتخاب الهيئة املديرة.

الجلسة العامة ألوملبيك سيدي بوزيد   
يوم 22 جوان

الرابطة  بطولة  اىل  جديد  من  العائد  بوزيد   سيدي  ألوملبيك  املديرة  الهيئة  أصدرت 
املحرتفة األوىل، يوم الثالثاء 07 جوان بالغا أعلنت من خالله عن موعد عقد الجلسة 

العامة التقيمية للفريق.
وستدور الجلسة يوم 22 جوان الحايل بداية من الساعة 18 بقاعة االجتامعات باملركب 

الشبايب 17 ديسمرب، وسيتم خالل هذه الجلسة تالوة التقريرين األديب واملايل.

أي لدغة أصابت ودادية املدربني؟
تبعا للحملة التي بدأ يتعرض لها املدرب الوطني جالل القادري يف بعض وسائل االعالم 
القنوات  ببعض  واملحللني  السابقني  املدربني  من  البعض  طرف  من  واملسموعة  املرئية 
العربية وحتى من بعض الزمالء املدربني ،لغاية النقد والتشكيك وإحباط العزائم اضافة 
يف  البلبلة  وإدخال  الفني  االطار  عمل  التشويش عىل  إىل  تهدف  التي  االخبار  نرش  اىل 
صفوف املنتخب، فإن هيئة ودادية املدربني التونسيني لكرة القدم تعرب عن استنكارها 
وامتعاضها واسفها الشديد ملا يحدث وتشجب مثل هذه املامرسات التي من شأنها أن 
تؤثر سلبا عىل عمل االطار الفني والالعبني وتشوش عىل املنتخب يف هذه الفرتة الحساسة 

من التحضريات للمسابقات االفريقية والدولية.
الشأن  يف  واملتدخلني  املدربني  للزمالء  الهادفة   لالراء  الكامل  احرتامنا  عىل  نؤكد  وإذ 
العليا  املصلحة  القيمة وحرصهم عىل  البناء ومالحظاتهم  الكروي من محللني ونقدهم 
للمنتخب  فإننا نجدد مساندتنا املطلقة للمدرب الوطني التونيس جالل القادري، الذي 
التونيس،  املدرب  عىل  التعويل  عىل  بدوره  دأب  والذي  الجامعي  املكتب  بثقة  يحيض 
ونتمنى له التوفيق والنجاح صحبة االطار الفني املساعد كام ندعوا الجميع اىل الوقوف 
االهداف  لتحقيق  االستحقاقات،  لقادم  وتشجيعه  ودعمه  الوطني  املنتخب  جانب  اىل 

املرسومة وترشيف الراية الوطنية يف املسابقات القارية والدولية…
والسؤال املطروح ما مصلحة رئيس الوددية يف الدفاع عن مدرب املنتخب الوطني 
بعد مباراة بوتسوانا املهزلة وهو الذي يضطلع بخطة مستشار يف اإلدارة الوطنية 
والحال أنه كان عليه أن يكون منحازا إىل مصلحة املدربني كل مدريب تونس وليس 

جالل القادري فقط.
* عن الهيئة

حتجري السفر عىل عادل الدعداع  
أصدر قايض التحقيق األول باملكتب 40 بالقطب القضايئ ملكافحة اإلرهاب، قرارا بتحجري 

األنف عادل  الريايض بحامم  للنادي  السابق  والرئيس  النهضة  القيادي يف حركة  السفر عىل 

الدعداع.

* م/ م

استقالة اهليئة املديرة
 ملستقبل سليامن   

بتقديم  النادي  رئيس  جالد  وليد  رأسها  وعىل  سليامن  ملستقبل  املديرة  الهيئة  قررت 

الجهات  ومراسلة  الفريق  يف  االنتخابية  مدتها  نهاية  من  موسم  قبل  مهامها  من  استقالتها 

املعنية إلعالمهم باألمر.

هذا وستقوم الهيئة الحالية باالجتامع بأحباء الفريق يوم 10 جوان الجاري لرشح أسباب 

قرار االستقالة والتي هي باألساس مادية.

وكانت الهيئة راسلت كل السلط وأعلمتهم مبغادرة مقاليد التسيري منذ شهر ماي الفارط.

التاس حتكم لفائدة احتاد تطاوين يف قضية الالعب ميدوين  
قال طرف من الهيئة املديرة التحاد تطاوين ان لجنة النزاعات بالفيفا أنصفت الفريق يف القضية املرفوعة ضده من طرف ناٍد غابوين 

مطالبا مبنحة تكوين الالعب السابق لالتحاد ميدوين )450 ألف دينار(.

علام أن مداوالت القضية امتدت ألكرث من سنتني مرورا بجميع االطوار وصوال إىل التاس TAS، وقد متكن املمثل القانوين لالتحاد 

األستاذ سليم بولصنام من إقناع لجنة النزاعات ببطالن الوثائق املقدمة من طرف النادي الغابوين وصدور حكم يلزم النادي الغابوين بدفع 

مصاريف األتعاب واملحاماة لالتحاد الريايض بتطاوين )4000 فرنك سويرسي(.

* محمد
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* محمد بدران
جرائم  من  الجدد  النازيون  يقرتفه  ما  العامل  أحرار  هّز ضامئر 
املناضلني من دول  فانخرط عدد من  الفلسطيني  الشعب  يف حق 
شقيقة عربية ودولية يف صفوف الثورة الفلسطينية، ونفذوا عمليات 
بطولية استشهادية، ومنهم من استشهد واعتقل، ولن يقترص هذا 
إنسانية،  نضالية  مواقف  إىل  تعداه  بل  النوع،  هذا  عىل  النضال 
فهذه راشيل كوري أمريكية االنتامء التي تركت دراستها يف أمريكا، 
وشّدها الرحيل إىل ما يجري يف فلسطني عىل أيدي قوات االحتالل 
وفضلت  واألهل،  واألب  األم  وودعت   ،2003 عام  أفريل  شهر  يف 
أن تعيش مع املحارصين يف البيوت املّدمرة يف قطاع غزة، وتحت 
دوّي  عىل  تنام  وأن  االحتالل،  صواريخ  أسقطتها  التي  السقوف 
وقصف طائرات األباتيش ومدافع الدبابات وان ال تعيش يف املدن 
األمريكية ورفاهية الزائفة، وأن ال تنام عىل املوسيقى الهادئة، وقد 
الصحافية  البطلة  متاثل حياتها ونضالها واستشهادها مع استشهاد 
الجنسية  تحمل  التي  وهي  بإمكانها  كان  التي  عاقلة،  أبو  شريين 
األمريكية العيش الرغيد يف أمريكا مع أخيها الوحيد بعد أن فقدت 
والديها، ولكنها فضلت العيش مع إخوانها وأهلها يف فلسطني، لتنقل 
للعامل من خالل  والخرب  الصورة  الصهيوين من خالل  العدّو  جرائم 
ولتكشف وتعري  عاما  منذ 25  الجزيرة  قناة  الصحافية يف  مهنتها 
هذا  بطوالت  وتربز  الهمجّي،  سلكه  عن  العدّو  ينرشه  ما  تزوير 
الشعب وقصص معاناة أبنائه وتضحياتهم، األمر الذي أدى إىل أن 
متتد يد الغدر واإلجرام لتغتال الخرب والصورة والحقيقة، وبالعودة 
مجموعة  من  رفاقها  مع  متثل  أن  يومها  حاولت  قد  راشيل  إىل 
قدموا معها سدا يف وجه جرافات  الذين  األمريكية  السالم  محبي 
البيوت  لتوقف عملية هدم  عاليا  االحتالل، ورفعت صوتها  قوات 
السالم،  نداء  يفهم  العدّو مل  لكن  وتدمريها فوق رؤوس أصحابها، 
الطاهر وسقطت راشيل تحت جنازير  ومل ترحم جرافته جسدها 
جرافات املوت وغرست دماءها يف شواطئ رمال رفح تعانق تراب 
وإخاًء  سالما  ينبت  لعلع  بدمائها  وسقطتها  أحبته  الذي  فلسطني 
وأمنا وأخوة وتحريرا وهوى جسدها لتعلو روحها يف السامء األبدي 
نخل  فلسطني شموخ  شهداء  من  شهيدة  وشمخت  الخلود،  ودنيا 
غزة، وأقيمت لها محافل جنائزية يف املدن الفلسطينية، متاما كام 
واجهت الشهيدة البطلة شريين أبو عاقله عىل مدى سنوات مهنتها 
وصور  الصهيوين  العدّو  جرائم  عن  والصورة  الخرب  نقل  الصحفية 
قتل األطفال والنساء وهدم البيوت واغتيال املناضلني واملداهامت 
الليلية لبيوت املواطنني، وهي التي غطت بدورها جرمية الشهيدة 
املناضلة راشيل والتي مل يعرتيها تهديد القوات املحتلة وال تخىش 
الصعاب يف مالحقة جرامئه إىل أن امتدت يد الغدر فاغتالتها بدم 

بارد وعن سابق تصميم وترصد، وباغتيالها أراد العدو 
املجرم اغتيال الصورة والخرب الذي كان يخيف العدّو 
شريين  وسقطت  العاملي،  العام  الرأي  أمام  ويعّريه 
وهي   11/05/2022 يوم  جنني  مخيم  أبواب  عىل 
مسريتها  سيتابعون  مناضلني  إخوة  هناك  أن  مؤمنة 
االحتالل  جرائم  كشف  مالحقة  يف  ونضالها  ونهجها 
اإلنساين ومحبة  الشعور  يغمرها  كان  وعدوانه، كام 
أيام رمضان تعطف  بلدها حيث كانت  أبناء  ودعم 
ومل  املعوزة  الفلسطينية  األرس  بشكل رسي  وتساعد 
خريية  جمعية  ألية  العون  يد  مّد  عن  يوما  تبخل 
تفرق  ال  وكانت  الديانة  مسيحية  أنها  مع  إنسانية 
بني دين وآخر، وقد شيعتها فلسطني رسميا وشعبيا 
وبكتها عيون املحبني ودفنت يف مدينة القدس التي 
الفلسطينية  الجامهري  وودعتها  طفولتها،  شهدت 
الشهيدة  أما  الجوامع،  وآذان  الكنائس  أجراس  مع 
راشيل كوري فقد كانت تحنو عىل أطفال فلسطني 
بقطاع غزة، وتنتقل من بيت مكلوم إىل بيت مهدوم 
معاناتهم  من  وتخفف  املصابني  جرحى  وتداوي 
فكانت  الطيبة،  بكلامتها  للمظلومني  البسمة  وتعيد 
انتقلت  التي  وهي  النضال  ورفيقة  واالم  األخت 
منطقة  إىل  هادئة  منطقة  ومن  قارة  إىل  قارة  من 
متفجرة لتكون مع أختها الفلسطينية املناضلة ومع 
النضالية،  هويته  ولتحمل  البطل،  فلسطني  شعب 
يف  وشريين  راشيل  الشهيدتني  محبة  نزلت  ولقد 
قلوب الجامهري الفسلطينية بل العاملية وشيعتهام 
وجدوا  ألنهم  املحبني  عيون  وبكتهام  فلسطني 
أجل  من  املبديئ  والنضال  الصادق  الوفاء  فيهام 
كتبتا  لقد  املرشوع.  الفسلطيني  الشعب  حقوق 
بدماء رشايينهام أن شمس الحقيقة ال تغيب، وأن 
املناضلني من أجل تحرير فلسطني موجودون مهام 
والديانات،  االنتامءات  واختلفت  املسافات  بعدت 
واإلنسانية  األخوة  معنى  استشهادهام  جسد  وقد 
من  النضال  وأن  االنسان،  ألخيه  االنسان  ومحبة 
أجل الحق ال يرتبط مبذاهب وديانات وأعراق، ألن 
البرش جميعهم أبناء آدام وحواء، وأن الظلم ال يدوم 
السالم  محبي  دماء  وسيهزمه  زوال  إىل  واالحتالل 
املتمسك  الفلسطيني  الشعب  وصمود  وتضحيات 
بثوابته الوطنية مهام طال الزمن وغلت التضحيات. 

األخيرة

تنسيقية الهياكل القضائية 
تنظم ندوة صحافية

حول إعفاء القضاة: األسباب والتداعيات 
وذلك يوم الخميس 09 جوان 2022

 بداية من الساعة العارشة صباحا بنزل افريكا بتونس العاصمة.

يف بيت الحكمة
مشاكل التلوّث

وانعكاساتها على املحيط
  

 يف إطار االحتفاء باليوم العاملي للمحيط، ينظّم قسم العلوم باملجمع التونيس 
للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة« يوم الخميس 09 جوان 2022 ملتقى 

حول مشاكل التلّوث وانعكاساتها عىل املحيط وعىل الكائنات الحيّة يف تونس.

راشيل كوري وشريين أبو عاقلة


