كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد

إن االتحاد من أعظم أدوات الرقي
في هذه البالد .وهو موطن الكفاح
الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية
وإلى منح المجتمع التونسي حقَّه في
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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في جلسة عامة اليوم في برلمان الشعب

هل يمكن تجاوز االصطفاف
الفكري واإليديولوجي؟
زهير المغزاوي:

لسنا من أتباع الرئيس ومأزق املحكمة
الدستورية يصعب تجاوزه
ما تجده في الشعب فقط:

قراءة متأنية لرسالة رئيس الجمهورية إىل رئيس
مجلس النواب من حيث الشكل واملحتوى
اشتراكات

قبل شهر رمضان

 ٪50من سكان إقليم
تونس يفتقرون إىل املواد
األساسية لعيشهم

الحكومات املتعاقبة لم تَفِ
بوعودها تجاه والية قفصة
في تقرير لمنظمة العفو الدولية

انتهاك الحريات العامة
والفردية يف تونس

وزير املالية
لهذه األسباب تم
يوقع األوامر
تأجيل اإلضراب
املنظمة ألعوان
العام الجهوي يف
الجباية واملحاسبة
صفاقس

معضلة الدين الخارجي

هل تقف تونس على
عتبة اإلفالس غري املعلن؟
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التوقيع على اتفاق مشرتك بني الحكومة واالتحاد العام
التونسي للشغل حول االنطالق يف اإلصالحات املستوجبة
انعقد بقرص الحكومة بالقصبة ،موكب إمضاء بيان مشرتك بني رئيس
الحكومة السيد هشام املشييش واألمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل األخ نور الدين الطبويب ،وذلك بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد
وينص هذا البيان
عن املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغلّ .
عىل قرار بعث خمس لجان تفكري مشرتكة بهدف صياغة إطار عميل
لإلصالحات املستوجبة والتي سرتفع إىل الحكومة واالتحاد العام التونيس
للشغل وتتمثل هذه اللّجان املحدثة فيام ييل:
 لجنة إصالح املنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالةاالجتامعية
 لجنة مشرتكة تتوىل اإلصالحات الرضورية باملؤسسات العمومية حالةبحالة وتنطلق أشغالها بالسبع املؤسسات التالية:
رشكة الخطوط التونسية ورشكة الفوالذ والرشكة التونسية للشحن والرتصيف
STAMوديوان األرايض الدولية والصيدلية املركزية والرشكة التونسية
للصناعات الصيدلية  SIPHATوالرشكة التونسية للكهرباء والغاز .STEG
 لجنة مشرتكة للنظر يف سبل إصالح منظومة الدعم يف عالقة بدعم املواداألساسية ودعم املحروقات
 لجنة مشرتكة للنظر يف منظومة الدعم املبارش وغري املبارش للقطاعات لجنة التحكم يف األسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع مبا فيها أسواقالجملة.
واعترب رئيس الحكومة السيد هشام املشييش خالل ندوة صحفية أن اإلمضاء
عىل هذا االتفاق ميثل حدثا تاريخيا لبالدنا ت ّم فيه التوصل إىل اتفاق مع
االتحاد العام التونيس للشغل حول الخوض يف أهم املعارك الحقيقية لبالدنا
وهي معركة اإلصالح االقتصادي واالجتامعي.
وش ّدد أن اإلصالح الحقيقي ال ميكن إال أن يكون يف مسار تشاريك وتوافقي
مبني عىل مناخ من الثقة مع الرشيك االجتامعي وبتوفّر النوايا الصادقة
واإلرادة الوطنية إليجاد حلول لكل املشاكل والتحديات وتجاوزها بتضافر
جهود الجميع.
وع ّرج رئيس الحكومة عىل أبرز محاور هذه الوثيقة والتي مثّلت بدورها
الخطوط العريضة لربنامج اإلصالح الذي عرضته الحكومة ،وهي أساسا
املقاربة الواضحة لإلصالحات يف املؤسسات العمومية باعتبارها كنزا
لالقتصاد التونيس شاركت وما زالت يف بناء االقتصاد الوطني ويتوجب
املحافظة عىل مكتسباتها.
كام تطرق السيد رئيس الحكومة إىل محور السياسة الجبائية الذي ميثل
بدوره أحد أه ّم نقاط برنامج اإلنقاذ االقتصادي للحكومة ،وذلك يف إطار
دعم االستثامر واملبادرة الفردية والذي متثل فيه الجباية العنرص املحوري
الرئييس ،فضال عن العمل عىل إصالح منظومة الدعم وتوجيه الدعم

ملستحقيه والذي سيكون أحد أبرز مالمح السياسة الجديدة للدعم والتي
سيت ّم طرحها يف شهر جويلية القادم.
وأشار رئيس الحكومة إىل أن هذه املحاور التي ت ّم تضمينها يف االتفاق
املشرتك متثل املعارك الرئيسية لبالدنا خصوصا مع هذه الوضعية االقتصادية
واالجتامعية الصعبة والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع ووضع اليد
يف اليد لخوضها.
كام ن ّوه السيد هشام املشييش بأهمية هذا االتفاق بني الحكومة واملنظمة
الشغيلة يف وضع األولويات الرئيسية لإلصالح والتوافق حولها قبل التوجه
لرشكائنا يف الخارج واملانحني الدوليني حتى تكون لنا قدرة أكرث عىل اإلقناع
وأكرث مصداقية يف حشد الدعم لبالدنا.
من جهته مث ّن األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل األخ نور الدين
الطبويب إمضاء هذه االتفاقية ،معتربا أنها متثل انطالقة حقيقية يف مسار
اإلصالحات التي تنتظرها بالدنا مع تنامي الوعي بروح املسؤولية الوطنية
والتاريخية بطبيعة استحقاقات املرحلة الراهنة بهدف أسايس وهو كيف

ميكن أن منكن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني من أن يكون س ّدا يف مواجهة
كل التحديات وله القدرة التنافسية الحقيقية.
وأشاد األخ نور الدين الطبويب بتوفر روح املسؤولية أكرث من أي وقت مىض
للميض يف اإلصالحات الرضورية والعاجلة ،معتربا أن أبناء تونس هم األدرى
ّ
بالخطوات التي يجب انتهاجها يف مسار اإلصالح بعيدا عن اإلمالءات أو
الخيارات التي ميكن أن تفرض علينا.
كام تطرق األخ األمني العام بدوره إىل أبرز محاور هذا االتفاق املشرتك
يخص املؤسسات
مشريا إىل رؤية االتحاد العام التونيس للشغل يف ما ّ
العمومية ،وذلك عرب دعم مسار اإلصالح داخلها والحفاظ عىل دميومتها
وعموميتها ونجاعتها لتكون قاطرة االقتصاد الوطني ورافدا من روافد
التنمية.
يخص منظومة الدعم فقد دعا الطبويب إىل أن ال يبقى اإلصالح
أما يف ما ّ
مجرد شعار وإمنا يجب أن يرتافق مع سياسة ومنظومة جديدة لتوجيه
الدعم ملستحقيه من الطبقة املتوسطة والضعيفة.

يهم أعوان الجباية والمحاسبة العمومية واالستخالص:

وزير املالية يو ّقع على األوامر ِّ
املنظمة ألعوان الهيئة
علمت «الشعب» أنه تم االنتهاء من إعداد الصيغة
النهائية لألوامر املنظمة لسلك أعوان الهيئة
العامة للجباية واملحاسبة العمومية واالستخالص
واألمر املحدث للهيئة العامة للجباية واملحاسبة
العمومية واالستخالص وقد ت ّم امضاؤها من قبل
وزير االقتصاد واملالية ودعم االستثامر واحالتها إىل
وزيرة الوظيفة العمومية للتكفل ببقية االجراءات
الخاصة بالنرش يف الرائد الرسمي.

ويأيت هذا بعد جلسات عمل انعقدت مع وزارة
املالية ووزارة الوظيفة العمومية بإرشاف من
االخ منعم عمرية عضو املركزية النقابية من أجل
تفعيل االتفاق الخاص بسلك الجباية واملحاسبة
العمومية واالستخالص.
هذا وح ّيى املكتب التنفيذي للجامعة العامة
للاملية والتخطيط املجهودات الجبارة التي بذلها
األخ نور الدين الطبويب األمني العام للمنظمة

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

الشغيلة وأعضاء املكتب التنفيذي الوطني من
أجل تذليل عديد الصعوبات والعراقيل التي
واجهت الجامعة كام حيّى مكتب الجامعة أبناء
السلك وصمودهم من أجل افتكاك حقوقهم
رص الصفوف
املرشوعة داعيا إياهم إىل مزيد ّ
وااللتفاف حول هياكلهم النقابية دفاعا عن
كرامتهم وعن منظمتهم؟
* صربي الزغيدي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

*االخ منعم عمرية

رئيس تحرير

*االخ عبد الله القمودي

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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األخ نور الدين الطبوبي
يواكب أشغال أكاديمية
االتحاد لتكوين اإلطارات
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األخ سمري الشفي يؤكد رفضه للبيان
الصادر عن منظمة األعراف ردا على
تصريح األخ سامي الطاهري
عبرّ األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل األخ سمري الشفي ،يف تعليقه عىل التوتر الحاصل بني االتحاد التونيس للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية واملنظمة الشغيلية ،عن رفضه للبيان الصادر عن منظمة األعراف ردا عىل ترصيح األمني العام املساعد
األخ سامي الطاهري.
واعترب األخ سمري الشفي أن األخ الطاهري عىل هامش تظاهرة يوم األرض التي انتظمت تحت شعار «صمود األرض يف مواجهة
التطبيع» باملركز الثقايف نيابوليس بنابل ،أن الطاهري تحدث عن بعض الظواهر املوجودة يف الواقع والتي اعتربها مرفوضة.
ويف سياق آخر ،أكد أهمية مبادرة االتحاد الجهوي للشغل بنابل لتنظيم تظاهرة «يوم األرض» دعام لنضال الشعب الفلسطيني والتي
تتزامن مع إحياء الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب العربية للذكرى  55ليوم األرض.
وأبرز األخ الشفّي أن هذه التظاهرة فرصة لتجديد وقوف املنظمة الشغيلة وكافة أفراد الشعب التونيس مع القضية الفلسطينية التي
يجب أن يُعاد إليها موقعها ومكانتها يف سلّم أولويات العالقات الدولية والتأكيد عىل رفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوين.

حرض األخ األمني العام نور الدين الطبويب أشغال أكادميية االتحاد لتكوين اإلطارات التي
يرشف عليها األخ محمد املسلمي األمني العام املساعد املرشف عىل قسم التكوين النقايب
واألنشطة الثقافية.

األخ صالح الدين السالمي:

شركة فسفاط قفصة
ليست مشكال هيكليا
أكد األمني العام املساعد املكلف بالدواوين واملنشئات العمومية يف االتحاد العام
التونيس للشغل األخ صالح الدين الساملي ،أن املشكل يف رشكة فسفاط قفصة ليس
مشكال هيكليا.
وأضاف األخ صالح الدين الساملي أن أكرث من  400عامل رفعوا قضايا من أجل حقهم
يف العمل .وقال إن لوبيات املال مستفيدة مام يجري يف رشكة فسفاط خاصة يف ما
يتعلق بنقل الفسفاط عرب الشاحنات ب َدلَ القطار.
وتابع األخ األمني العام املساعد للمنظمة الشغيلة أن «املعتصمني يف سيدي بوزيد
أغلقوا سكة القطار ورفضوا إغالق الطريق» وواصل «الشاحنات املحملة بالفسفاط مت ّر
والقطار متنع من املرور».

رضا شلغوم مديرا عاما لشركة
فسفاط قفصة
تعلم وزارة الصناعة والطاقة واملناجم أنه ت ّم تعيني رضا
شلغوم مديرا عاما لرشكة فسفاط قفصة.
وشلغوم من مواليد  17جانفي  1962وهو متحصل
عىل شهادة الدراسات العليا اختصاص متويل التنمية
واإلجازة يف العلوم االقتصادية ومتخرج من معهد الدفاع
الوطني .وقد شغل خطة وزير املالية .واضطلع قبل ذلك
بعدة مها ّم منها رئيس هيئة السوق املالية ومدير عام
االمتيازات الجبائية واملالية بوزارة املالية ومدير االدخار واملالية بالوزارة نفسها ،كام
توىل عضوية مجالس إدارة عدد من البنوك والهيئات االقتصادية واالجتامعية.
كام ُعينّ يف سبتمرب  2006عضوا باملجلس االقتصادى واالجتامعي وهو متحصل عىل
الصنف الرابع من وسام الجمهورية.

املؤسسات البرتولية يف قبلي
جلسة عمل بني
االتحاد الجهوي للشغل
بقبيل يتقدمهم األخ
عيل بوبكر وبرئاسة
األخ سامي الطاهري
وبني السيد وايل قبيل
واملؤسسة التونسية
لألنشطة البرتولية
والرشكات العاملة يف
حقول النفط ،وقد
تناولت الجلسة موضوع
املسؤولية املجتمعية
للمؤسسة يف الجهة:
تقييم املنجز ومراجعة
آليات التسيري ومشاريع الربامجو وذلك يف اتجاه تجاوز النقائص وتطوير دور املؤسسات البرتولية يف جهة قبيل ورضورة أن يقوم
هذا الدور عىل مبدإ التشاركية وأن يت ّم إحداث هيئة تسيري مشرتكة للمشاريع املستقبلية.

االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت يرفض التفويت يف أرض امليناء
نحن أعضاء النقابات األساسية بامليناء التجاري ببنزرت
املجتمعون يوم  02افريل  2021بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل
ببنزرت حول اعتزام ادارة امليناء التفويت عن طريق اللزمة
للملك العمومي املينايئ (13هـ) نعرب عن:
ـ االعتزاز باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل منظمة
وطنية دميقراطية مستقلة
ـ رفضنا املطلق للتفويت يف (13هـ) من املالك العمومي
املينايئ عن طريق اللزمة لفائدة مرشوع رصيف السوائب
الصلبة املدمر للبيئة واالنسان بالجهة.
ـ استيائنا من االرصار عىل التفويت يف مثل هذا الرصيد
العقاري للملك العمومي املينايئ ملشاريع ليس لها اي انسجام

تعزية

مع املحيط ومواد ممنوعة قانونيا يف أغلب الدول (مواد
مرسطنة).
ـ دعوتنا للتخيل عن مثل مشاريع املوت هذه بالجهة
خصوصا وبالدنا عموما
ـ نقرتح الحفاظ عىل (13هـ) كرصيد عقاري لفائدة امليناء
التجاري الذي ميكن تحويله إىل رصيف تجاري عوضا عن
الرصيف الحايل والذي اصبح ميثل مشكال حقيقيا عىل مدينة
بنزرت.
ـ استعدادنا لالستجابة ملا تقرره الهياكل الجهوية من
نضاالت من أجل مطالبنا املرشوعة.

انتقل إىل مثواه األخري املناضل النقايب ،الكاتب العام السابق لالتحاد
املحيل للشغل بالهوارية األخ النويب بالحاج.
رحم الله الفقيد ورزق أهله وذويه جميل الصرب والسلوان.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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معضلة الدين الخارجي تكبلنا وتأخر اإلجراءات وغياب اإلرادة السياسية يعوقنا

* حياة الغامني

هل تقف تونس على عتبة اإلفالس غري املعلن؟
ستسدّ د تونس بداية من السنة الحالية  2021وإىل حدود سنة  2025دفعات قروض بقيمة الف مليون دوالر
سنويا ،وهو ما يعكس معضلة الدين الخارجي ،الذي تورطت فيه الحكومات املتعاقبة يف البالد بعد .2011
وتحتاج تونس هذه السنة إىل حواىل  6.5مليار دوالر من القروض ،بينها قروض خارجية يف حدود  4.5مليار
دوالر ،وقروض داخلية يف حدود امللياري دوالر .وتكشف هذه املؤرشات حجم األزمة املالية ،التي تتخبط فيها
البالد ،وهو ما دفع عدداً من املختصني يف االقتصاد ،إىل ّ
دق ناقوس الخطر ،مح ّذرين من إفالس الدولة وانتهاك
سيادتها الوطنية.
وقد اعترب خرباء يف االقتصاد أن اإلجراءات التي كان من املمكن اتخاذها
الصعب اتخاذها اآلن،
للتّحكم يف املديونية قد تأخرت كثريا ً ،وأصبح من ّ
للتعاطي مع التداعيات الكارثية لل َّديْن ،ال سيام أن النفقات العمومية للدولة
التونسية ،قد تفاقمت عىل حساب االستثامر .ومن املستبعد أن تستعيد
املالية العمومية عافيتها وتوازنها ،بعد تراكم الديون القدمية ،مام يستدعي
صياغة برنامج واضح ،من خالل إرادة سياسية للتحكم يف هذا النزيف
وترشيد النفقات.
وحسب املختصني يف املجال االقتصادي ،فإن كل املؤرشات تحيل إىل أن تونس
يف حالة إفالس غري معلنة ،إذا ما تواصل الوضع كام هو عليه اآلن ،اي من
دون الدخول يف إصالحات قوية.
العامل األسايس الذي ساهم يف تعميق أزمة
َ
ويعترب عدم االستقرار السيايس
تونس االقتصادية .إذ ميثل التداين معضلة كبرية ،بعد أن وصلت تونس إىل
املؤرشات الخطرية ،مام يجعلنا نقف عىل سيناريوهات مخيفة ،خاصة أن
الطبقة السياسية غري واعية لخطورة الوضع ،وهي مستمرة يف رصاعاتها يف
يطل علينا
ظل غياب حوار وطني سيايس اقتصادي واجتامعي ج ّدي .فبينام ّ
ّ
شبح اإلفالس برأسه ،ما زالت الحكومة تتخبط ،مام يعكس عدم قدرتها عىل
مسايرة الوضع ،وإيجاد حلول جذرية ملشاكل االقتصاد واملالية العمومية.
ويتطلب الوضع االقتصادي الذي نعيشه اليوم ،عملية إصالح عميقة من
خالل تجميع كل القوى الوطنية حول رؤية اقتصادية واضحة عرب حوار
وطني ميكّن تونس من الخروج من األزمة والتحكم يف التداين ،وتتمحور
مآالته حسب عديد املختصني ،يف إعداد خطة الستقطاب تحويالت التونسيني
يف الخارج ،والدخول يف مفاوضات مع الرشكاء ،بقصد تحويل جزء من الديون
إىل استثامرات.
حالة إفالس غري معلنة
ويرى عدد من التونسيني ان الدولة التونسية التي تعيش حالة إفالس غري
معلنة ،قد فرطت يف قرارها الوطني ويف سيادتها الوطنية ،من خالل ارتهانها
إىل الخارج ،وتحديدا ً إىل الجهات املانحة ،مع تجاوز حجم التداين الخارجي
مستويات غري مسبوقة ،وأنه كان من األجدر ،التخلص تدريجاً من التداين
الخارجي ،والتعويل عىل املوارد الذاتية ،وتقليص العجز ،وتدعيم االستثامر،
من خالل التخفيض يف نسبة الفائدة.
وعبرّ التونسيون عن تخوفهم من أن تعجز الدولة التونسية عن تسديد
التزاماتها املالية مع الجهات املانحة ،أو تلتجئ إىل تسديد ديونها عىل حساب
النفقات األساسية للدولة ،أو رمبا تقليص أجور املوظفني ،وتخفيض الدعم
املس من املقدرة الرشائية للمواطن
عىل املواد األساسية واملحروقات ،وبالتايل ّ
التونيس املتدهورة أصالً.
وعجزت الحكومات املتعاقبة عن ابتكار حلول جديدة تُغني البالد عن
تبعات الدين الخارجي يف وقت تتك ّدس الديون الخارجية عىل الدولة ،أصالً
ظل حالة من عدم االستقرار السيايس ،والركود االقتصادي.
وفوائد ،يف ّ
ظل هذا الوضع االقتصادي الخطري ،تدرس تونس وفقا لترصيحات وزير
ويف ّ
املالية واالقتصاد ودعم االستثامر عيل الكعيل إمكانية إصدار سندات قد
تصل إىل ثالثة مليارات دوالر كام تسعى إل الحصول عىل ضامن قرض أمرييك
مبليار دوالر وقد تصدر أيضا صكوكا بالسوق املحلية بقيمة  300مليون دينار
وتلتجئ إىل إصدار صكوك يف السوق الدولية.
وقال الكعبي ذات جلسة استامع له يف لجنة املالية والتخطيط والتنمية
مبجلس نواب الشعب بالربملان إ ّن صالحياته ال تسمح بأن يُف ّوت أو يبيع
املؤسسات العمومية والبنوك وذلك يف توضيح لترصيحاته السابقة املتعلقة
باعتزام الحكومة اتخاذ إجراءات وإصالحات تشمل التخفيض يف كتلة األجور
وحجم الدعم يف املواد األساسية والتفويت يف عدد من املؤسسات العمومية
والتي أثارت جدال واسعا يف ذلك الوقت.
هيكل امليك :إيجاد حلول بعيدا عن حقوق املواطنني
وحول هذا املوضوع ،قال رئيس لجنة املالية والتخطيط والتنمية يف مجلس

نواب الشعب هيكل امليك إن الوضع االقتصادي املتأزم هو
املس
قضية كربى تستوجب عقد حوار وطني .وأضاف أن ّ
من أجور العامل واملوظفني خ ّط أحمر وأنه عىل الدولة
إيجاد حلول أخرى بعيدا عن حقوق املواطنني الذين فُقِّروا
وتدهورت حالتهم االجتامعية بسبب فشل كل الحكومات
املتعاقبة .وكشف هيكل امليك بأن العقل السيايس الذي يقود
املرحلة يف البالد هو عقل فاشل وهو عقل تقليدي «وال ميكنه
أن يستنبط حلوال غري تقليدية لواقع غري تقليدي .وش ّدد عىل
أننا يف حاجة إىل قيادة شجاعة وذكية جدا تستثمر إمكانيات
البلد الكبرية فمشكلتنا أن الحلول متوفرة ولكن اإلرادة
غائبة» وفق تعبريه.
ويرى النائب أن أهمية املوقع الجغرايف لتونس قادر عىل خلق الرثوة مؤكدا
عىل أن القرار السيادي للدولة يرتهن إىل مخططات صندوق النقد الدويل
وأن كل الحكومات مل تعمل عىل إيجاد منوال جديد للتنمية يبني دولة قوية
ومسؤولة وإمنا كلها اختارت إجراءات قاسية عىل حساب الشعب امله ّمش
واملناطق املفقّرة ،مؤكدا أن «كل ذلك يجب أن يتوقف وينتهي».
محسن حسن خبري اقتصادي :الحل يف الحوار الوطني
ويف هذا السياق يؤكد الخبري االقتصادي والوزير السابق محسن حسن إن
هناك شبه اتفاق عىل خطورة األزمة االقتصادية واملالية التي تعرفها بالدنا

الحوار الوطني ونقطة الضوء
التي وُئدت في المهد
والتي تعود إىل أسباب هيكلية واخرى ظرفية.
ومن الناحية الهيكلية ،قال محدثنا إنه ميكن الحديث عن منوال اقتصادي
متآكل منذ تسعينات القرن املايض وهو أحد أسباب قيام الثورة التونسية.
كام أن االقتصاد التونيس ضعيف التنافسية واإلنتاجية ايضا ضعيفة .وأضاف
أن الحكومات املتعاقبة بعد الثورة فشلت يف القيام باإلصالحات االقتصادية
الرضورية ،كام فشلت يف بناء منوال اقتصادي يحقق االدماج ويقلص من
الفجوة التنموية بني الجهات.
أما من الناحية الظرفية ،فريى الخبري االقتصادي محسن حسن أن هناك سببني
أديا إىل الوصول اىل هذا الوضع االقتصادي الخطري ،أولها جائحة الكوفيد التي
ألقت بظاللها عىل عديد القطاعات يف تونس ،ال سيام أن اقتصادنا منفتح
عىل العامل ،وهو ما جعل التأثري مضاعف ورسيع .وذكر محدثنا أن بالدنا
حققت يف  2020انكامشا اقتصاديا بـ 8.2باملائة ونسبة بطالة تقدر بـ 17.5
باملائة تقريبا ونسبة فقر تقدر بـ 20باملائة وعجز يف ميزانية الدولة تقريبا
بـ 11باملائة .أما السبب الظريف الثاين فيتمثل يف األزمة السياسية ،إذ تعيش
تونس عىل وقع أزمة سياسية خطرية جدا وغري مسبوقة :أزمة يف الربملان
وأزمة بني الرئاسات الثالث وبني الفاعلني السياسيني...
وبينّ محدثنا أنه من مظاهر األزمة االقتصادية الحادة واملالية هو النم ّو،
فخالل العرش سنوات املاضية مل يتجاوز معدل النمو السنوي  0.8باملائة
وهو معدل ضعيف جدا ،اما الناتج الداخيل للفرد الواحد فقد بلغ سنة
 2020هو مستوى سنة  2005نفسه ٬يعني ان نصيب الفرد من الرثوة يف
تونس تقهقر بـ 15سنة كاملة .وبالتايل فإن النم ّو يكاد يكون منعدما خالل
العرشية األخرية.
أما بالنسبة إىل املظهر الثاين لالزمة هو الدين الخارجي ،عىل حد قول الخبري
محسن حسن .ويعتقد يف هذا الخصوص ان ضعف النم ّو مع ازدياد نفقات
الدولة ،أدى اىل تع ّمق األزمة.
وأكد أن املصدر األول لتمويل االحتياجات املالية هو الجباية وهو الذي تدفع

جزأه األكرب املؤسسات املنضبطة وموظفو الدولة .اما املصدر الثاين للتمويل
فيتمثل يف الدين العمومي وهو الذي عطّل كل هامش النقاذ االقتصاد يف
تونس .فارتفاع الدين العمومي الذي بلغ مستويات كبرية جدا ( 95مليار
دينار ديون عمومية سنة  2020منها  70باملائة بالعملة الصعبة) وهو ما
يجعل منها دينا خارجيا هشا يف عالقة بانهيار وتراجع الدينار الذي يؤثر عىل
خدمة ال َّدين .كام جزء كبري من الدين العمومي عىل املدى القصري .وقال
إن املؤسف يف االمر هو ان الدولة مواصلة يف اللجوء اىل الدين العمومي.
هذا باإلضافة اىل الديون املتحصلة عليها املؤسسات العمومية بضامن الدولة
التونسية والتي تقدر بـ  16باملائة من الناتج املحيل االجاميل .واعترب املتحدث
أنه هذا الوضع يعترب خطريا إىل أبعد الحدود.
وعن الحلول املقرتحة للخروج من هذا الوضع الخانق هو اإلميان بأن الجزء
األكرب من الحل هو سيايس .واعترب أن الوضع السيايس أصبح عبئا عىل الوضع
االقتصادي وعىل دميومة املؤسسة وعىل القدرة الرشائية للمواطن التونيس.
التفاوض مع صندوق النقد الدويل
وأضاف محسن حسن أن اإلعالن الضمني لرئيس الجمهورية قيس سعيد
واملتعلق برفض غري معلن للحوار الوطني هو صفعة لالقتصاد التونيس.
فمن بني الحلول الرضورية النتهاجها قصد إنقاذ الوضع املتأزم هو حوار
اقتصادي واجتامعي برعاية االتحاد العام التونيس للشغل واملنظامت
الوطنية الكربى األخرى .وأكد أنه كان من املمكن أن تكون لهذا الحوار
مآالت واضحة خاصة يف ما يتعلق باإلصالحات االقتصادية الرضورية
وخطة االنقاذ االقتصادي واملنوال االقتصادي .وأن تكون لهذا الحوار رؤية
ومآالت تتعلق بالوضع السيايس واالنتخايب .وكان من املفروض ان يتمخض
عن هذا الحوار عقد اجتامعي ينظم الحياة السياسية يف البالد والخيارات
االقتصادية وينقذ تونس.
واعترب محسن حسن ان النقطة املضيئة يف كل ما يدور حولنا اليوم
هو الحوار الجاري بني االتحاد والحكومة واعترب أنها نقطة ايجابية .أما
للحل فتتمثل يف التفاوض مع صندوق النقد الدويل بصفة
النقطة الثانية ّ
مجتمعية ،أي أن تتفاوض الحكومة مع الصندوق وتكون مدعومة من
املنظامت الوطنية عىل غرار اتحاد الشغل وحقوق اإلنسان واتحاد الفالحة
ومنظمة األعراف وغريها ،واعترب أن التفاوض مع صندوق النقد الدويل
يفتح لنا باب الحصول عىل التمويالت الرضورية لتسديد ديوننا الخارجية
رش الوصول اىل الحالة اللبنانية .وأكد الخبري االقتصادي أن الحكومة
ويقينا ّ
بالسعة القصوى وذلك من خالل
االقتصادي
الشأن
مع
بالتعاطي
مطالبة
رّ
اإلعالن عن برنامج لإلنقاذ االقتصادي ويكون احد مخرجات الحوار
الجاري اليوم بني االتحاد والحكومة .ومطالبة باتخاذ إجراءات لدعم
رضرة من كوفيد للحفاظ عىل مواطن الشغل ودعم الفئات
القطاعات املت ّ
رضرة من األزمة الصحية .كام أن الحكومة مطالبة ببناء وتأسيس
املت ّ
منوال اقتصادي جديد يقوم عىل اإلدماج للشباب وللفئات الهشة ويح ّد
من الفجوة التنموية بني الجهات .وأن يكون هذا املنوال مستداما وأن
يقوم عىل ثالث قطاعات وهو الخاص والعام والتضامني االجتامعي .وأن
يكون فيه القطاع الخاص تنافسيا والقطاع العام قويا .وختم بأن تونس
يف حاجة إىل اقتصاد اجتامعي وتضامني ليحارب الفقر ويدعم القطاعات
االجتامعية.
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وطنية

بسبب الفساد والتالعب بالمال العام:

املدن الصناعية مدخل للفساد َ
بدل أن تكون مفتاحا للتنمية

* طارق السعيدي

وأنت تتج ّول يف أنهج املناطق الصناعية (تس ّمى مناطق التنمية) التي
أحدثتها الدولة ستُفا َجأُ بأنها شبيهة مبدينة أشباح بأبوابها املغلقة ومكاتبها
املقفرة .وقد تتساءل لحظتها ما الجدوى من إنشاء هذه البنايات واملناطق
ما دامت ال تقدر عىل جلب اهتامم احد من املستثمرين؟ فهل يعقل ان
ال يهتم ولو عدد بسيط من السادة أصحاب املشاريع بتلك األحياء التي
تحتوي عىل الح ّد األدىن الرضوري من أساسيات االستثامر الناجح؟ الحقيقة
أن تلك البنايات املج ّهزة باملال العام غري املأهولة فعليا هي مأهولة نظريا
بعد أن اتخذها البعض مق ّرا مؤقتا ميكنه من الحصول عىل االمتيازات
والتحفيزات التي ترصدها الدولة يف إطار التشجيع عىل االستثامر الجهوي
ليهجرها أصحابها.

قضايا فساد

وقد أثبتت الوقائع أن البعض يستغلون املناطق الصناعية مجرد عنوان
للتمتع بامتيازات دون أن يقوموا بأي نشاط فعيل .ومتثل القضية املعروضة
لدى السيد وكيل الجمهورية بزغوان ،أحد األدلة عىل تن ّوع سبل ابتزاز
املال العام من قبل بعض «املستكرشني وسامرسة االستثامر» وقد انطلقت
الحكاية عندما أحالت هيئة مكافحة الفساد إىل السيد وكيل الجمهورية

ملف قضية تتعلق انتفاع رشكات بامتيازات
بزغوان ّ
جبائية يف مناطق التنمية الجهوية بوالية زغوان (الناطق
الصيغ القانونية .وتشري املعطيات
الصناعية) عىل غري ّ
الواردة يف النرشية عدد  32لشهر أفريل  2021الصادر
عن الهيئة الوطنية ملقاومة الفساد ،إىل وجود قضايا
متعلّقة «بصدور شهادة إيداع دور شهادة إيداع ترصيح
باالستثامر تتعلق مبروع توسعة لفائدة مؤسسة ت ّنب وأنها
مغلقة وصادر يف شأنها قرار سحب امتيازات ،باإلضافة
إىل توقف نشاطها وإحالة جزء من مع ّداتها إىل رشكة
أخرى منذ شهر أوت  2016ليتم إثر ذلك إصدار قرار
سحب االمتيازات وإعالمها بواجب دفع مبلغ مايل ،لكّن
املمثّل القانوين للرشكة استظهر بشهادة إيداع ترصيح باالستثامر رغم أنّها
مل تستأنف نشاطها ،وهو ما كبّد خزينة الدولة خسارة مالية بقيمة 885
نص النرشية أيضا وجود شبهة فساد متعلّقة «بتمكني
ألف دينار» .وجاء يف ّ
بعض الرشكات شهادة من الدخول يف طور النشاط رغم وجود عديد
التجاوزات واإلخالالت ومنها بالخصوص الحصول عىل امتيازات جبائية دون
ملف
وجه قانوين كاإلعفاء من دفع الرضيبة بعنوان التنمية الجهوية ،وخل ّو ّ
تلك الرشكات من الوثائق األساسية املطلوبة والتي عىل أساسها يت ّم إصدار
الشهادة املذكورة».

الجشع المفسد

وتعترب هذه القضايا غيض من فيض طوفان من الفساد جاء عىل كلّ
القطاعات تقريبا عنوانه األول تبديد املال العام باسم االستثامر ودعم
التنمية .فقد أدى الجشع إىل تحويل وجهة املال العام ومنجزات الدولة
التونسية من قوت الشعب التونيس ،من خدمة التنمية وخلق مواطن
العمل وفرص العيش الكريم إىل إثراء أرصدة بعض املستكرشني ومن يحيط
بهم من مسؤولني فاسدين .ويبدو أن دفع وتحفيز االستثامر يف تونس
مكلف جدا رغم أنه دون نتائج تذكر وذلك بسبب الفساد والجشع الذي
ملف خاص سننرشه يف قادم األعداد.
سيكون موضوع ّ

سؤال األسبوع:

إىل متى تعطيل مشروع القانون املتعلق بمهنة املستشار الجبائي
* بقلم :العريب الباجي (*)
ال يخفى عىل رئيس الحكومة ووزير االقتصاد واملالية ودفع االستثامر ووزير
العدل ووزير التشغيل أن مرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ
يرجع اىل سنة  ،1994علام أن اول عريضة مطالبة بإعادة هيكلة املهنة املحكومة
بالقانون عدد  34لسنة  1960الذي تجاوزه الزمن بالنظر إىل املعايري األوروبية
ترجع اىل سنة  .1986كام ال يخفى عليهم ان وزير املالية أطلق وعدا بخصوص
تأهيل املهنة مثلام يتضح ذلك من خالل الصفحة  566ملداوالت مجلس النواب
املؤرخة يف  10ديسمرب  .2001كام أطلق مرة ثانية وعدا بتأهيل املهنة مثلام
يتضح ذلك من خالل الصفحة  400من مداوالت مجلس النواب املؤرخة يف 17
ديسمرب « :2003تأهيل مهنة املستشار الجبايئ ،بكل عجالة أقول إن لنا مرشوع
قانون جاهز سنحيله عىل هذا املجلس املوقّر يف بحر األيام القليلة القادمة».
أيضا ،ال يخفى عليهم أن مرشوع القانون ،الذي من شأنه الح ّد من الفساد ومن
بطالة اآلالف من حاميل الشهادات العليا يف الجباية وحامية املطالبني باألداء
الذين يتعرضون للتحيل واالبتزاز ،استكمل كل مراحل اإلعداد خالل سنة 2012
وقد ت ّم عرضه خالل جلسة العمل الوزارية املنعقدة بتاريخ  24جوان  2013التي
أوصت بعرضه يف أقرب وقت عىل مجلس الوزراء دون أن يتم ذلك اىل ح ّد اآلن
بتدخل من املناشدين واملعادين للمهنة .ويبدو أن مهنا يف وضعية تضارب مصالح
ومعادية ملهنة املستشار الجبايئ بعثت بعرائض تضليلية اىل وزارة املالية ورئاسة
ميس مبجال تدخل املهن األخرى واكتفى
الحكومة لتعطيل ذاك املرشوع الذي مل ّ
بنقل محتوى الفصل األول من قانون  1960بصياغة جديدة ومتطورة .وللتأكد
من املحتوى التضلييل لتلك العرائض املغرضة التي ليس لها من هدف سوى
تهميش مهنة املستشار الجبايئ والتنكيل بأصحابها ،كان عىل رئيس الحكومة
استشارة املحكمة اإلدارية .هل يعقل أن يت ّم تعطيل مرشوع القانون املتعلق
بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ منذ سنة  1994واملوعود بعرضه خالل سنة 2003
عىل الربملان بتدخل من أعداء املهنة واملناشدين؟
وإثر السؤال الذي توجه به أحد أعضاء مجلس نواب الشعب لوزير املالية
بخصوص التعطيل غري املربر ملرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار
الجبايئ ،أكد من خالل جوابه املؤرخ يف  18أكتوبر  2018أن الحكومة تلقت عديد
العرائض الصادرة حسب قوله عن املهن ذات العالقة باالستشارة الجبائية وان
الوزارة بصدد دراسة املالحظات واملقرتحات التي تضمنتها تلك العرائض .خالفا ملا
ورد يف ر ّد وزير املالية ،فإن املحاسب ال يسمح له الفصل األول من القانون عدد
 16لسنة  2002املتعلق مبهنته بالقيام مبهام ترجع بالنظر إىل املستشار الجبايئ.
كام أن الفصل  2من القانون عدد  108لسنة  1988ال يسمح للخبري املحاسب

بالقيام مبها ّم ترجع بالنظر إىل املستشار الجبايئ .أما مراقب الحسابات الذي
ميكن أن يكون خبريا محاسبا أو محاسبا وعىل عكس ما ير ّوج له بعض الجهلة
من الخارجني عن القانون ومنتحلو صفة املستشار الجبايئ واملحامي ،فتتمثل
مهمته يف إبداء الرأي حول صحة املحاسبة وشفافيتها ،علام أن املحكمة اإلدارية
أكدت من خالل قرارها التعقيبي عدد  35770املؤرخ يف  19جوان  2006ان
مصادقة مراقب الحسابات ال تضمن صحة املحاسبة وشفافيتها .ان مها ّم الخبري
بنص ترشيعي (قانون أسايس) وال ميكن
املحاسب او املحاسب ت ّم ضبطها بدقة ّ
التوسيع فيها مبقتىض قوانني املالية عىل عكس ما نالحظه يف خرق للفصل 65
من الدستور والقانون عدد  34لسنة  1960املتعلق باملوافقة عىل املستشارين
الجبائيني واملرسوم عدد  79لسنة  2011والفصل  2من القانون عدد  108لسنة
 1988املتعلق بتنظيم مهنة الخبري املحاسب والفصل االول من القانون عدد 16
لسنة  2002املتعلق مبهنة املحاسب .خالفا لذلك ،ت ّم تقنني الرشوة واالبتزاز من
خالل اشرتاط االنتفاع بحق من قبل صنف من املؤسسات دون سواها مبصادقة
مراقب حسابات دون تحفظ عىل قوامئها املالية .االخطر من ذلك ،أن تستقيل
ادارة الجباية ويت ّم العبث باملال العام من خالل أحكام الفصل  19من قانون
املالية لسنة  2015دون الحديث عن مال املال العام الذي ت ّم رصفه يف إطار
الفصل  47من قانون املالية لسنة  .2016كام أن الخبري املحاسب ال يجوز له
قانونا القيام مبه ّمة تدقيق جبايئ مثلام يتّضح ذلك من خالل الفصل  2من قانون
مهنته باعتبار أن التدقيق الجبايئ ،الذي ت ّم التعرض اليه الول مرة بصفة رصيحة
بالفصل االول من األمر عدد  764لسنة  2014املتعلق بإجراءات تكليف املحامني
بنيابة الهياكل العمومية ،يتمثل يف تشخيص وضعية املطالب باألداء بالنظر إىل
الترشيع الجبايئ الجاري به العمل وتقديم النصح له عند االقتضاء أي عند وجود
إخالالت أو عندما يتفطن املستشار الجبايئ اىل أن املطالب باألداء مل ينتفع بامتياز
بحق وهذه امله ّمة تعد شكال متطورا من أشكال االستشارة الجبائية التي متّت
او ّ
االشارة اليها بالفصل االول من القانون عدد  34لسنة  1960املتعلق باملوافقة
عىل املستشارين الجبائيني.
فقد أكدت املحاكم الفرنسية مبا يف ذلك محكمة التعقيب من خالل العديد
من قراراتها ان الخبري املحاسب ال ميكنه القيام مبها ّم تدقيق جبايئ او اجتامعي
او قانوين وباالخص يف القضية التي انتحل فيها مكتب التدقيق املايل «املا
كونسلتنق» صفة املحامي من خالل قيامه مبها ّم تدقيق اجتامعي وكذلك من
خالل القرار عدد  06016/13الصادر بتاريخ  18سبتمرب  2014عن محكمة
االستئناف بفرساي إثر إحالة من محكمة التعقيب الذي قىض ببطالن اتفاقية
تدقيق جبايئ أبرمها خبري محاسب مع مؤسسة وذلك لعدم االختصاص باعتبار
أن التدقيق الجبايئ يدخل حرصا ضمن مهام املحامي واملحامي املستشار الجبايئ.

اما بالنسبة إىل املحامي ،فيجوز له قانونا القيام مبها ّم املستشار الجبايئ ولكن ال
يجوز له استعامل قانون الغاب لتعطيل مرشوع قانون مهنة أخرى اكتفى بنقل
محتوى الفصل االول من القانون عدد  34لسنة  1960املتعلق باملوافقة عىل
املستشارين الجبائيني الذي أكدت املحكمة اإلدارية من خالل رأيها االستشاري
عدد  495لسنة  2012انه ال يزال سار َي املفعول بعد أن زعم بعض املرىض
والجهلة أن مرسوم الخزي والعار عدد  79لسنة  2011املتعلق باملحاماة نسخ
قانون املستشارين الجبائيني .إن التعلّل بعرائض مغرضة ومضللة وفاسدة ملزيد
تعطيل مرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ الذي يرجع إىل
سنة  1994بتعلة دراسة املحتوى الفاسد لتلك العرائض يعد من أشنع مظاهر
الفساد ويؤسس لدولة قانون الغاب والعصابات واملافيات وكذلك عمال باملثل
الشعبي «حوت ياكل حوت قليل الجهد ميوت» .وملعرفة النوايا السيئة واملغرضة
لألطراف املعادية واملتخلفة التي بعثت بالعرائض التضليلية الفاسدة لرئاسة
الحكومة ،يكفي أن يت ّم عرض مرشوع القانون عليها إلبداء الرأي بعد تعويض
الفصل  2من املرشوع يف الفصل األول من القانون عدد  34لسنة  1960املتعلق
باملوافقة عىل املستشارين الجبائيني الساري املفعول لتعبرّ عن رفضها وتصديها
للمرشوع ألن غايتها القضاء عىل املهنة وتهميشها واإلبقاء عليها محكومة بقانون
فاسد ومتخلّف حتى تبقى عجلة خامسة للسامرسة ومنتحيل الصفة والفاسدين
والسامرسة .الغريب يف األمر أن مشاريع القوانني الفاسدة وغري الدستورية
التي ت ّم س ّنها يف ظروف مشبوهة خاصة بعد  14جانفي  2011لفائدة املهن
املعادية والتي ت ّم من خاللها مغالطة املستهلك واغتصاب مجال تدخل املستشار
الجبايئ ونهب املؤسسات يف خرق عىل األقل للفصول  10و 15و 21و 41و 89من
الدستور مل يت ّم عرضها عىل الهياكل املهنية للمستشارين الجبائيني إلبداء الرأي.
الجرمية الكربى ان يكلف يوسف الشاهد خبريا محاسبا معروف بعدائه الشديد
مبلف املستشارين الجبائيني يك
للمهنة ويف وضعية تضارب مصالح مفضوحة ّ
يواصل التنكيل باملهنة وباصحابها وتعطيل مرشوع قانون املهنة وهذا يع ّد أيضا
من أبشع مظاهر الفساد التي مل يت ّم التحقيق فيها إىل ح ّد اآلن.
تبعا ملا تقدم ،هل سيبادر رئيس الحكومة بفتح تحقيق بخصوص هذا الفساد
وبإحالة مرشوع القانون املتعلق بتنظيم مهنة املستشار الجبايئ الذي استكمل كل
مراحل اإلعداد إىل مجلس نواب الشعب وكذلك بفتح تحقيق بخصوص الفساد
الجبايئ والجرائم املرتكبة يوميا يف حق املهنة من قبل السامرسة واملتواطئني
معهم من الفاسدين الذين يكلفون الخزينة العامة خسارة سنويا تقدر بآالف
ماليني الدينارات؟ وهل سيبادر رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بالتعهد
بهذا امللف؟
(* رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة)
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وطنية

األخ سامي الطاهري:

التسميات على رأس املؤسسات
االعالمية العمومية غري أخالقية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية الخمايرية
إعالن طلب عروض عدد 2021/21
عرب منظومة الشراءات العمومية على الخط (تونيبس)
املوضوع

انجاز دراسة ومتابعة مرشوع تعبيد طرقات برنامج االستثامري البلدي  2019ـ ،2022
(ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية  AFDعن طريق صندوق القروض ومساعدة
الجامعات املحلية)

تحميل ملف طلب العروض

تكون املشاركة عرب منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط (تونيبس ـ )
 TUNEPSوتحميل كراس الرشوط مجانا عرب ()www.tuneps.tn
يتكون العروض من:
 1ـ الوثائق اإلدارية (يرسل عىل الخط)
 2ـ العرض الفني (يرسل عىل الخط)
 3ـ العرض املايل (يرسل عىل الخط)
ترسل العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تونيبس»
( )www.tuneps.tnقبل تاريخ آخر اجل لقبول العروض.
يف حالة إرسال وثائق خارج الخط يقع تضمينها يف ظرف مغلق يكتب عليه عبارة «ال
يفتح تكميالت طلب عروض عدد  2021/01الخاصة بانجاز دراسة ومتابعة مرشوع
تعبيد طرقات ببلدية الخاميرية املدرج ضمن مخطط االستثامري البلدي ببلدية
الخاميرية  2019ـ  »2022ويرسل باسم السيد رئيس بلدية الخاميرية عىل العنوان
التايل «قرص بلدية الخاميرية ـ حامم بورقيبة  »8136أو يسلم مبارشة إىل مكتب
الضبط املركزي لبلدية الخاميرية مقابل وصل ايداع قبل آخر أجل لقبول العروض
حسب ختم مكتب الضبط.

مكونات امللف
تعليقا عىل تسمية كامل بن يونس عىل رأس وكالة تونس
إفريقيا لألنباء ،قال األخ سامي الطاهري الناطق باسم
االتحاد العام التونيس للشغل إن «التسميات عىل رأس
املؤسسات االعالمية العمومية غري أخالقية وتفوح منها
رائحة سياسية واضحة».
وتابع األخ الطاهري «ال ميكن قبول تسميات بهذا الشكل...
هي إهانة لإلعالم العمومي ومحاولة إلعادته إىل مربع
يحضوا
اإلعالم الحكومي» .وقال «ناس مستعجلة ...ممكن رّ
النتخابات مبكرة وحاجتهم بإعالم ُيعيد إعالم املخلوع».
وشدّ د األخ سامي الطاهري عىل أن من يقوم بهذه التعيينات
اليوم هو «حزام الحكومة» ،مضيفا «وكالة تونس لألنباء
وإذاعة شمس يحتاجان مترصفا ال صحفيا».

جلسة صلحية حول
وكالة تونس افريقيا لألنباء

اخلميس  8أفريل - 2021العدد1637

حاالت اإلقصاء

 1ـ تقىص العروض الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.
 2ـ يقىص كل عرض مل يشتمل عىل وثيقة التعهد او الجدول التفصييل لالمثان
 3ـ يقىص كل عرض مل يشتمل عرضه الفني عىل قامئة اسمية يف املوارد البرشية وقامئة
يف مراجع خاصة مبكتب الدراسات.
 4ـ تقىص العروض الواردة خارج الخط.

تاريخ وساعة آخر أجل
لقبول العروض

يوم  05ماي  2021عىل الساعة العارشة صباحا ( )10يغلق يف نفس اليوم ونفس الساعة
باب الرتشحات آليا بالنسبة للمشاركة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخ ط �TU
 NEPSويعتمد ختم مكتب الضبط البلدية بالنسبة اليداع الظرف املتعلق بتكميالت
طلب العروض الوارد خارج الخط

تاريخ وساعة جلسة فتح العروض

يوم  05ماي  2021عىل الساعة العارشة والنصف صباحا ()10

مدة صلوحية العروض

 120يوما.

ملزيد االرشادات

االتصال ببلدية الخاميرية عىل الرقم.78 654 160 :

يف انتظار أن يتفق «الجماعة» شبح اإلفالس يقرتب
* بقلم :عمر منصور

انعقدت مبق ّر التفقدية العا ّمة للشغل جلسة صلحية
حول وكالة تونس افريقيا لألنباء تم مبقتضاها تأجيل
اإلرضاب ملدة شهر من أجل فسح املجال إلنهاء
املفاوضات حول تنقيح القانون األسايس للمؤسسة.

كلنا يعلم تقريبا ٬عدا اويل األمر منا طبعا ٬ان
وكالة التصنيف االئتامين «موديز» خفضت منذ حوايل
الشهرين من الرتقيم السيادي لتونس فانتقلت من ب
 2اىل ب  3وعىل الدولة انقاذ الوضع يف ظرف ثالثة
أشهر تنتهي يف آخر افريل واال فالذهاب اىل مرحلة c
التي تشمل البلدان عالية املخاطر التي تنهار الثقة
فيها من قبل االسواق العاملية ومؤسسات التمويل
لعدم قدرتها عىل سداد ديونها ٬وتأيت تونس يف آخر
الرتتيب العريب وتليها العراق ثم لبنان.
هذه الوضعية تؤيدها األرقام الواضحة ٬فنسبة
النم ّو انحدرت اىل  100 / -8وعجز تجاري خطري
يساوي  10.1/100ودين عمومي بلغ  84.6/100من
النتائج الوطني الخام ٬وديون خارجية مرتاكمة قد

تبلغ يف بضعة اشهر  ...90/100فيا خيبة املسعى.
كل هذا قد يقود مسؤولينا قريبا ايل ما يسمى
بنادي باريس او ما اسميه بلغتنا الدارجة «دار
املعلمة» إذ ميكنهم تدبر األموال من املؤسسات
املالية العاملية الكربى والقوى الخارجية االجنبية.
ولكن برشوط قهرية قرسية ينتهي معها التب ّجح
بالسيادة الوطنية ٬ويغلق فيها كل املتشدقني بالوطنية
والشعارات الرنانة الكاذبة افواههم ليرتكوا املكان
لطأطأة الرؤوس وتحمل ذلّ االنحناء.
ويف االنتظار ٬ننكب نحن التونسيون عىل اإلعداد
لشهر رمضان الكريم ووضع قوائم االكالت الشهية
ومستلزماتها من مالح وحلو .كل ذلك يف ظل وضعية
اجتامعية بائسة ترتع فيها املافيا بأنواعها دون حسيب
أو رقيب إذا مل أقل إنها ترتع يف ظلّ األمن واالمان.

أما بالنسبة إىل أويل األمر من عتاة مسؤولينا٬
فهم ينامون يف العسل وكأنهم يف بلد آخر ٬فهذا رئيس
منكب عىل البحث عن املؤامرات
الجمهورية غضبان ّ
والغرف املظلمة؛ وهذا مجلس النواب يجتهد يف
بيسء االقوال واالفعال.
اتحافنا بكل نجاح ّ
وهذه حكومة عرجاء تعمل بنصف محركاتها
وغري قادرة بذلك عىل فعل يشء ٬تنتظر ميزانية
تكميلية قد تساعدها عىل التنفس ان نجحت يف توفري
االموال العسرية ٬حكومة تحلم وتع ّد مبشاريع وبرامج
يصعب تحقيقها يف هذا الوضع املتعقد االسن املتعفّن.
ويف األثناء كذلك تغادرنا كفاءاتنا ٬ويحزم
رسا وعلنا هاربني
املستثمرون ورجال اعاملنا حقائبهم ّ
اىل بلدان أخرى كاملغرب واإلمارات لتأمني أموالهم
ومتاعهم ومصري عائالتهم.
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ال ّالئحة املهنيّة للهيئة اإلدارية للتعليم الثانوي

نحن أعضاء الهيئة اإلداريّة القطاع ّية للتّعليم الثّانوي املنعقدة
بتونس يف  02أفريل  2021برئاسة األخ سمري الشّ فّي األمني العام
ونيس للشّ غل املسؤول عن الشباب
املساعد لالتحاد العا ّم التّ ّ
العامل واملرأة والعالقة باملجتمع املد ّين إذ نج ّدد اعتزازنا باالنتامء
إىل االتّحاد العا ّم التّونيس للشغل منظّمة وطن ّية رائدة منحازة
الساعد وإىل جامعتنا
إىل قضايا شعبنا وشغّاالته وشغّاليه بالفكر و ّ
الشعي والقانو ّين الوحيد لقطاعنا
العا ّمة للتّعليم الثّانو ّي املمثّل رّ
املناضل فإنّنا وبعد تدارسنا أوضاع املد ّرسات واملد ّرسني املا ّديّة
واألدب ّية وما آلت إليه من تر ّد رغم ما حقّقته نضاالت القطاع من
التتيبي واملايل:
مكاسب يف الجانبني رّ
 .Iنس ّجل:
 تواصل تر ّدي وضع املد ّرسات واملد ّرسني املا ّدي وتدهور مقدرتهمالشائ ّية املريع ج ّراء سياسات مزيد التّفقري والتّجويع التي ما فتئت
رّ
تنتهجها الحكومات املتعاقبة وهيمنة إرادة اللوبيات السياس ّية
الضيبي
واالقتصاديّة ال ّداخليّة والخارجيّة عىل خياراتها وتع ّمق اإلجحاف رّ
السوق واستهداف جميع املرافق العموميّة.
وانفالت ّ
التبويّة وخضوع املنظومة العموم ّية
سات
املؤس
أوضاع
تدهور
 استفحالرّ
ّ
إىل التّدمري املمنهج عرب الضّ غط عىل ميزانياتها ومواردها البرشيّة مماّ
أفقدها أدىن مق ّومات املردوديّة البيداغوجيّة واملعرفيّة وع ّمق تر ّدي
ظروف العمل صلبها.
 تواصل معاناة املديرين والنظّار وضآلة املنح املسندة إليهم مع تف ّردالتبية مبسألة إثباتهم أو إعفائهم من الخطّة.
وزارة رّ
 استفحال هشاشة التّشغيل وتقنينها عرب األمر  1046وتع ّمق معاناةاألساتذة ال ّن ّواب.
 تلكّؤ وزارة الشباب والرياضة واإلدماج املهني يف تنفيذ االتفاقيات املربمةمع الطّرف االجتامعي.
 .IIنطالب بــ:
 ال ّنهوض اآلين واملبارش بأوضاع املد ّرسات واملد ّرسني املا ّديّة واالجتامعيّةعرب:
التفيع يف قيمة مختلف املنح الخصوص ّية القطاع ّية الحال ّية (منحة
 رّالتكاليف البيداغوجيّة /االمتحانات الوطنيّة مراقبة وإصالحا/العودة
املدرسيّة /املنحة الخصوصيّة)...
التفيع يف قيمة االرتقاءات املهن ّية املال ّية ويف نسبتها.
 رّ -إحداث منحة الجهد البيداغوجي.
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 إحداث منحة اإلحالة عىل رشف املهنة. إحداث منحة تحفيزيّة لألساتذة العاملني يف املناطق ذات الخصوصيّة.التبويّة العموم ّية وإعادة االعتبار إليها:
 .2العناية باملنظومة رّ
التبويّة بنسبة  % 20حسب ما
التفيع يف ميزانيات املؤسسات رّ
 تفعيل رّنصص عليه اتفاق  9فيفري .2019
ّ
 رصد ما يجب من اعتامدات ماليّة من أجل تجويد ظروف العمل داخلاملؤسسات الرتبويّة والعناية ببنيتها التّحت ّية املتهالكة.
التبويّة عىل قاعدة برنامج وطني
 العودة إىل مسار إصالح املنظومة رّشامل وعميق يك ّرس فعليّا عموميّتها ودميقراطيتها ومجانيتها وتق ّدميتها
ووحدتها.
التتيب ّية املتعلّقة ببنود اتّفاق ّية  9فيفري :2019
 .3إصدار بق ّية ال ّنصوص رّ
التقية التّحفيزيّة بالبحث.
 رّ اإلحالة عىل التّقاعد االستثنايئ. التّكليف بعمل بيداغوجي أو تربو ّي. .4ال ّنهوض بوضع ّية املديرين والنظّار املا ّديّة واملهن ّية:
 تنظري منحة الخطة الوظيف ّية للمديرين وسحبها عىل النظّار دوناملساس برشوط التّكليف بالخطّة.
 تحيني املنح املسندة إىل املديرين والنظّار بعنوان اإلرشاف عىلاالمتحانات الوطن ّية واإلعداد املا ّدي والتّنظيمي لالختبارات التّطبيق ّية.
املؤسسات
 سحب منحة العمل ال ّدوري عىل املديرين املكلّفني بإدارة ّالتبويّة املص ّنفة ضمن مراكز العمل ال ّدوري.
رّ
التفيع يف منحة التّعيني للمديرين والنظّار مبا يتناسب مع منحة العودة
 رّاملدرس ّية املسندة إىل املد ّرسني املبارشين.
التبويّة.
 -إعادة ال ّنظر يف تصنيف املؤسسات رّ

 إرشاك الطّرف ال ّنقايب يف كلّ ما يتعلّق بعمل ّيتي اإلثبات يفالخطّة الوظيف ّية أو اإلعفاء منها.
السكن الوظيفي.
 متتيع كلّ املديرين من حقّهم يف ّالخاصة بهم.
 تطوير حركة ال ّنقل ّ .5تسوية وضع ّية الحيف املايل املسلّط عىل األساتذة امل ّربزين
املنتدبني من األساتذة األول املميزين يف رتبة أستاذ م ّربز.
الخاصة بتفعيل
 .6إنهاء جميع اإلجراءات القانونيّة والرتتيبيّة ّ
توحيد املؤ ّجر مبا يحافظ عىل جميع االمتيازات التي يتمتّعون
بها حاليا.
 التزام وزارة الشباب والرياضة واإلدماج املهني بإصدار قامئةاالرتقاءات املهنية بعنوان  2019وإصدار منشور الرتقيات
بعنوان .2020
الخاص وحسم ال ّنقطة العالقة
األسايس
ظام
ن
ال
يف
فاوض
ت
ال
ّ
 .7استكامل ّ
ّ
ّ
منه املتعلّقة بآلية االنتداب:
 ضبط آلية واضحة وشفافة تكفل الجدارة وتضمن العدالة وتكافؤالفرص عىل قاعدة االنتداب القار يف كل موطن عمل قا ّر.
الهش وإلغاء صيغة العقود التي
 القضاء عىل مختلف أشكال التّشغيل ّرشعها األمر  1046واإلرساع برتسيم املعنيني حال ّيا بها.
ّ
 تسوية وضعيّة األساتذة الن ّواب تسوية شاملة ونهائيّة تنهي معاناتهمبصفة باتّة وذلك عرب انتدابهم عىل دفعات ومتكينهم من جميع
مستحقّاتهم القانون ّية واملال ّية.
 .8إيجاد صيغة قانون ّية وترتيب ّية تضمن تسوية وضع ّية دفعة الحاصلني
عىل املاجستري املهني  2017املنتدبني سنة  2019وتؤ ّدي إىل متكينهم من
البيداغوجي.
تثمني تكوينهم األكادميي و
ّ
 .9تعميم املنح الجامع ّية عىل بنات املد ّرسات واملد ّرسني وأبنائهم املزاولني
لدراستهم الجامع ّية مبا يف ذلك العليا منها.
 .IIIنق ّرر:
 دعوة وزاريت اإلرشاف إىل إطالق مسار تفاويض ج ّدي ومسؤول من أجلوصل إىل تحقيق جميع مطالبنا املض ّمنة صلب هذه الالئحة.
التّ ّ
 عقد ندوات تقييم ّية جهويّة للمسار التّفاويض ولتدارس مختلف القضاياالصيفيّة.
القطاعيّة تت ّوج بندوة وطنيّة خالل العطلة ّ
السنة ال ّدراسيّة لرسم خطّة نضاليّة
 عقد هيئة إداريّة قطاعيّة قبل مفتتح ّمدقّقة ومتكاملة تتناسب مع حجم املطالب املرفوعة وتؤ ّدي إىل تحقيقها
كافّة.

ورشتان تكوينيتان في قطاع المعادن:

حوكمة الفروع الجامعية وتكوين النقابيني املنتخبني ألول مرة
* طارق السعيدي

نظمت الجامعة العامة للمعادن وااللكرتونيك ورشتني تكوينيتني يومي
 06و 07أفريل  2021بالحاممات .وقد متحورت الورشة األوىل حول تكوين
النقابيني املنتخبني الجدد يف حني متحورت الندوة الثانية حول حوكمة
الفروع الجامعية .وتلتئم الورشتان التكوينيتان ضمن برنامج تعاون ثاليث
بني الجامعة للمعادن والجامعة األملانية للمعادن وفريدريش ايربت.

تكوين الشبان

وقال األخ الطاهر الربباري الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
وااللكرتونيك يف ترصيح لجريدة الشعب أن الجامع َة ورشكا َءها اختاروا أن
تكون الورشتان التكوينيتان متزامنتني نظرا إىل االرتباط الوثيق بني حوكمة
الفروع الجامعية وتكوين النقابيني املنتخبني حديثا ذلك أن الحوكمة
الرشيدة التي تسعى إليها الجامعة تقوم عىل حسن توظيف القدرات
والطاقات وحسن والتواصل والتنسيق بني مختلف الهياكل .وعن محور
الورشة األوىل ،قال األخ الربباري ،إن النقابيني من ذوي الخربة واإلخوة
الكتاب العامني للنقابات األساسية يستأثرون يف العادة بالحضور يف ندوات
منطقي ولكنه يحرم األجيال
التكوين ولذلك لعدة اعتبارات .وبينّ أ ّن األمر
ّ

الجديدة من التكوين ولذلك قررت الجامعة العامة أن
متكن النقابيني املنتخبني الجدد من دورات تكوينية
خاصة بهم .ومتثل الورشة الخاصة باملنتخبني حديثا من
أوىل الندوات من نوعها يف القطاع .وقال إن الهدف من
تكوين النقابيني املنتخبني حديثا هو بناء هياكل قوية
تعمل بطريقة جامعية بعيدا عن االجتهادات الفردية
التي تكون فيها والقرارات ذاتية وهو ما يجعلها يف
وفس أن النقابات
عديد األحيان تسق ُط يف ّ
السلبية .رّ
األساسية تدخل يف مفاوضات وحوار اجتامعي مع
اإلدارة منذ اليوم األول النتخابها وعادة ما يكون
أفرادها قلييل الخربة ولذلك فإن التكوين مه ّم .وبينّ
أن الجانب اآلخر من تكوين الشبان هو اكتشاف
الكفاءات والطاقات الشابة التي ميكن ان تدعم العمل
النقايب اذا ما وجدت من يدمجها.

فروع جامعية		

وتحدث األخ الكاتب العام مشريا إىل أن الفروع الجامعية تعيش عدة
صعوبات تكبلها وتجعل أداءها ضعيفا .وأشار إىل الصعوبات الترشيعية

إذ ال يوجد يف النظام الداخيل لالتحاد فصل يحدد
مها ّم الفروع الجامعية وهو ما جعله الفرع الجامعي
هيكال متأرجحا بني الجهة والقطاع وهو يضعه يف
وقع معقّد يعطل نشاطه .وبينّ أن عدم وضوح
املها ّم والدور يف القانون انعكس عنه ضعف النشاط
والحركة يف الوقع وهو ما يجعل جزءا مهماّ من
هياكل القطاع تعمل دون املطلوب ولذلك تسعى
الجامعة إىل تفعيل أكرب قدر ممكن من الفروع
الجامعية لتعاضد جهد الجامعة العامة.

مكونان خاصان بالقطاع

ويُذكر أن ورشة الفروع الجامعية قد شهدت
مشاركة األخت كلوديا رحامن ممثلة الجامعة
الخاصني بقطاع
األملانية للمعادن .كام شهدت الورشتان انطالق املك ّونني ّ
املعادن يف القيام مبهامهم التنشيطية بإرشاف قسم القطاع الخاص .إذ
نشّ ط الندوتني  04من منشطي التكوين النقايب من نقابيي قطاع املعادن
الذين تابعوا بنجاح برنامج تكوين منشطي التكوين النقايب الذي نظّمته
الجامعة سنتي  2219و.2020
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النضال يستمر في شركة الخدمات
الفالحية المتعددة :CMA

تهديد للحق النقابي ،وإدارة ال
تعرتف بحقوق العمال ...فلتتحمل
مسؤولية فشلها

من املنتظر أن يدخل عامل
وموظفو رشكة الخدمات الفالحية
املتعددة  CMAيف إرضاب عن
العمل يومي  28و 29افريل
الجاري إثر برقيتى التنبيه باإلرضاب
التي أمضاها االخوان محمد عيل
البوغديري عضو املركزية النقابية
وعامر الزين الكاتب العام للجامعة
العامة للفالحة بسبب تهديد للحق النقايب والتعنت وعدم التعاطي
اإليجايب مع املطالب املهنية واالجتامعية املطروحة وهرسلة للكاتب
العام للنقابة األساسية للمؤسسة.
عامالت وعامل الرشكة يطالبون باحرتام الحق النقايب يف كافة جوانبه
وبإبرام اتفاقية املؤسسة وبتنظيم أوقات العمل وتحديد املسؤوليات
لكلّ العاملني ومتكني العملة من حقهم يف الساعات اإلضافية ومتكني
العمالء من منحة الترصف.
أعوان الرشكة يشددون أيضا عىل متكني كافة املوظفني من منحة
لسنتي 2019
الشهر الثالث عرش كاملة ومتكينهم من منحة االنتاج
ْ
و 2020وتحديد آليات احتسابها وموعد محدد لرصفها.
* صربي الزغيدي

مؤتمر الفرع الجامعي
للتعليم الثانوي
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس أن
مؤمتر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجهة تونس قد تقرر
عقده يوم الجمعة  16أفريل 2021بداية من الساعة العارشة
( )10٫00صباحا بدار االتحاد.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع
الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص عليها
بالفصل ( )112من النظام الداخيل التقدم مبطلب ترشح باسم
الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف اجل اقصاه يوم السبت
 10افريل  2021عىل الساعة منتصف النهار (.)12
* يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط باالتحاد العام
التونيس للشغل مدة اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وان
يكون خالص الذمة مع قسم املالية باالتحاد.
* ان يكون متح ّمال املسؤولي َة النقابي َة ملدة ال تقل عن اربع
سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او كان تحملها ملدة ال تقل عن
خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد.
* يض ّم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل االقل
طبقا للفصل  112من النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم امرأة
تَ َرشُّ َح َها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من ت ّم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة الشعب طبقا
للفصل  215من النظام الداخيل.
* الكاتب العام
فاروق العياري

اضراب بديوان البحرية
نحن الكتاب العامون للنقابات االساسية بديوان البحرية التجارية واملوانئ املجتمعون يوم االثنني  22مارس  2021لتدارس الوضع الراهن واملرتدي
بالديوان نتيجة عدم الجدية يف التعامل مع امللفات وتفعيل محارض الجلسات نطالب مبا ييل:
 1ـ وضعية الوحدات العامئة :التوقف الفني واالقتناء (النقطة الرابعة يف محرض الجلسة بتاريخ .)2020/10/16
 2ـ الترسيع بإنجاز االنتدابات الخارجية.
 3ـ االرساع بتمكني األعوان من زي الشغل ( 2019و)2020
 4ـ تسوية وضعية أصحاب الشهائد قبل وبعد االنتداب (محرض الجلسة الصلحية ليوم )2018/01/9
 5ـ تسوية وضعية األعوان املامرسني ملهام ال تتامىش وخططهم
 6ـ املصادقة عىل مرشوع النظام الداخيل للصندوق االجتامعي املنقح منذ  2016من طرف مجلس االدارة.
 7ـ مواصلة املفاوضات يف جانبها الرتتيبي لسنوات  2017ـ  2018ـ  2019تجسيدا التفاق  22اكتوبر  2018بني االتحاد العام التونيس للشغل
ورئاسة الحكومة.
 8ـ مراجعة طريقة احتساب منحة االنتفاع (النقطة التاسعة من محرض الجلسة الصلحية ليوم .)2019/7/1
 9ـ التكوين.
يومي
ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا املرشوعة ،فإن اعوان واطارات ديوان البحرية التجارية واملوانئ يعلنون الدخول يف إرضاب عام كامل ْ
االربعاء  14والخميس  15افريل  2021بجميع املوانئ البحرية التجارية والجهات البحرية.
* االمني العام املساعد املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية
صالح الدين الساملي

المنستير

يف نقابة املياه «عطش» القانون األساسي
بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل باملنستري
وبحضور االخت نهلة العيادي عضو املكتب
التنفيذي انعقدت جلسة مهمة لنقابة املياه
بإقليم املنستري خ ُّصصت لتقييم الوضع الراهن
يحف به من اشكاليات سواء كان
وتدارس ما ّ
ذلك عىل مستوى االقليم او الوضع العام
بالرشكة...
انطالق االشغال كان مبداخلة محمد عل ّية
كاتب عام الفرع الجامعي للمياه تعلقت
يف جزء كبري منها بنقطة مهمة تتعلق بتنقيح
القانون االسايس الذي كان محور ندوة وطنية
بحضور االخ سمري الشفي االمني العام املساعد
والرئيس املدير العام للرشكة توزع فيها العمل
عىل ورشتني تناولتا اقرتاحات جميع االقاليم...
واثرها ت ّم ف َْس ُح املجال العضاء النقابة لإلدالء
بدلوهم يف مختلف املسائل ومن بينها املطالبة
بالعمل التشاريك مع الطرف االداري للمحافظة
عىل املناخ االجتامعي واالرتقاء بالخدمات اىل ما
يصبو اليه املواطن كام طالب املتدخلون بتفعيل
اقرتاح حسني الشارين الكاتب العام لجامعة املياه
واملتمثل يف تعويض أيام االحتجاجات بأيام عمل

او احتسابه يف العطل السنوية وهو ما ميكن
سحبه عىل املهندسني وذلك بدال عن الخصم عىل
االجر للبعض واستثناء آخرين مبا يضمن تهدئة
االجواء من جهة اخرى دعا بعض املتدخلني
إىل رضورة التّحاور مع الرشيك االجتامعي
وارشاكه بجدية يف رسم معامل طريق العمل مبا
يعود بالفائدة عىل الجميع سواء كان ذلك عىل
مستوى الطرف العاميل او الجانب االداي تج ّنبا
الي حساسية او خلفية املؤثرة وكدليل عىل ذلك
ما حدث يف اليوم العاملي لالقتصاد يف املاء إذ
ت ّم تجاهل الطرف االجتامعي بل اقصاؤه يف كل
ما يتعلق باملناسبة رغم اهميتها وبعدها الثقايف
واالقتصادي وكذلك القطاعي.
كام لوحظ يف ختام الجلسة اجامع عىل
رضورة املحافظة عىل املؤسسة وعموميتها
واستقالليتها مام يصب يف مصلحة الوطن العليا
ومصالح املواطنني وخدمتهم دون رشوط يف
كامل ربوع الوطن.

* تحضيرات...

بحضور الجامعة للنقل يف شخص االخ رضا
الفهري الكاتب العام املساعد للجامعة وبإرشاف

االتحاد الجهوي من خالل االخ خالد الصيادي
وكذلك الفرع الجامعي اجتمعت الهيئة املسرية
لقطاع النقل للنظر يف عديد امللفات واملسائل
واملشاكل التي يتخبط فيها القطاع برا وبحرا
وج ّوا إىل جانب التحضريات لالرضاب العام
القطاعي يف قطاع النقل حسب ما افاد به االخ
حسام يوسف الكاتب العام املساعد للفرع
الجامعي للنقل باملنستري.
* حمدة الزبادي

جلسة عمل بني اإلدارة املركزية لالتحاد والنقابة األساسية ألعوان
أعوان وموظفي االتحاد
انعقدت جلسة عمل بني اإلدارة املركزية لالتحاد والنقابة األساسية
ألعوان وموظفي االتحاد العام التونيس للشغل بحضور األخوين
سمري الشفي ومنعم عمرية عضوي املكتب التنفيذي الوطني واألخ
فاضل بالحاج املدير اإلداري.
وتعترب هذه الجلسة هي جلسة تعارف بني الطرفني إثر انتخاب
املكتب النقايب الجديد.
كام انعقدت جلسة مع اللجنة االستشارية.
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االئحة العامة للمجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

على درب حشاد سائرون ...وفاء للمُؤسّسني وفداء للوطن
نحن أعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس املنعقد يوم  31مارس
 2021برئاسة األخ حف ّيظ حف ّيظ األمني العام املساعد املسؤول عن الشّ ؤون القانونية،
وبعد تدارسنا للوضع النقايب وطن ّيا وجهويّا والوضع السيايس املرتدّي وانعكاساته الكارثية
عىل الوضع االقتصادي والوضع االجتامعي لعموم التونسيني والشغالني تحديدا.
نجدّد :
 - 1اعتزازنا باالنتامء إىل االتحاد العام التونيس للشغل قلعة نضال ومقاومة وصمود
ونؤكد عىل جاهزيّة منظورينا يف الدفاع عن املصالح العليا للوطن وعن العمل النقايب
املناضل وعن استقالليته ودميقراطيته وعن مكاسب الشغالني واملتقاعدين وطموحاتهم
ومطالبهم املرشوعة يف وجه القوى ال ّرجع ّية والظالم ّية ومن يخطّط عبثا النتهاك سيادته
ويثري الفنت بني أبناء شعبنا الواحد.
نس ّجل:
على المستوى السياسي
مؤسساتها املالية ال ّنهابة يف التّحكم يف القرار
 .1تواصل قبضة اليد االمربيالية عرب ّ
الوطني لبالدنا عرب االرتهان لها ونهب ثروات البالد والتدمري املمنهج لل ّنسيج االقتصادي
وبالخصوص الصناعي والفالحي.
 .2احتداد التاميز الجهوي والطبقي نتيجة لسياسة ليرباليّة متو ّحشة املنتهجة من كل
الحكومات املتعاقبة مبا مكّن عددا قليال من العائالت املتنفّذة من الهيمنة عىل الجزء األكرب
من الرثوة الوطنية والخدمات االجتامعية والتحكم يف مسالك اإلنتاج والتوزيع.
 .3نُدين بشدّة حمالت الشيطنة التي تقوم بها بعض األطراف السياسية (ائتالف
رش وروابط االجرام )...ض ّد الوطن واالتحاد العام التونيس للشغل وقياداته والتي تعمل
ال ّ
بالوكالة لدى دوائر النفوذ الداخيل والخارجي.
 .4تفيش ظاهرة اإلرهاب وعدم تعقّب املتو ّرطني فيه والكشف عن مرتكبيه بسبب
غياب سياسة ثقافية اقتصادية اجتامعية تستأصله وتجتثُّ منابعه الفكرية والسياسية.
 .5عدم تركيز املحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية ومزيد تدجني القضاء
وتوظيفه يف التغطية عن عودة دولة البوليس وفربكة القضايا ض ّد نشطاء األحزاب
واملنظامت والجمع ّيات واالعالم ّيني.
تنصل الحكومات املتعاقبة من إتخاذ االجراءات الكفيلة مبقاومة الفساد الذي
ّ .6
ومس كلّ أوجه الحياة السياسية.
استرشى بشكل ُمخيف يف كل مفاصل الدولة ّ
 .7نس ّجل تدهور الوضع مماّ أدّى إىل مزيد تعميق أزمة الحكم مبا أثّر عىل وحدة
الدولة وسيادتها وزاد من حدّة ال ّنعرات الجهوية والفئوية وغذّى االنفالتات واإلفالت
من العقاب الذي انج ّر عنه حالة من اليأس واالحتقان يف ُصفوف أبناء الشعب التونيس.
على المستوى االقتصادي
 .1تواصل العمل بسياسة التّفويت املمنهج يف املؤسسات العمومية ومؤسسات
القطاع العام ...استجابة إلمالءات صندوق النقد الدويل وغريه من البنوك والجهات
املاليّة امل ُقرضة.
 .2تنامي االحتكار واستفحال االقتصاد املوازي والتدهور املستم ّر للمقدرة
الرشائية لعموم التونسيني ج ّراء االرتفاع الجنوين ألسعار املواد الحياتية والخدمات
وتفص الدولة من مسؤولياتها يف إيقاف لهيب األسعار مقابل صمتها املريب عن ال ّرفع
يّ
التدريجي للتعويض التعدييل للمواد املدعمة.
املؤسسات وترسيح العماّ ل مماّ ساهم يف تفاقم البطالة عالوة
 .3تواصل غلق ّ
عىل هجرة األدمغة والكفاءات الوطنية وقد زاد الوضع الوبايئ منذ مارس  2020يف
تعميق هذه الظواهر.
 .4توسع دائرة التهرب الرضيبي والكسب غري املرشوع واعتامد الحكومات
املتعاقبة سياسة جبائ ّية غري عادلة بالتوازي مع استهداف الحق النقايب وتجريم الحراك
االجتامعي وقمع القامئني عليه.
ّ .5
تنصل الدولة من القيام بدورها يف اإلحاطة ببعض املؤسسات االقتصادية مماّ
أدّى إىل غلق العديد منها ورضب ال ّرأس املال الوطني.
على المستوى االجتماعي
 .1تدهور وضعيّة الصناديق اإلجتامعية نتيجة ته ّرب بعض املؤسسات العمومية
والخاصة من سداد ديونها املتخلدة بذ ّمتها لدى الصندوقني وغياب الحوكمة الرشيدة
مماّ فاقم يف أزمة املنظومتني االجتامعيتني وأثر سلبا عىل خدمات صحية جيدة كماّ
ونوعا.
 .2تواصل نزيف الصندوق الوطني للتأمني عىل املرض وتردّي خدماته نتيجة
االرتفاع املش ّط ألسعار األدوية والخدمات الصحية وعدم تحيني قامئة األمراض التي
يتكفّل بها الصندوق وعدم التزامه بسداد ديونه املتخلدة لدى ُمسديي الخدمات
الصح ّية.
 .3تفكّك النسيج االجتامعي ج ّراء تشظّي األرسة بسبب تفاقم ظاهرة الفقر
والبطالة والطالق وال ّرسوب واالنقطاع املدريس وقلة ذات اليد وغريها ...مماّ أثّر سلبا
عىل البنية االجتامعية وساهم يف انتشار ظواهر غريبة عىل املجتمع التونيس و َهويّته
وقيمه وموروثه الثقايف والحضاري.

على المستوى الثقافي والتربوي
تنصل الحكومات املتعاقبة من طرح ملف اإلصالح الرتبوي باعتباره
ّ .1
ُ
يض قُدُما يف نهج تبضيع املعرفة
مل
ا
عىل
ارها
رص
وإ
بامتياز
ملفا وطن ّيا
ّ
وسلعنة التعليم من خالل استهداف املدرسة العموم ّية والتشجيع عىل
الخاص وإفراغ الربامج التعليمية من كل املضامني التي من شأنها
التعليم ّ
تطوير ملكة النقد لدى املتعلمني وتجذير انتامئهم إىل أ ّمة عربيّة مناضلة
ومساعدتهم عىل مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي.
السكوت امل ُريب عىل التط ّور املهول لعدد املدارس والفضاءات
ّ .2
والجمعيات املشبوهة التي أصبحت حديقة خلفية لدعاة العنف والتطرف
والتكفري.
 .3االنخراط يف رعاية ودعم العديد من أشكال التّطبيع الثقايف والف ّني
وال ّريايض والتجاري مع الكيان الصهيوين.
 .4نرش ثقافة التّمييع والتّهميش من خالل تشجيع وسائل اإلعالم
الخاصة ورفع اليد تدريجيا عن اإلعالم العمومي الوطني.
ل
م
تح
وعدم
السقوط
 .5تداعي جلّ املؤسسات الثقافية والشبابية إىل
ّ
الدينية والتاريخية وتأهيل القطاعني الطّاقي والفالحي العمومي.
الطفل
لفضاءات
ليّ
ك
ال
به
الشّ
الغياب
الدولة مسؤولياتها يف صيانتها وتجهيزها عالوة عىل
الهش من حضائر ون ّواب ومتعاقدين وإسداء
 .2باإلرساع بإنهاء جميع أشكال العمل ّ
واألرسة يف املناطق الداخلية خصوصا .
الخدمات وخ ّريجي اإلجازات التطبيقية يف الرتبية والخدمة املدنية التطوعية وتعليم الكبار
وبعض أسالك الشؤون الدينية عىل قاعدة مبدإ تسوية الوضعية واسرتداد حقوقهم.
وبناء على ما تمّ توصيفه:
املؤسسات العمومية
 .3بتسديد الشغورات يف الص ّحة العموميّة والرتبية والتعليم و ّ
نطالب:
والنقل ال ّربي والبحري وخاصة بالرشكة الجهوية للنقل ودعمها بالحافالت مع رشاء باخرة
 .1من جديد عىل حق أهلنا يف كل معتمديات صفاقس يف العيش الكريم ّ
وحق وزلاّ قتني يف إطار ّفك العزلة عن جزيرة قرقنة باليابسة واإلرساع بفتح مركز اإلصغاء
الشباب يف التشغيل ويف تنمية عادلة وبيئة سليمة ومرافق أساسية تقطع مع سياسة ومقاومة اإلدمان طينة صفاقس.
رضب القطاع العمومي واستهدافه لغاية التفويت فيه ،وت ُّؤسس إىل منط حياة جديد
السياب وإقامتها
 .4باإلرساع بتنفيذ املشاريع البديلة العرش ( )10بعد غلق معمل ّ
يستجيب لتطلّعات أهل صفاقس وتضحياتهم الجسام .ويف هذا اإلطار نطالب الحكومة عىل أرضه.
بتفعيل االتفاقات املمضاة بينها وبني االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس وهياكله النقابية
 .5باإلرساع بتنفيذ ميناء املياه العميقة بالصخرية ومركز تحل ّية املياه واملكتبة الرقمية
القطاعية واملحلية وبإنجاز كل الخطط التنمويّة واملشاريع املعطّلة مبا يسمح بوضع ح ّد وغريها من املشاريع املعطلة.
السياق نجدّد مطالبتنا باإلبقاء
لتدهور الوضع يف جميع القطاعات الخدماتية ويف هذا ّ
 .6بتح ّمل الدولة ملسؤولياتها الدستورية والسياسية يف الحفاظ عىل املؤسسة الرتبوية
أسطول
د
ه
بتع
نطالب
كام
اختصاصاته
عىل الصفة املدنية للمستشفى الجديد وعىل تعدّد
ّ
العمومية وتطويرها وتحييدها عن كل أشكال التوظيف السيايس واإليديولوجي و ُمراجعة
النقل ال ّربي والحديدي والبحري والحق يف صيانة كلّ املؤسسات الرتبوية وصيانة املعامل منظومة التكوين املهني مبا يتالءم مع سوق الشغل والتقدّم العلمي والتكنولوجي كام
نطالب باستقاللية الشأن الديني عن التجاذبات السياسية.
 .7بإصالح املنظومة الجبائية واإلرساع بتحيني النصوص القانونية واإلجراءات
الصلة عىل قاعدة تثمني العدالة الجبائية واالنتصار لها
الرتتيبية واإلجرائية ذات ّ
لهذه األسباب تم تأجيل اإلضراب
والحيلولة دُون تحميل الشغالني واملتقاعدين أعبا َءها.
 .8بوقف االقتطاع بعنوان املساهمة االجتامعية التضامنية  % 01ضامنا
العام الجهوي بصفاقس
لالستقرار االجتامعي.
 .9باإليقاف الفوري لكلّ إجراء يرمي إىل التّخيل عن منظومة الدّعم واتخاذ ما
ان املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس واملنعقد يف جلسته
يتو ّجب من إجراءات إليقاف نزيف ارتفاع أسعار املواد والخدمات.
الدورية يوم الثالثاء  06افريل  2021وبعد تدارسه ملختلف الجوانب املتعلقة
 .10بالشرّ وع بخطّة وطن ّية شاملة منتهاها تأميم الثرّ وات الوطنية وإصالح
بتنفيذ قرار االرضاب املنبثق عن الهيئة االدارية الجهوية بتاريخ  17ديسمرب 2020
رضة بالبيئة واملحيط.
اعي وتأمني املناطق األثرية وحاميتها وإيقاف كل األنشطة امل ّ
زر ّ
مع املنظامت الوطنية واملجتمع املدين والذي ت ّم تثبيته يف اجتامع املجلس الجهوي
 .11بعدم التفويت كليّا أو جزئيّا يف املؤسسات العمومية والعمل عىل إنقاذها.
بتاريخ  31مارس  2021وبعد االتّصاالت مع مختلف االطراف واالطالع عىل مؤرشات
 .12بالعمل عىل مراجعة القانون املنظّم للصفقات العمومية مبا يضمن
الوضع الصحي املرت ّدي بالجهة انتهى املكتب التنفيذي عند قرار تأجيل االرضاب
األولويّة للرأس املال الوطني ويكفل حقوق العامل ونجاح االستثامر الوطني ودفعا
العام الجهوي بصفاقس املق ّرر ليوم  08أفريل  2021إىل موعد الحق حفاظا عىل
للتنمية جهويّا ووطنيّا مطالبني بتطبيق ما ت ّم االتفاق عليه بجلسة التفاوض برئاسة
سالمة كافة العماّ ل بالفكر والساعد وعموم أهالينا بالجهة.
الحكومة بتاريخ  08جانفي .2021
حق الجهة يف
وإذ يؤكد املكتب التنفيذي مرة أخرى عزمه عىل الدفاع عن ّ
 .13بتأهيل املستشفيات العموم ّية محل ّيا وجهويّا مبا يكفل خدمات ترتقي
بيئة سليمة والتشغيل وإنجاز كافة املشاريع املعطلة وكافة املطالب الواردة بربقية
إىل انتظارات املواطنني بدعمهم باملوارد البرشية والتجهيزات وتعدّد البنية التحتية
وصيانتها.
اإلرضاب الصادرة عن االتحاد الجهوي ،فانه يحمل املسؤولية الكاملة لرئيس الحكومة
 .14باإلرساع يف فتح املفاوضات االجتامعية بجانبيها الترّ تيبي واملايل يف
ملا آلت اليه األوضاع بالجهة من تهميش وتوتر للمناخ االجتامعي نتيجة املامطلة
القطاعات الثّالث (الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص).
والتسويف التي متيزت بها سياسة رئاسة الحكومة تجاه الجهة والتي تحيلنا إىل
 .15بسحب األمر  105حامية للرشكة التونسية للكهرباء والغاز وإيقاف إنجاز
مامرسات الحكومات السابقة والوعود ال ّزائفة التي راكمت اإلحباط لدى متساكني
للخواص للمحافظة عىل
مرشوع محطة إنتاج الكهرباء بالصخرية عن طريق لزمة
ّ
الجهة بجميع معتمدياتها والتي تفاقمت بعدم عقد املجلس الوزاري املخصص
دميومة املؤسسة.
لوالية صفاقس وهذا يع ّد خرقا جسيام لسياسة التعاقد وااليفاء بالتعهدات وتتناقض
 .16بدعم املركبات الفالحية وتوفري املعدات الالزمة والتخيل عن عملية الكراء
مع ترصيحات رئيس الحكومة املتعلقة بهذا الشأن.
وتسوية الوضعيات االجتامعية العالقة للعاملني بها.
سواء
الجدية
و
املسؤولية
من
عالية
ويذكّر املكتب التنفيذي بأنه تحىل بروح
الخاصة بالعملة والقوانني
 .17بإصدار األنظمة األساسيّة السلكيّة ومد ّونة املهن ّ
من خالل إعداد الدراسات وامللفات أو خالل حضوره جلسات التفاوض مع الوفد
للمؤسسات التابعة لوزارة اإلرشاف (ديوان الحبوب وديوان الزيت).
األساسية ّ
الحكومي وعىل مستوى رئاسة الحكومة التي أفضت إىل االتفاق عىل بعض النقاط
مؤسسة البحث
 .18بتعميم منحة املساهمة يف البحث عىل كافة أعوان ّ
التي مل يت ّم تنفيذها وتنزيلها عىل ارض الواقع اىل ح ّد اآلن او يف اطار تبويب
الصيد البحري.
العلمي والتعليم العايل الفالحي وتنظيم قطاع ّ
األولويات املتعلقة مبطالب الجهة.
تنصل الحكومة وعدم جديّتها يف إيجاد الحلول ملطالبنا املض ّمنة يف برقيّة
وإزاء ّ
إ ّن املكتب التنفيذي الجهوي إذ يحذّر من تداعيات سياسية املامطلة
الصادرة بتاريخ  2020 /12 /23إذ نحيّي ونث ّمن املكتب التنفيذي والهيئة
اإلرضاب ّ
اإلدارية الجهوية لإلتحاد الجهوي للشغل بصفاقس فإنّنا نوكل للمكتب التنفيذي
والتسويف وبيع الوهم فإنّه يحمل املسؤولية التامة للحكومة يف توتري املناخ
لالتحاد الجهوي تنفيذ اإلرضاب العام الجهوي ليوم  08أفريل  2021يف صورة عدم
االجتامعي بالجهة.
التزام الحكومة بتعهداتها مع الجهة.
* يوسف العوادين
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نقابة

لهذه األسباب لوّح أعوان
شركة OOREDOO
باإلضراب عن العمل

أمىض األخوان محمد عيل البوغديري عضو املركزية النقابية وعيل ورق الكاتب العام
للجامعة العامة لتكنولوجيا املعلومات والخدمات يف برقية تنبيه باإلرضاب تض ّمنت دخول
أعوان وموظفي رشكة  OOREDOOتونس يف إرضاب عن العمل يوم  22افريل الجاري
دفاعا عن مطالب مرشوعة.
أعوان الرشكة يطالبون باحرتام الحق النقايب يف كافة جوانبه وبالزيادة يف األجور بعنوان
سنة  2021وبتفعيل االتفاق املتعلّق بإحداث اتفاقية املؤسسة إىل جانب املطالبة بتقعيل
االتفاق املتعلق مبراجعة املنح لسنة  2020وتسوية بعض الوضعيات العالقة لعدد من
املوظفني.
* صربي الزغيدي

النقابة العامة لألطباء االستشفائيين الجامعيين:

إقالة أعضاء اللجنة العلمية ملكافحة
كورونا عرّت تخبّط القرارات السياسية
وعشوائيتها وانتهازيتها
عبت النقابة العامة لألطباء لالستشفائيني
رّ
الجامعيني عن استغرابها وصدمتها من الطريقة
املهينة التي قامت بها وزارة الصحة بإقالة أعضاء
اللجنة العلمية ملكافحة فريوس كورونا وتعيني
لجنة جديدة تحت مس ّمى «التغيريات عىل
مستوى تركيبة اللجنة».
وأبرزت النقابة ان عملية اإلقالة متت دون تقييم
علمي وموضوعي لعمل اللجنة طوال عام كامل
وهو ما يع ّري بشكل فاضح تخبّط القرارات
السياسية وعشوائيتها وتنكّر الحكومة لقامات
علمية ض ّحت بالكثري من أجل حامية صحة
املواطن ،خاصة أن تركيبة اللجنة شهدت عدة
تغيريات دون توضيح الدوافع واألسباب يف مناخ
من عدم الشفافية والوضوح.
النقابة العامة ،ويف بيان لها ،ذكّرت بأن استقاللية اللجان العلمية ليست مجرد كالم فضفاض بل وجب أن تكون تجسيدا للخيارات
االسرتاتيجية ولالرادة السياسية الصادقة يف تكريسها عرب احرتام املحرجات والتوصيات العلمية للجنة ،واشارت اىل الغياب امللحوظ
لتمثيلية بعض االختصاصات الطبية والصيدلية وملتثيلية الجهات ومتثيلية الكفاءات العلمية النسائية والشبابية يف تركيبة اللجنة
املعينة.
واعتربت النقابة العامة أن القرارات العشوائية واالنتهازية للسياسيني الذين تدخلوا يف عمل اللجنة سابقا رغم ما املجهودات الجبارة
التي قامت بها ،والذين رضبوا عرض الحائط توصيات اللجنة العلمية يف عديد املناسبات.
* صربي الزغيدي

بيان

النقابة األساسية لوكالة تونس افريقيا لألنباء ترفض التعيني الجديد
تعرب النقابة األساسية لالتحاد العام التونيس للشغل بوكالة تونس افريقيا
عن رفضها للتعيينات السياسية عىل رأس املؤسسة ،مؤكدة متسكها بأن
تكون التعيينات عىل أساس الربامج.
وتدعو النقابة الحكومة إىل الرتاجع عن هذا التعيني ،مطالبة باعتامد
مقاييس واضحة يف التناظر تنأى باملرفق االعالمي العمومي عن
املحاصصات الحزبية.

وتذكر أن صحافييها وكامل طاقمها العامل من موظفني وأعوان التزموا
منذ ثورة  2011بأداء مهامهم املهنية يف كنف املسؤولية والحياد من كل
األطراف السياسية واالجتامعية.
وتج ّدد التزام عموم منظوريها مبضاعفة العمل والجهد من أجل ضامن
حق جميع املواطنني يف الوصول
مشهد إعالمي وصحفي متوازن يحفظ ّ
اىل املعلومة.

مؤتمر الفرع الجامعي للتعليم األساسي
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي
للشغل بتونس أن مؤمتر الفرع الجامعي للتعليم
األسايس بجهة تونس قد تقرر عقده يوم الجمعة
 23أفريل 2021بداية من الساعة العارشة ()10٫00
صباحا بدار االتحاد.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي
للفرع الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية
املنصوص عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل
التقدم مبطلب ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد
الجهوي للشغل يف اجل اقصاه يوم السبت 17
افريل  2021عىل الساعة منتصف النهار (.)12
* يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط
باالتحاد العام التونيس للشغل مدة اربع سنوات
كاملة متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة

مع قسم املالية باالتحاد.
* ان يكون متح ّمال املسؤولي َة النقابي َة ملدة ال
تقل عن اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او
كان تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد.
* يضم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة
عىل االقل طبقا للفصل  112من النظام الداخيل وال
مينع عدم تقديم امرأة تَ َرشُّ َح َها من انعقاد املؤمتر
يف تاريخه.
كل من ت ّم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة
الشعب طبقا للفصل  215من النظام الداخيل.
* الكاتب العام
فاروق العياري

وتحذّر من أن تعيني أي شخص له ارتباطات ومحسوب عىل كيانات
سياسية وحزبية يف إطار املحاصصة سيلقى الرفض من طرف عموم أبناء
وبنات وكالة تونس افريقيا لألنباء.
وتدعو النقابة كلّ القوى الحية والرئاسات الثالث إىل صون مقام الوكالة
وعدم اإلرضار بصورتها واملس بحيادها ،كام تج ّدد تع ّهدها بضامن
املوضوعية يف نرش كافة األعامل الصحفية.

مؤتمر الفرع الجامعي ألساتذة التعليم الثانوي بمنوبة
يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل
بتونس أن مؤمتر الفرع الجامعي ألساتذة التعليم
الثانوي مبنوبة يوم األحد  18أفريل 2021بداية من
الساعة العارشة ( )10٫00صباحا بدار االتحاد الجهوي
للشغل مبنوبة.
فعىل كل راغب يف الرتشح للمكتب التنفيذي للفرع
الجامعي ممن تتوفر فيه الرشوط القانونية املنصوص
عليها بالفصل ( )112من النظام الداخيل التقدم مبطلب
ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف
اجل اقصاه يوم السبت  10أفريل  2021عىل الساعة
منتصف النهار (.)12
* يشرتط يف املرتشح ان يكون خالص االنخراط
باالتحاد العام التونيس للشغل مدة اربع سنوات كاملة
متتالية عند الرتشح وان يكون خالص الذمة مع قسم

املالية باالتحاد.
* ان يكون متح ّمال املسؤولي َة النقابي َة ملدة ال تقل
عن اربع سنوات كاملة متتالية عند الرتشح او كان
تحملها ملدة ال تقل عن خمس سنوات كاملة.
ان يكون مبارشا غري متقاعد.
* يض ّم املكتب التنفيذي للفرع الجامعي امرأة عىل
االقل طبقا للفصل  112من النظام الداخيل وال مينع عدم
تقديم امرأة تَ َرشُّ َح َها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.
كل من ت ّم انتخابه ملزم باالشرتاك يف جريدة الشعب
طبقا للفصل  215من النظام الداخيل.
* الكاتب العام
مصطفى املديني
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الملف السياسي

في جلسة عامة اليوم في البرلمان

* لطفي املاكني

هل يمكن تجاوز االصطفاف الفكري وااليديولوجي الستكمال انتخابات املحكمة الدستورية؟
هل ينجح مجلس نواب الشعب اليوم الخميس  8افريل يف انتخاب بقية اعضاء املحكمة
الدستورية؟ هذا السؤال هو االكرث تداوال منذ ايام واليوم تحديدا باعتبار الجلسة العامة االنتخابية
التي يفرتض ان يتم خاللها انتخاب ثالثة اعضاء بعد ان تم يف مرحلة سابقة انتخاب عضو من االربعة
اعضاء املطلوب من الربملان انتخابهم باعتبار ان تركيبة املحكمة تتكون من  12عضوا يختار منهم
رئيس الجمهورية اربعة اعضاء والعدد نفسه يختاره املجلس االعىل للقضاء واربعة اعضاء ينتخبهم
مجلس نواب الشعب.
ويعود ذلك التساؤل إىل منطلقات عدة أولها ان انتخابات اليوم ستجرى حسب القانون القديم
والذي يفرتض حصول املرتشح عىل  145صوتا (وهذا عكس ما اعتقده البعض كون التنقيحات الجديدة
هي التي ستعتمد والتي بدورها أرجعت من قبل رئيس الجمهورية إىل الربملان لقراءة ثانية) وبلوغ
ذلك الرقم من االصوات املمنوحة الي مرتشح تتطلب توافقا واسعا بني اغلب الكتل الربملانية وهذا تم
سابقا مرة واحدة عندما وثقت التوافقات كتابة بني كتلتي «نداء تونس» و«النهضة» ملا كانت لديهام
االغلبية املريحة وهذا ما مكن «مرشحة نداء تونس» حينها من النجاح يف نيل ثقة النواب ويف املقابل
تم تفسريه حينها «بإنقالب عىل التوافق» من قبل نواب النداء وقد أرجع
سقط بقية املرتشحني والذي ّ
املتابعون ما حصل إىل ما عرفه من الخالفات واالنشقاقات وهذا ما منع من استكامل عملية انتخاب
بقية االعضاء من قبل الربملان رغم املحاوالت التي متت بعد ذلك وآخرها التي متت يف جويلية 2020
قبل الدخول يف العطلة الربملانية اال انها مل تغري شيئا يف مسار تعطل اهم مؤسسة دستورية.

* توجس واصطفاف...
الظرفية غري مواتية يك تكون لها الكلمة العليا لذلك وبالتايل فإن الظرفية تحتّم عليها استكامل تركيبتها مبا صالحياته اىل االتجاهات األربعة دون ان يكون هناك
وذلك النكوص الذي حصل بعد أن تعهدت كل روجت لخطاب املحافظة عىل التوافق مع النداء ان املعطيات داخل الربملان متكنها من املناورة لتمرير مخفّض لذلك االمتداد.
كام ستطرح الجلسة االصطفاف الفكري
االطراف كتابيا عىل صنع الثقة للمرتشحني الذين حصل والرئيس الراحل الباجي قائد السبيس كأولوية مطلقة االسامء التي ترغب يف ان تكون ضمن تركيبة املحكمة
حولهم توافق يعكس يف الحقيقة الكثري من التوجس حتى ال يحصل التصادم وضياع االستقرار بعد نجاح الدستورية لذلحك دخلت يف مشاورات وتوافقات من وااليديولوجي املهيمن عىل مختلف مراحل مسار
املهيمن عىل جميع االطراف دون استثناء وهذا يفرس الحوار الوطني وتنظيم انتخابات مل تُق ِْص النهضة اجل مترير التنقيحات املستوجبة للترسيع باتنتخاب تركيز املحكمة الدستورية إذ يرى اكرث من متابع انه
دون كثريا من العناء باالسامء التي تم إسقاطها من من املشهد السيايس بل مكنتها من مرتبة «فرضت» بقية االعضاء ومل يطل انتظار النهضة طويال حيث يصعب التخلص من ذلك االصطفاف بعد ان اثبتت
هذا الطرف أو ذاك رغم ما عرفت به من كفاءة عىل الفائز االول ان يرشكها يف الحكم وهذا ما كانت
التجربة ان الرتشحات املقدمة من قبل الكتل تستند
تريده كسيناريو يجنبها الخروج من دائرة السلطة الن
ونزاهة يف مجال اختصاصها.
يف اغلبها اىل ذلك االصطفاف واالمر نفسه بالنسبة إىل
المرشحة
لألسماء
تأثير
أي
*
وهذا التوجس ينطبق بدرجة أوىل عىل حركة ذلك يعني الكثري بالنسبة اليها امام الرياح التي كانت
الرتشحات التي تم اسقاطها إذ تهيمن عىل جميع الكتل
النهضة التي كان يف حسبانها وبعد ان وقع اقرار تدفع يف اتجاهات ال تريدها الحركة وشيخها داخليا
الخشية من مترير اسامء «تدين بالوالء» لطرف معني
السابقة؟
التوافقات
على
دستور  2014وتحديدا يف شهر جانفي من السنة وخارجيا.
ومستعدة للتامهي معه يف اكرث من مرشوع وقرار وهذا
لألمام...
وهروب
ات
ري
متغ
*
نفسها تكون لها االغلبية يف انتخابات اكتوبر  2014مبا
ما حصل سابقا حتى بعد توثيق التوافقات كتابة.
يجعلها يف وضع مريح داخل الربملان لكسب مختلف
كام أن التحالف الربملاين ال يتوسع باتجاه الكتل
وهادنت النهضة ذلك الوضع اىل ان تغريت ارع رئيس الجمهورية تلك التنقيحات اىل الربملان مع
الرهانات وأولها تركيز املحكمة الدستورية ويحسب املعطيات يف انتخابات  2019لتعيدها اىل صدارة تعليل االسباب التي جعلته يتخذ هذه الخطوة التي الداعمة للحكومة اذ ان الكتل املحسوبة عىل التحالف
الدستور استكاملها سنة بعد دخوله حيز التنفيذ لكن الرتتيب حتى وان كانت املقاعد املتحصل عليها دون ما مينحها له الدستور مبا يعني ان التنقيحات ستحتاج إىل الداعم للحكومة ال تلتقي يف املرجعية الفكرية
فوز نداء تونس انتخابات خريف  2014الترشيعية كان منتظرا او حتى ما كان حاصال يف االنتخابات السابقة وقت اطول حتى تصبح نافذة وهو سيناريو قد تكون وااليديولوجية مع ا لنهضة والكرامة ونحن هنا نتحدث
ونجاح الراحل الباجي قائد السبيس يف دخول قرص لكن ما يهمها هو تحكمها مجددا يف خيوط التحالفات النهضة متحسبة له بعد ان ذهبت اغلب القراءات عن كتل االصالح وتحيا تونس والوطنية والتي هي اقرب
قرطاج جعلها تعيد قراءة االوضاع بعني متفحصة الن داخل الربملان ومنها بقية املشهد السيايس اذ ال ميكن واالستنتاجات كون انتباه وحرص النهضة وتحالفها اىل قلب تونس عند الحديث عن تنسيق املواقف يف
االغلبية داخل الربملان اصبحت ملنافسها االول زيادة تشكيل حكومة او تزكيتها دون ان تكون هي الفاعل داخل الربملان عىل استكامل تركيبة املحكمة والدستورية انتخابات املحكمة الدستورية وقد عقدت اجتامعات
بني هذه الكتل يف فرتة سابقة اعتقادا منها ان االلتقاء
عىل هيمنة مؤسسة (نداء تونس) عىل القرص الرئايس الرئييس او احد العبيه الرئيسيني لذلك غري شيخ النهضة غايته االوىل «التصدي» لصالحيات رئيس الجمهورية.
وهو ما يضعف موقف وموقع النهضة حينها من من خطابه يف عالقة ببقية االطراف التي ألصق بها سابقا
حول الحكومة ال يعني االلتقاء يف سياق آخر تتحكم
فرضية صعبة...
التوازنات عند اجراء االنتخابات اضافة اىل شخصية سلبيات اعتقد الكثري من «أصحاب النوايا الطيبة» انه
إذن مترتس كل طرف خلف موقفه وبدت فيه املرجعيات بالدرجة االوىل.
ولعل املتفحص يف الرتشحات التي ستجرى عىل
الراحل الباجي قائد السبيس وما لها من تأثري اديب لن يقرتب منها ابدا لكن العكس هو الذي حصل فقط الصورة كرقعة شطرنج مرتهنة لكيفية تحريك قطعها
ومعنوي خاصة بعد ان استطاع يف ظرف وجيز من من اجل ان يتموقع عىل رئاسة مجلس نواب الشعب يف االتجاهات املمكنة ومن هنا فإن أغلب املتابعني أساسها انتخابات اليوم الخميس (والتي كام قلنا
تأسيس حزب والحاق الهزمية بحركة النهضة وشخيها اي أن يتحكم يف مفاصل السلطة االصلية خاصة بعد يذهبون إىل فرضية استحالة نجاح عملية انتخاب بقية ستجرى حسب القانون القديم) يتبني له االصطفاف
واجبارهام عىل الرتاجع خطوات اىل الوراء من واجهة أن تبني له ان رئيس الدولة الذي دعا انصار النهضة األعضاء يف جلسة اليوم بالربملان خاصة بعد ان قام الفكري وااليديولوجي إذ ساهمت اغلب الكتل
السلطة بعد ان احتلت صورتهام تلك الواجهة منذ إىل التصويت له يف االنتخابات الرئاسية مل يكن يساير رئيس الجمهورية بإرجاع مرشوع قانون التنقيحات (باستثناء النهضة وائتالف الكرامة) يف دعم الرتشحات
انتخابات .2011
اال ما يخطط له من اسرتاتيجية يف كيفية التعاطي مع املدخلة عىل القانون املنظم للمحكمة الدستورية هي االختصاصات القانونية ويف املقابل دعمت النهضة
وتأسيسها عىل تلك املعطيات غيبت النهضة اي االحداث وامللفات ليتحول بذلك إىل منافس ان مل نقل والذي انتظر منه اكرث من طرف تغ ًريا يف مسار هذه وائتالف الكرامة الرتشحات من غريها من االختصاصات
رغبة من جانبها يف استكامل مسار تركيز املحكمة معارضا بالدرجة األوىل ملا تسعى النهضة إىل فرضه كأمر العملية االنتخابية التي مل تفض إىل اي نتيجة منذ وهو ما يؤكد ان هذا العامل مازال متحكام (وسيظل)
الدستورية بأساليب مختلفة من خالل االعرتاض عىل واقع عىل الجميع وهذا ما ظهر جليا يف عالقة بالتحوير سنوات اساسا من التحالف الربملاين الذي تقوده يف مسار تركيز املحكمة الدستورية الن الرؤية لدورها
عدة ترشحات ألسامء بارزة ووزانة يف مجال الحريات الوزاري االخري ورفض رئيس الجمهورية االرشاف عىل النهضة والذي ال يستثني تأثري مسار هذه املحكمة عىل مازالت مل ترتسخ يف خانة القناعة بأنها استكامل للمسار
وحقوق االنسان ومل يشفع لها تاريخها النضايل امام عملية اداء اليمني ومن هنا انتبهت النهضة إىل أن العالقة مع رئيس الجمهورية إذ تعتقد هذه االطراف االنتقايل الدميقراطي وان التموقع والسعي إىل التحكم
التوجس الذي هيمن عىل النهضة بعد حصول تلك املحكمة الدستورية هي املؤسسة واآللية التي تستطيع انها ستحقق التوازن وتوضح الحدود يف العالقة معه يف مختلف مفاصل مؤسسات الدولة هو الذي يدفع
املتغريات وشعورها انها «وحيدة ومحارصة» وان من خاللها الحد من تغول مؤسسة رئاسة الجمهورية وبالتايل تكون هي املالذ اآلمن الذي يجنبها امتداد بأطراف بعينها إىل مزيد تعطيل ذلك املسار الذي مازال
يحتاج إىل الكثري من الجهد والتعايل عن
املصالح الحزبية عىل حساب مصلحة البالد
ما هي التداعيات املرتقبة بعد إرجاع رئيس الجمهورية للتنقيحات املدخلة على قانون املحكمة الدستورية
والشعب.
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أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ

هناك خلفيات لالستيالء على املحكمة الدستورية

قال أستاذ القانون الدستوري ،أمني محفوظ« :هنالك خلفيات
لالستيالء عىل املحكمة الدستورية ،لقطع الطريق متاما ونهائيا
أمام إرساء دولة القانون وأخىش أن يقع استغالل تركيز املحكمة
الدستورية لرضب املبادئ التي ولدت فيها (يف دول أخرى) ومن
بينها دولة القانون».
وبي األستاذ محفوظ يف ملتقى علمي حول املحكمة الدستورية،
نّ
من تنظيم الجمعية التونسية للمحامني الشبان ،أنه يوجد يف
تونس اليوم« ،بون شاسع بني ما يجب أن يكون وما هو كائن
يخص محاوالت تركيز املحكمة الدستورية ،تظهر يف عدم
يف ما ّ
احرتام املبادئ التي يجب أن تقوم عليها هذه املحكمة وهي
االستقاللية اإلداريّة واملال ّية واالحرتام الشّ ديد ملعيار الكفاءة».
وأوضح قائال« :إن معيار االستقاللية اإلدارية واملاليّة غري متوفّر،
نظرا إىل أ ّن امليزانية التي ترصدها الحكومة كلّ سنة للمحكمة،
بعد املصادقة عىل قانونها يف  ،2015ضئيلة ج ّدا ،بل ومخجلة،
مقارنة مبؤسسات أو هيئات أخرى ،ليست بأه ّمية املحكمة
الدستورية ،ولكن ميزانياتها ضخمة»،
خاصة يف الدستور ،مشريا إىل أنه يف كلّ ال ّدول
* عدم احترام المبادئ
مش ّددا عىل أنه «دون مبدإ االستقاللية ال
التي توجد بها محكمة دستورية ،هنالك
التي ستقوم عليها
ميكن أن تكون املحكمة ال ّدستورية حجر
حرص كبري عىل تعيني أفضل ما لديها من
وهي
المحكمة
الزاوية لبناء دولة القانون».
كفاءات ،لكن «الخطيئة الكربى للمحكمة
االستقاللية اإلدارية
وبخصوص معيار الكفاءة ،اعترب أمني
الدستورية يف تونس هي وجود ثالثة أعضاء
والكفاءة
والمالية
محفوظ أن أعضاء املحكمة ال ّدستورية
من غري املختصني يف القانون يف تركيبتها.
يجب أن يكونوا من أفضل ما يوجد يف
«عم سيكون دورهم
وتساءل يف هذا الصدد اّ
السرية
تونس ويقع اختيارهم عن طريق ّ
يف املحكمة وما مدى الكفاءة التي يتمتعون بها ،ليتمنكّوا من
الذاتية للقضاة
مناقشة مسائل دقيقة جدا يف القانون».

وأضاف قوله« :منذ البداية ومنذ وضع القانون املنظم لهذه
تبي أنه ال يراد لتونس محكمة تضمن علوية الدستور
املحكمة ،نّ
وتتكون من الكفاءات دون سواها» ،مالحظا أنه حتى عىل
املختصني ،يوجد شخصيات كفأة لها صيت دويل ت ّم
مستوى
ّ
ترشيحها ولكن مل يت ّم التصويت لها خالل ال ّدورات الكثرية
واملتك ّررة النتخاب أعضاء هذه املحكمة من الربملان.
وتساءل إن كان الهدف من املحكمة الدستورية هو «بناء دولة
القانون أم أن الهدف هو االستيالء عليها كام تم االستيالء عىل
الدستور» ،من وجهة نظر محفوظ.

النائب منجي الرحوي

دستور  2014دستور مدلس وكله ألغام
قال النائب منجي الرحوي أنّه ال يوجد أ ّي ُمنسحب من الئحة
سحب الثقة من رئيس الربملان راشد الغنويش ،مربزا أ ّن عدد
اإلمضاءات تجاوز الـ 100إمضاء وأ ّن أصحاب الالئحة يتحفّظون
عىل كشف عدد التواقيع بالتحديد ،معتربا من جهة أخرى أن
«أجندة إحداث املحكمة الدستورية هي أجندة إخوانية يقودها
اإلخوان ومعهم االئتالف الربملاين» متهام الحبيب خرض بتدليس
الدستور.
وقال الرحوي« :حق الرد الذي استعمله رئيس الجمهوريه هو
حق دستوري مينحه له الدستور لر ّد القوانني التي يرى رئيس
الجمهورية أنّه يجب إعادة النظر يف مضمونها أو شكلها أو
التصويت عليها بأغلبية ُمع ّززة خاصة أن القانون يتعلق بتخفيض
يف األغلبية الرضورية النتخاب أعضاء املحكمة الدستورية».
واعترب أن سياق الحديث عن إرساء املحكمة الدستورية هو
«خالف دستوري مؤسسايت يتعلّق بأداء اليمني» مفرسا بالقول
«ال يوجد حلّ دستوري له ووجهت العديد من الدعوات لسحب
الثقة من رئيس الجمهورية قيس سع ّيد ولعزله وملساءلته وكل
هذا يتطلب وجود محكمة دستورية وبالتايل الظرف هو ظرف
خالف سيايس أدواته دستورية وتطلب لطرف ما ان تكون هناك

محكمة دستورية ألجل حسم هذا الخالف السيايس لصالحه او
قلب موازين القوى لصالحه ولذلك ت ّم استعجال إرساء املحكمة
الدستورية ويف ذلك استهداف لرئيس الجمهورية».
وأضاف «حركة النهضة دخلت يف رصاع مع رئيس الجمهورية…
وقد عبرّ عن ذلك سيد الفرجاين والعديد من القيادات يف
الحركة… املستعجلون إلرساء املحكمة الدستورية من حركة

النهضة وائتالف الكرامة ما عالقتهم بالحقوق والحريات
التي وجدت يف الدستور والذين هم متنكّرون متاما لها؟ وما
عالقاتهم أيضا بالنظام الجمهوري؟ ال أحد غري الكاذب أو املغفل
أو املتجاهل يصدق أن سبب التشديد عىل إرساء املحكمة
الدستورية هو رضورة إرسائها».
«ينص البند األول يف املحكمة الدستورية
وقال يف السياق نفسه ّ
عىل الحفاظ عىل النظام الجمهوري والحفاظ عىل الحقوق
والحريات… .السياق هو تحويل املحكمة الدستورية ألداة يف
تصفية خصومات سياسية ال غري» متابعا «حركة النهضة تدعو إىل
استعجال استكامل بناء املحكمة الدستورية بانتهازية مفرطة».
وأضاف «دستور  2014هو دستور مدلس ومقرر الدستور
الحبيب خرض يقف وراء عملية التدليس… التدليس ت ّم بقيادة
الحبيب خرض عىل مستوى لجنة الصياغة يف املجلس التأسييس»٬
موضحا أنه ت ّم تغيري عديد املسائل بعد أن صادقت عليها اللجان.
وواصل «تم إحداث الدستور بطريقة أنه يوجد أغلبية ستحكم
ونتبني هذا يف سحب الثقة من رئيس الحكومة ويف إمكانية
حلّ الربملان ويف النيابة العمومية التي ال ميكن معرفة ان كانت
مستقلة أم ال ومن رئيسها… كل هذه ألغام يف الدستور.
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ما تجده في «الشعب» فقط:

الشكل واملضمون يف رسالة رئيس اجلمهورية إىل رئيس جملس النواب حول املحكمة الدستورية
أثارت رسالة رئيس الدولة املوجهة إىل رئيس مجلس
النواب ردود أفعال مختلفة حسب أدوات قراءتها.
وسنحاول هنا استخدام أدوات عملية وهي من مجاالت
تاريخ الفن والحضارة العربية اإلسالمية وبعض مراسم
الدبلوماسية الدولية .ولنبدأ بالشكل ثم نتناول املضمون.
الشكل
استخدم الرئيس كام دأب عىل ذلك الخط املغريب ،وما من شك يف
أن للرئاسة خطاطني يتولون املهمة إذ مل نشاهد الرئيس يكتب هذه
الرسائل بل رأيناه يوقّعها فحسب .ويشتيك بعض الق ّراء من صعوبة قراءة
هذا الخط والواقع أن ذلك يعود إىل تخيل الكثري من املساجد يف تونس
عن املصحف التونيس املكتوب بالخط املغريب أي نسخة ورش ،وقد جاء
سيل جارف من املصاحف من املرشق العريب بخطوط مختلفة تع ّود
عليها الناس يف عهد بن عيل ومل يعودوا يلتفتون إىل النسخة التونسية
املكتوبة بالخط املغريب إال نادرا .وميكن القول إن إحياء الرئاسة لهذا
الخط رسالة مبطّنة مفادها أنه عندنا خطنا وعندنا مصحفنا وعندنا
قراءتنا لإلسالم الزيتوين (والعاشوري كذلك نسبة إىل التحرير والتنوير
للفاضل بن عاشور الذي كان من أوائل من أبرز مقاصد الرشيعة قبل أن
يس ّوقه القرضاوي ويجعل منه أصال تجاريا لإلخوان املسلمني .ومن يرد
الصريفة اإلسالمية هو مفتي
دليال إضافيا نذكره بأن أول من أرشف وق ّنن َّ
ّ
الديار التونسية السابق املرحوم مختار السالمي الذي ترأس عند تأسيسه
«مجلس الخدمات املالية اإلسالمية» ومقره يف كواالملبور يف ماليزيا،
ووضع أسس البنوك اإلسالمية والتأمني اإلسالمي أو التكافل).
املتخصصني أن تونس
أما من الناحية الجاملية فمن املعلوم بني
ّ
أنتجت يف العرص الوسيط مصحفني من أجمل وأندر وأرقى املصاحف
يف العامل هام عىل التوايل :املصحف األزرق ومصحف الحاضنة .وإن كان
كالهام بالخ ّط الكويف فهام شاهدان عىل عراقة فن الخط يف تونس منذ
زهاء األلف سنة .فال غرابة يف أن يستعيد رئيس الجمهورية هذا الرتاث
التليد ويحييه ويربزه من خالل استخدامه الرمزي الربوتوكويل للخط
املغريب (كام يفعل الديوان املليك يف املغرب الشقيق).
إضافة إىل ما سبق فإن كل دواوين رؤساء الدول وامللوك يف مختلف
بلدان العامل يختارون خطا مميزا ويضعون رشوطا دقيقة يف كتابة
املراسالت .فلامذا نستكرث ذلك عىل رئيسنا بينام هو يخدم أصالتنا
وهويّتنا التونسية املغاربية؟
ونختم هذه القراءة املقتضبة للشكل بالتوقف عند اللفافة
املستخدمة للرسالة .فإذا تث ّبتنا يف شهادات أرقى الجامعات يف العامل
نرى أن الشهادات العليا تقدم عىل شكل لفائف تربط بالخيط األحمر
وكانت قدميا ّ
تسك بالشمع األحمر .وهذه بدورها لفتة أنيقة تليق مبقام
الرئاسة يف زمن سادت فيه الرداءة يف الذوق واختلط فيه الذوق السوقي
بالذوق الراقي نتيجة تقدم أهل املال عىل أهل العلم .وأين ذوق بائع
الدجاج صاحب املال (مع احرتامنا له) من ذوق املثقف صاحب العلم
واملعرفة!؟ بل إن بائع دجاج يف تونس أصبح من أثرى أثرياء البالد
حتى أضحى مييش عىل هيئة الديك الرومي ويتحكم بالريع يف جزء من
دواليب الدولة.
املضمون
أما يف املضمون فقد أرسل الرئيس منذ البداية لكمتني إىل مخاطبه،
يرسى ثم مينى .فاللكمة األوىل ارتطمت عىل وجه املخاطب عندما ذكر
الرئيس نفسه باالسم واكتفى بصفة مخاطبه دون أن يذكر اسمه يف النص
الذي يتوسط بداية الرسالة .ثم أردفها بلكمة ميينية أخرى عىل وجه
الغنويش إذ مل يفتتح خطابه بالسالم عليه ،بل راوغه بأن ألقى السالم
عىل نفسه ولطمه قائال« :ولكم مثل الذي ألقينا» .ثم ث ّبت الرئيس لكمته
النبي
التي طرحت الغنويش أرضا يف نهاية الرسالة عندما ألقى عليه سالم ّ
«والسالم عىل من اتّبع الهدى»،
موىس عليه السالم عىل فرعون املتكربّ :

الرسالة الشهيرة
ومعلوم أن هذا عادة ما يكون سالم املسلم عىل غري املسلم.
األقل
ثم مبارشة بعد ذلك فضح الرئيس مراوغة الغنويش أو عىل ّ
جهله بفنون اإلدارة (الذي يعاين منه النواب منذ توليه الرئاسة) بأن ذكّره
يف املرجع بخطإ يف التاريخ ولسان حاله يقول :أعلم أنك ال تويل أهمية
للتواريخ واملراجع لكنها أساس العلوم واملعارف وحر ّي بك أن تكون
دقيقا يف ذكر مراجعك .ها هو األستاذ الجامعي يص ّحح طالبا غبيا أهمل
أبجديات صياغة البحث! نعم التاريخ ليس يوم الجلسة العامة كام ذكر
الغنويش يف مراسلته بل تاريخ املصادقة عىل مرشوع القانون .هكذا!
بعد ذلك يفتتح الرئيس محا َججته مبا يسمى يف األعامل األكادميية
التربير وباألنقليزية يكون مقدمة للعمل بعنوان ( )Rationaleويطلق
عليه أهل القانون (التعليل أو املس ّوغات) ،وهنا يذكر الرئيس ما يبدو
أن الغنويش تجاهله ومن ذلك :اليمني بداية الحرتام الدستور ،وثانيا
الفصل  84الذي مينح الرئيس حق ر ّد مشاريع القوانني للمجلس .وإثر
ذلك يحقن الرئيس الغنويش بحقنتني مؤملتني إذ يختار من القرآن آيتني
تشريان إىل األجل ،آيتني مختارتني من بني أكرث من  50مرة ذُكرت فيها
مفردة «أجل» يف القرآن .تذكّر اآلية األوىل الغنويش باملوت لعلّه يتذكر أو
تنفعه الذكرى (ولكل أمة أجل ،فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال
يستقدمون) ،ويليها بآية فيها نكث العهد الذي مارسه الغنويش يف أكرث
من موضع وأقلّه وعده ملا عاد لتونس بأالّ يتدخل يف السياسة وغري ذلك
من أكاذيبه الفجة (فلام كشفنا عنهم الرجز إىل أجل هم بالِغوه إذا هم
ينكثون) .وتنطبق اآلية عىل من كشف الله عنه رجز املنفى بواسطة
بحب تونس وترابها وملا استق ّرت له األمور نكث وعده.
الثورة فوعد ّ

بعد ذلك مي ّر الرئيس إىل األجل الذي ح ّدده الدستور
وهنا يأيت السؤال الطبيعي :من الذي تجاوز األجل
الدستوري يف 2014؟ هل هو الرئيس؟ طبعا هي النهضة
وحلفاؤها خوفا من سلطة املحكمة الدستورية املستقلة
التي بيدها إمكانية إبطال نتائج االنتخابات إذا تبينّ أنها
نتاج مال فاسد وإعالم مأجور ،أي :األدوات نفسها التي
استخدمتها النهضة للوصول إىل الحكم.
بعد ذلك مي ّر الرئيس إىل االستشهاد بالشعر والنية
طبعا أن الشعر حماّ ل حكمة لعل الغنويش يدركها ،وقد
اختار له من روائع أيب العتاهية يف نصح الحاكم إذا ألقى
السمع وكان له فؤاد ،وامله ّم هنا ما ال يظهر وهو عنوان
القصيدة التي فيها رسالة إىل الغنويش الذليل الطامع،
وعنوان قصيدة أيب العتاهية:
ّ
(أذل الحرص والطّمع ال ّرقابا)
وإن كان الرئيس اختار منها املقطع الذي له عالقة
بحسن اإلدارة واحرتام اآلجال ليكون منسجام مع سياق
الخطاب فاألرجح أن ما مي ّرره هو :يا ذليل يا طامع .ويف
ما ييل املقطع:
َيس بِحا ِك ٍم َمن ال يُبايل
َول َ
أَأَخطَأَ يف ال ُحكو َم ِة أَم أَصابا
َلخيص لَ َوجهاً
َوإِنَّ لِك ُِّل ت ٍ
َوإِنَّ لِك ُِّل َمسأَلَ ٍة َجوابا
َوإِنَّ لِك ُِّل حا ِدثَ ٍة لَ َوقتاً
َوإِنَّ لِك ُِّل ذي َع َملٍ ِحسابا
َوإِنَّ لِك ُِّل ُمطَّلَعٍ لَ َحدّ اً
َوإِنَّ لِك ُِّل ذي َع َملٍ ِحسابا
بعد ذلك ينقش الرئيس نقشتني متتالني ،األوىل نحوية
تتعلق بتأويل الواو عند سيبويه ،والثانية سجعا عىل
التوابع والزوابع ،عنوان رسالة ابن شهيد األندليس التي
سبقت زمن ّيا رسالة الغفران والتي يقول بعض الباحثني إن
الشاعر اإليطايل دانتي استوحى منها «الكوميديا اإللهية».
وتنقسم باقي الرسالة مضمونا إىل جزئني اثنني .يتمحور األول حول
محا َججة قانونية موث ّقة باملراجع من الدستور وفقه القانون وقرارات
املحكمة اإلدارية ليثبت الدليل القاطع عىل تراخي املجلس يف صياغة
مرشوع قانون املحكمة الدستورية ومسؤولية النهضة عن ذلك ألن التأخري
قرار ثابت وليس تهاونا ميكن تجاوزه.
أما املحور الثاين ففيه تحذير مبارش للغنويش مفاده أن الرئيس عىل علم
بأفاعيل النهضة وتالعبها مبصلحة البالد ،ويضيف إليه الرئيس تعزيرا قويّا
لخصه يف أن السارق واملرتيش ال ميكن له أن يدعي األمانة والصدق .ويقول
الرئيس يف هذا الصدد:
« ...فكيف ملن هو ُمطالَب أمام القضاء وفا ّر من العدالة ،بل كيف
للرايش واملرتيش واملدان واملعتدي مبحكمة ينترص إليها يف الظاهر ويعمل
إىل التسلل إليها يف الخفاء؟»
يعني حزبك وقلب تونس وأنتم الحزام الذي صوت ملرشوع القانون
فيكم املدان والفا ّر من العدالة ،والرايش واملرتيش واملدان واملعتدي وتدعون
أنكم تريدون محكمة دستورية لتستخدموها كام استخدمتم الدولة
ألغراضكم؟
هذه رسالة رئيس دولة يُ ْؤ ِمن إميانًا راسخا بالقانون والعدل ويس ّمي
األشياء مبس ّمياتها ،وهي قبل كل يشء رسالة كان يجدر بالشعب التونيس
االحتفال بها يف شارع الحبيب بورقيبة ألنها تحفظ لبالدنا بعض ماء
الوجه وتفيدنا أنه ما زال يف تونس من يؤمن باألخالق وباالستقامة،
وأن موجات الفاسدين التي تتالت عىل الحكم زائلة يوما ما مثلام زال
املخلوع.
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* حاوره :لطفي املاكني

ما يجمعنا مع االتحاد هو الخط الوطني
وقواسمه املشرتكة لسيادة البالد والدفاع عن مشاغل املواطنني

أكد زهري املغزاوي االمني العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الدميقراطية ان ما يجمعنا مع االتحاد العام التونيس للشغل
أساسه الخط الوطني وقواسمه املشرتكة املبنية عىل سيادة البالد والدفاع عن مشاغل املواطنني واضاف يف الحوار الذي خص به
الشعب ان الحوار الوطني يظل سبيلنا لبناء تونس جديدة عىل أسس دميقراطية ومدنية واجتامعية تراعى أولويات البالد ومصلحتها
العليا.
كام أشار إىل أن هناك اطرافا سياسية تدفع باألزمة الحالية اىل اقصاها العتقادها ان تعفني الوضع سيخدم مصالحها لذلك هي
وبي ان الفزع املهيمن حاليا للترسيع برتكيز املحكمة الدستورية غرضه توظيف هذه
تتمرتس خلف ما تراه انه االصلح واالنسب نّ
املؤسسة للرصاعات الضيقة ورغبات بعض االطراف يف الهيمنة.
* تعقد اليوم الخميس  8أفريل  2021جلسة انتخابية الستكامل تركيبة
املحكمة الدستورية وسط جدل متواصل بخصوص حرص بعض االطراف عىل
الترسيع بهذه االنتخابات فامهي رؤيتكم لهذا األمر؟
ـ ما يجب التأكيد عليه اننا كنا من أش ّد الحريصني عىل استكامل تركيبة
املحكمة الدستورية التي كان يفرتض تركيزها بعد سنة من اقرار دستور  2014لكن
مع االسف فإن األغلبية حينها ورغم ان عدد نوابها بلغ  170نائبا فقد غابت عنها
االرادة الصادقة النجاز ذلك وهنا اذكر مبا قامت به الكتلة الدميقراطية وقتها من
تنازالت يف اطار حرصنا عىل استكامل تركيبة هذه املحكمة التي دونها ال ميكن
الحديث عن بناء دميقراطي متكامل باعتبار ان املحكمة الدستورية هي حارسة هذا
املسار الدميقراطي.
أما االطراف التي تظهر حاليا حرصها هي من كانت تعطل هذا املسار ومل
تكن لها الرغبة يف تشكيلها وطرح املوضوع من جديد أمر مهم انطالقا من اهمية
املحكمة الدستورية ولكن ما نالحظه ان هؤالء لديهم غايات باتت معلنة بحسب
ترصيحات البعض منهم واعني القول بعزل رئيس الجمهورية ولكن هذا غري مهم
الن املهم تركيز املحكمة ومن هنا كانت التعديالت املصادق عليها مؤخرا من قبل
الربملان واملتمثلة يف ثالثة نقاط.
أوال :الرتشح ال يتم عن طريق الكتل وهذا ما طرحناه ككتلة دميقراطية لضامن
استقاللية املرتشحني عن الكتل التي ترشحهم.
ثانيا :تقدمنا مببادرة إللغاء كلمة «تباعا» وذلك لتسهيل عملية تشكيل تركيبة
املحكمة أي ال تكون مرتبطة برضورة انتخاب الربملان لعدد من االعضاء حتى ميكن
لرئيس الجمهورية ثم للمجلس االعىل للقضاء اختيار بقية االعضاء.
ويف عالقة بالنزول باألغلبية إىل ثالثة أخامس ( )131نحن مل نكن موافقني
عىل النزول بهذه االغلبية عن  145صوتا ألن فلسفتنا تقوم عىل رضورة حصول
توافق واسع حول تركيبة املحكمة والذي ميكنها من اقىص درجات االستقاللية ويف
كل الحاالت القانون متت املصادقة عليه وهو بني ايدي رئيس الجمهورية والرغبة
تحدونا إىل االرساع برتكيز هذه املحكمة من خالل التوافق مع بقية الكتل نظرا إىل
وعينا ان وجود هذه املحكمة سيمكن البالد من تجنب عديد املطبات السياسية
التي وقعنا فيها خالل السنوات السابقة وهذا بعيد طبعا عن الحسابات الضيقة
لبعض االطراف التي تريد توظيف هذه املحكمة ملصالحها.
* هل تتوقع حصول هذا التوافق خاصة أن انتخابات اليوم ستجرى حسب
القانون القديم؟
ـ حسب االسامء املطروحة اآلن فإنه يصعب جدا حصول التوافق الن املطلوب
الكفاءة يف املرتشحني لهذا املنصب وثانيا االستقاللية وهو ما نراه غري متوفر يف عديد
املرتشحني حاليا.
* هل انت مع القراءات التي تذهب كون املحكمة الدستورية اصبحت محور
األزمة السياسية؟
ـ هي جزء من االزمة السياسية ونحن نعتقد ان االزمة معقدة ومركبة فيها
ما هو متعلق بالنظام السيايس اي بالدستور وهو املوضوعي وفيها املتعلق بسلوك
اطراف سياسية تريد ان تدفع باالزمة اىل أقصاها معتقدة ان تعفني الوضع يخدم
مصالحها الضيقة.
بالنسبة إلينا االزمة الحقيقية التي متر بها البالد اليوم تتمثل يف كون العملية
السياسية منذ  2011فشلت فشال كبريا يف ان تضع عىل رأس جدول اعاملها انتظارات
املواطنني واستكامل اهداف الثورة فأصبحت العملية السياسية يف واد وانتظارات
الناس يف وا ٍد اخر وللخروج من هذه االزمة يتطلب االمر وضع انتظارات الناس عىل
طاولة العملية السياسية اي تصويب العملية السياسية حتى تكون يف خدمة الشعب

ال يف خدمة السياسيني.
* حسب رأيك ملاذا انتبهت النهضة ومن تحالف معها إىل أهمية دور املحكمة
الدستورية؟
ـ أعتقد ان هذا الفزع حول املحكمة الدستورية مرده عالقة النهضة ومن
تحالف معها مع رئاسة الجمهورية ونحن نعتقد ان هؤالء كانوا يريدون رئيسا عىل
مقاسهم وملا متسك رئيس الجمهورية بصالحياته كاملة بدأ الحديث اوال عن املحكمة
الدستورية وتحدث ثانيا بعضهم عىل رضورة تشكيل املحكمة الدستورية حتى يعزل
الرئيس وهذا امتداد ملا عاشته البالد طيلة السنوات الفارطة يعني بناء املؤسسات
ليس استجابة لواقع موضوعي وملا يطلبه الدستور عىل استجابة لرغبات ظرفية
ورصاعات ضيقة وموازين قوى مؤقتة وهذا ينتج عنه مؤسسات مأزومة.
* ما تأثري التنقيحات األخرية عىل القانون املنظم للمحكمة الدستورية عىل
التوازنات داخل الربملان؟
ـ بعض هذه التنقيحات جاءت استجابة ملوازين قوى ظرفية بالربملان قد تتغري
يف كل لحظة يف حني ان املحكمة الدستورية صالحة اآلن وغدا وهي حارسة املسار
الدميقراطي بغض النظر عن األغلبية واالقلية اليوم وغدا والتعامل معها من خارج
هذه الرؤية ال يؤدي إال إىل تصدير األزمة إىل املحكمة الدستورية ان كتب لها ان
ترتكز.
* ما هو دور الكتلة الدميقراطية يف مثل هذه الظرفية؟
ـ الكتلة الدميقراطية وهي الكتلة الثانية بالربملان تفاعلت إيجابيا مع

الحوار الوطني سبيلنا لبناء
تونس جديدة على أسس
ديمقراطية ومدنية واجتماعية
التنقيحات املقرتحة بل بادرت بإلغاء كلمة «تباعا» الواردة يف القانون والتي كانت
تفرض تسلسال يف عملية اختيار اعضاء املحكمة الدستورية وبالتايل متت ازاحة هذا
العائق اضافة اىل مبادرتنا بإلغاء تقديم الرتشحات عن طريق الكتل الربملانية النه
يف اعتقادنا الرتشح عن طريق الكتل ال يجعل املرتشح مستقال عنها وكل هذا نابع
من حرصنا عىل تركيز املحكمة الدستورية يف أرسع وقت ممكن وضامن استقالليتها
كاملة عن كل االطراف.
* أال ترى أن الكتلة يف حاجة إىل التنسيق مع كتل أخرى النتخاب أسامء
جديرة بأن تكون ضمن تركيبة املحكمة الدستورية بعد أن أسقطت سابقا أسامء
وازنة مشهود لها بالكفاءة والخربة؟
ـ بالتأكيد سيكون هناك تنسيق مع البقية وال ميكن الي كتلة ان تفرض رأيها
عىل البقية وبالتايل التوافق مطلوب وبشكل واسع بني مختلف الكتل ونحن نعمل
ضمن هذا االطار.
* لو توضح لنا يف أي اتجاه سيكون هذا التنسيق؟
ـ ستكون هناك اجتامعات بني رؤساء الكتل للبحث عن التوافقات عىل مرتشحني
يتمتعون بالكفاءة واالستقاللية وهي رشوط اساسية لعضوية املحكمة الدستورية.
* وهل يشمل التنسيق الئحة سحب الثقة من الغنويش؟
ـ أعتقد ان العريضة موجودة لدى الكتل ونحن يف كتلتنا امضاءاتنا جاهزة

فزع التسريع لتشكيل املحكمة الدستورية يريد البعض
توظيفه للصراعات الضيقة والرغبات الظرفية

واتفقنا مع بقية الكتل الراغبة يف سحب الثقة من رئيس الربملان ان تكون بإيداعها
حينام يتوفر العدد املطلوب من االمضاءات أي  109إمضاء.
* كرث الحديث عن مزايدات بخصوص هذه اإلمضاءات باتجاه سحب البعض
منها؟
ـ ال علم لنا بذلك كل ما نعلمه ان هناك اكرث من  100أمضاء من كتل مختلفة
لسحب الثقة من رئيس الربملان وهذه اإلمضاءات متأتية بسبب عجزه عن إدارة
املجلس وبالتايل البد من تن ّحيه حتى يقوم الربملان بدوره وتخفيض نسبة التوتر
داخله اضافة اىل عدم كفاءة رئيس املجلس خاصة يف التفريق بني إدارة الربملان
وإدارة حركة النهضة.
* هناك حالة اصطفاف أصبحت واضحة فأين أنتم من هذه الحالة؟
ـ متوقعنا يف املشهد السيايس واضح نحن اآلن يف املعارضة ،ندافع عن الخط
الوطني والسيادي والدميقراطي واملدين يستهدف استكامل أهداف الثورة يف التنمية
والسيادة الوطنية واالشتغال عىل مشاغل الشعب يف تحسني التعليم العمومي
والصحة العمومية والنقل وغالء األسعار وتوفري الشغل لطالبيه والبحث عن أسواق
جديدة ميكن ان متثل فرصة لالقتصاد الوطني يف مقابل مفرط يف السيادة الوطنية
واعتامد املنوال التنموي نفسه الذي قَرب الشعب التونيس يف ثورته.
* يرى عدد من املتابعني انه يصعب خرق أو تجاوز حالة االصطفاف هذه
فكيف ستتجاوزونها؟
ـ نحن لسنا مصطفني مع اي احد كام اننا نعتقد اننا يف جبهة واسعة اهدافها ما
نصطف مع شعبنا ضمن الكتلة الدميقراطية ويف
أرشنا اليه يف بداية حديثنا اي نحن
ّ
عالقات جيدة مع االتحاد العام التونيس للشغل ورئاسة الجمهورية وعديد االطراف
الوطنية التي نتقاسم معها عديد التصورات.
* ينتظر الجميع تجسيم مبادرة الحوار الوطني يف ظل تفاقم أوضاع البالد
الصعبة فام هي رؤيتكم لتفعيل هذه املبادرة؟
ـ أعتقد ان هناك تقد ًما يف موضوع الحوار الوطني وهو ما اكده االمني العام
التحاد الشغل بعد لقائه مع رئيس الجمهورية يف األيام املاضية وقبول هذا االخري
مببادرة االتحاد وبالنسبة إلينا يجب ان يكون حوارا مختلفا عن الحوارات السابقة
التي كانت مجرد تسويات انتهت اىل تقاسم السلطة بني املتحاورين وكان الشعب
وقضاياه بعيدة كل البعد عن هذا الحوار.
وبالتايل الحوار الذي يعنيني هو الحوار الذي يؤدي إىل تسوية بني الشعب
ونخبه السياسية مبعنى حوار يعيد السياسة إىل اصحابها الحقيقيني ويركز عىل
مستوى وطني وشعبي وسيادي لتونس يتناول القضايا الرئيسية كاملنوال التنموي
وتحسني اوضاع الناس يف تعليمهم وصحتهم وبناء تونس جديدة أي بناء الدولة
الدميقراطية املدنية االجتامعية.
* هناك خشية من هيمنة خطاب العنف والتكفري املتزايد من أطراف ال
تعرتف مبدنية الدولة ومؤسساتها فام هي آليات تطويق هذا االخطبوط؟
ـ أوال األجواء التي تعيشها البالد اليوم من تكفري وترويج الكذب واالشاعات
تذكرنا باالجواء التي سبقت االغتياالت السياسية يف تونس واستهدفت الشهيدين
شكري بلعيد ومحمد االبراهمي وفتحت املجال ملعركة ما زالت متواصلة بني الدولة
والشعب من جهة والجامعات التكفريية ومن يقف وراءها من جهة ثانية وكلام
ابتعدنا عن محاور الرصاع الحقيقية اال وانتعش خطاب العنف وكلام حورصت بعض
االطراف وفشلت اال واتجهت إىل الكذب والتكفري ومحارصة هذا الخطاب وهذا
التميش البد من اعادة الرصاع إىل محاوره الحقيقية أي من مع السيادة الوطنية ومن
ضدها ومن مع مدنية الدولة ومن ضدها ومن مع الدولة االجتامعية ومن ضدها
وأعتقد ان الحوار الوطني اذا متحور حول هذه املحاور سيكون قادرا عىل الحد من
عنف االطراف الداعية إليه.
* يف املقابل هناك خشية من تواصل ترشذم القوى املدنية والحداثية فهل ميكن
تجاوز اختالف روافدها أمام خطورة الظواهر التي تهدد أسس الدولة الحديثة؟
ـ أعتقد ان القوى الوطنية املدنية املؤمنة بالثورة وأهدافها لها كل القواسم
التي تجمعها يف مواجهة قوى العنف واالرهاب وعليها ان تتح ّول هذه القواسم
إىل مرشوع سيايس قادر عىل تجميع الشعب حول مرشوع وطني ونحن يف حركة
الشعب كنا ومازالت أيادينا ممدودة لكل هؤالء.
* تتداول يف الفرتة االخرية مقرتحات لتشكيل حكومات بأسامء مختلفة
للخروج من األزمة فأي الحكومات ترونها األنسب لهذه املرحلة؟
ـ نعتقد يف حال نجح الحوار الوطني فإن الحكومة املالمئة للمرحلة القادمة
هي حكومة إنقاذ وطني نظرا إىل ما بلغته األوضاع االجتامعية واالقتصادية واالمنية
والصحية من تدهور ال مثيل له.
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نقابة

االتحاد الجهوي للشغل بقفصة

الحكومات املتعاقبة لم تفِ بوعودها الكثرية

انعقدت مجالس وزارية عديدة خاصة بجهة قفصة واستحقاقاتها التنموية ،أولها بتاريخ
 15ماي  2015وآخرها بتاريخ  28مارس  ،2019وتقررت فيها إجراءات ووقع اإلعالن
عن مشاريع لفائدة أبناء الجهة يف مختلف القطاعات واملعتمديات .ولكن رغم مرور
عدة سنوات مل ت ِ
َف الحكومات املتعاقبة بالتزاماتها يف هذا الشأن لتتواصل معاناة املواطن

يف الجهة من تفيش األمراض يف غياب مؤسسات صحية مؤهلة وتدنت مقدرته الرشائية
وارتفاع نسبة البطالة يف صفوف الشباب خاصة ،وما زال أبناء الجهة ينتظرون تنفيذ ما
الس ُ
لط تتامدى يف سياسة التسويف واملامطلة وتتنكر
اتفق حوله وما أميض عليه ،وما زالت ُّ
لتعهداتها وتتملص من مسؤوليتها املتأكدة.

وعليه ،فإننا نحن أعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل
بقفصة املجتمعني يوم 31مارس  2021برئاسة األخ األمني العام املساعد
سمري الشفي ،نجدد متسكنا بحق الجهة يف املشاريع املربمجة لفائدتها
ونطالب الحكومة بالتعجيل بتفعيل القرارات املتخذة يف املجاالت
املختلفة.
ونؤكد استعدادنا ملواصلة النضال من أجل حق الجهة يف التنمية وحق
أبنائها وبناتها املعطلني عن العمل يف مواطن شغل الئقة ،وحقها يف مرفق
صحي عمومي متطور ومؤسسات تربوية عمومية متطورة ودفاعا عن
منشآتنا العمومية وعىل رأسها رشكة فسفاط قفصة ،وذلك بالتنسيق مع
رشكائنا يف الرباعي ومكونات املجتمع املدين بالجهة.
ونفوض للمكتب التنفيذي الجهوي تحديد موعد التحرك النضايل.

الالئحة العامة للمجلس الجهوي بقفصة
نحن أعضاء املجلس الجهوي لالتحاد الجهوي للشغل
بقفصة املجتمعني يوم  31مارس  2021بإرشاف األخ سمري
الشفي األمني العام املساعد املسؤول عن املرأة والشباب
العامل والعالقة مع املجتمع املدين ،وبعد تدارسنا لألوضاع
وطنيا وجهويا ،فإننا نسجل:
 تعمق األزمة السياسية يف أعىل هرم السلطة من خاللالتجاذبات بني الرئاسات الثالث عىل الحكم ورصاعات يف
متس من قريب أو
مجلس نواب الشعب حول هوامش ال ّ
بعيد قضايا املواطنني الحقيقية املتمثلة يف الشغل والحرية
متس الوطن من حيث الحفاظ عىل سيادته التي
والكرامة ،وال ّ
أضحت مهددة.
 مواصلة اعتامد خيارات سياسية واقتصادية ال شعبية،وغياب أي تصور ملنوال تنموي يدفع عجلة االستثامر ويحقق
تشغيلية الشباب.
 تهاوي كل املؤرشات االقتصادية (الرتقيم السيادي -املديونية )....وغياب املشاريع التنموية واالستثامرية
 احتدام الهجمة عىل املؤسسات واملنشآت العموميةقصد إغراقها وذلك متهيدا للتفويت فيها وخوصصتها كليا أو
جزئيا.
 فشل الحكومة يف إدارة األزمة الصحية الناجمة عنانتشار جائحة كورونا وانعكاساتها السلبية والخطرية عىل
جميع القطاعات.
 انعدام الثقة بني أبناء الشعب والحكومات املتعاقبة.وهو ما أفىض بالرضورة إىل تفاقم األزمة االسياسية واالقتصادية
واالجتامعية والوطنية مبا يجعلها حادة وخطرية وتنعكس
تداعياتها عىل الوضع الجهوي.

 مواصلة اتباع سياسة التهميش واإلقصاء للجهة واإلرصاركل املجهودات التي
عىل اعتامد املنوال التنموي نفسه رغم ّ
بذلها ويبذلها االتحاد الجهوي للشغل بقفصة من أجل تحقيق
مطالب الجهة يف التنمية والتشغيل ،فانعدمت التنمية وغاب
ظل انتشار
االستثامر وتر ّدى الوضع الصحي والبيئي خاصة يف ّ
جائحة كورونا.
 تواصل استهداف املؤسسات االقتصادية واملنشآتالعمومية بالجهة وعىل رأسها رشكة فسفاط قفصة واملجمع
الكيميايئ ورشكة السكك الحديدية ،إضافة إىل تفاقم أعداد
وتوسع رقعة الفقر
املعطلني عن العمل وطالبي الشغلّ ،
والخصاصة بني أبناء الجهة مام ساهم يف ارتفاع نسق
االحتجاجات واالعتصام التي أصبحت ته ّدد السلم االجتامعي.
– تنكر الحكومة الحالية لتعهداتها وعدم اإليفاء بالتزاماتها

رغم اتخاذ االتحاد الجهوي بالتنسيق مع مكونات الرباعي
لخطوات نضالية دفاعا عن حقوق الجهة املرشوعة (إرضاب
عام  -مسريات )...والتي أمثرت عقد مجلس وزاري ثان خاص
بقفصة بتاريخ  8جانفي  ،2019وذلك إثر املجلس الوزاري
األول يف  15ماي  2015الذي التزمت من خالله الحكومة بتنفيذ
جملة من املشاريع التنموية لفائدة الجهة بكل معتمدياتها،
كام تعهدت فيه بتوفري أكرث من  7200موطن شغل.
وإذ نحمل املسؤولية للحكومات املتعاقبة عىل ما آلت إليه
األوضاع وطنيا وجهويا ،فإننا نطالب بــ:
 تنفيذ كل االتفاقات املربمة مع االتحاد الجهوي ورشكائهمن املنظامت الوطنية ،لفائدة جهة قفصة والتي شملت كل
قطاعي الصحة والتعليم.
القطاعات وخاصة
ْ
 التدخل العاجل إلنقاذ املنشآت العمومية بالجهةخاصة رشكة فسفاط قفصة ورشكة السكك الحديدية واملجمع
الكيميايئ معمل املظيلة 2
 االستثامر بالجهة مببادرات عمومية تشجع الخواص عىلخلق مشاريع مشغلة وغري ملوثة إضافة إىل تفعيل االقتصاد
االجتامعي والتضامني.
 خلق فرص شغل تستوعب أعداد املعطلني عن العملمن حاميل الشهادات العليا وغريهم من خالل متويل وتشجيع
الشباب عىل بعث مشاريعهم الخاصة لتوسيع النسيج
االقتصادي بالجهة.
 اإلرساع باتخاذ اإلجراءات الالزمة للح ّد من التلوث البيئيبالجهة لتداعياته الصحية واالقتصادية (قطاع الفالحة).
 التمسك بإنجاز مستشفى متعدد االختصاصات بجهةقفصة.

1637  العدد- 2021  أفريل8 الخميس

16

نقابة

:اعتصام موظفي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد متواصل

 ومساندة واسعة،صحة املضربني عن الطعام يف خطر
من املجتمع املدني واألحزاب السياسية

مدير ديوان رئيس الحكومة يف أواسط شهر فيفري والذي وعد إثرها
.بحل امللف يف أقرب وقت
ّ
وح ّمل موظفو الهيئة كامل املسؤولية عن كل ما سينج ّر عن اإلرضاب
عن الطعام خاصة بعد تعكّر الوضع الصحي للمرضبني لكل الجهات
،الرسمية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الربملان
كام عبرّ وا عن استعدادهم لتنفيذ كافة اشكال التحركات النضالية
واالحتجاجية مبا فيها الدخول يف إرضاب عن الطعام وحيش والتحاق
بقية املعتصمني بإالرضاب إىل حني تسوية ملفهم واسرتجاع حقوقهم
.ورد اعتبارهم
* صربي الزغيدي

التصاريح ويدخل يف صميم عملهم وال يخترص عىل متابعة فئة
.بعينها أو هيكل دون غريه
كام يأيت قرار الطرد التعسفي أيضا عىل خلفية سعينا إىل تأسيس
نقابة أساسية ألعوان وإطارات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد وهو
ما يؤكد عداء رئيس الهيئة للعمل النقايب يف مخالفة تامة ملا يضمنه
.دستور الجمهورية الثانية والترشيعات الجاري بها العمل
ولقي اعتصام الثّبات منذ انطالقه دعام ومساندة واسعة من مختلف
،منظامت املجتمع املدين والسيايس وأعضاء مجلس نواب الشعب
كام تشكلت يف هذا اإلطار لجنة مساندة تتكون من الرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامني واملنظمة
التونسية ملناهضة التعذيب واملنتدى التونيس للحقوق االقتصادية
واالجتامعية والنقابة الوطنية للصحافيني التونسيني واللّجنة الوطنية
.ملف املفروزين أمنيا
ّ للتفاوض حول
 أشهر بتنفيذ عدة تحركات تصعيدية3 وقد قام موظفو الهيئة منذ
من أجل السعي اىل تحقيق مطلبهم املتمثل يف عودتهم اىل العمل
 عىل غرار تنظيم جملة من،ورد اعتبارهم واسرتجاع حقوقهم
 الدخول يف اعتصام،الوقفات االحتجاجية أمام مجلس نواب الشعب
 وأمام تواصل صمت السلطات املعنية اضط ّر عدد منهم إىل،مفتوح
.الدخول يف إرضاب عن الطعام منذ أكرث من أسبوعني
ومنذ الدخول يف االعتصام قام املوظفون بإعالم السلطات الثالث
بكل هذه املستجدات والحقائق وبعد عقد جلسة رسمية مع السيد
ّ

من املنتظر أن تنفذ اليوم الخميس فعاليات من املجتمع املدين
وأحزاب سياسية وقفة احتجاجية أمام مقر هيئة مكافحة الفساد
بالعاصمة والتعبري عن مساندتهم ملوظفي الهيئة الذين ت ّم انهاء
عقودهم تعسفيا والذين يخوضون اعتصاما مبقر الرابطة التونسية
 مارس15  ومنذ2021  جانفي03 للدفاع عن حقوق اإلنسان منذ
 دخلت مجموعة منهم يف إرضاب عن الطعام نتج عنه تعكر2021
.الحالة الصحية للمرضبة عن الطعام ضحى العيادي
وكنا يف أعدادنا السابقة قد كشفنا أن هذا االعتصام يأيت عىل خلفية
تويل رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد عامد بوخريص إثر تسلمه
مها ّمه مبارشة بإنهاء عقود عمل وعزل عدد من موظفي وحدة
حق ضاربا عرض الحائط كل
ّ الترصيح باملكاسب واملصالح دون وجه
.اإلجراءات القانونية واإلدارية والحقوق املكتسبة
هذا وقد تع ّمد رئيس الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد مغالطة الرأي
العام يف عالقة بالخلفيات الحقيقية املتعلقة بإنهاء عقودنا وذلك من
.خالل ترويج معطيات مغلوطة بهدف تشويهنا
ويؤكد املحتجون يف ترصيحات لـ«الشعب» أن ما يدعيه عامد
بوخريص ويعمل عىل ترويجه للرأي العام بأن موظفي وحدة
الترصيح ال ميكنهم االطالع عىل التصاريح املودعة لديهم ال ميت
 باعتبار أن االطالع عىل التصاريح،للواقع بصلة ومجانب للحقيقة
املودعة بوحدة الترصيح باملكاسب واملصالح ال يخضع لرتخيص
مسبق مبا أن أعوان هذه الوحدة مكلّفون واقعا وقانونا مبعالجة

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
C. R. D.A DE MEDENINE
AVIS N°05
APPEL D’OFFRES NATIONAL N°08/2019
Création de 02 forages d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine
-PROGRAMME PRODEFIL-

Dans le cadre du programme du projet de développement agro- pastoral et des filières associées dans
le Gouvernorat de Médenine (PRODEFIL) cofinancé par le Fond International de Développement
agricole FIDA, le CRDA de Médenine se propose
de relancer pour la 5ème fois l’appel d’offres national n°08/2019 pour l’exécution de 02 forages d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine. Et ce
conformément aux clauses énoncées au Cahier des
Conditions d’Appel d’Offres (CCAO), au Cahier
des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
et au Cahier des clauses Techniques Particulières
(CCTP).
Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de
l’Agriculture des ressources hydrauliques et la
pêche, invite, par le présent Appel d’Offres, -les
entreprises Tunisiennes ayant la carte professionnelle valable pour l’exercice de l’activité de forage
d’eau (Catégorie C ou plus pour les deux lots 4 et 5)
ou ayant une copie conforme à l’original de cahier
de charges fixant les conditions de l’exercice de
l’activité de forages d’eau selon le modèle publié au
JORT n°092 de date 15/11/2019 ,admis à concourir à présenter leurs offres sous plis fermés, pour la
réalisation de travaux de deux (02) forages dans le
gouvernorat de Médenine reparti en Deux lots :
• Lot 4 : Forage « Tgoufttia » ; profondeur 80 m;
délégation de Ben Guerdene

• Lot 5 : Forage « Hessi Mlawih »; profondeur 80 m;
délégation de Ben Guerdene

Le soumissionnaire peut soumissionner dans un ou
dans les deux lots.
Les soumissionnaires intéressés par cet appel
d’offres peuvent obtenir des informations supplémentaires et examiner les dossiers d’Appel
d’Offres disponible au niveau du CRDA Médenine
à l’adresse : Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine
Médenine 4100 et retirer gratuitement le cahier des
charges auprès du bureau d’ordre central du CRDA
de Médenine.
Les offres doivent être envoyées sous pli fermé et
recommandé, rapide poste ou remises directement
en main propre contre décharge au bureau d’ordre
central du CRDA de Médenine au nom de Mr. le
Commissaire Régional au Développement Agricole de Médenine à l’adresse suivante : Avenue 2
Mai 1966 Route Tataouine Médenine 4100, au plus
tard 11/05/2021 à 10h :00min portant la mention «
Ne pas ouvrir ; Appel d’Offres N°08/2019-Avis 05:
Réalisation de 02 forages d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine »
La date et le numéro d’enregistrement du bureau
d’ordre du CRDA de Médenine faisant foi.
L’enveloppe extérieure doit comporter :
• Le cautionnement provisoire valable 120 jours à

partir de la date limite de remise des offres, d’un
montant égal à :
• 800 dinars pour le lot n°4.
• 800 dinars pour le lot n°5.
• Les pièces administratives (citées dans l’article
11.3 de C.A.O)
• L’enveloppe 1 : fermée, scellée et portant le nom
et les références du soumissionnaire doit contenir
l’original du dossier technique marqué «original»
avec deux copies. (pièces citées dans l’article 11.1
de C.A.O)
• L’enveloppe 2 : fermée, scellée et portant le nom et
les références du soumissionnaire doit contenir l’original du dossier financier marqué «original» avec
deux copies. (citées dans l’article 11.2 de C.A.O)
L’enveloppe extérieure doit être anonyme, sans entête, ni sigle ou cachet du soumissionnaire, fermée
et cachetée.
La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à
compter de la date limite de remise des offres.
Les plis seront ouverts en présence des représentants
des soumissionnaires qui souhaitent être présents
à l’ouverture le 11/05/2021 à 10h :30 min à la salle
des réunions du CRDA de Médenine.
Toute offre qui ne présente pas le cautionnement
provisoire ainsi qui ne parvient pas dans la date et
l’heure limite de réception des offres sera rejetée.
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بيان الجامعة العامة للصحة
إثر قرار السيد قايض التحقيق إحالة السيدة املديرة العامة السابقة ملستشفى التوليد وطب
الولدان والسيد مهندس الصيانة باملستشفى والسيد الصيديل رئيس قسم الصيدلية باملستشفى
عىل دائرة الناحية باملحكمة االبتدائية بتونس عىل خلفية حادثة وفاة الرضع األليمة سنة
 ،2019فإن الجامعة العامة للصحة إذ تجدد تعاطفها مع عائالت الضحايا االبرياء واحرتامها
وتقديرها للقضاء فإنها:
تعرب عن تضامنها التام والالمرشوط مع الزمالء الثالثة الذين يواجهون لوحدهم مخاطر
تحمل مسؤولية الخطإ املرفقي والذي تجىل يف الفشل الذريع للسياسات الصحية التي عجزت
تنص عليها املعايري املحلية والدولية
عن توفر الحد االدىن من الوسائل الرضورية للعمل التي ّ
والتي من شأنها أن تحمي املريض ومقدمي الخدمات عىل حد السواء.
لقد كنا نبهنا دامئا إىل نتائج السياسات التدمريية لقطاع الصحة وكافحنا من اجل إصالح
املنظومة الصحية ،ولكن تواصل تلك السياسات ادى إىل تواتر الكوارث التي يدفع مثنها دامئا
ابناء الشعب من جهة ومهنيو الصحة مبختلف مستوياتهم من جهة اخرى فيام يفلت كالعادة
من العقاب املسؤولني الحقيقيني عام آلت إليه األوضاع باملؤسسات االستشفائية.
ان الجامعة العامة للصحة التي تضع أملها وثقتها يف القضاء تتعهد مبرافقة زمالئنا وتكليف
فريق من املحامني اضافة اىل دعوة وزير الصحة واملكلف العام بنزاعات الدولة للتحرك وتحمل
مسؤوليتهام يف هذا امللف ،تج ّدد دعوتها إىل كل اسالم قطاع الصحة إىل الوحدة والتضامن
والتخيل عن السلكية املقيتة حتى ال يبقى مهنيو الصحة مبختلف رتبهم يدفعون الرضيبة مهام
قدموا من تضحيات اضافة إىل االرهاق والعدوى والعنف املسلط عليهم يوميا.
فإىل الوحدة من أجل التعجيل بإصدار قانون املسؤولية الطبية وحقوق املرىض ومن اجل
الدفاع عن املرفق العمومي للصحة.
* الكاتب العام للجامعة العامة للصحة
عثامن جلويل

بيان اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل

بتأطري من التنسيقية الوطنية لخريجي املعاهد العليا للرياضة والرتبية البدنية والتسيري
الريايض ،املنضوية صلب اتحاد اصحاب الشهادات املعطلني عن العمل ،انتظمت يوم امس
االربعاء  7أفريل  2021وقفة احتجاجية ملعطيل هذا القطاع امام وزارة شؤون الشباب والرياضة.
وتأيت هذه الوقفة بعد مسار طويل من املامطلة الحكومية والتسويف املتواصل والتجاهل
املفضوح ملطالب معطّيل هذه االختصاصات فقد عمدت كل الحكومات املتعاقبة بعد الثورة
إىل تجميد االنتدابات رضوخا إلمالءات صندوق النقد الدويل ،وس ّدت الباب أمام املجازين يف
الولوج إىل سوق الشغل ،مام جعل أعداد املعطلني يتزايد ومعه تتع ّمق أوضاعهم بؤسا وتهميشا.
ورغم ان نضاالت هذا القطاع مل تنقطع ،إال ان السنة االخرية مثّلت زخام يف تحركاتهم
واحتجاجاتهم ،قابلتها الوزارة بالتسويف والتجاهل وف ّوضت لوزارة الداخلية للتنكيل بهم يف
اكرث من مناسبة.
إن اتحاد اصحاب الشهادات املعطلني عن العمل ،اذ يج ّدد تب ّنيه ومساندته لتحركات هذا
القطاع من املعطلني عن العمل ،فإنّه:
ـ يدعو الحكومة ،ووزارة الشباب والرياضة ،إىل فتح باب التفاوض الفوري والج ّدي مع
ممثيل التنسيقية املذكورة عىل قاعدة املطالب املودعة لديها منذ أكرث من سنة.
ـ يؤكد عىل املسؤولية الكاملة للحكومة يف ما تر ّدى فيه القطاع من تهميش وبريوقراطية
وفساد ،وذلك بسبب التواطُؤ وغياب أ ّي رؤية أو تص ّور الصالحه.
ـ يؤكد عىل ان برمجة انتداب دفعات  2011و 2012و 2013هو الح ّد االدىن الواجب عىل
الحكومة ان ترشع يف تنفيذه.
ـ يدعو كل القوى الح ّية ،من نقابات ومنظّامت وطنية وأحزاب دميقراطية ون ّواب ،الوقوف
الصمت والتّجاهل والهروب
إىل جانب خ ّريجي هذا القطاع للضّ غط عىل الحكومة التي احرتفت ّ
إىل األمام ،يف أفق إنهاء معاناة املعنيني.

الذكرى السابعة لوفاة املرحوم بشري املطوسي
مرت سبع سنوات عىل وفاة املغفور له

بشير المطوسي

والد الزميل محمد املطويس موظف باالتحاد العام التونيس للشغل رزقَه
الله وجمي َع أفراد عائلته جميل الصرب والسلوان .سيبقى هذا اليوم من
كلّ سنة راسخا يف قلوبنا وأذهاننا ما حيينا .رحلت ع ّنا جسدا وتركت يف
قلوبنا لوعة ويف العني دمعة لن متحوها األيّام والزمان .لقد تركت فراغا
ال ميلؤه أحد سواك .نسأل من أحبّك وعرفك أن يتل َو الفاتحة عىل روحك
الطاهرة يف هذه الذكرى األليمة.
وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.
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متفرقات
وزارة الفالحة والموارد المائية و الصيد البحري
-المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين-

استشارة عدد05/2021
إحداث بئر مراقبة تعويضية «الزاس  150( »2م)
بمعتمدية سيدي مخلوف من والية مدنني

يف نطاق برنامج إحداث آبار مراقبة وملزيد تدعيم شبكة مراقبة املوائد املائية بوالية مدنني ،تعتزم املندوبية الجهوية
للتنمية الفالحية مبدنني اإلعالن عن استشارة عــــدد 05/2021إلحداث «برئ مراقبة الزاس ( »2عمق  150م) لتعويض برئ
املراقبة القدمية و ملتابعة تطور املنسوب املايئ مبائدة الزاس كوتني من معتمدية سيدي مخلوف من والية مدنني .
فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة والذين لهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر اآلبار املائية :صنف «ج» « »Cفام
فوق أو الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة نشاط التنقيب عن املياه الصادرة
بالرائد الرسمي عدد 092بتاريخ  2019/11/15وفقا لقرار وزير الفالحة و املوارد املائية والصيد البحري ووزير التنمية
واالستثامر والتعاون الدويل املؤرخ يف  04نوفمرب  2019يف الصنف املذكور أعاله ،ممضاة ومختومة من قبل اإلدارة املعنية،
االتصال باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني لسحب كراس الرشوط اإلدارية والفنية مجانا من مكتب الضبط املركزي
أثناء أوقات العمل.
تصل العروض املتضمنة للملف الفني واملايل والوثائق اإلدارية يف ظروف مختومة عن طريق الربيد ومضمونة الوصول
أو عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط باملندوبية مقابل وصل إيداع باسم املندوب الجهوي للتنمية
الفالحية مبدنني ،شارع  2ماي  1966طريق تطاوين  4119مدنني ،حاملة لعبارة «ال يفتح استشارة عدد  2021/05إلحداث برئ
مراقبة تعويضية «الزاس »2بعمق 150م من سيدي مخلوف من والية مدنني».
محتويات الظرف:
يجب أن يحتوي الظرف عىل الوثائق املنصوص عليها بالفصل الخامس من كراس الرشوط اإلدارية الخاصة باالستشارة
واملكونة للملف اإلداري واملايل والفني.
ُح ّدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية ليوم  2021/04/29عىل الساعة العارشة صباحا.
ختم مكتب الضبط يشهد عىل ذلك.
حدد مبلغ الضامن الوقتي :بـ  1000دينارا
يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض.

وزارة الفالحة والموارد المائيّة والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بمدنين

إعالن طلب عروض ( 2021/ 02إجراءات مبسطة)
اقتناء وسائل نقل

تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني اقتناء  3سيارات خفيفة ويشرتط يف املعدات أن تستـجيب للخاصيات
الفنية الدنيا املبينة يف مذكرة الخاصيات امللحقة بهذا الكراس.
ميكن للراغبني املشاركة تنزيل كراس الرشوط اإلدارية والفنية مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط «تونيبس»
عىل املوقع www.tuneps.tn
وملزيد االستفسار حول عمل ّية التسجيل وال ّنفاذ إىل منظومة «تونيبس» ميكن االتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل الخط
بالهيئة العليا للطّلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364
يت ّم تقديم العروض املال ّية والفن ّية وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط www.tuneps.tn
باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات اللّتني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او
عن طريق الربيد الرسيع أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل
ايداع ،وتحمل هذه الظروف عبارة «ال يفتح« ،تكملة» طلب عروض عدد( 2021/ 02إجراءات مبسطة)القتناء  03سيّارات
خفيفة
الساعة العارشة صباحا
حدد آخر أجل لوصول العروض إىل مكتب الضبط مبقر املندوبية ليوم 10/05/2021 :عىل ّ
مالحظة  :يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فن ّيا واملنصوص عليه مبنظومة «تونيبس» فإنّه ميكن تقديم جزء من
ينص
الفني عىل الخط وأن ّ
العرض خارج الخط عىل أن يت ّم إرسال كافّة الوثائق املاليّة والعنارص التي تعتمد يف التقييم املايل و ّ
املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك يف أجل ال يتجاوز
الساعة العارشة صباحا.
يوم فتح العروض املقر يوم  2021/05/10عىل ّ
ُح ّدد مبلغ الضامن الوقتي  1000دينارا
تفتح العروض يف جلسة علنية بحضور املقاولني املشاركني يف يوم  2021/05/10عىل الساعة  10:30صباحا بقاعة
االجتامعات باملندوبية.
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض و كذلك
الواردة أو املسلّمة بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف الستكامل الوثائق.
يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط TUNEPS
يبقى العرض صالحا ملدة  120يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.
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تقرير لمنظمة العفو الدولية:

انتهاك احلريات العامة والفردية يف تونس

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي حول اوضاع حقوق اإلنسان،
حصلت «الشعب» عىل نسخة منه ،والتي كشفت فيه عن انتهاكات لحرية
التعبري ولحق التجمهر ولحقوق النساء اىل جانب الحق يف الكشف عن
الحقيقة وتحقيق العدالة وجرب الرضر والحق يف الصحة وحقوق الالجئني
وطالبي اللجوء واملهاجرين وحقوق مجتمع «امليم».
وبي التقرير أن عددا من املد ِّونني ومستخدمي وسائل التواصل االجتامعي
نّ

خضعوا للتحقيق أو املحاكمة بسبب تعبريهم السلمي عن آرائهم عىل
االنرتنات ،مبا يف ذلك انتقاد نهج الحكومة يف التعامل مع وباء فريوس كوفيد-
.19
ونُظّمت مظاهرات احتجاجاً عىل نقص املساعدات الحكومية ونقص الحامية
للعاملني يف مجال الصحة خالل الوباء .وقُبض عىل بعض الالجئني وطالبي
اللجوء بسبب دخول البالد بصورة غري قانونية .واستمر االحتجاز التعسفي

للمهاجرين الذين ال يحملون وثائق رسمية يف مراكز االستقبال .واح ُتجز أفراد
من مجتمع امليم ،واع ُتقلوا بسبب مامرسة عالقات جنسية مثلية بالرتايض.
ونرشت الحكومة يف الجريدة الرسمية التقرير النهايئ الصادر عن «هيئة
الحقيقة والكرامة» ،واستمرت محاكامت األشخاص الذين اتُّهموا بارتكاب
انتهاكات لحقوق اإلنسان خالل الفرتة من عام  1956إىل عام  2013أمام
دوائر جنائية متخصصة.

حرية التعبير
كشف التقرير عن خضوع  9عىل األقل من املد ِّونني ومستخدمي وسائل
ٍ
تعليقات عرب
التواصل االجتامعي للتحقيق أو واجهوا محاكامت جنائية لنرشهم
االنرتنات تنتقد السلطات الحكومية أو الرشطة أو مسؤويل الدولة ،وذلك مبوجب
قوانني مق ِّيدة يف املجلة الجزائية ومجلة االتصاالت تنص عىل تجريم «هضم الجانب»
(اإلهانة) .ويف خمس من تلك الحاالت ،احتُجز أشخاص لفرتات تراوحت بني بضع
ساعات وأسبوعني .وه َّددت نقابات قوات الرشطة علناً بالضغط لتوجيه اتهامات
ألشخاص بسبب انتقادهم املرشوع ملسلك الرشطة.
ففي افريل املايض ألقت الرشطة القبض عىل املد ِّونني أنيس املربويك وهاجر
عوادي بعد أن انتقدا ،عرب موقع «فيسبوك» ،نهج السلطات املحلية يف توزيع
املساعدات خالل فرتة اإلغالق الشامل .ويف  13من الشهر نفسه ،و َّجه وكيل
الجمهورية يف املحكمة االبتدائية بالكاف إىل هاجر عوادي تهمة «هضم جانب
موظف عمومي» مبوجب الفصل  125من املجلة الجزائية ،وتهمة «إحداث ضجيج
أو ضوضاء من شأنها تعطيل صفو النظام العام» مبوجب الفصل  316من املجلة
الجزائية ،وذلك فيام يتعلق مبشادة وقعت مع أحد ضباط الرشطة عندما حاول
منعها من التصوير والبث املبارش من الشارع .وقد احتُجزت حتى  20افريل ،إذ
حكمت املحكمة بحبسها  75يوماً مع وقف التنفيذ.
ويف  15من الشهر نفسهُ ،وجهت إىل أنيس املربويك تهمتا «إحداث ضجيج أو
ضوضاء من شأنها تعطيل صفو النظام العام»؛ وأنه «نسب إىل موظف عمومي أموراً
غري قانونية متعلقة بوظيفته دون أن يديل مبا يثبت صحة ذلك» .واستمر احتجازه
إىل أن برأت املحكمة االبتدائية مبنوبة ساحته ،يف  30افريل.
ويف جويلية ،حكمت املحكمة االبتدائية بتونس العاصمة عىل املد ِّونة آمنة
الرشقي بالسجن ستة أشهر ،بعد إدانتها بتهم تتصل بتعليقات ساخرة أعادت نرشها
عىل وسائل التواصل االجتامعي ،واعتُربت «مسيئة لإلسالم».
وقد ُو ّجهت إليها تهمة «الدعوة إىل الكراهية بني األجناس واألديان أو السكان،
وذلك بالتحريض عىل التمييز املجحف واستعامل الوسائل العدائية أو العنف»؛
وتهمة «النيل من إحدى الشعائر الدينية املرخَّص فيها» ،وذلك مبوجب الفصلني 52
و 53من «املرسوم املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش» .ويف  8أكتوبر ،مثلت
مريم بريربي ،وهي ناشطة مناهضة لإلفالت من العقاب ،أمام املحكمة االبتدائية
بصفاقس ،بعد أن ُوجهت إليها تهم ٌة يف اليوم نفسه مبوجب الفصل  86من «مجلة
االتصاالت»؛ وذلك إثر شكوى تقدم بها كاتب عام النقابة الجهوية لقوات األمن
الداخيل يف صفاقس ،اتهمها فيها «باملس من رشف وسمعة األمنيني».

اإلجراءات «العاجلة» أو»الرضورية» .وأدى هذا القرار إىل إعاقة سبل النساء يف
التامس العدالة ،ألن القضايا «العاجلة» ،كام حددتها وزارة العدل و»املجلس األعىل
للقضاء» ،مل تأخذ بعني االعتبار وضع النساء؛ إذ استُبعدت منها القضايا املتعلقة
بالعنف األرسي ،وحضانة األطفال ،والنفقة ،وإجراءات الحامية ،التي يتناولها قايض
األرسة.
وذكرت «هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة» أن الخطوط
الساخنة ودور اإليواء املخصصة لضحايا العنف قد أفادت بحدوث زيادة كبرية يف
عدد مكاملات طلب املساعدة ،وطلبات توفري إيواء عاجل خالل الوباء .فخالل الفرتة
بني  23مارس و 31مايُ ،س ّجلت  9,800مكاملة عرب األرقام املجانية لوزارة املرأة

عدد من عاميل الصحة يف مستشفيات يف واليات قرصين وصفاقس وتونس وغريها
ٍ
احتجاجات عىل تقاعس الحكومة عن توفري الحامية لهم من مخاطر
من الواليات
فريوس كورونا يف أماكن عملهم .واحت ّجت «الجامعة العامة للصحة» عىل نقص
معدات الحامية الشخصية يف املنشآت الصحية ،وانتقدت تقاعس الحكومة عن
تلبية احتياجات العاملني يف قطاع الصحة .ونتيج ًة لذلك ،توصلت «الجامعة العامة
للصحة» ووزارة الصحة إىل اتفاق ،يف سبتمرب ،تضمن تعهداً من الحكومة بتوفري
معدات الحامية الشخصية للعاملني يف قطاع الصحة ،واعتبار اإلصابة بفريوس
كورونا ضمن األمراض املهنية ،وإعطاء العاملني يف مجال الصحة األولوية يف إجراءات
الفحوص املتعلقة بفريوس كورونا.

حرية التجمع
من جهة أخرى ،ويف جوان املايض ذكّر تقرير منظمة العفو الدولية باستخدام
قوات األمن القوة املفرطة وغري الرضورية لتفريق احتجاج سلمي استمر ثالثة
أسابيع ،و ُعرف باسم «اعتصام الكامور» ،يف والية تطاوين الواقعة جنويب البالد.
وأغلق االعتصام جميع الطرق املؤ ِّدية إىل محطة الكامور لض ّخ النفط ،مام أ ّدى إىل
توقف جميع األعامل يف املحطة .وبني ليلة  20جوان ،وصباح  21من الشهر نفسه
أطلقت الرشطة عبوات الغاز املسيل للدموع دون اكرتاث يف مناطق سكنية مكتظة،
ووقعت بعض العبوات داخل املنازل وبالقرب من إحدى املستشفيات.
وتع َّرض عدد من املرىض والعاملني الطبيني وموظفي املستشفى والجنود الذين
يحرسونها للغاز املسيل للدموع ،مام سبّب لهم مشاكل يف التنفس .وقال ما ال يقل
عن  11من املحتجني ،الذين قُبض عليهم تعسفياً خالل فض االحتجاج ،إنهم تعرضوا
للسب والركل والج ِّر عىل األرض والرضب بالهراوات أو بكعوب البنادق حتى عندما
مل يبدوا أي مقاومة .وقد تُرك بعض الجرحى من املحتجني يف مراكز الرشطة لساعات
قبل نقلهم إىل املستشفى لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

حقوق النساء

أما يف عالقة بحقوق النساء ،قال التقرير «املجلس األعىل للقضاء» قرر يف
 15مارس تأجيل جميع القضايا املدنية ،مبا يف ذلك القضايا التي تستند إىل «مجلة
األحوال الشخصية» ،وذلك نظراً إىل إيقاف جميع اإلجراءات القضائية ،فيام عدا

واألرسة والطفولة وكبار السن ،وهو رقم يزيد تسعة أضعاف عن املعدل املعتاد.
ومن بني هذه املكاملات ،كانت هناك  2700مكاملة تتعلق بحاالت تنطوي عىل
العنف .وذكرت منظامت معنية بحقوق النساء أن الرشطة تقاعست يف كثري من
الحاالت عن توفري االستجابة الالزمة للنساء املعرضات لخطر العنف األرسي خالل
فرتة اإلغالق.
الحق في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر
ذكر التقرير أنه يف  24جوان الفارط نرشت الحكومة يف الجريدة الرسمية ،بعد
تأخري استمر عاماً ،تقرير «هيئة الحقيقة والكرامة» ،وهي الهيئة التي كُلفت بالنظر
يف انتهاكات حقوق اإلنسان التي ارتُكبت بني عامي  1956و .2013وكشف التقرير
النظام املتشابك ذي املستويات املتعددة من القمع والفساد الذي ساد يف تونس
طيلة  60عاماً ،كام قدم التقرير عدداً من التوصيات من أجل اإلصالح.
واستمرت أمام دوائر جنائية متخصصة محاكامت عدد من األشخاص املتهمني
بارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان بني عامي  1956و ،2013الذين أحالتهم «هيئة
الحقيقة والكرامة» .إالّ إن سري املحاكامت ظل بطيئاً ،واتسم بتكرار تأجيل الجلسات.
وما زال الضحايا ،وأقارب الضحايا الذين تُوفوا ،ينتظرون تنفيذ برنامج جرب
وأسست الحكومة صندوقاً لجرب
الرضر الذي وضعته «هيئة الحقيقة والكرامة»َّ .
الرضر ،يف جوان ،وبدأ العمل به يف  24ديسمرب .وتشمل أشكال جرب الرضر التعويض
املايل ،وإعادة التأهيل ،واإلدماج أو التعليم املهني ،ورد الحقوق ،وتقديم اعتذارات
رسمية.
ويف  21جانفي الفارط ،بدأت أمام املحكمة االبتدائية بتونس  2أوىل جلسات
محاكمة مسؤولني يف الديوانة اتُهموا بقتل أمين العثامين يف عام  .2018ومل يحرض
الجلسة املسؤوالن من الديوانة اللذان وجهت إليهام تهمة القتل عن طريق الخطإ
وثالثة آخرون ممن ُوجهت لهم تهمة عدم إنجاد شخص يف حالة خطر .وكان أمين
العثامين قد تُويف يف حي سيدي حسني بالعاصمة تونس ،بعد أن أطلق عليه مسؤولو
الديوانة رصاصات حية خالل مداهمة ملستودع للبضائع املهربة .وأفاد تقرير الطب
الرشعي أن أمين العثامين أُصيب بطلقات نارية يف الظهر وأعىل الساق.
الحق في الصحة
أبرز تقرير منظمة العفو الدولية أنه خالل الفرتة بني مارس وسبتمرب ،نظَّم

حقوق الالجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين
حول انتهاك حقوق الالجئني وطالبي اللجوء واملهاجرين ،أكد التقرير مواصلة
السلطات دون أسباب قانونية اعتقال واحتجاز عدد من املهاجرين وطالبي اللجوء
الذين ال ميلكون وثائق قانونية .فخالل الفرتة بني مارس وسبتمرب ،احتُجز بشكل
تعسفي ما ال يقلّ عن  50مهاجرا ً من دول جنوب الصحراء يف مركز اإليواء والتوجيه
مبنطقة الوردية يف تونس العاصمة .ويف جوان ،تقدم  22مهاجرا ً من املحتجزين
يف املركز بدعوى مستعجلة أمام املحكمة اإلدارية يف تونس العاصمة للطعن يف
احتجازهم التعسفي.
ويف  10جويلية ،أصدرت املحكمة أمرا ً بوقف احتجاز املهاجرين .وقد أفرجت
وزارة الداخلية عن املحتجزين تدريجياً خالل الفرتة من جويلية إىل سبتمرب.
واستم ّر مركز الوردية يف استقبال عدد من املهاجرين وطالبي اللجوء ،وظلّ يعاين
من االكتظاظ ،إذ يتشارك ما ال يقلّ عن  50محتجزا ً خمس غرف وحاممني ومساحة
مشرتكة لتناول الطعام .وكان من شأن هذه الظروف أن تجعل من املستحيل منع
انتشار فريوس كوفيد ،19 -مام شكِّل خطرا ً جسيامً عىل صحة جميع العاملني
واملقيمني هناك.
حقوق «مجتمع الميم»
استمر تع ُّرض األفراد من «مجتمع امليم» للقبض عليهم ومحاكمتهم مبوجب
قوانني تج ِّرم العالقات الجنسية املثلية بالرتايض ،و«الفُجور» ،و«االعتداء عىل
األخالق الحميدة واآلداب العامة» .وذكرت «الجمعية التونسية للعدالة واملساواة»
(دمج) أنه خالل الفرتة من جانفي إىل أكتوبر ،أدانت املحاكم ما ال يقلّ عن 15
رجالً وامرأة واحدة مبوجب الفصل  230من «املجلة الجزائية» ،الذي يج ِّرم املثلية
الجنسية.
واستمر تعرض العابرون جنسياً للمضايقة من الرشطة ،وظلوا يعيشون عرضةً
لخطر القبض عليهم مبوجب فصول غامضة الصياغة تتعلق «باآلداب العامة» يف
«املجلة الجزائية» ،مبا يف ذلك الفصل  226مكرر.
بالسب عىل رانية العمدوين،
ويف  5اوت الفارط اعتدى أحد ضباط الرشطة
ّ
وهي ناشطة نسوية ومدافعة عن حقوق «مجتمع امليم» ،ورئيسة جمعية «شوف
أقليات»؛ وذلك يف وسط مدينة تونس العاصمة .وأدى ذلك إىل مشادة كالمية
بني ضابط الرشطة ورانية العمدوين ،مام لفت انتباه املارة الذين اعتدوا عليها
وعىل ثالثة من صديقاتها .ومل يحرك أفراد الرشطة ساكناً ،وتقاعسوا عن التدخل
لوقف االعتداء ،بل وح َّرضوا عىل العنف بإطالق شتائم تنطوي عىل معاداة املثليني
والعابرين جنسياً .وقد طلبت رانية العمدوين وصديقاتها الثالث توجيه اتهامات
للمعتدين ،وفُتح تحقيق يف الواقعة .وبالرغم من معرفة هوية الضباط الضالعني ،مل
يت ّم إيقافهم عن العمل أو القبض عليهم يف أعقاب التحقيق.
عقوبة اإلعدام
صدرت أحكام باإلعدام ،ولكن مل تُنفذ أي إعدامات .وذكر التقرير بأنه يف
سبتمرب ،قال الرئيس قيس سعيد ،خالل اجتامع «مجلس األمن القومي» ،إنه يفضِّ ل
استئناف تنفيذ اإلعدامات.
* صربي الزغيدي
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متفرقات

 50باملائة من سكان إقليم تونس الكربى يفتقرون إىل املوارد الالزمة
كشفت نتائج املرشوع النموذجي «ميزانية الكرامة يف تونس» ،أنّ ما بني  40باملائة و 50باملائة من سكان إقليم تونس الكربى
يفتقرون إىل املوارد الالزمة لضامن ظروف معيشية كرمية ،حسب ما ب ّينته مديرة مكتب «أنرتناشونال أالرت» يف تونس ،ألفة مللوم.
وأوضحت أنّ نتائج املرشوع ،الذي أطلقته املنظمة يف سنة  ،2018أظهرت أنّه لضامن عيش كريم لعائلة تتكون من  4أفراد
(والدان وطفالن) يجب أن يتوفر دخل شهري يف حدود  2400دينار.
وأظهر املرشوع الذي ارتكز عىل ع ّينة تتكون عىل أكرث من  80شخصا
(رجال ونساء) من أصحاب عائالت منوذجية تتكون من  4أفراد ،أ ّن ضامن
حياة كرمية يتطلب توفري سلّة من
االحتياجات ت ّم تحديدها من قبل
املشاركني.
وتشمل االحتياجات التي
اتفق عليها املشاركون ،التغذية
والسكن والتمتع بخدمات جامعية
كالص ّحة والتعليم وضامن العيش
يف بيئة آمنة واملشاركة يف األنشطة
املجتمعية والزيارات العائلية،
جل االحتياجات يف
ومتّت مناقشة ّ
شكل حلقات نقاش.
وأشارت إىل أنّه ت ّم االستئناس
بآراء الخرباء واملسوحات التي
أجراها املعهد الوطني لإلحصاء
ووقع تسيري حلقات النقاش من قبل مسيرّ ين ت ّم تأطريهم سابقا.

ويهدف املرشوع ،حسب مديرة املنظمة بتونس ،إىل التوصل عرب
مقاربة تشاركية لتحديد سلة دنيا من السلع والخدمات الالزمة التي
تضمن لكل أرسة الولوج إىل ظروف
عيش كريم يف تونس اليوم.
وأشارت إىل أ ّن املرشوع اعتمد
عىل منهجية تستند إىل مقاربة
األجر األدىن املضمون التي ط ّورها
يف البداية باحثون بريطانيون قبل
أن تشمل بعد ذلك دوال أخرى،
موضحة أن املرشوع الذي ت ّم
تنفيذه يف تونس يُ ّعد األ ّول من
نوعه يف املنطقة العربية.
يُذكر أن مرشوع «ميزانية
الكرامة يف تونس» جاء باالشرتاك
مع معهد الدراسات االقتصادية
واالجتامعية بفرنسا ومؤسسة
فريدريش ايربت (شامل افريقيا والرشق االوسط-مكتب تونس).

يف فساد أحكام تدعيم سالمة العالقات املالية ومخالفتها للمعايري الدولية
إثر الفضيحة املالية التي هزت الواليات
املتحدة األمريكية خالل سنة  2001من خالل
إفالس الرشكة العمالقة للطاقة «ايرنون»
وتورط مراقب حساباتها «اندرسون» إحدى
الشبكات الدولية للمحاسبة والتدقيق املايل
املعروفة بفضائحها املالية والجبائية نتيجة
لفقدانه استقالليته وتق ّمصه مه ّمة مستشار
قانوين وجبايئ مثلام نالحظه اليوم ببالدنا
دون رادع وبتواطؤ من وزارة اإلرشاف ،بادر
الكونغرس األمرييك بسن قانون صاربان
اوكسالي الذي نص عىل عقوبات صارمة ضد
املارقني واملتحيلني من مراقبي الحسابات تصل
اىل  20سنة سجنا .خالفا لذلك ،تم يف تونس
نقل قانون سالمة املعامالت املالية
الصادر بفرنسا خالل سنة
 2003بطريقة مش ّوهة بعد
تدخل عصابة مناشدي بن
عيل عن طريق مستشاريه
الفاسدين وتواطؤ من
القامئني عىل وزارة
املالية آنذاك ،ليفرغ
القانون عدد  96لسنة
 2005املتعلق بتدعيم
العالقات املالية من محتواه.
فقد حرصت عصابة الفساد
والنهب واملناشدة عىل عدم تجريم قبض
مراقب الحسابات ألجور زائدة عن أجرته
كمراقب حسابات عىل معنى الفصل  265من
مجلة الرشكات التجارية التي صيغت من قبل
أشخاص مشبوهني ويف وضعية تضارب مصالح.
كام مل يت ّم تجريم تبادل املهماّ ت بصفة صورية
بني مراقبي الحسابات بغاية التالعب بقاعدة

رضورة تغيري مراقب الحسابات بعد  6أو
 9سنوات .أيضا ،ت ّم التمديد يف مدة تغيري
مراقب الحسابات لتصل إىل  9سنوات وهذه
بدعة تونسية فاسدة ال نجد لها مثيال بتشاريع
البلدان املتطورة .فعىل سبيل املثال ال الحرص،
يت ّم تغيري مراقب حسابات منظمة األمم
املتحدة كل  5سنوات.
كام ت ّم نهب املؤسسات من خالل إلزام
املؤسسات الصغرى واملجهرية بتعيني مراقب
حسابات من خالل الفصول  13وما بعده من
مجلة الرشكات التجارية .أيضا ،ت ّم دون موجب
وفائدة إلزام صنف من املؤسسات بتعيني
مراقبني اثنني للحسابات وقد ساهم ذلك يف
إثقال كاهلها واإلرضار بقدراتها التنافسية .زد
عىل ذلك ان القرار املتعلق بأتعاب مراقبي
الحسابات ت ّم تغيريه يف اتجاه
الرتفيع عديد املرات
بعد 14

* العريب
الباجي

جانفي  2011بتواطؤ من وزارة اإلرشاف
ودون استشارة املنظامت املهنية املمثلة
للمؤسسات التي تحولت نتيجة السترشاء الفساد
اىل بقرة حلوب .فقد تصدى الفاسدون للمقرتح
املنقول عن التجربة األمريكية والربيطانية أين
ال يلزم القانون بتعيني مراقب حسابات إال
املؤسسات املدرجة بالبورصة والتي تقرتض من
العموم .أما بقية املؤسسات فتبقى الجلسة
العامة سيدة نفسها يف تعيني أو عدم تعيني
مراقب حسابات.
هذا وقد استغل املارقون من مراقبي
الحسابات عدم خص مخالفة الفصل  265من
مجلة الرشكات التجارية بعقوبة بالسجن وتواطؤ
وزارة اإلرشاف املتجاهلة للمعايري الدولية ليتامدوا
يف الحصول عىل مهماّ ت خاصة وقبض أجور زائدة
عن أجرتهم يف دوس عىل االستقاللية التي يجب
أن يتحلوا بها
رص الوزارات املعنية مبراقبة
األكرث فسادا أن ت ّ
الحسابات وسالمة املعامالت املالية ورئاسة
الحكومة عىل عدم تحوير األحكام الفاسدة
وباألخص املضمنة
املتعلقة مبراقبة الحسابات
ّ
مبجلة الرشكات التجارية التي
متّت صياغة أحكامها يف
ظروف فاسدة وبإرشاف
وزير مشبوه ويف وضعية
تضارب مصالح.
تبادر
فهل
الحكومة وأعضاء مجلس
نواب الشعب ورئيس
الجمهورية بالعمل عىل تحوير مجلة
الرشكات التجارية بغاية قطع دابر املارقني
رض
ووضع ح ّد لهذا الفساد املقنن الذي أ ّ
باملؤسسات ومحيط االستثامر؟
*رئيس مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة

كلمة حق:

حوار
على الحوار
النفطي حولة
تي ّمنا بالحوار الوطني الذي قاده الرباعي الراعي للحوار
بإرشاف االتحاد العام التونيس للشغل ،زمن أول ترويكا التي
ت ّركت البلد وجعلته لقمة سائغة للرتك والترتيك والعثمنة
املتأسلمة واملتأخونة ،عندما تربّع اإلخوان املسلمون عىل
الحكم بإذن وتوجيه من أوباما متع ّهد ثورات الربيع العريب
التي انطلقت من تونس ،يف مرحلة أوىل األزمات التي
سيشهدها الوطن الذي ستتوالد وتتناسخ أزماته لتصبح أزمات
دورية معقّدة وصعبة ،أي يف مرحلة ما قبل وما بعد وما بني
االغتيالني السياسيني التي ذهب ضحيتها الشهيد الرمز شكري
بلعيد ،ومن بعده الشهيد الرمز الحاج محمد الرباهمي .إذن
وتي ّمنا بذلك الحوار الذي جرى يف ظروف بالغة التعقيد
وتونس عىل أبواب حريق ،ها هو األخ نور الدين الطبويب
بكل إرصار
األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل يواصل ّ
وبعزمية األحرار فرض الحوار الوطني من أجل تونس ،بعد
أن زحفت عليها عواصف الربيع العريب الهوجاء والعمياء،
ورياحه العاتية والباقية ،وسحبه السوداء املل ّبدة املشبعة
بالظالمية املظلمة.
لكن حوار اليوم لن يكون البتّة كحوار األمس ،فهو حوار
عىل الحوار .أي هو حوار بعد طرح األرضية التي تُبنى عليها
القاعدة الصلبة لتخرج تونس يف هذا الربع األخري من هذا
النفق املظلم واملوحش.
وال يخفى عىل أحد أنه حوار يجري يف وقت تتوجع فيه
أمنا الحنون تونس ،وتتأمل وتتأوه وتتأفف .هو حوار النجدة
واالستغاثة ،وم ّد يد املساعدة والعون إلنقاذ تونس من
تونس .وبعبارة أخرى إلنقاذ تونس من أناس ال يشبهونها عىل
اإلطالق ،وهم يعيشون معنا ،يأكلون مام نأكل ،ويلبسون مام
نلبس ،ويرشبون مام نرشب .أي يف كلمة ،إلنقاذ تونس من
جامعة يتكلمون لغتنا ويعيشون بيننا .لك ّنهم غرباء عنا وعن
تونسنا ،بل هم يف األصل دخالء ،يزرعون الفنت ،ويصنعون
املحن ،ويعملون كل ما يف وسعهم عىل قلب ظهر املجن.
هم يغذّون الرصاعات الهووية ،ويربزون العداوات
الطائفية .ويجتهدون يف بث روح الكراهية والحقد والتنفري،
ويعملون عىل نرش ثقافة التكفري ،التي لن تنتج غري الفجور
والتفجري .والؤهم أقرب إىل طورة بورة منه إىل تونس املعمورة.
حبهم للجامعة اإلسالمية بأفغانستان أكرث من حبهم لتونس
ع ّز األوطان .اقتداؤهم بأردوغان اإلخوان وليس بأحد الزعامء
الوطنيني الشجعان .قلوبهم تفكر يف الجامعة ،وااللتزام
بالسمع والطاعة ،من أجل خدمة غايات الجامعة .نعم
هو حوار تحت شعار «تونس تنادينا» .وهو حوار ذو ثالثة
أبعاد ،أوقل ثالثة أضالع .السيايس وما يعنيه ذلك من تشتّت
السلط بني الرئاسات الثالث التي جاء بها «فيلتمن» سفري
أمريكا يف لبنان سابقا ،الذي أرشف عىل طريقته عىل كتابة
دستور برمير  .2االقتصادي وما يعنيه ذلك من صيحة فزع
اآلن وهنا وتونس عىل أبواب االفالس يف مرحلة غري مسبوقة
تذكرنا مبرحلة لجنة الكوميسيون يف القرن املايض .واالجتامعي
وما يعنيه ذلك من دميومة األزمات االجتامعية الحا ّدة التي
وسعت دائرة التفقري والتجويع واإلقصاء والتهميش يف الفئات
ّ
والجهات ،وما يصاحبها من تضخم البطالة وجنون األسعار.
ومن أجل الوصول إىل مائدة الحوار ،ها هو األمني العام
كمن مييش عىل األلغام ،يحاول رأب الصدع والسياسيون نيام،
يف محاولة جا ّدة منه السرتجاع الرصيد الوطني الجامع لالتحاد
العام التونيس للشغل.
فهل تنجح هذه املساعي الطيّبة لطي صفحة الحارض امل ّر،
لتميض تونس إىل ب ّر األمان؟
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الحوار األدبي

الشاعرة السورية انتصار سليمان لـ«الشعب»:

* أبو جرير

وهبت نفسي لسوريا وبالدي
أم املعارك والشعر والفن واألدب والفكر
انتصار سليامن شاعرة سورية بل مناضلة وامرأة حرة من حرائر سوريا .شاعرة تشبثت باألرض ورائحة الشام.
سوريا مهد الحضارات واألديان.
أنصار سليامن بقيت مرابطة بجانب الجيش العريب السوري للدفاع عن االرض والعرض ضد الهجوم التتاري
الصهيو-أمرييك عىل الشعب السوري .انتصار سليامن نجت من املوت إثر قصف منزل عائلتها .العائلة التي
استشهد منها العديد .انتصار تحملت مسؤوليتها كمثقفة ومل تخن وطنها كعديد املثقفني والفنانني السوريني.
رابطت مع الجيش العريب السوري وتطوعت مع الفرق الطبية إلنقاذ الجرحى من املواطنني والعسكريني.
الشاعرة أنصار سليامن العاشقة لتونس كأن لنا معها هذا الحوار:
* انتصار سليمان الشاعرة من أين نبدأ؟
 لنبدأ من اللحظة التي نعيشها االن يف بالدنا التيتعاين الحصار الجائر من قبل الدول التي تدعي الخوف
والحرص عىل الشعب السوري وعىل رأسها أمريكا
واالتحاد األوريب ...أجيبك االن والثلج ينهمر خارج املنزل
يف عموم األرايض السورية .ودعني أخربك ولو قليال ما
معنى الحصار الذي يرصون عىل أنه لصالح الشعب
بطريقة تثري السخرية لنا ولكن لألسف رمبا العامل مل
ولن يلتفت لتجويع ماليني السوريني وإحراق محاصيلهم
ورسقة نفطهم ومنع أي مادة غذائية أو طبية الدخول
إلينا حتى النفط الذي تعيش عليه البلدان فال صناعة
تقوم بال نفط وال زراعة وال تدفئة وال مواصالت.
* عرفناك مقاومة ومعصمك قصيدة سورية.
وسوريا في تالفيف القصيدة؟
 الحقيقة لو فحصتم زمرة دمي لوجدتم هويتيفيها عربية سورية حتى نخاع العظم .فكيف أستطيع
الفكاك من لون برشيت وجلدي ونبيض السوري ألكتب
عن غري هذا االنتامء! لوطن تكالبت عليه وحوش الكون
ليتم تدمريه وطمس هويته ...لكل ما نشاهده هنا وما
نعرفه مام يحاك لبالدنا من مؤامرات أثرت ان اصطف
مع بالدي التي أكلت من خرياتها وارتديت من قطنها
وتعلمت يف مدارسها وتنفّست الهواء مع القصيدة من
نسائم جبالها ووديانها كام سهولها .فبات الفصل بيني
وبني ما أكتبه حاليا ال يشبهني وال يشبه موقفي إن
فعلت ذلك.
* هل لنا أن نسألك عن األحداث التي عشتها
في الدفاع عن األرض والعرض؟
 رمبا ألنني أعيش يف سوريا وتربيت يف بيت عرويبويهتم بالسياسة كان إدرايك لهذا الخراب العريب املسمى
ربيعا من بداية الحرب عىل سوريا .لهذا مل تأخذين
الشعارات الرباقة ومل أتأثر باإلعالم املضلل الذي يبث
سمومه عرب محطات باتت مكشوفة للقايص والداين .فأي
عقل يستوعب أن تنادي السعودية بالدميقراطية لسوريا
بينام ال يوجد فيها حتى اآلن برملان بينام الربملان السوري
من عام  .1939وأي عقل ال مييز ما يجري لبلداننا التي
تعمل بالنظام الجمهوري بينام تنعم املاملك باألمن
واألمان .وأي قلب أو عقل يستوعب أن ما يجري ثورة
وأول أعاملهم هو إحراق املدارس وقرص العدل واملشايف
واملعامل واألهم هو رضب دفاعاتنا الجوية التي ترصد
الكيان الصهيوين هذا قبل أن يعرف الجميع كيف يتداوى
من يسمون أنفسهم ثوار يف مشايف االحتالل اإلرسائييل.
كل ذلك عرفناه وأكرث من بداية الحرب عىل سوريا
فعملت عىل كشف هذه اال ّدعاءات ونرش الصورة مع
الكلمة من سوريا مل أكن مريحة لهم رغم أنني اكتب
عىل صفحتي .لهذا عمدوا إىل تفجري منزيل بوضع سيارة
مفخخة تحت البناء إلسكات هذا الصوت نجونا بأعجوبة

نحمد الله وارتقى سبع شهداء من املارة أمام منزيل يف
ذلك اليوم املوافق الخامس من الشهر الخامس من عام
 .2012هذه أفعالهم السلمية التي يتشدقون بها ومن
يدافع عنهم .وسؤايل لهم هل يومها كنت أحمل السالح
أم أحمل قلام أدون به ما يجري!؟
* سوريا التي أحبت الشعراء والساردون
والسينمائيون وكرمتهم نراهم تنكروا لها؟
 نعم سوريا فعلت ذلك ضمن مهرجانات باتتتحايك العاملية كمهرجان املرسح والسينام كام انترشت
الدراما التلفزيونية السورية إىل أرجاء الوطن العريب
واحتلت املرتبة األوىل قبل الحرب علينا ...والسؤال كيف
تنكر لها هؤالء الذين صنعت منهم سوريا نجوما .أعتقد
ال يسأل الخائن ألمه كيف استطاع أن يخون حليبها .وال
يسأل االنتهازي عن كيفية لعق احذية من يدفع له أكرث.
وال أستطيع أن اسامح هؤالء ألنهم من غرروا بالفئات
األقل ثقافة ومعرفة .سوريا كدولة باإلمكان أن تسامحهم
ألنهم يحملون الجنسية السورية ولكن انا متأكدة
أنهم سقطوا من أعني الشعب السوري وحتى ممن
يستقبلونهم فكيف يؤمتن من يخون وطنه عىل أوطان
اآلخرين ...لكن القضية بالنسبة إليهم هي فقط عملية
ربح وخسارة ظنا منهم أن سوريا ستسقط بعد أسابيع
فقالوا بأنفسهم ...استفدنا من النظام الحايل لرنكب
موجة الثورة ونستفيد! هؤالء ال ميكننا التعويل عليهم
مهام ملعوا صورهم ووصمة العار ستلحق بهم وأوالدهم.
هل باإلمكان تصديقي إن قلت .إنه اإلميان بسوريا
وجيشها وقيادتها .إنه اإلميان بجنود جيشنا الذين ضحوا
بأرواحهم يك تبقى سوريا .كنت استمد القوة والجرأة
والشجاعة واإلقدام يوميا وأنا أذهب لعميل وأشاهد
هؤالء الشباب عىل الحواجز يفتشون السيارات ان كانت
خالية من املتفجرات! كنت اقول بنفيس كيف يتجرأ هذا
الجندي بفتح صندوق سيارة مفخخة ويعلم أنها ستنفجر
به ويطري أشالء .كنت أستمد القوة والجرأة والشجاعة
أكرث من أفعال االرهابيني الذين كانوا يقطعون الجنود
ويأكلون االكباد وينرشون الظلم والقهر والطغيان عىل
من يتحكمون بهم .كنت استمد القوة والجرأة والشجاعة
أكرث عندما أشاهد األفغاين والشيشان والربيطاين والرتيك
والتونيس والليبي والسعودي واألردين والفلسطيني
واللبناين ومن مثانني دولة قدموا ليدمروا بالدنا ويتاجروا
بدمائنا ويزرعون التفرقة بني طوائفنا وأدياننا .يغتصبون
فتياتنا ويسبون النساء بفتاوى مدفوعة األجر! كنت
استمد القوة من أمهات الشهداء فمنهم من قدمت
خمس شهداء وتقول كل اوالدي فداء لسوريا .كنت وما
زلت استمد القوة والجرأة والشجاعة إلمياين بالنرص وان
الحق سينترص عىل الباطل مهام دفعوا من أموال وسالح
لكل ارهابيي العامل سننترص ونهزمهم شعارنا.
* شاعرة مغامرة .تشبثت باألرض وبالقصيدة

ما خفي ال نعلمه؟
 صدقني ال أشعر أنني فعلت شيئا غري واجبي تجاهوطني كام هو واجب أي مواطن يشعر بالخطر عىل أمنه
واستقراره فاألرض أعرف أنها عرض ومن يتخىل عن أرضه
يسهل عليه التخيل عن عرضه .أما عام خفي سأعلنه
اليوم لكم وألول مرة وال يعرفه إال قلة من األصدقاء.
هو أنني يف بداية الحرب عىل سوريا قمت بأكرث من
زيارة إىل القاهرة وعىل حسايب الشخيص حتى كنت
استدين مثن التذكرة واإلقامة .أذهب يك أوصل صوت
سوريا أحمل لهم صور املجازر التي يرتكبها القتلة ممن
يس ّمونهم ثوار من صور الشهيد نضال جنود الذي ساروا
به يف شوارع بانياس وهم يطعنونه بالسكاكني ألصغر
مخرتع عاملي تم قتله يف حمص عيىس عبود اكيد مبهمة
من مشغليهم الصهاينة .ماال تعرفونه حينها مدى
القسوة التي تعاين منها الضحية وهي ترصخ وترصخ يف
وجه العامل ومل يكن يسمعنا أحد بل كل العامل يسمون
القتلة ثوار وتنقلب الضحية إىل الجاين .كنت أبحث عن
املحللني السياسيني عىل املقاهي ألرشح لهم .كدت أقتل
هناك من الخونة .األقىس الذي تعرضت له يف القاهرة
هو اكتشايف ملحطة تبث من هناك باسم دير الزور
تحرض عىل القتل والتدمري يف بالدنا وكل من يديرها من
العراقيني .الحقيقة ال أستطيع أن أتخيل أن كل ما مينع
به حصل معنا خالل هذه املدة.
* مبدعة سورية وسوريا من نار ما حالها
اآلن؟
 الحقيقة التي تثري القرف واالشمئزاز لدي انهناك البعض ما زال يقول إن ما يجري بسوريا ثورة
وهم يتابعون القصف الصهيوين لبالدنا لتقدم املسلحني.
واالحتالل الرتيك لجزء من بالدنا واالحتالل األمرييك لجزء
آخر يرسق النفط ويدعم األكراد لالنفصال عن الدولة
السورية .والحصار الذي يكاد ان يكون أشد قذارة من
أي حرب كانت يف العامل فكيف يتم تجويع شعب بكامله
من أجل أن يركع ويوقع اتفاقيات الذل والعار .أي
سياسة وبأي دين وأي أخالق أو إنسانية يتمتع بها هؤالء
الوحوش! وبعد كل هذا هل ميكنني أن أكون هادئة
ام أنثى من نار ولهب غىل هؤالء املتآمرين غىل قتلنا
وتدمري بالدنا.
* كنت دائما في نفس الخندق مع الجيش
العربي السوري دفاعا عن األرض من أين
اكتسبت تلك القوة والجرأة وأنت شاعرة
رقيقة؟
 شعار جيشنا العقائدي هو :وطن ،رشف ،إخالص.وها هم يؤدون القسم بأمانة وإخالص انا ال أستطيع
إال أن أكون منحازة لهذا الجيش األسطوري الذي
خاض املعارك مع كل قوى الرش يف العامل فهم وحدهم
حامة األرض والعرض واإلنسان ولوال تلك التضحيات
والبطوالت لكانت داعش تحتل املنطقة من املحيط إىل
الخليج العريب وكانت األمة عادت إىل العرص الحجري
بكل معنى الكلمة .فمن يصدق أن الداعيش يكرب ثالث
عىل امرأة فتصري حالله ! ومنهم من يكرب عىل معمل
يصري ملكه! أو يكرب عىل سيارة !
أمل يشاهد العامل سوق السبايا يف الرقة وكيف بيعت
الفتيات بسوق النخاسة! من يرىض عىل ابنته أن تسبى
وتباع؟ من يرىض أن توضع النساء يف األقفاص الحديدية

ويسريون بهم يف الشوارع كام حصل يف دوما؟
من يقبل بكل هذا الظلم والقهر لبلد مل يقدم
ملحيطه غري الدعم أن تصبح تلك الدول ممرا اإلرهاب
وغرفا اإلدارة العمليات الحربية بقيادة إرسائيلية كام
هي غرفة .املوك.
من يستطيع أن يوصل أصوات املرىض االن واألطفال
والجياع .من منكم عاىن من قطع مياه الرشب عن مدينة
دمشق مباليينها الستني.
وكيف ال أقف خلف هذا الجيش العظيم الذي
يطهر البالد من رجس هؤالء األرشار
والسؤال كيف افعل ذلك وأنا شاعرة رقيقة؟
صدقوين انا مواطنة وأم واخت وخالة وعمة وجدة
قبل أن أكون شاعرة ...ولكن ألنني شاعرة هنا أرى من
واجبي الدفاع أكرث ألنني أرى وأسمع أقرأ عن كل ما
يجري يف بالدي كام يف ليبيا واليمن وفلسطني والعراق
وأقف مع كل من يقف ضد هؤالء الدواعش الذين ابتلينا
بهم وهم صناعة أمريكية باعرتاف هيالري كلينتون.
* سوريا الثقافة والعلم واإلبداع هل من
بسطة عن األحداث التي عشتها في ملحمة
الدفاع عن األرض؟
 هنا سأكون متفائلة معكم وأقول ألنها سوريا مهداألديان الساموية وهي أم االبجدية وفيها أقدم عاصمة
مأهولة يف العامل .ومنها زنوبيا ملكة تدمر ومنها جوليا
دومينو وفيها طريق اآلالم .ومنها أدونيس ونزار قباين
وبدوي الجبل ومحمد املاغوط وسعد الله ونوس وحنا
مينا ودريد لحام ونديم محمد .ومن كل بيت من بيوتنا
هناك جندي يحرس األرض والعرض واإلنسان ...أقول
ما زالت سوريا رغم الجراح نواصل فيها حياتنا بعشق
لياسمني الشام وزعرت حلب وزيت الالذقية .كام نقيم
األمايس األدبية وننتج األفالم السينامئية واملسلسالت
التلفزيونية .باإلمكان أن نقول هنا شعب طائر الفينيق
نخرج من رمادنا أقوى وأجمل .فام زلنا نحب الحياة
ونسعى إليها بكل ما أوتينا من تفاؤل وأمل.
* انتصار سليمان شاعرة سورية لك معزة
خاصة في تونس ومن شعراء وشاعرات
تونس .هل من كلمة؟
 يف تونس األوفياء النبالء ال أشعر أنني بعيدةعن دمشق الياسمني ورائحة البيوت ولهفة األمهات
وجنون الشعراء الجميل وكل تلك املواقف املرشفة
ألهلها وأدبائها من سوريا التي تدعو للفخر واالعتزاز
بثقافة هذا الشعب العظيم .أنا لست جديدة بهذا
الوسط الثقايف وتربطني صداقات وأخوة بني غالبية
شعراء تونس وحتى عائالتهم اوالدهم أوالدي كام هي
ابنتي ابنتهم .هل أخربك مدى العالقة بيننا أننا عندما
نزور تونس يأيت أبناء أصدقايئ للسالم عيل أحرض لهم
الهدايا وعندما يريد أحدهم اهدايئ هدية أُفا َجأُ بأنها
البنتي صدقني أشعر أنهم عائلتي لن أذكر لك أسامء
األحبة خوفا من أن أنىس واحدا أو واحدة فكل واحد
بينهم هو جزء أصيل من ذاكريت ومن تكويني .فقط
اآلن الرسالة التي أو ّد أن أرسلها هي اللّعنة عىل كورونا
هذا الوباء الذي أبعدين عنكم .اآلن امتنى أن يكون يل
جناحان وأطري ألحط يف تونس شارع الحبيب بورقيبة ويف
أحد املقاهي نرشب القهوة ونضحك عىل كنس الغبار.
أحبكم وأكرث.
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ثقافة

مسرحية «الباروق» يف التياترو
* حسني عبد الرحيم
املمثل السوري «رميي رسميني» والذي يقوم بتأطري ممثلني يف التياترو يدخل
تجربة إخراج مرسحي متميزه يف تونس ومن خالل عمل جامعي بورشات
التياترو متخض يف النهاية عن عرض مرسحي مدهش (كوميديا اجتامعية)
الهي يف تونس حيث ينترش املديح
موضوعها النساء .وهو ليس باملوضوع نّ
للنساء يف ُجلّ األعامل الدرامية واملبدعني يتناسون أن أوضاع النساء هي يف
التحليل االخري نتاج تاريخ واقعي لوضع النساء يف املجتمع والصورة النمطية
التي تكونت عنهم وهن يف كلّ الحاالت لسن مثاليات كام تظهر صورة األم
الريفية الكادحة ولسن رقيقات كام تظهر صورة الحبيبة الوفية ولسن كام
يظهرن محموالت عىل األعناق رافعني األعالم يف االحتجاجات ُهن كام ُهن
مشغوالت بأمور كالذهاب إىل «الكوافري» ووضع املاكياج (الباروق) ومعايشة
الرجال ألسباب واقعية جدا وحتى ينشغلن بالنميمة والحسد وتتبع األخبار
التي معرفتها ال تفيد إال للرثثرة االجتامعية التي يرتكز عليها العرض املرسحي
الخفيف واملميز.
«زينة» و«منذر» زوجان يتعايشان وينتظران مولودا ويتبادالن املناكفات يف
شقتهم املتوسطة والزوجة تُحب أن تتخلص من رتابة الحياة الزوجية لتقيض
أمسية مسلية بدعوة صديقاتها عىل العشاء .والصديقات السبعة تأيت كلّ منهن

بحكاية .فإحداهن «زهرة» تأيت يف مالبس حداد باذخة
فقد تويف مؤخرا رفيقها والذي تتذكر سهراته يف «قمرت»
والحفالت والجو املفرح الذي عايشاه معا .وتبيك بحرقة
متثيلية بينام تعزيها السبعة األخريات وهن مشغوالت
بحكاياتهن الخاصة عن مالبسهن الجديدة ومغامرتهن
العاطفية ومشكالتهن االجتامعيه وعندما يأيت موعد العشاء
مت ّد صاحبة الدعوة كلّ منهن بفرشة أسنان ومعجون بدال
من أدوات تناول الطعام املعتادة .بينام الزوج «منذر» يف
زاوية املشهد بعيدا عن التجمع النسايئ مشغول بإجراءات لوجستية بينام
تتّهمه إحدى املدعوات مبحاولة غوايتها وترصخ صاحبة الدار :ليس يف داري
بينام انتظر والدة طفلك.
«الباروق» (املاكياج) ليس فقط للوجه النسايئ يك يخفي تجاعيد الس ّن والزمن
ويجعل الصورة جميلة ومفرحة بل هو جوهر الحياة االجتامعية لطائفة من
نساء الطبقة الوسطى املدينية وهو يخفي حقيقة الحياة االجتامعية والتي
تدور يف الغالب حول اهتاممات بسيطة ويف الغالب تافهة .هي حياتهن اليومية
كام هي والتي تتخفى خلف املاكياج امل ُبهر .يف نهاية العرض تقوم النساء بإزالة
الباروق ليتعرف العامل عىل وجوههن الحقيقية.

مثانية نساء عىل ال ّركح تتفاوت أعامرهن ومواصفاتهن
الجسدية والنفسية تحركن وتكلمن عن عوامله ّن
الحميمية ومشاغله ّن اليومية وعواطفهن ليعطيننا
فكرة معينة عن عامل للنساء ليس مجهوال متاما للرجال
ولكنه مسكوت عنه يف أحوال كثرية فبعد ترذيل صورة
النساء خالل زمن طويل صارت الدعوة لتحويلهن
إىل أيقونات مثالية بينام هناك عامل واقعي للنساء
ميلء بالكوافريات وموديالت املالبس وقصص الغرام
رسات مفتعله وزواج
الحقيقية والتافهة وأحزان عميقة وأخرى ليست عميقة وم ّ
للمصالح وأطفال يخرجون إىل الحياة املركبة من كل يشء .عامل واقعي يختفي
خلف «الباروق» وعرضه علينا املخرج السوري «رميى رسميني» بإدارة املرسحي
«توفيق الجبايل» عىل ركح التياترو الذى يعرض دامئا معالجات درامية مبتكرة
وشاهده جمهور مه ّم غالبيته نساء من الطبقة الوسطى ذاتها والذي يدور حوار
املرسحية (البارودي-املحاكاة الساخرة) حول حياتهن الرسية وأمعنوا يف الضحك
عليها وعىل تفاصيلها اليومية وكان بينهن رجال أيضا ضحكوا يف رسهم ألن
زوجاتهم معهم .لكن الحكاية يعايشها الجميع وال يتحدثون عنها وأسعدهم
مشاهدتها عىل ُركح التياترو يف األسبوع األول من أفريل شهر األكاذيب املرحة.

جندوبة:

يف هذه الس ّن خصوصا لتقرأ بعد ذلك التلميذة مريم الشعايب  3محاوالت
شعرية وقرأت التلميذة أناغيم اينوبيل قصة «الرصار والنملة» بصوت جهوري
وحضور ش ّد جمهور املستمعني وت ّم التذكري يف هذا املضامر بتأسيس «نادي
أدب الطفل» مبقر جمعية فريقا لالسرتاتيجيات وهي فرصة للمطالعة املوجهة
والتحبري عىل قواعد صحيحة وسيوفّر النادي ملريديه لقاءات مبارشة مع كتاب
القصة املوجهة إىل الطفل ملزيد التفاعل وتقديم النصح والعون ثم فسح املجال
للمكرمات أين تدخلت الكاتبة الشابة منيار نوارصي التي قدمت تجربتها يف
القراءة والتحبري ومشاركتها يف امللتقيات الجهوية والوطنية وقرأت قصيدتني
«دمع جاف» و«ابتالء» من كتابها الشعري «قرصان األمرية» أما الكاتبة الطالبة
إميان علوي فقدمت رؤيتها للكتابة الروائية مع قراءة ملقتطفات من رواية
«محاولة يف الطريان» ورواية «الكريس الثالث» أما الشاعرة والفنانة إميان السايف
فقد متّعت الحارضين بثالث قصائد «قرقوش» وقصيدتني «بوح »19و«بوح»21

من ديوانها «فرح الدموع» .وقد تفاعل الجمهور الحارض مع املكرمات فتدخل
شيخ األدباء السيد عبد الحق الدرييس مقدما تجربته يف الكتابة للطفل وقرأ
بعد ذلك القاص مهاب لحبريي قصة «استقالة كاتب» أما الشاعرة سارة سلطاين
فقد أتحفت الجمهور مبطولة شعرية بعنوان «سفر يف بوح الروح» ٬كام أثنت
إحدى فتيات نادي السالم عىل الجلسة التي مكنتها من التعرف عىل تجارب
شبابية تكون حافزا لها ولغريها لتقديم إبداع يف فنون القول وغريه ويف األخري
تم تكريم الكاتبات بأن سلمت له ّن دروع بحضور رئيسة الجمعية سوسن
غريب وعضو لجنة الثقافة والرتبية والتعليم السيدة فطيمة العيادي وللجمعية
محطات ثقافية وجمعياتية أخرى تعمل عىل إنجازها وإنجاحها كام عودت أبناء
املدينة مع رشكائها املحليني وغريهم.
* طارق العمراوي

يوم ثقايف لتكريم الكاتبات

تواصل جمعية فريقا لالسرتاتيجيات مناشطها املختلفة واملتنوعة وآخرها يوم
ثقايف لتكريم  3كاتبات يوم  4أفريل  2021توزّع عىل عدة فقرات أين تابع
الحارضون إصدرات الكتاب يف القصة والشعر والرواية وبأكرث من لغة ضمن
معرض للكتب أُقيم للغرض .وبعدها افتتحت الجلسة السيدة مروى مازين
مرحبة بالضّ يوف واضعة اإلطار العام لليوم الثقايف مع تقديم عام لنادي السالم
ومآالت جلسته األخرية مبق ّر بلدية جندوبة .ولتشجيع املواهب الصاعدة حرضت
للتدخل السيدة فطيمة العيادي مثنية عىل أهمية املطالعة واكتشاف املواهب

ّ
ظل الطائر
* أرشف القرقني (شاعر ومرتجم)
ظلُّ الطّائر يف قلبي
همس جناحي
وعىل شفتي ُ
األفْق هنا مييش
يف صدري
وأنا املشدود كخيط هواء بينهام
ال ُ
أعرف كيف أكو ُن أحاديّا
أو كيف تكثرّ يف روحي أصل العني
إنيّ أسمع يف الج ّوة
َمرجا يصهل وغرابا أبيض يعوي
وكذلك قرشا ينشُ ج مثل سفني أزرق يشعل قلب اللّيل
يهتف:
يف الج ّوة أيضا صوتٌ ُ
الكلب اب ُن الـ....
إنيّ
ُ
نب ُح الكلب
ودمع الكلب
تكثرّ شمسا من صهد
وطيورا من شمع
طيرّ ها الوج ُد وذ ّوبها
رشد ُه
ظالّ يسكن قلب غريب وي ّ
ويع ّدد ُه
بعد رحيل يقطع كلّ مسافات األرض بداخله
يلقيه خياال يف حجر
ال نار تع ّمده
ٍ
مخلوقات ترمي يف وحشته ماء
أو
أو ماء يبتلّ عىل شفتني
يقول ل ُه ك ْن.

ملتقى المطالعة العمومية في طبرقة:

«التنشيط الثقايف يف املكتبات العمومية»
بإرشاف وزارة الشؤون الثقافية نظمت جمعية احباء املكتبة والكتاب
بجندوبة بالرشاكة مع إدارة املطالعة العمومية باالدارة العامة للكتاب
واملندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة أيام  6و 7و  8أفريل
الجاري مبدينة طربقة فعاليات ملتقى املطالعة العمومية والذي بحث يف
محور «التنشيط الثقايف يف املكتبات العمومية :املقاربات واملسارات».
وناقش موضوع «التنشيط الثقايف بني املفهوم والتطبيق» من خالل
مداخالت االستاذ الجامعي لطفي الحجالوي حول «املكتبات العمومية:
املرافقة ،الريادة والوساطة الثقافية» ٬واالستاذة منرية مربويك مداخلة
حول «التنشيط الثقايف :املفاهيم واألساسيات» واالستاذة ربيعة بن
فقرية مداخلة حول «صياغة املضامني والخارطة الثقافية» تلتها مداخلة
األستاذ عبد الرزاق السومري حول «دور املكتبات العمومية يف تفعيل
النشاط الثقايف وتشجيع املقروئية» لتت ّوج سلسلة هذه املداخالت
مبداخلة االستاذ ماهر بوصباط وهو متفقد حول «املكتبة العمومية
مصعد اجتامعي :مفاهيم وأدوار جديدة» ٬واختتمت أشغال اليوم األول
بجلسة حوارية حول «املقاربة الجهوية للسياسات الثقافية» أرشفت
عىل إدارتها األستاذة ربيعة بلفقرية مديرة الشؤون الجهوية بوزارة
الشؤون الثقافية.
خالل اليوم الثاين من امللتقى ت ّم التباحث يف محور «متطلبات التنشيط وأثره يف املكتبات العمومية»
يف جلسة أدارها األستاذ حسني األحول حيث قدّمت األستاذة حليمة اللوز مديرة املكتبة املعلوماتية
بصفاقس مداخلة حول «مهارات املكتبي يف التنشيط الثقايف» تلتها مداخلة االستاذ ياسني الحمروين

من املعهد الفرنيس بتونس حول «آليات وتقنيات التنشيط الثقايف يف
املكتبات العمومية» فمداخلة األستاذ الجامعي حبيب مربويك حول
«التنشيط الثقايف يف املكتبة العمومية وخصوصية الفئة املستهدفة».
ويف الفرتة املسائية بحث املشاركات واملشاركون يف هذا امللتقى الوطني
محور «إدارة املشاريع الثقافية يف املكتبات العمومية» من خالل عدد من
الورشات حول التخطيط والربمجة للمشاريع الثقافية والربمجة وإعداد
املوازنات املالية وتقنيات االتصال والتواصل والتقييم واملتابعة.
واختتم امللتقى يوم  8أفريل من خالل محور رابع حول «االتجاهات
الحديثة يف تنشيط املكتبات العمومية» قدّمت خالله االستاذة درصاف
البنا الشيل مداخلة حول «استثامر التكنولوجيات الحديثة يف دعم
التنشيط الثقايف يف املكتبات العمومية» تلتها مداخلة االستاذ سهيل بشري
حول «الدعاية والتسويق الشبيك لألنشطة الثقافية».
ويف الفرتة املسائية من اليوم ذاته ت ّم التباحث يف محور» الرشاكة من أجل
تحقيق األهداف» ضمن جلسة ترأسها االستاذ وليد املسعودي.
وذلك من خالل تقديم مداخالت حول الرشاكات املمكنة من أجل إشعاع
ثقايف للمكتبة العمومية لكلّ من األستاذة إيناس الفخفاخ حول «الرشاكة
مع املنظمة الوطنية للطفولة التونسية» ومداخلة األستاذ يوسف مليح
حول «الرشاكة مع الهالل األحمر» ليت ّوج امللتقى بتالوة تقريره العام ورفع مجموعة من التوصيات
التي ستكون خارطة طريق لتطوير آليات التنشيط الثقايف باملكتبات العمومية.
* سلمى

جمعية نجمة للثقافة والفنون بسوسة

املوروث املوسيقي التونسي بني التأصيل والتجديد
تنظم جمعية نجمة للثقافة والفنون يوم االحد  11أفريل  .2021ندوة علمية مبناسبة شهر
الرتاث حول املوروث املوسيقي بني التأصيل والتجديد يشارك فيها باحثون واساتذة نذكر منهم االستاذ
محمد مذيوب واالستاذ توفيق بوقرة .كام تتضمن هذه االمسية الثقافية مشاركة موسيقية لكل من

نبيل عبيد ودالل الحجـالوي ومداخلة شعرية اليناس الفرجاوي ثم مداخلة فنية اخرى للثنايئ وجيه
البقلوطي وسوار البقلوطي وتحتضن هذا النشاط دار قمر الرتاثية باملدينة العتيقة بسوسة.

* سلمى الجاليص
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رياضة
الخلط متواصل بين الغلط والقضايا الحقيقية

الرابطة
مقابالت
نتائج
من املستهدف بعد إثارة
األربعاء
أمس
ليوم
األوىل
قضايا املراهنات يف تونس
 7أفريل 2021
االتحاد املنستريي  /النادي االفريقي 1 - 0
مستقبل سليامن  /اتحاد تطاوين 1 - 3
النادي البنزريت  /مستقبل الرجيش 1 - 1
نجم املتلوي  /النادي الصفاقيس 1 - 0
النجم الساحيل  /شبيبة القريوان 1 - 5
اتحاد بن قردان  /امللعب التونيس 0 - 0

توتر العالقة بني سهام
العيادي وبوصيان

مرة اخرى تتعكر العالقة بني وزيرة الرياضة والشباب واإلدماج املهني سهام
العيادي ورئيس اللجنة الوطنية األوملبية محرز بوصيان أما سبب هذا التعكر
فيعود اىل امليزانية املرصودة للرياضيني التونسيني الذين سيشاركون يف األلعاب
االوملبية طوكيو  2021وهي املنتظرة خالل هذه الصائفة أما تفاصيل الوقائع
فتفيد أن اللجنة االوملبية تريد الحصول عىل  4.5مليون دينار كعنوان للمصاريف
فيام قلصت سهام العيادي من املبلغ املطلوب اىل حدود  1.2مليون دينار .ويبدو
أن الذي أغضب بوصيان أن سهام العيادي راسلت وزارة املالية ووضعت ميزانية مل
تنل رىض بوصيان الذي ه ّدد باالتصال برئيس الحكومة هشام املشييش.
* محمد حسني

منذ اللقاء الشهري بني مستقبل املحمدية والنجم الراديس الذي
انتهى عىل نتيجة تاريخية ( ٬)7-7انطلقت فجأة حملة تنديد
بالتالعب بالنتيجة دون تقديم إثباتات عىل وقوعها قوال وفعال
ثم تواترت األحداث بعد لقاء شبيبة القريوان واتحاد بن قردان
بعد ترسيب خرب رهان بعض الالعبني عىل نتيجة  .1-3وقد ازداد
األمر تعقيدا بادعاء العب الشبيبة ايهاب أن الحكم نعيم حسني
أعلمه برهانه عىل هذه النتيجة هنا نسأل ملاذا اعلمه هو بالذات
ومل يعلم غريه من الالعبني وهو الذي دخل اىل امليدان يف دق
 77هنا يطرح السؤال افرتاضا بعيدا عن قول ان العملية فيها
«لعبة ملعوبة» لتكون هكذا أي  3-1االكيد ان التعاليق واملواقف
تعددت بعد ذلك ليصبح كل طرف يحيك حكاية هي اقرب إىل
نسج الخيال الحقيقة الثابتة ان هزمية الشبيبة  3-1امام اتحاد بن
قردان ثالث الرتتيب العام تعترب منطقية مبا انه سبق للشبيبة أن
انهزمت  0-4ض ّد امللعب التونيس و 1-4ضد النجم الساحيل زيادة
عىل عديد النتائج االخرى هنا نسأل امل يكن هناك رهان يف ذلك
الوقت عىل نتائج الشبيبة؟ وملاذا انتظر العبو الشبيبة الدقيقة 95
ليقبلوا الهدف الثالث ض ّد اتحاد بن قردان؟ أمل تشاهدوا العملية؟
هل راهن العبو الشبيبة عىل نتيجة  1-3فقط؟ أمل يراهنوا كذلك
عىل انهزامهم بـ 0-3أو  1-2هذا لو صدقنا جدال انهم لعبوا وراهنوا
عىل نتيجة مباراتهم أمام اتحاد بن قردان .الحقيقة انه اصبح من
السهل القول او اتهام أي طرف يف كرتنا مبا أنها بال مصداقية ثم ثانيا
انها أصبحت مستهدفة من عديد االطراف التي يه ّمها إثارة القضايا
الجانبية ألنه يف جملة يصعب إثبات التالعب بالنتائج والتالعب
عىل امليدان مهام ك ّونّا من لجان وحتى إحالتها عىل القضاء فإننا
نقول إن املسألة ال تعدو أن تكون قضية إلهاء الناس عن طبيعة
وضع اقتصادي واجتامعي صعب وصوال إىل الريايض الذي يعرف
أحلك مراحله لذلك نعود لنقول إن إثارة قضايا املراهنات باطل
أريد به حقا ألن الحق كان يف سلب ويف تجميد هالل الشابة هكذا
بقرار أحادي الجانب استهدف جهة الشابة ووقفت الحكومة إىل
ولعل ظهوره املرتبك يف قناة قرطاج  +داللة
جانب وديع الجرئ ّ
عىل أن مصيبة الكرة التونسية يف وجوده املشبوه عىل رأس جامعة الكرة كام أن ظهور وليد الجالد رئيس مستقبل سليامن
يف نفس البالتو فيه رسائل مبطنة إال أن الحقيقة الثابتة أكدت أن يف الكرة التونسية ال مصداقية وال تفريق بني السلطات
وال حياد يف التعاطي مع القرارات الصادرة وصوال إىل تقرير وزارة املالية حول تجاوزات وديع الجرئ .وبالتايل نقول إن
عملية اإللهاء وإثارة تفاصيلها لن تنفع كرتنا ألن ما ينفع الناس غائب يف هذه الديار.
* محمد يوسف

نتائج عملية قرعة مرحلة التتويج للرابطة الثانية
جرت عملية قرعة مرحلة التتويج لبطولة الرابطة املحرتفة الثانية خالل
برنامج «الرابطة  »2عىل الوطنية الثانية وأسفرت عن النتائج التالية:
املجموعة األوىل:
أوملبيك مدنني  /نادي حامم األنف  /قوافل قفصة  /أمل جربة
املجموعة الثانية:
مستقبل قابس  /امللعب الصفاقيس  /ترجي جرجيس  /أمل حامم
سوسة
يف حني ستدور املباريات التي ستحتضنها مالعب العاصمة وفق الربنامج
التايل:
املجموعة األوىل:

الجولة األوىل يوم  17أفريل
 قوافل قفصة  -أمل جربة أوملبيك مدنني  -نادي حامم األنفالجولة الثانية يوم  21أفريل
 أمل جربة  -أوملبيك مدنني نادي حامم األنف  -قوافل قفصةالجولة الثالثة يوم  24أفريل
 قوافل قفصة  -أوملبيك مدنني نادي حامم األنف  -أمل جربةاملجموعة الثانية

الجولة األوىل يوم  18أفريل
 مستقبل قابس  -أمل حامم سوسة الرتجي الجرجييس -امللعب الصفاقيسالجولة الثانية يوم  22أفريل
 أمل حامم سوسة -ترجي جرجيس امللعب الصفاقيس  -مستقبل قابسالجولة الثالثة يوم  25أفريل
 مستقبل قابس  -ترجي جرجيس -امللعب الصفاقيس -أمل حامم سوسة
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برنامج مباريات الجولة السادسة
لدوري أبطال إفريقيا
تختتم مرحلة مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم ( ،)2020-21مبعرفة
هوية املتأهلني لربع نهايئ املسابقة القارية األوىل لألندية ،مع نهاية مباريات الجولة
يومي  9و  10أفريل الجاري..
السادسة للبطولة التي تقام ْ
ويف ما ييل جدول مباريات هذه الجولة.
يوم  9أفريل:
املجموعة األوىل:
األهيل (مرص)  -سيمبا (تنزانيا)
فيتا كلوب (الكونغو الدميقراطية)  -املريخ (السودان)
املجموعة الثانية:
مازميبي (الكونغو الدميقراطية)  -الهالل (السودان)
ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)  -شباب بلوزداد (الجزائر)
يوم  10أفريل
املجموعة الثالثة:
الوداد (املغرب)  -برتو أتليتيكو (أنغوال)
حوريا كوناكري (غينيا)  -كايزر تشيفز (جنوب أفريقيا)
املجموعة الرابعة:
الرتجي التونيس -مولودية الجزائر (الجزائر)
الزمالك (مرص)  -تونغيث (السينغال)

عفوان الغربي يخلف جردة
يف اتحاد املنستري
تعاقدت هيئة االتحاد املنستريي مع الالعب السابق للنجم الساحيل عفوان الغريب
ليكون مدربا جديدا للفريق خلفا للسعد جردة الذي استقال من مهامه عقب
الخسارة ض ّد األوملبي الباجي.
واستهلّ الغريب مسريته التدريبية يف الرابطة االوىل باإلرشاف عىل أوملبيك مدنني
قبل أن يخوض تجربة مع نجم املتلوي ليتحول إىل الدرجة األوىل السعودية قبل
العودة مجددا إىل فريق املناجم يف املوسم الحايل إذ أرشف عىل ثالث مباريات قبل
االنسحاب بسبب األزمة املالية.

علي خليل يدرب شبيبة القريوان
اتفقت الهيئة التسيريية لشبيبة القريوان برئاسة مراد القداح مع ابن النادي عيل
خليل لإلرشاف عىل تدريب أكابر كرة القدم خلفا ملقداد الظاهري الذي خيرّ
االنسحاب إثر مواجهة اتحاد بنقردان.

علي العمري
يتعاقد مع اتحاد
طرابلس
تعاقد نادي اتحاد طرابلس الليبي مع املهاجم
السابق لالتحاد املنستريي عيل العمري الذي
سينضم إىل صفوف الفريق بصفة رسمية،
بداي ًة من مرحلة اإلياب.

رياضة
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جالل بن عيسى يواصل ترؤس امللعب التونسي
قالت مصادر مق ّربة من دائرة القرار يف فريق امللعب التونيس ان رئيسه
الحايل جالل بن عيىس الذي تنتهي عهدته يف جوان  2021بدأ يف التخطيط
جس
ملزيد البقاء ملدة اخرى عىل رأس الفريق وظهر ذلك من خالل ّ
نبض عدد كبري من املسؤولني الحاليني يف امللعب التونيس رغم ان جالل
بن عيىس كان أعلن يف وقت سابق أنه يفكر يف االنسحاب ألنه مل يجد
مساعدة من كبار وأثرياء أحباء امللعب التونيس الذي يحتاج اىل دماء
جديدة وبن عيىس اخذ وقته وعليه ان يذهب كام تداول غريه عىل هذه
املسؤولية التي الب ّد أن ال تقف عليه لوحده واألكيد ان للحديث بقية.
* محمد /ع

االفريقي يتفادى تجميد النشاط لستة
أشهر ..وبلخيثر يتنازل عن  260مليونا
أعلنت الهيئة املديرة للنادي االفريقي
ملف النزاع القائم مع
عن تسوية ّ
الظهري األمين الجزائري مختار بلخيرث
بعد استيفاء جميع اإلجراءات
القانونية واإلدارية واملالية الالزمة
مع االتحاد الدويل لكرة القدم وذلك
بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة
القدم.
وقامت الجامعة برصف مستحقات
الالعب الجزائري انطالقا من الحساب
البنيك الخاص بالنزاعات الذي ترشف
عىل تسريه منذ شهر أكتوبر .2019
ومكّنت الجامعة بلخيرث من مبلغ قدره  360ألف دينار فيام تنازل الالعب عن مبلغ مه ّم بلغ  260ألف دينار تونيس يف حركة قامت هيئة
نادي باب الجديد بتثمينها
ولعلّ غلق ملف بلخيرث يع ّد خطوة مه ّمة لتفادي عقوبات «الفيفا» ذلك أن األحمر واألبيض كان مه ّددا بتجميد نشاطه لستة أشهر
وحرمانه من إنهاء املوسم يف صورة عدم خالص مستحقات الالعب.

التحالف من أجل النادي اإلفريقي يكرّم
األطبّاء «الكلوبستية»
نظّم التحالف من ا ٔجل النادي االفريقي بإحدى نزل العاصمة ،ملتقى
خاصا باالٔطباء وا ٔطباء االٔسنان والصيادلة املنخرطني يف التحالف.
وحرض امللتقى ثلة من ضيوف الرشف تتقدمهم شيخة مدينة تونس
الدكتورة سعاد عبد الرحيم والدكتور زهري بن منصور ،عضو اللجنة
الطبية يف النادي ،والدكتورة سنية بن الشيخ وزيرة الرياضة والصحة
السابقة التي ت ّم تكرميها صحبة مجموعة من األطباء عىل غرار
الدكتور طيب ليتيم والدكتورة نصاف بن علية التي تعذر عليها
املشاركة يف الحدث لينوب عنها زوجها املعروف بحبه ووفائه للنادي االفريقي ،الدكتور ياسني بن علية ،أخصائي جراحة العظام.
وت ّم خالل امللتقى استعراض ا ٔه ّم املشاريع التي ا ٔرشف عىل تنفيذها التحالف عىل غرار إعادة تهيئة حجرات املالبس لحديقة الرياضة
منري القبائيل وكذلك الدعم املايل املقدم لفرعي كرة السلة وكرة القدم وفاق مبلغ مبلغ نصف مليار باالضافة اىل تذاكر الدعم عرب
البوابة الرقمية للتحالف والتي ناهزت حاليا مبلغ  60ا ٔلف دينار.
كام ت ّم خالل هذا امللتقى استعراض املشاريع القادمة التي يعتزم التحالف تنفيذها وخاصة املرشوع الخاص بقاعة تقوية العضالت
وقاعة املتابعة بالفيديو وقاعة االطار الطبي يف النادي.
ويف هذا السياق ،تناول الدكتور سامي القايض الكلمة باسم الهي ٔية املديرة للنادي االٕفريقي برئاسة يوسف العلمي ،والذي ج ّدد التعهد
الذي قطعته الهي ٔية عىل نفسها منذ توليها مقاليد القلعة الحمراء والبيضاء ،واملتمثل يف العمل جاهدا ودون هوادة عىل إعادة النادي
االفريقي يف مداره الحقيقي وطنيا واقليميا وقاريا ،متقدما يف هذا الصدد بالشكر والتقدير للدعم الالمرشوط املقدم من جمعية
التحالف من ا ٔجل النادي االفريقي التي حسب تعبريه مل ت ّدخر ا ٔي جهد يف دعم النادي.
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االخيرة

أفكار متقاطعة

«خيال املوج» لهيام الفر�شي�شي:

يكتبها :ناجي الخشناوي

املتخيل وخدعة اخليال املتو ّقع
غموض الواقع
ّ

تقدّم الكاتبة التونسية هيام الفرشييش يف مجموعتها القصص ّية الجديدة
الصادرة عن الدار الثقاف ّية للطباعة وال ّنرش وال ّتوزيع ،تسع
«خيال املوج» ّ
قصص قصرية اختلفت مناخاتها وسياقاتها لك ّنها اجتمعت كلّها حول
هاجس الكتابة وسلطة املكتوب عىل الكاتب ،فهذه املجموعة القصص ّية،
ٍ
حكايات مختلف ًة ألشخاص مختلفني ،تحفر عميقا يف سؤال
وهي تقدّم لنا
الحي لكتابة ّنصه
هاجس الكتابة وقلق الكاتب أمام حسن اقتناص ال ّنسغ ّ
تخل قصة واحدة من مجموع القصص ال ّتسع من إحالة
القصيص ،ولذلك مل ُ
ّ
لكل كاتب أمام ّنصه.
مبارشة أو غري مبارشة عىل هذه «الورطة» الحقيق ّية ّ

ضمن هذه املجموعة القصص ّية يطالع القارئ تسع قصص قصرية توزّعت
السامء ،غافية عىل ركبة الزمن ،كوابيس
تباعا كالتايل :خيال املوج ،طائر ّ
مبقّعة مباء املطر ،صاحب العاممة ،رافاييل يرسد قصة قدمية ،شياطني
الغابة ،أهازيج ناي جنائزي ،للخفافيش أثر ،وجميعها كُتبت بلغة شعرية
ومتمسكة يف اآلن نفسه بأه ّم
متخفّفة من االستعراض اللغوي الثّقيل،
ّ
عنارص الكتابة القصصيّة :الوحدة والتّكثيف ،دون أن تتخلىّ الكاتبة يف
جميع قصصها عن صياغة سؤال الكتابة بأشكال متن ّوعة.
يف القصة األوىل التي استأثرت بعنوان املجموعة كاملة ،خيال املوج ،تضعنا
الكاتبة أمام وضعية قصص ّية تبدو بسيطة من خالل القراءة األوىل ،لك ّنها
تكتنز بدقة عالية يف التشبّث باألدوات األساسيّة لكتابة القصة القصرية،
فالكاتبة ترسد علينا ما يشبه «رشيط حلم متقطّع كقصة خادعة» ،أو
هي تلتقط املوج وهو «ير ّدد قصة غامضة» ،فنحن أمام شخص انفرد
املطل عىل البحر ،سيلتقي مصادفة مع فتاة متارس رياضة
بنفسه يف منزله ّ
السباحة لك ّنها غريبة األطوار بعالقتها مع والدها ومع حارسها الشخيص
ّ
الحس رواية
عامله
يف
املنعزل
خص
الشّ
عىل
فتتشاكل
الخاص،
وحارسها
يّ
الفتاة الغريبة ،خاصة مع انتظار قدوم الرشطة ّ
لفك شفرة عالقتها بهؤالء
حيس
عامل
مع
بالتوازي
«األوغاد» ،وتبني الكاتبة عوامل الغموض واإلثارة
ّ
يوهم القارئ بقصة مثاليّة عن جرمية محتملة ،لنكتشف أنّنا أمام «رشيط
اص بنيانه من خياالت األمواج وزحف رمال الشاطئ وانهامر
حلم» تر ّ
املطر ،ليكون البطل الحقيقي يف هذه القصة هو املكان يف حد ذاته
باحتضانه للشخصيات ،وخاصة بإثارته لكل األفعال املتواترة التي قام بها
الحسية والشّ عورية التي عاشها ،وأيضا
الرجل يف القصةّ ،
ولكل التح ّوالت ّ
بالحوار الخاطف الذي انفتح بني الفتاة والرجل ،بل إن املكان يف هذه
القصة هو الذي احتكر -باقتدار -مهمة ّ
فك غموض الواقع املتخ ّيل من
خدعة الخيال الواقع فعال.
وهذه التقنية تستنجد بها مرة ثانية الكاتبة هيام الفرشييش يف القصة
الصاخب صدى لحكايات منسيّة
التّالية« ،طائر السامء» ،حيث «املوج ّ
الرئييس لفعل الكتابة يف ح ّد ذاته ،فاملوج
يف األعامق» ،بل هو القادح
ّ
«يرسد أرسار أقاصيص كامنة بني طيّاته ،وم ّرة ثانية تضعنا الكاتبة أمام
شذرات من حلم قديم ،وأمام حلُم مشتّت مبعرث ،ويف هذه القصة ّ
تفتك
الساردة حضورها يف القصة ،لكن دون التخلّص من حالة البحث عن
األنا ّ
هاجس الكتابة يف ح ّد ذاته« :أحاول أن أتبينّ الخ ّط الفاصل بني خيط
الفرنيس» ،بل هي تستدرج
الستار الذي تنعكس عليه صورة
الحكاية وبني ّ
ّ
القارئ معها يف هذا السؤال «قد أبحث عن املجهول يف ذاكرتكم» متاما
مثلام يحاول أستاذ التاريخ الفرنيس وهو يتح ّدث عن تاريخنا املتص ّدع يف

تونس
الباهية
* األمجد
بن أحمد إيالهي

تو ّحشتها :ص ّورتها يف ْمنا ْم
و ْحلِم ْت َها :فاتت مدَ ى األحال ْم
ز ّينتها بشطُوط َها ور َمالها لثْن ْني
عالخوف واألوها ْم
وغطّيتها
ْ
وحطّيتها يف وسط رمش الع ْني
نلقى كثري كال ْم:
يا مز ّينة األ ّيا ْم

املنيس أو املغ ّيب من ذاكرتنا بينام نبحث
برج الهوارية أين يبحث عن
ّ
نحن عن جرار الذهب ،ولذلك تزداد «الخربشات عمقا واتّساعا» يف ذات
الساردة التي تتش ّبث بسؤال «من نحن؟» ومن ورائها تتش ّبث
الساردةّ ،
ّ
الكاتبة هيام الفرشييش بسؤال «كيف نكتب ذاتنا؟» ،هل نكتبها من
الشفة العالية أم نكتبها مام تلتقطه الروح من حقائق يف رحلة ما؟ وهذا
رُّ
هو السؤال/املطرقة الذي يسكن دامئا كيان
الحقيقي الباحث عن استنهاض
الكاتب
ّ
«الروح من سباتها» ،فمحنة الكتابة
وهاجس الكاتب الحقيقي تندلع عندما
«تصمت كائنات العتمة وتسرتسل كائنات
نورانية يف نسج الرؤى».
وال تتخلىّ الكاتبة هيام الفرشييش عن
الكتابة البيان ّية ،وعن االستمرار يف طرح
سؤال الكتابة يف القصة الثالثة املوسومة
فالساردة
بعنوان «غافية عىل ركبة الزمن»ّ ،
يف هذه القصة مجبولة عىل «أن متسك
الخيط األ ّول من الحكاية» ،وأن تنتزعه نزعا
من «تحت وطأة الذّاكرة» ،وأن «تنهل من
الساردة
مخيلة متشابكة الخطوط» ،فهذه ّ
التي تروي لنا حكاية طالبة علم االجتامع
التي تقوم بدراسة حضور الفكر الخرا ّيف
الفج ،تحثّها عىل رسد مقاطع
يف منطقة ّ
الحكاية عن املعذّبني يف ال ّزمن الغابر ،وتع ّول
الفج وخربشاته ورائحته الغافية عىل
عىل خيالها الذي
ُ
يستنهض «صور ّ
ركبة الزمن القديم» فتدفعها دفعا من خالل تلك اللحظات إىل «رحلة
الهرب إىل متاهة الذات» ،ليجد القارئ نفسه مرة أخرى أمام سؤال الكتابة
وهاجسه الذي يؤ ّرق الكاتبة ،فالزمن يف هذه القصة ال ميثّل عنرصا من
عنارص البناء القصيص بقدر ما ميثّل مط ّية للكاتبة ومعراجا للغوص يف
أعامق ذاتها -مثلام اعتمدت عىل املكان يف القصة األوىل -وما اعتامد
الكاتبة عىل ال ّراوي العليم يف جميع القصص تقريبا إال دليل قاطع عىل أن
نصها ومتنح
أسئلة الكتابة لدى هيام الفرشييش هي أسئلة حقيقية تؤ ّرق ّ
توقيعها الرسد ّي صفة القلق الدائم وعدم االستكانة لقالب أو شكل نها ّيئ
يف الكتابة.
والكاتبة تلتقط كل ما مينحه الفضاء الخارجي ،وخاصة البحر وأمواجه
وأعامقه ،لتستعني به يف الغوص نحو أعامقها هي ،ففي قصة كوابيس
مبقّعة مباء املطر تنصت روح الكاتبة إىل «معزوفة كونها» ويتوه قلمها يف
رغبة حرب متم ّرغ عىل الورق ،وتقرتب بنا الكاتبة يف هذه القصة من عاملها
الداخيل أكرث ،فهي تأخذ هيئة «الرجل املهووس بإلقاء األسئلة» وهي التي
تكتب «من وحي الحلم» ومن وحي «األطياف الغريبة» ومن وحي «صور
الكوابيس املتداخلة» وتصغي برفق إىل «حكايات أخرى قادمة من سحب
الرؤى» ،ومع ذلك فإن الكاتبة هيام الفرشييش ما زالت «تستعرض مفاتن
تجسها كاملة».
لغة» وتق ّر بأنها «مل ّ
تظل غري
هي ذي الكاتبة تستنجد بكل ما مينحها أسباب الكتابة ،ومع ذلك ّ
نصها ويف رسدها ويف حكاياتها ويف معاولها التي تبني بها عواملها
هانئة يف ّ
التخييلية ،فهي وإن أفصحت ع ّمن مييل عليها قصصها ،فإنّها ظلت وفيّة

ل ّونتها بعيونها
ْ
تخافيش
وقلت :ما
نعرف ال ما ي ُهونها
خرضا وسط زيتونها
ونحن اليل من دونها:
أرواح َنا ما تعيش
دفّيتها بال ّر ْ
يش ،حلمي حا ْم

لتعلّقها بذات الهواجس :ما الكتابة؟ ملن نكتب؟ كيف نكتب؟ ملاذا نكتب؟
متى نكتب؟ ماذا نكتب؟ هواجس تغذّيها الخياالت واألحالم والكوابيس
والرؤى حيث «املعنى يخرج من غياهب الكابوس ويذهب نحو الحلم
املشتهى» ،وجميع هذه القوادح تشرتك يف قيمة الصدقيّة والعفويّة يف
الكتابة ،وهو ما ينأى مبجموعة هيام الفرشييش القصصية عن التكلّف
السقوط يف االستعراض اللغوي
يف الكتابة ويقيها من ّ
املفضوح ومن الكتابة الجافة واملصطنعة.
بنصها عن تلك النصوص التي تشبه «الهيكل
إنها تنأى ّ
الذي تسكنه روح م ّيتة» ،تلك النصوص التي يسقط
كتّابها يف براثن النظريّات والقيود والضوابط الجاهزة
سلفا .تلك النصوص التي ال تكتب ذاتها وذات كاتبها
بقدر ما تستنسخ ذوات الكُتب األخرى فال تفلح إالّ يف
تكرير صور مش ّوهة.
وكأ ّن الكاتبة تتد ّرج بنا من قصة إىل أخرى لتكشف
قصتها هي مع فعل الكتابة وعن مراتب السرّ د
لنا عن ّ
قصة
القصيص التي تتسلّقها ،ففي قصة رافاييل يرسد ّ
الساردة،
قدمية ،تكشف لنا هيام الفرشييش عىل لسان ّ
الساردة« :أتيت لكتابة
أنها يف مه ّمة مح ّددة ،إذ تقول ّ
تقص «الحلم ألكرث
أن
قصة» وتعلمنا أنّه يتعينّ عليها
ّ
من طرف» ،بعد أن جنح خيالها من «الكتابة إىل الحلم»
وقد كانت تبحث «عن فضاء لقصة جديدة» ،بل إن
الكاتبة هيام الفرشييش تعلن بشكل رصيح عن رفضها
للكتابة املستنسخة أو الكتابة املنضبطة واملق ّيدة ،ففي
الساردة» كيف يل
هذه القصة «رافاييل يرسد قصة قدمية نطالع عىل لسان ّ
أن أرشع يف كتابة القصة ومل يرسخ يف ذهني غري النهج املس ّيج بالشّ جر؟»،
فالكاتبة تعلن أنها لن تكتب يف نهج مسيّج بالقواعد والضوابط ،ترفض أن
تكتب وفقا مل ُسطّر مسبقاـ ترفض الكتابة املن ّمطة ،وهي لذلك أيضا ،ويف قصة
شياطني الغابة ،تو ّجه سهامها إىل الرومانس ّيني الذين «يلعقون خيباتهم» يف
املدينة ،تلك املدينة «بدخانها ولغتها السمجة» حيث تُرسد ال ّدروس القدمية،
وحيث يقترص «خيال الربجواز ّي» عىل حفالت البارباكيو ،خيال لن «يرى
شكل الغابة وال أشجارها املتعانقة وال قصص ظاللها املتحركة».
هكذا تطلق الكاتبة صيحتها يف وجه «خيال املدينة» ذاك الخيال امليكانييك
العاجز واملش ّوه والواقع تحت سلطة املادي ال ّزائل ،ذاك الخيال الذي باتت
تح ّركه أزرار اآلالت واألدوات املص ّنعة ،ذاك الخيال الذي تح ّول إىل جثّة
متعفّنة تحت جدران املدن وبني أزقّتها الضيّقة وتحت سطوة «تخمرية
املنتيش بعبثه» ،ورمبا لذلك هي تنجو بخيالها نحو املوج حيث حركة امل ّد
والجزر ال تتوقّف وال تستكني .إنها تنجو بخيالها وقلمها ورسدها حتى
ال تقع فريسة ال ّنمط وتستجري باملوج يك ال تصبح من «أصحاب األقالم
تتوسد
امله ّددة يف املدينة» مثلام نستشف ذلك يف قصة للخفاش أثر أين ّ
الساردة ذاكرتها هربا من كوابيس املدينة.
ّ
هكذا بدت لنا هيام الفرشييش يف مجموعتها القصصية خيال املوج ،كاتبة
توزّع هواجسها وأسئلتها عىل ألسنة شخصياتها القصص ّية ،وتوزّع أسلوبها
وشكلها السرّ دي عىل الفضاءات الطبيعية املفتوحة ،بحرا وجبال وغابة،
ُمعرضة عن االلتزام مبا قد يضبط حدودا لخيالها ،سالحها يف ذلك نرث نقاط
االستفهام ،واملزيد من نقاط االستفهام وطرح األسئلة.

وولّيت رسب حام ْم
لسحاب َها
غ ّنيتها ْ
فاحت ْعطور سخا ْبها
وسمعتها نسمة ف َوسط اللّيل
مواويل
ْ
قصبة مع
وطالع عليها مع الشموس وشا ْم
ورجعت عند ال ّنوم لألرحا ْم
ْ

يا واقفة بأحالمها وكالمها واآل ْه
عليك ألف من األلوف سال ْم
متفكّرك عهدي وما ننسا ْهس
غري شويف املدى ل ُقدّ ا ْم
مهام تط ّول يف شورها األيام
تو ّحشتها :ص ّورتها يف ْمنا ْم
و ْحلِم ْت َها :فاتت مدَ ى األحال ْم

