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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هل ستعجل املحكمة
بالنظر االستعجالي؟

اشتراكات

صناعة السكر والخميرة في باجة

إمكانيات تنموية هائلة
أهدرها غياب اإلرادة السياسية

في المغاربية لألثاث بجندوبة

صراع الشركاء ،سوء املتصرف
القضائي والعمال بال أجور منذ سنة
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وطنية

األخ الطبوبي يستقبل األمني العام التحاد املعلمني الفلسطينيني 

كل عيد والجمهورية بخري

تحتفل تونس بعيد الجمهورية لسنة  2022أعاده اللّه علينا بالخري واليمن والربكة ومبزيد
النجاح ٬وهو الذي يتزامن مع استفتاء الدستور.
رس املكتب التنفيذي الوطني وأرسة «الشعب» وكل الهياكل النقابية أن يتق ّدموا
وبهذه املناسبة ي ّ
ظل
كل التونسيني بأح ّر التهاين وأطيب األماين أينام كانوا متم ّنني لهم حياة الع ّز واالطمئنان يف ّ
إىل ّ
جمهورية تحرتم القانون والحقوق والحريات.
كل أعياد التونسيني فرحة ورسور.
وإن شاء الله ّ
استقبل األخ األمني العام نور الدين الطبويب األخ سائد ارزيقات األمني العام التحاد املعلمني الفلسطينيني واألخ جامل
أيوب عضو األمانة العامة بحضور األخوين نبيل الهوايش الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم األسايس وأحمد بن بوبكر
عضو الجامعة.

زيادة يف أجور عمال شركة فورصيا

ت ّم توقيع محرض االتفاق الخاص بالزيادة
ويزور األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي بسوسة
يف أجور عامل رشكة فورصيا مبقر االتحاد العام
التونيس للشغل وبحضور األخ األمني العام نور
أدى األخ األمني العام نور الدين الطبويب زيارة إىل األخ قاسم الزمني الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بسوسة مطمئنا الدين الطبويب وكاتب عام االتحاد الجهوي
عىل صحته متمنيا له تجاوز الصعوبات الصحية التي مي ّر بها والعودة الرسيعة إىل نشاطه النقايب املعتاد.
للشغل بنب عروس األخ محمد نجيب املربويك
واألمني العام املكلف بالقطاع الخاص األخ الطاهر
الربباري والنقابة األساسية وإدارة املؤسسة .حيث
تم اإلمضاء عىل متكني العامل بزيادة يف األجر واملنح تتمثل
يف:
 زيادة بنسبة  % 18,5إىل  % 20،5حسب التدرجالسنوي لألقدمية التي تفوق  10سنوات
من  126دينار إىل  134دينارا
 زيادة يف األجر بنسبة  % 16،5إىل  % 18حسبالتدرج السنوي لألقدمية من  4سنوات إىل  10سنوات

في بنزرت:

من  110دنانري إىل  119دينارا
 زيادة يف األجر بنسبة  % 13,5إىل  % 15حسبالتدرج السنوي لألقدمية بني  19شهرا إىل  4سنوات
من  95دينارا إىل  100دينار
الرتفيع يف املنح التالية:
الرتفيع يف منحة  Gap leaderإىل  60دينارا
الرتفيع يف منحة  Contrôle bout de ligneإىل 40
دينارا

املنتدى النقابي الجهوي للمرأة والشباب العامل يتدارس الوضع البيئي

بدعوة من قسم املرأة والشباب العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية ،ويف إطار
الرشاكة مع مؤسسة فريديريش ايبارت تونس ،انتظم بدار االتحاد الجهوي للشغل ببنزرت،
املنتدى النقايب الجهوي للمرأة والشباب العامل تحت عنوان «الوضع البيئي بجهة بنزرت:
التحديات والحلول».
شارك يف اشغال املنتدى النقايب الجهوي ممثالت وممثلني عن اللجان الجهوية للمرأة العاملة
والشباب العامل كام حرضه عديد الجمعيات الناشطة يف املجال البيئي إضافة اىل وسائل االعالم
الجهوية .وشارك يف اشغال املنتدى عديد األساتذة الجامعيني الذين أث ْروا النقاشات وواكبوا
الورشات التي أ ّمن تنشيطها األخ حمزة غداميس املدرب الدويل والناشط يف املجال البيئي.
كام حرض األخ سمري الشفي هذا النشاط الذي اعتربه مهماّ أمام التغيريات املناخيّة وتكاثر
النقاط السوداء التي تهدد حياة التونسيني.

أسسها

لسان االتحاد العام التونيس للشغل

أحمد التليلي

املدير املسؤول

نور الدين الطبوبي

املدير

سامي الطاهري

رئيس تحرير

يوسف الوسالتي

السحب
مطبعة دار األنوار
الرشقية  -تونس
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هيئة االنتخابات شاكية ومشتكى بها:

* ناجح مبارك

هل ستعجل املحكمة اإلدارية بالنظر االستعجالي؟
يحاول رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات مسابقة الزمن والفريق العامل
معه من أجل اإلعداد اللوجستي لعملية االستفتاء مع نهاية الحملة املقررة ليوم
 23جويلية ولكن بني الرتكيز عىل اإلعداد املادي من حرب ومطبوعات تواجه الهيئة
عدة إشكاليات وصلت إىل املحاكم .وأكد بوعسكر أن املواد االنتخابية يتواصل
شحنها إىل املراكز الجهوية التابعة لهيئة االنتخابات والهيئات الفرعية واملخازن
التابعة لها والبالغ عددها  26هيئة عىل مستوى الجمهورية .وتعترب هذه املرحلة
األوىل من عملية االنتخاب ويف مرحلة ثانية كل هيئة ستقوم بدورها لتوزيع
املواد االنتخابية الخاصة بكل والية من املخازن الجهوية إىل مراكز االقرتاع التابعة
مخالفات حول املعلقات واستغالل العلم
أشار فاروق بوعسكر إىل أ ّن أه ّم املخالفات التي
ت ّم رصدها منذ انطالق الحملة بتاريخ  3جويلية
الجاري ،تتعلّق باملعلّقات اإلشهارية التي تحمل
العلم التونيس وشعار الجمهورية وت ّم توجيه
ينص القانون وذلك
تنبيه إىل أصحابها وفق ما ّ
إلزالة العلم والشعار من املعلقات.
وأضاف أنّه ت ّم رصد تشكيات من عدم حياد بعض
السلطات الجهوية واملحلية وت ّم التنبيه عنهم
من قبل الهيئات الفرعية ،حسب ترصيحه .وكان
الرجل األول يف هذا الهيكل االنتخايب املستقل قد
أوضح خالل زيارة تفقّدية إىل الهيئات الفرعية
لالنتخابات بجهات الوسط والساحل بني القريوان
وسوسة واملنستري واملهدية .والحياد مطلوب من
اعضاء الهيئات الفرعية.
وأضاف أ ّن «هناك شبهة يف وجود متويل أجنبي
وتجاوز سقف اإلنفاق لبعض الصفحات املم ّولة
بالفضاء االلكرتوين وهناك خاليا تابعة للهيئة
مخصصة للرصد يف ع ّدة مجاالت».
ّ
تحت رقابة القضاء
كل أعامل الهيئة
أشار فاروق بوعسكر إىل أ ّن ّ
وكل مؤاخذة ض ّد
تحت مراقبة القضاء اإلداري ّ
النتائج التي ستعلن عنها الهيئة قابلة الطعن.
فاملحكمة االدارية ستنظر بصفة استعجالية يف
عدة قضايا قدمتها الجمعيات واألحزاب ومنها
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات حيث
ق ّدمت شكوى لدى املحكمة االدارية ضد الهيئة
العليا املستقلة لالنتخابات ملا اعتربته حليمة
الجويني عضو الجمعية مع نايلة الزغالمي
«خروقات شابت املسار االنتخايب خالل حملة
االستفتاء» ومنها «خرق رسية التصويت»
وتوجيه الناخبني إىل التصويت مع الدستور
بنعم ضمنيا رغم أن الجمعية التونسية للنساء
الدميقراطيات ويف شخص رئيستها وأعضاء مكتبها
مل تقدم توجيهات بالتصويت ال بـ«نعم» وال
بـ«ال» ملنظوريها حسب ترصيح إذاعي لحليمة
الجويني.
تجاوز الهيئة
قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبيد مويس
إنها ُمنعت من عقد اجتامع لها يف والية سليانة-
لتعطيل سري الحملة االنتخابية والقطع مع
االستفتاء من خالل القضايا املتعددة واملرفوعة
لدى املحاكم عىل اختالف دوائرها ومنها املحكمة

لها وتؤمن هذه العملية بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية من
نقل وتأمني املواد االنتخابية إىل كل الواليات واملراكز الجهوية.
وأضاف بوعسكر أنه بالتوازي مع هذه العملية تقوم الهيئة بعمل لوجستي
يتمثل يف إرسال املواد االنتخابية املتمثلة يف صناديق االقرتاع وأوراق التصويت
والحرب االنتخايب واملواد املكتبية إىل  47دولة يف العامل حيث تجرى االنتخابات
بالنسبة للتونسيني املقيمني يف الخارج .ويبلغ عدد مراكز االقرتاع  300مركز
و 400مكتب اقرتاع منترشة يف كامل قارات العامل من أسرتاليا وصوال إىل الواليات
املتحدة األمريكية.

اإلدارية بصورة استعجالية من أجل رئيس لجنة
الدفاع عن الحزب عيل البجاوي «الخطر الداهم
بتزوير إرادة الناخبني» وذلك «عرب الفساد
والتمويل األجنبي املشبوه» وهو ما يقتيض
اإلثبات.
وكان الحزب الدستوري قد رفع شكاية اىل
املحكمة االدارية من اجل إلغاء االمر الرئايس
الخاص بتعيني أعضاء لجنة االنتخابات وأعضاء
الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات ،وهذا ما اتفق
الحزب الحر الدستوري يف شأنه مع أحزاب الحملة
الوطنية السقاط االستفتاء من التيار إىل التكتل
مرورا بالحزب الجمهوري .ومن األمور املخالفة
لقانون الحملة تلك الفيديوهات املنشورة عىل
صفحة رئاسة الجمهورية والخاصة بالحملة
التفسريية خالل فرتة الحملة وبعد اآلجال التي
نص عليها املرسوم عدد  34لسنة .2022
َّ
رسع
الهيئة تشكو والقضاء ي ّ
من جهتها وعىل طريقة األحزاب والجمعيات
تحركت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات وقدمت
الرباهني القانونية وااللكرتونية إىل املحكمة
املختصة وذلك بعد التفطّن وخالل ساعات فقط
من يوم الجمعة  15جويلية إىل مجموعة من
األشخاص وضمن ما ت ّم تصنيفه وتكييفه قانونيا
بـ«وفاق إجرامي» من أجل اخرتاق بنك معطيات

االستفتاء
في أرقام

*فاروق بوعسكر

الهيئة العليا لالنتخابات وفروعها لتغيري صبغة
املعطيات الشخصية للناخبني وتحويل وجهتها
والتحكم يف سجل الناخبني.
املحكمة تحركت بعد فتح بحث عديل بإذن
من النيابة العمومية وقد ت ّم الكشف عن أكرث
من  1700هجوم الكرتوين واخرتاق وت ّم سامع
سبعة أشخاص ومنهم من ت ّم االحتفاظ بهم مثل
األستاذة الجامعية والصيدالين واثنني من الطلبة
وذلك يف انتظار استكامل األبحاث علام أن عددا

هل تؤثر قراراتها
على سير االستفتاء؟
من املستجوبني قضائيا ت ّم وضعم ومتابعتهم يف
حالة رساح.
أي تأثري عىل نتائج االستفتاء؟
ال يرى املراقبون ومنهم األستاذ حسن الكراي
املحامي لدى التعقيب أي تأثري لهذه القضايا
املرفوعة من الجمعيات واألحزاب عىل سري
الحملة الوطنية لالستفتاء وال عىل نتائجه وإن
تم استعجال النظر يف القضايا املرفوعة وحسن
تصنيفها وتبويبها .إنها حملة بني أروقة املحاكم
وانطلقت وقد تستمر اىل ما بعد االستفتاء.

تستقبل مكاتب االقرتاع من
 23إىل  25جويلية ،2022
 9.278.245ناخب منهم 2.8
مليون ناخب ُس ِّجلوا آليا ،وفق ما كشفه رئيس الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات فاروق
بوعسكر.
وقال بوعسكر أن عدد مراكز االقرتاع داخل وخارج الجمهورية يبلغ  4834مركزا ،مبينا
أنه تم إيصال الطرود الدبلوماسية باملعدات االنتخابية إىل  47دولة لتوزيعها عىل 378
مكتب اقرتاع.
وذكر رئيس الهيئة أن أول مركز اقرتاع سيفتح أبوابه يف سيدناي وآخر مكتب يف سان
فرانسيسكو بالواليات املتحدة األمريكية.
وبخصوص النتائج األلولية ،فإن الرشوع يف اإلعالن عنها سيكون يوم  26جويلية ،فيام
تكون النتائج النهائية يف حدود  27أوت ،وذلك بعد النظر يف الطعون واتباع إجراءات
التقايض يف الطورين االبتدايئ واالستئناف.

* حسن الكراي

تعزية

ببالغ األىس والحرسة تلقينا خرب وفاة
والدة العقيد عبد العزيز سعيد التابع
لفوج املهدية.
وإثر هذا املصاب الجلل تتقدم النقابة
األساسية لفوج حفظ النظام الجهوي
باملهدية وجميع الضباط واألعوان بأحر
التعازي راجني من الله العيل العظيم أن
يتقبلها بواسع رحمته وأن يرزق أهلها
وذويها جميل الصرب والسلوان وإنا لله
وإنا إليه راجعون.

تعزية ومواساة

بقلوب راضية بقضاء الله وقدره وإميانا
بوعده ،تلقينا نبأ وفاة األخ منري الرياحي
موظف باالتحاد يف اإلدارة املركزية الذي
انتقل إىل رحمة الله ومغفرته.
وإثر هذه املصاب الجلل نتقدم بأحر
التعازي وأصدق املواساة لكافة أفراد
عائلته راجني من العيل القدير أن يتغمده
بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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المجتمع المدني واالستفتاء على مشروع الدستور

*بن عاشور
*الزغالمي
*الجاليص
اتفقت مكونات املجتمع املدين يف امللتقى االول الذي النضال السلمي ضد هذا املرشوع الننا لسنا دعاة للعنف.
إن الظرفية التاريخية وما تتسم به من غياب العدالة
انتظم بالعاصمة عىل توحيد الجهود من اجل التصدي باالشكال
النضالية املرشوعة ملرشوع الدستور املعروض عىل االستفتاء االجتامعية وهيمنة الليربالية املتوحشة تحتّم علينا توحيد
إذ اعترب االئتالف املدين من اجل الدولة املدنية الدميقراطية جهودنا من اجل اقرار الحقوق والحريات خاصة أن مرشوع
واالجتامعية الحامية للحقوق والحريات والضامنة للمساواة دستور  2022يغ ّيب مدنية الدولة يف حني اننا نتطلع اىل
ان ذلك املرشوع يؤسس لالستبداد واالنفراد بالرأي والسلطة دولة املواطنة واملواطنني تضمن الحريات العامة والخاصة
ورفض التشاركية والحوار من اجل تحقيق اصالحات جوهرية والتنمية والعدالة دون اقصاء الي كان اال ان ما تضمنه
تحرتم كرامة التونسيات والتونسيني وتستجيب لتطلعاتهم يف املرشوع الدستوري ينسف تلك املبادئ ويرتاجع عن
الحرية واملساواة والعدالة االجتامعية .وقد استطلعت الشعب املكاسب بل انه يقوم عىل التمييز والرتاجعات والهنات
مواقف عدد من الفاعلني يف املجتمع املدين بخصوص مرشوع وال يرتقي إىل أن يكون دستور تونس االبية التي استعصت
عىل كل انواع الردة واولها استغالل القضاء وما تعرضت له
الدستور املثري للجدل.
* منري الرشيف رئيس املرصد الوطني للدفاع عن مدنية القاضيات من هتك لالعراض وعدم االلتزام بتحقيق العدالة
االجتامعية للفئات املهمشة واملفقّرة واملحرومة التي تعيش
الدولة
نحن اليوم يف حرية امام ما ميكن ان نسميه بالناسخ القهر والغنب وكان يفرتض التنصيص عىل نظام اقتصادي
واملنسوخ يف عالقة مبرشوع الدستور خاصة أن النص اجتامعي تضامني وغريه من الهنات يف التعليم والصحة إذ
املعروض عىل االستفتاء مخالف ملا ّتم االتفاق عليه يف اللجنة عدنا اىل وضعية الخطر الداهم يف حني ان الشعب التونيس
االستمرارية وال رابط بني ما قاله العميد الصادق بلعيد وذلك ناضل من اجل تحقيق الكرامة والحرية والتشغيل وبالتايل
املرشوع املنشور املقرتح املتضمن لعديد الهنات اضافة إىل فإننا نرفض هذا املرشوع ونتشبث بكل مبادئ وقيم الحرية
ذلك العدد املهول مام قيل إنه اصالح ألخطاء لغوية وهي يف واملساواة بعيدا عن كل اشكال التمييز واالخالالت التي
مست مضمونها ومل تقترص تضمنها مرشوع دستور .2022
الحقيقة تعديالت تتجاوز  40فصال ّ
* محمد ياسني الجاليص :رئيس النقابة الوطنية
عىل الشكل كام قال رئيس الجمهورية.
وقد تعمقت تلك الحرية بعد التعديالت التي وقعت عىل للصحافيني التونسيني
ال يضمن حرية الصحافة وحرية التعبري
النسخة االوىل من مرشوع الدستور إذ تم تغييب التنصيص
املرشوع املعروض عىل االستفتاء ال يضمن حرية
عىل مدنية الدولة وهي مكسب يف دستور  2014لتعوض
مبقاصد االسالم او الرشيعة مام يجعل من تونس دولة دينية الصحافة وحرية التعبري والتضييق عىل الحقوق والحريات
ويف ذلك ابتعاد مقصود عن أسس الدميقراطية كمقاربة جديدة وعىل استقالل القضاء مع توجهه إىل إقرار نظام رئاسوي
له مطلق الصالحيات بتغييبه جميع الهيئات الدستورية
تواكب تطور املجتمعات والشعوب وهذا متفق عليه دوليا.
اضافة اىل املشكلة االخرى وأعني بامتياز السلطة املبالغ واغلب املكاسب التي تحققت بعد نضاالت متعاقبة
فيها املمنوحة لرئيس الجمهورية ليتحول نظام الحكم اىل نظام ملكونات املجتمع املدين لذلك نحن نرفض هذا املرشوع
رئاسوي وهذا امر غري مسبوق يف تونس ولكل هذه االعتبارات ومعركتنا ضده لن تتوقف مع االستفتاء بل سنواصل هذا
وغريها كثري ضمن املرشوع الدستوري املعروض عىل االستفتاء الرفض ض ّد كل ما يهدد مدنية الدولة وحقوق املواطنني من
تلتقي اغلب منظامت وجمعيات املجتمع املدين للحوار اجل تحقيق ثوابت الدولة املبنية عىل الحقوق والحريات
والنقاش يف مختلف الخطوات السلمية مستقبال باتجاه رفض والعدالة االجتامعية وسيكون لنا يف قادم االيام واالشهر
محطات نضالية أخرى.
هذا ا لدستور الذي يؤسس لالنفراد بالسلطة.
* عبد الرحامن الهذييل :رئيس املنتدى التونيس للحقوق
* نائلة الزغالمي :رئيسة جمعية النساء الدميقراطيات االقتصادية واالجتامعية
غابت الحلول لألزمة االقتصادية واالجتامعية
ال يضمن املساواة ويكرس التمييز بني املرأة والرجل
نحن سنناضل من اجل قيم الجمهورية والحرية
نقف اليوم موحدات وموحدين من اجل الدفاع عن
الدولة املدنية واالنتصار للعدالة االجتامعية واملساواة بني ومبادئ الثورة والتأكيد عىل أننا أحرار ولسنا رعايا وهذه
الجميع وهذا كان الحلم بعد 14جانفي وبعد  25جويلية الهيئة مع مختلف مكونات املجتمع املدين رغم التضييقات
خاصة أن هناك ردة حاصلة من قبل املرتبصني بنساء تعكس إرصارا عىل رفض املرشوع الدستوري املعروض
تونس املتحفزات دوما للدفاع عن حقوقهن وأولها املساواة عىل االستفتاء الذي نسف اغلب املكاسب والحقوق التي
الفعلية وهذا ما يغيب يف مرشوع الدستور النه ال عالقة له تعمل يف املنتدى عىل حاميتها والدفاع عنها يف ظل تواتر
بدستور املواطنة بل هو دستور الرعية وهو ما يحتم علينا عديد املؤرشات السلبية بداية من املديونية وارتفاع أرقام

* لطفي املاكني

* الهذييل
*الرمضاين
املحتجني واالحتجاجات خاصة ىف األحياء الشعبية التي
تعاين من الحيف والتهميش.
واملنتدى كان يف الصف االول ضد املنظومة السابقة هو
اليوم يرفض نهج االستبداد واالنفراد بالرأي من اجل االنتصار
للحقوق والحريات وض ّد النظام التسلطي الذي ال يراعي
التوازن بني السلطات يف وقت كان يفرض توحيد الجهود
لتجنب تداعيات ازمة اقتصادية غري مسبوقة مع استمرار
نفس السياسات التي ال تراعي الفئات الهشة واملفقّرة
بالتزامن مع ارتفاع معدالت البطالة ومظاهر البؤس وكل
ذلك بسبب فشل الدولة يف ايجاد الحلول العملية لتغيري
واقع املواطنني الذين يكابدون مختلف الصعوبات لضامن
عيش كريم يف دولة تحرتم مواطنيتهم.
* مسعود الرمضاين ناشط يف املجتمع املدين
فرض النظام الرئايس
كنت أفضل ان يلتقي هذا الطيف الواسع من منظامت
املجتمع املدين يف وقت سابق لهذا اللقاء لضبط خطة
للتحرك السلمي تجاه الخطر الداهم حتى ال نخرس كل
الوقت السابق ومنح رئيس الجمهورية كل ذلك املجال من
وضع مرشوع دستور يشكل خطرا عىل مبادئ الدميقراطية
وحقوق االنسان مبا انه يريد فرض نظام رئاسوي وبالتايل
عىل الجميع الوقوف بحزم لرفض خلفيات املرشوع الذي
يسعى إىل متريره من خالل االستفتاء.
كام أؤكد عىل التمسك بدستور  2014رغم هناته ألنه
دستور يعكس مختلف التناقضات والتصورات داخل مجتمع
املؤسسة للتنوع والقبول باآلخر املختلف يف حني ان مرشوع
دستور  2022يعكس رؤية شخص وحيد ونحن نعلم جيدا
رؤيته يف عديد املسائل املتصلة مبكانة املرأة واالقليات وغري
ذلك كثري واليوم علينا وبعد اهدار كل ذلك الوقت البد من
خطوة سلمية اليقاف هذا الخطر الداهم بتكاثف جميع
الجهود الن املجتمع املدين لوحده غري قادر عىل ذلك وهذا
يستدعي مساهمة قوى وازنة قبل  25جويلية وبعد 25
جويلية بعيدا عن املصالح الحزبية الضيقة التي اوصلت
البالد إىل هذه الوضعية والبد من النضال املتواصل لتكريس
مبادئ التعددية واالختالف والدفاع عن الحريات واالختالف
وهذا يكون للجميع دون تفرقة لتكون صامم األمان ضد كل
االنحرافات لالنفراد بالسلطة.
* األستاذة سناء بن عاشور
انخرام التوازن بني السلطات وغياب املساءلة لرئيس
الجمهورية
مرشوع الدستور املعروض عىل االستفتاء يعيدنا سنوات
إىل الوراء وهذا ما ميثل اكرب انتكاسة بعد ثورة الكرامة
والحرية الن هذا املرشوع يؤسس لعدم االستقرار السيايس
وهناك تهديدات وتراجعات رغم النسخة املعلنة يوم 8
جويلية والتهديدات التي اقصدها موجهة للدولة املدنية
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قبل استفتاء  25جويلية

وهناك تهديدات وتراجعات رغم النسخة املعلنة يوم  8جويلية والتهديدات التي
اقصدها موجهة للدولة املدنية الدميقراطية االجتامعية والدولة الحديثة املبنية
عىل املواطنة وعلوية القانون.
وبيّنت ان ما يتسم به املسار السيايس بالبالد هو ما يعرف يف القانون
الدستوري بفعل االمر بحيث ان جميع الصالحيات وانخرام التوازن بني السلطات
بهيمنة رئيس الجمهورية عليها وتهميش القضاء وجعله وظيفة وتغييب الحقوق
والحريات يف ظل اقرار مقاصد االسالم وكذلك التغايض عن مبادئ حقوق االنسان
يف ظل مسار انفرادي وتسلط من خالل مرشوع دستور ال وجود فيه الي تصور
جديد للحقوق االقتصادية واالجتامعية.
وبالتايل فإن االستفتاء يف هذه الظروف وهو مبايعة للرئيس بكل ما تحمل
الكلمة من معنى إذ ال تشاركية وال انصات وال افق ملا تطمح اليه االجيال الجديدة
من حياة أفضل .وتوقّفت استاذة القانون الدستوري عند عديد األبواب من مرشوع
الدستور بداية من التوطئة التي قفزت عىل محطات مه ّمة من تاريخ تونس
يف حني ركزت عىل محطات اخرى اضافة اىل التخوف الكبري من التنصيص عىل
استمرار العمل باالمر الرئايس عدد  117حتى بعد إجراء االستفتاء ومرور املرشوع
وذلك اىل حني اجراء االنتخابات الترشيعية وانطالق عمل الربملان مع التأكيد هنا
عىل أن رئيس الجمهورية له كامل الصالحيات يف تعيني الحكومة وعزل الوزراء
وهو فوق كل مساءلة او مراقبة و محاسبة بأي شكل كان ويف الوقت نفسه
همشت السلطة القضائية وتحولت اىل وظيفة وحتى املحكمة الدستورية ستكون
يف وضعية هشة وضعيفة استنادا إىل الطريقة التي س ُيعينّ من خاللها أعضاؤها
وهم يف عىل أبواب التقاعد.
كام أرشت إىل مسألة مه ّمة اخرى متصلة بالتنصيص عىل اعتامد مقاصد
االسالم يف حني ان املتغريات تؤكد عىل العيش املشرتك للجميع دون تفرقة وبالتايل
ال ميكن اعتامد تلك املقاصد معيا ًرا وحي ًدا لتصبح لها قيمة قانونية ملزمة وهذا
امر ال يساير كونية الحقوق والحريات والتساوي بني املرأة والرجل وتعزيز قيم
املواطنة املبنية عىل التشاركية دون اقصاء او تهميش.

في األسبوع الثالث لحملة االستفتاء
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أنس الحمادي:

إنهاء سلطة القضاء إنهاء لدولة القانون

اعترب رئيس جمعية القضاة التونسيني أنس الحامدي ،أن
العنوان األبرز ملرشوع الدستور املعروض عىل االستفتاء يوم
 25جويلية الجاري« ،هو إلغاء السلطة القضائية ونسف
معايري الحياد والنزاهة واالستقاللية» ،محذرا من خطورة
الباب الخامس «ملا يتضمنه من قضاء عىل دولة القانون
والنظام الدميقراطي والحقوق والحريات واستقاللية
السلطة القضائية».
وأضاف الحامدي يف ندوة صحفية انعقدت
يف نادي القضاة بسكرة ،خصصت لعرض
موقف الجمعية من السلطة القضائية يف
مرشوع الدستور الجديد ،واملواقف الدولية
الرسمية من أزمة السلطة القضائية يف
تونس« ،أن القضاة واملواطنني واملتقاضني
هم من سيدفعون تبعات األحكام الخطرية
الواردة يف مرشوع الدستور».
وأكد رفض القضاة لهذا الباب الوراد يف مثانية
فصول فقط ،والتي قال إن «ال عالقة لها مبعايري الحياد
والنزاهة واالستقاللية وال بالضامنات املؤسساتية ،يف مسعى
واضح لتدجني القضاء واحكام سيطرة السلطة التنفيذية
عليه وتدجينه ،خدمة الغراض سياسية وتصفية الخصوم
السياسيني».
والحظ أن من أهم ما جاء يف الباب املذكور ،حرص
السلطة القضائية يف وظيفة تابعة للسلطة التنفيذية ،ورضب
وحدتها بالتنصيص عىل أن يتوىل مجلس مستقل االرشاف
عىل كل صنف قضايئ وإلغاء املجلس االعىل للقضاء ،معتربا
أن التدخل املبارش لرئيس الدولة يف املسارات املهنية

للقضاة ،يعد أكرب «تدخل للسلطة التنفيذية يف القضاء عرب
تسليط عقوبات عن طريق النقل التعسفية للقضاة الذين
ال يستجيبون للتعليامت».
وبخصوص املواقف الدولية الرسمية من أزمة السلطة
القضائية يف تونس ،طالب الحامدي السلطات التونسية
بتحمل مسؤولياتها كاملة واالرساع بدعوة املقرر الخاص
الستقالل القضاء واملحاماة لدى االمم املتحدة
ألداء زيارة رسمية اىل تونس يف أقرب اآلجال،
حتى يطلع عىل حقيقة الوضع ويلتقي
بجميع االطراف املعنية بأزمة السلطة
القضائية يف تونس من سلطات رسمية
وجمعيات وقضاة.
كام ذكر أن املق ّرر الخاص ،كان تقدم
منذ شهر أفريل املايض بطلبني لزيارة تونس
طبقا لآلليات االممية املعمول بها يف الغرض ،اال
أن الدولة التونسية تواصل رفض توجيه الدعوة له
لالطالع عن كثب عىل حجم الخروقات التي طالت السلطة
القضائية من قبل السلطة التنفيذية.
ورصح بأن السلطات الرسمية التونسية رفضت ايضا
استقبال املبعوث الخاص لرئيس االتحاد الدويل للقضاة
يف تونس ،اثر االزمة التي عاشتها السلطة القضائية بعد
اصدار املرسوم الرئايس عدد  35املتعلق باملجلس األعىل
املؤقت للقضاء واألمر الرئايس عدد  516املتعلق بإعفاء 57
قاضيا ،مذكرا مبختلف املواقف الدولية الرسمية املساندة
للقضاة التونسيني يف تحركاتهم من أجل الدفاع عن السلطة
القضائية.

املجتمع املدني يُوجَد يف أغلب مراكز االقرتاع
رغم مشارفة حملة االستفتاء عىل طي
اسبوعها الثالث والختامي لحملة االستفتاء التي
انطلقت يوم  3جويلية وتنتهي بعد يومني اي 23
منه فانها مل تعرف نسقا مرتفعا ان كان ذلك عىل
مستوى االجتامعات العامة او بتعليق البيانات
الداعمة او الرافضة ملرشوع االستفتاء ،اذ ظلت
املساحات املخصصة لتلك املعلقات خالية وهذا
ما فرسته بعض التحاليل بكون الرتكيز انحرص
عىل وسائل التواصل االجتامعي او بوسائل االعالم
السمعي البرصي ولعل ما تقوم به «الهايكا» من
توجيه مالحظات او تنبيه برضورة التقيّد بضوابط
ومقاييس الحملة االنتخابية ّ
يدل عىل ذلك الرتكيز
الذي ارشنا إليه.
كام ان االمر يفرس بكون الفرتة الحالية
وبالنسبة لغالبية التونسيني هي للراحة خاصة
بعد االعالن عن نتائج السنة الدراسية والجامعية
مبختلف اصنافها مبا يعني عدم التنقل بكرثة داخل
املدن اذ ركزت املساحات املخصصة للمعلقات
االنتخابية اي ان الوسائل االنجع لتبليغ اآلراء
واملواقف يف مثل هذه الوضعيات تكون تلك التي
أرشنا إليها بداية.
وعرفت الحملة يف أسبوعها الثالث حدثا
طغى عىل مسارها ذي النسق البطيء ونعني ما
تفطنت اليه الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات

من عملية اخرتاق ملنظومتها الالعالمية وتغيري
مكان اقرتاع عدد من الشخصيات العامة مبا
اعتربته ارباكا لدورها يف انجاز هذه املهمة
املتجهة اليها انظار الداخل والخارج وهذا ما كان
محور لقاء رئيس الجمهورية برئيس الهيئة اذ أكد
عىل رضورة االنتباه إىل مثل هذه االخرتاقات من
قبل االطراف املرتبصة والساعية الفشال االستفتاء
من خالل هذه االساليب بعد ان فشلت يف إقناع
املواطنني مبواقفها وقد انطلقت بحسب ما يتواتر
من اخبار االبحاث للكشف عن االطراف املتورطة
يف عملية االخرتاق التي سارعت «اإليزي» بتطويق
اي تداعيات لها.
من جهة اخرى لفتت شبكة «مراقبون» وهي
أهم املتابعني واملالحظني لسري حملة االستفتاء
اىل عدد الخرقات اهمها عدم االلتزام مبا ينص
عليه القانون بالنسبة للمعلقات االنتخابية اذ
انه وكام ارشنا سابقا فان البعض فضل ان يقوم
بالدعاية يف غري االماكن املخصصة لذلك ودعت
الشبكة يف ذات الوقت اىل رضورة عدم الرتاخي
يف التصدي ملثل تلك التجاوزات خاصة وانها
صادرة عن البعض من الداعمني لالستفتاء باعتبار
ان رقم املساندين استقر عىل  153ما بني أحزاب
وجمعيات وأشخاص طبيعيني يف حني مل يتجاوز
عدد الرافضني عىل  7فقط اال ان ذلك وبحسب

*هكذا جدران بال ملصقات وهو تأكيد أنها حملة باهتة لإلستفتاء ال يشء ميزها
شبكة «مراقبون» ال يربر حصول تلك التجاوزات االقرتاع املوزعة بكامل جهات البالد هذا وسيكون
وغريها من استغالل اي مرفق عام وتوظيفه ملختلف منظامت املجتمع املدين املهتمة مبثل
لصالح اي طرف الن يف ذلك اخالال باملساواة هذه املواعيد االنتخابية دورا فاعال يف متابعة
عملية االستفتاء بضامن تواجد مالحظيها بأغلب
والحياد.
مراكز االقرتاع وهي مهمة تتطلب الكثري من
* استعدادات املجتمع املدين
ويف إنتظار ان تعرف الساعات القادمة وهي االمكانيات املادية والبرشية وقد جرت يف االيام
املتبقية من الحملة االنتخابية بني الداعمني املاضية اجتامعات تنسيقية بني هذه املنظامت
والرافضني لالستفتاء ( 72ساعة) ارتفاعا يف نسقها والجمعيات لتجاوز مختلف الصعوبات والعوائق
فان «االيزي» تسارع الزمن رغم ما يحصل داخلها التي تحول دون ا لقيام بدورهم وتسجيل
من تجاذبات لتأمني كل الظروف لتجرى عملية مالحظاتهم ولفت االنتباه اىل ما ميكن تجاوزه
االقرتاع حسب املواصفات املطلوبة من ذلك نقل حينيا ورفع التقارير الحقا متضمنة ملا سجله
املواد االنتخابية اىل اغلب الهيئات الفرعية اضافة املالحظون من خروقات ان حصلت وتقديم
اىل العنرص البرشي املرشف عىل مراكز ومكاتب املقرتحات لتجاوزها.
* لطفي املاكني
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جرائم التهريب على الحدود التونسية جرائم مسلحة منظمة تنتهي بعملية قتل وإصابات

أ باطرة التهريب يديرون النقاط واملعابر

قتل أول هذا األسبوع عسكري مبنطقة برج احت ّد خالل السنوات األخرية بحكم كثافة انتشار
الخرضاء إثر إصابته بطلق ناري اطلقه مجهولون الجيش عىل الحزام الحدودي ،ومضاعفة جهود
الوقاية من االرهاب وملنع تسلّل اإلرهابيني.
من سيارات تهريب.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان :تصدّ ت دورية إمكانات مادية متطورة
سبق أن قتل مه ّرب سنة  2018بعد أن
عسكرية عاملة مبنظومة تأمني الحدود مبنطقة
برج الخرضاء التابعة لوالية تطاوين ،إىل محاولة صدمته سيارة تهريب أخرى خالل محاولته
ست سيارات تهريب الدخول إىل الرتاب التونيس النجاة من عربته التي أصيبت عجالتها برصاص
الجيش .ويف  2016قُتل مهرب يف مدينة نفطة،
قادمة من الرتاب الليبي يف اتجاه الجزائر».
وأضاف البيان أ ّن هذه السيارات عمدت إىل التابعة لوالية توزر ،وقُتل مه ّرب آخر يف مدينة
إطالق النار عىل الدورية العسكرية مام أ ّدى رمادة سنة  ،2016برصاص الجيش ،بسبب رفض
إىل إصابة عسكري ووفاته يف وقت الحق متأثرا سيارته االمتثال لطلب الوقوف رغم التحذيرات
باإلصابة يف عني املكان ،مشريا إىل أ ّن الدورية بأعرية نارية.
ويعترب اإلرهاب والتهريب وجهان لعملة
ر ّدت الفعل وأجربت السيارات عىل الفرار
واحدة ،يرتبطان ارتباطاً كامالً من حيث عنارص
والعودة أدراجها.
رغم إنشاء تونس ملنطقة عسكرية عازلة التنفيذ ،ومن حيث االستفادة املشرتكة والوسائل
منذ سنة  ،2013وحفر خندق عازل بطول  250واإلمكانات املادية .فهام يلتقيان يف العديد
كلم عىل الحدود إضافة اىل تعزيز وجود أسالك من املسائل ذات البعد األمني ،من ناحية امل ّد
امنية مختلفة ،ملقاومة اإلرهاب والتهريب ،اللوجستي الذي يوفّره كال الطرفني لآلخر» .إذ
إالّ أن ظاهرة التهريب مستمرة والحوادث يف نجد أ ّن املجموعات املسلّحة من الخارج ،هي
املتمسكة بالتهريب وتقف وراء هذه العمليات،
ارتفاع.
بل إن جرائم التهريب تطورت أكرث من ومن الجانب التونيس نجد مه ّربني محرتفني
قبل وخرجت عن منطها الطبيعي القائم عىل لديهم صلة وارتباط مع هذه الجامعات
املالحقات واملطاردات لتصل اىل جرائم مسلحة واملليشيات.
وقد وجد امله ّربون يف التشدد األمني يف
منظمة ،حيث تحولت املواجهات بني الجيش
وامله ّربني يف الفرتة األخرية إىل اشتباكات تنتهي التعامل مع أي موضوع عىل الحدود وخاصة
يف تشديد الخناق عىل املهربني دفعاً معنوياً
بعملية قتل وإصابات.
وتصنف املناطق الحدودية ضمن مناطق للتصدي للقوات األمنية والعسكرية من خالل
الخطر ،حيث تض ّم املسالك التي يعتمدها استعامل السالح .وأصبحت األطراف املسلّحة،
امله ّربون أكرث من غريها يف نشاط التهريب .وشهد توفّر الحامية للمه ّربني وفق اسرتاتيجية للتصدي
هذا الخطر عىل الحدود الربية التونسية تطورا ً للسلطة يف تونس ،وال ميكن الرد عليها إالّ
الفتاً بتح ّول الظاهرة من التهريب العشوايئ باستعامل قوة القانون الذي ميكّن
باجتياز الحدود ،من أجل جلب السلع لالسرتزاق القوات العسكرية من الرد بقوة .وقد
اليومي عىل ظهر الدواب وعىل األقدام ،من أجل اصبح التهريب محكوماً بـ«أباطرة»
العائالت املقيمة عىل تخوم الحدود الرشقية مع و«عاملقة» ،فهم يديرون العديد من
ليبيا ،والحدود الغربية مع الجزائر ،إىل التهريب نقاط التهريب ومعابره ،من خالل
املنظم من أجل «أباطرة» التهريب و«أمراء» مجندين يعملون لفائدتهم.
الحدود ،من أصحاب «قوافل» التهريب ،الميليشيات على الخط
رغم ان التهريب ليس ظاهرة
املزودين بأسلحة يف عربات رباعية الدفع،
مج ّهزة بأحدث التكنولوجيا التي تفوق أحياناً جديدة ،لكن الجديد اليوم هو عنرص
السالح الذي أصبح الفيصل والذي
تجهيزات الوحدات األمنية والعسكرية.
يع ّد التهريب من أكرث القطاعات غري اصبح استعامله من قبل املهربني يسريا النجاح
القانونية النشطة ،من خارج الحدود وإىل عملياتهم.
والتهريب هو اقتصاد يقوم عىل نشاط
داخلها ،وتشمل جميع أشكال السلع وأنواعها،
من بنزين وتجهيزات إلكرتونية وأغذية معلبة غري قانوين ،تساهلت الدولة مع صنف منه،
ومستلزمات منزلية ،إىل جانب التهريب الثقيل يوفر مداخيل مبليارات الدنانري ،اذ ان تهريب
لألسلحة واملخدرات واملجوهرات واملرجان .السجائر فقط يقرتب رقم معامالته من 1مليار
وت ُ َع ّد مقاومة التهريب والتصدي للمهربني ،شغالً دينار سنويا وهو ما يبني الحجم التقديري
يومياً للوحدات العسكرية واألمنية والديوانة ،القتصاد التهريب الذي اغرى كبار املهربني بأن
غري أ ّن الصدام بني امله ّربني والقوات العسكرية ،يتحولوا اىل اباطرة.

اباطرة يستندون اىل عصابات منظمة متتد
بني تونس وليبيا او تونس و الجزائر .ويبدو ان
هذه العصابات تتابع الوضع السيايس واالمني
يف البالد لتحسن ادارة نشاطها الذي تطور من
عمليات تهريب منفصلة اىل «قوافل» تستغل
الفراغ االمني يف ليبيا واالنفالت.
فراغ ساعد عىل ظهور ميليشيات مسلحة
وظيفتها حامية البضائع املهربة يف الجانب
الليبي اىل الحدود التونسية اين تربز لها وظيفة
«االلهاء» عرب محاولة جر الوحدات العسكرية
اىل تبادل اطالق النار معها واالنشغال عن دخول
سيارات التهريب للرتاب التونيس ومنه تنتقل اىل
املدن وتختفي او تحتمي يف االحياء.
فعصابات التهريب يبدو انها حريصة عىل
استغالل التوتر االجتامعي لتوفري غطاء امثل
لعملياتها سواء بانشغال االجهزة العسكرية او
االمنية بحامية املنشآت.
مصطفى عبد الكبير :العصابات
لها أذرع دولية
وصف رئيس املرصد
التونيس لحقوق اإلنسان
مصطفى عبد الكبري،
حادثة برج الخرضاء التي
راح ضحيتها عسكري رميا
برصاص مهربني ،بـ»املؤرش
الخطري يف سلوكات عصابات
التهريب والجرمية باملناطق
الحدودية».
وأضاف أن استشهاد
العسكري العريب صميدة
بطلق ناري من رشاش أحد املهربني يف املثلث
الصحراوي بني تونس والجزائر ولبييا وتحديدا
بصحراء برج الخرضاء ،هو مؤرش عىل تحول
عصابات التهريب من عصابات مارقة ومتحدية
للقانون إىل عصابات حاملة للسالح ومهاجمة
لقواتنا األمنية والعسكرية» ،مشريا إىل أن هذه
الحادثة هي معطى جديد يف مقاومة الجرمية
عىل الحدود .وتساءل عبد الكبري :من تكون

* حياة
الغامني

هذه العصابات وما هي جنسياتها؟ وهل هي
عصابات تهريب أسلحة أو عصابات االتجار
بالبرش أو عصابات االتجار مبخدرات وأقراص
الهلوسة؟
وطالب عبد الكبري السلطات التونسية
العسكرية واالمنية والديوانية ،مبجاراة نسق
تطور الجرمية وإحداث فرق عسكرية وأمنية
مختصة ومتدربة من أجل العمل يف مثل
هذه املناطق وكذلك تطوير الوسائل العملية
وتحديثها ،مع رضورة التنسيق املحكم وتبادل
املعلومات مع بلدان الجوار والتنسيق املحكم
مع دول الحلف.
كام دعا إىل انخراط املواطن يف عملية
مقاومة الجرمية يف املناطق الحدودية وذلك
لتقديم املعلومة للقوات األمنية والعسكرية
ومعاضدة جهودها خاصة يف املناطق الصعبة،
مذكرا بعملية  7مارس ببنقردان».
واعترب عبد الكبري أن كل ما حدث هو طبيعي
نتيجة التحوالت وحاالت الفوىض يف لبييا ويف
املثلث الصحراوي وكذلك ازدياد نفوذ عصابات
التهريب التي لها أذرع دولية وإمكانيات مادية
رهيبة .وطالب السلطات التونسية ممثلة يف
مخابرها األمنية والعسكرية بالتعجيل يف القيام
بالتشخيص الدقيق وتطوير البحوث والدراسات
حول الجرمية يف املناطق الحدودية وخاصة
تطوير أدواتها ووسائلها.

تهنئة إلقبال وعروسه
مبناسبة زفاف األخ والصديق إقبال العزايب
عضو الجامعة العامة للتعليم األسايس
واألخت والصديقة خولة السليتي رئيسة
فرع نقابة الصحافيني بإذاعة «شمس آف
آم» يوم األربعاء  20جويلية .2022
وبهذه املناسبة تتقدّ م أرسة جريدة
«الشعب» لهام بأجمل التهاين والتباريك
راجية لهام حياة زوجية سعيدة.
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الكاتب العام للجمعية التونسية لإلعالم المدرسي والجامعي

ـ خدمات مجانية من خالل أرقام هواتف لتقديم
كل املعلومات عن تفاصيل التوجيه الجامعي
* لطفي املاكني
تتجه أنظار املرتشحني واألولياء هذه االيام اىل
دورات التوجيه الجامعي وهي مرحلة عىل درجة
من االهمية باعتبار انها ستحدد املسار التعليمي
مستقبال للناجحني الجدد يف الباكالوريا حيث يكون
هناك تنازع بني ما يطمح اليه املرتشح للتوجيه
الجامعي من مواصلة الدراسة باختصاصات معينة
وبني مجموع نقاطه الذي يبقى األساس الذي
يتم اعتامده يف عملية التوجيه ويف الوقت نفسه
ما ترغب العائلة الضيقة واملوسعة من رضورة
الرتكيز عليه يف عملية االختيار وهذا ما كان محور
خص به الشعب االستاذ سامي الحبيب الكاتب العام للجمعية
الحديث الذي ّ
التونسية لالعالم املدريس والجامعي الذي اكد عىل ان عملية التوجيه الجامعي
لحظة هامة وأساسية ومصريية اذ انها تشكل نقلة نوعية يف املسار التعليمي
باالنتقال من املرحلة الثانوية اىل مرحلة التعليم العايل بااللتحاق بالجامعة.
* البحث عن المعلومة
وأشار االستاذ سامي الحبيب اىل رضورة ان يبحث الناجح الجديد يف
الباكالوريا عن املعلومة التي متكّنه الحقا من حسن االختيار للشعبة العلمية
التي يرغب يف دراستها وهنا عىل املرتشح لعملية التوجيه الجامعي متابعة

خبر األسبوع

االتحاد يرفع قضية ضد الخرايفي
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قام املحامي جالل الهاممي بإيداع شكاية جزائية عن االتحاد العام
التونيس للشغل اىل النيابة العمومية باملحكمة االبتدائية بتونس ض ّد
الباحث يف القانون الدستوري واملحامي رابح الخرايفي.
«السب والشتم والقذف العلني وذكر
ومر ّد الشكاية املرفوعة
ّ
أمور غري صحيحة واإليهام بجرمية واالساءة للغري عرب شبكات التواصل
االجتامعي» ضمنها املشتىك به يف تدوينات نرشها عىل صفحته الرسمية
مبوقع «فايسبوك» واعتربتها املنظمة مسيئة لها ولقياداتها حسب ما
جاء يف نص الشكاية.
تدوينات الخرايفي اعتربت مبثابة ته ّجم عىل االتحاد بسبب موقفه
من الحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية يف دار الضيافة ورفض
املشاركة فيه ودعمه إرضاب القضاة واستنكاره عزل  57قاضيا مبرسوم
رئايس.
وانتقد رابح الخرايفي يف ترصيحات بتاريخ  7جوان  2022مساندة
االتحاد للقضاة يف إرضابهم معتربا أنها مساندة مشكوك فيها مفرسا ذلك
بوجود قضية مرفوعة عىل االتحاد البطال مؤمتره غري االنتخايب مؤكدا
انه «ال صفة للطبويب وال ملؤسسات االتحاد الحالية» وانها «غري قانونية
وغري رشعية».
وقال الخرايفي «رئيس جمعية القضاة سيتدخل لدى القضاء
لينقض الحكم الصادر ضد االتحاد واالتحاد سيقف يف املقابل مع
الجمعية ويتبنى مواقفها» معتربا ذلك «نوعا آخر من الفساد».

مختلف البالغات التي تصدرها سلطة االرشاف
وكذلك الجامعات واملشاركة يف االيام الجهوية
التي تنظم يف مثل هذه الفرتة من كل سنة
لتقديم فكرة شاملة للمرتشحني عن مختلف
مسالك التعليم الجامعي وآفاقها.
كام ان املرتشح مطالب بالتثبت من
املعطيات واملعلومات ليك يستطيع اتخاذ
املوقف النهايئ للشعبة التي سيختارها عىل أساس
مؤهالته وتطلعاته حتى يكون اختياره متزن
ومرتوي وسيجد كل الدعم من خالل االنشطة
التي تقوم بها جمعيتنا مبختلف جهات البالد
خاصة الداخلية منها تزامنا مع انطالق تعمري
مطبوعة االختيارات يف الفرتة من  22إىل  26جويلية.
* أرقام وخدمات
وبينّ الكاتب العام للجمعية التونسية لالعالم والتوجيه املدريس والجامعي
ان هناك ارقاما ستوضع عىل ذمة املرتشحني لتقديم مختلف الخدمات
املطلوبة وبدرجة أوىل كل ما يهم عملية التوجيه وهي أرقام مجانية منها التي
ستكون بالتنسيق مع سلطة االرشاف ومنها ارقام شخصية العضاء الجمعية
سيتم االعالن عنها بواسطة صفحة الجمعية عىل منصات التواصل االجتامعي.
ودعا االستاذ سامي الحبيب كل مرتشح إىل الدخول إىل موقع www.
 orientation.tnواالطالع عىل تفاصيل دليل التوجيه الجامعي ليدرك كيفية
تعمري املطبوعة ومعرفة مجموع آخر موجه لتلك الشعب وكذلك االطالع عىل
صفحة الجمعية والتواصل معها لالطالع عىل مراحل التعليم الجامعي مع ما
سيجدونه من مساعدة ليكون تقييمهم موضوعي لنتائجهم عىل املدى الطويل
وعدم ربطه فقط بنتائج الباكالوريا اي االعتامد عىل مستواه الحقيقي عند
التفكري يف اختصاص معني واضاف محدثنا ان عملية االختبار البد ان تستند
اىل ثالثة فرضيات األوىل الرغبة يف دراسة اختصاص قد تكون حظوظ القبول
به محدودة والثانية تستند اىل العقالنية اي االعتامد عىل مجموع النقاط
واالمكانيات املتوفرة والثالثة رضورة الحصول عىل توجيه حتى ال يتم تأجيل
يتحصل كل مرتشح يوم 18
املرتشح إىل الدورة النهائية (من  1إىل  3أوت) وقد ّ
جويلية بالصيغة االجاملية عىل مجموع النقاط والرتتيب وهنا البد من االنتباه
إىل أ ّن مجموع النقاط متغري وغري ثابت وال ميكن معرفته قبل انطالق عملية
التوجيه النه مرتبط مبستوى املعدالت املرصح بها يف نتائج الباكالوريا لذلك
يتم االعتامد عىل فرضية تقريبية ملجموع نقاط اي شعبة يرغب املرتشح يف
دراستها (معدالت هذه السنة أقل من السنة املاضية).
* ضغوط العائلة
وحثّ االستاذ سامي الحبيب عىل أهمية االستامع إىل نصائح املختصني
يف التوجيه الجامعي والتشبع بكل التفاصيل واملعطيات عىل ان يكون القرار
النهايئ يف عملية االختيار للناجح الجديد يف الباكالوريا وبالتايل ال يجب
الخضوع إىل ما يخططه االخرين ملستقبله النه يعلم جيدا قدراته وامكانياته
يف مواصلة دراسة اي اختصاص وهنا ندعو العائالت اىل عدم مامرسة اي نوع
من الضغوطات عىل ابنائهم وهذا امر اصبح شائعا اذ تريد ان يدرس الطالب
الجديد اختصاصا درسه سابقا احد افراد العائلة وهذا امر له عواقب سلبية
عىل مدى قدرة املرتشح عىل النجاح يف ذلك املسلك الجامعي النه قد ال يتوافق
مع قدراته واستعداداته الذهنية الستعابه.

اهلل لطيف يا درة

قل لن يصيبنا إالّ ما كتبه اللّه لنا هذا ما ميكن قوله بعد حادث السري الذي تعرضت له كرمية األخ سامي الطاهري االمني العام املساعد لالتحاد
املكلف باالعالم والنرش مدير جريدة الشعب.

درة الطاهري

هذا الحادث اجربها عىل اجراء عملية جراحية كللت والحمد لله بالنجاح وهو ما يجعلنا نتقدم بالشكر لالطار الطبي وشبه الطبي واعوان الصحة
مبستشفى اريانة راجني لدرة الشفاء العاجل ،ودفع اللّه ما كان أعظم.

ما ثبت من أخبار
*بلغ عجز امليزان التجاري الغذايئ إىل موىف شهر جوان 2022
ما قيمته  1559٫7مليون دينار مقابل عجز قيمته  806٫9مليون
دينار يف جوان .2021
* سلط مجلس الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي
والبرصي خطية مالية بـ  50ألف دينار عىل مكتب الجزيرة يف
تونس بسبب بثّ نتائج سرب آراء له صلة مبارشة او غري مبارشة
باالستفتاء مبا من شأنه التأثري يف ارادة الناخبني.
* تواصلت احتجاجات اصحاب مؤسسات التكوين يف مجال
سياقة العربات والسالمة املرورية الذين ادانوا تلكؤ وزارة النقل
وارجائها تطبيق بعض مقتضيات االمر الحكومي عدد  510لسنة
 2021املتعقلة بضبط اصناف رخص السياقة ورشوط تسليمها
وصلوحيتها وتجديدها.
* أصدر أحد قضاة التحقيق باملحكمة االبتدائية بتونس بطاقة
ايداع بالسجن وهي الثانية يف حق محمد عيل العروي العميد
السابق بالداخلية والرئيس الحايل ملستقبل الرجيش وحسب ما
توفر لنا من معلومات فإن بطاقة االيداع الثانية تتعلق باالبتزاز
واستغالل خصائص الوظيف الغتصاب أموال الغري.
* تتكون الهيئة املديرة الجديدة لودادية أعوان الرشكة
التونسية للتنقيب من الرئيس العريب كريم بن أحمد،الكاتب
العام صالح وداي ،أمني املال سناء الفقيه ـ أما االعضاء فهم
مديحة العكرمي ومحسن املهلهيل ومحمد بن سامل وعيل
املحمدي ومحمد البجاوي وحسان عبد املقصود.
* أرجأ عامل منجم الفسفاط باملكنايس الوقفة االحتجاجية
التي كان من املقرر تنفيذها يوم أمس االربعاء  20جوان 2022
ـ مبا انهم يطالبون بتسوية وضعياتهم دون اللجوء إىل مناظرة
النتدابهم صلب رشكة فسفاط قفصة.
* صدق او ال تص ّدق  ٪48٫8من املواطنني القاطنني بـ 5
واليات وهي سيدي بوزيد والقرصين والقريوان وصفاقس
وسوسة يجهلون وجود قضاء إداري يف تونس.
* رفضت الدائرة االستعجالية باملحكمة االبتدائية بتونس
املطلب بخصوص الدعوى االستعجالية «من ساعة إىل أخرى»
الذي تقدم به الحزب الدستوري الحر اليقاف الحملة الخاصة
باستفتاء  25جويلية.
* أدان حزب آفاق تونس ما تعرض له احد املنتمني إىل
الحزب خالل الحملة يف دائرة والية املنستري وتحديدا يف طبلبة يف
يوم السوق االسبوعية من اعتداء لفظي وبدين ومنعه من النشاط
وتهشيم سيارته الخاصة بعد رميها بالحجارة أثناء قيامه بتعليق
الفتة انتخابية لحزبه.
* تعرض مكتب املحامية سعيدة قراش إىل الخلع والرسقة
ويُذكر أن االستاذة قراش لها مكتب مشرتك مع املحاميني أنور
البايص والشاذيل الحسني.
* نفّذ عدد من املنتفعني بعقود تربص يف إطار اآللية
 20بالجمعيات واملنظامت والوزارات منذ سنة  2011وقفة
احتجاجية امام وزارة الشؤون االجتامعية للمطالبة بتسوية
وضعياتهم وانتدابهم صلب الوظيفة العمومية مؤكدين دخولهم
يف ارضاب جوع مفتوح.
* ت ّم مع بداية هذا االسبوع،االعالن عن احداث املنتدى
التونيس والوقاية من الجرمية االقتصادية واسندت مهمة الرئاسة
لريم بالخذيري فيام كان قيس العيادي نائبا لرئيس واسندت
الكتابة العامة الميان العبيدي اما امني املال فهي حنان بن عامرة.
* ت ّم تأجيل قضية املطار إىل جلسة  23سبتمرب 2022
الستدعاء نضال السعودي وسيف الدين مخلوف مع رفض مطلب
رفع تحجري السفر عن املهدي زقروبة يف حني حرض الجلسة كلٌّ
من عبد اللطيف العلوي ومحمد العفاس واملهدي زقروبة.
* رمزي الج ّباري
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يهمّ آالف المتكونين في السياحة والفالحة:

مجانية االقامة والتنقل تحفز الشباب للعمل
يف املؤسسات الفرنسية
وزارة التشغيل والتكوين املهني رشوط الرتشح
للعمل املوسمي باملؤسسات الفرنسية املختصة
يف الفندقة والسياحة والفالحة والصناعات
الغذائية وذلك بعد مدة من إمضاء االتفاق
االطاري لتشغيل العملة املوسميني بني
الحكومتني التونسية والفرنسية وهذا ما يسعى
إىل تأمينه الوزير نرص الدين النصيبي مع نظريه
الفرنيس منذ مدة.
ومن املنتظر أن تنرش الوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل املستقل عىل موقعها االلكرتوين خالل
شهر سبتمرب املقبل ،عروض الشغل املقدمة
من قبل مؤسسات فرنسية ناشطة يف القطاع
السياحي والفندقة النتداب الباحثني عن شغل
بشكل موسمي يف السوق الفرنسية ،وفق
ما كشفه عادل العبيدي رئيس دائرة بوحدة
التشغيل بالخارج صلب الوكالة.
ومتُ كّن اإلدارة الجهوية الفرنسية للمؤسسات
واملنافسة واالستهالك والعمل والتشغيل
وحسب األقاليم املعنية ما يسمى اصطالحا
بـ«شهادة عامل موسمي» وهي شهادة تجدد
سنويا ومتتد عىل مدار ستة اشهر وملدة ثالث
سنوات أجالً أقىص لالتفاقية القابلة للتجديد،
وتخ ّول هذه الشهادة املعرتف بها الحصول عىل
عقد االستقبال واالدماج وهو عقد معفى من
االداءات.

التواصل المباشر مع اصحاب
المؤسسات
كام ميكن للراغبني يف االستفادة من هذه الفرص

التواصل مبارشة مع اصحاب املؤسسات السياحية
والفندقية واملطاعم الفرنسية وذلك حسب نص
البالغ املنشور بصفحة وزارة التكوين املهني
والتشغيل .كام ان الديوان الفرنيس للهجرة
واالدماج يوفر قامئة يف املؤسسات السياحية او
الفالحية الراغبة يف االنتداب املوسمي وكذلك
تفعل الوكالة التونسية للتشغيل والعمل
املستقل.
وأكد العبيدي يف ترصيح اعالمي أنه من
املنتظر أن ينطلق يف جانفي  2023تشغيل
الشبان املتحصلني عىل تكوين مهني يف هذه
االختصاصات للعمل بشكل موسمي يف فرنسا
بعد عملية اختيارهم وفقا للرشوط املطلوبة.
مع رضورة اجراء الفحص الطبي وتوفّر الجهات
املنتدبة لليد العاملة التونسية تذكرة السفر
وضامن االقامة واالعفاء من الطابع الجبايئ عند
السفر.

توفير المسكن ضروري

أوضح العبيدي أن إرسال يد عاملة تونسية
مختصة يف القطاع السياحي والفندقة واملقاهي
إىل فرنسا خالل املوسم الشتوي يأيت مراعاة
لحاجة السوق التونسية لليد العاملة املختصة
يف السياحة خالل موسم الذروة يف الصيف،
مؤكدا أن املهم يف عقود الشغل املوسمية هو
إلزامية توفري مقر إقامة للعامل من قبل مشغله
يف فرنسا.
من جهته ،قال املدير العام بوكالة التكوين يف
مهن السياحة بوزارة السياحة ،أحمد الجمل،

أن الوكالة تعمل عىل تكوين الشبان يف عديد
االختصاصات املستحدثة يف مجال السياحة
والفندقة من أجل تسهيل عملية انتدابهم يف
السوق الفرنسية أو غريها ،مؤكدا أن الشهادات
املقدمة من الوكالة مع َرتف بها دوليا.

نحو التكوين السريع للشبان

كام أفاد املسؤول بأن وكالة التكوين يف مهن
السياحة ستعمل عىل تحضري اليد العاملة
من خالل التكوين الرسيع يف مجال السياحة
والفندقة لتتامىش مع االحتياجات املطلوبة
من املؤسسات الفرنسية .وتشري املعطيات
وإحصائيات التشغيل يف فرنسا اىل حاجة السوق
هناك اىل أكرث من  400ألف عامل وإطار يف
مجاالت هجرها اهلها بعد اإلغالق لسنوات
الكوفيد وخاصة يف الفنادق عىل اختالف
اصنافها واملقاهي والحانات والضيعات الفالحية
الشاسعة .وما يلتزم به العامل التونيس هو
العودة اىل أرض الوطن حال انتهاء مدة العمل
املوسمي لستة اشهر ومييض املرتشح عىل التزام
العودة اىل تونس مع االتحاد الفرنيس للهجرة
واالدماج فرع تونس وتتثبت املصالح املعنية من
ذلك كل سنة .ويبلغ عدد العملة املطلوبني 300
الف عامل.
* ناجح

الخبير االقتصادي عز الدين سعيدان

البنك املركزي يخفي الحقيقة حول احتياطي تونس
من العملة الصعبة
اتهم عز الدين سعيدان الخبري االقتصادي البنك املركزي بإخفاء الحقيقة حول احتياطي تونس من العملة
الصعبة مؤكدا أن هناك ما أسامه بـ«املبالغة» يف تقدير االرقام املنشورة عىل املوقع الرسمي للبنك املركزي
وكتب سعيدان يف تدوينة« :يتم تقدير االحتياطي من العملة الصعبة يف تونس مثلام هو الشأن يف بقية
انحاء العامل بعدد ايام االسترياد… هناك مبالغة كبرية يف تقدير احتياطيات تونس من العملة حسب
االرقام الواردة يف املوقع الرسمي للبنك املركزي «واضاف» املعهد الوطني لالحصاء نرش يف وقت سابق عىل
موقعه الرسمي االحصائيات الرسمية للتجارة الخارجية يف تونس التي اظهرت ان اجاميل واردات تونس
بلغت مع نهاية السدايس االول من السنة  40.208.5مليون دينار ...هذا يعطينا قيمة يوم توريد واحد:
 182.5/ 40.208.5يوم =  220.3مليون دينار وتابع «املبلغ الجميل من احتياطي تونس من العملة يبلغ
بتحويله اىل الدينار مثلام ورد يف املوقع الرسمي للبنك املركزي بتاريخ  15جويلية الجاري  23.933مليون
دينار وبرتجمة املبلغ اىل ايام توريد فإنه يعطي  108ايام توريد فقط وليس  118يوما مثلام ورد يف موقع
البنك املركزي وهذا يعني أننا أقرب اىل منطقة الخط االحمر بـ 90يوم توريد اكرث مام يريد البنك املركزي
إيهامنا به ...ومن الواضح أنه لتضخيم احتياطي العملة باحتساب ايام التوريد يواصل البنك املركزي
اعتامد قيمة يوم توريد خاطئة متاما كقاعدة حساب مبا أنها تعود إىل السنة املاضية» ٬وشدد سعيدان عىل رضورة االنتباه إىل ذلك باعتبار أن االمر يتعلق
مبصداقية االحصائيات الرسمية وكذلك مبصداقية البنك املركزي التونيس.
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الحق يف جواز سفر
ديبلوماسي...
إثر الجدل الذي رافق استعامل ابن وزير الداخلية جواز سفر
ديبلومايس للسفر اىل الخارج أسدى رئيس الجمهورية قيس
سعيد ،تعليامته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيني
بالخارج مل ّده بقامئة مح ّينة يف كل األشخاص املتمتعني
بجوازات سفر دبلوماسية.
قسم القانون عدد  40لسنة  1975املؤرخ يف  14ماي
لقد ّ
 1975املتعلق بجوازات السفر ووثائق السفر والذي ت ّم
تنقيحه بالقانون عدد  6لسنة  2004املؤرخ يف  3فيفري
 2004جوزات السفر اىل  3أنواع :جواز سفر ديبلومايس (أزرق
اللون) وجواز سفر خاص (أحمر اللون) وجواز سفر عادي
(أخرض اللون).
جواز السفر الديبلومايس متنحه وزارة الخارجية مجانا لكبار
موظفيها من رتبة مدير إدارة مركزية فام فوق وكذلك ملمثليها
يف الخارج (سفراء ،قناصل عامني ،قناصل ،املوظفون واالعوان
العاملون يف التمثيليات الديبلوماسية) وألفراد عائالتهم
ويتمتّع حامله بالحصانة الديبلوماسية طبقا التفاقية فيينا
للعالقات الدبلوماسية عام 1961
ويخصص لهم رواق خاص يف الخروج والدخول ...وال يقع
ّ
غالبا تفتيش أمتعتهم من طرف مصالح الديوانة ...وهذا
الصنف ال يتطلب تأشرية يف معظم بلدان العامل.
كام مينح هذا الصنف من الجوازات إىل رئيس الجمهورية
والوزير األول وأعضاء الحكومة ورئيس مجلس النواب وكذلك
النواب أيضا ...ويتمتع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية
وعدد من السفراء القدامى بهذا الجواز مدى الحياة وال ميكن
سحبه منهم.
مع املالحظة أ ّن جواز السفر الديبلومايس صالح فقط
للمهامت الرسمية وال ميكن لحامله استعامله يف الزيارات
الخاصة خارج حدود الوطن ومت ّدد صالحيتة عند االقتضاء
ويقع سحبه حال انتهاء مه ّمة حامله.
ولكن حصلت عدة تجاوزات يف السابق مل ّا ق ّرر الرئيس الراحل
بن عيل متتيع رؤساء األحزاب املمثّلة يف الربملان بهذا الصنف
من الجوازات وكذلك األمني العام لحزب التجمع واألمناء
العامني املساعدين ...وأعضاء مجلس النواب وكان ذلك بطلب
من رئيس الربملان الباجي قائد السبيس سنة  1990كام متتع به
بعض أفراد عائلة بن عيل وتواصل العمل بهذا اإلجراء طيلة
السنوات العرش األخرية إذ تم متتيع أبناء أعضاء الحكومات
املتتالية بجواز سفر ديبلومايس باإلضافة اىل عدد من رؤساء
األحزاب...وطالت القامئة لتشمل مستشاري رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة الذين هم برتبة وزير أو كاتب دولة وأعضاء
الهيئات الدستورية وأعضاء هيئة الكرامة رغم أنه ليس لهم
صفة ديبلوماسية .ويُذكر أ ّن رئيس الجمهورية قيس سعيد
رفض مواصلة متتيع أعضاء الربملان بهذا االمتياز .أما جواز سفر
املصلحة  passeport de serviceاو الخاص  spécialأحمر
اللون فيُمنح ملوظفي الدولة عند سفرهم يف مهامت خارج
حدود الوطن ومتنحه وزارة الداخلية مجانا ويقع اسرتجاعه
عند العودة من ِق َب ِل رشطة الحدود ويف غالب األحيان ال
يتطلب تأشرية من طرف مصالح الدولة املقصودة...
وبالنسبة إىل جواز السفر العادي أخرض اللون فهو حق لكل
تونيس وتونسية يف الحصول عليه وتجديده أو التمديد يف
صالحيته مع استثناءات ضبطها القانون تكون عادة بطلب
من ال ّنيابة العمومية ،إذا كان الراغب محلّ تتبعات عدلية
أو مفتّش عنه من أجل جناية أو جنحة ،أو لقضاء عقوبة
بالسجن إثر محاكمة.
* ابراهيم
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قبل استفتاء  25جويلية

عثمان بلحاج عمر لـ «الشعب»

* حوار لطفي املاكني

سيظل لألحزاب دور مهمّ داخل البرلمان
أهم التعديالت
توقف عثامن بلحاج عمر نائب االمني العام لحزب البعث عند ّ
التي أدخلت عىل نسخة مرشوع الدستور والتي مازالت تثري الكثري من الجدل
والنقاش والتباين يف تقييمها كام أشار يف حديثه لـ «الشعب» إىل بعض النقائص
التي كان ميكن تداركها يف عالقة مبسار اعداد الدستور اضافة اىل الدور املنتظر من
األحزاب يف املرحلة القادمة واالستعداد اىل املحطات االنتخابية بتشكل تقاربات.
* هل تعتقد أن التعديالت املدخلة عىل
غيت من مضمونه وأزالت الكثري
مرشوع الدستور رّ
من الغموض؟
غيت ونقصد التعديالت من
ـ القول بأنها رّ
مضمونها مرشوع الدستور مبعنى انه اصبحت لنا
نسخة جديدة امر غري دقيق وامنا هي حسنت بعض
الصياغات ودققت بعض األمور من ذلك مثال وضع
النظام الدميقراطي كإطار يحكم النظام السيايس
القادم وازالت الغموض حول طريقة انتخاب
اعضاء مجلس النواب وألغت أي متييز بني املواطنة
واملواطن وحذفت بعض القيود عىل مامرسة
حسنت
الحقوق والحريات وهي بالتايل تعديالت ّ
نفس النسخة ولكنها مل توضع نسخة جديدة يف حني
انها متسكت بنفس الثوابت التي وردت يوم 30
جوان يف خصوص الهوية العربية االسالمية والسلطة
التنفيذية حتى تكون موحدة وقوية وناجعة وقادرة
عىل املبادرة وميكن محاسبتها وقد اختارت الرقابة
عىل دستورية القوانني عن طريق املحكمة وليس
عن طريق املجلس.
* إذن ماهي االضافة التي تحققت يف عالقة
بالفصل الخامس؟
ـ هذا بالفعل ما حصل الن الرافضون للدستور
من املنطلق هم ال يرفضون محتواه الحقوقي او
املؤسسايت وامنا هم يرفضون تحديدا الفصلني
الخامس والسادس اي يرفضون التنصيص عىل
عروبة تونس وإنتامءها الحضاري للثقافة العربية
االسالمية وهم ال يرون تونس اال فلك يسبح او
جرما يسبح يف فلك ثقافة اخرى تغريبية فرتاه
مع كل اجنبي ومع كل من يستثمر يف الفرقة بني
تونس وانتامءها العريب االسالمي مرة تحت مقولة
الشخصية التونسية ومقوماتها ومرة تحت اوهام
الحداثة والتقدم والسؤال هنا ما الذي يجمع الذين
يرفضون الدستور وتجد منهم االسالمي والليربايل
وبعض شظايا اليسار والرابط الوحيد هو القطرية
واالنعزالية أي رفض االنتامء والالعتزاز مبقوماتها ويف
هذا االطار استغرب ان يقف بعض االصدقاء الذين
انزههم ان يكون موقفهم من العروبة كذلك ولكن
الحسابات السياسية والتعويل عىل القوى االجنبية
يف أنها تصنع املشهد كام يريد وكام يريدون هو
الذي حدد يف العموم كل هذه املواقف.
* لكن هناك بعض القراءات ترى ان ما حصل
هو مجرد تجميل وتثبيت أفكار وخلفيات ال غري؟
ـ بداية ما هو الدستور ،هو تجسيد قانوين لعقد
اجتامعي نجد فيه باب يهم الحريات وهذا موجود
باطناب وباب يهم السلطات العمومية وهذا موجود
وواضح املعامل وتجد فيه فصول اخرى تتحدث
عن عالقات هذه السلطات العامة واملواطنية يف
عالقاتها يف ما بينها وكل هذا موجود ومثبت يف

الدستور بصياغة سهلة ومثبتة
وواضحة فام الذي يريدون اكرث
من ذلك مثال مراجعة التوطئة
انا مع تحسني صياغتها لكن
ليس االن والدستور مينحنا بابا
كامال للتعديل بطريقة ميرسة
وبامكان مجلس النواب القادم
بعد انتخابات  17ديسمرب ان
يبادر بإدخال هذه التعديالت
فليس هناك ما مينع كام هو
حال دستور .2014
* وما تفسريك عدم افراد
بابا للحقوق االقتصادية
واالجتامعية بعد ان قيل عنه
الكثري قبل نرش املرشوع؟
ـ هناك غياب واضح لحقيقة
ما جرى خالل الحوار من طرف العميد صادق
بلعيد واالستاذ امني محفوظ وبعض االفراد الذين
استعانوا بهم لصياغة تلك النسخة التي قالوا انها
صادرة عن جلسات الحوار والحقيقة هي غري
ذلك فقدموا للرئيس نسخة مشوهة عن جلسات
الحوار وتبويبا سيئا ملا دار داخله وحرشوا مفاهيم
دستورية مل نتناولها مام جعل الرئيس يرتك تلك
النسخة جانبا واالنطالق من ورقة بيضاء باستثناء
بعض االفكار التي هي له ونعرفها وما وصله من
صدى تلك االجتامعات او بعض االحزاب التي
ارسلت مقرتحاتها املكتوبة اىل العميد بلعيد وكذلك
لرئاسة الجمهورية.
نحن مل نتناول النسخة التي قدمها الصادق
بلعيد ومل نناقش التبويب الوارد بها واال لكنا عارضنا
ذلك .الرئيس وجد إذن هذا الكم من املقرتحات
املختلفة فاختار منها وأوردها داخل الدستور يف
فصول تنتمي إىل أبواب مختلفة ،مثال نجد يف باب
السلطة الترشيعية عىل املجلس الوطني للجهات
واألقاليم ويف مجال املبادئ العامة التنصيص عىل
ملكية الرثوة الوطنية للشعب وتحميل الدولة
مسؤولية تثبيتها وتوزيعها بانصاف بني الجميع.
ونجد يف مجال االرسة الرعاية لالطفال وما يجب
عىل العائلة ونجد التشغيل كواجب محمول عىل
الدولة اي ان االفكار منترشة وغري مخصصة يف باب
واحد فقط.
* ملاذا مل يتفاعل الرئيس سعيد مع املآخذ التي
وجهت لتجميعه كل السلطات دون مراقبة وال
محاسبة ال قبلية وال بعدية؟
ـ السؤال يحتاج إلجابة أوىل كوين ال أدافع
عن اسلوب الرئيس وطاملا عربت عن انتقادي لهذا
االسلوب رصاحة من ذلك متنيت ان الذي وقع
خالل شهر جوان كان من االفضل ان يكون يف بداية

جانفي املايض حتى يكون لنا متسعا من الوقت
الختيار االفكار االصلية.
واالجابة الثانية القول ان الرئيس جمع كل
السلطات بني يديه هي كلمة حق يراد بها باطل الن
الرئيس سعيد لن يكون الرئيس االبدي الن املرشوع
يحدد عدد الدورات الرئاسية كذلك الرئيس منزعج
مثل هموم الشعب من فرض السلطة التي كانت
قامئة وأراد ان يرأس سلطة تنفيذية قوية الننا يف
حاجة إىل سلطة تنفيذية عىل املبادرة وقادرة عىل
تنفيذ سياستها حتى تضمن االستقرار وتعيد تنشيط
االقتصاد ورأب التصدع االجتامعي وهذا ال ينجز اال
يف ظل سلطة تنفيذية قوية وناجعة.
واذا كان هناك مبالغات أوقفتنا عليها املامرسة
فبامكاننا تعديل ذلك وتحسينه الحقا.
* هناك تخوفات من تنفيذ ولو عىل مراحل
للنظام القاعدي من خالل املجلس الوطني للجهات
واالقاليم فيام ترد عىل ذلك؟
ـ عندما نرشت النسخة يف  30جوان ووجد
املتابعون ان هناك غياب ملا ينص عىل طريقة
انتخاب النواب ذهبوا اىل ان الرئيس ذهب يف تنفيذ
برنامجه القاعدي لكن التحسني الذي ادخله يوم
 8جويلية دحض هذه الفكرة وإىل االبد فالنواب
سينتخبون بطريقة حرة ومبارشة واالمر ينسحب
عىل مجلس الجهات واالقاليم وال ننىس ان هناك
تنصيص يف دستور  2014عىل انتخاب مجلس
الجهات واالقاليم عىل درجتني فلامذا مل يكن هناك
نفس االحتجاج الذي كان عىل ما ورد بدستور 2022
كام اعتقد ان اهمية املجلس تكمن يف شكل هذه
االقاليم بحسب ما اقرتحناه يف جلسات الحوار ان
تكون كلها مفتوحة باتجاه البحر وغربا عىل الحدود
الجزائرية حتى يكون لكل اقليم ميناء ومطار وبنية
تحتية وبرنامج تنموي خصويص.
* لكن اغلب املحليلني يرون ان هذا املجلس

سيحرك النعرات الجهوية والعروشية؟
ـ بالعكس نحن اذا تابعنا التوزيع القبيل نجد
ان هذا التوزيع متثّل يف كيانات مغلقة يف حني اننا
طرحنا اقاليم مفتوحة اي ال يضم اي اقليم عرش او
قبيلة واحدة وستجد كل سكّان الجهات يدافعون
عن تنمية الجهات االخرى لرتابطها مع بعضها.
* إىل ما تُرجع ترشذم االطراف التي ساندت 25
جويلية بعد نرش مرشوع الدستور؟
ـ يف اعتقادي السؤال غري دقيق الن االغلبية
الساحقة بقيت منسجمة وموحدة للتصويت بنعم
لفائدة املرشوع .رمبا البعض يف ائتالف صمود اختار
ومنذ البداية املرتددة ما بني قرارات  25جويلية و22
سبتمرب وكذلك القبول بالحوار وعدم املشاركة فيه
وكام عرفت هذه املجموعة اضافة باطراف اخرى
مساندة لهذا املسار.
* أال ترى أن البعض اختار املساندة فقط لقطع
الطريق أمام عودة منظومة ما قبل  25جويلية؟
ـ لنفرتض ان هذا االمر صحيح فإن سقوط
االستفتاءسيؤدي إىل عودة منظومة الفساد واملافيا
وكلنا متفقون عىل ذلك مبا فيهم الرافضون ملسار
 25جويلية او استمرار حالة االستثناء كام هو االن
و تسيري البالد باالوامر واملراسيم هذا بني االحتاملني
يفرضان عىل كل وطني وكل محب لتونس ان يشارك
يوم االستفتاء ويصوت بنعم رغم ان ما يحركنا ليس
هذا فقط وامنا نحن انخرطنا منذ البداية يف هذا
متش السيد الرئيس والبطء
املسار وعتبنا فقط عىل يّ
يف االنجاز.
* إىل أي مدى ستظل االطراف املساندة عىل
مواقفها بعد االستفتاء واصطدامها بالواقع عند
تطبيقه؟
ـ كل من انخرط يف املرشوع من اجل مصلحة
شخصية أو فئوية سريتد عن موقفه اذا مل تتحقق
هذه املصلحة وكل من راهن عىل خروج بالدنا من
االزمة متعددة الجوانب وكل من آمن بأن تونس
والتونسيون جديرون مبا هو أفضل سنظل نناظل
من أجل ذلك االفضل وسننجزه.
* هل تعتقد انه سيكون لالحزاب دورا فاعال
حتى ينجز ما أرشت إليه؟
ـ دور االحزاب يبقى مهماّ ونجاحها من عدمه
مرتبط بربامجها ورؤيتها وصدقها مع الشعب وهذه
تجربة تاريخية ال تهم تونس فقط بل العامل برمته.
االحزاب سيبقى لها دورها داخل مجلس نواب
الشعب والجهات واالقاليم وداخل الجهاز التنفيذي
من خالل كوادرها باالدارة وباقي املؤسسات.
* هل ستتشكّل جبهة من االحزاب الداعمة
لـ 25جويلية للمشاركة يف االنتخابات القادمة؟
ـ نحن طرحنا العمل املشرتك حتى قبل
االنتخابات القادمة يف انخراطها داخل مرشوع 25
جويلية والتقينا مع ستة احزاب اخرى واصدرنا
العديد من البيانات ووجدنا العديد من املواقف
وطرحنا االرتقاء بذلك التنسيق ومحتواه وسيظل
موقفنا ثابت قد يكون سابق ألوانه لكن هي
دعوة لهذه االحزاب وغريها للتقدم مو ّحدين يف
االنتخابات القادمة.
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متفرقات

اإلسالم السّياسيّ من غول إىل شمّاعة
* الطايع الهراغي
(غسـان كنفانـي).
«إنّنا نز ّور العامل يك نفهمه ،يا للتّعاسة»ّ .
«الفرق بني الغباء والعبقريّة هو أ ّن العبقريّة لها حدود»( .البيـرت
انشاتيـن)
«ال يوجد خطيئة عدا الغباء»( .أوسكــار وايلــد)
سمي
ال ّنهضة يف تونس حاملة لواء اإلسالم ّ
السيا ّ
يس ،املمثّل ال ّر ّ
للحركات التي تغتصب اإلسالم وتحتكره مرجع ّية لها ،هي عد ّو
وقومي .تعبرية طبقية لليمني .وككلّ التّ ّيارات
ووطني
طبقي
ّ
ّ
ّ
يس معضلة املعضالت يف الحكم وجائحة
ال ّدينيّة ميثّل اإلسالم ّ
السيا ّ
الجوائح يف املعارضة .ولك ّن ال ّنهضة – ومثيالتها يف باقي األقطار
العرب ّية مل تكن ولن تكون التّعبرية الوحيدة لليمني.
ملعون ومد ّمر هو التّفكري القارص الذي يتّكئ عىل االختزال من
باب التّهوين من فداحة اإلشكال وحجب كربى املعضالت ليبدو
املصاب أقلّ وقعا وامله ّمة يف املتناول .ال ّنخبة العربيّة -ومثيلتها
التّونس ّية تخصيصا -مولعة بتعليق شماّ عة اإلخفاقات عىل جهة
بعينها :الحركات اإلسالم ّية التي تتّهمها عديد األطراف بأنّها جسم
غريب زرعه الغرب االمربيّايل يف إطار مؤامرة ملحاربة حركات
التّح ّرر واليسار واملجموعات التّق ّدميّة وال ّدميقراطيّة.
يس تح ّول إىل دفاع عن
و ْهم محاربتها كخطر وحيد وعد ّو رئي ّ
أنظمة وحكومات هي بديلها البائس .وكثريا ما أبرمت تحالفات
وزيجات مع التّيّارات ال ّدينيّة لرتويض شعوبها وتخديرها وتحريف
وعيها.
فمن رحم إخفاقات هذه األنظمة وسعيها املحموم إىل تأبيد نظام
مجتمعي
االستغالل وإعادة إنتاج أمناط حكم وتسيري وتص ّور
ّ
مغرتب يف ال ّزمان ويف املكان بشكل هجني تفصله عن حاجيات
العرص مسافات ضوئيّة .أمناط مل تعد صالحة لغري التّرسيح ملا
السياس ّية واالجتامع ّية
راكمته من موجبات تصحري أوجه الحياة ّ
والفكريّة ،من رحم هذه اإلخفاقات انتعشت الحركات اإلخوان ّية.
يس وآلفاق الفعل فيه
ومن االختزال بقصد أو بغباء للمشهد ّ
السيا ّ
يف ثنائيّة كارثيّة قاتلة ومميتة :تضخيم بعبع النهضة لخلق سيناريو
منطي تحكمه ثنائية تلغي ما سواها ،إ ّما قبول هيمنة اإلخوان
ّ
للسلطة
يا
الس
املشهد
عىل
يس والفكر ّي والثقا ّيف أو ال ّرضا بالتّذيّل ّ
ّ
ّ
الحاكمة والخضوع لشطحاتها لص ّد تصلّب عود املنظومة اإلخوانيّة.
بني هذين االختيارين البائسني انساقت ال ّنخبة املرضبة عن التّفكري
بطواع ّية وتذلّل إىل سياسة التّربير وال ّدفاع عن شناعات أنظمة
الحكم وتسويقها كبديل يتيم ومخرج أحاد ّي من أخطبوط غول
اإلخوان.
ال ّنخب التي تح ّول نظاما استبداديّا استغالليّا مرتبطا عضويّا
وطني
عاملي إىل نظام ّ
وبجالفة وبالتّرصيح ال بالتّلميح بنظام نهب ّ
تقوده سلطة وطن ّية ال يجد البعض حرجا يف تأمينها عىل الثّورة،
هذه ال ّنخب تسحل م ّربرات وجودها ،تخون شعوبها ،تح ّط من
شأنها وتصبح عالة عىل التّاريخ وعىل املجتمع وعىل الفكر.
الوعـي الشّقيّ
الوعي املصلوب عىل قفاه يقود دوما إىل اعتناق الحلول البائسة
ويس ّوقها عىل أنّها عني الواقعيّة مبا هي تطليق للمجازفة ورفض
للمغامرات ّية وتباين مع التّط ّرف اليرساو ّي .فال خالص إالّ باالرمتاء يف
أحضان الحاكم الذي يق ّدم نفسه(وقد خال له الج ّو) وصفة سحريّة
لإلفالت من غول التّيّارات ال ّدينيّة .حتّى األنظمة التي اختزلت
سياساتها ومدار رصاعها يف احتكار الحكم باسم اإلسالم تقودها يف
بالسلطة للترّ بّع عىل العرش بعد
ذلك غريزة التّغطرس واالستئثار ّ
التّخلّص من الضرّ ائر وإذالله ّن تجد لها يف ربوعنا من يتف ّنن يف
استصدار فتاوى ملبايعة ممثّيل هذه األنظمة ،فتاوى بينّ التّاريخ
زيفها وفداحتها ودلّلت التّجارب عىل كارثيّتها .اكتوت ال ّنخب
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بنريانها دون االستفادة من دروسها.
اصطفّت نخبة»األ ّمة» -إالّ من رحم ربك -وراء العسكر ّي بن
عيل (سليل نظام بورقيبة) الذي أنقذ حزب ال ّدستور ودولة حزب
ال ّدستور من الترّ ّهل وأنقذ نظام بورقيبة من بورقيبة بتزويده مبا
الصلوح ّية.
يلزم من نفحة أوكسجني إلطالة عمر نظام بات عديم ّ
فكان أن ق ّدم نفسه عىل أنّه «صانع التّغيري» و«زين الشّ باب»
ومهندس «التّح ّول املبارك» متهيدا للشرّ وع يف استئصال الحركة
السياسيّة.
اإلسالميّة مبباركة من الحاملني بإخراج اإلخوان من الحلبة ّ
الوطني ،أ ّول
فامذا كانت ال ّنتيجة؟ أكرث من هائلة :تح ّول امليثاق
ّ
وطني ،وآل اجتثاث اإلسالم ّيني إىل
«فخـر» لنب عيل إىل نفاق ّ
ترويض للجميع أحزابا ومنظّامت وجمعيّات ونقابات .انتعش
يس الذي أرِيد تحجيمه باالتّكاء عىل املظلوميّة،
اإلسالم ّ
السيا ّ
السياس ّية ولو ِحقت املعارضة حتّى تلك التي لهجت
الحياة
تعلّبت
ّ
السابع من نوفمرب.
مبباهج ّ
يس
بعد التّسونامي التي أفرزته مفاجآت انتخابات املجلس التّأسي ّ
راهنت عديد األطراف عىل الباجي وحزبه نداء تونس (واالسم
منتقى بعناية= ال ّنجدة واإلنقاذ) الذي أوهمها بإقامة توازن يكبح
يس .فكان زواج املتعة
تغ ّول ال ّنهضة واحتاللها للمشهد ّ
السيا ّ
رسب إىل مفاصل ال ّدولة
اريخي الذي مكّن حزب الغ ّنويش من التّ ّ
التّ ّ
ورشايني اإلدارة .م ّرة أخرى تراهن ال ّنخب عىل الجياد الخارسة
وتقبل دور رجال املطايف.
هلّلت امللل وال ّنحل يف مبايعة غري مسبوقة وغري مرشوطة
قطيعي ال أعتقد أ ّن صاحب املبادرة الذي
للعصفور ال ّنادر وبوالء
ّ
السلط ترشيعيّها وتنفيذيّها
املؤسسات وج ّمع سائر ّ
عطّل كلّ ّ
وقضائ ّيها كان يحلم به .فقد اعتربت مجاميع الحشود لحظة25
جويلية لحظة فارقة ،صحوة جديدة ،استعادة ظافرة مظفّرة لـ
17ديسمري .واهتبلت ال ّنخب فأعلتها إىل مرتبة كربى الثّورات يف
تع ّد صارخ عىل التّاريخ وتالعب باملفاهيم واعتداء عىل الذّاكرة
اطي بقبول
بسحلها .فكان أن استبدلنا رفض انتصاب نظام تيوقر ّ
تنصيب حكم بوناباريتّ ال يفصله عن ال ّنهضة غري ال ّرغبة يف إقصائها
من الحكم ليحكم نيابة عنها باسم إسالم عىل طريقة سعيّد حيث
رصف باسم ال ّدين وتستأثر بتأويله وتوظيفه.
ال ّدولة تحتكر التّ ّ
ملعونة هي ال ّنخب التي تتو ّهم مقارعة املنظومات البائدة -سع ّيد
أحد أضالعها -بال ّدفاع عن نسختها الجنيسة باستامتة وعنجهية
وتباه .نسخة عفنة تقيّأتها من صلبها وبها رجمت من مل يتو ّرط
يف مبايعة ولىّ زمانها وباتت مع ّرة (يف وضعية الحال فضيحة).
من إبداعات نخبنا االهتداء إىل أ ّن عدم مبايعة قيس سع ّيد هو
بالتّعريف ارمتاء يف أحضان ال ّنهضة مبارشة أو مداورة -إن مل يكن
خيانة للثّورة أصال -ما مل يث ّمن شطحات الحاكم بأمره.
هذيان النّخبة وخروجها عن النّصّ
السياس ّية
زواج املتعة الذي طاملا رجمت به جملة من األطراف ّ
الباجي وح ّملته جريم إنقاذ ال ّنهضة ومتكينها من التّحكّم يف املشهد
يس تناسته ال ّنخبة قي تخمريتها وهذيانها بالقدرات الخارقة
ّ
السيا ّ
للمنقذ من الضّ الل عىل بناء الجمهوريّة والجديدة لينعم فيها أهل
املدينة الفاضلة.
يف عرف ال ّنخبة التّونسيّة ال يه ّم إطالقا هويّة ال ّدستور وفلسفته
واملبادئ التي يتّكئ عليها25 .جويلية هو قيس سعيّد واملسار هو
قيس سع ّيد وال ّدستور هو قيس سع ّيد .أليس مقرفا حقّا اإلسهال
الهذيا ّين كام يرتجمه سلوك إحدى ال ّنائبات؟ تتب ّنى دستور  30جوان
رص عىل خل ّوه من أيّة هنة لتسارع باإلشادة
دون أدىن تحفّظ وت ّ
بال ّدستور الثّاين باعتباره تجاوزا ملا علق بال ّدستور األ ّول من شوائب.
حاسة التّفكري لدى ال ّنخبة ترتجمه ال ّزوبعة التي أحدثها
انحباس ّ
قيس سع ّيد يف ما يرقى إىل مستوى ال ّزلزال .تسونامي ع ّرى عورة
حشود من اليساريّني وال ّدميقراطيّني .غزتهم التّوبة التي ستظلّ
تنتظر مدى اقتناع الشّ يخ ال ّرئيس بكونها توبة نصوحا.

زيارة الرئيس األمريكي
«جو بايدن» إىل فلسطني
* محمد بدران
تو ّجه الرئيس األمرييك «جو بايدن» إىل منطقة الرشق األوسط لزيارة الضفّة
الغربية من فلسطني بتاريخ  15/07/2022بعد زيارته الكيان الصهيوين الذي أعرب
عن تعزيز العالقة معه ودعمه عسكريا وماديا وسياسيا وضامن أمنه وسالمته ،فقد
استقبل من قبل القيادة الفلسطينية وجرى اجتامع ق ّمة بني القيادتني الفلسطينية
واألمريكية يف مق ّر الرئاسة الفلسطينية يف مدينة «بيت لحم» ،أعقبه مؤمتر صحفي
وليس بيان مشرتك كبيان القدس الذي جرى مع الجانب اإلرسائييل الذي ركّز عىل
ضامن وحامية وامن (إرسائيل) وهذا دليل عىل عدم جديّة أمريكا بأي التزام بحقوق
الشعب الفلسطيني وحلّ قضيته حالّ عادال استنادا إىل قرارات الرشعية الدولية .وقد
أوضح الرئيس الفلسطيني محمود ع ّباس من خالل كلمته يف املؤمتر الصحفي تطلعات
الشعب الفلسطيني لنيل حريته وإنهاء االحتالل وبناء ال ّدولة الفلسطينية املستقلة،
السالم يبدأ من فلسطني والقدس ،وذلك
وأكّد عىل الثوابت الوطنية الفلسطينية ،وأ ّن ّ
استنادا إىل قرارات الرشعية الدولية واالتفاقات املربمة مع (ارسائيل) واملبادرة العربية
والتي يجب تنفيذها وتطبيقها ،والعمل لوقف التمييز العنرصي وايقاف اإلجراءات
األحادية من جانب (إرسائيل) والقتل ،وهدم البيوت وترشيد السكان واالعتقاالت
ومصادرة األرايض وبناء املستوطنات ،لقد آن األوان أن تنتهي نكبة فلسطني التي مىض
عليها  74عاما ،وأن الفرصة مهيّئة اآلن إلقامة الدولة الفلسطينية إذا حزم املجتمع
الدويل أمره وألزم الكيان الصهيوين بإنهاء االحتالل وتنفيذ القرارات املتعلقة بالقضية
الفلسطينية وأن ال يبقى فوق القانون الدويل ودون مساءلة ومحاسبة عىل جرامئه وما
أكرثها ،وقد تحدث الرئيس األمرييك «بايدن» عن القضية الفلسطينية من وجهة نظر
إنسانية وليس من ضمن منطق سيايس والحزم إلنهاء االحتالل ،وأعرب عن تقديم
ست مؤسسات صح ّية يف القدس ،ومائتي مليون دوالر لدعم
مليون دوالر ملساعدة ِّ
وكالة األمم املتحدة لتشغيل وإعانة الالجئني الفلسطينيني ،وقال« :إن املوقف األمرييك
مل يتغري من مسألة حلّ القضية الفلسطينية والحل األمثل للشعبني إقامة الدولتني عىل
حدود عام  1967ويجب أن يعيش الشعب الفلسطيني بحرية وكرامة ،وإن كان إقامة
الدولة الفلسطينية بعيدة املنال اآلن نظرا إىل الظروف الدولية املعقدة ،ولكن سنعمل
مع السلطة الفلسطينية خطوة بخطوة وال نيأس لتحقيق إقامة الدولة الفلسطينية
املستقلة .ما قاله الرئيس األمرييك كالم جميل ورائع ،لكن السؤال :لقد مىض عىل
اتفاقية أوسلو التي أصبحت جثة هامدة والحوارات واللقاءات التي أرشف عىل معظمها
القادة األمريكيون نحو ثالثني عاما ،ومل ينل الشعب الفلسطيني جزءا من حقوقه بل
أخذ منه الكثري ،فأين كانت اإلدارة األمريكية وقيادتها التي ي ّدعي الرئيس األمرييك أن
أمريكيا مع حقوق الشعب الفلسطيني؟
فإذا كانت أمريكا صادقة وجادة عىل موقفها فلتعمل عىل إجبار (إرسائيل) العودة
إىل املفاوضات التي ستفيض إىل إقامة الدولة الفلسطينية املستقلة وتنفيذ القرارات
الدولية ،وان ال تبقى فوق القانون الدويل ،ووضع برنامج عمل زمني مح ّدد وآلية
للتنفيذ إلنهاء االحتالل وحلّ القضية الفلسطينية حال عادال.
ويبدو أن الرئيس األمرييك ال ميكن أن يتجاوز حدود موقف اإلدارة االمريكية التي
يحكمها اللويب الصهيوين العاملي ،كام أنه ال يختلف عن أسالفه القادة األمريكيني
ملواقفهم الداعمة إلرسائيل بدون حدود ولألسف الشديد بدال من أن تضغط اإلدارة
االمريكية عىل الكيان الصهيوين إلنهاء االحتالل ،تقوم بالضغط عىل السلطة الوطنية
الفلسطينية بقبول حلّ لصالح (إرسائيل) وقد أعلن الرئيس «بايدن» أنه يريد دمج
الدول العربية مع الرشاكة اإلرسائيلية ،وتوسيع إطار التطبيع معها بكلّ مقوماته .إن
هذه الزيارة مل تقدم شيئا ملموسا وال رؤية واضحة لحلّ القضية الفلسطينية وقد
تحدث الرئيس بايدن بكل وضوح عن ضامن أمن وسالمة (إرسائيل) ومل يتحدث عن
أمن وسالمة وحامية الشعب الفلسطيني من جرائم االحتالل ،كام أشار إىل مواجهة
التخصيب النووي اإليراين وإن اضطر إىل استعامل القوة ،وأنه أثناء زيارته إىل السعودية
سيطرح يف املباحثات إقامة تحالف اقليمي يض ّم إرسائيل وعددا من دول منطقة الرشق
األوسط ،وأكّد عىل توسيع التطبيع مع هذا الكيان.
إن هذه الزيارة مل مت ّر دون التنديد مبوقف اإلدارة األمريكية وتح ّيزها لصالح العدو
الصهيوين ،وقد أكدت الجامهري الفلسطينية ومظاهراتها الصاخبة يف األرايض املحتلة
والشتات أنها ض ّد اإلمالءات االمريكية لفرضها عىل الشعب الفلسطيني وقد دعت كل
رص الصفوف وتجسيد الوحدة
القوة الوطنية الفلسطينية ومنظامت املجتمع املدين ّ
الوطنية ملواجهة هذه التحديات وتفعيل املقاومة بكل أشكالها إلنهاء االحتالل بكل
مرتكزاته وتحرير األرض وبناء الدولة الفلسطينية املستقلّة وعاصمتها القدس مهام
كانت التضحيات واالستحقاقات حتى بالدماء.
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تشكيك يف النوايا ،حمالت تهجم واألخ الساملي كاتبا عاما جديدا
تحت شعار وحدة نضال ـ صمود انعقد املؤمتر
االنتخايب للجامعة العامة للقيمني والقيمني العامني
بعد ان كان تأجل يف وقت سابق بسبب عدم
االنتهاء من اعداد التقرير املايل مع مزيد التثبت
يف بعض الوثائق املحاسبتية حسب ما قاله االخ نور
الدين الطبويب يف كلمة االفتتاح ـ لك ّن انعقاد املؤمتر
يف ظروف عادية كانت سبقته حمالت منظمة عىل
صفحات املواقع االجتامعية ،اذ مل يسلم من االذى
اي طرف عىل حد قول االخ حفيظ حفيظ الذي
كان ترأس اشغال املؤمتر وقال يف كلمة االفتتاح
أنّه مل ينم جراء ما قرأه عىل هذه الصفحات من
تخوين ومن تهم ومن رفض ليرتأس هذا املؤمتر
الذي ميكن القول انه انعقد يف ظروف عادية جدا،
رغم ترشح  3قامئات لالنتخابات .لك ّن ميكن اعتبار مؤمتر جامعة
القيمني والقيمني العامني ناجحا بكل املقاييس مبا انّ االخ حفيظ
حفيظ منح الوقت الكايف للنواب ملناقشة وتقييم مرحلة عمل
املكتب املتخيل الذي تحمل املسؤولية يف  29ديسمرب 2017
وانهاها يف  14جويلية  2022وهو تاريخ عقد املؤمتر االنتخايب
الذي مل يخرج عن سياقه كمؤمتر يكون فيه التقييم س ّيدا لكل
املواقف وهي مواقف تباينت اذ هناك من رأى ان املكتب
املتخيل نجح يف مهامه بحكم تفعيل الرتقية االستثنائية لسنوات
 2017و 2018و 2019ومضاعفة منحة االرشاف للقيمني العامني
والرتفيع يف مقدار منحة القاعدة العددية والزمن املدريس وفتح
رتب جديدة (املسار العلمي واملسار املهني) للقيمني والقيمني
العامني كام أنّ هذه املرحلة شهدت محاولة جديدة تفكيك
وتهميش املنظومة الرتبوية زيادة عىل سنتني من الحرب عىل
جائحة كورونا.

نرش االمر الحكومي وما تضمنه
من مكاسب اجتامعية ومهنية
زيادة عىل التوقف امام الوقفة
االحتجاجية النضالية للقطاع يف
 6جانفي  2021مل تكن اشارة
ايجابية مبا ان هناك من املتدخلني
من قال انها أشياء جاءت متأخرة
يف عالقة باستحقاقات القطاع يف
عالقة بالواقع ومبا تريده وزارة
الرتبية.
* نحن فوق الشبهات
بلغت التدخالت  22متدخال ضمن تخصيص  5دقائق لكل
متدخل وهو وقت طويل عرفته التدخالت والنقاشات وهو ما
حدى برئيس املؤمتر االخ حفيظ حفيظ اىل التدخل بني اللحظة
واالخرى اما بالتوضيح او لتهدئة الخواطر أو ملنع التصوير ونقل
فعاليات املؤمتر إىل الخارج وقد تجىل ذلك خاصة حني رفض
املؤمترون التنازل لبعضهم البعض ،لحظة االعالن عن الرتشح
لتكوين مكتب املؤمتر اذ ت ّم رفض ان يكون لالخ حفيظ حفيظ
نائبي رئيس وهو ما جعله يكتفي بأن يلعب دوره دون مساعدة
الن قانون املنظمة ال يفرض ذلك اال ان االخ حفيظ حفيظ وحني
فهم ان قاعة املؤمتر «منقسمة» قال انه مل ينم ليال وظل ينتظر
انبالج فجر يوم الخميس ليغادر منزله يف اتجاه الحاممات ،وكله
امل ان يعرف اسباب التشكيك يف كونه لن يكون محايدا وهو
الذي ارشف عىل عديد املؤمترات وال احد سبق له ان شكك
يف نزاهته ومصداقيته وكذلك يف صدقه وصدقيته لوال سعي
بعضهم اىل تسييس املشهد النقايب.
وهنا قال االخ حفيظ حفيظ نحن نعمل كرجل واحد يف
االتحاد وال تهمنا االسامء ونحن فوق الشبهات ولن نصطف وراء
قامئة عىل حساب اخرى ومن يقول
عكس هذا عليه ان يثبت كالمه.
* ملفات ومتفرقات
يف باب النقاش العام والذي اثراه

كلامت افتتاح املؤمتر كانت مقتضبة جدا ،اذ ان الكل كان
خائفا من اي ردة فعل منتظرة لذلك سيطر الحذر عىل البدايات
التي كان البد لها من كلامت اعادة الثقة ولو ان التشنج الذي
سيطر عىل املواقف كان باديا منذ الوصول إىل نزل الهدى
بالحاممات الجنوبية ليكون مبالغا فيه بعد أن غذّته اشاعات
الفايسبوك ،اال ا ّن ما جاء يف كلمة االخ االمني العام نور الدين
الطبويب كان مطمئنا حني قال ان ال انحياز يف االتحاد إالّ ملن
يفرزه الصندوق وان ال احد عىل رأسه ريشة لننحاز له فكلنا
ابناء االتحاد ولنا جميعا حق االحرتام واالختالف لكن ان نغلّب
مصلحة هذا عىل ذاك فهذا لن يكون ابدا.
هذه الكلامت «املفتاح» كانت مهمة داخل قاعة كانت
تغيل كاملرجل دون اظهار للتفاصيل وللمواقف التي كانت
يف الصدور وللتأكيد عىل ا ّن االجواء كانت مغيمة فان املؤمتر
انطلق بـ  30دقيقة تأخري عن موعد انطالقه املحدد سلفا.
* واقع متغري واحداث متسارعة
تأكد من خالل متابعتنا للتفاصيل ولكواليس املؤمتر ا ّن
صدق مشاغل ابناء القطاع تكمن يف تغيري املكتب املتخيل
وتبني هذا من خالل الجلسات التي انتظمت يف
* املؤمترون اختاروا املكتب الجديد
كل االماكن مقابل اكتفاء عدد قليل من النواب
ميكن القول ا ّن النواب اختاروا قامئتهم بأن ارادوا
مبناقشة التقرير االديب الذي كان مقتضبا وال ندري
حقيقة ملاذا كان اعداده هكذا ـ مبا ان املكتب عدم التجديد لالخ جامل الهاين ومن معه وتلك هي
املتخيل اختار نرش تفاصيل االمر الحكومي عدد قوانني اللعبة االنتخابية مبا ان النواب منحوا ثقتهم
 490لسنة  2021املؤرخ يف  5جويلية  2021لكل من:
بولبابة الساملي (كاتبا عاما)كامل حسن،محمد
واملتعلق بتنقيح االمر عدد  2522لسنة 2013
املؤرخ يف  10جوان  2013واملتعلق بضبط النظام الجباهي،جامل الجاليص،إيناس بنفضل،الهادي الساملي،مختار
االسايس الخاص بسلك القيمني والقيمني العامني الحسني،رابح التلييل،رجاء رشادة (أعضاء)
التابعني لوزارة الرتبية.

 22متدخال كانت امللفات املطروحة تهم:
ـ النقص يف عدد القيمني بعد ايقاف االنتدابات
ـ عدم رصف أجور القيمني بعد عمليات االنتداب مبدة قد
تفوق  6أشهر
ـ عمليات تكوين القيمني يف مركز قربة تشوبها الكثري من
النقائص إذ من غري املعقول تكوين ورسكلة القيم والقيم العام
يف يوم ونصف!
ـ متت االشارة إىل كون هناك قيمني ظلوا دون ترقية ملدة
تجاوزت  7سنوات اذ البد من مراجعة الفصل ( 17النموذج
السيدة مربوكة من والية زغوان).
ـ يف والية جندوبة توجد مبيتات بال قيمني.
ـ وزارة الرتبية فتحت باب االنتداب الوقتي لعدد كبري من
القيمني لكنها ظلّت تلتجأ ملن هو من خارج املنظومة.
ـ حصلت اعفاءات غامضة يف ديوان الخدمات املدرسية.
ـ ت ّم التشكيك يف نيابة (حامم األنف) إالّ ان لجنة فحص
النيابات ورئيسها االخ رشف الدين الورفيل دحض ذلك مؤكدا
ان عدد املنخرطني يف القطاع هو يف حدود  10٫514ولذلك تم
االعتامد عىل نائب واحد عىل  136منخرطا ليكون عدد النيابات
يف حدود .109
* االجتهاد ،املهام والنتائج
توىل اعضاء املكتب املتخيل وعىل رأسهم االخ
جامل الهاين الرد عىل التدخالت والتي كان فيها
لخدمة القطاع كام مثة مداخالت أخرى كانت مبثابة
املزايدات االنتخابية الن الكل يعرف طبيعة العمل
النقايب إذ من غري املعقول ادماج  18طلبا ليتحققوا
جميعا فالقطاع عرف مراحل قوة واخرى اتسم فيها
االداء بالضعف وهذا طبيعي جدا يف كل عمل انساين
لكن االهم ان املكتب ج ّدد ما يريده القطاع ونجح يف
تحقيق مكتسبات خارج اطار الالئحة املهنية مستندا
يف ذلك عىل محارض الجلسات زيادة عىل العمل مبا
تتضمنه قوانني املنظمة من مشموالت ومهام.
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تحقيقات

في المغاربية لألثاث بجندوبة

صراع الشركاء ،سوء تسيري املتصرف القضائي والعمال بال أجور منذ سنة
عىل عني املكان طارق السعيدي  -صور كريم السعدي
يعيش عامل الرشكة املغاربية لألثاث بجندوبة وضعا اجتامعيا صعبا نتيجة عدم
رصف اجورهم منذ أكرث من سنة بعد ان توقفت الرشكة عن اإلنتاج بسبب
رصاع بني الورثة الرشكاء .وقد زاد الطني بلة سوء تسيري املترصف القضايئ وفق
العامل الذين يرابطون يف املصنع يف انتظار تنفيذ الوعود بالعودة اىل العمل.
ومتثل املغاربية لألثاث صورة حية لعبث رأس املال واستهتار بعض املستثمرين
املستعدين إلضاعة فرصة الربح عىل أنفسهم وعىل الجميع ألسباب خاصة ال
عالقة لها مبعاير ورشوط االستثامر الوطني.
تعود الحكاية اىل ان املصنع وقع احداثه منذ عقود كان يعمل بشكل جيد
وكان عالمة بارزة يف مجال صناعة األثاث وخاصة األثاث املكتبي وهو ما جعله
مزودا ألغلب الوزارات واملؤسسات العمومية .واضافة اىل توازنه االقتصادي
فإن املصنع كان ركيزة تنموية يف الجهة غري انه وبعد وفاة االب املؤسس
للمصنع حصل خالف بني
الورثة-الرشكاء واتهامات بالفساد استدعى الذهاب اىل املسار القضايئ ليتم
تعيني مترصف قضايئ عىل املصنع الذي بدأ يشكو من صعوبات مالية .وتشري
املعطيات اىل ان املترصف القضايئ مل ينجح بدوره يف انجاز مهمة انقاذ املصنع
وتسيريه مبا يضمن حقوق الجميع من عامل وورثة ومزودين وحرفاء وهو ما
زاد يف تعقيد األوضاع االمر الذي وصل حد قطع التيار الكهربايئ عىل املصنع يف
ذروة انجاز العامل لبعض الصفقات مع بعض املؤسسات العمومية والوزارات.
وقد أدى رصاع الرشكاء وعجز املترصف القضايئ عن إيجاد الحلول اىل تعقيد
الوضع ،خاصة أن البنوك تطالب بحقها ونتيجة لكل ذلك وجد العامل أنفسهم
ينتمون اىل مؤسسة ال ترصف لهم أجورا.
إن الزائر إىل املصنع يكتشف دون عناء انعدام رشوط الصحة والسالمة املهنية.
ويعمل العامل صيفا وشتاء يف مستودعات مسقفة بالزنك دون منافذ تهوئة
كافية .وال يوجد يف أي مستودع عمل أي مروحة او تكييف .وقد الحظ
مبعوث «الشعب» خالل زيارته للمصنع ارتفاع درجات الحرارة بشكل الفت
داخل املستودعات وهو ما يجعل ظروف العمل غري إنسانية .كام حدثنا
عدد من العامل العاملني يف وحدة املعادن والحديد ان املصنع يقوم بإنتاج
 1075كريس بدعائم وقوائم حديدية يتم قصها ولحامها يف املصنع .ويعتمد
العامل خالل عملية اللحام األوىل عىل آلة ال تضمن أي حامية من رشارات
النار الصادرة عن اللحام .ونتيجة لعدم توفر رشوط الصحة والسالمة املهنية
تعددت الحوادث الشغلية .وعرب العامل عن رفضهم لظروف العمل خاصة
أن الرشكة توقفت عن دفع مساهامت العمل يف الصناديق االجتامعية ويف
التأمني عىل املرض وهو ما يعني ان حصول
أي حادث شغيل ستكون له انعكاساته
الكارثية .وتحدث حارس املصنع عن غياب
أي ضامنات للسالمة مشريا اىل انه مضطر إىل
الحراسة يف الليل تحت جمح الظالم نظرا إىل
انقطاع النور الكهربايئ وهو ما ميثل تهديدا
حقيقيا يف حال حاول البعض رسقة املصنع
ودعا اىل رضورة التعجيل بإيجاد حلول نظرا
إىل أن حياته مهددة
رسالة الى قيس سعيد
عاي ّنا يف جندوبة وضعا اقتصاديا واجتامعيا ونفسيا صعبا لعامل ال ذنب لهم
ولكنهم اضطروا إىل تحمل تبعات رصاع رشكاء ال ناقة لهم فيه وال جمل .عند
التحدث الينا مل يتاملك عدد من العامل أنفسهم ومل يستطيعوا منع الغصة
من سد الحلق وهم يتحدثون عن عجزهم عن توفري الغذاء والدواء واللباس
لعائالتهم« .أربعة أعياد مرت ومل نستمتع بعيد واحد بجيوبنا الفارغة وديوننا
املرتاكمة لدى االهل واألصدقاء واملعارف» هكذا رصخ أحد العامل وهو
يحدثنا عن وضعهم بعد سنة دون اجر .وقال عدد من العامل انهم اضطروا
اىل بيع كل ما يتملكون من اثاث وتجهيزات منزلية من اجل توفري االكل بعد
ان ضاقت بهم السبل وأشار عدد آخر من العامل اىل البنوك التي انطلقت يف
مسار ٍ
تقاض ضدهم بعد أن عجزوا عن سداد أقساط القروض .وطالب عدد
من العامل بإيصال صوتهم للمسؤولني لوضع حد للمهزلة الحاصلة يف املصنع.
وكان أحد العامل الذي يُعيل زوجة وطفال مريضني مبرض عضال يتطلب الكثري
من الدواء أرص عىل نقل رسالة مبارشة اىل قيس سعيد رئيس الجمهورية
التونسية مطالبا إياه بالوقوف يف وجه من يخرقون القانون وينكلون بالشعب
وقد رأت أرسة «الشعب» أنه من األمانة اإليفاء بوعدها بإيصال الرسالة كام
ذكرها رغم اننا نرى ان الحل يف قضاء عادل ومنظومة قانونية عادلة تضع

الجميع عىل القدر نفسه من املساواة دون الحاجة اىل التدخل الدائم من
الرئيس إلصالحها.
صفقات مهدورة
وقد عاي ّنا عىل عني املكان بطلب من االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ان آالف
الكرايس والطاوالت قد بدأت مرحلة التصنيع غري انها توقفت بسبب انقطاع
التيار الكهربايئ نظرا إىل عدم خالص فواتري الرشكة التونسية للكهرباء والغاز.
وقد افادنا العامل ان املصنع انطلق فعال يف إنجاز صفقات لصالح عدد من
املؤسسات الجامعية منها جامعة القريوان
وجامعة قابس فضال عن سفارة احدى الدول
األوروبية .وقد وصلت عملية التصنيع إىل
املراحل النهائية غري أن انقطاع الكهرباء
أوقف كل يشء .ودعا العامل اىل تصوير
آالف الكرايس والطاوالت يف مراحل التصنيع
النهائية وهو ما يؤكد أن العامل واصلوا
العمل رغم عدم حصولهم عىل مستحقاتهم
منذ أكرث من سنة ،كام ينفي مزاعم املترصف
القضايئ بأن العامل ال يريدون العمل .وقال
العامل والنقابيون ان االمر ال يقف عند
تعطل صفقات بسبب اإلدارة ،بل إن املصنع قد يخرس صفقات كربى مع
حرفاء تقليديني ومن الوزن الثقيل مثل وزارة الرتبية ووزارة الصحة ووزارة
التعليم العايل نظرا إىل توقف النشاط بسبب عجز املترصف القضايئ عن
توفري املواد األولية .وتجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن املترصف القضايئ
طلب من العامل يف فيفري  2022العودة إىل العمل بنصف الطاقة (أي العمل
نصف شهر فقط خالل شهري مارس وافريل) مع وعدهم بأن يت ّم خالل شهري
ماي وجوان استعادة النشاط بكامل الطاقة وان يتم يف جويلية  2022خالص
كل مستحقاتهم من األجور واملنح املتخلدة بذمة املؤسسة منذ التوقف عن
النشاط نهائيا يف جويلية  .2021وقد ت ّم األمر بالفعل إذ قام العامل بالعمل
ملدة ثالثة عرش يوما يف الشهر الواحد لقاء نصف أجر (أقل من  300دينار
شهريا) غري أن املصنع عاد للتعرث من جديد بسبب عجز اإلدارة عن التسيري.
األجور أوال
قال الكاتب العام للنقابة األساسية للمغاربية لألثاث إنه يرفض رفضا قاطعا أي
حلّ ال يقوم عىل قاعدة خالص كافة املستحقات وكافة األجور واملنح املتأخرة
منذ أكرث من سنة .ورشح األخ الكاتب العام ان الحلول متوفرة ملن يريد

العمل واستعادة نشاط املصنع معتربا ان العامل مستعدون إلنجاح املصنع
واستعادة نسق اإلنتاج ولكن ذلك لن يكون اال بعد خالص األجور ودعا
املالكني واملترصف القضايئ وجميع األطراف اىل التعجيل بإيجاد حل نهايئ
عرب الرجوع اىل النشاط او عرب التفويت ومنح العامل حقوقهم كاملة .وعرب
العامل والطرف النقايب عن وصولهم اىل آخر مراحل االنتظار والصرب معتربين
ان التصعيد وارد من اجل اسرتجاع كافة الحقوق.
الحلول متوفرة واإلرادة غائبة
أكد األخ خالد العبيدي الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ان
اتهام الرشكاء لبعضهم البعض بالفساد والتقايض ومسار الرصاع بني الورثة
قد أدى اىل توقف نشاط الرشكة منذ جويلية  2021وهو ما جعل العامل
يعيشون أوضاعا صعبة .وقال ان كل التحركات والنضاالت مبا يف ذلك االعتصام
امام منزل املمثل القانوين للرشكة مل تفلح يف استعادة النشاط العادي للمصنع
وحصول العامل عىل حقوقهم .وأضاف رغم كل التحركات واالعتصامات كان
من املفرتض للمترصف القضايئ أن تكون له القدرة عىل إدارة املصنع والتمتع
بالخربة غري أن املترصف املعني من املحكمة مل تكن له رؤية واقترص دوره
عىل إعادة جدولة الديون مع احدى البنوك وهو ما مل ميثل حالّ للمصنع نظرا
إىل أن املصنع يحتاج اىل السيولة من أجل خالص الكهرباء وخالص املزودين
للحصول عىل املواد األولية .وقال إن هناك عديد الحلول املمكنة ومنها عىل
سبيل الذكر ورشح األخ الكاتب العام ان املترصف القضايئ الحايل انطلق يف
العمل يف فيفري  2022غري أنه مل يتمكن من تقديم أي تقدم يذكر .وأشار إىل
أن املطلب األول للعامل هو رضورة استبدال املترصف القضايئ الذي أثبت أنه
غري قادر عىل تسيري املصنع وإيجاد الحلول فضال عن عدم قدرته عىل التواصل
مع العامل وأشار األخ الكاتب العام اىل ان السلطة الجهوية ممثلة يف السيد
الوايل سعت إىل توفري السيولة الالزمة للمصنع من اجل متكني العامل من الحد
األدىن الرضوري غري ان البنك مل يستجب ألنه اكتشف أن املترصف القضايئ قد
فتح حسابا جديدا يف احدى البنوك األخرى .وطالب األخ الكاتب العام برضورة
التعجيل باستبدال املترصف القضايئ ووضع خطة انقاذ املصنع مشريا اىل ان
السلطة الجهوية والسيد وايل الجهة يساندون مطالب العامل يف العودة اىل
النشاط وقد التزموا بتقديم التسهيالت الرضورية لذلك يف حال توفر اإلرادة.
ويذكر أن االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة قام مبختلف االتصاالت املمكنة
من اجل متكني العامل من حلول لتخفيف وطأة الفقر الناتج عن غياب
األجور .ويف هذا الصدد تقدم االتحاد الجهوي للشغل بجندوبة مبطلب من
أجل متكني العامل من منحة وينتظر ان يكون تفاعل السلط الجهوية إيجابيا.
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بمناسبة االحتفال بالذكرى الخامسة والستين لعيد الجمهورية
تتق ّدم اإلدارة العا ّمة لرشكة البحرية لل ّتطوير واالستثامر بأح ّر التّهاين وأطيب التّم ّنيات لشعب تونس األ ّيب
والساعد راجية للجميع املزيد من الخري وال ّنامء ولتونس العزيزة كل التق ّدم واالزدهار.
ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ

تقسيم «درّة البحيرة»

تهيئة فريدة من نوعها ألسلوب حياة مم ّيز
ميثّل تقسيم د ّرة البحرية القسط األ ّول ملدينة متكاملة تسعى الشرّ كة من خالله اىل االرتقاء
باملشهد العمراين ملدينة تونس

• تقسيم د ّرة البحرية  56هكتارا من املساحة املعدة للتهيئة ويشمل  120مقسام متعددة االستعامالت والوظائف
• تقسيم معامري محكم ذو صبغة عمرانية خاصة مبعايري من الطراز الرفيع
• موقع جغرايف مركزي.
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الحوار النقابي

األخ عدنان بن صالح الكاتب العام لالتحاد الجهوي بأريانة:

* حوار :ناجح مبارك

هكذا ندعم االنتساب إىل املنظمة من يوم إىل آخر
ينكب األخ عدنان بن صالح منذ توليه الكتابة العامة لالتحاد
الجهوي للشغل بأريانة مبعية أعضاء املكتب التنفيذي الجديد
عىل معالجة القضايا اليومية واالشكاالت االجتامعية يف
املؤسسات االقتصادية .وقد وضع املكتب نصب أعينه مسألة
دعم االنتساب إىل املنظمة الشغيلة من خالل حمالت منظمة
ودورية يف عدة مناطق صناعية .ويتسلح عدنان بن صالح
الكاتب العام الجديد بخربة سنوات يف التسيري النقايب بوصفه
عضوا للمكتب التنفيذي منذ  2005وقد شغل خطة كاتب
بالنيابة منذ املؤمتر الوطني وصعود الكاتب العام السابق االخ
محمد الشايب اىل املكتب التنفيذي الوطني .املزيد من اآلراء
واملعطيات عن جهة اريانة يف هذا الحوار.

* كيف تقيم أجواء املؤمتر بعد أيام من انعقاده؟
 كانت األجواء ممتازة ومنعشة واملؤمتر دار يف مناخ طيبوتنافيس ودميقراطي .وهذا ما ملسناه من خالل التدخالت
املتميزة للنقابيني من مختلف القطاعات ووقفنا مرة اخرى عىل
اهمية التوافق والعمل الجامعي من اجل مصلحة النقابيني يف
الجهة ومصلحة منظورينا واملصلحة العامة للمنظمة الشغيلة،
يف هذا الظرف الحساس الذي متر به بالدنا .إن رص الصفوف
ودعم اللّحمة النقابية والوحدة والصمود واالستقاللية وهو
شعار املؤمتر من اولويات العمل املستقبيل باريانة.
* كيف تقيم نسبة التشبيب وما مدى حضور املرأة اآلن يف
املكتب التنفيذي الجهوي؟
 كانت نسبة التجديد يف حدود  % 50وحصة املرأة العاملةتطورت لنسجل حضور اربع نساء يف عضوية املكتب التنفيذي
الجهوي مبا يقارب التناصف بني الجنسني .اعتقد ان هذا الحضور
للشباب ولالصوات النقابيةالنسوية الجديدة ليس من باب امل ّنة
بل هو استحقاق وقد وجدنا ان املراة النقابية املناضلة كانت يف
الصفوف األمامية للدفاع عن استحقاقات املنظمة والجهة .وآخر
هذه املعارك التي رشفتنا املرأة النقابية بنضالها خالل إرضاب

نسبة التشبيب والتأنيث
بعد المؤتمر تالمس التناصف
 16جوان الفارط وقد بلغت املشاركة فيه بالجهة  % 97وذلك
بتجند نساء املنظمة وشبابها وشيبها.
* ما هي امللفات املطروحة عىل أعضاء املكتب التنفيذي
الجهوي خالل العهدة النيابية املقبلة ٬وماذا عن دعم االنتساب
إىل املنظمة؟
 لقد تعاهدنا بعد االنتخاب وانتهاء أشغال املؤمتر الدميقراطيعىل مواصلة العمل من اجل دفع االنتساب إىل املنظمة وذلك
من خالل حمالت دورية يف املناطق الصناعية وعملة وإطارات
القطاع الخاص ومواصلة حلحلة القضايا التنموية واالقتصادية
بجهة أريانة وحوارنا مفتوح مع السلط الجهوية .هي قضايا ال
تختلف عن القضايا الوطنية للمطالبة بالتنمية والعدالة الجبائية
وفتح آفاق التشغيل للشباب خريجي الجامعات والشباب
املعطل عن العمل ،هذا إىل جانب رضورة معالجة تدهور

املقدرة الرشائية للمواطن ال يف جهة أريانة فقط وهذه من
املطالب املستعجلة والتي قدمت فيها املنظمة وعىل املستوى
الوطني التصورات العملية.
* عدة منشآت عمومية ومؤسسات اقتصادية بالجهة مت ّر
بصعوبات وأهمها ال ّناقلة الوطنية «تونس الجوية» فأي خطة
إلصالحها ٬وما موقفكم من نوايا التفويت فيها؟
 مثة إجامع يف املكتب التنفيذي الجهوي عىل أهمية هذا املرفقالعمومي .النقابيون يف املؤسسة وقطاع النقل أدرى بالصعاب
التي تواجهها الناقلة الوطنية .لقد قدم االتحاد العام التونيس
للشغل وعىل املستوى الوطني التصورات العملية للحكومات
املتعاقبة بعد الثورة للنهوض بالناقلة الوطنية للخروج بها من
دائرة املديونية وإعادة هيكلتها مبا يخدم املناخ االجتامعي
ويحفظ حقوق عاملها واطاراتها.
وأقول إننا سنواصل التصدي لخطط التفويت يف هذه املؤسسة
االقتصادية الوطنية وال مجال الن يضع أي رشيك اسرتاتيجي
يده عىل الناقلة .هذه املؤسسة «ملك للشعب» ،ونحن ض ّد
الترسيح القرسي للعامل يف القطاع العمومي والقطاع الخاص
وعىل الجميع أن يعي ذلك فال تنازل عن حقوق العامل.
* مثة إشكاليات يف املؤسسات االقتصادية الخاصة بني سكرة
وقلعة االندلس ومعتمديات الوالية كيف يتتم معالجتها؟
 نحن نتابع الوضع النقايب وواقع العامل يف املؤسساتاالقتصادية املنتصبة يف املناطق االقتصادية ومبعتمديات الوالية
وأشكر هنا النقابات األساسية عىل دورها املتنامي يف حلحلة
املسائل العالقة يف كل مؤسسة واالتحاد الجهوي يقوم بدور
اإلسناد بالتحول للتفاوض مع أصحاب املؤسسات والسلط يف
الوالية عندما يقتيض األمر ذلك ولكن والية اريانة هي والية
خدمات باألساس ،وهذا ال يعني أننا ال نويل املشاكل النقابية يف
املؤسسات االقتصادية ما تتطلبه من عناية للدفاع عن حقوق
العامل ،ونحن عىل ذمة أكرث من  170نقابة أساسية بالجهة
ومتفرغون لخدمة منظورينا.
* عادت موجة الكورونا لترضب أهايل جهة أريانة وعاملها ولو

منشغلون بقضايا التنمية والتشغيل والوضع الصحي بالوالية

سنتصدى للتفويت وإدخال
الشريك االسرتاتيجي
يف الناقلة الوطنية تونس الجوية
أن األمر نسبي باملقارنة بجهات أخرى أي دور لالتحاد الجهوي
يف الوقاية والتحسيس؟
 نحن مع سالمة العامل واالطارات يف املؤسسات االقتصاديةواالدارية بالجهة ،عىل أن تقدم السلط املسؤولة املعطيات
املح ّينة حول هذا الوباء الذي قىض عىل حياة أكرث من  25ألف
تونيس عدد منهم من العامل بالفكر والساعد وال ب ّد من توفري
مستلزمات الوقاية يف كل املؤسسات وتشجيع العامل عىل
استعاملها .ونطلب من اصحاب املؤسسات توفري ذلك ولكن
الوضع يف جهة اريانة «تحت السيطرة» عموما ونحن سنواصل
متابعة الوضع الصحي بالجهة وبالتنسيق مع الجهات املسؤولة.
* ماذا عن االستفتاء املقرر ليوم االحد  25جويلية عىل املستوى
الوطني ويف جهة أريانة وأي دور للعامل؟
 نحن منضبطون لقرارات الهيئة االدارية الوطنية بتاريخ 2جويلية  2022وقد جاء يف النقطة االخرية منه «تقرر ترك
حرية التصويت لفائدة الهياكل النقابية وكافة العامل بالفكر
والساعد» .وكانت املنظمة قد دعت من قبل إىل حوار وطني
غري جاهز النتائج.
* هل من كلمة أخرية؟
 نشكر جريدة الشعب الحارضة بيننا يف فضاء االتحاد الجهويونشكر صحافييها عىل دعمهم لإلعالم النقايب والتحسيس بحقوق
العامل ونضاالتهم وسنكون دامئا يف خدمة منظمتنا.

تهانينا

يتقدم األخ رضا التومي بأح ّر
التهاين إلبنته اآلنسة املتألقة غزالن
التومي مبناسبة نجاحها يف امتحان
الباكالوريا علوم تجريبية مبعهد
البستان بقليبية مبالحظة حسن
متمنيا لها مزيد النجاح والتألق
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بمناسبة الذكرى الخامسة والستين
إلعالن الجمهورية
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

تأمينات كتاما
Assurances CTAMA

بأح ّر التّهاين وأطيب التّم ّنيات لشعب تونس األ ّيب
الساعد
ولكلّ العاملني بالفكر و ّ
راجني للجميع املزيد من التق ّدم واالزدهار
ولتونس العزيزة كلّ الخري وال ّنامء
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تهنـئــة
بمناسبة الذكرى الخامسة والستين
إلعالن الجمهورية
يسعد الرئيس املدير العام

للشركة الوطنّية العقارّية للبالد التونسّية

يتقدموا بأحر التهاين
وجميع املوظفني واألعوان أن ّ
إىل كافة العاملني بالفكر والساعد وإىل جميع أبناء الشعب التونيس
متم ّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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وزير االقتصاد والتخطيط يلتقي املكتب
الجديد للنقابة األساسية للوزارة
التقى وزير االقتصاد سمري سعيّد املكتب الجديد للنقابة األساسية لوزارة االقتصاد والتخطيط .وكان اللقاء الذي حرضه عدد من
اإلطارات اإلدارية وعضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بتونس األخ وليد الجويني ،مناسبة تطرق خاللها األعضاء إىل جملة
من املواضيع واملشاغل من ذلك ،تفعيل االتفاقيات وخاصة منها املتعلق باملنحة الخصوصية ،فضال عن تحسني ظروف العمل واالرتقاء
يف السلّم الوظيفي وغريها.
وأعرب الوزير باملناسبة عن تهانيه للهيئة الجديدة وحرصه عىل التفاعل مع مختلف املشاغل التي تم التعرض لها ،مؤكدا عىل أهمية
الحوار بني اإلدارة والهيكل النقايب مبا يساعد عىل توفري مناخ سليم للعمل واإلنتاج خدمة للمصلحة الوطنية.
وبينّ الوزير يف هذا الصدد أن السبيل الوحيد لخروج البالد من الوضع االقتصادي الصعب الذي متر به ،هو العمل وتحسني اإلنتاجية
وخلق الرثوة حتى يتم توزيعها توزيعا عادال عىل الجميع ،مؤكدا عيل أهمية دور كافة اإلطارات واالعوان كل من موقعه يف تحسني
وتطوير األداء مبا يعزز إشعاع الوزارة ويرسخ دورها الحيوي يف تحقيق األهداف التنموية.

زيارة األخ
الشريف
الربيني
قامت االخت سهام بوستة رفقة االخ نجيب
السالمي بعيادة االخ رشيف الربيني كاتب
عام االتحاد الجهوي للشغل بتطاوين نرجو له
الشفاء والعافية .حمدا عىل السالمة.

املؤتمر العادي لالتحاد املحلي للشغل
باملحرس 
انعقد املؤمتر العادي لالتحاد
املحيل للشغل باملحرس بدار
االتحاد املحيل للشغل باملحرس
وذلك برئاسة األخ محمد عباس
الكاتب العام املساعد لالتحاد
الجهوي للشغل بصفاقس
وبإرشاف اللجنة الجهوية للنظام
الداخيل.
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أعوان الشركة التعاونية
املركزية للخدمات الفالحية
«الزراعات الكربى» يف إضرا 
ب
يدخل أعوان الرشكة التعاونية املركزية للخدمات الفالحية «الزراعات الكربى» يف
إرضاب كامل يوم الخميس  21جويلية  2022احتجاجا عىل مامطلة الطرف االداري
يف التفاعل االيجايب مع امللفات املهنية للعامل رغم تحيل الطرف النقايب باملسؤولية
وأ ّجل االرضاب يف مرتني متتاليتني.
وطالب الطرف النقايب من الطرف االداري تطبيق محرض االتفاق بتاريخ  17سبتمرب
 2020الذي رشعت االدارة يف تطبيقه يف مدة وجيزة بتسوية  74عامال وتراجعت يف
ما بع ُد.
كام متسك الطرف النقايب بتطبيق محرض الجلسة يف أجل أقصاه غرة سبتمرب 2022
وطالب بتسوية بقية االعوان املتعاقدين غري املذكورين بالقامئة املصاحبة ملحرض
الجلسة بتاريخ  17سبتمرب  2020وبتسوية وضعيتهم يف إطار لجنة مشرتكة بني
الطرفني االداري والنقايب يف أجل أقصاه غرة سبتمرب .2022

إضراب الشركة الجهوية
للنقل بنابل وجلسة قد
توفر صلحا
قال مصدر نقايب إن األطراف النقابية بالجهة ممثلة يف االتحاد الجهوي ونقابات
الرشكة وإدارة الرشكة الجهوية للنقل بنابل تلقت دعوة إىل جلسة صلحية مبق ّر الوالية
للبت يف إلغاء اإلرضاب من عدمه والتفاوض بشأن النقاط املرفوعة يف برقية اإلرضاب.
ّ
كام أفاد بأن الجامعة العامة للنقل ستوفد ممثال عنها لحضور هذه الجلسة.
وبالعودة إىل املطالب املرفوعة يف اإلرضاب املزمع تنفيذه يوم السبت  23جويلية
الجاري فهي تتمثل أساسا يف تطبيق وتنفيذ محارض الجلسات السابقة ،الدعوة إىل
إرساء مناخ اجتامعي سليم ،ترشيك الطرف النقايب يف كل ما يهم األعوان واإلطارات،
االستجابة الفورية ملطالب عقد جلسات مع اإلدارة العامة للرشكة لحل كل اإلشكاليات
العالقة.
كام طالبت النقابات بتمكني األعوان من مستحقاتهم املتخلدة بذمة الرشكة عىل غرار
الخدمات االجتامعية وزي الشغل ،إيقاف ما اعتربته األطراف النقابية تجاوزات اإلدارة
العامة يف حق األعوان واإلطارات.
ولإلشارة تع ّد الرشكة الجهوية للنقل بنابل من أه ّم املؤسسات ملا تقدمه من خدمات
بوالية يختلط بها السياحي بالفالحي بالصناعي.

بيان من االتحاد الجهوي
للشغل بقبلي
عمال مبخرجات الجلسة املنعقدة يف مقر الوالية بتاريخ  21جوان  2022والخاصة
بوضعية رشكة البستنة وبحضور السلط الجهوية ومدير الرشكة وممثلني عن االتحاد
الجهوي للشغل فاننا نطالب كل االطراف املتداخلة مبزيد العمل خاصة السعي يف
عقد جلسة عىل مستوى وزاري وبحضور الرشكات املنتصبة بالجهة ومؤسسة االنشطة
البرتولية وذلك للخروج بحلول جذرية ومتكني االعوان من حقوقهم عىل غرار باقي
الجهات مع تحديد سقف زمني ال يتجاوز العرشين من هذا الشهر ( 20جويلية
 )2022الصدار قرار رسمي ايجايب وبالتايل البناء والعمل عليه او انعدامه وبالتايل
استئناف التحركات االحتجاجية والتي ستطال عموم الوالية.
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اعالنات

مبناسبة الذكرى الخامسة والستني
إلعالن الجمهورية
يسعد الرئيس المدير العام
وجميع الموظفين وأعوان

البنك الربكة
بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد
وإىل جميع أبناء الشعب التونيس
متم ّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
عنوان بنك الربكة تونس  88شارع هادي شاكر  ،1002تونس
هاتف  - + 216 71 18 65 00 :الفاكس + 216 71 78 02 35 :
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صناعة السكر والخميرة في باجة:

إمكانيات تنموية هائلة أهدرها غياب اإلرادة السياسية
* طارق السعيدي  -صور كريم السعدي
ال يبدو أن مشكلة فقدان السكر يف تونس مرتبطة باإلنتاج الذي توفره
رشكة السكر بباجة إذ تنتج الرشكة نصف استهالك التونسيني رغم
النقائص واالشكاليات وتآكل العتاد والتجهيزات .هذا ما الحظه فريق
«الشعب» الذي تحول اىل عني املكان بباجة للوقوف عىل واقع رشكة
السكر حيث وجدنا اإلنتاج بكامل الطاقة ووجدنا الرشكة تحاول وسط
كل الصعوبات أن تقوم بدورها الوطني يف توفري مادة حساسة بفضل
جهد أبنائها ووقوفهم اىل جانبها.
يف بداية جولتنا بالجهة انتقلنا اىل االتحاد الجهوي للشغل بباجة للقاء
اإلخوة النقابيني ،وقد أكد األخ عبد الحميد الرشيف الكاتب العام
لالتحاد الجهوي للشغل بباجة عىل أهمية ان يعلم الرأي العام بواقع
االمر ونوه مببادرة قسم االعالم والنرش يف االتحاد العام التونيس للشغل
الساعية إىل نرش حقائق األمور يف الرشكات العمومية ويف الجهات حتى
يكون الرأي العام عىل بينة من كل االمور .وقال إن باجة مستهدفة
وال يريدون لها الخري ويتم تعطيل كل املشاريع التي تحاول االنتصاب
كام يسعون اىل رضب املشاريع القامئة بالجهة ومنها رشكة السكر بباجة
وانتقد األخ الكاتب العام السياسات املتبعة منذ  1999إذ عمد ديوان
التجارة اىل تحويل الرشكة من مصنع متكامل اىل وحدة لتكرير السكر
مقابل  200دينار للطن وأشار اىل أن املبلغ زهيد وال يكفي لتغطية
األجور واملساهامت االجتامعية وسعر الفيول ومختلف التزامات الرشكة
واعترب انه من الرضوري ان تت ّم مراجعة سياسة الحكومة مع رشكة السكر
بشكل خاص ومع الجهة بشكل عام .وقال األخ عبد الحميد الرشيف ان
الحكومات كانت تهدف اىل التفويت وقال إن االتحاد الجهوي وقف يف
مواجهة هذه املخططات منذ التسعينات إذ تصدى العامل ملحاوالت
التصفية األوىل .وقال األخ عبد الحميد ان وضع الرشكة اآلن صعب مؤكدا
عىل تدخل االتحاد الجهوي للشغل لحلّ عديد االشكاليات .ونوه يف هذا
االطار بدور االخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس
للشغل من اجل تسهيل عمل الرشكة وإيجاد الدعم له خاصة يف ما
يتعلق بالتسهيالت البنكية او يف مادة الفيول او غريها وأشار اىل أن الدور
امله ّم الذي لعبه األخ صالح الدين الساملي األمني العام املساعد املسؤول
عن قسم املنشآت والدواوين لدعم املؤسسة .وشدد يف هذا الصدد عىل
ان االتحاد بوصفه قوة خري يدعم املؤسسات العمومية ويبذل الجهد
لحاميتها من اإلفالس واالندثار كام يقع التخطيط لها.

مقترحات االتحاد جاهزة

وقال األخ الكاتب العام ان ظروف العمل والخوف عىل مستقبل الرشكة
جعل أجواء العمل مشحونة بالتوتر وهو ما يؤثر عىل األداء وقال إن

عىل الدولة إيجاد حلّ
جذري مشريا اىل أن
دراسات االتحاد جاهزة
ومقرتحاته متوفرة وقد
قدمها االتحاد الجهوي
لألخ أنور بن قدور األمني
العام املساعد املسؤول
عن قسم الدراسات.
ورشح األخ الكاتب العام
ان الرشكة ميكن ان تتحول
اىل قطب صناعي تنموي
يف الجهة يضم  25رشكة
فرعية تعمل كلها بإرشاف
الرشكة التونسية للسكر وقال إن هذا املرشوع قادر عىل دفع التشغيل
يف الجهة من ناحية وعىل استقرار الرشكة من أجل تأمني مادة السكر
من ناحية أخرى وقال ان االتحاد الجهوي ال يرى األمور من منظور
جهوي بل من منظور وطني ولذلك فنحن نتحدث عن الحوض السكري
الذي يض ّم باجة وجندوبة وبنزرت .وش ّدد األخ الكاتب العام عىل أنه
ميكن للحوض السكري ان يحقق االكتفاء الذايت للبالد من مادة السكر.
ولكن ذلك ال ميكن ان يتحقق إال من خالل تأهيل املؤسسة إذ ال ميكن
التعويل عىل مرجع حراري ( )chaudièreمنذ  .1963وبالتايل فإن الحل
مير عرب االستثامر والتجديد .وتحدث األخ عبد الحميد الرشيف عن توفر
كل إمكانيات اإلنتاج والتنمية يف الجهة رشط توفر اإلرادة السياسية
ورشح ان تونس قد عانت من استعامر جديد بعد االستقالل يتمثل يف
السياسات العمومية غري العادلة .وقال إن كل الحلول ممكنة رشط توفر
اإلرادة.

صناعة الخميرة مهددة

قال االخ عبد الحميد الرشيف ان ازمة رشكة السكر أثرت عىل رشكة انتاج
الخمرية إذ ان املشاكل للرشكتني انطلقت منذ  .1999ورشح أن سياسة
الدولة مع رشكة السكر بباجة أدى إىل وقف زراعة البرتاف (اللفت
السكري) وتحويل مصنع السكر اىل مجرد وحدة تكرير تحصل عىل املواد
الخام من ديوان التجارة وتقوم بعمليات التكرير مقابل  200ملم للكلغ
الواحد وقد ت ّم وقف انتاج مادة البرتاف متاما وبينّ األخ الكاتب العام
أن مصنع الخمرية بباجة كان يعول كثريا عىل مادة امليالص املستخرجة
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مبناسبة الذكرى الخامسة والستني
إلعالن الجمهورية
يتقدم رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة
والمدير العام وكافة إطارات وموظفي وأعوان

تعاونية التأمني للتعليم
بأحر التهاين إىل كافة العاملني بالفكر والساعد
وإىل جميع أبناء الشعب التونيس
متم ّنني لتونس مزيدا من االستقرار والنامء.
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من نبتة البرتاف وهي مادة يت ّم استخراجها خالل عملية انتاج السكر.
وقد نتج عن وقف انتاج البرتاف توقف إمداد مصنع الخمرية بتلك
املادة وهو ما ادخله يف سلسة من املشاكل .وقال األخ الكاتب العام ان
االتحاد الجهوي للشغل بباجة قام مبختلف املساعي املمكنة من اجل
مساندة املصنع ومنع إغالقه وذلك عرب التدخل لدى كافة السلط ورشح
ان ادرة املصنع طرقت كل األبواب من اجل الخروج بحلول ممكنة يف
املصنع لتتمكن أخريا من وجود حل غري أن لوبيّات نافذة عطلت االمر.
وقال األخ عبد الحميد الرشيف ان املصنع يتعرض اىل مؤامرة من طرف
وبي أن إدارة مصنع الخمرية بباجة متكنت من وضع
لوبيات تريد غلقه .نّ
ملف لدى البنك العاملي لنيل الدعم يف اطار إجراءات يقوم بها البنك
العاملي لدعم املؤسسات التي تشكو من صعوبات اقتصادية خاصة يف
البلدان النامية .وقد حصلت عىل موافقة مبدئية من البنك بالحصول
عىل دعم بقيمة  05مليون دينار ولكن االمر ما زال معطال منذ .2018
وش ّدد األخ الكاتب العام عىل أهمية تواصل نشاط املصنع باعتباره
ضامنة لتوفري مادة الخمرية وهي مادة حيوية ترتبط بإنتاج الخبز وقال
إن فقدان املادة يؤدي اىل تجويع التونسيني وخاصة الطبقات الهشة
حساسا بهذه الكيفية ما كان يجب ان يت ّم التفويت فيه
ورشح أن قطاعا ّ
لصالح األجانب حتى ال يكون األمن الغذايئ مرتبطا بإرادة مستثمرين
أجانب.

منافسة غير شريفة

رشح مدير املوارد البرشية بالرشكة التونسية للخمرية أن املصنع يشهد
صعوبات معقدة ومتعددة ومتنوعة نتيجة عدة عوامل أهمها نقص
مادة امليالص واملنافسة غري الرشيفة .ورشح ان الرشكة التونسية للخمرية
كانت يف وضع مستقر وتنتج  100باملائة من الطلب الوطني غري ان
نقص مادة امليالص من ناحية وإحداث مصنع جديد يف جهة مجاورة
قلب األمور بعد متكن أن هذا األخري بأساليب ملتوية من االستحواذ عىل
السوق والسيطرة عىل  95باملائة منه يف ظرف وجيز .ورشح أن ماليك
املصنع الجديد هم مستثمرون أوروبيون مكّنتهم الدولة من النشاط يف
قطاع اسرتاتيجي مثل قطاع الخمرية املرتبط ارتباطا وثيقا بالخبز وبعيش
التونسيني وهو امر ال يستقيم .وذكر أنه كان من األجدر عدم ترك املجال
للمستثمر األجنبي للتحكم يف إنتاج هذه املادة الحساسة واالسرتاتيجية.
وقال إن املنافسني الجدد اعتمدوا وسائل غري قانونية للحصول عىل حصة
كبرية من السوق وهي اآلن محل شكاية عدلية وشكاية لدى مجلس
املنافسة .وذكر محدثنا أن من املفارقات العجيبة هو ان املصنع املنافس
هو من يزودهم مبادة امليالص نظرا إىل احتكاره زراعة البرتاف .وتحدث
مدير املوارد البرشية بالرشكة التونسية للخمرية عن توقف النشاط
يف الواقع الحايل مشريا اىل أن الوضع معقّد وطالب برضورة تسهيل
حصول املصنع عىل الدعم من البنك العاملي مؤكدا عىل إمكانية الحل

إذا ما حصل املصنع عىل الدعم.
وخالل جولتنا يف الرشكة املذكورة
الحظنا الكثري من الصعوبات
والتعقيدات بد ًءا بالطريق
املؤدية إىل فضاء املصنع وصوال
إىل انقطاع املاء واضطرار
العامل إىل التوقف شبه الكيل
عن العمل مبا يه ّدد  80موطن
عمل باالندثار وليزيد تدهور
يف واقع التنمية املرتدي وهو ما
ال يجب أن يحصل .وقد علمنا
من مصادر مطلعة أن املصنع
يشتغل منذ عدة سنوات بدعم
ما ّيل من صاحبه الذي ينفق عليه من أرباح رشكات أخرى حتى ال ينهار
معوال عىل أن تساعد الدولة عىل إيجاد الحلول ويف مقدمتها الحصول
عىل منحة البنك العاملي واملقدرة بنحو  05مليون دينار.

الشركة تنتج بكامل طاقاتها

يف جولتنا يف رشكة السكر بباجة الحظنا وجود الشاحنات لنقل االطنان
وقد أكد لنا األخ رمزي الهواميل الكاتب العام للفرع الجامعي للسياحة
واملعاش والصناعات الغذائية ان املصنع ينتج بكافة طاقته وانه قادر
عىل انتاج حوايل  1870ألف طن سنويا وهو ما يغطي نصف حاجيات
السوق التونسية ورشح ان النصف الباقي من مشموالت ديوان التجارة.
وحول نقص مادة السكر يف األسواق قال األخ رمزي الهواميل ان الرشكة
تنتج لفائدة الديوان وهو من يقوم بعملية التوزيع ولذلك فإنه ال ميتلك
إجابة واضحة عىل نقص املادة يف السوق .كام تحدث األخ الكاتب
العام عن واقع الرشكة مشريا اىل ان نقص االستثامر قد أدى اىل تآكل
التجهيزات وهو ما يستوجب وقوف فريق «الشعب» عىل تقادم كل
املعدات لنكتشف ان آخر استثامر تم إحداثه يف الرشكة يتمثل يف مولد
كهربايئ وقع تركيزه منذ  20سنة (سنة  )2003وبذلك فإن عمل الرشكة
وقدرتها عىل اإلنتاج ميثل إنجازا يف ح ّد ذاته .وقال إن أهم عنرص إلنقاذ
املؤسسة وتطوير ادائها هو االستثامر من جديد يف التجهيزات واملعدات.
كام طالب الوزارة برضورة التعجيل يف حسم مسألة منحة التكرير التي
مل تحدد بع ُد .ورشح ان منحة التكرير تحدد كل سنة بعد نهاية النشاط
وفرس أن الرشكة تقدمت مبطلب لتحديد منحة التكرير لسنة 2020
ولكنها مل تحصل عليها اىل اآلن ويتم متويل نشاطاتها عرب التسبقة وهو
ما ال يفي بالحاجة وقال إن األخ رمزي الهواميل ان حصول الرشكة عىل
املنحة مه ّم جدا لتطوير وضعها املايل مبا ميكنها من التوازن املطلوب.

وضع اجتماعي

خالل الجولة يف املصنع الحظنا حامسة العامل ،وهم يتابعون عملية
اإلنتاج وتكرير السكر ويراقبون كل مرحلة بدقة ويأخذون العينات
لنقلها اىل املخرب الذي يتصدر بناء الرشكة وقد الحظنا حجم االنتامء
اىل املؤسسة وهم يعبؤون مادة السكر للشاحنات الرابضة داخل ساحة
املصنع ليبدو جل ّيا ان العامل والطرف النقايب يساهمون بالقسط األكرب
من استمرار ونجاح الرشكة .ومن ناحيته قال األخ زيدان مدين الكاتب
العام للنقابة األساسية لرشكة السكر بباجة ان الوضع االجتامعي للعمل
صعب نتيجة الصعوبات املالية للرشكة ورشح ان الرشكة مل تدفع
مساهامته يف التغطية االجتامعية مام حرمهم من العالج منذ ثالثيتني
كام مل تدفع املساهمة يف مؤسسة التأمني وبذلك فإن العامل مل يحصلوا
عىل تعويض املصاريف .وقال ان الرشكة هي من ساندت الدولة يف
مجهوداتها لتوفري مادة السكر باعتبارها املنتج الوحيد الذي كان ملجأ
التونسيني خالل ازمة السكر.
ودعا األخ الكاتب العام اىل رضورة إيجاد حلول عاجلة للرشكة التي
أصبحت مهددة باالفالس نتيجة تراكم الوضعية املالية وقال ان الرشكة
رمز تنموي يف جهة باجة وتشغّل  300عامل.
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محطات

الذكرى التاسعة الغتيال الشهيد الحاج محمد
الرباهمي  25جويلية  2013ـ  25جويلية 2022
برنامج احياء الذكرى التاسعة الغتيال الشهيد الحاج محمد الرباهمي
* يوم السبت  23جويلية 2022
املكان مدينة الثقافة الساعة ( )20٫00بقاعة مرسح الجهات
عرض فيديو قصري حول الشهيد
سهرة فنية يؤثثها:
الفنان السوري عبد الله مريش
ـ فرقة القدس للدبكة الفلسطينية
ـ فرقة أوالد املناجم
ـ وصالت من الشعر امللتزم
* االحد  24جويلية 2022
املكان :مدينة الثقافة الساعة ( )10٫00بقاعة املبدعني الشبان.
ـ ندوة فكرية يليها نقاش واسرتاحة قهوة املكان :شارع الحبيب بورقيبة
الساعة ()20٫00
ـ فرقة عيون الكالم

ـ مجموعة احباء الشيخ إمام
ـ وصالت من الشعر العامي امللتزم
* يوم االثنني  25جويلية 2022
زيارة مقربة الجالز لتالوة الفاتحة عىل روح الشهيد
الساعة الثامنة صباحا.)8٫00( :

ضغط النقابيين أفضى إلى نتائج ملموسة:

وزارة الثقافة تأذن بصرف مستحقات
املسرحيني بنسبة % 60
قال جامل العروي رئيس النقابة املستقلة ملهن
الفنون الدرامية للشعب ان االجتامع االخري الذي
جمع وزيرة الثقافة واملديرين العامني بالوزارة
مع االطراف النقابية ومنها النقابة االساسية ملهن
الفنون الدرامية والغرفة النقابية الوطنية ملنتجي
املرسح والفنون الدرامية التابعة لالتحاد التونيس
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قد افىض
اىل عدة نتائج ملموسة يف اطار سياسة الحوار
املفتوح عىل قاعدة االستجابة ملطالب الفنانني
واملنتجني والقطع مع التاخري يف رصف املستحقات
املالية العالقة.
بعد النظر من قبل املديرين العامني للاملية
والشؤون االدارية واملرسح والفنون الدرامية متت
االستجابة لعدد من املطالب التي وردت عىل
املصالح املعنية بوزارة الشؤون الثقافية والخاصة
بتأخر سداد منح العروض املرسحية املنجزة.
وبخصوص خالص العروض املرسحية ،اوضحت
مصالح الوزارة انه تم االذن بدفع املستحقات
بنسبة  60باملائة وهي بصدد التحويل البنيك،
كام أن باقي مستحقات الهياكل املحرتفة بعنوان
«اقتناء العروض املرسحية املحرتفة» فهي بصدد
التسوية وينتظر أن تصدر يف شأنها أذون بالدفع
وتُح ّول لفائدة مستحقيها يف غضون األيام القليلة
املقبلة.
شركات مطالبة بتسوية وضعياتها
الجبائية
تجدر اإلشارة إىل أنه تعذر رصف منح عروض عدد
من رشكات اإلنتاج املرسحي لعدم تسوية وضعيتها
الجبائية .وبالنسبة إىل رصف منح املساعدة عىل
اإلنتاج لسنة  ،2021فإن كل الهياكل التي أمضت

اتفاقياتها مع الوزارة تحصلت عىل القسط األول
املقدر بـ 60باملائة .أما الهياكل التي أنهت أعاملها
وت ّم عرض انتاجاتها وقبولها فقد تم االذن برصف
ال 40باملائة املتبقية من منحها وهي اآلن بصدد
التحويل البنيك.
وتجدر املالحظة اىل أنّه ت ّم رفع التجميد عىل
القسط الثاين بنسبة  25باملائة من االعتامدات
املرسمة من قبل مصالح وزارة املالية يوم 15
جويلية  2022وت ّم الرشوع يف إجراءات التعهد
والرصف الستكامل خالص عروض الثاليث الثاين
لسنة  2022وذلك حسب توضيحات الوزارة يف
بيانها االخري.
مراجعة مسارات آليات الدعم
رشعت الوزارة يف مراجعة مسار آليات الدعم
ومزيد حوكمتها عرب جملة من اإلجراءات من بينها
تركيز منصة إلكرتونية تعتمد عىل حجب الهوية
تكريسا للشفافية وتكافؤ الفرص.
كام انطلقت الوزارة يف عقد جلسات دورية بني
مصالح الوزارة وممثيل النقابات املرسحية قصد
تشخيص مشاكل القطاع ومعالجتها وفق مقاربة
تشاركية ،ويف هذا السياق تم التطرق اىل الوضعية
القانونية ملراكز الفنون الدارمية والركحية.
نحو إطار قانوني لمراكز الفنون
بادرت وزارة الشؤون الثقافية يف هذا الصدد بعد
التنسيق مع الهياكل الحكومية املختصة بإعداد
جملة من املقرتحات حول وضع إطار قانوين لهذه
املراكز التي ظلت إىل ح ّد اآلن دون نص قانوين
يضبط طرق تسيريها اإلداري واملايل ويضمن
حوكمتها .ويهم الوزارة التأكيد عىل أنه تم بتاريخ

 3جانفي  2022إحالة مرشوع مرسوم يتعلق
بالفنان واملهن الفنية ملصالح رئاسة الحكومة،
وهي بصدد تلقي ردود الوزارت يف شأن مرشوع
املرسوم.
وكانت النقابات املهنية قد اصدرت اول الشهر
بيانا دعت فيه الوزارة اىل االخذ بعني االعتبار
االوضاع االجتامعية واملهنية للفاعلني الثقافيني
من تقنيني وممثلني ومنتجني ممن ترضروا من
تأخر رصف مستحقات الترصف وتسيري املؤسسات
الفنية الخاصة.
* ناجح مبارك

تهنئة

حصلت البنت املجتهدة

مريم العوني

ابنة صديقنا
الشاعر واإلعالمي
شمس الدين
العوين عىل شهادة
املاجستري بتفوق
يف اختصاص
علوم الترصف
واالقتصاد باملعهد
العايل للترصف
بتونس جويلية  .2022ويرسنا تهنئته والعائلة
بهذا التألق لكرميته.
كام أنه وبهذه املناسبة تتقدم لها العائلة
واألصدقاء زمالء الدراسة بأح ّر التهاين متمنني
لها مزيد النتائج الحسنة والنجاحات يف مدارج
املعرفة والحياة .وعقبال الدكتوراه يا «مريومة».

بالتلميح والتصريح

التوجيه الجامعي
* لطفي املاكني
تتجه أنظار الحاصلني عىل الباكالوريا هذه االيام إىل
دورات التوجيه الجامعي والتي تبقى مرتبطة بدرجة
أوىل مبجموع النقاط املتحصل عليها والذي ال يستجيب
يف أحيان كثرية إىل طموح ورغبات الوافدين عىل
املؤسسات الجامعية مبختلف اختصاصاتها وهو ما قد
يتسبب يف احباطات لعدد غري قليل من الناجحني الجدد
يف الباكالوريا خاصة للذين تعوزهم االمكانيات املادية
التي متكنهم من االلتحاق بإحدى الجامعات الخاصة
التي توفر التكوين الجامعي الذي يريدون أو الهجرة
إىل أحد البلدان التي تعرف سنويا إلتحاق عدد هام
من الطلبة التونسيني ملواصلة الدراسة يف اختصاصات
معينة أساسا الطبية وشبه الطبية والهندسة بعد أن حال
مجموع النقاط بينهم وبني تلك االختصاصات.
ان ما تثريه سنويا دورات التوجيه الجامعي من
اشكاليات جديرة باالنتباه اليها النها مرتبطة برشيحة
عمرية تواقة لالفضل لها أمنيات ال تقبل بالخضوع
لنواميس ومقاييس حتى وان كانت علمية وساعية
لتطبيق مبدأ اإلنصاف عىل أساس مجموع النقاط الذي
بات حاجزا إن مل نقل عائقا بالنسبة الغلبية الحاصلني
عىل الباكالوريا النهم يطمحون إىل الحصول عىل توجيه
يلبي طموحاتهم بالدرجة األوىل الن املسار الدرايس قد
يخضع الكراهات مفروضة عىل الدارسني وبالتايل ليس
من العدل تحملهم لتبعاتها بل البد من منحهم فرص
التميز واالبداع وهو ما يطرح مراجعة لهذه املقاييس
وهذا ما يطالب به عدد كبري ان مل نقل غالبية الحاصلني
عىل الباكالوريا من ذلك االقتداء بالتجارب املقارنة التي
تفتح ابواب االلتحاق بكل الشعب عىل أساس التناظر
دون موانع مسبقة وان كان هذا التميش معتمد حاليا
يف منظومتنا الجامعية لكن يف شعب محدودة التي
يكون القبول النهايئ بها عىل أساس اختبارات تجرى
بني الراغبني يف االلتحاق بها وبالتايل يتمكن اصحاب
املواهب من فرصة حقيقية النجاز مسار أكادميي ين ّمي
ويؤطر مواهبهم بعيدا عن االقصاء والتهميش وعزل
الجامعة عن محيطها وتفاعلها االيجايب معه.
كذلك من املظاهر االخرى التي ميكن تجاهلها
اثناء كل عملية التوجيه الجامعي واملتمثلة يف تدخّل
العائل الضيقة والواسعة يف اقرتاح االختصاص الذي عىل
الطالب الجديد مواصلة دراسته الجامعية بل ان االمر
يصل إىل درجة الفرض واالجبار واملسألة شائعة ومعلومة
لدى الجميع اذ ترص عديد العائالت عىل أن ال يخرج
الناجح الجديد يف الباك عن تقاليد العائلة باختيار مهنة
مغايرة «للمتعارف عليه» بالنسبة لها اي انه الطالب
التخل عن أحالمه
الجديد عليه االنصياع لتلك التقاليد و يّ
وطموحاته وقبل ذلك امكانياته وقدراته وهذه مظاهر
خل عنها وتركهم للطلبة الجدد
عىل االولياء واملقربني التّ يّ
حرية االختيار والتعود عىل تحمل املسؤولية مع تقديم
كل املساعدة واملساندة املادية واملعنوية عىل أن تكون
الكلمة االخرية للناجح الجديد بعيدا عن اي وصاية وبأي
شكل كان حتى ال يجرب عىل مسلك جامعي مكره عليه
وبالتايل يكون الفشل يف انتظاره وهذا ما ال يجب ان
يغيب عن كل االولياء والعائالت.
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مهرجان الجم للموسيقى السمفونية

القطار يدهس «موزار»!
انطلقت االسبوع املايض فعاليات مهرجان الجم الدويل للموسيقي
السمفونية يف دورته الخامسة والثالثني ( )35بعد توقف ملوسمني نتيجة
الوباء.
حفل االفتتاح أرشفت عليه وزيرة الشؤون الثقافية التي تحدثت
عن كل يشء ومل تع ّرج عىل الصعوبات التي تصادف الهيئات املسرية بل
مل ِ
تعط أ ّي إشارة ىل ذلك رغم الجهود التي بذلت قبل انطالق الدورة
التي انطلقت بعرض افتتاحي أ ّمنه االوركسرت السمفوين التونيس بحضور
الوزيرة والذي التقينا إثره السيد رمزي جنيح رئيس جمعية مهرجان الجم
للموسيقى السمفونية ليحدثنا عن هذه الدورة ومحتواها وصعوباتها
والوسائل الكفيلة بدعمها والتي تنظم هذه السنة ـ بعد غياب موسمني
ـ تحت شعار «العودة اىل الج ّم»...
السيد جنيح تحدث بداية بل اعرتف بضعف االقبال عىل العرض
االول نتيجة عوامل عدة ومن بينها بل من اهمها غياب القطار الذي
يؤمن نقل رواد املهرجان من العاصمة والحاممات وسوسة عىل امتداد
كل الدورات املاضية مام يجعله الرافد االكرب للنجاح املادي والجامهريي.
هذا القطار تعطل هذه السنة دون أي مربر يذكر رغم الوعود التي
سبقت خالل التحضريات وهنا يأمل السيد رمزي جنيح يف ان التدارك
يف باقي العروض التي تعتمد أساسا عىل السياح االجانب باعتبار نوعية
العروض املربمجة وهي مثانية أولها كان عنوان العرض االفتتاحي االسبوع
املايض والذي أ ّمنه األوركسرت السمفوين التونيس بالتعاون مع مرسح
االوبرا بتونس يف حني خصص العرض الثاين لتكريم الوجه السمفوين
موركون والسينام االيطالية واملختص يف املوسيقى التصويرية ألهم
األعامل العاملية مبشاركة  Andreaو acta-jaz qartetاما عرض 28
جويلية فيحييه األوركسرت السمفوين التونيس مع كورال الجم ويليه عرض
حسان الدوس وأصدقائه.

* العروض الدولية

أولها سيكون مع املنوعة النمساوية مع شاكستو الجاز ٬يف حني
ستكون سهرة أوبريا فيي ّنا ( 6أوت) أما سهرة  10أوت فتؤمنها األوركسرتا
االيطالية ( )oida orchestim di Arezzoاما مسك الختام فسيكون مع
مجموعة رفالكتور األملانية باالشرتاك مع مجموعة تونس  88يف تكريم

املرأة يف عيدها ( 13أوت).

* استغاثة

هو عبارة عن نداء استغاثة ذاك الذي ختم به السيد رمزي جنيح
حواره معنا إذ عبرّ عن مخاوفه عىل مصري املهرجان يف ظل الصعوبات
املتواترة يف كل دورة واملادية منها بالخصوص وتكفي هنا االشارة اىل
التكاليف الباهظة لعروض بعض الفرق والكربى منها أوركسرتا فيي ّنا عىل
سبيل املثال الذي يض ّم أكرث من  40شخصا بني عازفني وفنانني وما يتطلبه
ذلك من مصاريف وتكاليف باهظة (النقل الجوي ،االقامة فضال عن
«الكايش»).

* بين الثقافة والسياحة

السيد جنيح وإن أثنى عىل مجهود وزاريت الثقافة والسياحة فإنه

المهرجان الدولي «أم الزين» جمّال

صابر الرباعي ولطفي بوشناق والزيارة
بجمل نجاحات
منذ ما قبل أزمة الوباء حقق مهرجان «أم الزين» اّ
كبرية من خالل عروض مه ّمة عىل غرار مارسال خليفة وأمينة فاخت
مهم يف الشكل
وغريهام مسجال بذلك ومن دورة اىل اخرى تطورا اّ
واملضمون مام بوأه مكانة بارزة وارتقت به اىل مصاف املهرجانات
الدولية مام ح ّمل الهيئات املتعاقبة مسؤولية جسيمة تجاه املتلقي الذي
ينشد وينتظر املزيد من كل دورة وجميعها مالحظات ابداها السيد
محمد الخرضاوي مدير املهرجان وكذلك الصديقة يرسى الخرضاوي
املكلفة باالعالم والتي اعرتفت بدور االعالميني يف وصول هذا املهرجان
اىل مصاف املهرجانات الدولية بعد أن كان ذا محليا.
السيد الخرضاوي رصح خالل الندوة الصحافية يوم السبت املايض
بأن التحضريات انطلقت منذ مدة طويلة وذلك من أجل توفري مساحة
زمنية متكن الهيئة من مراعاة كل االذواق مع االلتزام مبا تقتضيه الصفة
الدولية من اشرتاطات ادارية وابداعية ومن ثم يضيف السيد الخرضاوي
توجب اختيار ابرز ماهو معروض عىل الساحة اذ تم االختيار عىل عروض
تراءت جيدة عىل غرار عرض لطفي بوشناق الذي مل يرت ّدد ومل يساوم
يف الحضور يوم  8أوت دون اشرتاطات مسبقة او لهفة مادية حبا يف
جمل التي معها تاريخ وقبله فعل صابر الرباعي بان يكون عىل ذمة
اّ
جمل و«أم الزين» يوم  20جويلية اي يف سهرة االفتتاح والتي ستليها
اّ

باقي العروض إىل غاية  8أوت ومن اهمها عرض الزيارة لسامي اللجمي
والنوردو وصنفرا وبسام الحمراوي اىل جانب عرض نسايئ يوم  1أوت
استباقا لعيد املرأة يف انتظار تأكيد عرض مرتىض الذي أُ ِّجلَ اىل موعد
مل يحدد بع ُد.
* هوامش
تقدير كبري لجهود الصحافيني ومحاولة املزيد من االحاطة بهم
سواء عند االستقبال او اثر العروض وحتى قبلها بتوفري مكان الئق يوفر
الخدمة لالعالميني او املستجوبني من الفنانني عىل حد سواء.
ـ تحضري الربنامج اعتمد استشارات متعددة عىل مختلف وسائل
التواصل االجتامعي.
ـ قد يكون اول مهرجان يثني عىل دور الوزارة من جملة املهرجانات
التي زرناها
ـ سيارة  toyotaستوضع عىل جانب الركح يف انتظار السحب يف آخر
ايام املهرجان مع تذكريتْ سفر وإقامة لشخصني إىل اي وجهة يختارون.
ـ دور ثقافة رياضية لالطفال ( 3اصناف) من كامل تراب الجمهورية.
ـ االشرتاكات بني  120و80د لكل العروض (.)10
* حمدة الزبادي

طالب باملزيد من التنسيق والتعاون بني الوزارتني مضافا إليها وزارة
النقل باعتبارها مرتابطة لتأمني السياحة الثقافية والتي هي مدعوة إىل
الحفاظ عىل هذا الرافد امله ّم حتى للجانب االقتصادي للجهة وذلك
مبزيد دعمه لضامن إشعاع أكرب وطنيا وعامليا كام عاد السيد جنيح وأكد
عىل رضورة تدارك الوضع بتحريك رحالت القطار الخاص لتأمني تنقل
رواد املهرجان كام هي العادة منذ سنني.
املوقف ذاته عرب عنه املدير الفني للمهرجان واحد اعمدته التاريخية
السيد مربوك العيوين املدير الفني للمهرجان والذي عرب عن تفاؤله برد
ايجايب من السيدة الوزيرة خاصة عىل مستوى نقطتني رئيسيتني وهام
مزيد الدعم املادي وارجاع القطار الخاص اىل سكته حتى ال يُد َه َس
«بيتهوفن» و«موزار»!...
* حمدة الزبادي
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افتتاح الدورة  34للمهرجان الدولي بنابل

مهرجان المنستير الدولي

غابت الوزارة وشروط مجحفة لبوشناق وفاخت األمني النهدي يف
املوعد وعرض ملسرحية
«حومة العزايز»
مساء السبت املايض أفيئت
أرجاء قرص الرباط باملنستري احتفاء
بانطالق فعاليات الدورة  49ملهرجان
املنستري الدويل بحضور جامهري
متعطشة إىل مثل هذه املناسبات يف
ظل الركود الذي عرضه الحفل الثقايف
عىل امتداد سنتني كاملتني نتيجة
االزمة الوبائية..
وكان عرض االفتتاح الذي أ ّمنه
الفنان الشاب أحمد زيتون والذي
يحمل عنوان «ال ُق ّبة» صحبة فرقة
متميزة خري ما مهد للربمجة التي كانت محور الندوة الصحافية التي
عقدتها جمعية مهرجان املنتسري الدويل بأحد نزل الجهة وحرضها السيد
معز عباس رئيس جمعية املهرجان ومديره السيد يافت بن حميدة فضال
عن السيد شكري التلييل املندوب الجديد للثقافة...
هذه الندوة سلطت فيها االضواء عىل الربمجة التي كانت محور
تدخالت الصحافيني الذين عربوا عن تفهمهم لظروف االدارة والتي
اجتهدت يف اختيار املمكن واملتاح من العروض من جهة وعن استغرابهم
لبعض فقرات هذه الربمجة من جهة اخرى اذ يرون انها ال ترتقي يف
البعض من محطاتها إىل قيمة هذا املهرجان تاريخيا وابداعيا عىل غرار
عرض املزود وعروض الوان مان شو هذا الشكل الفني املمجوج كام
استنكر عديدون عودة كريم الغريب اىل ركح الرباط التاريخي رغم
اعرتافات غالبية الجمهور عماّ يقدمه.
اما عن باقي العروض فكانت مرتاوحة بني املرسح واملوسيقى
بأنواعها والعروض الفرجوية عىل غرار عرض بحور للفنان حاتم
الفرشييش والسهرة االندلسية املغربية للجوق املغاريب اىل جانب عرض
التخمرية ملراد باشا ـ واما عن العروض املوسيقية الكربى فقد سجلت
غيابها عدى وائل جسار وادهم مروان يف آخر سهرات الدورة...
* معقول...

* شمس الدين العوين

ويف رده عىل كل املالحظات مبا فيها املتشنجة منها اكد يافت بن
حميدة مدير هذه الدورة عىل ان السيد معز عباس رئيس جمعية
املهرجان وباقي اعضاء الهيئة مدركون للتواضع النسيبي لهذه الربمجة
متسائال ما الحيلة امام االوضاع التي تعرفها البالد عىل كل املستويات
الصحي منها واالقتصادي والسيايس وما لذلك من تأثري عيل الحقل
الثقايف الذي يعترب انعكاسا حقيقيا لهذه االوضاع التي مل يراعيها النجوم
واشباههم وكأنهم يعيشون خارج الكوكب عىل غرار نصيف زيتون
ولطفي بوشناق وامينة فاخت والتي تؤكد عرابينهم انهم من كوكب اخر
ويف حل من حق البؤساء يف لقمة ابداعية تطفئ جمر هذا الزمن الصعب
مام يضطر القامئني عىل هذا املهرجان وكل املهرجانات اىل االلتجاء مع
ما يتامىش مع املقدرات حتى ال ترسو بهم السفينة عىل شاطئ املحاكم
وبوابات السجون...
* غياب
رغم عراقة هذا املهرجان وتاريخيته فإن ليلة افتتاحه سجلت غيابا
كلّيا لوزارة الثقافة بكل مكوناتها عدى املندوب املعني منذ ايام والتي
من املفروض ان تتعامل بكل جدية مع واحد من اعرق املهرجانات بعد
قرطاج ومهرجان دوز[ ...نصف قرن] ولكن الله غالب.
* حمدة الزبادي

الدورة  36للمهرجان الوطني لألدباء الشبان بقليبية

اعرتاف بجميل الشاعر
الراحل نور الدين صمود

بحثا عن االستمرارية واالنتظام يف إقامة عرس األدب مبدينة بقليبية الساحرة ث ّم اعرتافا
بجميل خدمات ونضال مؤسس منارة األدب الشاعر الراحل نور الدين صمود ،وبالتعاون
مع جمعية منارة األدب بقليبية والتنسيق الف ّعال مع املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
بنابل وبلدية قليبية تشهد دار الثقافة «نور الدين صمود» بقليبية يف الفرتة املرتاوحة
بني 27و 30جويلية  2022انتظام الدورة 36من املهرجان الوطني األدباء الشبان تحت
عنوان« :األدب الذهني» حيث اجتهدت الهيئة القامئة عىل حظوظ املهرجان برئاسة
األستاذة سنية فرج الله املنسقة العامة للمهرجان ورئيسة جمعية منارة األدب لوضع
مالمح برنامج الدورة الجديدة لهذه التظاهرة الثقافية العريقة التي تتضمن جملة من
الفقرات املختلفة من ذلك الجلسات الفكرية يحارض خاللها جملة من النقاد واألساتذة
من اهل االختصاص ،ثم تبدأ فقرة املسابقات االدبية (شعر ،نقد ،قصة) وورشات للكتابة
املوجهة لهواة الكتابة من اليافعني والشباب يرشف عىل تأطريها شعراء وكتّاب ونقاد،
كام يحتضن فضاء دار الثقافة إقامة ورشات يف تقنيات كتابة القصة والشعر إىل جانب
انتظام أمسية شعرية تتخللها وصالت غنائية وموسيقية وفكٌرت هيئة املهرجان يف تأثيث بهو ورواق دار الثقافة املكان مبعرض للفنون التشكيلية
بإمضاء طلبة املعهد العايل للفنون الجميلة بنابل .علام أن املهرجان الذي ميت ّد عىل اربعة ايام كاملة ،يقرتح عىل ضيوفه واملشاركني فيه جملة من
العروض املرسحية واملوسيقية بحثا عن التن ّوع والرثاء ثم املراوحة بني اإلمتاع واإلبداع واملؤانسة .هذا وخ ُّصصت جوائز تحفيزية للفائزين يف مختلف
املسابقات للمشاركني فيها من هواة القلم والقرطاس.
* أبو يحيى

بحضور جمهور ويف ملهرجانه الصيفي الدويل انتظمت يف سهرة األحد
 17جويلية الجاري حفلة الفنان الطريب أحمد الرباعي وذلك ضمن
الدورة الجديدة لفعاليات مهرجان نابل الدويل وهي دورة متنوعة
العروض والسهرات وفق خصوصية عملت عليها هيئة االعداد
والتنظيم منذ سنوات ٬وبإعداد من جمعية التنشيط واملهرجانات بنابل
ومندوبية الشؤون الثقافية .وتنتظم الدورة  34للمهرجان بإدارة املبدع
منترص قاسم وخالل الفرتة من 17جويلية إىل  26أوت  2022حبث
يتابع جمهور السهرات ورواد التظاهرة الصيفية عروضا انطلقت بسهرة
يوم  15جويلية يف  Agacirqueوهو عرض مجاين ما قبل االفتتاح
بشارع الحبيب بورقيبة نابل ويوم 17جويلية تابع الجمهورالعرض
الفني للفنان أحمد الرباعي وتتواصل السهرات كالتايل :يوم  20جويلية
عرض فني للفنان جان جون ويوم  22جويلية عرض مرسحية القرهامنة
للممثل معز التومي ويوم 26جويلية :عرض القبة ..ويوم  29جويلية
عرض مرسحية  je le dis comme je le pense à50ansللممثل لطفي
العبديل ويوم  02أوت عرض مرسحية «أهوا» للممثل صابر  césarويوم
 04أوت عرض فني للفنان نوردوويوم ويوم  07أوت :عرض مرسحية
«رساق يف البلدية» من إنتاج جمعية التنشيط واملهرجانات بنابل ويوم
10أوت :عرض مرسحية «راس ورويس العرس الثاين» لفيصل الحضريي
ويرسى املناعي ويف سهرة يوم  13أوت :عرض الزيارة ويوم 16أوت:
عرض مرسحية «حومة العزايز» للمرسح الشاب بنابل ويوم  17أوت:
عرض مرسحية جعفور  version françaiseللممثل جعفر القاسمي
ويوم  19أوت :عرض مرسحية «تحفة» للممثل محمد عيل التونيس
ويوم  21أوت :عرض «فيزا» للممثل كريم الغريب ويوم 23أوت :عرض
مرسحية «الهربة» للممثل عزيز الجبايل وصوال اىل سهرة االختتام ليوم
26أوت مع عرض ملرسحية «منوت عليك» للممثل ملني النهدي .العروض
تتم بفضاء امللعب البلدي بنابل.
هي دورة العروض املتنوعة والسهرات الجامعة بني فنون شتى ملهرجان
له من التاريخ والعراقة الكثري حيث الوطن القبيل يف لياليه الصيفية بني
الفنون واإلبداع واإلمتاع واملؤانسة.
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المهرجان الدولى للفنون التشكيلية بسيدي بوسعيد

فنانون من العالم وأعمال فنية وجوائز وتكريمات
* شمس الدين العوين

سيدي بوسعيد ..املكان واملكانة حيث الفتية
والولع بالفنون والتلوين وقد سعوا جاهدين
للحلم ..الحلم هنا هو تحويل املكان اىل علبة
تلوين ..خالل أيام ثالثة ماضية من الجمعة
اىل األحد كان الفنانون التشكيليون من تونس
وبلدان عدة يعملون كل يف عوامله النجاز
األعامل وعرضها يف الشارع ومبقر البلدية
مبتحف سيدي بوسعيد وبرواق صالح الدين..
أعامل وابداعات وفنانون من دول هي تونس
والجزائر واملغرب ولبنان وإيطاليا وفرنسا
وإسبانيا وأملانيا روسيا وتايالندا ..حوايل  80من
الفنانني يف ألوان الفن املختلفة وذلك يف اطار
الدورة األوىل ملهرجان «أرض الفن» الدويل
 .. Land ARTالفنانة التشكيلية سناء البناين
مؤسسة الفعالية حدثتنا مشرية اىل «أهمية
الفن التشكييل واالبداع يف جمع شمل الفنانني
بعد جائحة الكورونا ولتأثيث الفضاء الجميل
يف سيدي بوسعيد من خالل تجارب وأعامل
متعددة .»..كام عربت الفنانة املشاركة من
تونس انصاف الغريب عن «سعاديت كربى
بالعمل الفني الذي أنجزته يف هذه التظاهرة
وقد التقيت عددا من الفنانني من بلدان
العامل والفن هنا يجمع الناس يف مكان ساحر

وأنيق عامليا وهوسيدي بوسعيد».
يف الفعالية عدد من األنشطة الفنية
والثقافية بارشاف بلدية سيدي بوسعيد
وتكريم املشاركني وتسليم «جائزة سيدي
بوسعيد الكربى للفنون» و»جائزة الفنان
العاملي» و»جائزة املسرية الفنية» و»جائزة
النقاد الدولية مبدينة سيدي بوسعيد»
و»شهادة الصداقة والتعاون» وشهادة الرشف
الدولية» ....فعالية مميزة أثرت البعد الجاميل
للمكان لتحوله اىل علبة تلوين .
الفنان املميز جامل شوقي املهداوي داعم
ومساهم يف هذه التظاهرة أشار اىل أهمية
املهرجان لتالقح التجارب وابراز جامل الفن يف
مكان جميل هوسيدي بوسعيد حيث اطالق
العنان للفنانني وخيالهم واقرتاحاتهم الجاملية
وأبرز قيمة الربنامج وأهمية مزيد دعم املبادرة
يف هذه الدورة األوىل حيث الفنان مبارشة مع
الجمهور وهويعمل لينجز عمله الفني ...ومن
جهته أشار الفنان حامدي بن نية اىل أهمية
هذا املهرجان كمبادرة ثقافية تستحق الدعم
واملساندة خاصة بعد سنوات الكورونا ليجتمع
الفنانون من جديد ..وقد كانت مساهمته
بعمل فني بعنوان «عسكر الباي» .الفنانة
املشاركة سنيا لخوة قدمت عمال فنيا عرب
عن جانب من تجربتها التشكيلية وعربت عن

أهمية املهرجان وتجارب الفنانني املتعددة
ودور الفن يف جمع رسامني من بلدان عديدة
ويف سيدي بوسعيد تحديدا ..الفنانة نرجس
مراد أشارت اىل قيمة املهرجان حيث قدمت
عددا من أعاملها الفنية مشرية اىل التقائها
بعديد التجارب التونسية واألجنبية يف سيدي
بوسعيد واىل اعدادها ملعرضها الشخيص قريبا.
الفنانة «سومة» الطرابليس كانت مشاركتها
متميزة من خالل أعامل فنية لتشري اىل دور
املهرجان يف تنوع التجارب وتواصلها ..الفنانة
التشكيلية ايزابيال قدمت عددا من األعامل
الفنية التي تربز جانبا من ابداعاتها التشكيلية
منوهة باملهرجان ومشاركتها فيه ..الفنانة
درة بن غفار عربت عن سعادتها باملشاركة يف
املهرجان وقدمت أعامال فنية مميزة جامليا
كام أبرزت الفنانة دنيا بن عصامن أهمية
التظاهرة وحضور عدد كبري من الفنانني مشرية
اىل دور الفن يف تالقح األفكار والتجارب وقد
عرضت عددا من لوحاتها الفنية التي أبرزت
موهبتها يف الرسم والتلوين ...هذه الدورة
التأسيسية األوىل للمهرجان كانت فعالية
عربت عن ترجامن جاميل من فنانني من العامل
تجاه منطقة سيدي بوسعيد من خالل االعامل
الفنية التشكيلية املتعددة.

ملتقى الشعر األندلسي

ورشة وجوائز لألطفال وندوة

* شمس الدين العوين

يف سياق عدد من فعالياتها وأنشطتها الثقافية اختتمت دار الثقافة
باملنيهلة وضمن فعاليات «األيام الشعرية بقلعة األندلس» وذلك
بارشاف املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ومن خالل برامج صندوق
التشجيع عىل االبداع األديب والفني .وقد تنوعت الفقرات بني الورشات
والشعر والندوة الفكرية واملوسيقى والجوائز والتكرميات حيث عملت
األستاذة مها قزمري املرشفة عىل نادي األدب واملطالعة ومعدة الربنامج
ومنسقته عىل نوعية الفعالية وانطالقا من جذورها املوريسكية وما
تحمله من وعي بأهمية األدب األندليس والشعر خاصة وما تركه من
تراث وتأثري يف الشعر العريب..
الورشة انتظمت بتنشيط من الكاتبة ايناس مفتاح حيث ساهمت
مجموعتان من األطفال واليافعني يف الفعالية من حيث االستفادة
بالتعرف عىل األدب األنليس ليكون بعد ذلك مجال للنقاش واألسئلة
كام ساهم يف الندوة والورشة األستاذ فتحي املدوري من خالل الحوار
وتنسيق عمل الورشة والندوة الفكرية باعتباره رئيس جمعية أحباء دار
الثقافة باملنيهلة التي تديرها األستاذة ربح العمريي وقد تابع التظاهرة
جمهور نوعي استمتع باملحارضة املقدمة عن األدب األندليس وخاصة
الشعر األندليس خصائصه وأغراضه وأقطابه ورموزه.
ميثل هذا امللتقى الشعري بطرحه للنقاش والحوار مسائل تتصل بالشعر
األندليس محطة مهمة متثل حيزا ثقافيا وأدبيا مخصوصا وذلك يف سياق
بقية الفعاليات املتصلة بعناوين الفنون والفكر والثقافة واالبداع.
وعربت األستاذة مها قزمري عن سعادتها بنجاح الفعالية مربزة أهمية

التنشئة لألطفال واليافعني عىل املعارف والفنون والرتاث ومن ذلك
الرتاث الشعري األندليس الرثي وشكرت كل من ساهم يف انجاح النشاط

الذي رأت أن يتحول اىل تظاهرة سنوية تذهب أكرث يف الدراسة والبحث
بشأن الثقافة األندلسية عموما.
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الحوار األدبي

الشاعر معز العكايشي لـ«الشعب»:

*حاوره :أبو جرير

تمّ غلق مقرات الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
يف الوقت الذي كنا ننتظر فيه تطويرَها وإعاد َة هيكلتها
حاصل عىل شهادة األستاذية يف القانون الخاص وشهادة ختم الدروس من املعهد األعىل للقضاء .ومستشار مقرر عام لنزاعات الدولة
التونسية توىل رئاسة املكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بجندوبة  2018-2016وهو يشغل حاليا خطة رئيس للفرع الجهوي
للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد بجندوبة .وناشط جمعيايت وحقوقي يف مجال العدالة االنتقالية .نرش شعره يف الصحف والدوريات
التونسية والعربية والدولية وحصل عىل عدة جوائز يف الشعر .وهو رئيس سابق للمهرجان الدويل لربيع اآلداب والفنون ببوسامل
وعضو اتحاد الك ّتاب التونسيني وعضو مؤسس لفرع تونس لنادي القلم العاملي  pen clubالذي يضم أغلب الحاصلني عىل جائزة
نوبل لآلداب من شتى أنحاء العامل.
أصدر  3مجموعات شعرية« :ليال تسقط األطياف غرقى» و«أعىل من املوت قليال» و«ألوان» وله مخطوطات عديدة تنتظر النرش يف
مجال الشعر والرواية وقصص األطفال.
شارك يف عدة مهرجانات عربية ودولية للشعر والفنون واآلداب آخرها مهرجان غرناطة الدويل للشعر بإسبانيا ( )2020وامللتقى
التونيس اإلسباين للشعر ،ومهرجان جرش للفنون باألردن سنة  2015وملتقى أمورس الدويل للثقافة والفنون باملغرب .2018
أنجِ زت حول تجربته الشعرية رسالة ماجستري بجامعة سكيكدة لآلداب  .2014أرشف عىل الصفحات األدبية بجريدة الجوهرة الفنية
من  1995إىل  1999وكان صحافيا مح ّررا فيها وله عدة مقاالت يف الصحف التونسية والعربية .وله عدة لقاءات إذاعية وتلفزية داخل
الوطن وخارجه .وحاصل عىل عدة جوائز وطنية وعربية ودولية يف الشعر آخرها جائزة مدينة كابستنغ الفرنسية للشعر الفرنكوفوين
أوت .2018
ناشط يف مجال الرتاث وعضو يف الهيئة االستشارية ملهرجان عبد الرحامن الكايف للشعر الشعبي ببوسامل .ساهم يف إنجاز ندوات فكرية
حول الرتاث وتاريخ جهة بوسامل وجندوبة بالتنسيق مع باحثني يف املجال.
شاعر ُمدرج ضمن عدة أنطولوجيات للشعر العاملي آخرها أنطولوجيا «شعراء من العامل» للمرتجم الفلسطيني منري مزيد والتي
تحتوي عىل قصائد لعدة شعراء من العامل مرتجمة إىل العربية واألنقليزية والرومانية ،وأنطولوجيا الشعراء الفرنكوفونيني الصادرة
بفرنسا .دخلنا تالفيف مسريته اإلبداعية .واملهنية فكان هذا الحوار...
* الشّ اعر معز العكاييش أنت شاعر ال تشبه إال سطوة القصيدة وال تشبه املدن
رسدا وسرية بل إنك رواية بتفاصيلها الوفرية .كيف تقدم نفسك للقراء؟
 مواطن تونيس مسكون بأرواح كثرية وتض ّج داخله الحياة بكل ما فيها...كاتب منذ بداية الثامنينات حيث بدأت أصابعي تعي خلطة الكلامت ونكهتها
ومتاعبها وآالمها وبدأت أعي معنى الخلق والتكوين وأغوص يف كنه األشياء وما
حويل وأرى ما ال يراه الناس .جربت الشعر واألقصوصة وانتهيت إىل الغرق يف
قلب القصيدة تفعلني وأفعلها تأتيني وآتيها تجرحني وأجرحها وننتهي خلقا
جديدا.
نشأت يف قرية بلطة يف الشامل الغريب التونيس وتحديدا يف منطقة العكايشية
التابعة لهنشري الشعاب الزرقاء ،وهي منطقة شاعرة بامتياز بشعابها وعيونها
وحقولها وجبالها وغاباتها ...ثم انتقلت يف سن التاسعة إىل مدينة بوسامل
وأكلتني عديد املدن بعدها وبقيت قريتي الصغرية مالذي الكبري عندي من
سواد اإلسفلت الذي غرقنا فيه.
وأنا أتجاوز الخمسني بثالث خطوات أدرك أنني مل أدرك القصيدة وسأظل يف
لهاث مستمر خلفها ...يف هذا العمر الذي نستوي فيه بهدوء األنبياء وصربهم
وحكمتهم أدرك أن رحلة التجريب ال تنتهي ولذة االكتشاف والخلق ال تضاهيها
لذة ...لذلك جربت كل أجراس الشعر وكرست األنساق ،وكتبت للطفل وجربت
األقصوصة وها أنا أرمتي كطفل مشاغب يف براري الرسد ودهشة الحيك.
* قبل الخوض يف رسد سريتك الشخصية .هل الكتابة عندك فعل سيايس أم فعل
إبداعي أم قلق وجودي بحثا عن مصابيح من ضوء إلشباع الذات؟
 الكتابة فعل مقاوم للموت ونهر كبري ال نقف له عىل وقفة قطّ ،تطلع منهرشبها األمزجة وفق ما يحتويها من قلق فتجد
أصوات كثرية وأضواء مختلفة تت ّ
ضالّتها فيه وتنتيش أملا ولذة وبهجة ...وهنا علينا أن نف ّرق بني الكتابة واإلبداع،
فالكتابة مبا هي فعل فيزيا ّيئ ميكن أن نعبرّ بها بشكل مبارش وف ّج عام هو
سيايس أو ديني أو تاريخي أو اقتصادي أو اجتامعي أو غريه ،وعموما هي
الشكل الذي يحتوي تعبرياتنا املختلفة عن كلّ ما يحيط بنا ويحمل حاجاتنا
ومواقفنا منه ...أما الكتابة مبا هي ف ّن وإبداع فإنها أعمق من كلّ ذلك وأعىل
باعتبارها تقوم عىل اإلدهاش واإلرباك ومالمسة األعامق واألحاسيس كأن يقول
الضير آ ٍه سيأيت الربيع ولن أراه بدل أن تقول أنا أعمى ...وبهذا املعنى يصبح
رّ
ما هو عاطفي وسيايس واجتامعي وديني وتاريخي وغريه أثرا يف الكتابة وليس
تعبرية مبارشة من تعبرياتها مبا يرتقي إىل مصاف الفن.
يف رأيي ليس من شواغل النص اإلبداعي ومهامته أي فعل توعوي أو اجتامعي
إصالحي فذاك شأن املصلحني والو ّعاظ وعلامء االجتامع ،أما الكاتب فله دون
ذلك شؤون تغنيه ،ومنذ والدته ينطلق النص يف الحياة ويلتقط منه الناس
ما يتامىش وأهوا َءهم وأمزجتهم ويخضعونه ملخابر التأويل ويستنتجون منه
ما يتقاطع غالبا مع ما هو لصيق بواقعهم وحياتهم سياسيا كان أو اجتامعيا
فالنص يكتسب أسباب وجوده واستمراره يف الحياة من
أو ثقافيا وغريهّ ...

قارئ مفرتض وليس بعينه يستشعر ق ّوة الزلزلة التي تتض ّمنها طبقاته اللغوية
النص من اإلفالت من رشط الزمن واالنطالق إىل ما
والتصويرية مام ميكّن ذلك ّ
هو أرحب ...وبهذا املعنى تصبح الكتابة فعال إبداعيا مقاوما للموت ومخرتقا
للزمن.
* يُقال إن الكتابة اإلبداعية وجهة نظر وموقف تتشكل مع تفاعل الذات

نعمل على تهيئة أسباب النجاح
لتظاهرة شعرية دولية هي
«أيّام بالريجيا الشّعرية»
بصفتها ذاتا مدركة ملعطيات واقعها؟
 مثلام قلت لك منذ قليل الكتابة فعل إبداعي تتقاطع فيه كتابات من سبقوناومواقفنا من كل ما حولنا ومن حولنا ،فنحن نكتب أصداء نصوص قرأناها
ونعرب من خاللها عن رؤيتنا للحياة بكلّ تفرعاتها ،ولكن بشكل فني وبعمق
شديد وبحدس الرايئ الذي يسترشف اآليت ...أما عن إدراك الواقع فإن الكاتب
كائن برشي مييش عىل قدمني ويتج ّول يف الشوارع واألسواق ويدرك واقعه وقد
ال يدركه أحيانا ،ولكن ذلك ليست له صلة رضورية بلحظة الكتابة ونشوء
النص ،إذ أن تلك اللّحظة موجعة جدا ومطلّة عىل مدارات رعب كثرية ومختلفة
ّ
مثلام عرب عن ذلك الناقد التونيس محمد لطفي اليوسفي ...هي لحظة مكاشفة
وخلق فريدة ال شأن لها بالشياطني الذين تحدث عنهم النقاد القدامى ،بل
يعرتيها الكثري من الهبل غري املعروف وتصاحبها آالم عميقة وحريق هائل ال
ميكن أن نستحرض لحظة نشوبه ما هو اجتامعي وشأن يومي يتعلق بغالء
األسعار ولهاث اإلنسان املستمر وراء الخبز ...تلك شؤون «العقالء» يكتبونها
برويّة وترتيب كبري ،أما الكاتب فتجد له صدى يف ما كتب من خالل دمعة يتيم
تتحسس الدمع عىل خدك وال تدرك كيف جرى.
أو أنّة موجوع تجعلك ّ
* األستاذ املستشار املقرر لنزاعات الدولة ،القايض الشاعر تحملت مسؤولية
رئيسا للمكتب الجهوي لهيئة الحقيقة والكرامة بجندوبة .كيف تق ّيم
مهمة ً
تلك التجربة؟
 نعم رغم كلّ ما حدث من تحريف ملسار العدالة االنتقالية ،فإنني أترشفبخوض التجربة وأنا الكاتب الذي ال يتأخر عن خوض املعارك الوطنية الكربى.
لألسف من خالل متابعة األحداث التي مرت بنا بعد الثورة خاصة ،بدا يل
أننا بوصفنا تونسيني نعاين يف أغلبنا من شيزوفرينيا خطرية مصحوبة بحالة
زهامير متقدم ،نتوهم دامئا أن هناك من يطاردنا ويريد بنا السوء ويسيطر علينا
الخوف والرهاب وننىس برسعة ونرت ّد برسعة عىل أفكارنا وقناعاتنا ونصبح من

أرشس املدافعني عن الباطل مادام يخدم مصالحنا الض ّيقة وندوس عىل الوطن
أحيانا يف خض ّم معارك سياسية ضيقة ال ينترص فيها أحد.
أمل نكن ننادي بإرساء املجلس الوطني التأسييس يف اعتصامات القصبة؟ وبعد
ذلك حصلت لدينا قناعة بأنه مضيعة للوقت ...أمل ننا ِد بالعدالة االنتقالية؟
وبعد ذلك انقلبنا عىل أعقابنا وأصبحت هيئة الحقيقة والكرامة هي الشيطان
األكرب ...أمل ننا ِد بإرساء نظام برملاين؟ وبعدها انتبهنا إىل أننا رسنا يف طريق
خاطئة ...أمل يتوحد جمي ُعنا حول قناعة مفادها أن ما قصم ظهر البالد هو
الفساد؟ وبعد ذلك ألصقنا عيوب الكون بالهيئة الوطنية ملكافحة الفساد...
حتى الثورة التي أنجزناها شككنا يف حدوثها ...واألمثلة كثرية جدا ولن يتسع
يتأسس عىل قناعات بقدر ما
هذا املجال لذكرها ...ولكن كل ذلك العدول ال ّ
السياسة التي فتحت
دكاكني
تحتّمه اتجاهات رياح املصالح وفق ما تنتجه
ّ
أبوابها بعد الثورة.
* كيف تنظرون إىل موضوع العدالة االنتقال ّية؟
لنعد إىل هيئة الحقيقة والكرامة ،فنحن ننىس برسعة ...وللتّذكري فقط ،فإثر
هروب بن عيل انطلقت محاكامت لرموز النظام السابق وصدر العفو الترشيعي
ملف التعويض لجرحى الثورة وعالجهم يظهر عىل السطح بقوة،
العام وبدأ ّ
وهذا ما شكل النواة األوىل للعدالة االنتقالية ،ثم انطلق حوار واسع شاركت
فيه مؤسسات الدولة واملنظامت الوطنية واألحزاب السياسية ومك ّونات
املجتمع املدين حول اختيار مسار العدالة االنتقالية لتصفية إرث املايض وقتامة
امليض إىل املستقبل بقلوب صافية متصالحة ...ثم ت ّم
االنتهاكات الجسيمة و ّ
إصدار القانون األسايس عدد  53املؤرخ يف  24ديسمرب  2013املتعلق بإرساء
العدالة االنتقالية وتنظيمها والذي أحدث هيئة الحقيقة والكرامة ...فهذا املسار
كان خيارا وطنيا بل مطلبا شعبيا من مطالب الثورة وهو يقوم عىل مبادئ
أساسية تتمثل يف كشف الحقيقة وحفظ الذاكرة الوطنية ثم املحاسبة ثم جرب
رضر ضحايا االنتهاكات الجسيمة منذ  1950ور ّد اعتبارهم ،ثم املصالحة وإصالح
املؤسسات ...فالعدالة االنتقالية وفق القانون املذكور هي مسار متكامل من
اآلليات والوسائل املعتمدة لفهم ومعالجة مايض انتهاكات حقوق اإلنسان
بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة املسؤولني عنها وجرب رضر الضحايا ور ّد
االعتبار إليهم مبا يحقق املصالحة الوطنية ويحفظ الذاكرة الجامعية ويوثقها
ويريس ضامنات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إىل نظام
دميقراطي يساهم يف تكريس منظومة حقوق اإلنسان.
* حسب رأيكم ٬هل وقع تطبيق منظومة العدالة االنتقال ّية؟
وفوق ذلك فقد تب ّنت الدولة هذا املسار رسميا صلب النقطة  9من الفصل
 148من دستور  27جانفي  2014حيث ت ّم التأكيد عىل أن الدولة تلتزم بتطبيق
منظومة العدالة االنتقالية يف جميع مجاالتها واملدة الزمنية املحددة بالترشيع
املتعلق بها ،وال يقبل يف هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانني أو بوجود
عفو سابق أو بح ّج ّية اتصال القضاء أو بسقوط الجرمية أو العقاب مبرور الزمن.
وتونس ليست األوىل التي تنتهج هذا النهج ،بل هناك تجارب كثرية يف العامل من
حولنا مثل جنوب أفريقيا واملغرب واألرجنتني وغواتيامال ...
حمل مسار العدالة االنتقالية يف تونس داخله بذرة فشله ،فرتكيبة هيئة الحقيقة
والكرامة خضعت ملحاصصة سياسية وتوافقات عند التصويت عىل أعضائها يف
املجلس التأسييس وقد عصفت برتكيبة الهيئة خالفات حادة ال ميكن للمهتمني
نسيانها ...واملعضلة أن القوم خارج الهيئة انقسموا بعد ذلك بني فريق مدافع
عن املسار وفريق يسعى إىل هدمه ،و َمر ُّد هذا االنقسام هو طبعا املصالح
الضيقة وفق التوجهات السياسية املتضاربة ...فالفريق الداعم يرى يف مسار
العدالة االنتقالية غنيمة ويطالب بالتعويضات ،والفريق املناوئ يراه انتهازية
مقيتة إلفراغ خزينة تونس واالستيالء عىل مق ّدرات الشعب ...وانتهى املسار إىل
املتخصصة مشلولة حاليا وال تستطيع
الفشل يف رأيي خاصة أن الدوائر القضائية
ّ
إحضار الجناة للمحاكمة ألن املكلف بإحضارهم يرفض ذلك يف اصطفاف واضح
لقطاعية أصبحت السمة البارزة يف الوطن بعد الثورة.
عموما أنا انخرطت يف مسار العدالة االنتقالية من الداخل وكنت مقتنعا بجدواه
وال أزال ،لو ت ّم تنفيذه بعيدا عن التجاذبات السياسية ،واشتغلنا يف فرع جندوبة
فريقا متكامال ومتجانسا وأنهينا أعاملنا قبل الوقت املح ّدد ،وباملناسبة أقدم
تحية لكل الفريق الذي عمل معي يف جندوبة ويف العاصمة والذي كان يتميز
بحس وطني عا ٍل وكنا نعمل خالل شهر رمضان بعد اإلفطار إىل غاية آذان
ّ
الفجر ،و ُجبنا كل أرياف جندوبة وباجة حتى نستمع لكل من حالت ظروفه
الصحية دون الحضور إىل املكتب.

(الجزء األول)
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بمناسبة الذكرى الخامسة والستين إلعالن الجمهورية
يرفع الرئيس املدير العام وإطارات وأعوان

الشركة التونسية للشحن والترصيف
والساعد راجني
ّ
يب
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّ
ولكل العاملني بالفكر ّ
كل الخري وال ّنامء
التقدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّ
للجميع املزيد من
ّ
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انضمام المدافع ياسين مرياح إلى الترجي الرياضي

بني املمكن والالمنتظر!

يواصل الرتجي الريايض بحثه عن عنارص جديدة
لتعزيز رصيده البرشي بعد ض ّم الظهريين محمد
بن عيل وحسام دقدوق إىل جانب الالعب الشاب
عزيز فالح.
هيئة الرتجي ساعية إىل ض ّم املدافع املحوري
لتعويض الجزائري عبد القادر بدران يف حني يبقى
اسم املدافع ياسني مرياح مطروح عىل طاولة
الفريق إال أن الرتجي مازال يرتقب فسخ الالعب
لعقده مع العني االمارايت الذي يتواصل إىل جوان
 2023يك يتس ّنى له ضمه يف صفقة انتقال ح ّر.
وال يزال مصري الالعب ياسني مرياح مجهوالً يف
العني ،خاصة يف ظل انتداب الفريق للمدافع
الكولومبي دانيلو الذي شكل ثنائية مع الالعب
اإليفواري كوامي أوتون كواديو يف دفاع الفريق
بالتايل تضاءلت فرصة مرياح بالعودة للظهور مع
الفريق االمارايت.
ويُذكر أن مرياح احتقل هذه األيام بزواجه وأرسة
«الشعب» تقدم تهانيها وترجو له ولزوجته دوام
الصحة والهناء.

الكرة الطائرة:

قائمة املنتخب املدعوة للمشاركة
يف كأس التحدي

يتحول منتخب االكابر لكرة الطائرة إىل اليونان ملواصلة التحضريات إىل غاية  24جويلية الحايل ويف الربنامج
مقابلتان وديتان ثم يتحول يوم  25جويلية اىل كوريا الجنوبية للمشاركة يف بطولة كأس التحدي للكرة الطائرة
()Challenger Cup
ووجه املدرب انطونيو جاكوب الدعوة اىل  14العبا وهم:
خالد بن سليامن ورامي بنور وصدام الهمييس وعمر العقريب وسليم مباريك واحمد القايض والياس القارمصيل
ومحمد عيل بن عثامن وامين بوقرة وحمزة نقة وياسني عبد الهادي وعيل بنقي ومهدي بن طاهر وأمين الردييس.
 وسيرتأس وفد منتخبنا الوطني العضو الجامعي عامد املحمودي.وستقام بطولة كأس التحدي يف العاصمة الكورية «سيول» خالل الفرتة من  28اىل جويلية القادم مبشاركة 8
منتخبات ممثلني للقارات واملجموعة ضمت كالًّ من كوريا (البلد املنظم) وقطرو تركيا وكوبا والشييل وأسرتاليا
والتشيك وتونس (عن القارة االفريقية) وسيحصل الفائز يف املسابقة عىل ترقية للعب يف دوري األمم للكرة
الطائرة .2023
ويف صورة بلوغ منتخبنا الوطني األدوار املتقدمة من هذه املسابقة فإن ذلك سيفتح أمامه الباب للتواجد بداية
من العام القادم يف بطولة األمم التي تشارك فيها افضل املنتخبات.

منتصر الطالبي يتعاقد مع
لوريان الفرنسي
تعاقد املدافع الدويل التونيس منترص الطالبي ،قادما
من فريق روبني كازان الرويس ،بعقد ميتد ملدة  5أعوام
وحتى  ،2027وبصفقة تصل قيمتها إىل  1.5مليون
يورو ،وفقا ملوقع ترانسفري ماركت.
ويع ّد لوريان الفريق الرابع الذي سيلعب له الطالبي
يف مسريته االحرتافية ،إذ لعب مع الرتجي الريايض
التونيس يف الفرتة بني عامي  2016و ،2018وكان واح ًدا
من أهم الالعبني الواعدين يف تشكيلة الفريق ،قبل
أن يُفضِّ ل الخروج يف صفقة انتقال حر إىل نادي ريزا
سبور الرتيك.
وكان الدوري الرتيك مكانًا رائ ًعا للطالبي من أجل
ُيض قد ًما يف مشواره الكروي؛ إذ لعب
التطور وامل ّ
هناك  3مواسم ق َّدم خاللها مستويات الفتة ،وبعد
نهاية عقده مع ريزا سبور ،انضم الطالبي إىل بينيفينتو
اإليطايل ،لكن هبوط الفريق إىل دوري الدرجة الثانية
دفع النجم التونيس إىل البحث عن مغامرة جديدة ،وبالفعل انضم إىل روبني كازان الرويس خالل فرتة
االنتقاالت الصيفية املاضية.
وبات الطالبي ( 24عاما) من بني أهم الالعبني يف تشكيل منتخب تونس يف السنتني األخريتني ،حيث شارك
معه يف بطولة كأس العرب  FIFAقطر  ،2021ويف نهائيات كأس أمم أفريقيا الكامريون  ،2022ويطمح إىل
حجز مكانه ضمن قامئة مدرب منتخب «نسور قرطاج» جالل القادري والتي ستشارك يف نهائيات كأس
العامل قطر .2022

قبول قائمة محمّد محجوب
يف امللعب التونسي
ق ّررت اللجنة
املستقلّة
لالنتخابات
بامللعب التّونيس
إثر اجتامعها يوم
أمس األربعاء
مبقر النادي ،قبول
مطلب ترشح
القامئة التي يرتأسها
السيد محمد
محجوب من
الناحية الشكلية
وذلك للتصويت
عليها يف الجلسة
العامة االنتخابية املقرر إجراؤها يوم الجمعة  22جويلية .2022
قامئة م ّحمد محجوب هي الوحيدة املرتشّ حة لالنتخابات املقبلة وتتض ّمن إىل جانب ال ّرئيس  8أسامء
أخرى ،فوزي الزهاين وأحمد ريزة وأنيس بن فالح ويوسف العرفاوي ووجدي بن سايس ومحمد عيل
البليش ومحمد أنيس البوبكري.

اتفاق مع أيوب التليلي

تواصل هيئة امللعب التونيس حملة االنتدابات املوجهة لتعزيز الرصيد البرشي .وقد تم انتداب الظهري
األمين ايوب التلييل القادم من اتحاد بن قردان بعقد ميتد ملوسمني .التلييل هو ابن قوافل قفصة تم
انتدابه من قبل النادي اإلفريقي ثم انتقل إىل امللعب القابيس فاالتحاد.
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تونس خسرت كل املناصب اإلقليمية التي ترشحت لها خالل السنوات األخرية
مل تتوصل تونس إىل الفوز باحتضان مق ّر الوكالة
اإلفريقية لألدوية خالل الدورة الحادية واألربعني
للمجلس التنفيذي لالتحاد اإلفريقي يومي 14
و  15جويلية يف العاصمة الزامبية لوساكا حيث
نالت رواندا هذا املنصب وحلت تونس ثالثة بعد
الجزائر...ومثلها يف هذه الدورة وزير الخارجية
عثامن الجراندي...
ويف حقيقة األمر فإ ّن الديبلوماسية التونسية مل
تجنِ سوى الخيبات طيلة السنوات األخرية ومل يعد
لتونس ذلك االشعاع واالحرتام اللذان كانت تحظى
بهام خاصة يف عهد الرئيس الحبيب بورقيبة.
إذ يف أفريل  2019مل يتمكن املرشح ناجي جلول
املدير العام السابق للمعهد التونيس للدراسات االسرتاتيجية ووزير
الرتبية السابق من الفوز مبنصب املدير العام للمنظمة العربية للرتبية
يحصل
والثقافة والعلوم (االلكسو) التي يوجد مقرها يف تونس حيث مل ُ
سوى عىل  05أصوات مقابل  15ملنافسه املوريتاين الدكتور محمد ولد
عمر وذلك خالل املؤمتر الذي انتظم وألول م ّرة يف موريتانيا ...وكانت
تونس قد رشحت سنة  2017وزيرة الثقافة الحالية حياة قطاط القرمازي
التي كانت آنذاك تشغل خطة مديرة عامة مساعدة يف االلكسو ولكنها
خرست أمام املرشح الكويتي سعود الحريب...
وقد سبق أن توىل املنجي بوسنينة اإلدارة العامة للمنظمة لدورتني
متتالتني ( )2001-2009ث ّم خلفه العزيز بن عاشور من  2009اىل ،2013
وقد رفضت الرتويكا أنذاك ترشيحه لعهدة ثانية ورشحت مكانه عبد
اللطيف عبيد وزير الرتبية يف عهدها فخرس أمام املرشح الكويتي عبدالله
محارب الذي تويف يف شهر ماي ...2017
وكانت تونس قد خرست أيضا منصبا عربيا هاما وهو منصب املدير

العام التحاد اذاعات الدول العربية الذي تحتضنه بالدنا وذلك بعد
أن شغله تباعا كل من عبد الرؤوف الباسطي ( )1989-1998ثم عبد
الحفيظ الهرقام ( )1998-2006وبعدهام املرحوم صالح معاوي (2006
 )2014وثالثتهم كانوا مديرين عامني لإلذاعة والتلفزة التونسية ...وقد
ت ّم ترشيح رشيد خشانة املدير العام آنذاك لوكالة تونس افريقيا لألنباء
والذي اشتغل يف قناة الجزيرة فكانت النتيجة خسارته أمام مرشّ ح
السودان عبد الرحيم سليامن...
كام مل تتمكّن تونس يف ديسمرب  2013من فرض مرشحها عبد الله الرتييك
كاتب الدولة للخارجية يف حكومة الرتويكا ملنصب األمني العام املساعد
حصل عىل صوت وحيد
للثقافة واالعالم ملنظمة التعاون اإلسالمي إذ َ
وفاز باملنصب املرشح املرصي لدورتني متتاليتني ...والسيناريو نفسه
حصل سنة  2017يف االتحاد االفريقي إذ خرست املرشحة التونسية
منصب املفوض املكلف بالبنية التحتية والطاقة امام مرشحة مرص رغم
أ ّن هذا البلد شغل املنصب عىل امتداد مثاين سنوات ...واألدهى أن بالدنا
مل تحظَ ،وهي من أوائل الدول املؤسسة للمنظمة القارية ،وهي «منظمة

الوحدة االفريقية» والحارض «االتحاد االفريقي» مل
تحصل بالدنا ولو مرة واحدة عىل منصب يف قيادة
هذا التكتل القاري امله ّم ،سواء أمينا عاما مساعدا
أو مفوضا وهي التسمية الحالية للمنصب ٬كام أ ّن
وزير املالية السابق جلول عياد أخفق إثر ترشيحه
ملنصب مه ّم وهو رئاسة البنك االفريقي للتنمية
الذي كان مقره بتونس والذي سبق أن ترأسته
شخصية تونسية هي عبد الوهاب العبيدي من
 1970اىل .1976
كام شغل املرحوم عز الدين املييل منصب األمني
العام لالتحاد الدويل لالتصاالت...
وللتذكري فإن تونس سبق لها أن حظيت برت ّؤس
هيئات دولية وإقليمية مه ّمة بدأها الراحل املنجي سليم الذي انتخب يف
فيفري  1961أي  5سنوات فقط بعد االستقالل لرئاسة الجمعية العامة
لألمم املتحدة اىل غاية  1962ويف فرتة متزامنة تقريبا توىل وزير الثقافة
السابق املرحوم الشاذيل القليبي األمانة العا ّمة للجامعة العربية (جوان
 - 1979سبتمرب  )1990ووزير الخارجية السابق املرحوم الحبيب الشطي
األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ( )1979-1984ووزير االقتصاد
السابق واملحافظ السابق للبنك املركزي املرحوم الشاذيل العياري إدارة
البنك العريب االفريقي للتنمية ومقره العاصمة السودانية الخرطوم هذا
باإلضافة كام ذكرت سابقا إىل عبد الوهاب العبيدي الذي كان ثاين رئيس
للبنك االفريقي للتنمية ملا كان مقره يف الكوت ديفوار التي عاد إليها
سنة  2014بعد  11سنة يف تونس .هذه تونس اليوم وهذا ما جناه عليها
ربيع الخراب...
* ابراهيم

بمناسبة الذكرى الخامسة والستين إلعالن الجمهورية

ولكل العاملني
بأح ّر ال ّتهاين وأطيب ال ّتم ّنيات لشعب تونس األ ّيب ّ
الساعد راجني للجميع املزيد
بالفكر و ّ
من التق ّدم واالزدهار ولتونس العزيزة ّكل الخري وال ّنامء
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حساب نهاية الموسم في تعيينات الحكام

 10سنوات وعمار الطرابلسي «يكركر»!
بعد نزول الستار عىل املوسم الكروي  2021-2022بالرابطة  ٬ 1نق ّدم كل
األرقام والهوامش الخاصة بحكام هذه البطولة التي شهدت استعامل
تقنية الفار أل ّول مرة يف املرحلة الثانية مبجموعة التتويج .وخالفا
للمواسم السابقة ٬مل يتجاوز عدد املقابالت بحكم نظام البطولة يف
املوسم املنقيض  156مقابلة موزعة كاآليت 112 :يف املرحلة األوىل +
 30يف مجموعة التتويج  12 +يف مجموعة تفادي النزول  +مقابلتان
ترتيبيتان) .يف حني اعتدنا يف الظروف العادية عىل إجراء  182مقابلة يف
بطولة ب 14فريقا خالل  26جولة.
وقد أدار  28حكام مقابالت بطولة الرابطة  30( 1يف املوسم املايض)
مبع ّدل  5,57مقابلة لكل حكم .وقد أجمع املالحظون والفنيون أن
املستوى كان كارثيا من ناحية األداء وما العقوبات العديدة والشديدة
املعلنة وغري املعلنة إال دليل عىل ذلك .فعندما تتم معاقبة حكم دويل
م ّرتني يف املوسم بثالثة أشهر ٬فإن ذلك يغني عن كل تعليق .كام أجمع
املتابعون للشأن التحكيمي يف تونس أن اللجنة املوازية للتحكيم كان
لها الحسم يف تعيينات الحكام وأن رئيس لجنة التحكيم بإدارة التحكيم
عامر الطرابليس تجاوزته األحداث بفعل تدخل أطراف عديدة (لوبيات
ورؤساء أندية وسامرسة) يف عمل إدارته .وال نعتقد أن إدارة التحكيم
ستتباهى بإنجازاتها ألنه والحق يقال مل يحقق أي إنجاز ال عىل مستوى
التكوين الذي ما فتئ يرتاجع أو األداء املتذبذب.
وميكن أن نكتب صفحات وصفحات عىل املستوى الهزيل الذي وصل
له التحكيم التونيس فهو يف تقهقر دائم .حكام دون شخصية ٬يؤثرون
مبارشة عىل نتائج املقابالت ٬يطبقون التعليامت ويجاملون «الكبار»
ويقهرون «الصغار» ويعرضون خدماتهم عىل األندية لتعيينهم واألدهى
واألمر هو سكوتهم عن حقوقهم .فهم مل يحصلوا عىل مستحقاتهم طيلة
موسم كامل وراضون بالوضع وقد يأيت يوم يدفعون من جيوبهم ليقع
تعيينهم .ولكن سنكتفي بتقديم بعض املالحظات العابرة والهوامش
واألرقام التي م ّيزت املوسم .21-22
 +بدلَ ارتفاع عدد الحكام بالرابطة  1مقارنة باملوسم املايض ٬حصل
العكس إذ تقلّص العدد لينزل من  30حكام إىل  28وقد استغنت لجنة
التحكيم الرسمية واللجنة املوازية عن خدمات الحكم محمد شعبان
(رابطة املنستري) الذي كان يف وقت ما مؤهال لدخول القامئة الدولية
(رضبة اللجنة املوازية كانت «مكانة») واعتزل وسيم بن صالح ومختار
دبوس وماهر الحرايب ووقع االستغناء عن أحمد الذوادي وإبعاد وليد
البناين الذي اكتفى مبباريات الرابطة  2وما تحتها.
 +مقابل ذلك سجلنا اختفاء  6أسامء ( 3منها بصفة نهائية) ٬عاد 3
حكام للظهور بعد عدم التعويل عليهم يف موسم  20-21وهم أمري
العيادي ودرصاف القنواطي وجالل السحباين مع متكني أرشف الحركايت
(رابطة قفصة) من إدارة مقابلة شبه و ّدية ألول مرة يف مسريته وهي
سنة حميدة دأبت عىل اتباعها مختلف لجان التحكيم لتحسني األرقام
دون متابعة فعلية لهؤالء الشبان( .أين محمود قصيعة (رابطة الوسط
سوسة مثال)
 +الحكم الدويل يرسي بوعيل لن ينىس موسمه «األسود» .فهل يعقل أن
ال يقع التعويل عىل حكم دويل سوى يف  4مقابالت فقط طيلة املوسم؟
أم أنّه يتم التحضري إلقصائه من القامئة لفسح املجال لغريه من الطيعني
ومسدي الخدمات؟ إن موسم الدويل نعيم حسني يعترب نقطة سوداء
يف مسريته .كيف ال وقد ت ّم تجميده عن النشاط م ّدة  6أشهر (.)2x3
 +اللجنة أمعنت يف تهميش الحكم الواعد خالد قويدر وبذلك قضت
عليه نهائيا .كام تجاهلت وليد املنرصي واكتفت مبنحه مقابلة وحيدة
مع الخضوع لرغبة اللجنة املوازية يف القضاء عىل محمد الفني.
 +أسامة رشيّط وحمزة جع ّيد «قهرتهام» اللجنة من خالل رفضها
منحهام الفرصة إلبراز مواهبهام.
 +درصاف القنواطي مؤهلة للمشاركة يف كأس العامل سيدات أسرتاليا
ونيو زايالند التي ستغيب عنها تونس .ولك ّن اللجنة املوقّرة مل تع ّول
سيتحسن أداؤها ويتط ّور يف ظل ضعف
عليها يف البطولة .فكيف
ّ
مستوى البطولة النسائية.
 +التحكيم يف رابطة سيدي بوزيد صحراء قاحلة ولسنا ندري متى

ستنتج هذه الرابطة حكاما مبقدورهم إدارة املقابالت يف أعىل مستوى.
(أين اختفى ياسني عبد الستار)
 +ت ّم اإلعالن يف املوسم املنقيض عن  48ركلة جزاء وأكرث الحكام إعالنا
عنها :نضال اللطيف ( )7وهيثم قرياط ووليد الجريدي وأمين النرصي
وأسامة رزق الله (.)4
 +خرجت الورقة الحمراء يف  34مناسبة وأكرث الحكام استعامال هم وليد
الجريدي( )7وعامر شوشان ( )4وهيثم قرياط وامري لوصيف (.)3
نواصل سلسة الهوامش واألرقام للموسم املنقيض بخصوص التحكيم
بالرابطة  1بالتع ّرض لقامئة الحكام الذين وقع االعتامد عليهم والذين
بلغ عددهم  28حكام والرتتيب وعدد املقابالت التي أداروها مع
توزيعها حسب الرابطات .ويأيت الدويل املرتقب نضال لطيّف يف طليعة
الحكام حيث أسندت إليه اللجنة الرسمية واللجنة املوازية  14مقابلة
متق ّدما عىل محرز املاليك وأمري لوصيف ووليد الجريدي وأسامة رزق
الله بثالث مقابالت .وقد ت ّم منح الفرصة لبعض الحكام إلدارة مقابلة
واحدة طيلة املوسم حتى يقع توسيع القامئة وتضخيم األرقام .فام معنى
أن تتذكّر اللجنة خالد قويدر الذي تن ّبأ املالحظون مبسرية طيبة مرة
وحيدة طيلة املوسم؟ ومحمد الفني؟ ملاذا دفنوه حيا؟ حسام بولعراس
بقي يتأرجح بني بني .فال هم منحوه الثقة كاملة وال هم أعتقوه .أرشف
الحركايت أدار مقابلة شبه ودية.

الترتيب

 14 +مقابلة  :نضال لطيّف
 11 +مقابلة  :محرز املاليك – أمري لوصيف – أسامة رزق الله – وليد
الجريدي
 9 +مقابالت  :يوسف الرسايري – الصادق الساملي
 8 +مقابالت  :أمين النرصي – هيثم قرياط
 7 +مقابالت  :مجدي بلحاج عيل – كريم الخمريي
 6 +مقابالت  :نعيم حسني  -نرص الله الجوادي
 5 +مقابالت  :أسامة بن إسحاق – هيثم القصعي – عامر شوشان
 4 +مقابالت  :يرسي بوعيل
 3 +مقابالت  :باديس بن صالح – جالل السحباين
 +مقابلتان  :سفيان قتات – درصاف القنواطي -فرج عبد الالوي – أمري

العيادي
 +مقابلة واحدة  :خالد قويدر – حسام بولعراس – محمد الفني – وليد
املنرصي  -وأرشف الحركايت
نختتم سلسة الهوامش واألرقام للموسم املنقيض بخصوص التحكيم
بالرابطة  1بالتع ّرض للتوزيع حسب الرابطات ٬لتظل القاطرة (تونس)
أي أنها يف املقدمة ولكن عدد حكام النخبة يف تقهقر ( 9حكام فقط).
يف املقابل ٬رابطة سيدي بوزيد مل تقدم أي حكم للرابطة  1ويبدو أنه
يجب ّانتظار عىل األقل  5سنوات أخرى لعل هذه الرابطة تنتج حكام.
فحكمها الوحيد الذي ذاق رائحة (أو طعم) الرابطة  1هو وليد البناين.
فتارة يكون كاملسطرة وأخرى يحيد عن الخط .وال نرى له مع ّوضا يف
السنوات القادمة .فأين التكوين بهذه الرابطة؟ أما الرابطة املنكوبة حقا٬
فهي رابطة بنزرت التي تع ّج بالكفاءات ولكن تم دفنها بفعل فاعل.
فمن له مصلحة يف عدم بروز أي حكم برابطة الشامل؟ رابطة القريوان
كذلك تع ّج بالحكام املمتازين الشبان ولكنهم مل يأخذوا فرصتهم وأخىش
ما نخشاه هو تص ّحر هذه الرابطة بعد الدويل الصادق الساملي .وهذه
الرابطة لها نبيل الهامدي الذي منحوه الفرصة بالرابطة  2لكن مل يقع
تثبيته بها .برابطة قفصة قد نكتشف قريبا حكام ممتازا (أرشف الحركايت)
لو يقع اإلميان به فعال .رابطة مدنني مل ينل سفيان قتات فرصته كاملة
وبعده تبدو الرؤية غري واضحة مثل ما هو الشأن يف قابس حيث تصعب
خالفة وليد الجريدي وأسامة رزق الله ٬فهل تستفيق إدارة التحكيم من
سباتها وتنظر للواقع والفراغ الرهيب الذي سيحصل قريبا؟
 +تونس  9 :حكام –  50مقابلة
 +سوسة  5 :حكام –  25مقابلة
 +قابس  :حكامن –  22مقابلة
 +صفاقس  3 :حكام –  21مقابلة
 +املنستري  3 :حكام –  19مقابلة
 +القريوان  :حكم واحد –  9مقابالت
 +بنزرت  :حكم واحد –  3مقابالت
 +مدنني  :حكم واحد  -مقابلتان
 +نابل  :حكم واحد – مقابلة واحدة
 +الكاف  :حكم واحد – مقابلة وحيدة
 +قفصة  :حكم واحد – مقابلة وحيدة
 +سيدي بوزيد  :ال يشء
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