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أقامت  بينكم  المرأة  وهذه 
الدليل أكثر من السابق على أنّها 
وهؤالء  الكفاح،  ميدان  دخلت 
وقدماء  والمتوظفون  العّمال 
المحاربين قد كافحوا االضطهاد، 

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.
بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

جلسة جديدة يوم الجمعة لتحديد رؤية املرحلة القادمة

انفراج حول املنشور 20 املنظم للمفاوضة
 اجلامعية وتباين كبري يف املسائل املالية

هياكل الدولة تطلب 
من كبار املزودين 

توفري السيولة املالية!

هل نجح تيكاد 8 و120 ألف عامل
 يف املقاهي مهدّدون؟

 

الوراء  إىل   
ســــر

استئناف املفاوضات االجتامعيةخاص

وزارة الشباب والرياضة 
في عهد كمال دقيش
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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وطنية 

الحكومة  من  أطراف  التقت  أوت  و31   29 يومْي  مدى  عىل 

ووفد من االتحاد العام التونيس للشغل بقرص الحكومة بالقصبة 

حول امللفات االجتامعية وأساسا للنظر يف برقية 

ارضاب 16 جوان 2022 وعلمت »الشعب« من 

املفاوضات  يف  انفراج  أنّه حصل  مطلعة  مصادر 

 9 يف  املؤرخ  ـ   20 عدد  املنشور  تعديل  حول 

الوزارات  بالتفاوض بني  ديسمرب 2021 واملتعلّق 

العام  االتحاد  ونقابات  العمومية  واملنشآت 

التونيس للشغل وأهم ما تّم االتفاق فيه املوافقة 

التي  الجلسات  عىل  الحكومة  لرئاسة  املسبقة 

ستحصل بني الوزارات واملنشآت ونقابات االتحاد 

العام  االتحاد  االتفاق يف طلب  عدم  مع  للشغل  التونيس  العام 

التونيس بإلغاء املساهمة االجتامعية التضامنية )1 باملائة(.

أّما يف ما يخّص املفاوضات االجتامعية بعنوان 2021 ـ 2022 

 21 اتفاق  تفعيل  وهو  االتحاد  بذلك  يطالب  فمثلام  و2023 

مارس وأيضا تطبيق اتفاق 6 فيفري 2021 حول هاتني النقطتني 

فهناك تباين كبري بني الطرفني.

كام حصل اتفاق عىل أن يكون يوم 30 نوفمرب 2022 كآخر 

املنشآت  ألعوان  األسايس  النظام  حول  التفاوض  لالنهاء  أجل 

يوم  ختامية  جلسة  وعقد  العموميّة  واملؤسسات 

سيحّدد  نتائجها  ضوء  وعىل  سبتمرب   2 الجمعة 

االتحاد رؤيته للمرحلة القادمة يف امللف االجتامعي.

كام تّم يوم أمس االربعاء تقديم مرشوع االتحاد 

وتّم  ـ  لالصالح  بديلة  وخيارات  مالحظات  حول 

االختالف  نقاط  فيه  ُسجلت  جلسة  امضاء محرض 

عقد  عىل  األخري  يف  االتفاق  وتّم  االتفاق  ونقاط 

بني  كبري  تباين  تسجيل  تّم  أن  بعد  أخرى  جلسة 

الطرفني وعىل ضوء نتائجها سيحّدد االتحاد رؤيته 

للمرحلة القادمة يف امللف االجتامعي.

رمزي الجباري

خاص:

استئناف املفاوضات االجتماعية
انفراج حول المنشور 20 المنظم للمفاوضة الجماعية وتباين كبير في المسائل المالية

جلسة جديدة يوم 
الجمعة لتحديد رؤية 

المرحلة القادمة

جلسة مع الجامعة 
العامة للبلديني   حول 

أعوان بلدية قربة
للبلديني  العامة  الجامعة  أن  مطلعة  مصادر  من  »الشعب«  علمت 
تلقت دعوة لحضور جلسة ستنعقد اليوم الخميس 01 سبتمرب 2022 
للنظر يف آخر املستجدات وخاصة وضعية نقابيي القطاع ببلدية قربة 

من والية نابل الذين تم سجنهم من اجل نشاطهم النقايب.
* محمد/ ع

يف وقفة ثانية ألعوان وإطارات املعهد الوطني 
للمواصفات وامللكية الصناعية  

بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس نفذ أعوان وإطارات املعهد 
الوطني للمواصفات وامللكية الصناعية )INNORPI( وقفة احتجاجية 

ثانية يوم أمس األربعاء 31 أوت 2022 مبقر العمل وبحضور األخ 
حلمي الرحيل الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل بتونس 

احتجاجا عىل عدم تلبية االدارة ملطالبهم املرشوعة املتمثلة يف:
- اإلرساع بتعيني مدير عام 

- إصدار النظام األسايس 
- تنقيح الهيكل التنظيمي

- رصف مستحقات االعوان )منحة اإلنتاجية لسنة 2018 و2019 
و2020( 

- الرتقيات
- الرتفيع يف وصوالت األكل 

- تحسني ظروف العمل وحامية األعوان عند مبارشة مهامهم خاصة 
مع الحرفاء 

- لباس الشغل
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الدولة  مشهد  يف  فاعلة  أطرافا  إّن  للشعب  خاّصة  مصادر  قالت 
طلبت من بعض تّجار الجملة واملزودين الكبار لبعض املواد األساسية 
ألّول  يحصل  غريبا  طلبا  والروز  والقهوة  النبايت  كالزيت  املعيشية 
يف  التواجد  مواصلة  أرادوا  إن  تحتّم عىل هؤالء  الرضورة  أّن  مبا  مرّة 
املالية الرضورية«  يوفّروا »السيولة  أن  املواد األساسية  استرياد  مجال 

ليدفعوها إىل مزّودي الخارج.
نحن نقّدم املعلومة كام وصلتنا ألنّنا أردنا التثبّت منها فلم نجد أي 
طرف يف وزارة التجارة لنتأكد من هذه املعلومة ثّم لنعرف توجهات 
املرحلة القادمة خاصة أّن رئيس الدولة كان استقبل مساء الثالثاء 30 
وتناول  بن حمزة،  الرابحي  التجارة فضيلة  السيدة وزير   2022 أوت 

لألسعار  املشّط  االرتفاع  اللقاء 
عديد  يف  املرشوعة  غري  واملضاربة 
الجمهورية  رئيس  وأكّد  املواد. 
الشعب  يرتك  لن  أنّه  عىل  مجّددا 
يعبثون  الذين  »هؤالء  لـ  التونيس 
بحّقه يف الحياة الكرمية، إذ البّد من 

التطبيق الصارم للقانون.«.
غري  »االرتفاع  أّن  عىل  وشّدد 

تأجيج  إىل  تسعى  معلومة  جهات  قبل  من  مقصود  لألسعار  املقبول 
األوضاع بكّل الوسائل منها افتعال األزمات يف كّل القطاعات، ومل يسلم 
املاء  يف  أزمة  فمرّة  واملفتعلة،  املتعاقبة  األزمات  هذه  من  قطاع  أي 
املدرسية«.  األدوات  الدواء ومرّة يف مواد غذائية ومرّة يف  وأخرى يف 
وأكّد رئيس الجمهورية عىل أّن الدولة لن تقف مكتوفة األيادي أمام 

هذه املامرسات التي ترتقي إىل مرتبة الجرائم.
السكر والزيت وغالء  املعيشية يف غياب  وغري بعيد عن األزمات 
من  مقربة  عىل  ونحن  األحداث  سطح  عىل  طفت  الدواجن  أسعار 
الكتاب  يف  ارتكبت  التي  باألخطاء  سّمي  ما  أزمة  املدرسية  العودة 
الجديد للسنة الثالثة أسايس )ابتدايئ( وهو ما دفع قيس سعيد دعوة 

وزير الرتبية فتحي السالويت.

وتناول اللقاء االستعداد للعودة املدرسية من جميع جوانبها بالنسبة 
إىل املدارس وتهيئتها، وإىل اإلحاطة بالتالميذ يف املناطق التي تقتيض 
االحاطة بهم أكرث بالنظر إىل أوضاعهم االجتامعية. كام أعرب رئيس 
الدولة عن استيائه العميق من ترّسب أخطاء يف الرسم واللغة عموما 
املسائل  االجتامعات  تتناول  أن  املفرتض  من  أنّه  موّضحا  الكتاب  يف 
الرتبوية ال األخطاء النحوية، وشّدد عىل رضورة تحمل املسؤولية ملن 
أعطى االذن بالسحب دون أن يكلّف نفسه عناء املراجعة والتمحيص.

وضع  أهّمها  األخرى  املسائل  من  جملة  أيضا  اللقاء  تناول  كام 
مرشوع نّص يتعلّق باملجلس األعىل للرتبية والتعليم حتى يتّم النأي 
التوظيف  السيادة عن كل محاوالت  القطاع وهو من قطاعات  بهذا 
إعادة  جانب  إىل  هذا  السيايس، 
ودار  املعلّمني  ترشيح  مدرسة 
ثروتنا  ألّن  العليا،  املعلّمني 
الحقيقية هي ثروتنا البرشية التي 

ال تنضب.
شهدت  ذلك  كّل  خضّم  ويف 
من  حالة  والوقيد  التبغ  وكالة 
صفوف  يف  والغضب  الغليان 
األعوان الذين توقفوا عن العمل يف واحدة من أهم وأكرب املؤسسات 
النقابة  ودعت  جديد...  عام  مدير  تعيني  بسبب  وذلك  العمومية 
فيه  أعلن  األعوان  حرضه  عام  اجتامع  اىل  التبغ  لوكالة  األساسية 
ان األعوان يرفضون تعيني مدير عام  الطرهوين  العام حسني  الكاتب 
بالقوة العامة. وقال حسني الطرهوين يف االجتامع النقايب ان األعوان 
تقبل  ولن  التصعيد  ستواصل  النقابة  وان  حقوقهم  عن  سيدافعون 
بتعيني املدير العام الجديد الذي قال ان تعيينه يأيت يف اطار استهداف 

الوكالة والتفويت فيها بعد إفالسها.
التبلغ ان الوضع داخل وكالة  العام لنقابة وكالة  الكاتب  وأضاف 
الوكالة  مع  كبري  بتشفٍّ  تتعامل  السلطة  وان  التوتر  يسوده  التبغ 
الوكالة  تضخها  التي  املهّمة  واملوارد  الكبرية  األموال  رغم  وأعوانها 
لخزينة الدولة وقال ان الوكالة تحقق أرباحا كبرية وهناك استهداف 
حقيقي لها. األزمة داخل وكالة التبغ قد تتواصل خالل املدة القادمة 
يف ظّل متسك كل طرف مبوقفه وهو ما يستدعي التدخل والجلوس 
إىل طاولة الحوار للوصول اىل حلول يف مؤسسة عمومية مهّمة تؤمن 

موارد كبرية لخزينة الدولة.
من جهة أخرى قالت لنا مصادر مطلعة إّن الصيدليات تفتقر إىل 

أكرث من 500 دواء وهو ما يجعلنا ننظر للقادم من احداث تشاؤم.

هياكل الدولة تطلب من كبار املزودين توفري 
سيولة مالية وأزمة وكالة التبغ تتعمّق

                  في أقل من أسبوع:

 أخطاء »كتاب السنة الثالثة 
أساسي« من المسؤول عنها ومن 

أمر بسحب الكتاب؟

أكثر من 500 دواء مفقود
 في الصيدليات

* رمزي الجباري

*فضيلة الرابحي

* حسن الطرهوين

* سفيان الورميي 

* فتحي السالويت

الورميي  سفيان  البنيك  الخبري  أكد 
املركزي  للبنك  السنوى  التقرير  أن 
بأن  كشف   ،2021 سنة  بخصوص 
القروض  قائم  أو  األفراد  تداين  حجم 
مليون  ألف   26 بلغ  لألفراد  املمنوحة 
دينار خالل 31 ديسمرب 2021، بعد أن 
كان يف حدود 24 ألف مليون دينار عام 
2019. وأشار الخبري البنيك الورميي إىل 
حجم  يشهده  الذي  التطور  نسق  أن 
ضعيف،  لألفراد،  املمنوحة  القروض 
و12   10 إىل  السابق  يف  يصل  وكان 

باملائة من سنة إىل أخرى.

قائم  تطور  بأن  الورميي  وأفاد 
خالل  لألفراد  املمنوحة  القروض 
 2020 بسنة  مقارنة   2021 سنة 
نسبة  وهي  باملائة   4.5 يتجاوز  مل 

ضئيلة.
مليون  ألف   12 أن  وأوضح 
القروض  قائم  جملة  من  دينار 
املمنوحة لألفراد عام 2021 تتمثل 
تتوزع  حني  يف  السكن،  قروض  يف 
14 ألف مليون دينار األخرى عىل 
قروض استهالكية مختلفة. وأضاف 
أن ارتفاع األسعار وتدهور املقدرة 

التونيس  قدرة  تراجع  أيضا  خلّفت  اإلرشائية 
الفعلية  الكلفة  أن  وأوضح  التداين،  عىل 
اتجهت  االستهالك  وقروض  السكن  لقروض 

نحو االنخفاض خالل السنوات األخرية.
املركزي  البنك  تقرير  إن  بالقول  وأنهى 
كشف عن ارتفاع حجم الديون املتعرثة التي 
مل يقع استخالصها أو وقع توجيهها نحو قسم 
البنوك  بعض  لجوء  يفرّس  ما  وهو  النزاعات، 
القروض  ملنح  أكرث رصامة  تطبيق رشوط  إىل 
املخاطر،  حجم  ارتفاع  بسبب  االستهالكية 

وتدهور املقدرة الرشائية للمواطن التونيس.

تراجع حجم تداين األفراد   وتدهور املقدرة الرشائية
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عز الدين سعيدان يتحدث 

عن التضخم وعن »تيكاد   8«

أكد املختص يف االقتصاد عز الدين سعيدان، أّن تونس »بنت 
النقد  صندوق  مع  اتفاق  إىل  التوصل  عىل   2022 ميزانية 

الدويل قبل مارس 2022، ويبدو أننا بعيدون كل البعد 
عن هذا اليوم، ولهذا نتساءل كيف ستمّول 

تونس نفقاتها العادية ملا تبقى من هذه 
السنة؟ الدولة نفسها ال متلك إجابة 

تستعملها  التي  والحلول  لذلك، 
حلول  مليون   424 هي  اآلن 

خطرية وترقيعية قصوى«.
السياق  يف  سعيدان  ولفت 
»مل  تونس  أّن  إىل  نفسه، 
الدين  مستحقات  تسّدد 
التونسية  للبنوك  الداخيل 
وتم  بالدينار،  أو  بالعملة 
تم  كام  كله،  ذلك  تأجيل 

العملة  طباعة  إىل  اللجوء 
وسط  مناسبة،  من  أكرث  يف 

والهروب  اإلنكار  سياسة 
القادمة  واألجيال  األمام،  إىل 

ستلعننا«.
السلط  تنتظر  »ماذا  سعيدان:  وتساءل 

رضورية  إصالحات  يف  للدخول  التونسية 
زادت  يوًما،  تأخرنا  كلام  منها؟  مفر  ال  ولكن  كثريًا  تأخرت 

األوضاع تعكًرا، وارتفعت كلفة اإلصالحات، والحكومة مل تبادر 
بتقديم ميزانية تكميلية إىل حد الساعة، بينام مل تعد ميزانيتنا 
االعرتاف  من  خائفة  فالحكومة  بتاتًا،  التونيس  الواقع  تشبه 
باألرقام الجديدة، وأن عجز ميزانية الدولة سيتفاقم«. وقال 
الفرضيات  وكل  ميزانية،  بال  تشتغل  تونس  »اليوم  سعيدان: 

الزمن، وقد غرّيت حرب  امليزانية تجاوزها  التي وضعناها يف 
أوكرانيا السوق العاملية، وأعترب أّن سنة 2023 سنة ثقيلة جًدا 
من حيث تسديد الدين الخارجي، فهي أثقل بكثري من 

سنة 2022«.
توجد رشوط  أنه »ال  وبّي سعيدان عىل 
لصندوق النقد الدويل، وإمنا التزامات 
تحرتمها،  ومل  تونس  اتخذتها 
املؤسسات  إصالح  ضمنها  من 
متاًما  خرست  التي  العمومية 
املزودين  وثقة  مالها  رأس 
البنوك  وثقة  األجانب 
مل  كام  والخارجية،  الداخلية 
تعد الدولة قادرة عىل تزويد 
األساسية  باملواد  السوق 
اختصاًصا  فيها  متلك  التي 
و«مونوبواًل« والذي ال ميكن أن 

ينافسها فيها القطاع الخاص«.
متكّن  »عدم  الخبري  واستنكر 
األساسية  املواد  توفري  من  الدولة 
قوية  مصالح  أن  حي  يف  املال،  لغياب 
الكامليات  توّفر  الخاص  القطاع  يف  للغاية 
االقتصادية  سياستنا  هي  »ما  وقال:  باملقابل«، 

اليوم؟ ال منلك سياسة اقتصادية ومالية وتنموية يف تونس، مبا 
أن معدل التضخم سيتجاوز 8.2 % بال شك، وإذا واصلنا بهذا 
النسق فسنصل إىل عجز تجاري غري مسبوق يف تاريخ تونس 
يقّدر بـ25 مليار دينار ال بد من تسديده بالعملة األجنبية«.

تونيس  دينار  مليون   424 متلك  »تونس  أّن  سعيدان  واعترب 
يف الحساب الجاري للدولة، وهو رقم ضعيف جًدا، فالدولة 
ترصف 180 مليون دينار يومًيا، واملبلغ يكفيها 3 أيام ال غري«، 
منتقًدا ما وصفه بـ»سياسة اإلنكار املعتمدة منذ مدة، وتوّخي 
الحكومة سياسة جديدة هي الصمت الرهيب وعدم التعليق 

عىل كل هذه املشاكل«.
القمة  حصيلة  بكشف  التونسية  السلط  سعيدان  وطالب 
اليابانية - اإلفريقية »تيكاد 8«، قائاًل: »يبدو أننا يف تونس مل 
نفهم )تيكاد( عىل حقيقتها، فهي تتعلق بالتنمية يف إفريقيا 
نعرف كم  أن  نريد  العام، ونحن  وليس  الخاص،  القطاع  عرب 

كلّفتنا هذه القمة وكم استفدنا منها«.
غائًبا،  يكون  حي  العمومي  »االستثامر  أّن  سعيدان  وأضاف 
يصبح من الصعب جًدا استقطاب االستثامر األجنبي، والدولة 
أّن  إىل  الفًتا  العمومي«،  االستثامر  متاًما عن  متخلية  لألسف 
»كينيا نظمت )تيكاد 6( منذ 6 سنوات واستغلتها كام ينبغي، 
ألنه كان هناك إعداد قوي جًدا قبل التنظيم، وجل املشاريع 
التي تم تقدميها أحدثت قبل الندوة، كام كان هناك تنسيق 

إفريقي إفريقي كبري جًدا«.
الدويل  للتعاون  اليابانية  الوكالة  رئيس  ترصيح  وبخصوص 
تقديم  إمكانية  ستدرس  اليابان  بأن  تاناكا،  أكيهيكو  )جيكا( 
مع  متويل  اتفاقية  إبرامها  مبجرد  لتونس  مالية  مساعدات 
صندوق النقد الدويل، قال سعيدان: »مل يكن هناك داع ألن 
نتقدم لهذه الوكالة بطلب مساعدة مبناسبة )تيكاد 8(، فهذا 

خارج السياق، ألننا نعلم موقف هذه البلدان مسبًقا«.

تيكاد 8

تعهدت اليابان بضّخ 30 مليار دوالر للتنمية يف إفريقيا عىل مدار السنوات الثالث املقبلة، وذلك يف مؤمتر 
طوكيو الدويل للتنمية يف إفريقيا )تيكاد( املنعقدة فعالياته يف تونس.

قال رئيس الوزراء الياباين فوميو كيشيدا إن بالده ستقدم 130 مليون دوالر لألمن الغذايئ ومساعدات غذائية 
بقيمة 300 مليون دوالر عرب متويل مشرتك مع البنك اإلفريقي للتنمية. وكان كيشيدا يعتزم حضور املؤمتر لكن 

تعذر عليه ذلك إلصابته بفريوس كورونا املستجد )كوفيد19-(.
وأكد كيشيدا أن اليابان سوف تنمو مع إفريقيا، مام يجعل نهج طوكيو مختلفا عن نهج الصي، الذي يقول 

منتقدون إنها تثقل كاهل الدول الفقرية بديون ضخمة مرتبطة مبشاريع البنية التحتية.
وأضاف رئيس الوزراء أن اليابان سوف تقدم بصفة خاصة قروضا تبلغ قيمتها نحو 5 مليارات دوالر بالتنسيق 

مع بنك التنمية اإلفريقي لتعزيز التنمية اإلفريقية املستدامة عن طريق استعادة الصحة املالية.
واستطرد كيشيدا أن اليابان سوف تستثمر قرابة 4 مليارات دوالر لدعم 

األخرض  النمو  لتحقيق  إفريقيا 
الكربون  من  التخلص  خالل  من 
تعزيز  عىل  إفريقيا  ومساعدة 
القدرة عىل إنتاج الغذاء وتدريب 

األشخاص يف قطاع الزراعة كجزء من عالج أزمة الغذاء التي فاقمتها الحرب الروسية يف أوكرانيا.
وحتى ال يكون »تيكاد 8« مرحلة وعود فقط فإن تونس استفادت بشكل من األشكال مام تعهدت به اليابان 
رغم أن حاجة تونس كبرية جدا من املشاريع العمالقة واالستثامرات الخارجية لتشغيل أكرب عدد ممكن من 

املعطلي عن العمل.
* محمد  

النتائج والتطلعات

خسرنا رأس مال إصالح 
املؤسسات العمومية 

الدولة تصرف 180 
مليون دينار يوميا وهي 
ال تملك إال 424 مليونا 
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رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الهادي بن عباس

القطاع الخاص لم يقدم يد املساعدة
قال رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسية اليابانية الهادي بن عباس، أن القمة الثامنة ملؤمتر طوكيو الدويل 

للتنمية بافريقيا )تيكاد8(، كانت ناجحة، مؤكدا أنها انطلقت فعليا يوم 29 أوت.

واقرتح الهادي بن عباس إحداث لجنة متابعة للمشاريع )225 مرشوع( التي ُوضعت عىل طاولة تيكاد 8 والعمل 

عىل تحقيقها وتنفيذها، مشريا إىل أن تيكاد 6 بكينيا مل تُعط أُكلها إال سنة 2022.

اليابانيني  أن  مبينا  عالية،  مضافة  قيمة  لها  الياباين  والجانب  التونيس  الجانب  بني  االتفاقيات  أن  عىل  وشدد 

يتمسكون باحرتام البيئة وبالتأثري االجتامعي للمشاريع عىل املواطنني.

من جهة أخرى قال الهادي بن عباس إن ممثيل القطاع الخاص يف تونس مل يقدموا يد املساعدة، معربا عن أسفه 

لعدم تدخل منظامت القطاع الخاص بثقلها يف اإلعداد للمؤمتر.

78 ألف 
طن من 

السكر تصل 
األسبوع 

القادم   
قال الرئيس املدير العام للديوان التونيس للتجارة الياس بن عامر أن نحو 78 ألف طن من مادة السكر 

ستصل إىل تونس نهاية األسبوع الحايل وبداية شهر أكتوبر القادم.
وأوضح أن االضطرابات الحاصلة يف التزود بهذه املادة يف اآلونة األخرية تعود إىل عدم التزام أحد املزودين 
األجانب بواحد من أصل 3 عقود كان قد أبرمها الديوان التونيس للتجارة وتتعلق بشحنة قدرها 18 ألف 

طن.
وأشار بن عامر إىل أن الديوان حرص عىل سّد هذه الفجوة باالعتامد عىل قرابة 5000 طن من اإلنتاج 
املحيل متأتية من املوسم األخري للفت السكري، مؤكدا يف املقابل أن نسق التزويد مبادة السكر يتجه نحو 

استعادة توازناته كاملة قريبا.

نقص في مادة القهوة 

و120 ألف عامل مهددون!  
تونس  أن  عزوز،  بن  املقاهي صدري  ألصحاب  الوطنية  الغرفة  رئيس  نائب  أكد 
القهوة، مؤكًدا أنه تم تسجيل نقص يف عدة أنواع وفقدان  تعيش أزمة يف قطاع 

أنواع أخرى.
وأضاف أن أصحاب املقاهي يف كامل تراب الجمهورية يجدون صعوبات يف التزود 

مبادة القهوة، مشريًا إىل أن الكميات املتوفرة منها محدودة جًدا.
وتوقع بن عزوز أن يدفع فقدان مادة القهوة بأصحاب املقاهي إىل غلق مقاهيهم 
القول:  مستطرًدا  عامل،  ألف   120 حوايل  عددهم  يبلغ  الذين  العامل  وترسيح 
»لذلك يجب ربح الوقت وإيجاد حل قبل حصول إشكال كبري ألصحاب املقاهي 

خاصة وأنه مل ميِض الكثري عىل خروجهم من أزمة جائحة كورونا«.
ولفت إىل أنه »تم التواصل مع الديوان التونيس للتجارة حول املسألة لكن جوابه 
مل يكن مقنًعا«، وفق تأكيده، متابًعا القول إن »عىل الدولة أن تجد حًل وتستورد 
الكميات املطلوبة من مادة القهوة«، مشريًا إىل أنها تستورد حوايل 30 ألف طن 

منها.

غرار  عىل  األساسية  املواد  من  عدد  يف  نقًصا  األخرية  األشهر  طيلة  تونس  وتشهد 
الزيت النبايت والسكر واملحروقات وغريها من املواد.

الجامعيون 
ووزارة التعليم 

العالي؟
* حاتم النقاطي
)جامعي وكاتب(

 
ونحن عىل ابواب سنة جامعية جديدة هل من 

امل ينتظره االحرار بالجامعة التونسية من وزارة 
اهملت كل حقوقهم يف العدل واالنصاف؟

االداء  ننتظر تحوال ملموسا يف  بعد 25 جويلية كنا 
الفعيل ملرفق عمومي عاىن طويل من سلطة االحزاب 
ومجموعات فساد امتهنت تعطيل حقوق الجامعيني 
واستغلل  املنافع  جمع  ومواصلة  التابعني  لحامية 
السياسيني  املتنفذين  لصالح بعض  ادارته وتوجيهها 
ضمن هياكل الوزارة غري مهتمني بتظلامت الجامعيني 
ضد فساد طالهم وعطل ملفاتهم العلمية واملهنية. 
ما  الزملء  فإن  حصل  الذي  السيايس  التغيري  ورغم 
نقلهم  يف  والحكيم  العادل  النظر  ينتظرون  زالوا 
انتداباتهم  ملفات  ويف  اطروحاتهم  مناقشة  ويف 
يف  املحاكم  اصدرت  والتي  وتاهيلهم   وترقياتهم 
عدد منها احكاما لصالحهم وسط فرجة غريبة من 
فإىل  الحقوق.  تغييب  ومواصلتها  سلطةاالرشاف 
متى يتواصل استهتار ادارة التعليم العايل بتظلامت 
وضد  العليا  املعاهد  مديري  بعض  ضد  الجامعيني 
القوانني  التي تعدت عىل  العلمية  اللجان  عدد من 
واستهزأت بأحكام املحاكم االدارية ورفضت تسوية 
اىل  تعرضوا  الذين  الجامعيني  من  عدد  وضعيات 
مظامل بيداغوجية وعلمية ناتجة عن تجاوز السلطة 
وعن تنفذ واضح لبارونات استغلت هشاشة الوضع 
السيايس لتتحكم يف املؤسسات العمومية وتسيريها 
ذات  الشخصية  واملنافع  الفردية  املصلحة  بعقلية 

األبعاد القبليةوالنفعية والريعية وااليديولوجية؟
وإىل متى سيتواصل هذا الوضع املرعب داخل مرفق 
عمومي نخره الفساد وتتاىل فيه الصمت عن لوبيات 
تظن نفسها سلطة أعىل من الدولة؟ فهل ستتحرك 
سلطات القرار بهذه الوزارة ضد قرب الحقوق وتعلن  

املحاسبة كخيار النصاف الجامعيني؟
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مداخالت نقابية وتاريخية وجيوسياسية
 وورشات تدريب يف صحافة املواطنة

في الدورة األولى لالكاديمية النقابية للمراة والشباب العامل 2022

سمري  االخ  لالكادميية  األول  اليوم  افتتح 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشفي 
واملؤسسات  والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة 
الدستورية الذي رحب باالخوات واالخوة النقابيني 
الحارضين ووضع الدورة يف اطارها العام واملتمثل 
النقايب  الوعي  ودعم  النقايب  للتثقيف  مواصلة  يف 

والوطني للمرأة العاملة والشباب العامل.
من جهتها أثنت السيدة ٱمنة الجبالوي االستاذة 
االنساين  لالمناء  الدويل  املعهد  ورئيسة  الجامعية 
ومنسقة االكادمييّة يف مداخلتها عىل أهمية تجربة 
الرشاكة بيمن املعهد الذي ترأسه ومنظمة وطنية 
مؤكدة  للشغل،  التونيس  العام  االتحاد  حجم  يف 
عىل أبرز أهداف الدورة االوىل لالكادميية وبرنامج 
اطار  يف  جميعها  تايت  التي  القادمة  الدورات 
وأعضاء  عضوات  لدى  املعارف  تنمية  اسرتاتيجيا 

مكاتب املرأة العاملة والشباب العامل.
سامي  األخ  ترأس  التأطرييتني  املداخلتني  اثر 
الطاهري االمني العام املساعد املسؤول عن االعالم 
والنرش الندوة االول لالكادميية التي أثثت مبداخلة 
أوىل قدمها االستاذ عبد الواحد املكني تحت عنوان 
الجذور  من   - تونس  يف  النقابية  الحركة  »تاريخ 

حتى الراهن«.
»تاريخ الحركة النقابية 

حتى  الجذور  من   - تونس  في 
الراهن«

الواحد  عبد  لالستاذ  كانت  املداخالت  أوىل 
الحركة  »تاريخ  حول  مداخلته  قدم  الذي  املكني 
الراهن«  حتى  الجذور  من   - تونس  يف  النقابية 
محطات  عدة  تضمنت  مراحل  اربعة  اىل  قسمها 
اللبنات  لربوز  خصصها  املراحل  اوىل  مفصلية: 
القرن  مطلع  منذ  تونس  يف  النقايب  للوعي  االوىل 
العرشينيات  يف  تدريجيًا  تطور  وكيف  العرشين 
والثالثينيات حتى اشتد عوده بعد الحرب العاملية 
الثانية وتوسعت قاعدته مع تأسيس االتحاد العام 
التونيس للشغل. ثاين املراحل خصصها للحديث عن 
االستقالل  دولة  بناء  يف  النقابية  الحركة  إسهامات 
ومل يغفل عن اسهاماتها بعد االستقالل سنة 1956 
البديل  عن  الدفاع  ويف  الوطنية  الدولة  بناء  يف 
تعلقت  املراحل  ثالث  والتضامني.  االجتامعي 
بن  العابدين  زين  حكم  زمن  النقابية  »بالحركة 
عيل )2010-1987(«. أما رابع املراحل فغاصت يف 
 14 بعد  الدميقراطي  االنتقال  إرساء  يف  اسهاماتها 

جانفي.
تاريخنا  نقرأ  أن  يمكن  »كيف 

الوطني؟
أما ثاين املداخالت فكانت لألستاذ خالد عبيد، 

بعنوان »كيف ميكن أن نقرأ تاريخنا الوطني؟
افتتحها االستاذ عبيد مبقدمة مبدئية أكد من 
حارضنا  لفهم  الوطني  تاريخنا  فهم  خالله رضورة 
واسترشاف مستقبلنا الن الشعوب التي ال ماض لها 

العديد  تصحيح  رضورة  اىل  ونبه  لها.  مستقبل  ال 
التي ترسبت  الخاطئة  واملعلومات  املغالطات  من 
اىل تاريخنا من خالل قراءة ووجهة نظر موضوعية 
الرضوري  من  بات  انه  اىل  ويخلص  مختصة. 
التصالح مع ذاكرتنا واالعرتاف والتأكيد عىل املالحم 
التاريخية التي صنعها الشعب التونيس وبتضحيات 
اكرث  امتداد  الذي سقطوا عىل  املناضلني والشهداء 
من 75 سنة، ارتكبت خاللها يف حقهم مجازر من 
طرف املستعمرين الفرنسيني واالنقليز واالمريكان 

وااليطاليني. 
»التحوالت الجيوسياسية«

»التحديات  الطبيب  رافع  االستاذ  مداخلة 
لبقية  استكامال  جاءت  الراهنة«  الجيوسياسية 
املداخالت التي غاصت يف البعدين النقايب والوطني 
من خالل الغوص يف تاريخ الحركة النقابية وتاريخ 
البعد  يف  للنظر  بينها  والتالزم  الوطنية  الحركة 
رافع  االستاذ  له  اختار  الذي  والدويل،  االقليمي 
الطبيب عنوان »التحوالت الجيوسياسية يف االقليم 
انطلق  لتونس«.  االسرتاتيجي  التموقع  وتحديات 
الجيوسيايس  الحجم  أن  التأكيد  من  رافع  االستاذ 
ووزنها  الجغرافية  مساحتها  بكثري  يفوق  لتونس 
عىل  أهمية  ذا  ليس  البالد  موقع  وأن  الدميغرايف، 
بل  فقط،  املهمة  وطرقة  العامل  مراكز  من  مقربة 
املتصارعة  الجيوسياسية  الكتل  حدود  عىل  أيضا 
علينا  يفرض  املعطى  أن هذا  واعترب  املتنافسة.  أو 
كتونسيني العمل عىل قراءة جيدة 
لالسرتاتيجيات املعتمدة لدى كل 
رضورة  واىل  املنطقة  يف  الفاعلني 
تحليل االخطار الواقعية والكامنة 
التخوم  من  ميتد  واسع  مجال  يف 
اىل  والصحراء  للساحل  الجنوبية 
اىل  وصوال  املتوسط  البحر  كل 
قوس »االورال«، قزوين والخليج 

العريب. 
 وورشة عمل

  يف مداخلته التأطريية تطرق 
ماهية  اىل  الحيزاوي  االستاذ 
باعتبارها كتابة  الكتابة الصحفية 

والتعليق  وتحليلها  األخبار  وبنقل  باآلنية  مرتبطة 
عليها، وفصل يف تعديد األجناس الصحفية املتعددة 
بقدر تعدد الوظائف الفرعية للصحافة. قبل يختتم 
الدورة الصحفي وليد املاجري بتنشيطه ورشة عمل 
وذلك  والنقابيني  النقابيات  معها  تفاعل  تفاعلية 
املواطنة  حول صحافة  التدريبي  برنامجه  اطار  يف 

واملعايري التحريرية االخالقية للخرب .
مزيدا من التعاول والتشبيك

شهد اليوم الثاين لألكادميية حضور السيد سفري 
وبحضور  والنقابيني  النقابيات  بني  اسبانيا  دولة 
املسؤول  املساعد  العام  االمني  الشفي  سمري  االخ 
والجمعيات  العامل  والشباب  املرأة  قسم  عن 
واملؤسسات الدستورية ومنسقة االكادميية السيدة 
أمنة الجبالوي وكانت لهام كلمتي ترحيب بالسفري 
أبرزا من خاللها أهمية التعاون بني القسم واملعهد. 
روابط  لعمق  خاللها  تطرق  كلمة  للسفري  وكانت 
عىل  وأكد  التونيس  املدين  املجتمع  مع  التعاون 
التي  الرشكات  من خالل  االسبانية  الدولة  أهداف 
يعقدها املعهد الدويل لالمناء االنساين معها متمنيا 

مزيدا من التعاول وتشبيك هذه العالقات.
نقاش مستفيض وتفاعل

املقدمة  العمل  وورشات  املداخالت  شكلت 
للمرأة  النقابية  لالكادميية  االوىل  الدور  خالل 
والتفاعل  للنقاش  خصبة  مادة  العامل  والشباب 
وطرح العديد من االشكاليات سواء منها املتعلقة 
أو  الوطنية  الحركة  أو  النقابية  الحركة  بتاريخ 
حيث  من  الراهنة  الجيوسياسية  بالتحوالت 
النقايب  البعدين  بني  والتعالق  واالرتباطات  العالقة 
األدوار  وامتزاج  الوطني  والسيايس  االجتامعي 
الوطني  التحرر  حركة  لزعامء  والوطنية  النقابية 
الكيمياء  تلك  خلق  يف  ذلك  ومساهمى  التونسية 
التي طبعت نشأة الدولة التونسية وجذرت الحركة 
االصالحية الوطنية وتجذير الوعي الوطني وروابط 
اىل  النقاشات  وخلصت  التونسية.  للدولة  االنتامء 
التونسية  للتجربة  الخصوصية  السمى  استخالص 
النضال  يف  »رشكاء  عبارة  يف  تلخيصها  ميكن  التي 
يف  الوطنية ورشكاء  الدولة  بناء  يف  الوطني، رشكاء 

تحديد مستقبل البالد« .

*   خليفة شوشان

 2022 أوت  و26   25  ،24 أيام  امتداد  عىل 
انتظمت مبدينة الحاممات الدورة االوىل لالكادميية 
وذلك   »2022 العامل  والشباب  للمراة  النقابية 
العامل  والشباب  املرأة  قسم  يسن  بالرشاكة 
و»املعهد  الدستورية  واملؤسسات  والجمعيات 
الوكالة  مع  وبالتعاون  االنساين«  لالمناء  الدويل 
االكادميية  هذه  وتأيت  الدويل،  للتعاون  االسبانية 
سيتم  التي  الدورات  من  لسلسلة  فاتحة  النقابية 
النقابية استكامال  تنظيمها يف العديد من الجهات 

الهداف االكادميية.
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بإرشاف األخ عبد الله العيش األمني العام املساعد املسؤول عن الهجرة 
اإلدارية  الهيئة  انعقدت  ألعضائها  قيايس  وبحضور  بالخارج  والتونسيني 
للتعليم األسايس مبدينة الحاممات أين رحب األخ نبيل الهوايش الكاتب 
األخ  إىل  الكلمة  يحيل  أن  قبل  الحارضين  بكافة  العامة  للجامعة  العام 
االخري  املؤمتر  يف  املنتخبني  الجامعة  أعضاء  هنأ  الذي  العيش  الله  عبد 
املنعقد يف شهر ماي الفارط قبل أن يذكر املشاركات واملشاركني بنضاالت 
قطاع التعليم األسايس منذ ما قبل االستقالل ومساهمة املربني يف الحركة 
مستعرضا  بالدنا،  واملتعلامت يف  املتعلمني  من  أجيال  بناء  ويف  الوطنية 
يف  الوطنية  املسؤولية  تحمل  يف  القطاع  هذا  يف  النقابيني  مساهمة 
التونسيني  عموم  ثقة  من  استلهاما  اليوم  بالصعوبة  تتّسم  ظروف  ظّل 

والتونسيات يف االتحاد العام التونيس للشغل.
ثم استعرض موقف املنظمة من املستجدات السياسية األخرية وأهّمها 
حدث االستفتاء  واملفاوضات االجتامعية وتعديل األجور أمام التضخم 

الحاّد الذي بات يستهدف قوت الطبقة الوسطى...
لتدارس  اإلدارية  الهيئة  العامة واعضاء  النقابة  املجال ألعضاء  فُسح  ثم 
مشاغل القطاع الفتني النظر إىل ضعف متثيلية النساء النقابيات يف هذه 

الهيئة اإلدارية.

تكريمات
الذين  املعلمني  من  مجموعة  تكريم  تّم  النشاط  تقرير  استعراض  قبل 
صفاقس  من  فريحة  زهري  التوايل:  عىل  وهم  املهنة  رشف  عىل  أُحيلوا 
العرويس  ومحمد  سليانة  بركايت  وفوزي  سوسة  من  الرقيق  والشاذيل 
سيدهم من قبيل وخميس عيل الناجي من قابس ومحمد صالح الغضاب 

من املنستري ومحمد عيل سامل من املهدية.

استراتيجيا العمل
استعرض األخ نبيل الهوايش النشاط السابق والقادم واسرتاتيجيا العمل 

من خالل سّت نقاط هي:
املنظم  واالمر  واالنتدابات  الخارجية  والعالقات  واالسرتاحات  الرتقيات 
للتكليف باملساعدة البيداغوجية قبل أن يفتح باب النقاش الذي طالب 
خاصة  مبفاوضات  التعليم  قطاع  بإفراد  واملشاركون  املشاركات  خالله 
ووضعية  الوقتني  األعوان  وضعية  وتسوية  العمومية  الوظيفة  خارج 
املالية  القيمة  يف  الرتفيع  ورضورة  الجامعي  الفرع  وصالحيات  النقل 
للرتقيات وتعميم املنح الجامعية ألبناء وبنات املربني واملربيات وإعادة 
تصنيف املدارس الريفية واملطالبة بوقف االقتطاع التضامني للصناديق 

االجتامعية.
* سلمى الجاليص

في الهيئة اإلدارية للتعليم األساسي:

ملفات تنتظر والحلول عند الوزارة
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بيان الجامعة العامة 
للتعليم العالي حول 
ما جدّ بقصر العلوم 

باملنستري
ُعرف  مرصي  داعية  إلقاء  إثر 
ملحارضة  املتطرفة  مبيوالته 
رحاب  يف  »بالعلمية«  وصفت 
وحيث  باملنستري،  العلوم  قرص 
بفرتة  الحادثة  هذه  تُذكِّرنا 
خلناها  تونس  تاريخ  من  أليمة 
تبينّ  وحيث  رجعة،  دون  ولنّت 
مة  املُقدنّ املحارضة  محتوى  أن 
س للفنت  يدخل ضمن ثقافة تؤسنّ

والتفقري الفكري والتكفري والُفرقة املجتمعينّة، وأننّه وقع استغالل املحارضة 
العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  يهمنّ  االتجاه،  نفس  يف  تصبنّ  كتب  لبيع 
أننّها  والوطني  والننّقايب  الجامعي  العام  الرأي  تعلم  أن  العلمي  والبحث 
تابعت املوضوع منذ بدايته للتثبت واإلحاطة بكل تفاصيله، وأننّها اتنّصلت 
بالوزارة وال تزال باتصال بها لتقصنّ املعلومات واالستفسار. وبناء عليه، 
يقظة  تحينّي  وإذ  العلمي،  والبحث  العايل  للتعليم  العامة  الجامعة  فإن 

املجتمع املدين الذي نبنّه لحدوث هذه املحارضة، فإننّها:
والعنف  الفنت  لدعاة  باملنستري  العلوم  قرص  فضاءات  بفتح  د  تندنّ  -  1
والفرقة املجتمعية يف خرق واضح وتامنّ لألهداف التي بعثت من أجلها 
هذه املؤسسة العمومية واملنصوص عليها بالقانون عدد 36 لسنة 2007 
كامل  العامنّ  مديرها  دد  الصنّ هذا  يف  ل  وتحمنّ مبقتضاه،  أحدثت  الذي 

املسؤولية القانونية واإلدارية إزاء ما حدث.
التعليم  مؤسسات  من  مؤسسة  أينّ  لجعل  القاطع  رفضها  عن  تعبنّ   -  2
والتطرف  الفنت  لدعاة  منبا  أنواعها،  مبختلف  العلمي،  والبحث  العايل 
والتنّكفري وتنبنّه إىل رضورة عدم تكرار مثل هذه املحارضات يف فضاءات 
جعلت للعلم واملعارف ولنرش الفكر النرينّ وأننّها عىل أتمنّ اليقظة للتصدي 

ملثل هذه األنشطة املشبوهة.
ل فتح وزارة التنّعليم العايل والبحث العلمي تحقيق يف املوضوع،  3 - تسجنّ
هدفه »اتخاذ اإلجراءات الالزمة« حسب ما ورد يف البالغ الوزاري وحسب 
ما أكنّدته االتصاالت األخرية للجامعة العامة، وتطالبها باإلرساع فيه ونرش 
نتائجه وتحديد املسؤوليات وتحميلها واتخاذ االجراءات الرنّادعة ضدنّ كلنّ 

من يتأكنّد تقصريه أو تثبت إدانته. 
* الكاتب العام
 نزار بن صالح

ندوة صحفية 
لقسم دراسات 

االتحاد
ينظنّم قسم الدراسات والتوثيق باالتحاد العام 

غل ندوة صحفية حول    التونيس للشنّ
»املالحظات والخيارات البديلة لإلصالح« وذلك:
اليوم: الخميس 01 سبتمب 2022 عىل الساعة 

العارشة صباحا )10.00( أما املكان فهو قاعة نزل 
املشتل بتونس. والدعوة مفتوحة لكلنّ وسائل اإلعالم.

وقفة 
احتجاجية يف 

املعهد الوطني 
للمواصفات
نفذ أعوان وإطارات املعهد الوطني 

INNOR- )للمواصفات وامللكية الصناعية 
PI( وقفة احتجاجية يوم االثني 29 أوت 

2022 مبقر العمل احتجاجا عىل عدم تلبية 
االدارة ملطالبهم املرشوعة وقام أعوان 

 )TDF( السوق الحرة ملطار تونس قرطاج
بداية من يوم االثني 29 أوت 2022 بحمل 

الشارة الحمراء تنديدا بعدم تلبية اإلدارة 
ملطالب األعوان.

رئيس النقابة الوطنية للفالحين الميداني الضاوي

األمن الغذائي يف خطر وقد نبلغ مرحلة الجوع
 

يف  الغذايئ  األمن  إن  الضاوي،  امليداين  للفالحي  الوطنية  النقابة  رئيس  قال 
خطر وأصبح مهددا، محذرا من بلوغ مرحلة الجوع. وانتقد بشدة غياب أي 
اسرتاتيجية تتعلق بالغذاء وأي حلول استباقية إلنقاذ األمن الغذايئ التونيس.

وتحدث الضاوي عن رضب منظومة اإلنتاج وعن ارتفاع أسعار العلف وعن 
تراجع مخزون مادة الحليب إىل 20 مليون لرت يف الوقت الذي يبلغ فيه معدل 

االستهالك اليومي مليون ونصف لرت.
 35 التفريط يف  وقع  لكن  أنثى  ألف  بـ400  يُقدر  األبقار  قطيع  أن  وكشف 
باملائة من هذا القطيع إما عن طريق التهريب أو عب البيع العشوايئ بسبب 

عدم قدرة الفالح عىل مواصلة التكفل بأبقاره نتيجة غالء أسعار العلف.
واعتب رئيس نقابة الفالحي أن فقدان الزبدة يف األسواق يُعدُّ مؤرشا خطريا، 

د امليداين الضاوي املطالبة برضورة الرتفيع يف سعر لرت الحليب خاصة أن  مبينّنا أن متخلدات املصانع لدى الدولة حوايل 300 مليون دينار. وجدنّ
كلفة اللرت تُقدر بـ1600 مي يف الوقت الذي يباع فبه بـ1140 مي.

تعزية ومواساة
تلقينا ببالغ األىس والحرسة نبأ وفاة الزميل

توفيق الغربي
بورقيبة  الحبيب  شارع  اإلعدادية  باملدرسة  االسالمية  الرتبية  أستاذ 
م باسم الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بنابل  بقربة وال يسعنا إالنّ أن نتقدنّ
التعازي  بأحر  زمالئه  ولكل  الفقيد  لعائلة  والزمالء  الزميالت  كل  وباسم 
ده بواسع رحمته، وأن يسكنه  واملواساة سائلي املوىل عزنّ وجل أن يتغمنّ

فسيح جناته.
إننّا للنّه وإننّا إليه راجعون.
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في االتحاد الجهوي للشغل بنابل

استهداف للنقابيني يف بلدية قربة
إّن الهيئة االدارية الجهوية لقطاع البلديني بنابل املجتمعة بصورة استثنائية بدار االتحاد الجهوي للشغل بنابل وبعد التطورات 
الخطرية التي طالت النشطاء النقابيني ببلدية قربة اثر شكايات كيدية متعّددة الغاية األوىل واألخرية منها التنكيل بهم واستهداف حق 
دستوري يف النشاط النقايب املكفول وطنيا ودوليا لتكميم األفواه والحّد من حريّة التعبري والدفاع عن مطالبهم املرشوعة والقانونية 
فإّن الهيئة االدارية الجهوية تستنكر بشّدة ما آل إليه األمر الذي وصل حّد الزج بهم يف السجن وتعترب أّن القضايا املرفوعة ضّدهم 

كيدية للتشّفي ال غري.
وتطالب السلط املعنية جهويا ووطنيا بالتدخل الفوري الطالق رساحهم إىل حني استيفاء كّل األبحاث وفتح تحقيق جّدي وشّفاف 
ومحايد داخل أسوار بلدية قربة لتحديد املسؤوليات وإماطة اللثام عن بعض املامرسات العدائية من طرف القامئني عىل تسيريها 

تجاه أعوانهم.
وتحمل مسؤولية تطّور األحداث للسلطة الجهوية لتعاطيها السلبي أمام تراكامت مشاغل القطاع وعدم احرتام محارض الجلسات 

منذ 2019 دون الحرص عىل فّض النزاعات الشغلية املعروضة عليها يف االبّان.
وتبقى الهيئىة االدارية الجهوية لقطاع البلديني بنابل يف حالة انعقاد التخاذ األشكال النضالية املكفولة قانونيا مبا يف ذلك االرضاب 

الجهوي العام إىل حني اسرتداد الحريات والحقوق املسلوبة.

االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

الئحة التعليم العالي
نحن أعضاء الفرع الجامعي لعملة التعليم 
العايل والبحث العلمي بالقرصين املجتمعني 
بالقرصين  للشغل  الجهوي  االتحاد  مبقر 
العام  الكاتب  اسودي  الصنيك  األخ  بإرشاف 
ألوضاعنا  تدارسنا  وبعد  الجهوي  لالتحاد 

املهنية نسّجل:
العتيدة  منظمتنا  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  ـ 

االتحاد العام التونيس للشغل ونطالب بـ:
إعادة  مشاريع  تنفيذ  يف  الترسيع  ـ   1
املطعم  من  كّل  بخصوص  املربمجة  التهيئة 

واملبيت الجامعي بالقرصين والحي الجامعي سبيطلة من قبل السلط الجهوية.
2 ـ الترسيع يف مّد وثائق العملة وإيجاد حّل جذري لهذا االشكال.

3ـ  إيجاد حلول جذرية لتنقية املناخ االجتامعي خاصة بالحي الجامعي سبيطلة واملطعم الجامعي املدينة الجديدة وكافة املؤسسات 
الجامعية بالجهة.

4 ـ إيالء الفحوصات الطبية السنوية ببعض املؤسسات الجامعية األهمية الالزمة.
5 ـ طلب عقد جلسة عمل عاجلة مع املدير العام لديوان الخدمات الجامعيّة بالوسط للنظر يف بعض املسائل املهنية العالقة.

6 ـ سّد الشغورات يف بعض االختصاصات للعملة واألخذ بعني االعتبار التقاعد االختياري الذي سينجّر عنه مزيد تفاقم هذا النقص.
7 ـ الترسيع يف سّد الشغور الحاصل يف خطّة مدير املبيت الجامعي بالقرصين.

ويف صورة عدم االستجابة ملطالبنا املرشوعة فإنّنا مستعّدون للدفاع عنها بكافة الوسائل القانونيّة.

أربعينية املناضل  طارق بن هيبة

يحيي املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية اليوم الخميس 1 سبتمرب 2022 انطالقا من الساعة 18 مساءا بقاعة الريو 
بالعاصمة أربعينية فقيد الحركة االجتامعية والحقوقية والدميقراطية املناضل طارق بن هيبة.

في االتحاد الجهوي للشغل بالكاف

رفض، مسرية واحتجاج
للشغل  الجهوي  االتحاد  بدار  املجتمعني  للفالحة  القطاعية  الهيئة  أعضاء  نحن 
للمدرسة  السابق  األول  الكاتب  تعيني  وإثر  للشغل  الجهوي  االتحاد  برئاسة  بالكاف 
العليا للفالحة بالكاف يف خطّة رئيس القسم االداري واملايل باملندوبية الجهوية للتنمية 

الفالحية بالكاف.
نعرّب عن٬

عىل  محاسبته  تقع  ومل  االنتداب  لرشوط  يخضع  مل  ألنّه  التنصيب  لهذا  رفضنا  ـ 
التجاوزات السابقة.

ونطالب بـ:
ـ إجراء بحث اداري ومايل عىل خلفية التجاوزات السابقة باملدرسة العليا للفالحة 

بالكاف.
ونعلن:

ـ الدخول يف وقفات احتجاجية باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بالكاف بداية 
من يومي االثنني والثالثاء 29 و30 أوت 2022 من الساعة التاسعة والنصف اىل الساعة 

العارشة والنصف إىل حد تدخل هياكل وزارة الفالحة.
ـ تنظيم مسرية احتجاجية من أمام مندوبية الفالحة باتجاه الوالية.

ـ الدخول يف اعتصام مبقر املندوبية بداية من اليوم الخميس 1 سبتمرب 2022.

التجاري بنك

لن نكون مكانا لفض 
الخالفات السياسية

إثر األحداث األخرية التي جدت نهاية األسبوع الفارط 
وما رافقها من حمالت تضليل و تشويه للبنك، يهم 

املكتب النقايب أن يحيط كافة املنخرطني مبا ييل:
1 - البنك التجاري التونيس مؤسسة تونسية خاضعة 
للقانون التونيس وتشكل مثاال يحتذى به يف الرشاكة 
وهي  التونيس،  واملستثمر  األجنبي  املستثمر  بني 
تزال  وال  وكانت  التونسية  املالية  السوق  يف  ناشطة 
فاعال اقتصاديا مهام يف النسيج املايل للبالد التونسية.

وريثة  بنكية  مؤسسة  التونيس  التجاري  البنك   -  2
األفراد  دعم  تواصل  الجنوب،  وبنك  الشعب  بنك 
واملؤسسات بفكر وسواعد تونسية إذ تشغل ما يزيد 

عن 1800 موظف بصفة مبارشة.
3 - البنك التجاري التونيس مل ولن يكون ساحة لفض الخالفات السياسية والديبلوماسية، 

بل سيظل ملكا ملوظفيه يعملون صلبه ملا فيه خري البالد.
4 - يسجل املكتب النقايب أن الحملة عىل البنك يف شبكات التواصل االجتامعي من 
الفضاء االفرتايض، ولنئ تغذت يف جزء كبري منها باإلشاعات والتعامل السطحي  رواد 
من  تتغذى  القاتم  جزئها  يف  كانت  فإنها  بصلة،  للواقع  ال ميت  والذي  علمي  والغري 
جهات مشبوهة ومعروفة بعدائها التاريخي للبنك أو بأحقاد شخصية ال يتسع املجال 

للخوض فيها. 
نخوض مرحلة حساسة يف تاريخ املؤسسة وهو ما يتطلب منا االلتفاف لحامية مورد 
رزق آالف األشخاص بصفة مبارشة أو غري مبارشة، نحميها من اإلشاعات التي تالحقها 
والتي ال أساس لها من الصحة، نحميها بعدم الزج بها يف الشأن السيايس والديبلومايس، 
الحمالت  يف  قصد  بدون  أو  بقصد  االنخراط  وعدم  والعطاء  البذل  مبزيد  نحميها 

املسعورة التي تطالها بجميع مكوناتها. 
الزميالت  السامء.  يف  وفرعها  ثابت  أصلها  تونسية،  مؤسسة  التونيس  التجاري  البنك 
والزمالء، مؤسستنا تحتاجنا اليوم أكرث من أي وقت مىض، فلنكن خري سفراء لها وال 
نرتكها لهجمة الغوغاء واملفسدين، ستظل خيمتنا الجامعة وسنظل لها جنودا. لنرتك 

السياسة للسياسيني، ولننكب نحمي مورد رزقنا.
الكاتب العام أحمد الجزيري
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مساندة من أطباء مجمع طبّ الشغل بصفاقس:

تعنيف طبيبة يف نابل وطلب مقابلة وزير 
الشؤون االجتماعية

نعبرّ  بصفاقس  الشغل  طب  مجمع  أطباء  باسم 
يتعررّض  ملا  التام  ورفضنا  واستنكارنا  استيائنا  عن 
له زمالؤنا أطباء الشغل مبجمع طب الشغل بنابل 
زميلتنا  له  تعررّضت  ما  علمنا  إىل  بلغ  ما  ة  وخاصرّ
طبيبة الشغل باملجمع من تعنيف لفظي وجسدي 
ة  قمرّ الترصرّف  هذا  مثل  ونعتب  املجمع  إدارة  من 
وللطبيب  الشغل  لطبيب  والتقزيم  االستهانة 

عموما يف بالدنا.
إنرّ ما يعيشه طبيب الشغل من تهميش لحقوقه 
ولضامن مستقبله واستقراره املهني ومن استبداد 
بعض الهيئات املديرة عىل غرار ما يحصل مبجمع 

نابل يؤكد رضورة إعادة النظر يف ملف أطباء الشغل عموما وضامن سالمتهم واستقرارهم املهني والنفيس ومنع كلرّ من تسول له 
نفسه باملسرّ بحرمتهم النفسية والجسدية.

 لجميع هذه األسباب نرجو منكم:
ـ التدخل لدى السلط املعنية لوضع حدرّ ملا يحصل لزمالئنا أطباء الشغل بنابل ومتكينهم من حقوقهم ورفع تسلرّط االدارة عليهم.

ـ تحديد موعد الجتامع ممثلني عن أطباء مجامع طب الشغل مع السيد وزير الشؤون االجتامعية لتدارس مستقبلهم ووضع حدرّ ملا 
يعيشونه من تهميش وضبابية.

في االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

إرتفاع جنوني لألسعار
نحن أعضاء املكاتب التنفيذية لالتحادات املحلية للشغل بجهة صفاقس املجتمعون 

يوم السبت 27 أوت 2022 بارشاف األخ يوسف العوادين الكاتب العام لالتحاد الجهوي 

للشغل بصفاقس وبعد تدارسنا للوضع العام وطنيا وجهويا ومحليا فإنرّنا:

د اعتزازنا باالنتامء لالتحاد العام التونيس للشغل منظمة وطنية دميقراطية  1. نجدرّ

أفرزته تضحيات  الذي  الوطني  دورنا  تكريس  مزيد  ومناضلة وإرصارنا عىل  مستقلرّة 

س منظمتنا. النقابيات والنقابيني ويف طليعتهم خالد الذرّكر الشهيد فرحات حشاد مؤسرّ

ي لكل محاوالت استهدافها  ود عن منظمتنا والتصدرّ 2. نعبرّ عن استعدادنا الدائم للذرّ

النابع من مؤسسات االتحاد  د تأكيدنا عىل استقالليةقرارنا  من أيرّ جهة كانت ونجدرّ

وهياكله املنتخبة بعيًدا عن االصطفاف وذلك إلتزاما بثوابت املنظمة العتيدة.

تام  انهيار  من  األجور  إليه  آلت  ما  يف  املتعاقبة  للحكومات  املسؤولية  ل  نحمرّ  .3

جررّاء تدهور املقدرة الرشائية لعموم التونسيات والتونسيني واالرتفاع الجنوين لألسعار 

األجراء  عاتق  عىل  تبعاتها  تحميل  ونرفض  الفاشلة  االقتصادية  السياسات  ومواصلة 

واملعطلني وذوي الدخل املحدود للتونسيات والتونسيني.

4. ندعو الحكومة إىل السحب الفوري للمنشور 20 والذي نعتبه مهزلة تستهدف 

رضب الحق النقايب وسياسة املفاوضات الجامعية.

يف  الزيادة  حول  ية  وجدرّ جديدة  مفاوضات  بفتح  بالتعجيل  الحكومة  نطالب   .5

األجور وتعديل املقدرة الرشائية لعموم األجراء ونرفض رفع الدعم.

د إلتزامنا بقرار الهيئة االدارية الوطنية الداعي لشنرّ االرضاب العام بالوظيفة  6. نجدرّ

ها الحق النقايب وتفعيل اتفاق 6 فيفري  واملؤسسات العموميرّة دفاعا عن حقوقنا وأهمرّ

وعدم   )SMIG-SMAG( املضمون  والفالحي  الصناعي  األجر  يف  والرتفيع   2021

التفويت يف املؤسسات العموميرّة.

الدفاع  أجل  من  الداخلية  الجبهة  وتحصني  الصفوف  رصرّ  رضورة  عىل  نؤكد   .7

عن مصلحة الوطن وعن منظمة حشاد يف هذه املرحلة الدقيقة التي متررّ بها البالد 

واالستعداد للنضال من أجل ذلك.

الكاتب العام: يوسف العوادين

االتحاد الجهوي للشغل بمنوبة

مؤتمر الفرع الجامعي 
للكهرباء والغاز

يعلم املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل مبنوبة أنرّه تقررّر عقد مؤمتر الفرع 
الساعة  من  بداية   2022 سبتمب   9 الجمعة  يوم  مبنوبة  والغاز  للكهرباء  الجامعي 

التاسعة صباحا )09.00( بدار االتحاد الجهوي للشغل مبنوبة.
فيه  تتوفرّر  ن  ممرّ الجامعي  للفرع  التنفيذي  للمكتب  الرتشح  يف  راغب  كلرّ  فعىل 
م مبطلب  الرشوط القانونية املنصوص عليها بالفصل )112( من النظام الداخيل التقدرّ
ترشح باسم الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل يف أجل أقصاه يوم السبت 3 سبتمب 

2022 عىل الساعة الواحدة بعد الزوال )13.00(.
ة أربع  ح أن يكون خالص االنخراط باالتحاد العام التونيس للشغل مدرّ يشرتط يف املرتشرّ

ة مع قسم املالية باالتحاد. سنوات كاملة متتالية عند الرتشح وأن يكون خالص الذمرّ
ة ال تقلرّ عن أربع سنوات كاملة متتالية  ال للمسؤولية النقابية ملدرّ أن يكون متحمرّ

ة ال تقلرّ عن خمس سنوات كاملة. لها ملدرّ عند الرتشح أو كان تحمرّ
أن يكون مبارشا غري متقاعد،

من   112 للفصل  طبقا  األقل  عىل  إمرأة  الجامعي  للفرع  التنفيذي  املكتب  يضمرّ 
النظام الداخيل وال مينع عدم تقديم إمرأة لرتشحها من انعقاد املؤمتر يف تاريخه.

كلرّ من تمرّ انتخابه ملزم باالشرتاك بجريدة »الشعب« طبقا للفصل 215 من النظام 
الداخيل.

مالحظة:
نا باملعرف الوحيد ورقم الهاتف زيادة عن االسم واللقب  الرجاء من كل مرتشح مدرّ

واسم املؤسسة بخط واضح.
الكاتب العام: مصطفى املديني

مؤتمر النقابة األساسية للشركة 
التونسية للتسخني  

 )stc( انعقد مؤمتر النقابة األساسية للرشكة التونسة للتسخني
بحضور األخ الكاتب العام لالتحاد الجهوي للشغل بنب عروس 
وقد  الضيفي  شكري  األخ  وبرئاسة  املبويك  نجيب  محمد 
ا(  أفرزت االنتخابات النتائج التالية: طالل التيساوي )كاتبا عامًّ
فريد الڨاسمي ووليد بن خليفة ونبيل الجبايل وأنيس الزواري 

وإميان بن كريفة ورحمة الشوايش )أعضاًء(.

القطاع العام في صفاقس 

استعداد للنضال وإعالن النوايا
الجهوي  االتحاد  بدار  انعقد 
عام  اجتامع  بصفاقس  للشغل 
بالفروع  النقابية  باالطارات 
العام  القطاع  يف  الجامعية 
العوادين  يوسف  األخ  برئاسة 
أعضاء  واإلخوة  العام  الكاتب 
إطار  يف  التنفيذي  املكتب 
إطار  يف  املبمجة  الرزنامة 
استعداد جهة صفاقس للنضال 
املرحلة  هذه  يف  وخاصة 
الدقيقة والصعبة التي متر بها 
البالد من أجل مصلحة الوطن. 

كام تطرق الحارضون إىل جملة من املشاغل والصعوبات أبرزها الزيادة املشطة يف األسعار يف كل متطلبات الحياة وانعكاساتها عىل 
املقدرة الرشائية خاصة أننا عىل أبواب العودة املدرسية.
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* الطايع الهراغي     
               

ور«. »الجهل أصل وجذع كل الشرّ
)أفالطون(

»الجهل الحقيقيرّ ليس يف غياب املعرفة بل يف رفض اكتسابها«.
)كارل بوبر(

»أعظم عدورّ للمعرفة ليس الجهل بل وْهم املعرفة«.
)ستيفن هوكينغ(   

* كتابة عن كتابة تفرق
ا  اعر محمد بن عاصم بدرّ ر. فلم يجد الشرّ أصاب مرص عىل أيرّام املامليك زلزال مدمرّ
للحاكم  والترّزلرّف  النرّفاق  بشعر هو منوذج  اإلخشيدي  كافور  مواساة حاكمها  من 

واالستهتار مبا يحلرّ بالنرّاس من نوائب:
»وما زُلزِلت مرص من كيد أملرّ بها *** بل رقصت من عدلكم طربا«،

، مدح تطاول  وشبيه به مدح ابن هاين األندليسرّ للخليفة املعزرّ لدين الله الفاطميرّ
سات: حترّى عىل ما اعتِب عىل مررّ األزمان يف عداد األعراف ويف مقام املقدرّ

»ما شئت ال ما شاءت األقدار *** فاحكم فأنت الواحد القهرّار
ـا أنصــارك األنصـار«. ـد *** وكأمنرّ ـا أنـت النرّبــيرّ محمرّ وكأمنرّ

الررّئيسيرّة  ة  املهمرّ الوضوح هو  يصبح  الفارقة  املحطرّات  الترّفكري؟ يف  ما  الكتابة؟  ما 
واألوىل.تتحورّل الكتابة إىل »ورطة« اختياريرّة، توررّط واع ومسؤول، رضب من رضوب 
ات وصونها. كلرّ كتابة ال يكون منطلقها احرتاما للنرّفس ولآلخر هي  فاع عن الذرّ الدرّ
وريرّ ممدوح عدوان.  د عىل ذلك بحقرّ الكاتب السرّ كتابة مؤقتة، تروم املوت، كام شدرّ
مسؤولية  باليتم،  اإلحساس  من  متلرّص  بالحياة،  وتشبرّث  للموت  مقاومة  الكتابة 
ن  ورة مهام أوهمت بالترّحصرّ أدبيرّة وأخالقيرّة وقيميرّة وسياسيرّة. الكتابة منحازة بالضرّ
بالحياد. ومبا أنرّها حاملة ملوقف تصبح عالة إن هي جنحت إىل املسايرة، وانحدر 
ء ونقيضه. يفقد املنطق وجاهته  الطني، يبرّرون الشرّ متعاطوها إىل مرتبة وعرّاظ السرّ
كالينرّ أكرث مام يهتمرّ بغائية الترّفكري  ويتحورّل إىل عربدة وهذيان يعنيه متاسكه الشرّ
احرتام  فرض  يف  واستامتة  العاطفة  ومجاراة  االنفعال  مع  هو حسم  مبا  املنطقيرّ 

آليات اشتغال العقل ووظيفته. 
ورة. أن تكتب معناه أن  ة وظيفيرّة بالضرّ ال معنى لكتابة ال تطرح عىل نفسها مهمرّ
ايترّ  ، أن تجابه االستالب الذرّ ائع من إنسانيرّتك باملعنى الفرديرّ والجامعيرّ تستعيد الضرّ
، أن تدافع عن األنا الفرديرّة والجامعيرّة، أن تنحاز إىل  ، املادرّيرّ والفكريرّ واملجتمعيرّ
تك، أن تعيل القيم التي يراد دوسها وترذيلها، أن تدرك  قضايا طبقتك ومجتمعك وأمرّ
ياسيرّة- مرتهن إىل سطوة غريزة  أنرّ الحاكم -أيرّا كنت هويرّته الطبقيرّة والفكريرّة والسرّ

لطة. ولة لفرض منطق السرّ ذ مبا ميليه من توظيف آليرّات الدرّ حبرّ الترّنفرّ
املجتمعيرّ  والنرّضج  أكرث من طريرّ  سات  املؤسرّ املتخلرّفة حيث عود  املجتمعات  يف 
ة الكتابة أكرث إشكاليرّة. فإذا كان تقاعس النرّخبة  معدوم، معرقل ومعطرّل تصبح مهمرّ
نهضتها  يف  شوطا  قطعت  التي  املجتمعات  يف   ) والجامعيرّ الفرديرّ  البعدين  )يف 
ساتها تحتكم إىل القانون وتحفظ ما  الفكريرّة والحضاريرّة وراكمت ما يجعل مؤسرّ
يضمن متاسك املجتمع كجسم وليس ككتلة هالميرّة، إذا كان ذلك رضبا من الخيانة 
اإلنسان  ميقراطيرّة وحقوق  الدرّ زالت تحبو يف مجاالت  ما  التي  فإنرّه يف مجتمعاتنا 
سات وليس إىل نزوات  اتيرّة للمواطن واالحتكام إىل نواميس املؤسرّ يرّة الذرّ واحرتام الحررّ

الحكام جرمية كاملة األوصاف.
ما  ومنعرجات  ثنايا  يف  ورحلة  لها  واستكشافا  ات  الذرّ عىل  تعررّفا  الكتابة  أليست 
نبحث عنه يف ما نكتب؟ غري أنرّ الكتابة تفقد بريقها إن هي انزاحت عن وظيفتها 
وارتأت أن تتحورّل إىل مجررّد تسجيل حضور وإعالن وجود لذات عطىش لإلشباع 

أيرّا كان نوعه.

* محنة تدمير العقل  
دائرة  تشلرّه، تخرجه من  العقل،  أكب جائحة تصيب 
وتحورّله  ره  وتدمرّ االنفعال  دائرة  يف  وتأرسه  الفعل 
عىل  عبئا  يكون  أن  قبل  أورّال  ذاته  عىل  عالة  إىل 
املجتمع هو العزوف عن الترّفكري والنرّفور من مجابهة 

املشكالت والوقوع ضحيرّة إحدى آفتني، تبير املوجود 
القبيح  تجميل  من  الترّبير  ميليه  مبا  الواقعيرّة  باسم 

عقال  من  املنفلتة  مدائحهم  يف  األسالف  بعض  عادة  عىل 
أقل سوءا.  أنه  يُسورّق عىل  يرّئ وما  السرّ املقارنة بني  أو  املعقول 

فداحة  من  والترّقليل  الترّهوين  بهاجس  مسكونة  لذهنيرّة  ترجمة  وهي 
اإلشكاالت القامئة. ذهنيرّة ترى يف الهزمية مجرد نكسة ما دمنا مل نخض حربا. وتغايل 
باعتباره أخفرّ  غات اإلقناع بقبول ما هو قائم  الترّبيريرّة يف مراكمة مصورّ العقليرّة 

رين تجنرّبا لخطر أفدح. الضرّ
الوضع املعطرّل يف تونس منذ 2011، والذي بلغ درجة من الترّعقيد واالنسداد بعد 
تباين  عن  النرّظر  عن  -بقطع  املعارضة  انكامش  األوىل  سمته   ،2021 جويلية   25
ر والبحث عن خيمة  منطلقاتها ومرجعيرّاتها وغاياتها- التي مل تتجاوز عتبة الترّذمرّ
اهمة -أيرّا كانت هالميرّة الخيمة وافتقارها ألبسط مقورّمات  احتامء من األخطار الدرّ
يف  علنا  ويتوررّط  حا  وتبجرّ قوال  املعارضة  بعباءة  يتدثرّر  منها  فجزء  البقاء-،  ضامن 
تزكيرّة غري مسبوقة -مل تتجررّأ عىل اقرتافها حترّى املعارضات التي اترِّفق عىل أنرّها مل 
تكن إالرّ واجهات كرطونيرّة لنظامْي بورقيبة وبن عيل-، مبايعة ملن نابها من جبهة 
اليمني يف مقارعة خصومها وخصومه. مبايعة ولرّدت خطابا –وسلوكا- تدمرييرّا يرى 
إنقاذ  العمالء وتعطيال ملشوع  الررّسميرّة عاملة وارمتاء يف أحضان  ياسات  السرّ نقد 
الترّونيسرّ  عب  للشرّ تاريخيرّة  ورسالة  ة  مهمرّ أنرّه  م-  يتوهرّ يكن  مل  -إن  صاحبه  يزعم 
ستور،  الدرّ ديباجة  مدخل  يف  مسطور  هو  كام  جمعاء  والبشيرّة  اإلسالميرّة  ة  واألمرّ
خطابا مهووسا ببالغة الحاكم التي استعاضت عن كلرّ إجراء رضوريرّ وراهن يحترّمه 
املسدرّ الذي تردرّت فيه البالد مبهاترات طفوليرّة ال تقتضيها حترّى متطلرّبات الخطابة 
كغاية يف ذاتها وليس حترّى كوسيلة لإلفحام واإلبهار. وجزء ال يرى حالرّ ومخرجا 
تتالت  أدانت نفسها بنفسها لفرط فجاجتها وتهاوت كجدار  إالرّ يف إحياء أوضاع 
ويكات املتناسلة مسؤولية الغباء  ل فيه حكرّام طابور الرترّ دوع. وضع يتحمرّ عليه الصرّ
الذي قاد إىل تفريخ بديل جنيس لحكم إنجازه الوحيد توزيع األوهام وإشاعتها 
يف أيرّة مناسبة تتاح حترّى لو كانت مقتضيات البوتوكول واألعراف متجرّ ذلك. بديل 
-إذا جاز الحديث عن بديل- من داخل نفس منظومة الحكم التي كانت عنوانا 
للفشل ومنوذجا لالستهتار واالهتبال الذي ميكن أن تُصاب به طبقة سياسيرّة بقطع 
النرّظر عن تصنيفها )ومتوقعها( يف خانة اليسار أو يف زريبة اليمني، بديل )نسخة 
مبركزتها  ولة  الدرّ هيبة  واستعادة  للترّحكرّم  تعطرّشها  يف  لألصل  مطابقة  تكون  تكاد 
الثرّانيرّة  وسمته  متريره.  أسالفه  عىل  استحال  ما  استكامل  ته  مهمرّ فيها(  وبان  والذرّ
سات وتعطيل عملها  لط وتكديسها وتعليب كلرّ املؤسرّ حاكم رغم استئثاره بكلرّ السرّ
وعمل سائر الهيئات واعتبار ما أقدم عليه منذ انبالج فجر الفاتح من 25 جويلية 
نوية األوىل لالحتفال بالحدث املعجزة عب فعاليرّات  2021 وتوأمه يف الذكرى السرّ
االستفتاء فعال تأسيسيرّا يلغي ما سواه من أحكام وقوانني، رغم كلرّ هذه »املآثر« 
إنتاج خطاب يدور عىل نفسه، يخبط  إالرّ يف  يفلح  ونكيشوطيرّة مل  الدرّ والبطوالت 
ياسة  خبط عشواء، صاحبه مفتون ببهرج البالغة وزخرفها، ال تربطه صلة بعامل السرّ
 - العامرّ أن  الشرّ يف  فعل  هو  -مبا  اليوميرّ  أن  الشرّ عن  تفصله  والتزاماتها،  وموجباتها 
مسافة ضوئيرّة. خطاب مسكون بطهوريرّة وىلرّ زمانها، هي سمة كل حاكم ال يرى 
موجبا لتجاوز عتبة الهواية، وما زال بعد موجة من الزرّالزل الفكريرّة التي طبعت 
تاريخ البشيرّة يعتقد يف عصمة الحاكم ويحررّض أنصاره عىل تأديب من مل يسلرّم 

وتاريخ  كوكبنا  غري  كوكب  من  الوافد  بـ»معجزات«  بعُد 
سعيرّد  قيس  قبل  من  املترّبعة  ياسات  السرّ تاريخنا.  غري 
القرارات  صناعة  مطبخ  أنرّه  يُفرتض  الذي  واملحيط 
هذه  تنفيذها،  عىل  ويسهر  الررّئيس  يصدرها  التي 
تستوجبه  ما  إطالقا  تراعي  وال  تتفهرّم  ال  ياسات  السرّ
إكراهات  منه  -وأكرث  باتها  وتشعرّ ياسة  السرّ إكراهات 
ببعد  ومدروسة  بدقرّة  -محسوبة  تنازالت  من  الحكم- 
مع  الترّعامل  يف  ووضوح  اخل  الدرّ لـ»خصوم«  براغاميترّ- 
اآلخر غري املتجانس واملحكوم هو اآلخر بجملة من املصالح 

املتداخلة حينا واملتباينة حينا آخر.

* متى يستوي العود والظّل أعوج؟
النرّظم  تقديس  عىل  تطبرّع  عريبرّ  بلد  ويف  )رئيس  كحاكم  سعيرّد  لقيس  يكون  أن 
. أن يتزحلق الكثريون  الررّئاسويرّة( بطانة ومريدون وأتباع )وحترّى أزالم( فاألمر عاديرّ
من جمهور املواالة من وعن مواقعهم ليلتحقوا بالوافد الجديد فأمر يُفسرّ ويُفهم 
اليسار  عىل  محسوبة  أطراف  تلتحق  أن  البدع  بدعة  ولكنرّ  يُبرّر(.  ال  أنرّه  )رغم 
، تباهت وال تزال تتباهى بانتامئها، بركب املواالة  ميقراطيرّ ميرّ والدرّ والنرّسيج الترّقدرّ
والترّامهي.  الوالء  بواجب  الترّفاخر  من  إطالقا  تخجل  وال  املشوطة  غري  واملبايعة 
وبان والترّامثل مع ما يحلو لها نعته بحراك 25 جويلية وتفنرّنت  أطراف غالت يف الذرّ
يف ما اعتبته تفريقا بني لحظة 25 جويلية وصاحب اإلجراءات النرّاجمة عنه الررّئيس 
ة تجميل شطحات الحاكم بأمره وخروقاته رغم  قيس سعيرّد، وأوكلت لنفسها مهمرّ
قناعاتها  تطليق  لها عىل  عليها من »حوافز« مكافأة  أن مينرّ  مبا يجب  مباالته  ال 

واعتناق الخطاب الهالميرّ الذي يكابد صاحبه ليجعل منه مقاربة عامليرّة إنسانيرّة.
ا مساندة الررّئيس  حريرّ فجاهز ومألوف: حرص اإلشكال يف ثنائيرّة، إمرّ ا الترّبير السرّ أمرّ
ائعة؟  أو االرمتاء يف أحضان منظومة الفساد التي ألِبست كلرّ رشور العشيرّة الضرّ
ياسة يف إخراج آخر يبدو لهم أكرث جامليرّة، املفاضلة  ويتفنرّن جهابذة الحذلقة السرّ
يايسرّ )ويافطته الررّسميرّة يف تونس النرّهضة( وحكم قيس سعيرّد.  بني حكم اإلسالم السرّ
بن  معاوية  أيب طالب/  بن  )عيل  تراثيرّة  بعقليرّة  استئناسا  اإلشكال  اختزال  ال  ولَِم 
أيب سفيان، الحسني بن عيل/ يزيد بن معاوية...( يف معادلة أكرث إغراء: الغنرّويش 
اليساريرّني حرجا يف  أم سعيرّد؟ ومثلام هو األمر يف أكرث من مرحلة مل يجد بعض 
ات وتبير لفتاوى مفادها أنرّ ما عجز عنه  اعتامد تخريجات هي مزيج من جلد الذرّ
ياسيرّة يف  فسيفساء اليسار طيلة أكرث من عشيرّة وما فشلت فيه مجمل الطرّبقة السرّ
تاريخها القديم والحديث أتاه قيس سعيرّد وبــ»جررّة قلم: إزاحة النرّهضة وطردها 

من الحكم«.      
التي سكنها وهم مقارعة  النرّخب  الترّفكري تخوضه  إنرّه فعال ال مجازا إرضاب عن 
والبامج  الترّصورّرات  يف  لشبيهه  حليفا  باالنتصاب  اليمني  نات  مكورّ من  مكورّن 
أوجه  كلرّ  مقارعة  للنرّخب:  املوكولة موضوعيرّا  املهامرّ  وارتداد عن  ردرّة  واألهداف. 
ها  يايسرّ واالقتصاديرّ والفكريرّ بالترّعويل عىل رؤية مستقلرّة تنظرّام وتوجرّ االستبداد السرّ
ة  بحجرّ الحاكم  أحضان  يف  االرمتاء  ا  أمرّ اليمني.  مكورّنات  كلرّ  عن  وآليات  وأهدافا 
العمليرّة  الترّجارب  دلرّلت  فقد  يايسرّ  السرّ اإلسالم  ومقارعة  ينيرّ  الدرّ للتطررّف  ي  الترّصدرّ
عىل كارثيرّته وإفالسه يف أكرث من تجربة مادام املستفيد منه دوما هو النرّظام الحاكم 
وبأقلرّ درجة الترّيرّارات اإلسالميرّة، من بن عيل يف تونس إىل الررّئيس »املؤمن« أنور 

ادات يف مرص. السرّ
عىل  باالترّكاء  كلياينرّ  نظام  أرساء  الوحيد  حلمه  بحاكم  األمر  تعلرّق  إذا  فامذا 
مربرّع  إىل  بتونس  واالرتداد  ياسيرّة  السرّ الحياة  معامل  ولة لسحل كل  الدرّ بريوقراطيرّة 
جزم الجميع بأنرّ أمر العودة إليه رضب من الخيال بعد اآلفاق التي فتحتها ثورة 

14 جانفي؟

الذي  الرتتيب  وهو  العامل  حول  جامعة   1000 ألفضل  شنغهاي  ترتيب  صدر 
يعتمد عىل مؤرشات اإلنتاج العلمي للجامعات.

• الواليات املتحدة األمريكية تحافظ عىل الصدارة ودون منازع حيث أن أفضل 
ثالثة جامعات يف العامل أمريكية ومن بني أفضل 10 جامعات توجد 8 جامعات 

أمريكية.
• ال توجد أي دولة عربية أو إفريقية من بني أفضل 100 جامعة والدولة العربية 
الوحيدة التي تشهد تطورا نوعيا كبريا هي اململكة العربية السعودية بدخول 7 

جامعات يف التصنيف من بينها جامعتني من بني أفضل 150 جامعة يف العامل.
• األمر املؤسف ولكنه متوقع جدا هو عدم وجود أي جامعة تونسيّة داخل 

الرتتيب. متوقع جدا ألن صناعة اإلنتاج العلمي يف طريقها لالندثار يف تونس 
لعدة أسباب أذكر أهمها :

1 - تراجع ميزانية البحث العلمي بنسب كبرية جدا يف السنوات األخرية مع 
الصعوبات املالية التي تعيشها تونس.

2 - غياب ثقافة البحث العلمي وتثمينه يف أغلب املؤسسات الجامعية حيث 
أنفسهم مل ينشوا بحثا علميا  نجد أن أغلب املسريين لهذه املؤسسات هم 

واحدا يف حياتهم.
التونسية والقطاع الخاص  الغياب الكامل تقريبا للشاكة بني الجامعات   - 3
يف مجال البحث العلمي وذلك لغياب الرؤية السياسية والتشيعات املناسبة 

ولعقم اإلدارة التي تقتل كل مبادرة يف هذا املجال.
4 - ضعف التعاون الدويل والشاكة مع الجامعات األجنبية لتمويل األبحاث 
الكالسيكية مع فرنسا رغم  الشاكة  أساسا عىل  تعتمد  بقيت  التي  يف تونس 
وجود فرص هامة جدا مع دول الخليج مثال. شخصيا سنة 2015 راسلت وزارة 
الجينية يف  األمراض  العلمي يف موضوع رشاكة حول  والبحث  العايل  التعليم 
العامل العريب مع جامعة امللك سعود وهي مصنفة اليوم من بني أفضل 150 
جامعة يف العامل ومل نتلقَّ الرد إىل اليوم وغنمت جامعات دول أخرى الشاكة 

والتمويل.
5 - إستقطاب الجامعات األجنبية للباحثني الشبان املتميرّزين.

6 - عائق اللغة اإلنقليزية ميثل أيضا عائقا أساسيا للجامعيني التونسيني لكون 
كل املجالت العلمية تقريبا تصدر بهذه اللغة التي ال يتقنها أغلبهم.

* حاتم الغزال 

ترتيب شنغهاي ألفضل 1000 جامعة  

جامعاتنا ما زالت تعتمد على الشراكات الكالسيكية

النّخبة التّونسيّة وشبح العطالة الفكريّة 
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حوار: لطفي املاكني   

مازال اآلالف من الحاصلني عىل شهائد جامعيّة يف عديد االختصاصات 
البطالة  جرّاء  املتفاقمة  ملشكلتهم  حّل  إيجاد  سنوات  ومنذ  ينتظرون 
لكن  املتعاقبة  الحكومات  أطلقتها  التي  الوعود  رغم  عليهم  املفروضة 
دون أن تتحّقق وهذا ما كان محور حديث كريم ترعة رئيس الجمعية 
بطالتهم  طالت  من  العمل  عن  املعطلني  الجامعات  لخريجي  الوطنية 
لـ »الشعب«، حيث توقّف عند مسار املفاوضات مع السلطة الرسمية 
وتحديًدا مستشار رئاسة الجمهورية وما تّم طرحه من طرف الجمعية 
مرسوم  يتعلّق مبرشوع  ما  يف  خاّصة  املشكلة  لحّل هذه  مقرتحات  من 

يحّدد رشوط تشغيل من طالت بطالتهم من خريجي الجامعات.

الرسمية  الجهات  مع  المفاوضات  منطلقات  ماهي   *
لتشغيل حاملي الشهادات ممّن طالت بطالتهم؟

ـ ما يجب التأكيد عليه يف البداية هو تسبيقنا يف املسار التفاويض مبدأ 
حسن النيّة رغم ما بدر من بعض األطراف التي حاولت تعطيله ألسباب 
ال عالقة لها بأولويات الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات املعطلني عن 
العمل مّمن طالت بطالتهم بل بحسابات بغرض إدخال البلبلة ال غري إالّ 
أّن إرصارنا عىل تجاوز كّل ذلك مّكننا بداية من مارس 2022 من الدخول 
يف مسار مفاوضات مع الطرف الحكومي وتحديًدا مع مستشاري وزير 
الحكومة  رئاسة  إىل  مببادرة  كجمعية  قدمنا  وكّنا  االجتامعية  الشؤون 
ورئاسة الجمهورية إلنصاف من طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات 
أمل يف  لدينا  كان  الذي  الوقت  الكايف يف  التجاوب  تلق  مل  لكّنها  العليا 
إيجاد حّل من خالل مسار املفاوضات التي انطلقنا فيها بداية من شهر 
مارس 2022 مع األطراف املذكورة بالّرغم من الصعوبات والعراقيل التي 

أرشت إليها سابقا.

ربحا  الرسمية  السلط  مع  المفاوضات  إعتبرتم  لماذا   *
للوقت وتمطيطا للمواعيد؟

النوايا  الجمعية دامئا ننطلق من حسن  - نحن يف 
آلالف  الواقعية  الحلول  إيجاد  هي  األوىل  غايتنا  ألّن 
أنّه  إالّ  الجامعات  خريجي  من  العمل  عن  املعطلني 
البديلة  للحلول  وتقدمينا  للحوار  أيادينا   فتح  ورغم 
القابلة للتنفيذ عىل أرض الواقع وبإجراءات عمليّة إالّ 
نتفاوض  الذين  املستشارين  السادة  أّن  أحسسنا  أنّنا 
وربح  والتسويف  املامطلة  أسلوب  اعتمدوا  معهم 
الوقت والدليل أنّهم مل يلتزموا بتحرير محرض جلسة 
من الجلسات التي انعقدت وعددها خمسة جلسات 

عىل إمتداد ثالثة أشهر كاملة.
ذلك أّن من نتفاوض معهم كانت لديهم النيّة مسبقا عىل أن تكون 
انطالقة الجلسة األوىل مثل نهاية الجلسة األخرية دون نتائج تذكر ودون 
وضع أسس للحوار متّكن الحقا من البناء عليها للوصول إىل حّل لألزمة.

الرسمية  السلطة  ممثيل  قبل  من  املعتمد  األسلوب  لذلك  ونتيجة 
عقدت الجمعية مجلس وطني مبدينة املنستري أيّام 13 ـ 14 و15 جويلية 
الرئاسة  أمام قرص  تحرّك وطني  تنظيم  اإلتفاق خالله عىل  وتّم  املايض 
وعىل  املذكور  التاريخ  يف  تنفيذه  تّم  وقد  الجاري  أوت   4 يوم  بقرطاج 
إثره كان لنا لقاء مع أحد مستشاري رئاسة الجمهورية الذي قدمنا له 
مطالب الجمعية يف عالقة مبلف أصحاب الشهادات العليا مّمن طالت 
بطالتهم مع إرصارنا عىل أن تكون املفاوضات جّدية بهدف الوصول إىل 
تّم إعتامده من قبل مستشاري  الذي  حّل حقيقي بعيًدا عن األسلوب 

باقي الوزارات.

* ماهي مطالبكم في عالقة باإلنتدابات؟
أّن  نعتقد  ألنّنا  الجمهورية  رئيس  مع  مبارش  لقاء  هو  مطلب  أّول  ـ 
املعطلني  عدد  بخصوص  بلغته  تكون  قد  التي  املغالطات  عديد  هناك 
مّمن طالت بطالتهم من أصحاب الشهادات العليا عىل أساس أّن هناك 

أّن العدد ال يتجاوز 30  رقم يروج كونهم يتجاوزون 200 ألف والحال 
ألف فقط.

الثاين هو طلب إصدار مرسوم إلنصاف من طالت بطالتهم  املطلب 
عىل أساس سنة التخّرج وسّن املتخّرج وقدمنا مرشوع مرسوم يف الغرض 

وكذلك مبادرة مفصلة ملشكل التشغيل بصفة عامة.
* ماذا اقترحتم في هذا المرسوم؟

ـ ما أكدنا عليه أنّه تأسيسا عىل ما تّم بخصوص الرتاجع عن تطبيق 
ترتّب  الجمهورية وما  القانون عدد 38 من قبل رئاسة 
مستوى  إىل  يرتقي  بديل  تقديم  دون  فراغ  من  عنه 
بطالتهم  طالت  مّمن  العمل  عن  املعطلني  تطلّعات 
لذلك تّم تقديم مرشوع مرسوم استثنايئ إلنصاف هذه 
الفئة عىل قاعدة سنة التخّرج وسن املتخرج. وقد طلبنا 
من مستشار الرئاسة تدوين محرض جلسة يكون نقطة 
حّل  إىل  الوصول  أجل  من  جدية  مفاوضات  انطالق 
والوعود  الوهم  بيع  عن  بعيدا  املشكلة  لهذه  جذري 
جلسة  أنّها  بتعلّة  ذلك  رفض  لكّنه  تتحّقق  لن  التي 
بإيصالها  وعد  التي  الجمعية  ملقرتحات  لإلستامع  أولية 

تّم  ما  حسب  الجمهورية  رئيس  إىل 
تلك  عىل  للرد  أسبوعا  مهاله  إ  وتّم  شأنه  يف  االتفاق 

املطالب.

مع  الرئاسة  مستشار  تفاعل  كيف   *
مقترحاتكم؟

أسبوع  بعد  ثانية  لجلسة  دعوتنا  إىل  إستجاب  ـ 
وعرض علينا الرّد األويل لرئاسة الجمهورية حيث أكّد 
أنّه أبلغ مطالبنا لرئيس الجمهورية وأّن الرئاسة تعمل 
ورئيس  الجمعية  ممثيل  بني  مبارش  لقاء  عقد  عىل 

الجمهورية.
يضّم  موّسع  مجلس  عقد  امكانية  إىل  أشار  كذلك 
امللف  وأّن  الجمعية  ممثيل  مع  الرئاسة  مستشاري 

سيتّم إرساله إىل رئاسة الحكومة ووزاريت الشؤون االجتامعية والتكوين 
املهني والتشغيل.

هذه  انطالق  آجال  تحديد  رضورة  عىل  الجلسة  هذه  خالل  وأكدنا 
عقدنا  األساس  هذا  وعىل  بذلك  اإللتزام  رفض  لكّنه  العمليّة  الخطوات 

ندوة صحفية وّضحنا فيها مختلف الحيثيات املتّصلة بامللف.

* لماذا تفضلون التوظيف دون بعث المشاريع؟
ـ مطالبنا كجمعية تنبع من روح قانون عدد 38 والذي يعتمد عىل 

اإلنتداب االستثنايئ املبارش صلب الوظيفة العمومية والقطاع العام.
مرتبطة  شخصية  مسألة  تبقى  فإنّها  املشاريع  بعث  بخصوص  ّما  أ 
بإمكانيات الباعث املحتمل من ناحية ونرى أّن الوضع العام والتجارب 
العديدة التي باءت بالفشل لغياب الدور الرقايب واملرافقة لهؤالء الباعثني 
الذين وجدوا أنفسهم أمام حيتان كبرية عطّلت مشاريعهم وعملت عىل 

الزّج بهم يف متاهات ومشاكل قضائية وإدارية يف عالقة بالتمويل.

وبرنامج  األهلية  للشركات  رفضكم  أسباب  ماهي   *
رائدات؟

ـ هنا نؤكد أّن الرشكات األهلية وبرنامج رائدات يبقى مسألة شخصية 
يف االختبار دون محاولة فرض أمر واقع وقد تّم طرحها كبديل للقانون 
الذي كان ميثّل بصيًصا لألمل آلالف املعطلني عن العمل وما يُعاب عىل 
الرئاسة طرح بديل يف ظّل وجود قانون وهو قانون االقتصاد االجتامعي 
البحث عن حلول  ال  وتطبيقه  األوامر  إنزال  عليه  كان  الذي  التضامني 

تنسب إليه.

واالنتدابات  المزوّرة  الشهادات  مسألة  إلى  أشرتم   *
لنا  توضّح  لو  السياسية  الوالءات  أساس  على  االستثنائية 

أكثر هذه اإلشكالية؟
ـ هذا ملف كبري وأذكر أنّه يف جلسة 19 نوفمرب 2021 التي جمعت 
عدد من املعطلني من الذين طالت بطالتهم بالسيد رئيس الجمهورية 

وقد رّصح أّن عدد الشهادات املزورّة تعّد باآلالف.
السلطة  أّن  امللف  لهذا  جدية  معالجة  غياب  ظّل  يف  نعتقد  نحن 
ملف  يف  املتورطني  مقاضاة  أجل  من  نجهلها  حسابات  لها  الحاكمة 
الشهائد املزورّة والذي يعترب نتيجة للفساد املسترشي خالل حكم ما بعد 
الثورة الذي كان يستند إىل املحاباة واالنتداب عىل أساس الوالء الحزيب.

* هل نسّقتم مع المنظمات الوطنية من أجل إيجاد حزام 
داعم لمطالبكم؟

إيجاد حّل  لتحركاتنا من أجل  لتكوين حزام داعم  ـ سعينا كجمعية 
جذري لهذا امللف الحارق ويف هذا االطار جرت اتصاالت مع مختلف 
والرابطة  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  الوطنية وعىل رأسها  املنظامت 
االقتصادية  للحقوق  التونيس  واملنتدى  االنسان  لحقوق  التونسية 
االتفاق عىل مواصلة  وتّم  إيجابيا  قبلها  التفاعل من  واالجتامعية وكان 

جلسات التشاور والتنسيق.

ماذا تقترحون في عالقة بالتكوين الجامعي 
المحيط  لمتطّلبات  مسايرًا  يكون  حتى 

االقتصادي؟
ـ يف عالقة بالتكوين الجامعي الذي كان سببا مبارًشا 
مع  منسجم  غري  بإعتباره  الشهادات  أصحاب  عطلة  يف 
رؤيتنا  كانت  وعليه  واالجتامعية  االقتصادية  البيئة 
تصحيح مسار التوجيه الجامعي وخلق شعب يف عالقة 

مبارشة بالنسيج االقتصادي لتجاوز بطالة الخريجيني.

مسار  في  القادمة  الخطوات  ماهي   *
المفاوضات مع الجهات الرسمية؟

الهياكل  صلب  متقّدمة  مشاورات  يف  اآلن  نحن  ـ 
اقرتاب  مع  التحرّكات  شكل  لتقرير  والوطنية  الجهوية 
املهلة املقدمة لرئاسة الجمهورية والتي ستنتهي يوم غرّة سبتمرب بعدها 
سنقوم بتحرّكات تصعيدية يف صورة عدم استجابة رئاسة الجمهورية ملا 
قدمناه من مطالب مع تأكيدنا عىل إلتزامنا مبطالب الجمعية يف تشغيل 
العاطلني بعيًدا عن كّل التجاذبات السياسية واالستقطابات الحزبية ولن 

نكون حطبا ألي معركة ال تعنينا من قريب أو من بعيد.

كريم ترعة رئيس الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات المعّطلين عن العمل من طالت بطالتهم لـ »الشعب«:

إتحاد الشغل أوّل الداعمني ملطالبنا وسندنا إليجاد حّل ملشكلتنا

إقترحنا مشروع 
مرسوم على 
أساس سنة 
التخرّج وسن 

المتخرّج والبدّ 
من الحسم في 
ملف الشهائد 

المزوّرة

نريد أن تكون 
المفاوضات 
جدية دون 
تمطيط 
للمواعيد 

وإطالق الوعود
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لطفي املاكني    

أكّد األستاذ لطفي العيّادي أنّه ال ينتظر مفاجآت 
أّن  أي  اإلنتخايب  القانون  مرشوع  بإعداد  عالقة  يف 
اتخاذ  أسلوب  إنتهاج  سيواصل  سعيد  قيس  الرئيس 
االجراءات اآلحادية وهذا ما يحصل منذ 22 سبتمرب 
2021 حني اتّخذ األمر 117 بالّرغم من أنّه كان يقول 
أّن هناك لجنة ستنظر يف كّل ما يتّخذ من قرارات لكن 

يف األخري ينحاز إىل موقعه دون غريه.
عنه  قيل  ما  أّن  »الشعب«  لـ  حديثه  يف  وأضاف 

حوارا قبل اإلعالن عن مرشوع الدستور مل يكن حوارا بل اكتفى باإلستامع 
إىل ما تداول من مقرتحات ليترصّف يف النهاية بحسب ما يراه هو أي أّن 

األمر بالنسبة إليه محسوًما مسبقا.
وبنّي األستاذ لطفي العيادي أّن هناك فرضية كبرية هي األقرب حسب 
الدوائر  اعتقادي يف اعتامد طريقة اإلقرتاع عىل األفراد من خالل أصغر 
اإلقرتاع عىل  اعتامد  للرئيس سعيد يف  نيّة  ال  وبالتايل  املعتمديات  وهي 
القامئات مع الذهاب إىل عدم الجمع بني صفة النائب بالربملان أو مجلس 
األقاليم وأي نشاط آخر مبقابل وهذا ما جاء به الدستور وذلك ينبع من 
يكون مقترصا عىل أصناف معيّنة  النائب حتى  لدور  رؤية قيس سعيد 
من املجتمع يراها مهيئة للقيام بتلك املهّمة دون غريها وهذا ما سيحرم 

أصناف عديدة من دخول مجلس النواب أو مجلس الجهات واألقاليم.

تهميش األحزاب
كيفية  عن  فرضيات  من  يتداول  ما  وبخصوص 
مشاركة األحزاب يف استحقاق 17 ديسمرب القادم وّضح 
سينتهجه  الذي  التمّش  أّن  العيّادي  لطفي  األستاذ 
عن  رصاحة  اإلفصاح  عدم  هو  سعيد  قيس  الرئيس 
ألنّه  تهميشها  من  املزيد  أي  األحزاب  من  موقفه 
كان من املفروض تنظيم الساحة الحزبية من خالل 
تفعيل املرسوم املنظّم لها منذ 2011 وذلك بإخضاع 
كّل األحزاب ملا ينّص عليه ذلك املرسوم لكن ذلك مل 

يحصل.
كام كان عليه أن يصدر مرسوما ينظّم األحزاب 

بطريقة شفافة كام هو األمر بالنسبة لسجل املؤسسات التجارية بوضع 
منّصة إلكرتونية من خاللها يتّم التعامل مع هذه األحزاب االّ أّن الرئيس 
سعيد ال يؤمن بالعمل الحزيب لذلك ظّل القانون االنتخايب ضعيفا طيلة 
إنفراده  يف  بآخر  أو  بشكل  ساهمت  اليوم  هي  لذلك  املاضية  العرشية 
بالحكم وبالتايل يضيف محدثنا القول بكل وضوح أّن اصالح األحزاب هو 
املدخل إلصالح املنظومة ككل لقيام الدميقراطية الصحيحة إالّ أّن الرئيس 
يرى أّن األفضل هو املراهنة عىل األفراد لتبقى األحزاب ضعيفة واملقصود 

من ذلك النفور من أي نشاط حزيب ما يعني إبتعاد املواطنني عنها.

هيمنة المال والعالقات
أشار  األحزاب  لوضعية  مستقبال  املفرتض  للسيناريو  تفسريه  ويف 
األستاذ لطفي العيادي إىل أّن بوادر ذلك السيناريو بدأت تربز من خالل 
اإلنتصاب الفوضوي لألحزاب بكرثتها وتشابهها وسيزيد من تشتتها إعتامد 
نظام اإلقرتاع عىل األفراد وحيث ستهيمن القامئات املستقلّة بعد أن تعجز 
األحزاب عىل تقديم مرتشحني ألنّها مل تعد الطريق السالك للوصول إىل 

مواقع القرار السيايس.
املوضوعية يف عمليّة  األفراد سيغيّب  االنتخاب عىل  اعتامد  أّن  كام 
االختيار للنواب مستقبال إذ لن يتّم تغليب النزاهة والكفاءة واملستوى 
العلمي بل ستهيمن العالقات واملصالح بالدوائر الضيّقة وستكون الكلمة 

العليا ألصحاب املال والتحالفات والوالءات املعلنة والخفية.

مشهد مشتّت
وبخصوص تداعيات ما أشار إليه من سلبيات إعتامد نظام االقرتاع 
سيكون  السيايس  املشهد  أّن  بنّي  الترشيعية  االنتخابات  يف  األفراد  عىل 

عىل  ذكرناها  التي  بالسلبيات  األفراد  بهيمنة  الكفاءة  وتنقصه  مشتّتا 
حساب األحزاب ودورها املطلوب بغياب وحدة برملانية وازنة يكون لها 
تأثري ألّن ضعف األحزاب لن ميكنها من أن تكون فاعلة 

مقارنة مبوقع األفراد أصحاب املال والنفوذ.

نظام انتخابي مثالي
نظام  يوجود  ال  أنّه  قوله  العيادي  األستاذ  وواصل 
انتخايب مثايل عىل األفراد أو عىل القامئات فلكل ايجابيات 
وسلبيات االّ أّن ذلك ال مينعنا من حسن اختيار النظام 
األنسب بالنسبة لنا انطالقا من رؤية تسعى للتأسيس 
لدى  السلطات  وتجميع  العام  املشهد  تشتّت  عن  بعيدا  منظمة  لقوى 

رئيس الجمهورية.
وحسب رأيي فإنّني أميل إىل تحديد عدد األحزاب لتكون هناك قوى 
االصالحات  أول  من  وهي  لها  منظم  لألحزاب  قانون  من  نابعة  حزبية 
واملطلوب القيام بها من قبل رئيس الجمهورية الذي مل يبادر بذلك إىل 

حّد اآلن وهذا ما فّست أسبابه ونتائجه سابقا.

أهميّـة التشاركيــة
وأكّد محدثنا أهميّة التشاركيّة يف مثل هذه املسائل الوطنية الحيوية 
لكن هذا يغيب يف أسلوب تعاطي الرئيس قيس سعيد ذلك أّن املطلوب 
اىل  باإلستامع  لبالدنا  االجتامعي  للواقع  األسلم  النظام  يف  البحث  هو 
مختلف الخرباء واملختصني يف املجاالت القانونية واالقتصادية والسيولوجية 

ملا  املدين  املجتمع  آراء  إىل  إضافة 
صياغة  يف  وتأثري  تجربة  من  له 
مختلف القوانني وتوقف هناك عند 
األسايس  املرجع  اىل  الرجوع  أهميّة 
أعّده  الذي  التونسية  للشخصية 
املرحوم  التونسية  الجامعة  فقيد 
تفاصيل  قّدم  حيث  وناس  املنصف 
وكيفية  الشخصية  هذه  وخصائص 
وتطلّعاتها  رغباتها  مع  التعاطي 
وهذا  محيطها  مع  تفاعلها  ومدى 
بخصوص  السؤال  نطرح  يجعلنا  ما 

الناخب املهيأ لإلنتخابات بعد أن أثبتت التجارب السابقة الكيفية التي 
متّت بها إستاملته إستناًدا إىل مقولة أينام غابت الدولة حرض البديل عنها 

وأي بديل كان دون أن يكون له مرشوع.

اصالحات في العمق
ما حصل يفرتض أن يكون منطلقا إلجراء اصالحات 
الكرمية  الحياة  أساسيات  توفري  أساس  عىل  العمق  يف 
االختيار  الناخب  يحسن  حتى  األمية  عىل  والقضاء 
أّن  إليها كام  التي تعرضنا  التأثريات السلبية  بعيًدا عن 
الظـرفية تحتّم البحث يف النظام األنسب لإلقرتاع بعد 
توفري كّل مقّومات نجاحه عند عمليّة االختيار بتجاوز 
الهنات واإلخالالت التي متّت معاينتها سابقا حتى يكون 
الجدوى  الحلول عدمية  بعيدا عن  القطع معها جذريا 
الطرف املهيمن عىل  الخاضعة للحسابات لرتجيح كّفة 
مقاليد السلطة دون التفكري يف ترسيخ تجربة دميقراطية صحيحة وثابتة 

لعقود أخرى.

األستاذ لطفي العيّادي لـ »الشعب«:

ال أنتظر مفاجآت ليغيّر الرئيس سعيد أسلوبه 
يف عالقة بمشروع القانون اإلنتخابي

الحملة املغربية على تونس متواصلة   
تقود  املغربية  السلطات  أن  األطراف  عديد  اعتربت 
ومؤسساتها  تونس  ضد  »خسيسة«  إعالمية  حملة 
عقب مشاركة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية 
مؤمتر  قمة  أشغال  يف  غايل  ابراهيم  الدميقراطية، 
طوكيو الدويل للتنمية يف إفريقيا »تيكاد 8« املنعقدة 

يف تونس يومي 27 و28 أوت الجاري.
وأشارت إىل أن »هذه الحملة ال تستند عىل أي أساس 
بل هي يف تناقض تام مع االجتامعات السابقة« قائلة 
اللهجة  شديدة  إدانة  تستحق  التشويه  »حملة  إن 
باإلخفاقات  مرتبطة  داخلية  العتبارات  وأطلقت 
يف  املغربية  الدبلوماسية  بها  منيت  التي  املتتالية 

مسعاها الرامي إىل فرض رؤيتها التوسعية حتى باللجوء إىل األكاذيب واالبتزاز«.
وتساءلت هذه األطراف التي شاركت يف »تيكاد 8« عن أسباب إدانة تونس بشكل غري عادل، بصفتها بلدا مضيفا ملؤمتر طوكيو الدويل للتنمية يف 

إفريقيا »تيكاد 8« الفتة إىل أن الذين يعتقدون أن تونس ضعيفة قد جانبوا الصواب متاما، فتونس بعيدة كل البعد عن الضعف.

غياب التشاركية 
سيتسبّب في 

مشهد سياسي 
مشتّت

هناك نيّة 
إلعتماد اإلقتراع 
على األفراد ومنع 
الجمع بين صفة 
النائب وأي نشاط 

آخر

أصناف عديدة 
ستُحرم من 

دخول مجلسي 
النواب واألقاليم 

والجهات
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لطفي املاكني  
أكّدت الباحثة إميان بدور )جامعة صفاقس( يف حديثها لـ »الشعب« 
الواليات  جميع  مّس  التونيس  املجتمع  يف  الصلبة  النفايات  انتشار  أّن 
والدليل ما نالحظه يف أغلب الشوارع باملدن الكربى والصغرى منها حيث 
ارتفع عدد النقاط السوداء منذ سنة 2011 إىل حّد اآلن بحسب دراسات 
أعّدتها وزارة البيئة ومل تستنث املناطق السياحية بتونس الكربى وسوسة 

وصفاقس من انتشار تلك النقاط.
غالبية  لدى  الوعي  غياب  إىل  النفايات  انتشار  الباحثة  وأرجعت 
املواطنني باملحافظة عىل سالمة البيئة حيث نالحظ عدم احرتام تراتيب 

عدم إلقاء النفايات أينام كان يف حني أّن هناك آليات 
معتمدة من قبل الهياكل الرسمية إالّ أّن الّرغبة يف عدم 
دفع املعاليم املستوجبة لنقل تلك النفايات إىل األماكن 
املخّصصة لها دون اإلرضار باملحيط وبالتايل فإنّهم مبثل 
مصبّات  إىل  األماكن  عديد  يحولون  السلوكات  هذه 

عشوائية تزيد من ترّدي أوضاع البيئة.
ال  النفايات  ادارة  أّن  بدور  إميان  الباحثة  وبيّنت 
تخضع لرؤية واضحة من ذلك أّن كيفية التعاطي مع 
عشوائيا  تكديسها  باعتبار  مكلّفة  أنّها  أثبتت  ردمها 
مصب  أّن  ذلك  من  املؤسسات  قبل  من  املصبّات  يف 

برج شاكري يحول إليه يوميا من البلديات 900 ألف طن حيث يتكّفل 
عمليّة  بأّن  التذكري  يجب  وهنا  دينار  و200   150 بني  ما  الواحد  الطن 

الردم لها انعكاسات سلبية عىل الرتبة والهواء 
واالنسان.

يتّم  التي  النفايات  أّن  كذلك  ننىس  وال 
ردمها متثّل ثروة طبيعيّة ميكن رسكلتها كام 
هو معمول به بعديد البلدان األوروبية مثل 
أملانيا التي حصلت عىل عائدات مالية ضخمة 
أحيان  يف  وتلتجئ  الرسكلة  عمليّات  من 
أخرى  بلدان  من  النفايات  استرياد  اىل  كثرية 

االستفادة منها كام أرشنا سابقا.
من  أنّه  وأضافت 
االستفادة  عدم  مظاهر 

فهم  »الربباشة«  يعرفه  الذي  التّهميش  النفايات  من 
الدولة  قبل  من  بهم  وغري معرتف  تغطية صحية  دون 
مع  الرسكلة  إعادة  عمليّة  يف  أسايس  عنرص  أنّهم  رغم 
آالف   8 ناهز  الدراسات  إحدى  بحسب  عددهم  أّن 
»برباشة« يجمعون ما مجموعُه 67٪ من املواد املعّدة 
هيكلتهم  من  البّد  وبالتايل  البالستيك  مثل  للرسكلة 
أنّهم يتعرّضون ألخطار عديدة  وتوفري الحامية لهم مبا 

أثناء تعرّضهم للنفايات الخطرة.
الجدوى  لضامن  تتكامل  األدوار  مختلف  أّن  الباحثة  وأضافت 
والنجاعة من رسكلة النفايات والبداية تكون من املواطن متاما مثل ما 

يجرب  حيث  بأملانيا  حاصل  هو 
املواطن عىل توفري أربع حاويات 
عمليّة  لتسهيل  مختلفة  بألوان 
غياب  لكن  الحقا  النفايات  فرز 
الوعي بثقافة البيئة يجعل أغلب 
يصعب  ماّم  مكّدسة  الفضالت 

عمليّة الفرز الحقا.
بداية  الباحثة عن  وتحّدثت 
األكياس  استعامل  منع  فرض 
أوىل  مرحلة  يف  البالستيكية 
واملراكز  التجارية  باملحالت 
امللزمة  الرتاتيب  تطبيق  أهميّة  عىل  وأكدت  لها  واملصنعني  التجارية 
للجميع حتى ال يقترص األمر عىل فرتة معيّنة ثّم يرتك فرض القانون دون 

تحقيق النتيجة املنتظرة منه.
وتثبيت  تحسيسية  بحمالت  القيام  إىل  نفسه  الوقت  يف  ودعت 
الرتبوية  واملؤسسات  النقل  محطّات  من  العامة  بالفضاءات  امللصقات 
والصحية ولَِم ال تصبح مادة البيئة أساسيّة وتدرس لألجيال الشابة التي 
تراهن عليها لغرس الوعي البيئي وهذا ما نجحت فيه اليابان التي تفرض 
اسرتاتيجية  وضع  يف  التفكري  إضافة  املدرسة  لتنظيف  دقيقة   15 يوميا 
من خاللها لكسب رهان البيئة السليمة برشيك املواطنني حتى يكونوا 

فاعلني فيها.

 20 و   19 يومْي  الفرونكوفونية  للقمة  عرشة  الثامنة  الدورة  ستنعقد 
املنظمة  قمة  أشغال  وستتمحور  تونس.  بجربة،  نوفمرب 
الرقمية  الرهانات  اندماج  حول  للفرنكوفونية  الدولية 
التكنولوجيا  التنوع:  إطار  »االتصال يف  وسيكون موضوعها 
الفرنكوفوين«.  الفضاء  والتضامن يف  للتنمية  الرقمية، دافع 
لقاء مهّم بصفة خاصة بالنسبة إىل الشباب يف هذا الفضاء 
الرسالة  بهذه  نوّد  ولهذا  العامل.  يف  الفرنسية  للغة  املشرتك 

دعم انعقاد هذه القمة رغم ترددكم.
املضافة  القيمة  أن  للفرنكوفونية  الدولية  املنظمة  تؤكد 
لها تكمن يف تبادل الخربات واملامرسات الجيدة والدروس 

املعنية  األطراف  مختلف  مع  الشامل  التعاون  وكذلك  املستخلصة، 
والشبكات املهنية القامئة واملجتمع املدين. ويف هذا السياق، تلتزم تونس، 

باعتبارها من الدول املؤسسة للفرنكوفونية، بهذه القيم األساسية.
 ،19 كوفيد  جائحة  بسبب   2021 و   2020 يف  مرتني  القمة  تأجيل  تّم 
وسيكون من غري املناسب تأجيلها مرة أخرى، وهذه املرة بسبب الوضع 
ارتفع  الحايل  العاملي  السياق  إىل  نظرا  إذ  تونس.  يف  الدقيق  السيايس 
التضخم إىل مستويات قياسية يف تونس، التي متّر حاليا بأزمة اقتصادية 
باملواد  التزود  أزمة  إىل  باإلضافة   19 كوفيد  جائحة  مخلفات  بسبب 

الغذائية األساسية املرتتبة عن الحرب يف أوكرانيا.
لذلك ال ميكن إنكار أن انعقاد القمة الثامنة عرشة للفرنكوفونية ال يزال 
ذا جدوى، كام تّم التخطيط له منذ ما قبل 2020، وذلك كربهان عىل 
التحديات الجديدة. وحسب  التونيس يف مواجهة  التضامن مع الشعب 
رأينا فإن الوضع ال يعرّض بأي حال من األحوال املشاركني يف القمة أو 

األهداف املرسومة لها إىل الخطر.
أربع  حصلت  االنتقالية  مرحلتها  وخالل   2011 الكرامة  ثورة  بفضل 

للسالم يف سنة  نوبل  جائزة  التونيس عىل  املدين  املجتمع  من  منظامت 
2015 وقد زارت هذه املنظامت الربملان الكندي والجمعية 
الوطنية يف الكيبيك بدعوة من منظامت املجتمع املدين يف 
سنة 2016. للتذكري فإن »كيباك« تدعم انعقاد القمة يف 

هذا املوعد الجديد.
انتقالية. فاألمر  الدميقراطية يف تونس يف مرحلة  ال تزال 
مثلام  وتعزيزها  دعمها  يجب  ديناميكية  بعملية  يتعلق 
مثل  تونس  أخرى يف  ملتقيات كربى  انعقاد  أثناء  حصل 
املنتدى االجتامعي العاملي )FSM( الذي التأم يف مناسبتني 
يف 2013 و 2015. ورغم املخاطر، أرصت املنظامت عىل 
تعزيز  حول  التحديات  مبواجهة  السياق  هذا  سمح  لقد  امللتقى.  عقد 

املجتمعات املدنية وتقارب النضاالت االجتامعية العاملية.
ومع كل هذه التحديات االقتصادية والبيئية والرقمية التي نعيشها اليوم، 
اتخذت هذه التحالفات بعدا جديدا بالنسبة إىل مستقبل الشباب، وذلك 
حسب مآالت منتدى D-CLIC الثاين الذي جمع الشباب يومْي 19 و 
20 جويلية 2022 يف لقاء نظمته املنظمة الدولية للفرنكوفونية يف مركز 
من  فإنه  لذلك   .)TIC DCE( الرقمي  الثقايف  لالقتصاد  الدويل  تونس 
املستحسن أن تعقد القمة الثامنة عرشة للفرنكوفونية بجربة، تونس يف 
نوفمرب املقبل للميّض قُدما، خاصة أنه تزامنا مع انعقاد القمة، تجتمع 
لتبادل اآلراء حول املساهامت  منظامت املجتمع املدين للدول األعضاء 
السياسية واالقتصادية والتكنولوجية واالجتامعية لتحسني أوضاع الشباب، 
الذين يشكلون األغلبية يف الفضاء الفرنكوفوين، يف خضّم الوضع العاملي 
الراهن. وبالتايل، فإن حضور الدول األعضاء يف منظمة الفرنكوفونية يف 
للحوار مع  مهّمة  تونس، سيكون فرصة  التي ستنعقد يف جربة،  القمة 
الحكومة املضيفة ومجتمعها املدين حول تحديات الحوكمة واملامرسات 

الجيدة ملجتمع يسوده القانون. تهدف هذه النقاشات إىل تعزيز الدول 
األعضاء: نظامها السيايس ومؤسساتها الدميقراطية ومجتمعها املدين. إن 
كندا، كسائر البلدان األعضاء يف املنظمة الفرنكوفونية مبا فيها تونس، ال 

ميكن أن تخرج إال أقوى بعد املشاركة يف هذا الحدث.
التي  املضافة  القيمة  من  واثقون  نحن  ترودو،  غاسنت  السيد  معايل 
جربة،  يف  للفرنكوفونية  عرشة  الثامنة  القمة  يف  مشاركتكم  ستجلبها 
يف  والتضامن  للتنمية  دافعا  ستشكل  والتي  نوفمرب  شهر  خالل  تونس 
نعّول  مهّمة.  مكانة  وكيباك  كندا  فيه  تحتّل  الذي  الفرنكوفوين  الفضاء 

عىل دعمكم.
* جامل جاين، املتحدث الرسمي
لجمعية حقوق اإلنسان يف املغرب العريب بكندا

الباحثة إيمان بدور لـ »الشعب«:

ال وجود لرؤية واضحة يف التعاطي مع النفايات وعلينا 
االستفادة من التجارب الناجحة

دور »البرباشة« 
مهم وعلى 

الدولة اإلحاطة 
بهم وعدم 
تهميشهم

اهلل لطيف لألخت سمية ذكار   
الحالة  أن  النقابيني  اإلخوة  كافة  نعلم 
الصحية لألخت سمية ذكار قد تدرجت 
نحو التحسن وتجاوزت مرحلة الخطورة 
األسبوع  تجاوزت  لفرتة  قضائها  بعد 
إىل  عادت  حيث  والتخدير  باإلنعاش 
لشكر  فرصة  وهي  الطبيعية  حالتها 
املرافق  الطبي  وشبه  الطبي  الفريق 
صفر  الطاهر  الجهوي  باملستشفى 

باملهدية وكل املساعدين واملتدخلني ونأمل أن تعود األخت سمية قريبا 
إىل سالف نشاطها سليمة معافاة.

رسالة مفتوحة إلى السيد غاستن ترودو، رئيس وزراء كندا

الدورة الثامنة عشرة للقمة الفرنكوفونية



15 الخميس 1 سبتمبر 2022 - العدد 1710 
اعالنات

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

إعـالن بتــة عمومية للمرّة الثانيةبلدية السند
يترشّف رئيس بلدية السند باعالم العموم بإجراء بتة عموميّة باالشهار واملزاد العلني للمرّة الثانية يوم الثالثاء املوافق لـ: 2022/09/22 بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر 

البلدية وذلك لتسويغ الفصول التالية:

الوحدة: الدينار

مّدة اللزمةمكان إجراء وتوقيت البتةالضامن الوقتيالسعر اإلفتتاحيالفصلع/ر

املعاليم املوظفة عىل أمكنة الدواب 1
واالنتصاب العام وسوق الخرض والغالل

بلدية السند عىل الساعة 10h صباحا 11.000د110.000د
 10h30 بلدية السند عىل الساعة

صباحا
من 2023/01/01 إىل

2023/12/31 200د2.000دسوق ماجورة2

بلدية السند عىل الساعة 11h صباحا400د4.000داملعاليم املوظفة عىل املسلخ البلدي3

تغلق منظومة الرشاء العمومّي عىل 
الخط »TUNEPS« يوم الجمعة 30 - 
09 - 2022 عىل الساعة منتصف النهار 

والنصف.
بعروضهم  ملزمني  العارضون  يبقى 
ابتداء  يوما   )120( وعرشين  مائة  ملّدة 
لقبول  أجل  آلخر  املوايل  اليوم  من 

العروض.
يتّم فتح العروض الفنية واملالية عىل 
الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة 
علنيّة يوم الجمعة 30 - 09 - 2022 عىل 
 )13.00( الزوال  بعد  الواحدة  الساعة  
سقانص  الجامعي  املطعم  بادارة 

باملنستري شارع ابن الجزار املنستري.
يف  الرّاغبني  العارضني  عىل  يتعنّي 
بتوكيل  مرفقني  يكونوا  أن  الحضور 
ممىض من طرف وكيل الرشكة أو نسخة 
إىل جانب  للوكالء  التجاري  السجل  من 

ختم الرشكة ونسخة من ب.ت.و.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط

االدارة الجهوية للخدمات الجامعية بالمنستير
المطعم الجامعي سقانص بالمنستير

طلب عروض عدد 2023/01 للتزوّد باملواد الغذائية لفائدة املطعم الجامعي سقانص املنستري خالل سنة 2023
وطني  عروض  طلب  اجراء  املنستري  سقانص  الجامعي  املطعم  يعتزم 
يف  الرّاغبني  فعىل   2023 سنة  حاجياته خالل  لتسديد  غذائية  مواد  القتناء 
املشاركة يف طلب العروض والذين تتوفّر فيهم الضامنات القانونيّة الرضورية 
مبنظومة  التّسجيل  الوطني  العروض  طلب  موضوع  الصفقة  إنجاز  لحسن 
الرشاء العمومّي عىل الخط »TUNEPS« وتحميل كرّاس الرشوط مجانا عرب 

www.tuneps.tn املوقع
تقديم العروض بإتباع االجراءات عىل الخط 

الخط  العمومي عىل  الرشاء  منظومة  عرب  العروض حرصيا  تقديم  يتّم 
)TUNEPS( عىل املوقع www.tuneps.tn ويتّم إرسال نظري من السجل 
ظرف  يف  املاديّة،  بالطريقة  الوقتي  البنيك  والضامن  للمؤسسات  الوطني 
عبارة  يحمل  باملنستري  الجامعي سقانص  املطعم  السيّد مدير  باسم  مغلق 
»ال يفتح طلب عروض وطني عدد 2023/01 للتّزود باملواد الغذائيّة خالل 
سنة 2023« عن طريق الربيد الرسيع أو عن طريق الربيد املضمون الوصول 

عىل العنوان التايل:
املطعم الجامعي سقانص باملنستري ص.ب عدد 190 مكتب بريد 

الجمهورية املنستري 5060 
أو يسلّم مبارشة إىل مكتب الضبط باملؤسسة )شارع ابن الجزّار املنستري(

عىل   2022  -  09  -  30 الجمعة  يوم  العروض  لقبول  أجل  آخر  حّدد 
الساعة منتصف النهار والنصف )12.30(

يتكّون طلب العروض من األقساط التالية:

بيان القسطالقسط

العجني الغذايئ واملواد العطريّة واملصرّبات1

الّزيت الّنبايت غري املّدعم2

خبز من الحجم الصغري »باقات«3

الخرض والغالل4

البيض5

لحم الّدجاج6

لحم الّديك الّرومي7

اللّحم البقري والغنمي8

الحليب والياغورت9

الّسمك ومنتجات البحر10

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلّد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية 

املعّدة  االستامرة  أن يسحبوا  إفالس  أو يف حالة  لهم سوابق عدلية  وليست  الدولة  أو 

 2022/09/22 لـ:  املوافق  الثالثاء  يوم  قبل  السند  لبلدية  وإرجاعها  لتعمريها  للغرض 

مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ـ نسخة من بطاقة التعريف الجبائية »باتيندة مستلزم أسواق« أو التزام باعدادها 

اثر الفوز بالبتة.

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلّمة من القباضة املالية.

من   ٪10 لـ  املساوي  الوقتي  الضامن  معلوم  بعنوان  املشارك  باسم  ـ وصل خالص 

السعر االفتتاحي لكل فصل مسلّم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ كراس الرشوط معرفة باالمضاء.

ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء.

باللزمة وملزيد اإلرشادات ميكن االتصال مبقر  الخاصة  لالطالع عىل كراس الرشوط 

البلدية أو عن طريق الهاتف )76290164( أنثاء أوقات العمل االداري.
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 2022 لسنة   701 عدد  رئايس  أمر  مبقتىض 
تم  الرسمي  بالرائد  صدر  اوت   26 بتاريخ 
الرئيس  الخاميس  الوهاب  عبد  مهام  انهاء 
لالنشطة  التونسية  للمؤسسة  العام  املدير 
الصناعة  وزيرة  مع  يحرض  ومل  البرتولية 
كان  اجتامعات  سلسلة  والطاقة  واملناجم 
ايجاد حلول  من املقّرر حضورها من اجل 
الفرنسية  شال  رشكة  النسحاب  عملية 
هامة  ترصيحات  عدة  ميسكار.  حقل  من 
توقف عندها الرجل العليم مبسالة الطاقة 
برنامج  ضمن  حديثه  خالل  وتوازناتها 

»اكسربسو« عىل اذاعة »اكسربس اف ام« ومل يتلقَّ اإلذن من مصالح االتصال 
واالعالم بسلطة االرشاف وهذا ما عجل باقالته اىل جانب محتوى الترصيحات. 

فامذا قال؟

بيان توضيحي سابق
يذكر ان ترصيحات الرئيس املدير العام لهذه الرشكة البرتولية املهمة يف بالدنا 
اعقبت بيان توظيحي لوزارة الصناعة واملناجم والطاقة واكدت فيه ان مدة 
صالحية استغالل رشكة شال الفرنسية لحقل الغاز ميسكار انتهت منذ 8 جوان 

2022 بعد ان دامت 30 سنة وبنسبة استغالل 100 %.
البرتولية عبد الوهاب  التونسية لألنشطة  العام للرشكة  الرئيس املدير  أوضح 
جدوى  دراسات  بأن  بيوم  اقاته  وقبل   2022 أوت   24 األربعاء  الخاميس، 
من  البرتولية  لألنشطة  التونسية  الرشكة  إقرار مشاركة  قبل  اقتصادية جارية 

عدمها يف تطوير واستغالل حقول الطاقة، 
وأشار إىل أن مصلحة الدولة التونسية تأيت 
أوال، قائال »إذا كانت مشاركة املؤسسة يف 
تطوير أو استغالل أحد الحقول ستُضعف 
فإن  الدولة  لفائدة  االقتصادية  املردوية 

املؤسسة تُخّي عدم املشاركة«.

مرابيح الدولة تصل إلى 80 %
التونسية  الرشكة  عام  مدير  وأوضح 
الخاميس،  الوهاب  البرتولية عبد  لألنشطة 
أن  اكسربسو،  برنامج  يف  حضوره  لدى 
أن بعض  أوال مصاريف االستكشاف وهو ما يفّس حقيقة  يتحمل  املستثمر 
االمتيازات تكون لها مردودية للمسثمر األجنبي وال تكون لها مردودية بالنسبة 
إىل الرشكة التونسية لألنشطة البرتولية. وبخصوص مرابيح الدولة من التنقيب 
واالستكشاف اشار الخاميس إىل أن الدولة التونسية تحصل عىل نسبة ترتاوح 
بني 65 و80 % من مرابيح امتيازات االستغالل لحقولها سواء منها املمنوحة 

لرشكات أجنبية أو التي تشارك فيها الرشكة التونسية لألنشطة البرتولية.

تناقض في التصريحات
الدولة  مستحقات  كل  ستدفع  شال  رشكة  أن  أوضح  املقال  االول  املسؤول 
األجنبية ستفي  الرشكة  أن  التونسية، وأكد  الحقول  التونسية وتكاليف هجر 
يف  تناقض  ومثة  التونسية.  الدولة  تجاه  التعاقدية  والتزاماتها  تعهداتها  بكل 
ترصيحات عبد الوهاب الخاميس إذ يؤكد أن رشكة شال عربت عن عدم رغبتها 

خالل  من   ،2021 ماي  منذ  بعل  وصدر  مسكار  حقيل  استغالل  مواصلة  يف 
مراسلة رسمية وجهتها إىل املصالح التونسية، وذلك يف قرار اسرتاتيجي للرشكة 
األجنبية. ومن جهة اخرى يرى أن القرار كان مفاجئا لالدارة التونسية والحال 
انها عىل علم بذلك من خالل مراسلة االدارة العامة للمحروقات او ان االدارة 

املذكورة مل تعلم الوزارة ورئاسة الحكومة!؟

الوزارة على علم وأجلت النظر
وأضاف رشكة شال ترغب يف االنسحاب وقطع استغالل حقل صدر بعدل وان 
الوزارة اجلت النظر يف االمر. وأمر االنسحاب مل يكن مفاجئا ذلك أن النقاشات 
والدراسات متت عىل مستوى الوزارة واإلدارة العامة واملحروقات إضافة إىل 
مجلس وزاري يف منتصف شهر جويلية 2022، وتم وضع مختلف الفرضيات 
باالشرتاك مع مؤسسة شال، وتعيني خبي  انجاز دراسات  إىل  املمكنة، إضافة 
لتقييم املدة الزمنية الالزمة الختيار مستغّل جديد، وهو ما كشف أن املدة 

الزمنية لتعيني مستغل جديد ستكون بني عامني إىل 3 سنوات عىل األقل.

خلل في اإلجراءات واإلعفاء 
من   ٪ و50   40 إىل  تراجع  واملوظفني  العملة  تأجي  مستوى  أن  أوضح  كام 
مستوى أجورهم سابقا أي خالل فرتة استغالل رشكة شال للحقل، وأكد أنه يتّم 

العمل عىل إعادة ظروف العمل ومستوى التأجي إىل سابق عهده.
واتخذ مواقف  الترصيحات  البرتولية تّسع يف  الرشكة  املسؤول يف  قد يكون 
الوزارة الترصف فيها  الوزيرة أو أعطى معلومات كان عىل  دون الرجوع إىل 

بأكرث حنكة، ولكن طريقة االعفاء مشينة لإلدارة وللمسؤول. 
* ناجح 

* ناجح مبارك 
 مع بداية شهر سبتمرب تسجل رياض األطفال واملحاضن العودة اىل النشاط 
وسط خالفات بني وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السن والغرفة الوطنية 
والتجارة  للصناعة  التونيس  االتحاد  إىل  بالنظر  الراجعة  االطفال  لرياض 
الوزيرة  ورغبة  الرشوط  كراس  بسن  متصل  الخالف  التقليدية.  والصناعات 
السيدة آمال موىس بلحاج يف »الرتيث« وتوسيع دائرة االستشارة قبل املصادقة 
النهائية عليها، يف االثناء ماهي مشاكل رياض االطفال وعددها يقارب 6 آالف 
روضة ومؤسسة طفولة. تشي إحصائيات وزارة االرسة واملرأة والطفولة وكبار 
السن للسنة الدراسية 2021 /2022 اىل وجود حواىل 6000 روضة ومؤسسة 
الوزارة  مصالح  وتسجل  مدرسية،  قبل  وما  املبكرة  للطفولة  موجهة  تربوية 
نسبة اقبال مختلفة بني الجهات وتصل النسبة اىل 50 % وتتجاوزها يف واليات 
تونس الكربى، ويؤم املحاضن املختصة اكرث من 287 الف طفل للسن املرتاوحة 

بني شهرين و3 سنوات، مع وجود حوايل 2500 محضنة مدرسية.

تكفل بأبناء العائالت المعوزة
االطفال  رياض  السن عىل دعم  وكبار  والطفولة  واملرأة  األرسة  وزارة  وتعمل 
البلديات والتي ميكن ان تضم اكرث من 4000 طفل بني سن السهرين والثالث 
االسبوع  من  بداية  التسجيل  اىل  االولياء  من  العموم  الوزارة  ودعت  سنوات 
االخي من شهر اوت يف الروضات العمومية يف عرشين والية من بينها خاصة 
الواليات الداخلية ويف املعتمديات الداخلية بني املنستي وصفاقس وتطاوين 

واملهدية ومدنني.
ويصل عدد روضات البلدية العمومية اىل عرشين روضة تستقطب كل منها 
طفل   1000 اىل  بها  الجميل  العدد  ويصل  الجهات  حسب  طفل   50 حوايل 
مع اختالف يف طاقة االستيعاب وكانت الوزارة اكدت عىل تحملها ملصاريف 
العناية بـ50 % من ابناء العائالت املعوزة مع دعم مرشوع »الروضة الدامجة« 
وتحسيس كافة رياض االطفال لالنخراط فيها وهذا ما دعت اليه الوزيرة عند 

لقائها مبمثيل غرف رياض االطفال.

تأجيل النظر في كراس الشروط
فضلت وزارة االرسة واملرأة والطفولة وكبار السن، تأجيل تطبيق القرار املؤرخ 

يف 24 جانفي 2022 واملتعلّق باملصادقة عىل كرّاس رشوط فتح رياض األطفال 
رياض  اصحاب  مثل  الوزارة  يعفي  ال  وهذا   .2022 ديسمرب  شهر  غاية  إىل 

االطفال من تعميق النظر يف ملف كراس الرشوط و»نقاطه الخالفية«.
وجاء يف بيان  الوزارة، أنها »ستتوىّل يف األثناء توسيع وتعميق مشاوراتها التي 
املعنيّة«،  املهنيّة  الغرف  سائر  مع  ونصف  شهر  منذ حوايل  للغرض  انطلقت 
املشاورات.  هذه  أساس  سيمثّل  الفضىل  الطفل  مصلحة  مبدأ  أن  مؤكدة 
باإلصغاء  مطالبة  الوزارة  فان  اطفال  روضة  صاحبة  الباجي  فتحية  وحسب 
أكرث اىل مشاكل أهل املهنة وحاصة يف الواليات الداخلية وهي »خارج دائرة 

التغطية« عىل حد قولها. 

صعوبات في التسيير والتكوين 
يذكر أن عددا من الغرف الجهوية لرياض ومحاضن األطفال، التابعة لالتحاد 
التونيس للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أبدت جملة من التحفظات 
عىل كراس الرشوط الجديد املتعلق بإحداث رياض األطفال، معتربة أن الوزارة 
مبقرتحات  تستأنس  ومل  فرديا  منهجا  »اتبعت  الرشوط،  لكراس  بإصدارها 
الغرفة الوطنية لذلك جاءت بعض الفصول بعيدة عن الواقع وعن اإلمكانيات 
حجم  من  تزيد  التي  الفصول  بعض  ادراج  عن  فضال  للمهنيني،  املوضوعية 

الصعوبات التي يالقيها العاملون يف القطاع«.
 31 االثنني  يوم  نرشت،  السّن  وكبار  والطفولة  واملرأة  األرسة  وزارة  وكانت 
جانفي 2022، أبرز اإلجراءات الجديدة الواردة بكرّاس الرشوط املتعلق بفتح 
رياض األطفال، مؤكدة أن من أهم دواعي مراجعة كراس رشوط فتح رياض 
برياض األطفال،  املقدمة  الرتبوية  الخدمات  النسبي ملستوى  التدين  األطفال، 

وانتشار الفضاءات الفوضوية، واعتامد بعض رياض األطفال عىل برامج دخيلة 
ومقاربات أجنبية مخالفة للربامج الرسمية.

ضرورة اعتماد برامج الوزارة
وينص القرار املؤرخ يف 24 جانفي 2022 واملتعلّق باملصادقة عىل كرّاس رشوط 
فتح رياض األطفال، عىل انه يتعني عىل كل مؤسسات رياض األطفال املبارشة 
قبل تاريخ صدور هذا الكراس واملتحصلة عىل وصوالت إيداع أن تقوم بتسوية 
هذا  دخول  منذ  سنة  يتجاوز  ال  أجل  يف  أحكامه  ملقتضيات  طبقا  وضعيتها 

الكراس حيز النفاذ.
ويحتوي كراس الرشوط عىل 50 فصال تتضمن األحكام العامة ومهام روضة 
ومتابعتهم  األطفال  تسجيل  ورشوط  األطفال  روضة  فتح  ورشوط  األطفال 

ورشوط تنظيم رياض األطفال وعمليات املراقبة واملخالفات والعقوبات.
مصدرها،  كان  مهام  أجنبية  وبرامج  مناهج  اعتامد  الجديد  القرار  ومينع 
مشددا عىل رضورة اعتامد الربامج والوثائق البيداغوجية الصادرة عن الوزارة 
املكلفة بالرتبية بالنسبة إىل أقسام السنة التحضيية املفتوحة برياض األطفال 

واملرخص لها بالنشاط من قبل الوزارة املذكورة.

وضعيات جبائية تنشد التسوية
بتغيي  تعلق  ما  والوزارة  األطفال  رياض  أصحاب  بني  املتواترة  املشاكل  ومن 
صبغة املحل مقر الروضة من سكني اىل مهني تجاري ويف حاالت عدة ترفض 
البلدية ومستشاريها مد املؤسسات املعنية بشهادة يف الغرض، هذا اىل جانب 
املختصة  االطارات  كفاءة  املتواصل عن  والبحث  والتسيي  التاطي  مشاكل يف 
بالنظر  الراجعة  املؤسسات  بهذه  التكوين  طبيعة  عىل  ينعكس  ما  وهذا 

و»باملراقبة واملعاقبة« لوزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السن.
يف  النقابية  هياكلهم  وعرب  األطفال  رياض  انخراط  دعم  إىل  الوزارة  وتسعى 
املرشوع  التوحد يف  أطفال طيف  إدماج  وتأمني  الدامجة«  »الروضة  مرشوع 
الوطني الجديد دعام لتكافؤ الفرص بني االطفال وللظفر بدعم الوزارة املادي 
حّث  االطفال  لرياض  الوطنية  الغرفة  رئيسة  من  الوزيرة  طلبت  واملعنوي 
دعم  برنامج  من  كذلك  لالستفادة  الجبائية  وضعياتهم  تسوية  اىل  منظوريها 

»روضتنا يف حومتنا«.

قال إن شركة شال خفضت األجور إلى النصف:

ملاذا عجلت وزيرة الصناعة بإقالة »ر م ع« شركة األنشطة البرتولية؟

عودة رياض األطفال:

تسوية الوضعيات الجبائية مدخل لالستفادة من برامج الوزارة 
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ولدت 19 أوت سنة : 1953 - نورة البورصايل، صحفية وجامعية، كاتبة وناقدة 
أدب وسينام تونسية. وهي أيضاً نقابية وناشطة يف مجال حقوق اإلنسان.

- نورة البورصايل : ولدت يف 19 أوت 1953 - توفيت يف 14 نوفمرب 2017، 
)64 سنة(.

- ولدت يف عائلة نقابية، كان والدها طاهر البورصايل أحد مؤسيس االتحاد 
العام التونيس للشغل، والدتها سعيدة بن حفيظ البورصايل نقابية وناشطة 

يف نفس املنظمة.
وشهادة   1973 عام  يف  البكالوريا  عىل  حصلت  حيث  تونس،  يف  درست   -
املاجستري يف األدب الفرنيس. ثم غادرت إىل فرنسا، حيث حصلت عىل شهادة 

الدكتوراه يف علم الالهوت يف جامعة باريس السابعة يف عام 1979، ثم 
عادت إىل تونس للعمل يف التعليم الثانوي ثم يف التعليم الجامعي.

العديد  يف  الفرنسية  مادة  املهنية  مسريتها  خالل  درَّست   -
وثانوية  الوادي،  حلق  ثانوية  ذلك  يف  مبا  املؤسسات،  من 
تونس،  أفريل 1938 يف   9 وثانوية  أريانة،  باشا  الدين  خري 
واملدرسة الوطنية للمهندسني بتونس وكلية العلوم القانونية 

والسياسية واالجتامعية بتونس.
- ونورة البورصايل هي صحفية معروفة كانت تكتب باللغة 

الفرنسية بشكل منتظم، ُعرفت بتحقيقاتها ومنتدياتها الهامة 
حول السياسة والثقافة. عملت من عام 1980 مع العديد من 

الصحف واملجالت املستقلة التونسية مثل لو فار »املنارة«، »حقائق« 
و»املغرب العريب« بصفتها كاتبة عمود ومراسلة يف الجزائر واملغرب ومرص.

أنشأت مجلة »املغاربية«، وهي مجلة نسائية مستقلة،  - يف مارس 1991، 
لكن طلبها للحصول عىل ترصيح بالنرش مل يتلق أي رد أو قبول أو رفض من 

قبل السلطات التونسية.
- بداية من سنة 2011، نرشت أعمدة ومقابالت يف الصحف واملواقع التونسية 

مثل »ال براس« و»كابيتاليس« ومواقع إلكرتونية تونسية أهمها موقع نواة.
- كام كانت نورة البورصايل مدافعة عن حقوق اإلنسان وعضوا يف الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والفرع املحيل ملنظمة العفو الدولية. 
للنساء  التونسية  ل«الجمعية  مؤسسا  وعضوا  نسوية  ناشطة  كانت  كام 

الدميقراطيات« و»رابطة النساء التونسيات لألبحاث التنموية«.
- اهتمت البورصايل خالل مسريتها كصحفية مبسائل نسوية عديدة كمسألة 
أجرت  الذاكرة.  مبسألة  خاص  اهتامم  يسكنها  كان  حيث  والتاريخ  النساء 
الناشطات النسويات مثل بشرية بن مراد  مقابالت صحفية مع العديد من 
مايا  واملناضلة   2006 عام  التونيس  النسايئ  االتحاد  1993 وعضوات  عام  يف 

الجريبي يف عام 2007.
- يف عام 2001، نددت يف مقالها بأسلوب رسدي واقعي، بقانون املرياث غري 
املتكافئ بني الرجال والنساء وانتقدت يف بعض كتاباتها نسوية بورقيبة، التي 

وصفته بالبطريرك، ونسوية الدولة بشكل عام، كام قامت بعمل نقدي ذايت 
الوسط  يف  املستخدمة  اللغة  مسألة  وخاصة  الخاص،  النسوي  وسطها  حول 

النسوي.
- بعد ثورة 2011، أسست منتدى للمواطنني التونسيني املستقلني يف فضاء 
الطاهر  نادي  يف  الدميقراطي  االنتقال  حول  نسائية  عمل  وورشة  الحمراء، 
حداد الثقايف، حيث قادت املؤمترات واملناقشات من جانفي إىل جوان 2011.

واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  يف  مستقالً  عضًوا  كانت   -
السيايس واالنتقال الدميقراطي من 17 مارس إىل 13 أكتوبر 2011. وعضوا يف 

اللجنة العليا لحقوق اإلنسان.
املجلس  قبل  من  والكرامة«  الحقيقة  »هيئة  يف  عضوا  انتخبت   -
التأسييس، وهو املنصب الذي شغلته من ماي إىل نوفمرب 2014. 
ان  رفضها  عن  فيه  عربت  العام  للرأي  بيانا  حينها  ونرشت 
البعض  يستعمله  انتخابيا  رهانا  االنتقالية  العدالة  تصبح 
اىل  بعضهم  ينظر  أن  أو  السياسيني  خصومهم  ملحاربة 
انتقامية.  أو  انتقائية  عدالة  وكأنها  االنتقالية  العدالة 
ومام قالته نورة البوصايل يف بيانها أنها أكرث من متمسكة 
ركائز  من  ركيزة  ميثل  الذي  االنتقالية  العدالة  مبسار 
االنتقال الدميقراطي والذي تكمن أهميته يف ابراز حقيقة 

انتهاكات حقوق االنسان التي عرفتها تونس منذ عقود..
- ُعرفت نورة البورصايل أيضا بالتزامها الثقايف. كانت عضوا منذ 
السبعينيات يف نادي الطاهر حداد الثقايف، حيث أصبحت منظِّمة ومديرة 
وبالسينام  تونس  يف  املرأة  بوضع  أساسا  متعلقة  عمل  لورشات  قة  ومنسِّ

املغاربية. 
مثل  متخصصة  مجالت  مراجعاتها  فنرشت  بالسينام،  شغوفًة  كانت   -
أفريكانيلتري )Africanultures( وأفريسيني )Africiné(. كام كانت عضوا يف 
الجمعية التونسية لتشجيع النقد السيناميئ، والتي انتخبت نائبة لرئيسها يف 

جوان 2000، ثم رئيًسا لها من ماي 2011 إىل جوان 2012. 
- يف عدة مناسبات، كانت عضًوا يف لجان التظاهرات السينامئية الوطنية مثل 
 ،)JCC( السيناميئ قرطاج  بقليبية، ومهرجان  الهواة  لفيلم  الدويل  املهرجان 
باري  مهرجان  يف   )FIPRESCI( جائزة  مثل  دولية  مهرجانات  يف  وأيضا 
اللجنة  يف  وعضوا  الدويل.  السيناميئ  إسطنبول  ومهرجان  الدويل،  السيناميئ 

التونسية لصندوق املساعدات لإلنتاج السيناميئ.
- كانت متحمسة للتاريخ، فقد نرشت عديد املقابالت والدراسات حول تاريخ 
تونس املعارصة. يف عام 2015، أنشأت هي وصديقاتها جمعية مؤسسة تونس 

للنساء والذاكرة )FTFM(، التي ترأستها حتى وفاتها.
- توفيت نورة البورصايل فجر يوم 14 نوفمرب 2017 إثر وعكة صحية طارئة.
* أسامة الراعي

نورة البورصالي  

الذاكرة، العدالة االنتقالية واهتمام بالسينما

* بقلم: األستاذ زبري بن عبد الله
 

إّن من عالمات لؤم العبد أن يقصد إىل الّدينء فيلبسه لبوس الرّفعة. وإّن 
من أظهر صفاته أن يحّب املديح مبا فيه وما ليس فيه ثّم أن يتصاغر 
منها  هو  ما  يرتك  ال  أعىل  رتبة  عن  باحث  وهو  فتجده  العلّو  طلبه  يف 
حتّى  معرفة  وأغزر  عقال  أقوى  يراهم  من  ينافح  الحّق  العامل  إّن  أدىن. 
يزداد أّما املّدعي فينافس من يراهم دونه يريد أن يظهر بينهم فيشهد 
املجالس مناديا  العلم ألنّه ال يسري يف  الجاه بدل  له فهو بذلك يطلب 
إىل علمه إالّ من كانت غايته دنيا يصيبها من شهرته ومعلوم أّن العلم 
نقيض الخلق الّدينء ومعلوم أّن مزيّة املعرفة رفعة الّنفس واتّقاء الشبهة 
فكيف لعبد أن يكون حقيقا باملهابة واالحرتام وهو يستجدي الّناس من 
الذي يف  العلَم  أنا  العقد  تحّل  به  علمي  إىل  تعالوا  أن  إىل سوق  سوق 
رأسه نار فذوقوا من بضاعتي لعلّكم توقنون أين أهل للحظوة واإلجالل. 
إن  ثم  ذاته.  فعمله شهادة عىل جوهر  يرعوي  ال  يستحي  ال  الذي  إّن 

العلم يرتحل يف طلبه بالجد وال يدار به عىل البيوت ومن آيات العامل 
أن ال يطرح علمه إال يف مجالس العلم مع العلامء الذين امتلكوا ما به 
يفهم الخطاب من مناهج وأدوات وطرح املعارف الدقيقة فال يكون يف 
املجالس التي مل تنعقد للبحث والتدبري يؤّمها الراغب يف املعرفة والزاهد 
فيها. والعامل يعقد مجلسه ويدعو له الناس فسينقاد إليه من يستطيب 
كالمه وخربه. وكم من كاتب يرى نفسه اليوم عبقري زمانه يشفق عليه 
مهانة  يف  الناس  عىل  يعرضها  كتابه  نسخ  من  يعطيه  ما  فيعطيه  نارش 
أو  إلحاحه  من  زميل خجل  أو  لحاله  رّق  غري صديق  منه  يشرتيها  فال 
أنه  غري  شيئا  األمر  من  ال ميلك  ناهيك عمن  إليه.  اإلحسان  رام  قريب 
رأى العامة قد قّل فهمها فجمع شيئا مام قالت العلامء عىل غري دراية 
فحرّف ما حرّف وتخرّي ما ظنه مثريا للجلبة واألقاويل متأمال أن ينال من 
ذلك اللغط شهرة من خاللها يرى وجودا لذاته التائهة يف عامل مل تستطع 
فيه أن تشعر بكينونتها. ما يفعل هذا إال من تصاغر حتى مل يقَو بعد 
إذ نسب  بعد  بالوهم  الناس  الكذبة ورمى  غار. كذب وصدق  الصَّ عىل 

إىل نفسه العقل. العقل يا هذا فرضية فبحث وإثبات ومن اكتفى بنقل 
الفرضيات دون بحث وإثبات أو نفي ليس من العلم يف يشء أما من كان 
مجرد ناقل عن غريه لهذه الفرضيات معتربا إياها نتائج نهائية وحقائق 
متينة تستوجب اإلقرار فليس ذلك إال حمقا. وألصحاب الفرضيات فضل 
يف  اللغة  أما  املغالطة.  وزر  عليه  بل  للناقل  فضل  وال  والبحث  التفكري 
لفظها بريئة من القبح والجامل لكن نظمها يف سياقات الكالم ليس كذلك 
فيكون بذلك جميال وقبيحا وسلسا وركيكا وبليغا وفاحشا واللغة املبتذلة 
ودواعش  كفار  إىل  الناس  ينقسم  ال  وأخريا  التفكري.  ابتذال  عىل  عالمة 
وال أدل عىل خسة العقل والجهل بصفات الناس من وسم من املخالف 
الرأي بإحدى الّصفتني ووضع العباد يف خانتني فليس الناس سلعا تصّنف 
رّف  يف  وضعهام  ميكن  متطابقان  اثنان  بيننا  وليس  الرّفوف  يف  وتوضع 
واحد هذا التّصنيف ليس إال نتاجا لعقل سيايس ما زال مريضا وأحرى 

مبّدعي املعرفة أن يعي ذلك.

رسالة إىل أحفاد عليّ بن منصور الحلبي

بوفيشة  الشباب  دار  من  بتنظيم 
والمكتبة العمومية

الدورة الثالثة من املبادرة 
التضامنية »خوذ وهات« 
لتجميع وتوزيع األدوات 

املدرسية
املكتبة  مع  وبالتعاون  بوفيشة  الشباب  دار  من  بادرة  يف 
املدرسية  العودة  اقرتاب  ومبناسبة  بوفيشة  العمومية 
)سبتمرب 2022(، ويف إطار تدعيم املّد التضامني وتعزيز قيم 
املحدود،  الدخل  وذوي  الهشة  الفئات  ومساعدة  التعاون 
التي  وهات«  »خوذ  تظاهرة:  من  الثالثة  الدورة  تنطلق 
دأبت كل من املكتبة العمومية ودار الشباب عىل تنظيمها 
قصد توفري اللوازم املدرسية من كتب ومحافظ وميدعات 
مستعملة أو جديدة ألبنائنا وبناتنا التالميذ وإدخال الفرحة 
إىل قلوبهم وبالتايل دعم العائالت الفقرية لتجاوز ضغوطات 
مصاريف العودة وإشعارهم بأّن الخري مل ينقطع من وطننا 
لذا بات املجتمع املدين أكرث من أي وقت مىض مدعّوا إىل 
املحطات  مختلف  يف  ودعمه  التضامني  املّد  هذا  تكريس 
الدينية والوطنية وحتى نلقي مزيدا من الضوء واملعطيات 
تنظيم  عىل  املرشفني  التقينا  وهات«  »خوذ  مبادرة  حول 
الدورة الثالثة وأفادونا مبا ييل: »قمنا بتنظبم التجربة العام 
أكرث  املبادرة  من  استفاد  ناجحة حيث  كانت  وقد  الفارط 
احتساب  دون  1000كتاب  قرابة  وتوزيع  عائلة   350 من 
بعض  استحسان  التظاهرة  نالت  كام  واملحافظ،  امليدعات 
و  وكتب  بادوات  تربّعوا  الذي  امليسورين  املدينة  رجاالت 
ويأمل  واالعدادي٬  االبتدايئ  لتالميذ  جديدة  محفظة   40
القامئون عىل املبادرة هذه السنة أن تكون تجربة متميّزة 
األهداف  تتحقق  حتى  جامعية  وهبة  بااللتفاف  وتحظى 
اإلنسانية  املبادرة  هذه  تأسست  أجلها  من  التي  النبيلة 
نفوس  يف  االمل  زرع  يبتغي  من  لكل  موجهة  والدعوة 
العائالت املحتاجة والتعاون لقضاء شؤون العودة املدرسية 
ألبنائهم. وانطلقت فقرات التظاهرة وتجميع ما أمكن من 
تربّعات بداية من الجمعة 26اوت 2022 يف فضاء املكتبة 
يف  الشباب  دار  مع  املتعاون  الرشيك  ببوفيشة  العمومية 
هذه التظاهرة٬ ليتّم توزيع املساعدات يومي 8 و9 سبتمرب 

2022 عىل املستحقني.
* أبو يحيى
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مهرجان بالريجيا:   

نجاح باهر، تكريم وحضور جماهريي 
قياسي

انطلقت أوىل عروض مهرجان بالريجيا الدويل 
وسط إقبال جامهريي كثيف باملرسح األثري 
السيد  الدورة  هذه  افتتح  وقد  ببالريجيا 
باقة  بتقديم  املهرجان  مدير  املديوين  شكري 
الثقافية  األرسة  فقيد  لعائلة  وتكريم  ورد 
عامل  وهو  العيش  محمد  السيد  بجندوبة 

متقاعد من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة اعرتافا له بالجميل وتقدير ملساهمته الجدية يف إنجاح الدورات السابقة للمهرجان.
وأثث الفقرة األوىل من السهرة hglxnf أمين لسيق الذي قدم باقة من األغاين الشبابية من إنتاجه الخاّص وباقة من أغاين الرتاث التي لقيت 

إعجابا جامهرييا يف أوىل مصافحة ألمين لسيق مع جمهور مهرجان بالريجيا الدويل.
كام أثث الفقرة الثانية من السهرة الفنان الجزائري عبدو درياسة الذي قدم أيضاً باقة من أغانيه الخاصة وباقة من أغاين والده فقيد الساحة 

الفنية رابح درياسة والتي أطربت جمهور مهرجان بالريجيا الدويل.
* صربي الرابحي

ينافس الفيلم التونيس تحت الشجرة للمخرجة أريج السحريي يف 
مسابقة السينام العاملية املعارصة ضمن فعاليات الدورة الـ47 من 
فعالياته  تستمر  الذي  كندا  يف  الدويل  السيناميئ  تورونتو  مهرجان 
أمريكا  للفيلم يف  األول  العرض  ليكون  الجاري   بني 8 و18 سبتمرب 
الشاملية بعدما شارك يف مهرجانات كارلويف فاري ورساييفو باإلضافة 
لعرضه العاملي األول يف مهرجان كان السيناميئ الدويل والذي فاز 

فيه بجائزة لجنة التحكيم، يف مسابقة نصف شهر املخرجني.

خمسة عروض للصحافيين والعموم
سكوتيابنك  مرسح  عىل  تورونتو  يف  الفيلم  ويعرض 

بطاقات  لحاميل  سبتمرب     9 الجمعة  يوم  مساء 
يوم  ومساء  األفالم،  وصناع  الصحافة  اعتامد 

ويوم  العام،  للجمهور  سبتمرب    13 الثالثاء 
األربعاء 14 سبتمرب، ويوم السبت 17 سبتمرب 
منصة  عىل  عرض  منحة  عىل  سيحصل  كام 
املهرجان اإللكرتونية تورونتو بيل اليت بوكس 
املتواجد  للجمهور  سبتمرب   16 الجمعة  يوم 

باألرايض الكندية فقط.
نقدية  إشادات  عىل  الشجرة  تحت  وحصل 

بعد مشاركته يف  العاملية  اإلعالم  من أهم وسائل 
املسابقة الرسمية ملهرجان ملبورن السيناميئ ومسابقة 

مهرجان  يف  األول  عرضه  عىل  حيث حصل  فيجني  سيني 
ميونخ السيناميئ، وكذلك عروضه الخمسة الناجحة يف مهرجان كان، 
فيلم  جياركاي  لوفيا  الناقدة  كتبت  ريبورتر  هوليوود  موقع  فعىل 
أنيًقا  نسيًجا بسيطًا  أّخاذة وتقدم  تجربة ممتعة  الشجرة«  »تحت 
التفاعالت املعقدة أما موقع سكرين داييل فأشادت فيه آمرب  من 
ويلكينسون بالتجسيد الجذاب للمغازالت الصيفية ووصفت الفيلم 

بالدراما اإلنسانية الرقيقة.

بين التخييلي والوثائقي 
كام أبدى الناقد كليم أفتاب انبهاره بالطاقم التمثييل للفيلم يف أول 
وقوف لهم أمام الكامريا يف مراجعته عىل موقع سينيوربا، واتفقت 

أنه  رأت  »إذ  الجديد  العريب  موقع  عرب  الجمل  أمل  الناقدة  معه 
يقرتب من الوثائقي لشدة صدقه وتلقائية أداء ممثليه«.

وتدور أحداث الفيلم خالل يوم واحد أثناء موسم الحصاد الصيفي 
بني األشجار، حيث يعمل مراهقون مع العاّمل األكرب سًنا، ويرسق 
الجيالن من الزمن وقتًا مًعا يسرتجعون فيه ذكريات الحب املفقود. 
كام ينغمسوا يف رغبتهام الوليدة ويتشاركوا األحالم ويسوون بعض 

املشكالت.
تحت الشجرة هو أول فيلم روايئ ألريج السحريي التي 
الفائز  الطويل  الوثائقي  الفيلم  إخراج  لها  سبق 
مرشوع  وفاز  كَّة«،  »َعالسِّ الجوائز  من  بالعديد 
العربية  والتوزيع  لالنتاج  ماد  بجائزة  الفيلم 
كات  فاينال  ورشة  يف  الجونة  ومهرجان 
برودكشن  بوست  أطلس  وجائزة  فينيسيا، 
وهو  مبراكش،  للفيلم  الدويل  املهرجان  يف 
سويرسا  )رشكة،  تونس  بني  مشرتك  إنتاج 
»ليكس  عاملياً  توزيعه  ويتوىل  وفرنسا، 

فوكس«.

نجاح أوّل »على السكة«
وصحفية  ومنتجة  مخرجة  هي  السحريي  أريج 
تونسية - فرنسية. أسست رشكة هانية  لإلنتاج حيث 
تطور أعامل وثائقية مؤلفيها تونسيني نالت صيت يف مهرجانات 
مثل سينميد و مهرجان أمسرتدام الدويل لألفالم الوثائقية ومهرجان 
رؤى الواقع وغريهم. يف عام 2018، ُعرض فيلمها الوثائقي الناجح 
كَّة« ملدة ستة أسابيع متتالية يف دور العرض التونسية. ويف  »َعالسِّ
عام 2021، كتبت وأخرجت وأنتجت أول أعاملها الروائية الطويلة 
تحت الشجرة الذي فاز بالعديد من جوائز مرحلة ما بعد اإلنتاج 
يف مهرجان فينيسيا السيناميئ الدويل )ورشة فاينال كات(، كام اختري 
ليُعرض ضمن النسخة 54 من نصف شهر املخرجني يف مهرجان كان 

السيناميئ الدويل عام 2022.
* ناجح

بفيلم »تحت الشجرة«

أريج السحريي تنافس كبار املخرجني
يف مهرجان تورنتو الكندي 

نعم إنه مهرجان
يف أرض مالحة شّح فيها املاء من غضب السامء تصّحرت األفكار وعّم الجهل 
املشهد واملسار وتحّمل مسؤولية  لتغيري  األخيار  قام  والّدمار  بالخراب  معلنا 
إدارة املهرجان الصيفي بسوق األحد ومن اجتهد وأصاب فله أجران ومن مل 
يصب فله أجر واحد املهم وجود حراك ثقايف ومن مل تعجبه االختيارات الفنية 
تسّدد  ال  ميزانيته  مهرجان  من  أتطلبون  وأسأل  الصمت.  ويلتزم  يذهب  ال 
معلوم الكرايس واملستلزمات ومستحقات فنانني كبار مع احرتامي ملن حرض. 
بريب كّفوا عن التنبري والنقد غري الربيء واشكروا مدير دار الثقافة ومن معه 
واألخ عيل السعدي مدير املهرجان الذين تحملوا هذه املسؤولية وبعد الغيث 

ننتظر املطر الثقايف.
* أحمد حموده 

قراءة يف يوميّات أبي القاسم 
الشابي للباحثة نجوى عمامي

عن دار نقوش عربية صدر كتاب 
عنوانه  دراسة  بحث  موضوع  وهو 
»قراءة نقدية يف يوميّات أيب القاسم 
نجوى  الباحثة  ملؤلفته  الشايب« 
القطع  من  صفحة   158 يف  عاممي 

املتوسط.
ـ يف تقديم هذا الكتاب للدكتورة 
جليلة الطريطر ماّم جاء فيه ما ييل: 
يف  عاممي  نجوى  الباحثة  راهنت 
يكون  أن  الجادة عىل  الدراسة  هذه 
مكمن االضافة قامئا يف الكشف عن 
هذا الوجه االنساين الفذ أليب القاسم 
رشوطه  ومساءلة  الفرد  الشايب 

والبحث يف وجوهه املتعّددة وتعبرياته املتميّزة يف مجال كتابات الذات وهو 
تخّفى  فلنئ  وإغنائها  النقدية  الدراسات  رفد  نحو  بقّوة  طريقه  اليوم  يشّق 
الشايب يف شعره وراء غطاء الشعرية الرومانطيقية وتقّنع أناه الشعري الرمزي 
بقناعها فقد أثّر يف يوميّاته التي دأب عىل كتابتها يف آخر حياته لفرتة مل تتجاوز 
شهرا وبضعة أيّام من شهر فيفري 1930 عىل أن يتجىّل لنا يف ابعاد وجوده 
الشخصية الواقعية التي يحاورها من خالل الكتابة وهي تنبض حرارة وانفعاال 

وتدفقا عىل الوقع اليومي املباغة ونغامته املفرحة واملحزنة سواء بسواء.
ـ وقد أوضحت الباحثة وفق اختيار دراستها تذكر: نحن باختيارنا لدراسة 
نقدية يف نص يوميّات أيب القاسم الشايب باعتبارها تجربة رائدة وفريدة من 
نوعها يف األربعينيات من القرن العرشين يف األدب العريب عموما ويف األدب 

التونيس خصوصا.
واعتمدت الباحثة من موضوع بحثها منهجا قّسم عىل ثالثة فصول اختارت 
يف الفصل األول أن تبحث يف نشوئية نّص يوميّات أيب القاسم الشايب أّما الفصل 
الثاين فخّصصته يف أجناسية يوميات الشايب وأّما الفصل الثالث فقد بحثت فيه 

يف خصائص كتابة اليومي يف نص اليوميات أليب القاسم الشايب.
وتخلص الباحثة يف خامتة دراستها إىل القول: ميكننا أن نستخلص من دراستنا 
أن أبا القاسم الشايب وهو يكتب يف العرشين من عمره أّول كاتب تونيس يف 
مقلد  مجرّد  فيها  يكن  مل  التي  التجربة  هذه  بفرادة  واعيا  كان  الذات  أدب 
وتساميها  تراثها ورصانتها  منه يف  كتابته صورة  كانت  بل  األوروبيني  للكتاب 
عن سفائف األمور فمن األنا تنطلق كل املواضيع لتلتحم باآلخر ال لالزدراء به 
وفضحه والتشهري به بل لتوعيته ولألخد بيده نحو الرقي الفكري والحضاري 
مبشاكل  مسكونا  كان  أيّامه  تفاصيل  يسّجل  وهو  حتى  الشايب  القاسم  فأبو 
الوطن وآالمه وآماله والكتابة عنده مل تكن أمرًا عاديا بسيطا بل هي مسألة 
جيله  عالقة  تنظّم  أداة  وهي  ودب  هّب  من  لكل  تتاح  ال  ومعّقدة  مركّبة 
من  يتخلّص  وكيف  هامشه  عىل  أو  خارجه  ال  داخله  يعيش  كيف  بالزمن، 

مكبّالت املايض ليحيا الحارض واملستقبل.
عرض وتقديم: العريب الزوايب



19 الخميس 1 سبتمبر 2022 - العدد 1710 
ثقافة

عيىس جابيل كاتب تونيس من مواليد 1980 بسيدي بوزيد. حاصل عىل األستاذية 
واملاجستري يف اللّغة واألدب والحضارة العربية يف كلّّية العلوم اإلنسانية واالجتامعية 

بتونس. صدر له:
للّنرش،  حدود  بال  مؤمنون  مؤّسسة  واآلخر،  املعارص  الكاثولييك  املسيحي  الفكر   -

بريوت، 2017 )كتاب أكادميي(.
وصدر له يف القّصة:

الّسيدة سني، دار زينب للنرش، تونس، 2014 )حصلت املجموعة  - أزياء لقصائد 
عىل جائزة كتام آر ألفضل مجموعة قصصّية يف تونس يف العام نفسه(

- كأن أميض خلف جّثتي، دار زينب للّنرش، تونس، 2016 )تّوجت املجموعة بجائزة 
معرض تونس الّدويل للكتاب لسنة 2016، وبلغت القامئة الطّويلة يف جائزة امللتقى 

بالكويت - دورة 2016(.
- وقائع ما مل يحدث، دار فضاءات، األردن، 2019.

- كم رئة للبحر، أنطولوجيا الّشارقة: تّم اختيار نّص »زكريّا تامر يف اليوم العارش« 
من بني 50 نّصا تّم اختيارها من بني مئات الّنصوص املشاركة، 2020.

- أرى أصواتا يف الّزوبعة، الّدار الّتونسّية للكتاب، تونس، 2021. 
- الجحيم وخمس دقائق، دار أبجديات للنرش، تونس. 2022.

الياسمني«، وقصة لألطفال  الطّبع: »روجيندا« و»أجنحة  للّناشئة قيد  وله روايتان 
بعنوان »أجراس القمر«، وهي عمل أنتج يف إطار ورشة الكتابة للطفل الّتي نظّمتها 
الطّبع مع دار  »مؤّسسة محّمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة« بتونس، وهي قيد 

قنديل للّنرش باإلمارات العربّية املّتحدة...
عمل مراسال ثقافّيا لعّدة منّصات إعالمّية عربية منها مؤّسسة مؤمنون بال حدود 

للّدراسات واألبحاث ومجلّة ذوات الثقافية االلكرتونّية وموقع حفريات.
مل أكن عىل معرفة بعيىس جابيل إالّ من خالل بعض أصدقائه وقّرائه أتحدث عن 
عيىس ذاتا وكاتبا يتعامل مع اللغة كام يتعامل مع رموز هي عنده وسائط شفافة 
دون  والغموض  الظّالم  من  اإلنسان  يتحّرر  يك  املعنى  يف  املمكن  اكتشاف  حتى 
الرّجوع إىل البالغة وهي مادة خزفه. هو نهج ومنهج يسافر بنا ومعنا وفينا، إىل 
ثيابنا ولبوسنا وقلم الزينة األحمر َدواتُه يسعى إىل لوحة حلمها اإلنسان املتعدد 
واملمتد واملتغري يف مسافة إنسانية اإلنسان. هو يف قلب الشعب صوتا حني تصمت 

األنفس والنفوس.
 دون رتوش وال ميعاد. هو صاحب تعاريج الكريستال.

وعاريا كالرمل، يكتب بلغة أنثى حارقة وخارقة للغياب. وكأنثى عاجية الصمت.
زارته »الشعب« لتوقظه من صمت الغرفة وصمت أغنياته. سألناه عن أثري أوراقه 

فكان هذا الجزء األول من حواره معنا.

* حاوره: أبو جرير 

* مرحبا بك ضيفًا في جريدة الشعب...
منذ  بسخاء  آخر  إىل  وبنصويص من حني  تحتفي يب  الّتي  الّشعب  لجريدة  - ممنّت 

شققت طريقي نحو الكتابة. وفخور بأن أكون ضيفك يف هذه املساحة الحرّة.

* أصدرت مجموعة قصصية جديدة، في أيّ فلك تدور أكوانها؟
- »الجحيم وخمس دقائق« هو كتايب القصيّص الخامس، ضمن مؤلّفات أخرى فردية 
أو جامعيّة طبعاً. اشتغلت عىل نصوصه مّدة عامني تقريباً ظللت أتقلّب فيها بني 
أردتها مرشوعاً  ومكابدة.  عناء  ذلك من  يقتضيه  وما  الكتابة  إعادة  الكتابة وحرب 
اإلنسان  خطى  ويتعّقب  الجّمة،  وتعقيداته  املعارص  عاملنا  بالقّص  يالحق  متكامالً 
املعارص يف دنيا »ما بعد الجحيم بخمس دقائق«. فإذا كّنا قد بلغنا »الجحيم« منذ 
زمن، فإّن هذا الكتاب مترين عىل رسم عامل ما بعد الجحيم بخمس دقائق، ومترين 
ولكّن  بالكلامت.  األكوان  تلك  القبض عىل  أصعب  وما  بالحكاية،  كتابته  شاّق عىل 
حكاياِت  إىل  حكايايت  وتحّول  األشياء  يل  تخترص  إنّها  االستعارة.  فيه  الرّئيسة  أدايت 
كانت  وإن  رهانا جامليا،  السابقة،  كتبي  كل  كام يف  األسايس،  رهاين  كان  حكاياٍت. 
العامل املعارص بطريقة استعارية، فإّن رهاين كان محاولة  قصيص تحاول رسم وجه 
القبض عىل اإلنسان املعارص وهو منخرط يف واقعه الجحيمّي الرّديء، ولكن بأدوات 
فّنيّة تنحت القّصة من الجامل والغرابة وتنويع األبنية القصصية حتّى داخل الّنّص 
الواحد. لذلك استدعيت عديد التجارب األدبية الغربية املعارصة يف الكتابة الرسدية، 
ولكنني اتّكأت أساسا عىل الرتاث العريب، أو لنقل الرتاث اإلنساين عامة، فقد ركبُت 
األدبية  األجناس  والرسالة وكل  واملقامة  واملنامة  الديني  والنص  والخرافة  األسطورة 
وركبت  وذهاباً،  جيئة  نذرعه  مكان  إىل  قّصة  من  أكرث  يف  الزّمان  وحّولت  القدمية، 
أجناسا أدبية مغايرة للقصة مثل املرسح والسينام والرسم والتقرير الصحايف اإلخباري 
والقصة القصرية جدا والشعر واملوسيقى والغناء... كل ذلك هو خالصة خربيت القرائية 
لنحت نص يسعى جاهداً إىل أن يقول زمنه، لكن بأدوات مغايرة. وبذلك فإن رهاين 
يف الكتاب رهانان: معنوي فلسفي ولكّنه رهان جاميل أيضا ألنني منحاز إىل الجامل 
يف الحياة، فام بالك به يف األدب والقصة تحديداً. إن غايتي األسمى هي أن أكتب نصاً 
جميالً، ألن املعاين الكبرية ال تصنع أدباً جميالً بالرضورة، رصصار قذر وقع يف حاوية 
أن يكون قصة  إىل  أجمل من نص يسعى  يغادرها قد يصنع نصاً  أن  يائساً  يحاول 
الكربى ال تصنع نصاً جميالً بالرضورة. وكم نصوصاً  القضايا  بالدعاية لقضيّة كربى. 

تافهة تقرؤها فال تجد غري شعارات فضفاضة لقضية من القضايا. تلك النصوص يف 
نظري إشهارات فاشلة لقضايا كربى ال أكرث. لهذا أتقفى خطى الجامل حيث ما وجد، 

حتّى يف جامليات الرداءة.

* قرأت سيرتك الذاتية فوجدتك أكوال للغة وفقهها. من أين جئت؟
- جئت من تجارب متعّددة، خرجت من حضن والديت الّتي علّمتني باكراً فّن نقل 
بعد  مساء  الشاي  برّاد  إىل  تُجلسني  الّتي  الكامريا  كانت  التّشويق.  وفن  التّفاصيل، 
عوديت من املدينة، لتسقيني شاياً وأخباراً. ترسد عيّل وقائع عاملنا الّصغري ذاك بأدّق 

إنّها  املدينة.  يف  دراسة  أسبوع  أو  يوم  بعد  تفاصيلها 
أصدق من الكامريا ألنّها تتفّنن يف التّفاعل مع األخبار 
بالتصوير فحسب: جارتنا  إيّل وال تكتفي  تنقلها  الّتي 
وضعت مولوداً جميالً، وجّدي نطحه الكبش، وجّديت 
والعنب، وعّمي  الخوخ  منا عىل حصتها من  حصلت 
متاما،  أوصته  كام  والدي  غياب  يف  خرضا  لها  اشرتى 
عطىش  وهي  بها  مرّت  جارنا  وابنة  بخٍس،  وبثمن 
عائدة من املدرسة البعيدة، فسقتها ماء بعد أن كاد 
يف  عليه  تعّول  كانت  الذي  والكبش  العطش،  يقتلها 
شيئا  أفعل  أكن  مل  الّنزو...  يجيد  ال  النعجات  تكاثر 
سوى أن أصغي إىل تلك األخبار كأنّها أهّم أخبار الدنيا 
وأراقب يف األثناء اشتعال عينيها حزناً أو فرحاً حسب 
معاين القّصة. خرجت من حضن والديت إىل »عبّون« 
جديت يف ما بعد، فاتّسع العامل أكرث ألّن جّديت علّمتني 
أساليب قّص الحكايات الخيالية الخرافيّة التي تطرق 
بها تفاصيل والديت. بطلتها  أكرَب من أن تحيط  معايَن 
دامئا هي »عيشة القادرة« )بقاف مثلثة(، وهي امرأة 
الرّش،  إىل  يرمز  الذي  الغول  ضد  أبدياً  رصاعاً  تعيش 
األصغر  أخيها  ضّد  رصاع  يف  نفسه  الوقت  يف  ولكنها 
الّذي يكاد يف كل مرّة لغبائه أن يوقعها بني مخالب 
الخرافات بذكائها  البطالت  الغول، ولكّنها تنجو ككل 
األوقات  يف  الحاسمة  املواقَف  واتّخاذها  وفطنتها 

إىل  اإلنسان  لجوء  لسبب  معقوالً  تفسرياً  اليوَم  أجد  الغول.  عىل  لتقيض  املناسبة 
الحكاية. إنّه يحاول ترويض العامل بالحيك اللّذيذ. وجّديت كانت مرّوضة ماهرة. ولكم 
أراها اليوم يف ما كانت تحكيه يل من خرافات. لقد كانت جديت تحيك ذاتها ألّن بطلة 
الحكاية ليست عيشة القادرة بل هي جّديت ووالديت وكل امرأة من نساء قريتنا حيث 
واألفاعي  والعقارب  والثعابني  والربد  واألمراض  والعطش  والجوع  ماهر  ذبّاح  الفقر 
القصة ولكن نساء قريتي ملّخصاٍت  أقىس من غول  غيالناً  والجهل... كانت جميعاً 
يف والديت وجديت، كّن البطالت الحقيقيات الاليّت قارعن ببسالة األبطال، ونجحن كام 

مل ينجح أحد.

هل هذا ما جاء بك إلى األدب؟
- ال أعتقد أن إجابتي ميكن أن تكون حاسمة ألن كثريين عاشوا هذه اللحظات ومل 
تتلّقفهم أيادي الفن واإلبداع، ولكن ما أشعر به اليوم وأنا أكتب هو أنّني ال أفعل 
شيئاً أكرث من أن أتبع خطط جّديت ووالديت يف ترسيد التفاصيل الصغرية والحكايات 
تسحبني  بدأت  املدرسَة  دخويل  منذ  بعد  ما  يف  مطالعايت  أّن  من  بّد  وال  الكبرية. 
عرشة  الرابعة  يف  تلميذ  وأنا  حاولت  أنّني  درجة  إىل  ممّوه،  كظّل  الرّسد  غابة  إىل 
أن أحّول حكايات جّديت إىل نصوص مكتوبة، ولكن والدي طلب مني تأجيل ذلك. 
وتغّذى هاجس الكتابة ذاك مبطالعايت الّنهمة يف الجامعة فرصت أقرأ كّل يشء. إضافة 
إىل تجاريب يف الحياة بني حظائر البناء والدهن والخط العريب عىل جدران الدكاكني 
وضابط إيقاع يف فرقة شعبية و»ديدجي« يف قريتنا... إلخ. ثّم إنّني أقرأ إىل حّد اآلن 
الشعر بدرجة أوىل ثم القصة والرواية وأنهل من كّل يشء حتى أكتب نصاً مختلفاً، 
ولكّن األهّم من كّل ذلك هو أنّني مصغٍ جيّد إىل الواقع املعارص بطريقتي الخاّصة، 

وقارئ يعرف كيف ينتقي مصادر تخييله برباعة.

أليس  جيلك...  أبناء  مع  تتماهى  ال  طائرة  القصصية  مدوّنتك   *
كذلك؟

بعيداً  والطريان  اآلخر  سحق  هّمهم  آخرين  كتّاب  من  الرأي  هذا  ستسمع  أبداً.   -
إىل عوامل الرنجس. أولئك الّذين ميسكون فوق رؤوسنا الّسامء أْن تَقَع. جامعة »أنا 
رئيس مدير عام الرّسد الروايئ يف كوكب زحل«، أو »أنا رّب القّصة يف العاملني العلوي 
والسفيّل«، أو »أنا أشهر كاتب يف العامل«... أولئك مألُت بهم الجحيم منذ زمن بعيد 
: ليس هناك كاتب واحد يّدعي  ألنهم أبغض خلق الرّب يف نظري، فتعاَل أخربْك الحقَّ
أنه يكتب من فراغ. كّل كتاب العامل اليوم ومبدعوه يقفون عىل أرض مّهدها األسالف، 
يؤمن  ال  اإلبداع  ألّن  واالختالف،  التاّميز  إىل  نسعى  أنّنا  سوى  مزيّة  من  لنا  وليس 
باألشباه بل يطلب الفرادة، ولذلك هو إبداع. هذا يف عالقة القديم بالجديد، مع أنّهام 
الّتي  الّنصوص  فّناً وعمقاً عىل آالف  ما زال متقّدما  مفهومان ملتبسان، فكم قدمياً 
يرثثرها بعضنا اليوم ناسباً إىل نفسه الفتوحات، وكم جديداً تقرؤه فتمأل خياشيمك 

يكتب  أكتب مبا  ما  أما يف عالقة  السنني.  غبار  الكافور واملوت ويتطاير منه  روائح 
اإلنسان  بؤس  نطارد  املعارص،  العامل  مالحقة  يف  أّوال  مشرتكون  فنحن  جييل،  أبناء 
وسط جحيمه تنّكل به التكنولوجيا وامليديا والعامل الرقمي والفقر والتيه واالغرتاب 
حتى عن جسده... نحن نطارد هذا العامل جميعاً، ولكن لكل منا مضامر يركض فيه 
ويسعى إىل أن يكون خاصاً به ال يشاركه فيه أحد. واإلبداع الحق يف نظري ليس بناء 
عامل متفرّد، وهو مطلب مستحيل، بل اإلبداع هو الرّحلة نفسها نحو ذلك العامل. إنها 

اللّذة وقد تبّدت والنعيم وقد تجىّل...
املتناقضات  تدفعه  حيويّة.  يتّقد  جيل  ضمن  أكتب  وأنا  كبري،  بفخر  أشعر  لألمانة 
وتيهه  وبؤسه  ويأسه  حريته  من  يصنع  الغد.  إىل 
يقّد  الزائفة،  حتى  أو  املؤقتة  وأفراحه  وتوقه  وأمله 
أفضل.  تكون  أن  لها  يراد  قادمة  للحظة  متاثيل  منها 
واستسهال  الكتاب  كرثة  ظاهرة  مطلقا  يزعجني  وال 
مصفاة  والتاريخ  مصفاة  القارئ  ألّن  والنرش  الكتابة 
أشّد وأنقى وأدّق. الُكتّاب جداول تطلب بلوغ النهر، 
ا من الطريق، ومنهم  منهم من سيتوقف يف نقطة مَّ
إىل  سيجاوزه  من  ومنهم  النهر  مصّب  سيبلغ  من 

البحر... الفرق بينها جميعاً هو نحت الطريق.

والنار  الماء  على  وتحّط  تطير  وجدناك   *
وحصانك الحب...

حصاننا  هو  نهايتها.  برَْتَ  كاتبها  تعّمد  قّصة  الحب   -
هذه  عىل  املؤقّتة  إلقامتنا  يجعل  الّذي  املجّنح 
أجنحة  األجنحة...  بكل  الطرّيان  هو  معنى.  األرض 
اليأس  أجنحة  والحياة،  املوت  أجنحة  والفرح،  األمل 
واألمل... ولكن ينبغي أن ننتبه إىل أن ما نسميه حباً 
بصيغة مطلقة هو يف الحقيقة عبارة فضفاضة نريد 
متعنّي  عىل  أذهاننا  يف  تدل  إذ  وسلعنتها،  تدجينها 
ال  نحن  جداً.  ومعّقدة  متعّددة  أنها  والحال  واحد، 
نحب مرتني بالطريقة نفسها، وال أحد يحب بطريقة 
مثالً  انظر  حّب.  تجارب  ها  أسمِّ دعني  لذلك  اآلخر. 
يف  أو  واحدة،  زر  يف ضغطة  العظيمة  اإلنسانية  التجربة  هذه  اليوم  اختزلنا  كيف 
»ساميل« أحمر بارد وجاّف وساكن، فرصنا نحب يف لحظة كائنات ال نعرفها، ونكره 
أيضاً بضغطة زّر واحدة. هذه التحوالت العميقة يف زمن العامل الرقمي وامليديا شيّأت 
وجعلتها  عواطفنا  وشيّأت  ومنّطتها  وسلعنتها  كياناتنا  بَْضَعَنْت  وَسلَْعَنتُْه.  يشء  كّل 
قابلة للتسويق. تأّمل فتيات االنستغرام: ماليني الصور النمطية: عيون ملونة واسعة 
الشفاه  بأحمر  بعناية  وأهداب صناعية وأنوف مصقولة وشفاه منفوخة ومرسومة 
وصدور نافرة فاضت عىل حاّمالت الصدر ومؤّخرات متدلّية منحوتة. هذه التغيريات 
املدّمرة مل تطل أشكالنا فحسب بل دّمرت عواطفنا أيضاً، وهدمت تصوراتنا ومعانينا 
وأعامقنا. من الطرائف أنني قرأت ألحد الروائيني التونسيني »الكبار« رواية يتبادل 
فيها البطل والبطلة رسائل الحب واألحداث تدور بعد 2011. كان يحتفظ برسائلها يف 
درج مكتبه حتى تفطنت زوجته إىل ذلك. ولك أن تتخيّل يف أي زمن يعيش الكاتب؟ 
لقد تجاوزه الزمن بعقود وتجّمد ذهنه يف أيام كانت الرسالة الغراميّة املكتوبة تطري 
يصله  مل  الواقع.  يف  جرت  التي  التغرّيات  إىل  ينتبه  مل  العشاق.  بني  يد  إىل  يد  من 
نبأ الهاتف الذيكّ بعد، ومل يدرك أن امليسنجر والواتساب وعرشات وسائل التواصل 
االجتامعي قد غرّيت كّل يشء. إذن، علينا االنتباه إىل هذه التغيريات العميقة، رغم 
أن تجربة الحب ما زالت املغامرة األكرث لذة يف حياة اإلنسان. أتحدث هنا عن تجربة 
واألبوة  األمومة  إىل  ميتد  الذي  الواسع  مبعناها  بل  فقط  وامرأة  رجل  بني  ال  الحب 
واألخوة والوطن واملوسيقى والفن والدين أيضاً. ومن حيث هو تجربة فال مفّر له 

من ماء الحياة وال من نار املوت طبعاً.

* بين الحب والموت والنص والوطن، أين موضع اهتمامك؟
- أنا مهتّم بكّل ذلك وأكرث. التّيامت األربع الّتي ذكرَت هي مدار نصويص، ولكّنني 
أقاربها بعيني اللحظة. ال أعتقد أّن التاريخ ميكن اليوم أن يقاس بالحقبة أو بالفرتة 
تاريخ متسارع إىل درجة  باللحظة يف نظري، ألنّه  التاريخ املعارص يقاس  القرن.  أو 
أّن مقاربتك لتيمة ما بني النص والنّص التايل تنتج نظرتني مختلفتني. والكاتب الذيك 
هو من يستطيع التقاط هذا التغيري. هل ما زال ممكناً الحديث عن تونيّس عرشية 
الثورة؟ يبدو واحداً وثابتاً، ولكّنه شهد آالف الحاالت والهيئات التي ينبغي التقاطها 
أدبياً. الواقع يقول أشياء تكشفها التفاصيل اليومية. انظر اللون األخرض مثالً: كان قبل 
25 جويلية رمزاً مألوفا للطبيعة والحياة، فإذا به يف لحظة واحدة يصبح رمزاً للسلطة 
يستحيل  بوترية  يتغري  الواقع  واحدة.  لحظة  ذلك حدث يف  كل  والفخامة.  واألناقة 
معها اللحاق به. لهذا أحاول من خالل التّيامت التي ذكرت أن أكتب إنسان اللحظة 
الرافع برصه نحو املستقبل. أراقب دقات قلبه وأحيص زفراته من الوجود وأالحق تيه 
نظراته يف وجوده املعّقد ألكتب اغرتابَه وبؤسه وقلقه واضطرابه وخوفه وهواجسه 

وكوابيسه الوجودية املتعددة.

الكاتب عيسى جابلي لـ»الشعب«:

خرجت من حضن والدتي اّلتي عّلمتني باكرًا فنّ نقل التّفاصيل )الجزء األول(
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اقتبس  الذي  للمؤلف  اإللهية«  »الكوميديا  مرسحية  فريق  يتحول  ان  ينتظر 
نصها االصيل لسعد بن حسني واملخرج حافظ خليفة عىل جوائز الدورة التاسعة 
والعرشين من مهرجان القاهرة للمرسح التجريبي بني الفاتح والثامن من شهر 
اسم  الدورة  وتحمل  ملرتني،  السالم  املرسحية مبرسح  لتعرض  الجاري،  سبتمرب 

الفنان املرسحي العاملي برت بروك الذي فارق الحياة منذ شهرين.

اقتباس عن نصوص عاملية 
اليغياري  دانتي  لاليطايل  العاملي  نصها  اقتبس  االلهية«  »الكوميديا  مرسحية 
القاّص واملدير السابق لبيت الرواية لسعد بن حسني وأخرجها الفنان حافظ 
الغرياين  البشري  مثل  املبدعني  من  لعدد  فيها  التمثيل  ادوار  لعب  مع  خليفة 
والبشري الصالحي ومحمد توفيق الخلفاوي وجميلة كامارا وهناء الوساليت وآدم 

الجبايل ومحرز غايل وعبد الرحامن محمود واحمد روين وهادية عبيد.
تخوض هذه املرسحية التي تعود إىل وظيفية اللغة العربية الفصحى وطالقتها 
مع ممثلني محرتفني عىل خشبة املرسح، يف متر الوجود والعدم ورحلة االنسان 
بني الرشق والغرب فهي مرسحية ذات بعد انساين وجودي تتقاطع يف متنها 
وبعدها مع نصوص عاملية مثل نص رسالة الغفران اليب العالء املعري وكتاب 
املوىت ونصوص فارسية تالمس الحياة واملوت والغيب والشهادة. هي رحلة بني 

عمق الكلمة وتعبريية الحركة.

بني الحجيم والتطهري 
صحاري  »ملحمة  مؤخرا  أخرج  الذي  وهو  اإللهية«  »الكوميديا  مخرج  يقول 
الحب« وكذلك مرسحية »الهوارب«٬ ان الكوميديا الاللهية رحلة يف عامل الشاعر 
االيطايل »دانتي ألّيغري« والشاعر العريب ابو العالء املعري ليقدما نظرة ما عن 
عامل ما بعد املوت لنخوض معهم مرسحيا يف شخوض واماكن خيالية ملا بعد 
الغيب، هي رحلة من عامل الجحيم اىل عامل املطهر باستغالل الكلمة العميقة 

والفرجة يف قالب مرسحي تجريبي ومعارص.  

عرضت هذه املرسحية من قبُل يف عدد محدود من التظاهرات وبفضاء مدينة 
الثقافة وآخر عرض لها كان مبهرجان البحر االبيض املتوسط بحلق الوداي مام 
يعدُّ بروفة اولية للممثلني والتقنينب خاصة أن لغتها الفصحى ولعّل نيلها لجوائز 
التجريبي سيساعد عىل حسن توزيعها بني  الدويل للمرسح  املهرجان  يف هذا 

الفضاءات الفنية التونسية والعربية.
* ناجح مبارك

في مهرجان القاهرة المسرحي:

كوميديا بن حسني وخليفة االلهية بالفصحى تنافس على الجوائز 

»سيدي  مهرجان  يواصل  قرن  نصف  من  أكرث  بعد 
مستقطبا  وإرشاقه  تألقه  )القرصين(  بفريانة  تليل« 
والجزائرية  التونسية  الجامهري  من  املؤلفة  اآلالف 
والليبية بشكل خاص... قلت بعد أكرث من نصف قرن 
 )56( والخمسني  السادسة  الدورة  فعاليات  انطلقت 
أوت   27 غاية  إىل  لتتواصل  أوت   14 منذ  للمهرجان 
)أي يوم األحد املايض( والتي واكبنا الجزء األكرب منها 
والتقينا خاللها عديد الوجوه الفاعلة يف الحراك الثقايف 
الذي  املهرجان  التلييل مدير  النارص  السيد  بينها  ومن 
التظاهرة وكذلك بكثري  تحّدث بكثري من الفخر بهذه 
من املخاوف ملا آلت إليه أحوال الثقافة يف هذه الجهة 

املتصّحرة ثقافيا كغريها من جهات الداخل.
مدير  التلييل  النارص  السيد  تحّدث  البداية  يف 
املهرجان عن املهرجان وتاريخه حيث أفاد أّن االنطالقة 
فكانت يف سبعينات القرن املايض كمهرجان أّما ما قبل 
ذلك أي بداية القرن العرشين كان عبارة عن »زردة« 
الصالح  بالويل  احتفاء  التقليدي  الشعبي  باملفهوم 
من  والعشائر  العائالت  خالله  تتجّمع  تليل«  »سيدي 
كامل أنحاء الجمهورية ليستمّر إىل غاية اآلن يف شكل 
الكوفيد األخرية  أزمة  إالّ يف  تواتره  ينقطع  مهرجان مل 
الوحيد آلالف  واملتنّفس  الثقايف  الوافد  يزال  وال  وكان 
الفعل  مقّومات  أبسط  إىل  يفتقرون  الذين  األهايل 
كّل  غياب  ظّل  يف  نوعه  كان  مهام  والرتفيهي  الثقايف 
املرافق )دار الثقافة، دار الشباب، املكتبة العمومية(. 
ومل يْكِف ذلك الهّم حتى أُضيفت له أحوال الجمعية 

الرياضية )النجم الريايض بفريانة(.

* دسـامــة
الثقافية  باأليّام  واملتعلق  األّول  الجزء  إىل  بالنسبة 
»الفزعة«  بعنوان  الصويف  الفن  بعرض  انطلق  فقد 
»رؤوف  الفّنان  سهرة  احتضن  الذي  البلدي  بامللعب 
مرسحـي  بعرض  فكـانت  الثانية  السهرة  أّما  ماهر«، 
بعنـوان »النايب ريب« تاله عرض Big-bossa لوجيهة 
الجندويب إىل جانب عروض أخرى منها ما هو مخّصص 

لألطفال.
للفروسيّة  املهرجان واملخّصص  الثاين من  الجزء  أّما 

مع  بالتّنسيق  الفروسيّة  أبجديات  بورشة  افتتح  فقد 
التي  الفقرات  بقيّة  ثّم  والجزائري  الليبي  القطرين 
وعرض  الشعانبي  وفرسان  فريانة  عيساوية  أثثتها 
واش«  و»الشُّ واملحفل  النوارين  عروض  ثّم  املراحيل 
عددهم  يفوق  الذي  العشائر  أو  القبائل  شيوخ  أي 
التلييل، عبّايس، برهومي،  بينهم:  العرشين عرشا ومن 
بوبكري،  مباريك،  رحيمي،  فارحي،  إالهي،  مسعودي، 
القراوي،  الشعباين،  املرزوقي،  اللطيفي،  منصوري، 
قد  ملن  وعذرا  رابحي...  علوي،  السمعيل،  الحاجي، 

نكون نسينا...
واش فسح املجال لحرضة سيدي  وبعد املحفل والشُّ
»القرابيال« وهي  باستعامل  النار  ألعاب  وفرق  بوعيل 
أّما   ،Grad قراد  صاروخ  وشكال  صوتا  يشبه  سالح 
وجاملها  الفروسيّة  فيه  فتجّسدت  الفروسيّة  أيّام  ثاين 
وأناقتها والتي شاهدناها يف »خرجة سيدي رابح« ثّم 
وألوان  أجواء  وسط  األولياء  ملقامات  الدورة  فرسان 

وطقوس مخملية شّدت الناس كفعل ساحر.
* َضِحُك كالبكاء!

فيه  والقلب  يضحك..  »الُغْم  العرب  قالت  قدميا 
التلييل  النارص  السيد  لسان حال  الوجيعة« وهذا هو 
لتوجيه  املجال  له  فسحنا  الذي  املهرجان  مدير 
مهرجانه  لبّث شكواه من وضع  بل  يشاء  حديثه ملن 
ظاهره  يف  األمر  أّن  »صحيح  فقال:  وأهاليه  ومدينته 
هذه  ظّل  يف  باملرّة  مطمنئ  غري  ولكّنه  ومريح  جميل 
حيث  املهرجان  كينونة  تهّدد  أراها  والتي  الصعوبات 
الناس بل  ال دعم كاف وال تقدير جّدي الستحقاقات 
لحّقهم يف الرتفيه إذ ال متنّفس لهم عدى أيّام املهرجان 
تنمية  ال  عميق حيث  سبات  بعدها يف  الجهة  تدخل 
وال برامج وال ثقافة وهو ما نحن بصدد الحديث عنه 
حيث تغيّب كّل الفضاءات من دور ثقافة وشباب يف 
املدينة كام أحوازها وال مكتبة عموميّة لتغذية الفكر 
وال ملعب ريايض محرتم للفريق املزمع حلّه ما مل تُسوَّ 
وضعيته وال فضاء لفعاليات املهرجان إذ أّن املضامر ال 
يفوت املناطق الرعوية إالّ بالّصرب فال تعّهد وال إحاطة 
وال تحضري لهذه الفعالية التي نحمد اللّه عىل السالمة 
مبجرّد مغادرة آخر فارس خاّصة وحادثة الدورة املاضية 

احدى  الفرسان  أحد  داس  عندما  األذهان  يف  مازالت 
وبركات  اللّه  عناية  بها  أحاطت  والتي  املتفرجات 

»سيدي تليل«!
كّل ذلك وأهل الذكر غافلون باستثناء املندوب الذي 
هو عبارة عن صاحب يد واحدة ال تصفق! وقّدم كّل ما 
بوسعه ومبا عنده شأنه شأن الوالية والتي قد نلتمس 
لها األعذار بحكم باقي استحقاقات الجهة االقتصادية 
املؤسسات  بعض  عكس  وغريها،  واالجتامعية 

االقتصادية التي ال يعنيها الفعل الثقايف يف يشء...
* املصاف »الدويل«

النارص مدير  للسيد  والقول  ـ  الصعوبات  كّل هذه 
املهرجان ـ مل تثننا عىل إعداد ملف االرتقاء باملهرجان 
اشرتاطات  عّدة  يتطلّب  والذي  »الدويل«  املصاف  إىل 

نسعى بل نأمل بتوفريها:
بتوفري  السباق(  )مضامر  العرض  فضاء  تأهيل  ـ   1
األمر  تعلّق  سواء  وغريها  من حواجز  الالزمة  الحامية 
بفقرات العرض ومنها الفروسية أو سالمة املواطنني... 

وكذلك بعض املرافق من ماء وكهرباء وغريها...
2ـ  دعم امليزانية املتواضعة جّدا والتي ال تفي بالحّد 

األدىن من االستحقاقات.
3 - مزيد التعاون مع األهايل الذين ميثلون مبختلف 

عشائرهم حجر الزاوية للمهرجان.
4 ـ تدخل املؤسسات االقتصادية يف املنطقة وكذلك 
يف الجهة ألّن املهرجان يتجاوز فريانة ليشمل الوسط 

التونيس وكذلك بعض املناطق األخرى جنوبا وشامال.
5 ـ دعوة مواطنينا بالخارج من أبناء الجهة إىل دعم 
اجازاته  يعّدل  من  وفيهم  وخاّصة  املهرجان  فعاليات 

عىل توقيت املهرجان.
تغطية: حمدة الزبادي

مهرجان »سيدي تليل« بفريانة )القصرين(:

استقطاب ما تستقطبه املهرجانات مجتمعة، 
8 آالف سيارة و50 ألف زائر يوميّا

تعب املشوار
وداعا أيها الوطد 

)إلى روح الرفيق محمد الدالج...( 

املشوار  تعب  ميت٬  وأنت  مربك  حي..  وأنت  مربك 
وألن »فقد األحبة غربة« كام قال عيل بن أيب طالب، 
منذ  الدالج،  محمد  الصديق  غربتي،  رفيق  رحيل  فإّن 
يومني، قد رّسخ  لدي قناعة بأن هذه الدنيا نأتيها أغرابا 

ونرحل عنها أغرابا.
الطيب  أبو  قال  كام  القتل«  من  رضب  »املوت  وألن 
املتنبي، فإن الصديق الذي فقدت، مل يهنأ باإلنجازات 
الكتابة  يف  العمر  منتصف  عند  حققها  التي  الصغرية 
والتمثيل، وحتى الهندسة التي تخرج منها وهو يالمس 
سن التقاعد أي أن حصانه كبا وهو يهم بوضع قدمه 

يف الركاب.
حقيقي  »زوربا«  إىل  يتعرف  الدالج،  من  يقرتب  من 
كازانتزايك..  خيال  اشتهاه  الذي  ذاك  مثل  ورقيا  وليس 
إنه »زوربا الدالج« من لحم ودم ولكنة تونسية فصيحة 
والرتكامن  الكرد  عارش  وقد  سورية  بلهجة  تختلط 
والرشكس واألرمن، وصاهر أهل حوران وأنجب منهم 
»بريم« و»إيليسار« و»ديسم« ثم انطلق ال يلوي عىل 

يشء سوى التهام الحياة.
يتهمها  نفسه،  إال  يعرفه  من  جميع  محمد  يدهش 
مثري  مبوت  ويتوعدها  والتقصري،  والتقاعس  بالجحود 
وسعيد كام يف نصه »وليمة نعيش.. موت بطعم الكرز« 
أزرق  كذباب  تساقطوا  الذين  كل  إىل  أهداه  الذي 
موت  من  اآلن  يقني  عىل  لكني  كنت٬  مقتنع  »نصف 
لطيف و أنيق لرجل نعق يوما فامت.. جسدي سيكون 
مغسل  ماهر  أيب  ليدي  ومتجاوبا  طريا  لينا٬  مطواعا 

موىت، والذي يشتيك دوما من قلة الشغل«.
شخصية  هو  املوىت،  مغسل  ماهر،  أبا  فإن  وباملناسبة، 
من لحم ودم وانتظار، يعاقر حانة جوزيف يف دمشق، 
ويجالسنا أنا والدالج، لريوي لنا حكايا األشباح والغيالن 
صحن  ويقاسمنا  بغداد،  بشارع  »الدحداح«  مقربة  يف 
غسله  بعد  املرحوم  بيت  من  به  يأيت  الذي  »األوزي« 
والنسيان،  الرثى  يوارى  أن  قبيل  تلقينه  بعد  ودفنه 

ويواجه ظلمة قربه.
عرب تلك األجواء املعفرة بالدخان والرثثرة وعّد الوقت 
و»امليجانا«،  »العتاىب«  ومواويل  والتنهدات  باألقداح 
النسيان  خلف  الالهثة  املُتون  والدالج،  أنا  نسجنا 

والنصوص التائهة يف األسواق مثل تونسيني إال قليال.
عمل الدالج معي كامثل وممثل يف مرسحيات أنجزناها 
ضمن فرقة »الرصيف« يف ظروف الالظروف، وعرضناها 
أمام جمهور من »العرب والعجم والرببر ومن عارصهم 
من ذوي السلطان األكرب«، وصفقوا لنا وكتبوا عنا، إىل 

أن أصابنا الخجل.
أبو ماهر، مغسل املوىت سبق الدالج إىل هناك، وما زال 
آخر  كتب  الدالج  لكن  أسناننا،  تحت  »األوزي«  طعم 
الريح٬  قلب  يعرب  الصهيل  اشتهيت  فيه:  يقول  نص 
لكنهم طمروين.. فسالم عىل جثتي لحام شهيا للناهشني 
من الضباع و النحل و الدود، وسالم عىل أرض  وهبتني 

قربا يحط عىل شاهدته الحامم«.
أبكتنا  التي  غازي  فؤاد  أغنية  أهديك  الدالج،  صديقي 
ذات ليلة باردة »تعب املشوار خطوايت وخطوا كل كل 
عتك.. عىل وين الدرب مودينا، وعىل أي شط مرسينا.. 

حقك يا دنيا علينا، بّكرت وأحنا متسينا«. 
* حكيم املرزوقي 
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وأخريا 
املرزوقي 

يغادر 
الرتجي

كام كان منتظرا اتفق الالعب 
عالء الدين املرزوقي عىل 

فسخ عقده مع الرتجي 
الريايض التونيس بالرتايض. 

لتكون محطته الجديدة 
خارجية مبا أنه ذاهب إىل 

العني السعودي.
* حسني

الجزيري اختار اتحاد 
تطاوين 

تعاقد اتحاد تطاوين 
ملوسم واحد مع املهاجم 

لسعد الجزيري٬ الذي 
كان تقمص لسنوات زّي 
اتحاد بنقردان ويُذكر أن 

املدرب محمد عيل معالج 
هو من أقنع بجدوى 
وجود الجزيري ضمن 

املجموعة.

االتحاد املنستريي يتفق مع الحرابي
كثفت هيئة االتحاد املنستريي من اتصاالتها لتتفق مع عزيز الحرايب الذي أمىض ملدة 

ثالث سنوات. وهو تعزيز مهم لتشكيلة نادي الرباط الذي تنتظره عديد املواعيد 
املهمة.

* محمد 

أيمن عبد النور يعود إىل فرنسا
أمىض أمين عبد النور لفريق رودز الفرنيس الناشط يف الدرجة الثانية الفرنسية٬ وبذلك يعود إىل فرنسا بعد تجربة متميزة يف قطر. 

وكيل أعامله عبد القادر الجاليل قال إن عبد النور مازال قادرا عىل اللعب يف البطوالت الكربى بحكم أن عبد النور منضبط ولن 
يكون تقدمه يف السن عائقا لتحقيقه بقية أهدافه.

كأس تونس للموسم الماضي 

ممثل النادي اإلفريقي يرفض حضور 
جماهري النادي الصفاقسي

النادي  أثناء االجتامع األمني املخصص لنصف نهايئ كأس تونس حضور جامهري  النادي اإلفريقي نوفل بالضياف  رفض ممثّل هيئة 
الصفاقيس مبلعب رادس.

ورغم اقرتاح ممثل الجامعة التونسية لكرة القدم مبنح النادي اإلفريقي ثلثي التذاكر املخصصة لنصف النهايئ والثلث اآلخر لجامهري 
النادي الصفاقيس إال أن الطلب قوبل بالرفض من ممثل النادي اإلفريقي وال ندري ملاذا؟ أم ألن اإلفريقي هو الذي يستقبل؟

ويُذكر أنه تم تخصيص 25 ألف تذكرة ملواجهة نصف النهايئ بني النادي اإلفريقي والنادي الصفاقيس يوم األحد انطالقا من الساعة 
السادسة.

سيف الدين 
الجربي يُمضي 

لهالل الشابة   
يف  تجارب  بعد 
العربية  اململكة 
عاد  السعودية 
الدين  سيف  املهاجم 
الرتجي  إبن  الجريب 
التونيس  الريايض 
هالل  صفوف  ليعزز 
للموسمني  الشابة 
أمىض  وقد  القادمني. 
بعد  الجديد  عقده 
رئيس  مع  اتفاقه 
توفيق  الشابة  هالل 

لطفي الجبالي مدربا 
جديدا لقوفل قفصة  

توصلت الهيئة املديرة لفريق القوافل الرياضية بقفصة إىل اتفاق 
فريق  تدريب  عىل  لإلرشاف  الجبايل  لطفي  املدرب  مع  رسمي 

االكابر للموسم الريايض 2022/2023.
كام تم االتفاق عىل أن تنطلق متارين الفريق مع مطلع األسبوع 

املقبل. 
ويذكر أن املدرب لطفي الجبايل كانت له تجربة سابقة مع فريق 

القوافل الرياضية. 
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* تابع التفاصيل وأعد الحلقات رمزي الجباري  

مرّة أخرى، نجد أنفسنا مضطرين إىل فتح ملف جامعة املالكمة، مبا أّن 
ما هو حاصل يف صلبها ويف دوائر قرارها يؤكد أّن ما هو دائر من كالم، 
وما هو صادر من مقّررات إّنا يدخل يف باب تصفية الحسابات بني أبناء 
العائلة الواحدة وهو كذلك سعي محموم إىل إرضاء الوزير كامل دقيش 
لرئيس اللجنة الوطنية األوملبية محرز بوصيان مبا أّن التوّجه يسري نحو 
إنهاء واإلجهاض عىل ما تبقى من أتباع ومنارصي وديع الجريء وقبله 
محمود الهاممي الذين أنهوا مسريته بأن قادوه إىل املحاكم وإىل حكام 

التحقيق.
قد يقول قائل كيف يحصل هذا ـ والوزير كامل دقيش يف يوم تنصيبه 
وزيرًا للشباب والرياضة ويف كلمته الربوتوكولية قال أنّه البّد أن نضع حّدا 
لرصاع املواقع الدائر بني محرز بوصيان ووديع الجريء مبا أّن كالّ منهام 
استقطب مجموعة من رؤساء الجامعات ـ بنيّة واضحة سواء من وديع 

اللجنة األوملبية  إلسقاط بوصيان من عىل رأس 
مرحلة  وإنهاء  لإلجهاض  بوصيان  محرز  من  أو 
وديع الجريء عىل رأس جامعة الكرة والتي قد 

تنتهي بعد مونديال قطر 2022 ـ )!( 
وبالعودة إىل يشء من التاريخ البّد أن نتوقّف 
التي أقدمت عليها وزيرة  التصفية  أمام عمليّة 
الشباب والرياضة بالنيابة آنذاك سهام العيّادي 
اإلعفاءات  قرارات  من  مجموعة  أصدرت  بأن 
استناًدا عىل الفصل 21 )!( وحتى نضع القارئ 

الرياضة  يف  القائم  الرصاع  أّن  التأكيد  من  بّد  فال  الصورة  يف  الكريم 
التونسية ليس جديًدا وأّن عمليّة االستقطاب هي األخرى ـ عمليّة قدمية 
الريايض  للتحكيم  الوطنية  الهيئة  أحكام  يف  التدخل  عمليّات  أّن  كام  ـ 
ليست هي األخرى جديدة ـ إذ يكفي العودة إىل ترصيح األستاذ املحامي 
الطيب بالصادق الذي قال يف برنامج »جولة املالعب« عىل قناة الجنوبية 
يف سنة 2017 إّن محرز بوصيان أراد التدخل يف واحد من امللفات وقد 
كنت يومها حارضا يف البالتوه ـ مبا أنّني )أي كاتب املقال كنت كرونيكور 
ذلك  بعد  الجريء  وديع  أعلن  ليلتها  قيل  الذي  كّل  بعد  ـ  الربنامج( 
عدم استعداده للتعامل مع هيئة التحكيم »املجّرح فيها ويف مصداقية 
قراراتها«! وزاد الجريء من تأكيد ذلك بأن ألغى التوّجه نحوها ـ لتكون 
»التاس« ملن يريد التّظلَّم أو مل يعجبه قرار أو حكم احدى اللجان التي 
أّن محرز  الجريء  فهم وديع  يومها  ـ  الكرة  لواء جامعة  تنضوي تحت 

الرؤوس  عديد  عىل  معتمًدا  الريايض  املشهد  تزّعم  عىل  مرّص  بوصيان 
محرز  )أي  يربّئ  فهو  تعّددها  وعىل  الرياضية  الجامعات  يف  املوجودة 
بوصيان( من يريد ويقيص من يريد ويرىض عىل من يريد وهنا سأقّدم 
أيّام تواجد  الحوار معه  الهادي  أو لنقل مثاال عىل ذلك! أمل يكن  دليال 
محمود الهاممي يف مكتبه تنفيذي! الهادي الحوار تّم اقصاؤه بعد ذلك 
مبعيّة محمود الهاممي ألنّه فهم من بعض املواقف وكذلك من جامعة 
»املصلحة« أّن الهادي الحوار يدين بالوالء ملحمود الهاممي فأقصاه معه 
الهادي الحوار« الدرابو  بتواطؤ دينء من رؤساء الجامعات وحني »رفع 
األبيض وقال نعم لكّل مامرسات بوصيان عاد إىل املكتب الحايل التنفيذي 

للّجنة األوملبية وكأّن شيئا مل يكن)!(.
التونسية »تحكمها املزاجيّة« والوالء ليس للوطن  الرياضة  باملحّصلة 
أّن  بعضهم  يفهم  حتى  هذا  بكل  ذكرت  ـ  والشخوص  لألشخاص  وإّنا 
الوزير الجديد القديم لوزارة الرياضة كامل دقيش ـ كان قال يف حرضة 
املواقع  لرصاع  اليوم  بعد  مجال  ال  أْن  تنصيبه  يوم  يف  تواجدوا  الذين 
وأّن املرحلة تقتيض أن يتصالح محرز بوصيان ووديع 
»بوس  مصالحة  عن  بعيًدا  حقيقيّة  مصالحة  الجريء 
خوك« فصورة ثم يذهب الجميع٬ أّما القلوب »فيعلم 
اللّه« ـ وأتذكّر جيّدا أّن الذي بادر بسلك هذا التوّجه 
هو »عمر الحمزاوي« الرئيس الذي أنهوا واليته بقرار 
معه  عمل  الذي  دقيش  كامل  الحايل  الوزير  من  حّل 
عمر الحمزاوي كنائب رئيس لهذه الجامعة ـ وملن ال 
كامل  الجامعي  واملدرس  املحامي  األستاذ  فإّن  يعرف 
املالكمة  جامعة  إىل  مؤقّت  تعيني  به  جاء  دقيش 
وقد  الجامعة  لهذه  األوصاف  كامل  رئيسا  يصبح  الحقوقي  بهذا  فإذا 
تدخل االتحاد الدويل للمالكمة ومن ورائه االتحاد االفريقي يف العمليّة 
االنتخابية وبعد تلّكؤ وربح للوقت أعاد االنتخابات ضّد مصطفى بدري 
املفدى  الوزير  نيس  فهل  ـ  بوصيان  محرز  من  موصول  بدعم  وربحها 
ذلك؟! نحن هنا لنذكره بذهابه إىل »ريو دي جانريو« بالربازيل أمل يخرجه 
يومها محرز بوصيان من مكان سكنه هناك؟! ومنح هذا االمتياز للعداءة 
حبيبة الغريبي وأهلهاـ  قبل أن أنىسـ  أمل يكن كامل دقيش من الناشطني 
يف ألعاب القوى )!( لذلك أىت باالدرييس ليكون عىل رأس هيئة تسيريية 
وقتية قيل ما قاله أبو نواس يف الخمرة ـ إن نيس السيد الوزير ضعيف 
التي  الوقتية  بالهيئة  االجتامع  حّقه  من  يكن  مل  أنّه  فاألكيد  ـ  املردود 
الجلسة  يرتأسها االدرييس وليحّدد معها خارطة ما يسّمى باطال طريق 
العامة االنتخابية التي حّددوا لها يوم 13 نوفمرب 2022 موعًدا النعقادها.

وزارة الشباب والرياضة أهملت الملفات الحارقة وتابعت ما ال يفيد )الحلقة األولى(

هل من حق الوزير كمال دقيش أن يجتمع بهيئة 
تسيري وقتية ويعدّ معها خارطة االنتخابات؟

لماذا رفض 
سماع وتحديد 
موعد لقاء مع 
عمر الحمزاوي؟
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من ذلك أنّهم أصدروا البالغ الذي أمضاه صالح الدين االدرييس وحّدد 
التواريخ كام ييل:

ـ يوم 29 أوت 2022 فتح باب الرتشحات للجنة املستقلّة لالنتخابات.
الجلسة  تاريخ  إعالن   2022 سبتمرب   10 يوم  ـ 
العامة غري العادية وإعالم الجمعيات التي ستشارك 

يف فعاليات الجلسة.
غري  الجلسة  انعقاد   2022 سبتمرب   25 يوم  ـ 

العادية.
ـ يوم 26 سبتمرب 2022 فتح باب ترشح القامئات.

طرف  من  التدقيق   2022 سبتمرب   26 يوم  ـ 
اللجنة املستقلة لالنتخابات يف القامئات املرتشحة.

الجلسة  تاريخ  إعالن   2022 سبتمرب   10 يوم  ـ 
العامة االنتخابية )ما هذا؟(.

ـ يوم 24 سبتمرب 2022 تحديد القامئات النهائية 
املستقلّة  اللجنة  ـ من طرف  لالنتخابات  املرتشحة 

لالنتخابات وإعالم القامئات املقبولة.
ـ يوم 24 سبتمرب 2022 فتح مجال الطعون ويوم 13 نوفمرب 2022 

انعقاد الجلسة العامة!
مالحظة: عمليّات تحديد التواريخ شارك فيها وزير الشباب والرياضة 
كامل دقيش أّما ملاذا؟! فإّن التوّجه واضح وهو متكني واحدة من القامئات 
قائل كيف سيكون  يقول  قد  بالنتيجة!  الفوز  أرضية  التي سترتّشح من 
ذلك!؟ ملن ال يعلم فإّن لعبة الكواليس لها مّدة وهي ناشطة عىل عديد 
الواجهات لتكوين القامئة التي ستكسب جولة االنتخابات والتي سيرتأّسها 

أحد املقربني من محرز بوصيان وهنا نعني عادل 
زهرة هذا الذي غادر جامعة »الكينيوشاي« وقال 
لينال  حان  الوقت  إّن  ترصيحاته  من  واحدة  يف 

نصيبا من الراحة ويهتّم بالعائلة!
بعد  الريح«  »مع  ذهب  هذا  كّل  أن  الغريب 
لعمر  خلفا  املالكمة  جامعة  يف  ليكون  أّهلوه  أن 
للرياضة  الحايل  بالوزير  اتصل  الذي  الحمزاوي 
»لنداء  يستجب  مل  أنّه  إالّ  الواجهات  جميع  عىل 
حبة واملاء وامللح« وحتى عمليّات الرد عىل ما  الصُّ
يرد  كان  فإنّه  دقيش  كامل  للوزير  عمر  يس  كتبه 
عرب  عندي«!  »عندكيش  وبكلامت  باقتضاب  عليه 

امليسنجر٬ وألنّني مطلّع عىل عديد الجزئيات والتفاصيل فإنّني سأكشف 
معطى ارتكز عليه محرز بوصيان إلسقاط عمر الحمزاوي من مهامه ـ 
إذ تفيد التفاصيل أنّه يف يوم تنصيب الوزير كامل دقيش حصل أن قال 
وديع الجريء لعمر الحمزاوي إنّه يريد أن يرشب معه قهوة وإّن اللّقاء 
التقط أحدهم املشهد ورفعه عىل عجل  لن يدوم أكرث من 20 دقيقة! 

إىل محرز بوصيان الذي قال لعمر بوصيان إّن »أموره غري واضحة ـ وأن 
عالقتك يب فيها وعليها« لذلك استغّل بوصيان حكاية قرار ماهر بن ضياء 
مقررها  سننرش  التحكيمي  للهيكل  جلسة  ترأس  والذي  السابق  الوزير 
يف عدد الحق ـ لإلجهاض عىل عمر الحمزاوي وما 
املالكمة  جامعة  مكتب  يف  أعضاء  من  معه  تبقى 
اآلخر  هو  كان  الحمزاوي  عمر  أّن  نعرف  ونحن  ـ 
نَفس جديد  إدخال  بّد من  كان ال  أنّه  قناعة  عىل 
عىل جامعة املالكمة وكان يعّد ليطلب عقد جلسة 
من  ميّكنه  مل  دقيش  كامل  أّن  إالّ  انتخابية  عامة 
وقت إلبداء مواقفه حتى ال تتعّدد اإلشاعات وتكرث 
التوجهات املغرضة يف عالقة باملّد والجزر الذي ظهر 
خالل عمليّة رفض قامئتْي زياد بربوش ومحمد بّنور 
وبالتايل التوّجه نحو جمع عائلة املالكمة يف اتجاه 
هدف واحد موّحد وهو خدمة هذه الرياضة التي 
ولتشتيت  خاصة  مآرب  لقضاء  بعضهم  استغلها 
الجهود ورضب أبناء املالكمة يف ما بينهم وإسقاط 
عادل زهرة عليهم من خالل تصفية الحسابات ودلييل عىل ذلك فشل 
الهيئة التسيريية يف االحتفال باليوم العاملي للمالكمة )27 أوت 2022( 
بعد أن عجزت عن توفري اإلمكانيات املالية لالحتفاء بها يف املنيهلة وحي 
الساحل  شباب  مع جمعية  ليحتفل  محمد موىس  سارع  فيام  التضامن 
هكذا عىل هامش األحداث ـ وكذلك يف ظّل حسابات اآليت من مناسبات 
أولها الجلسة العامة االنتخابية٬ وهنا يحق لنا أن نسأل عن دور االدارة 
املنصف  السيد  العاّم  ملديرها  دور  وأي  هذا  كل  يف  للرياضة  العامة 
التي  القامئة  كانت  إذا  تهميشها  وملاذا  الشلغاف 
لرئاسة  فعل  وأي  ـ  جاهزة  زهرة  عادل  سيرتأسها 
أعّد  الحمزاوي  عمر  أّن  بلغنا  أن  بعد  الجمهورية 
الجمهورية  رئاسة  ضبط  مكتبْي  يف  أودعه  ملّفا 
املالكم  إليه  سبقها  وقد  ـ  الحكومة  رئاسة  وكذلك 
السابق بشري بندقة. كل هذه التفاصيل فيها تأكيد 
عىل عدم حياد الوزير الحايل للرياضة كامل دقيش 
كام أن أداءه ضعيف ألنه أهمل االهتامم بامللفات 
الحارقة واألكيدة وذهب ليكون يف »كْلون« محرز 
يحق  وبالتايل  له  إرضاء  األسامء  ليسقط  بوصيان 
محرز  هو  للرياضة  الحقيقي  الوزير  إّن  القول  لنا 
لعمر  السامح  األخري  هذا  رفض  ملاذا  وإال  دقيش  كامل  وليس  بوصيان 
الجلسة  يف  التونسية  املالكمة  لتمثيل  الجزائر  إىل  بالذهاب  الحمزاوي 
العامة أو لنقل املؤمتر االنتخايب لالتحاد االفريقي للمالكمة ضمن مراسلة 

وردت عىل الوزارة بتاريخ 8 جويلية 2022. 
)يتبع(

الواضح والجّلي 
أّن حّل المكتب 
الجامعي يدخل 
في خانة األخذ 

بخاطر محرز 
بوصيان!

أين اإلدارة 
العامة للرياضة 

وما هي 
مهام المنصف 

الشلغاف؟
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