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

الحقيقي الصادق الصالح الذي ال يرمي 
إال إلى إقرار العدل والحريات األساسية 

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.
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املجتمع املدني يدين املرسوم 54
بعد فضيحة ملعب األمراء بفرنسا

ماذا جنينا من مواجهة الربازيل؟
يحدث يف جامعة املالكمة:

وزير الرياضة
 ال يعرتف 

بحكم 
حمكمة 

االستئناف؟

تونس حتتضن املنتدى القاري للنقابات االفريقية
 من أجل حتقيق العدالة االجتامعية والتضامن النقايب

الغنوشي والعريض 
مجدّدا أمام التحقيق
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وطنية 

بدعم من املركز الفلندي للتضامن النقايب انعقد وعىل مدار أربعة أيام 
للنقابات االفريقية وعىل طاولة اشغاله مناقشة ملف  القاري  املنتدى 
هام هو إقامة منطقة التبادل الحر بالقارة االفريقية وتدارس الخطوات 
والنقابات  البلدان  االتفاقية وانعكاس ذلك عىل  املقطوعة عىل طريق 

والعامل.
املركز  إدارة  رئيس مجلس  من  لكل  افتتاحية  بكلامت  املنتدى  انطلق   
الفلندي للتضامن العاميل الذي عرب عن دوافع منظمته يف دعم النقابات 
االفريقية يف انخراطها يف نقاشات ارساء منطقة التبادل الحر مستعرضا 
البيني  التبادل  خالل  من  افريقيا  لسكان  الرفاه  تحقيق  رضورة  منها 
الشغل  مواطن  وخلق  باقتصادياتها  النهوض  عىل  البلدان  ومساعدة 
اىل  مشريا  الالئق  العمل  أسس  تحرتم  أطر  ضمن  ومواطناتها  ملواطنيها 
عىل  والتدرب  الدراسات  مجال  يف  االفريقية  النقابات  دعم  مواصلة 
االجتامعية  والحوارات  التفاوض  النجاح  الرضورية  النجاعة  اكتساب 
محليا ودوليا من اجل بلوغ تحول اقتصادي يراعي حقوق الشعوب عاّمًة 
التمكني  ويحقق  الجنسني  بني  الفروقات  معه  وتنتفي  خاصة  والعامل 
للنقابات االفريقية  الفلندية  النقابات  الهشة، ودعم  للفئات  االقتصادي 

هو دعم مبديئ وهو من صميم التضامن العاميل.
من جهتها وخالل كلمتها أكدت مديرة املكتب اإلقليمي بافريقيا ملنظمة 
العمل الدولية عىل ان االنخراط يف نقاشات تشكل منطقة التبادل الحر 

بافريقيا هو انخراط يف طريق تحقيق 
أهداف التنمية املستدامة وهو سبيل 
لتحقيق العدالة االجتامعية املنشودة 
السليم  بالشكل  الشعوب  واندماج 
الرقمية  التجارة  نحو  واالنتقال 
ان  شأنه  من  ما  املنصات  واقتصاد 
يقلل الهوة بني الجنسني يف الولوج اىل 
الخدمات وتجاوز تأنيث الفقر، فقد 
العمل  منظمة  دراسات  استخلصت 
الدولية ان منطقة التبادل الحر ميكن 
ان تحقق رقم تبادل يبلغ مائة مليار 

دوالر ويحقق مائة مليون فرصة عمل لشعوب القارة، ولكن هذا االمر 
لن يتحقق ما مل تقاوم الدول مسالك االقتصاد املوازي وما مل متنح الفرصة 
احرتام رشوط  يتم  مل  وما  افريقيا  ونساء  شباب  من  الحقيقية  للخربات 

العمل االئق وتطوير الحوار االجتامعي وارساء الحوكمة الرشيدة. 

تاريخ جديد للمنطقة
انشطة  مكتب  مديرة  أندري  ماريا  السيدة  شددت  جهتها  من 
العامل مبنظمة العمل الدولية عىل أهمية صوت العامالت والعامل 
األفارقة يف رسم الشكل الذي ستتحقق بواسطته التجارة البينية يف 
افريقيا من اجل كتابة تاريخ جديد للمنطقة تكون للنقابات بصمة 
فيه، فالخلل ال يكمن يف التجارة الحرة بل يف أهمية ارساء رشوط 

العمل الالئق للجميع وتطوير القوانني يف اتجاه النجاعة واملرونة.
امني عام الكونفدرالية النقابية الفريقيا أشار ان منظمته هي جزء 
ولكن  العامل  لكل  الالئق  العمل  تدعم  عاملية  نقابية  شبكة  من 
إقامة منطقة تبادل حر يف افريقيا ستجعل اقتصاديات بلدان القارة 
اكرث قدرة عىل املنافسة لكن دامئا ضمن الضوابط الرئيسية الداعمة 
ودميومة  االجتامعية  والحامية  الالئق  األجر  يف  الشغالني  لحقوق 

التفاوض.

امل وطموح رغم الصعوبات
خامتة الكلامت االفتتاحية كانت كلمة االمني العام لالتحاد العام التونيس 

منطقة  تشكل  اكراهات  خاللها  رصد  منهجية  كلمة  وكانت  للشغل 
واملنظامت  الدول  عىل  املطروحة  والتحديات  الفريقيا  الحرة  التجارة 
والنقابات ومن اهمها تقاطع التجارة املوازية باعتبار تضخم حجمها يف 
القارة مع التهريب واإلرهاب واالتجار بالبرش مضافا اىل هذا التحوالت 
الروسية  والحرب   19 كوفيد  أزمة  ومخلفات  الطارئة  الجيوسياسية 
االكرانية والنتائج الكارثية للتحوالت املناخية وصعوبة االنتقال الرقمي 
النقابيات  مينع  لن  هذا  كل  ولكن  افريقيا.  دول  من  كبرية  نسبة  لدى 
التجارة الحرة الفريقيا باعتبارها  والنقابيني من األمل يف تحقق اتفاقية 

امال لكل شعوبها خصوصا مع توفر الرثوات الطبيعية وتنوعها.
تحتاج افريقيا مزيدا من الحوكمة وتطوير البنى التحتية وإيجادالترشيعات 
واملبادرة  االبتكار  ودعم  النزاعات  وفض  االقتصادي  لالنفتاح  الرضورية 

الخاصة وال سيام خلق فرص مساواة حقيقية بني الجنسنب.
أدوار  لتحديد  ثاليث  لقاء  عقد  اىل  بالدعوة  كلمته  العام  االمني  واختتم 
تشكيل  مسار  النجاعة عىل  من  مزيد  اضفاء  اجل  من  األطراف  جميع 

التبادل الحر بالقارة االفريقية
* سلمى الجاليص

تونس تحتضن المنتدى القاري للنقابات االفريقية حول اتفاق منطقة التبادل الحر بالقارة االفريقية:

تحقيق العدالة االجتماعية والتضامن النقابي

 األخ الطبوبي يدعو 
لتحديد أدوار جميع 

األطراف ويؤكد 
دعم المنظمة 

التفاق يراعي حقوق 
الشغالين في عالم 
تحكمه المتغيرات
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عىل هامش اجتامع الشبكة اإلقليمية النديتاكس 
املنعقد  افريقيا  وشامل  األوسط  الرشق  ملنطقة 
»الشعب«  التقت  بتونس  سبتمرب   23 اىل   20 من 
مديرة  كالوسن  هاجاجوس  كريستينا  بالرفيقة 
قسم النسيج يف االتحاد الدويل للصناعات من أجل 
النسيج يف  االتفاق وعن واقع عامل  الحديث عن 
النقابيون يف  التي يواجهها  التحديات  العامل وأهّم 

عالقتهم باملاركات العاملية فكان الحوار التايل:
* كيف تقيمني واقع الشغل يف قطاع النسيج يف 
الرثوة  عن  الناتجة  الكربى  العاملة  التحوالت  ظل 

الصناعية الرابعة؟
خالل  من  ولكن  كربى  تحوالت  هناك  نعم٬   -
يف  للنسيج  مديرة  بصفتي  النسيج  لقطاع  متابعتي 
التغريات  أن  أعتقد  فإين  للصناعات  الدويل  االتحاد 
تشهدها  التي  ذاتها  بالرسعة  ليست  الحاصلة 
قطاعات أخرى وهو ما يعني أن النقابيني يف القطاع 
والتحضري  االعداد  لحسن  الفرصة  لديهم  مازالت 

والتفاوض من اجل انتقال عادل. 
يف  االستثامرات  طبيعة  أن  ذلك  يعني  هل   *
النسيج بوصفها  قامئة عىل رأس املال الصناعي هي 
الشغلية  العالقات  النسيج يحافظ عىل  من تجعل 

التقليدية؟
- يف اعتقادي أنه يف حال وجد الصناعيون الفرصة 
لتغيري األمور والتعويل عىل  التكنولوجيات الحديثة 
واآلالت فإنهم سيستبدلون اليد العاملة حتام ودون 
التغريات ال ميكنها الحدوث نظرا  تردد ولكن هذه 
التكنولوجيات  وألن  باهظة  تكنولوجيات  أنها  إىل 
روبوتات  اكتشاف  من  اآلن  اىل  تتمكن  مل  الحديثة 
اليد  أن  االنسان من ذلك مثال  تعويض  قادرة عىل 
والتعرف  ومتييزه  النسيج  قادرة عىل ملس  البرشية 
عىل خصائصه ولكن هذا االمر غري ممكن بالنسبة 
إىل اآلالت. وأود ان أرشح أن ما يهّمنا نحن كنقابيني 
عالقة  يف  وخاصة  املمكنة  للتغريات  اإلعداد  هو 
مالئم  بشكل  وتكوينها  تدريبها  يجب  التي  باملرأة 
وبالتايل  التغريات  مسايرة  عىل  قادرة  تكون  حتى 
نضمن أن املرأة ستحافظ عىل موقع عملها ولن يتّم 

استبدالها بعامل جدد. 
* أظهرت جائحة الكورونا نقائص وهشاشة كربى 
هذه  ملواجهة  خطتكم  هي  فام  النسيج  قطاع  يف 

النقائص؟
- نعم أوافقك الرأي يف أن جائحة كورونا كشفت 
سلسلة  هشاشة  وخاصة  القطاع  هذا  هشاشة 
مواقع  وخسارة  عامل  ترسيح  وقع  حيث  اإلمداد 
املرسّحني  العامل  أن  هو  األسايس  واملشكل  شغل 
ينتجون لفائدة املاركات العاملية ولكن ال يرتبطون 
بها وال ينتفعون بها وبالتايل فإن التفكري أصبح منكبّا 
عىل رضورة العمل عىل إبراز هذه العالقة وكشفها 
من أجل تحسني ظروف العمل يف سالسل اإلمداد. 

صعيد  عىل  العامل  ملكاسب  تراجع  هناك   *
عاملي... أليس كذلك؟

العاملية  الرشكات  مسؤولية  من  أن  نعتقد   -

األمان  شبكات  توفري  يف  االجتامعية  املسؤولية 
من  له  أصبح  املستهلك  ألن  للعامل  االجتامعي 
الوعي ما يجعله يرفض رشاء مالبس تصنع يف ظّل 
عدم احرتام حقوق اإلنسان أو يف ظل انتهاك حقوق 
ستكون  العاملية  الرشكات  فإن  وبالتايل  العامل 
مدعوة إىل ضامن توفر رشوط العمل الالئق ودورنا 
املاركات  تقوم  أن  عىل  الحرص  هو  اإلطار  هذا  يف 
بواجباتها وهو ما نقوم به من خالل عدة اتفاقات 

منها اتفاق انديتاكس. 
أهم  هي  ما  انديتاكس  اتفاق  عن  بالحديث   *
من  سنة  عرشة   15 إثر  العامل  واقع  عىل  نتائجه 
يجب  التي  التنقيحات  أهم  هي  وما  إحداثه 

إدخالها؟
بني  اتفاق  انديتاكس هو  اتفاق  أّن  تعلم٬  - كام 
االتحاد الدويل للصناعات ورشكة انديتاكس العاملية 
اتفاق  وهو  العامل  عرب  املاركات  عديَد  تضم  التي 
تعيش  اتفاقية  وهي  الحقوق  من  الكثري  يضمن 
وتتنفس بعد أن شهدت يف ثالث مناسبات تنقيحات 
وتعديالت. ويف آخر مفاوضات يف سنة 2019 قمنا 
بإدراج االتفاقية 190 املتعلقة بحقوق املرأة يف واقع 
الشغل. والحقيقة أن أبرز الصعوبات التي تعرتض 
االتفاقية هو أن املاركات العاملية ليست من تشّغل 
بل  مبارش  بشكل  منتجاتها  يصنعون  الذين  العامل 
يف  مزّودين  من  تتكون  إمداد  شبكة  عىل  تعّول 
التهرب من  البلدان وهذا يخلق نوعا من  مختلف 
تطبيق االتفاقية ويف اعتقادنا إنه من الرضوري أن 
تجد املاركات العاملية طريقة للضغط عىل املصانع 
التي تزودها من أجل احرتام االتفاقية. وبالنسبة إىل 
تابع النديتاكس  تتعرف عىل مصنع  التي  النقابات 
فيمكنهم  الالئق  العمل  رشوط  يحرتم  ال  ولكنه 
بندا  االتفاقية  بنود  يف  وسيجدون  شكوى  تقديم 
الحصول  أجل  من  الشكوى  تقديم  بكيفية  خاصا 
عىل الدعم والضغط عىل املزّود حتى يحرتم رشوط 
العمل الالّئق. وقد مكنت هذه االتفاقات من فض 

النزاع إليجاد حلول لعدة نزاعات.

الرفيقة كريستينا كالوسن:

عىل املاركات العاملية
 حتمل مسؤوليتها يف تأمني العامل

اتفاقية تعاون بني احتادْي 
الشغل والكوت ديفوار 

عىل هامش انعقاد املنتدى القاري للنقابات االفريقية بقّمرت تّم إمضاء اتفاقية تعاون 
ديفوار( حول  الكوت  لعامل  العام  )االتحاد   ugtciو للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني 

الحوار االجتامعي والدفاع عن الحقوق النقابية وحقوق اإلنسان والحريات.

رئيس السيزل بمعية األخ نور الدين 
الطبويب عند نجالء بودن

كان لألخ نور الدين الطبويب مساء االثنني 26 سبتمرب 2022 مبعية رئيس السيزل الذي حل 
ضيفا عىل تونس لقاء مع رئيسة الحكومة السيدة نجالء بودن، وقد جرى حوار حول القضايا 

الحارقة وارتفاع االسعار وعديد امللفات املهمة التي تشغل العامل املتغرّي.
* رمزي الجّباري
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* رمزي الجباري   

سبتمرب  و28  و27   26 أيام  امتداد  عىل 
بالحاممات  الرويال  نزل  احتضن   2022
الخاص  للقطاع  الدستورية  الندوة  الجنوبية 
إشكاليات  أهم  وناقشت  توقفت  ندوة  وهي 
أن  بعد  خاصة  روح  بال  ظّل  الذي  القطاع 
نتيجة  أبوابها  آالف رشكة   4 من  أكرث  أغلقت 
األزمات التي حكمت عليها باالندثار وبالتايل 
يجدوا حقوقهم  مل  الذين  العملة  عن  التخيل 
والتضحية  العمل  من  طويلة  سنوات  بعد 
بالغايل والنفيس. الغريب يف كل هذا ان هذه 
الرشكات مل تجد حلوال عاجلة من الحكومات 
املتعاقبة اذ يكفي ان نلقي نظرة عىل التمركز 
فاننا  والصناعي  االقتصادي  للنسيج  الجهوي 
نجد طبعا صفاقس يف الصدارة ثّم تأيت بعدها 
نابل بـ 73٫800 موطن شغل فاملنستري وسوسة 
املطروح  السؤال  لكن  ـ  وبنزرت  عروس  وبن 
اال تعاين هذه املؤسسات التي مازالت ناشطة 

الكثري من الصعوبات سواء مع البنوك او مع 
الصندوق القومي االجتامعي او مع القباضات 
كيف  لكْن  وكثرية  كبرية  املشاكل  ان  االكيد 
الذي  الصعب  الظرف  تجاوزها يف هذا  ميكن 
تغيب فيه املواد االولية وتجد هذه الرشكات 
يف  الصعوبات  بعض  منها  املصدرة  خاصة 

املوانئ؟
منظم  خاص  قطاع  أجل  من   *
والتنمية  الالئق  العمل  يضمن 

المستدامة

هذا هو الشعار الذي تّم اختياره ملناقشة 
نفاصيله وابعاده لكّن من أين ستكون الحلول 
لقطاع يشغل 520 ألف عامل ويوفر 68٪ من 
الربباري  الطاهر  االخ  أكد  وهنا  الخام  الناتج 
القطاع  مبلف  املكلف  املساعد  العام  االمني 
ـ  قطاعية  اتفاقية   52 القطاع  يف  ان  الخاص 
بني   7 تزال  ال  فيام  اتفاقيات   7 منها  ضاعت 
اتفاقيات   6 بقيت  كام  والتعطيل  اإلمضاء 
تنتظر نقاشا يف شأنها مع غرف اتحاد الصناعة 
 36 عن  الربباري  االخ  تحدث  كام  والتجارة 
ظل  قانوين  فصل   500 وعن  قطاعية  اتفاقية 
األخ  وانهى  مستجدة  منطلقات  عن  يبحث 
بالقول  التأطريية  كلمته  الربباري  الطاهر 
فيه  العمل  يصعب  قطاع  الخاص  القطاع  اّن 
احرتام  عدم  مع  الضعيفة  األجور  ظل  يف 
اكرث  وجود  امام  وتوقف  املمضاة  االتفاقيات 
حقوقهم  يأخذوا  مل  متقاعد  ألف   720 من 
كاملة بعد ان افنوا اعامرهم يف خدمة القطاع 

الخاص.
* يتبع

في الندوة الدستورية للقطاع الخاص

الحكومات تخلت عن دورها التعديلي وأكثر من 4 آالف شركة 
أغلقت أبوابها

األخ نور الدين الطبوبي

سنركز االهتمام على 
ملف الدعم

الدين  نور  األخ  حرض 
الندوة  افتتاح  حفل  الطبويب 
الخاص  للقطاع  الدستورية 
اّن االتفاق املمىض مع  وقال 
الحكومة يف شأن الزيادات قد 
وعلينا  االطراف  عديد  ارىض 
االطراف  بذلته  ما  نثمن  ان 
وتعب  جهد  من  املفاوضة 
طبيعة  نقدر  ان  علينا  كام 
املرحلة وهي ازمة مستفحلة 
انها  كام  واجتامعيا  اقتصاديا 
لكن  بامتياز  سياسية  ازمة 

كل هذا ال ميكن ان مينعنا من ان نكون يف مستوى ثقة شعبنا فينا الن 
االتحاد هو قاطرة املجتمع املدين يف تونس لذلك سنويل يف املرحلة القادمة 
اهتاممنا مللف »رفع الدعم« مبا اّن الحكومات املتعاقبة بدأت يف تنفيذه 
املواطن  لتجد  املعيشية  املواد  عديد  غابت  ان  حصل  اذ  مرحيل  بشكل 
يبحث عنها يف كل مكان واذا عرث عليها فانه سيقتنيها مهام كان مثنها وهو 
اختيار فيه الكثري من األمل لشعب يتقاىض اضعف االجور يف كل اصقاع 

الدنيا.
وتحدث االخ االمني العام نور الدين الطبويب عن الصعوبات الكثرية 
الخاص وقد حيّى نضالهم  القطاع  التي يعانيها عامل  العديدة  واملطبّات 
نقاباتهم  عرب  العامل  يطالب  خاصة حني  والظلم  األذى  وصمودهم عىل 
النقايب  التضامن  برضورة  التذكري  العام  االمني  االخ  يفت  ومل  بحقوقهم 
امام الهجمة التي يتعرض لها العامل والنقابيون وانهى بالقول اّن االتحاد 
سيظل داعام للمجهود الوطني واّن عالقته بالحكومات املتعاقبة فيها مد 
وجزر لكّن الذي بيننا هي تونس بعيدا عن كل الشعارات التي ترفع وعىل 

ارض الواقع البّد ان تتجدد الجهود لخدمة املرشوع الوطني.
* رمزي 

املناسبة  هذه  يف  إيربت  فريدريش  منظمة  وبإسم  بإسمي  أود 
التي  االستضافة  لهذه  الشكر  بجزيل  اليكم  التقدم  والثمينة  السارة 
ثنايئ  رشاكة  برنامج  نطاق  يف  تندرج  التي  التظاهرة  وهي  ترشفنا، 
االطراف والذي يضم االتحاد  العام التونيس للشغل ومنظمة فريدريش 
ايربت وميثل هذا اللقاء الذي يجسد اليوم خطوة جديدة نرنو معها إىل 

مزيد تعميق العمل املشرتك بيننا.
إن منظمة فريدريش أيربت، من خالل برنامج الرشاكة تعرب عن 
تضامنها مع العاملني والعامالت التونسيني يف القطاع الخاص الذي يف 
نظرنا يعترب قطاعا اسرتاتيجيا ذو اهمية كربى. وإذ نؤكد عىل إمياننا 

بأهمية االتحاد العام التونيس للشغل منذ تأسيسه ودوره الجوهري يف إرساء 
البالد ورغم  تعيشها  التي  الحساسة  الظروف  االجتامعية وخاصة عند  العدالة 
كل القيود املسلطة عىل عامل القطاع الخاص، ونظرا إىل ما تتطلبه هذه املرحلة 
من تحديات لتهدئة املناخ االجتامعي ومن مجهودات ترمي إىل تعزيز القدرات 
فقد متت برمجة هذه الورشة الخاصة بقياديي االتحاد عىل املستوى الوطني 
التخطيط  واشكال  تقنيات  عىل  معهم  التشاور  خاللها  سيتم  الذي  والجهوي 
االسرتاتيجي وتوعيتهم عىل اهمية التنظيم والتضامن النقايب الوطني والجهوي 

والقطاعي يف دعم القضايا العاّملية.
كام سيتم ايضا خالل هذه الورشة تبادل الخربات والتشاور والتوافق عىل 
الخرباء وإذ سيتم وضع  النقايب مع  العمل  اسرتاتيجيات نجاعة  بلورة وتحديد 
خطط العمل الالزمة لتفعيل التنسيق الوطني والجهوي دعام لحوكمة القطاع 

الخاص وضامنا لحقوق العامل ورشوط العمل الالئق.
ملحة  واعطاء  إيربت  فريدريش  مبنظمة  التعريف  وأّود 

مبسطة عن تاريخها وأنشطتها:
األساسية  باملبادئ  إيربت  فريدريش  منظمة  تلتزم  إذ 
للدميقراطية االجتامعية وتعمل املنظمة عىل تفعيل أهدافها 
بأملانيا  املتواجدة  مكاتبها  وعرب  املتنوعة  انشطتها  خالل  من 

وخارجها يف أكرث من 100 دولة.
األملانية  السياسية  املنظامت  بقية  عن  مييزنا  ما  وإن 
األخرى هو تضامننا وعالقتنا الوطيدة بالحركة النقابية األملانية 
والحركات النقابية العاملية اذ عززت املنظمة عالقتها ودعمها منذ فتح مكتبها 

بتونس سنة 1988 باالتحاد العام التونيس للشغل.
إنشائه  منذ  تطورا  بتونس  إيربت  فريدريش  منظمة  مكتب  شهد  كام 
عدد  حيث  من  للمنظمة  مكتب  أكرب  اليوم  أصبح  حتى   2011 بعد  وخاصة 

العاملني خارج أملانيا.
التونيس للشغل هو  العام  كام أن األساس الجوهري لرشاكتنا مع االتحاد 
النبيلة وهي الحرية واملساواة والتضامن والعدالة  تقاسم نفس الرؤى والقيم 

االجتامعية.
ويبقى االتحاد من أبرز رشكائنا التونسيني واليوم نحن نؤكد عىل مواصلة 
تعزيز كفاءات النقابيني التونسيني نساء رجاال وشبابا الذين يعملون يف القطاع 
الخاص إذ يعترب هذا القطاع قطاع تشغيل رائد يف البالد التونسية وهو يستوعب 

عددا كبريا من العامل.
وأخريا وليس آخرا، نحن نؤمن بهذا املرشوع واستمراريته ويف هذا السياق 
أود تقديم الشكر شخصيا إىل األخ طاهر الربباري عىل تعاوننا املثمر منذ سنة 
2013 إىل اليوم وهو عىل اطالع عىل مدى حرصنا عىل انجاح مثل هذه الربامج 
ويحثنا كل هذا عىل التأكيد عىل إمياننا بأهمية التضامن النقايب ودوره يف ارساء 

العمل الالئق.
ويف الختام أود بإسمي وبإسم منظمة فريدريش إيبريت أن أشكر كل من 
شارك يف تنظيم هذا اللقاء والتحضري له من خرباء ومكونني وتقنيني ومن قسم 

القطاع الخاص.

اميل ليزار

مدير املشاريع بمنظمة فريدريش إيربت بتونس

تعزية   ومواساة
انتقلت إىل جوار ربها املغفورة لها بإذن الله تعاىل والدة زميلتنا املوظفة 
وأسكنها  الواسعة  برحمته  الله  تقبلها  القلعي،  عواطف  االتحاد  يف 
فراديس جنانه ورزق أهلها وذويها جميل الصرب والسلوان وأحر التعازي 

لكافة أفراد العائلة. 
كام يتقدم لها الزميل محسن العرفاوي بأحّر التعازي.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
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اهتمت وزارة األرسة واملرأة والطفولة وكبار السن، بوضع سلك منشطي 
أمر  مرشوع  يف  للنظر  خصصت  عمل  جلسة  خالل  من  االطفال  رياض 
بحضور  األطفال،  رياض  مبنشطي  الخاص  األسايس  النظام  بضبط  يتعلّق 
السيدة فضيلة الدريدي، رئيسة الهيئة العامة للوظيفة العموميّة، وممثيل 
وزارات الداخلية والدفاع الوطني والشؤون االجتامعية وعدد من إطارات 

الوزارة.
وأكدت الوزيرة آمال بلحاج موىس أّن سلك منشطي رياض األطفال هو 
جهود  عىل  وأثنت  الطفولة،  قطاع  يف  جليلة  خدمات  يقدم  هام  سلك 
منشطي رياض األطفال يف مجال الرتبية ما قبل املدرسيّة باعتبار الخربة 
الطويلة والرثية املكتسبة طيلة سنوات عملهم مبؤسسات الطفولة املبكرة، 
السلك  هذا  دور  وتعزيز  املهنية  وضعياتهم  تسوية  عىل  الحرص  مؤكدة 

الذي مل يشهد تغريا ترشيعيا منذ عقود مقارنة باألسالك املهنية األخرى.
أّن  باعتبار  السلك  هذا  وضعيات  تسوية  عىل  الحرص  عىل  شّددت  كام 
ذات  خدمات  تأمني  يف  أساسية  حلقة  ميثّلون  االطفال  رياض  منشطي 
جودة يف مجال الرتبية ما قبل املدرسية، مبيّنة أّن تسوية وضعيتهم املهنيّة 
ستنعكس ايجابيا عىل استقرارهم املهني وعىل جودة الخدمات املسداة 

داخل مؤسسات رياض األطفال وستساهم يف الرفع 
من نسبة التغطية يف مجال الرتبية ما قبل املدرسيّة.

قاعدة بيانات شاملة بين الوزارات 
وتّم خالل هذه الجلسة اقرتاح إفراد سلك منشطي 
منشطي  تجمع  خصوصيّة  بصبغة  األطفال  رياض 
وزارات  عّدة  بإرشاف  املنضوين  األطفال  رياض 
والدفاع  السن  وكبار  والطفولة  واملرأة  )األرسة 
الوطني والداخليّة والشؤون االجتامعيّة( وهيكلته 
وتحسني  الرتبوية  املناهج  وتوحيد  وتنظيمه 
االنتدابات والرتقيات  التي تشمل  املهنيّة  الوضعيّة 

والشهائد املنظرّة وساعات العمل.
بيانات  قاعدة  توفري  رضورة  عىل  االتفاق  تّم  كام 
القامئات  تحيني  خالل  من  السلك  لهذا  إحصائية 

العالقة  ذات  الوزارات  مبختلف  األطفال  رياض  ملنشطي  االسمية 
ووضعياتهم املهنيّة وشهاداتهم، عىل أن تعقد جلسات يف األيّام القريبة 

القادمة ملزيد التعمق يف مرشوع األمر الذي يضبط النظام األسايس الخاص 
مبنشطي رياض األطفال.

* ناجح مبارك

أسماؤهم مشتّتة بين الوزارات:

األطفال  رياض  منشطي  انتداب  آليات  ضبط 
وترقياتهم والتنظري وساعات العمل 

* لطفي املاكني     

لجمعية  العامة  الكاتب  بورسوال  أحالم  أكدت 
ان  »الشعب«  لـ  حديثها  يف  الدميقراطيات  النساء 
عىل  اقرارها  وقع  التحركات  من  مجموعة  هناك 
مرسوم  صدور  بعد  املكاسب  عديد  عن  التخيل  إثر 
للنسوة يف  االنتخايب مبا غيب اي دور فعال  القانون 

االستحقاق الترشيعي القادم.
ندوة  عقد  تشمل  التحركات  هذه  ان  وأضاف 
الكرتونية  عريضة  ووضع  القادمة  االيام  يف  صحافية 
للمطالبة بتعديل  الجمعية لالمضاء عليها  عىل موقع 
القانون االنتخايب الصادر اخريا والذي عرف تراجعا يف 
مكتسبات مشاركة النساء يف املواعيد االنتخابية بعد 
رصاحة  عليه  التنصيص  وعدم  التناصف  عن  تخليه 
إلكرتونية  حملة  مع  االلكرتونية  العريضة  وستتزامن 
للتحسيس بأهمية التناصف وكذلك املطالبة بتعديل 

القانون االنتخايب املعلن مؤخرا.

* لجنة تفكير وشراكة
النساء  لجمعية  العامة  الكاتبة  وبينت 
الدميقراطيات ان لجنة تفكري احدثت صلب الجمعية 
العداد كل الحجج والقرائن الداعمة ملوقف النساء يف 
التشبث بحقوقهن وأولها عدم الرتاجع عن التناصف 
الذي جاء به القانون االنتخايب السابق واشارت اىل أن 
مدنية  عن  للدفاع  املدين  االئتالف  مع  تنسيق  هناك 
هام  عدد  يضم  والذي  النسوية  والديناميكية  الدولة 
عربت  بيانا  باملناسبة  اصدرت  وقد  الجمعيات  من 
القانونية  املكتسبات  بكل  متسكها  عن  خالله  من 
من  ناضلت  للنساء  حقوقا  التي ضمنت  والترشيعية 
وهي  طويلة  زمنية  حقبة  امتداد  عىل  اجياال  اجلها 

ترى ان اعتامد مبدإ التناصف يف الرتشح يف االنتخابات 
عليها  التي حصلت  املكاسب  ابرز  أحد  يعد  السابقة 
للمساواة  العمل  تجسيم  اتجاه  يف  بالدنا  يف  النساء 
تزيح  أبوي  مجتمع  يف  الجنسني  بني  الفرص  وتكافؤ 
وتحولهن  العام  الفضاء  من  النساء  الذكورية  ثقافته 

اىل مواطنات من درجة ثانية واعترب البيان ان الرتاجع 
عن هذا املبدإ باعتامده نظام االقرتاع عىل االفراد دون 
وفعلية  واسعة  مشاركة  للنساء  تتيح  ضامنات  ضبط 

يعد خرقا ألحكام الفصل 51 من الدستور الجديد.
النساء  يقىص  األفراد  عىل  االقرتاع  نظام  ان  كام 

عىل  املبني  واملال  الوجاهة  اصحاب  ترشح  ويعزز 
وسيفرز  والزبونية  العروشية  وعىل  القرابة  عالقات 
السيايس  املشهد  عن  كثريا  يختلف  ال  سياسيا  مشهدا 
لسنة 2019 هذا  الترشيعية  االنتخابات  افرزته  الذي 

ان مل يكن أسوأ منه.

* ال مكمالت وال مزكيات
أصدرت  الدميقراطيات  النساء  جمعية  وكانت 
نكن  مل  دميقراطيات  مواطنات  »نحن  عنوانه  بيانا 
يوما مكمالت ولن نكون مزكيات« اكدت من خالله 
خالل  من  املفروضة  وحقوقها  مبكتسباتها  تشبثها 
النسوة يف  نضاالت اجيال متعاقبة وذكرت هنا بدور 
عند  البيان  وتوقف  السابقة  االنتخابية  االستحقاقات 
ذلك  عىل  شاهد  خري  وهي   2013 أوت   13 ملحمة 
املواطنني  وآالف  واألحزاب  الجمعيات  إتحدت  حني 
باملساواة  واملناداة  التكامل  لرفض  واملواطنات 
املدنية  الدولة  لبناء  أساسية  كمبادئ  والتناصف 

الدميقراطية واالجتامعية.
اضافة اىل تنديد الجمعية بكل متيش انفرادي مع 
والشباب يف جميع  للنساء  املطالبة مبشاركة حقيقية 
بوادر االقصاء والتهميش  القرارات والوقوف ضد كل 
تعتربه  االفراد  عىل  االقرتاع  ان  كام  الفئات  لعديد 
للفساد  سيفتح  بابا  الدميقراطيات  النساء  جمعية 
النساء والرجال وبني  والرتاجع عن مبدإ املساواة بني 
والعروشية  القبلية  ويعزز  التفرقة  وسيعمق  الجهات 

اضافة إلقصاء النساء والشباب من الحياة السياسية.
الكم  هذا  أمام  فزع  صيحة  الجمعية  وأطلقت 
الهائل من الرتاجعات عن الحقوق املدنية والسياسية 
وتطالب يف الوقت نفسه بادخال تعديالت رضورية مبا 

يضمن انتخاب برملان تونيس متناصف.

أحالم بوسروال الكاتبة العامة لجمعية النساء الديمقراطيات  لـ »الشعب«

سنقوم بتحركات دفاعا عن مكتسبات النساء وعدم الرتاجع عنها

سنطرح عريضة إلكترونية لإلمضاء عليها 
للمطالبة بتعديل القانون االنتخابي 
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الغنوشي والعريض مجدّدا أمام التحقيق
دائرة  ان  االعالم  وسائل  لبعض  أمس يف ترصيح  ديلو  املحامي سمري  أفاد 
االتهام ستعقد اليوم جلسة للنظر يف طعن النيابة العمومية بشأن االبقاء عىل 
اليهام  املوجهة  التهم  خصوص  يف  رساح  بحالة  العريض  وعيل  الغنويش  راشد 

صحبة آخرين يف ملف التسفري اىل بؤر التوتر.

وقد تم يف هذا السياق اطالق رساح عدد من املسؤولني يف هذه القضية 
نور  السابق  الدينية  الشؤون  وزير  غرار  عىل  بالسفر  اآلخر  للبعض  والسامح 
الدين الخادمي. للتذكري يف هذا السياق فإن مصادر متطابعة اشارت اىل عّدة 
تواريخ متواترة خالل شهر أكتوبر حّددت كمواعيد لجلسات تخص بعض الذين 
اطلق رساحهم أو مل يقع استجوابهم بعد ومنهم نور الدين الخادمي والنائب 

العفاس اللّذين حّددت لهام جلسات يف شهر اكتوبر.

* محمد

* لطفي املاكني  

كشفت نتائج االنتخابات العامة )الترشيعية( 
التي جرت االحد املايض عن هيمنة اليمني املتطرف 
ومجلس  الربملان  مجلس  عىل  تفرعاته  مبختلف 
الشيوخ )سينا( يف ايطاليا وتطرح تلك النتائج عديد 
االسئلة أولها أسباب متّدد خطاب اليمني واستحواذه 
عىل الناخبني مقابل فشل الوسط واليسار بتسجيل 
تراجع كبري منذ االنتخابات املاضية التي جرت سنة 

.2018
حزب  فوز  أن  عىل  التحاليل  أغلب  وتجمع 
بزعامة   )Fratelli d’italia( إيطاليا«  »إخوة 
تحالفت  ان  ومنذ  متوقعا  كان  ميلوين«  »جورجيا 

مع كل من سيلفيو برلسكوين وماتيو سلفيني وهام من قيادات اليمني 
وعدم  وسياسيا  واجتامعيا  ثقافيا  االيطالية«  »القومية  بتعزيز  املطالبة 
االنصهار الكيل يف املؤسسات االوروبية وهذا ما يفرسه ما كان يحصل 
من جدل مع تلك املؤسسات كلام قاد الحكومة اإليطالية تحالف اليمني.

* تراجع اليسار وزحف اليمني
اإليطايل  الناخب  انحياز  اسباب  اإلىطايل  للشأن  املتابعون  يفرس 
رغم  الشيوعية  بتقاليده  عرف  بلد  يف  الفاشية  الخلفية  ذات  لالحزاب 
إذ  االمريكية  املتحدة  للواليات  املوايل  الغريب  التحالف  ضمن  وجوده 
ينشط به أعرق االحزاب الشيوعية يف ايطاليا وهي التي وقفت يف الصف 
ذات  االحزاب  ولها عالقات وطيدة مع  الفاشية  النضال ضد  ايام  االول 
اصاب  الذي  الوهن  ان  اال  الساعة  اىل حد  والشيوعي  االشرتايك  التوجه 
الرصاعات  التاريخية واحتدام  القيادات  اغلب  تلك االحزاب بعد رحيل 
والخالفات بني القيادات الحالية ومثال ذلك ما حصل بني »ماتيوراتزي« 

و»أنريكوليتا« عىل قيادة الحزب الدميقراطي 
الذي يجمع أغلب أطياف اليسار يف ايطاليا 
انتخابات املايض حيث  وهذا ما جرى قبل 
استمّر ذلك الرصاع وبالتايل فشلوا جميعهم 
يف التوحد ملواجهة تحالف صلب يضّم كالًّ 
من ميلوين وسلفيني وبرلسكوين الذي مهد 
املتشبثني  من  الجديد  الجيل  لهذا  الطريق 
صعد  ان  منذ  وذلك  االيطالية«  »بالقومية 
الساحة  لواجهة  برلسكوين«  »سيلفيو 

أن  ورغم  اليسار  وسط  تراجع  مستغال  الثالثة  األلفية  بداية  السياسية 
عن  ابتعدا  و»فرانكوفيني«  بوىش«  »أنريتو  ونعني  القدامى  حلفاءه 
الواجهة اال أنه واصل الرتويج لالفكار الرافضة لالجانب والتشبث بنقاوة 
ايطاليا دون  أوال عن مصالح  والدفاع  اختالط  أي  االيطايل من  املجتمع 

اليوم يف أعامر من وصلوا إىل  االوروبية واملتمعن  للضغوطات  الرضوخ 
مقاليد الحكم يف ايطاليا يتبني لهم أبّوة برلسكوين لهم اذ انه بلغ 85 سنة 
وهم يف منتصف األربعينات من أعامرهم ما يعني أن هذا االمتداد يف 

االفكار لتحالف اليمني سيتواصل سنوات اخرى.
* استغالل هواجس املجتمع

للشأن  املحللني  عن  يغيب  ان  يجب  ال  ما 
االيطايل ان تحالف اليمني ركز يف حمالته االنتخابية 
يف السنوات االخرية عىل جملة من الهواجس هي 
باألساس  الذي هو  االيطايل  املجتمع  أولويات لدى 
كان مصدرا لليد العاملة اىل عديد الدول االوروبية 
والواليات املتحدة االمريكية وبالتايل مل يتخلص من 
فقدان  بالخوف من  ليظّل مسكونا  املهاجر  عقلية 

من  املمولة  اإلعالم  ووسائل  اليمني  أحزاب  لعبت  لذلك  العمل  مواطن 
قبلها او املتبّنية ألفكارها عىل خطاب التفزيع من وجود األجانب الذين 
أن  خاصة  الوظائف  اغلب  الوقت  بطول  سيفتكون 
آخر  وحسب  االيطايل  للشباب  عكسية  هجرة  هناك 
وأمريكا  السكندنافية  والدول  انقلرتا  اىل  الدراسات 
تداخلت  الوضعية  وهذه  الشاملية،  وامريكا  الالتينية 
ميلوين« يف حملتها  آخر وظفته »جورجيا  مع هاجس 
مقومات  ذوبان  من  الخوف  وهو  االخرية  االنتخابية 
املجتمع االيطايل الذي يعاين من ضعف نسبة الوالدات 
مع  االورويب  االتحاد  داخل  العام  باملعدل  مقارنة 
ارتفاع اعداد املسنني ويف املقابل هناك ارتفاع يف نسبة 
الوالدات لدى املهاجرين خاصة من اصول عربية ومسلمة مبا يؤرش اىل 
تغريات مرتقبة يف تركيبة املجتمع االيطايل وهذا ما يتخوف منه الجميع 
دون استثناء حتى الذين يقولون يف العلن عكس ذلك والدليل النسبة 
)التحالف  املايض  االحد  انتخابات  يف  اليمني  تحالف  عليها  حصل  التي 

ايطاليا(  وفورزا  الشامل«  و»رابطة  ايطاليا«  »إخوة  يضّم 
»الغزو  هذا  من  املجتمع  تحصني  برضورة  »قناعة«  هناك 
اشكال  وبروز  املهاجرين  والدات  بارتفاع  داخليا  املزدوج« 
املخصوصة  واملدارس  اللباس  مثل  وظواهر  ومامرسات 
تبيع منتوجات  التي  املهاجرين( واملحالّت  )نعني  ألطفالهم 
املكتظة  للقوارب  املتواصل  بالزحف  وخارجيا  »الحالل« 
تخوفات  يعزز  ما  االيطالية وهو  السواحل  باملهاجرين عىل 
االيطاليني من تغييب مقوماته الحضارية والثقافية والدينية 
تروجها  التي  بالخطابات  الشابة  االجيال  استيالب  ظل  يف 
التنظيامت االرهابية ونعتها ملجتمعات االستقبال بالكفر وقد 
زاد من تلك الهواجس لدى االيطاليني االعتداءات االرهابية 
التي ذهب ضحيتها عرشات االبرياء بعديد املدن االوروبية 
ونفذها مغرر بهم متت دمغجتهم عىل أساس أن تلك الدول 
هي عدوة وليست لها الرغبة يف احتضانهم بخصوصياتهم التي متيزهم 

عن غريهم.
* متغريات داخلية وأوروبية

لألجانب  الرافض  اليمني  تحالف  ان  اىل  التوقعات  أغلب  تذهب 
االعالن  بعد  سياسته  تنفيذ  مبارشة يف  سيدخل 
ان  املنتظر  الجديدة  الحكومة  تشكيلة  عن 
تقودها زعيمة حزب »إخوة ايطاليا« »جورجيا 
ميلوين« وهو ما سيمثل سابقة يف تاريخ ايطاليا 
وقت  يف  متكنت  سيدة  الحكومة  تتزعم  بأن 
وجيز ما بني انتخابات 2018 إذ مل تتجاوز عدد 
اغلبية  جمع  من   ٪5 عليها  املتحصلة  االصوات 
قاربت 35٪ يف انتخابات االحد املايض وقد وعدت يف أول ترصيح لها بعد 
الفوز بانها ستكون وفية اللتزاماتها تجاه من انتخبها وهي تعي جيدا ان 
أولوية االيطاليني هي ضامن رفاههم ومنع أي تغييب ملقوماته الحضارية 

والثقافية واإلثنية.
ويبدو أن الفوز الكبري لتحالف اليمني املتطرف تقبّلته عديد األطراف 
داخل البالد )أحزاب الوسط واليسار ومنظامت املجتمع املدين( ومثلها 
القادمة يف التضييق عىل  البالد من الذهاب بعيدا للحكومة  من خارج 
االجانب خاصة أن صعود أحزاب أخرى من نفس التوجه اىل الحكم يف 
بلدانها  األولوية ملصالح  األوروبية وهي أحزاب تعطي  الدول  عدد من 
قبل أي التزام أو انضباط مبا تقرره مؤسسات االتحاد االورويب من ذلك 
أن ايطاليا تعترب أن االتحاد االورويب تركها وحيدة تواجه زحف قوارب 
يف  بهم  القبول  عليها  وتفرض  بل  العامل  دول  مختلف  من  املهاجرين 
من  اآلالف  أعباء  تبعات  األعضاء  الدول  تتقاسم  بأن  تطالب  أنها  حني 
املهاجرين غري النظاميني وهو ما تسبب يف توتر العالقة بني الحكومات 
األورويب  االتحاد  مؤسسات  مع  توجهاتها(  )مبختلف  املتعاقبة  االيطالية 

بعد فوز أحزاب اليمين المتطرف

متغريات مرتقبة يف التعاطي مع ملف املهاجرين داخليا وأوروبيا

هذه أسباب تراجع 
الوسط واليسار في 

االنتخابات العامة

إجبار دول جنوب 
المتوسط على مزيد 

التنازالت للحد من 
الهجرة غير النظامية



7 الخميس 29 سبتمبر 2022 - العدد 1714 
نقابة

املوسع  التنفيذي  ملكتبه  اجتامعا  مبدنني  للشغل  الجهوي  االتحاد  عقد 
املحلية  نشاط مختلف هياكله  ملتابعة  السبت 24 سبتمرب 2022  يوم 
الجلسات  ومحارض  االتفاقيات  مختلف  تنفيذ  تقدم  ومدى  والجهوية 
التنفيذي  املكتب  أعضاء  قام  حيث  ومرکزیا.  وجهويا  محليا  املمضاة 
لقطاعات  النقابية  الهياكل  مختلف  بتحية  االجتامع  بداية  يف  املوسع 
الرتبية ملا بذلوه من مجهودات يف سبيل تأمني العودة املدرسية 2022 - 
2023 وروح املسؤولية العالية التي عربوا عنها رغم النقائص املسجلة يف 
املوارد البرشية والتجهيزات يف عدد كبري من املؤسسات الرتبوية وتعطل 

تنفيذ عدة اتفاقيات مع سلطة اإلرشاف
كام قام املكتب التنفيذي املوسع لالتحاد الجهوي للشغل مبدنني بتقييم 
االجتامع املخصص للمقاربة بني املقرتحات الجهوية واملقرتحات القطاعية 
يف إطار إعداد املخطط التنموي 2023 - 2025 املخصص لوالية مدنني 
واملنعقد بالعاصمة يوم 12 سبتمرب٬ ولنئ مثّن املكتب التنفيذي املوسع 
لط الجهوية ممثلة يف السيد الوايل وتدخالت اإلدارات الجهوية  تدخل السُّ
التنموية  االستحقاقات  دفاعا عن  الجهويني  املندوبني  السادة  ممثلة يف 
لتنفيذ  املركزية  السلط  تجاهل  تواصل  االجتامع  يف  سجل  فإنه  للجهة 
الكربى  املشاريع  تعطل  وتواصل  الجلسات  االتفاقيات ومحارض  مجمل 
الواردة فيها والتي من شأنها تحقيق قفزة تنموية نوعية يف جهة مدنني 
ميتد إشعاعها عىل مختلف جهات البالد. وجدد األخ الكاتب العام لالتحاد 

الجهوي للشغل مبدنني عيل العدواين يف 
بكافة  الجهوي  االتحاد  االجتامع متسك 
هياكله ومناضليه بكل نقطة وردت يف 
الوزاري  تلك االتفاقيات مطالبا الطرف 
بالعودة  الحكومة  رئاسة  ورائه  ومن 
استحقاقاتها  عىل  للوقوف  الجهة  إىل 
مجددا  األولويات  وتحديد  التنموية 
خاص  وزاري  مجلس  عقد  إىل  دعوته 
اإلشكاليات  كافة  لحل  مدنني  بوالية 
التي تعيق تنفيذ االتفاقيات واملشاريع 

املذكورة سابقا.
التنفيذي املوسع  وحذر أعضاء املكتب 
املوارد  يف  الفادح  النقص  تداعيات  من 
يف  الجهة  منه  تعاين  الذي  البرشية 

بني  عون   3600 ناهز  والذي  العمومية  ومؤسساتها  إداراتها  مختلف 
املناخ  الحيوية عىل  القطاعات  يف  ال سيام  مختصة  وإطارات  عاملة  يد 
الجهة٬  ملتساكني  املسداة  الخدمات  جودة  وعىل  بالجهة  االجتامعي 
تسوية ملف عامل  الجهة يف  مراعاة خصوصية  أكدوا عىل رضورة  كام 
الحضائر. حيث ال تتجاوز نسبة تغطية عامل الحضائر املعنيني بتسوية 

وضعياتهم يف الجهة حوايل 20 % من جملة حاجيات 
املوسع  التنفيذي  املكتب  أعضاء  سجل  كام  الجهة. 
من  كبري  عدد  حق  يف  الشغلية  التجاوزات  تواصل 
عامل  مقدمتهم  ويف  بالجهة  الخاص  القطاع  عامل 
القطاع  عامل  قدمها  التي  التضحيات  رغم  السياحة 
نجاح  لتأمني  النقابية  هياكلهم  من  بتأطري  بالجهة 
إيقاف  إىل  الجهوية  السلط  داعني  السياحي  املوسم 
بالجهة.  السياحي  القطاع  يهدد  الذي  النزيف  هذا 
ختاما جدد أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي 
والتشارك  االنسجام  لروح  تثمينهم  مبدنني  للشغل 
يف  مدنني  لجهة  املمثل  الوفد  أداء  ميزت  التي 
واملقرتحات  الجهوية  املقرتحات  بني  املقاربة  اجتامع 
 -  2023 التنموي  املخطط  إعداد  إطار  يف  القطاعية 
بالعاصمة  واملنعقد  مدنني  لوالية  املخصص   2025
هذه  أفرز  الذي  االجتامعي  املناخ  رعاية  أن  مؤكدين  سبتمرب   12 يوم 
امللفات  لحل  والتنسيق  العمل  من  مزيدا  يستوجب  التشاركية  الروح 
متسكه  املوسع  التنفيذي  املكتب  وجدد  بالجهة.  العالقة  واإلشكاليات 
إطار  يف  للتنمية  الجهوي  املجلس  عليها  صادق  التي  املشاريع  بكافة 

إعداده للمخطط التنمية 2023 - 2025.

االتحاد الجهوي للشغل بمدنين

إىل متى تجاهل تنفيذ االتفاقيات ومحاضر الجلسات؟ 

* حوار رمزي الجّباري  

هل فكرت الحكومات املتعاقبة فيام بعد الفسفاط 
من  اكرث  يثري  طرحه  أهمية  عىل  السؤال  قفصة!  يف 
اشكال يف عالقة باالهايل هناك نحن التقينا االخ محمد 
بركوس الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي بقفصة 

فكان لنا معه الحديث التايل:

جهة  في  الخاص  للقطاع  وضع  أي   *
قفصة؟

ـ وضع القطاع بالجهة وضع صعب بكل املقاييس 
غياب  تعاين  جهة  يف  هش  قطاع  انه  القول  ميكن  بل 

الدولة منذ الثورة.

* ماذا عن وضع معمل يازاكي؟
ـ متت مركزته يف قفصة الوالية وتّم التخيل عنه يف املعتمديات وهي 
ام العرائس واملتلوي والرديف بسبب ما حصل هناك أيام الثورة وبعدها.

* ملاذا هذا القرار الظامل؟
ـ بتعلة مقاومة الفوىض واالبتعاد قدر االمكان عن االعتصامات تقرر 

بعد دراسة لكل الوقائع التي حصلت ان يكون مقره قفصة املدينة.

* وماذا عن معمل سوموصان؟
ـ هو معمل ملن ال يعرف مختص يف انتاج مادة »السرياميك« وعاش 
مدينة  نهائيا من  غلقه  االدارة  بعدها  قررت  كثرية  اآلخر صعوبات  هو 

املتلوي رغم ان انتاجه معد للتصدير الكيل.

* وماذا عن بقية المشهد التنموي؟
ـ مل يبق يف مشهد القطاع الخاص بقفصة اال مجموعة من الرشكات 
الصغرى والتي ال ميكن بشكل من االشكال ان تكون قادرة عىل احتضان 

يد عاملة كبرية.

الشركة  وضع  عن  لنتحدث   *
الوطنية لنقل المواد المنجمية...

رشكات  من  تتكون  كانت  الرشكة  ـ 
تّم  الثورة  ايام  اوىل  يف  ثّم  خاصة  مناولة 
وتم  الرشكة  هذه  باسم  العامل  ادماج 
املعدات  اسطول  بقبول  املقاولني  الزام 
من الخردة ـ وهي رشكة مختصة يف نقل 
يد  تشغل  وهي  والشوائب  الفسفاط 
عاملة يف حدود 1800 عامل وهي يف حالة 
افالس غري معلن نتيجة نقص قطع الغيار 

ونقص كبري يف التمويل.

المديرين  بعض  أّن  بلغنا   *
العامين وبعض إطاراتها في السجن لماذا؟

هذه  شأن  يف  املتخذة  املرتجلة  للقرارات  ونتيجة  صحيح،  هذا  ـ 
الرشكة.

* لو توضح المسألة أكثر؟
ـ لنا 2 مديران عاّمان يف السجن بتهم سوء التسيري والثاين بسبب 
مسؤوليات   2 ضم  شهادة  مثة  انه  التفاصيل  تؤكد  أجر  شهادة  اعداد 
يضطلع بهام يف صلب الرشكة وقد وجد نفسه يف حرج مع ادارة البنك 

التي طالبته بها وحني مكنه منها وجد نفسه وراء القضبان.

الكل  لذلك  حلوب  بقرة  وكأنها  الفسفاط  شركة   *
مهتم بتفاصيلها فما تقول عنها؟

ـ الوضع يف الرشكة صعب وال يقل خطورة عن رشكة املواد املنجمية، 
اذ يحصل ان تغيب املتفجرات ملدة 6 أشهر ويحصل كذلك ان ال نجد 
الوقود اما عن قطاع الغيار فحدث وال حرج وصوال إىل السيارات امليدانية 

فاألزمة واضحة وال لبس فيها.

* والحل؟
ـ ال بّد من ضّخ أموال من الدولة لدعم وتجديد االسطول وضامن 
التسهيالت يف قطاع الغيار وخلق مناخ مالئم للعامل مبا يف ذلك املنح 

املتخلدة واالتفاقيات املمضاة منذ سنوات والتي مل تطبق إىل اآلن.

خسائره  كانت  الرديف  في  الفسفاط  نشاط  توقف   *
كبيرة هل تنكر ذلك؟

الرديف  مبعتمدية  الفسفاط  وانتاج  السنتني  عن  يزيد  ما  منذ  ـ 
للجميع  موجهة  والدعوة  االنتاج  اماكن  يف  االعتصام  بسبب  متوقف 

لتفهم الوضع وبالتايل عودة النشاط الن يف ذلك خريا للجميع.

* صعوبة »وسق« الفسفاط عبر القطارات تكاد تكون 
هي االخرى عائقا امام تصديره؟

ـ هنا ال بّد ان نتذكر ان االعتصامات عىل السكة كانت يف خطوط 
القطارات وهي التي كلفت الرشكة خسائر مالية كبرية منذ بداية الثورة 
والغريب ان الدولة مل تحرك ساكنا فيام ظل نشاط الشاحنات قامئا دون 
ان يعرتض سبيلها اي طرف وهو ما يدعو حقا إىل االستغراب ومن هنا 
نطالب بفتح تحقيق جدي يف كل عمليات التعطيل التي حصلت منذ 

الثورة اىل اليوم.

* كلمة الختام؟
والجهة  الفسفاط  بقطاع  تهتم  ان  املعنية  والجهات  الدولة  عىل  ـ 
خاصة لضامن دميومة الرشكة واالستقرار االجتامعي لالهايل هناك مبا يف 
ذلك الرتكيز عىل الفالحة لتخفيف العبء عن الرشكة وبالتايل توفري فرص 
شغل اخرى وهي ممكنة يف والية مثل والية قفصة التي هي اكرب جهة 
منتجة ملادة الفزدق والذي نود تطويره وبالتايل توفري تسهيالت للفالّحني 
اسناد  التسهيل يف  الكهرباء مع  الريفية وايصال  املسالك  لتحسني وضع 

القروض الفالحية.

األخ محمد بركوس الكاتب العام المساعد لالتحاد الجهوي بقفصة المكلف بالقطاع الخاص

الحكومات املتعاقبة لم تفكر يف حلول بديلة لألهالي بعد الفسفاط
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طال انتظار العاملني يف الحقول النفطية لزيارة 
الشائعة  التصورات  من  الكثري  تزيل  رفيعة 
وحول  النفط  قطاع  وضع  حول  والخاطئة 

الوضعية الشغلية للمشتغلني فيه.
جاءت زيارة األخ األمني العام نور الدين الطبويب 
إىل حقل الربمة لتبعث يف نفوس األعوان أمال يف 
أن توضع أخريا الخطط الواجب وضعها لتطوير 
القطاع وتحسني ظروف العمل وضامن دميومة 

مواطن الشغل لألعوان..
اطلع األخ األمني العام عىل ظروف عيش العامل 
واإلقامة  اإلعاشة  مجال  يف  خاصة  يعانونه  وما 
النقابة  عن  بيان  األسبوع  هذا  صدر  قد  وكان 
األساسية ألعوان وإطارات رشكة سيتاب كشف 
خطورة األوضاع وبلوغها درجة أصبحت تشكل 

خطرا عىل صحة األعوان وسالمتهم من ذلك تردي أنواع 
الوجبات املقدمة والنقص الفادح حتى يف مياه الرشب.

حقل  أكرب  يعيشه  ما  عن  واضحة  صورة  األعوان  وقدم 
الصيانة  أعامل  إنجاز  عن  وامتناع  إهامل  من  نفطي 
مردوديته  عىل  الحقل  يحافظ  حتى  الدامئة  والتطوير 
العالية وحتى يواصل مساهمته يف التقليص من العجز 

الطاقي الذي تعيشه بالدنا فالكثري من اآلبار تشتغل مبعدات قدمية جدا، 
انخفاض اإلنتاج  أو استبدالها مام أدى إىل  ومضت عقود دون صيانتها 

إىل مستويات جد متدنية أثرت عىل التوازنات 
املالية للرشكة وعىل قدرتها عىل توفري األجور 
الخدمات..  مسدي  نحو  بالتزاماتها  واإليفاء 
يحدث كل هذا وسط توقف عن إنجاز أعامل 
تحول  الوضع  هذا  والتنقيب..  االستكشاف 
ودميومة  الرشكة  الستمرار  حقيقي  تهديد  إىل 

مواطن الشغل فيها..
انتهت زيارة األخ األمني العام إىل وعد بالتدخل ومعالجة األوضاع الرديئة 
تّم  والكريم.. كام  الالئق  العمل  تنازل عن رشوط ومعايري  ال  أنه  وأكد 

النقابات  يجمع  قادم  لقاء  يعقد  أن  االتفاق 
املعنية باألخ األمني العام.

ما  سيتاب  حقل  يف  الوضع  أن  هي  والحقيقة 
هو إال عينة ملا يعيشه القطاع بصورة عامة يف 
كل الحقول املوجودة يف الجهة بسبب االمتناع 
االستكشاف  يف  جديدة  تراخيص  منح  عن 
وتوقف عمليات التنقيب تقريبا يف كل الحقول 
وتأخر عمليات الصيانة والتأهيل التقني حتى 
تواكب ما يشهده القطاع من تقنيات جديدة 

ومتطورة..
مداخيل  من  بالدنا  حرمت  العوائق  هذه  كّل 
العجز  من  التقليص  يف  ستساهم  كانت  كبرية 
التونسية  املؤسسة  ستمكن  وكانت  الطاقي 
لألنشطة البرتولية من حسن إدارة القطاع 
الرضورية  والتصورات  الرؤى  وإعداد 
يعقد  الزيارة،  هذه  بعد  ملستقبله. 
النفط  قطاع  يف  واملشتغلون  النقابيون 
أن  يف  األمل  البرتولية  الخدمات  وقطاع 
يستعيد  أن  ويف  النفق  آخر  يف  النور  يروا 
القطاع دوره الريادي ومساهمته يف توفري 

ما يحتاجه االقتصاد والتنمية من برتول وغاز وغريها..
* عدنان يحياوي

فعىل الراغبني يف املشاركة يف هذه البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجامعات 
ارشادات  البلدية بطاقة  االدارة  ان يسحبوا من  افالس  أو يف حالة  لهم سوابق عدلية  املحلية وليست 
املعدة للغرض وتعمريها وارجاعها للبلدية معرف بإمضائها من طرف املشارك مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ كراس الرشوط معرف بإمضائه من طرف املشارك.

ـ نظري من الباتيندا سارية املفعول )املعرف الجبايئ ملستلزم اسواق( طبقا ملقتضيات 56 من مجلة 
الرضيبة عىل دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للدولة

ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية
ـ نسخة من العقد التأسييس للرشكة اذا كان املتعهد شخصا معنويا

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي

ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10/1 من السعر االفتتاحي( طبقا للبيانات املذكورة اعاله مسلّمة من 
قابض املالية محتسب بلدية عني دراهم.

يفتح  »ال  عبارة  اال  املرتشح  معطيات حول  اي  يتضمن  ال  مغلق  بظرف  املذكورة  الوثائق  توضح   

 »2023 لسنة  دراهم  بعني  البلدي  املسلخ  او  االسبوعية  السوق  عىل  املظفة  املعاليم  استخالص  لزمة 
ويرسل بالربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع ان يودع مبكتب ضبط البلدية وحدد اخر أجل لقبول 
البلدية  تحتفظ  مساء  ونصف  الخامسة  الساعة  إىل حدود   2022 اكتوبر   14 الجمعة  ليوم  الرتشحات 

لنفسها بحق عدم امتام اللزمة عند االقتضاء
املشارك الذي تريس عليه البتة مطالب بـ:

ـ تأمني مبلغ الضامن النهايئ لدى السيد قابض املالية محتسب بلدية عني دراهم يف اجل اقصاه 72 
ساعة من تاريخ االعالن عىل نتائج اللزمة واملقدر بربع الثمن النهايئ املقدم من صاحب العرض الفائز.

ـ تأمني مبلغ ضامن التسجيل عقد اللزمة وكراس الرشوط يف اجل اقصاه 72 ساعة من تاريخ االعالن 
عن نتائج اللزمة ويتم تحديد مبلغ الضامن املستوجب وفقا الحكام مجلة التسجيل والطابع الجبايئ.

ـ إمضاء عقد مطابق ملقتضيات كراس الرشوط وعقد اللزمة النموذجي طبقا للترشيع الجاري به 
العمل

ـ تسجيل العقد وكراس الرشوط بالقباضة املالية 10 أيام من تاريخ االعالم من طرف مانح اللزمة عن 
طريق اشعار مضمون الوصول مع االبالغ بالبلوغ مبصادقة سلطة االرشاف وتحمل مصاريف التسجيل 

والطابع الجبايئ عىل صاحب اللزمة.
وملزيد من االرشادات ميكن االتصال بالهاتف عىل الرقم التايل: 78655801 أو أثناء توقيت العمل 

االداري.

تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم إجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية الستلزام السوق األسبوعية واملسلخ البلدي لسنة 2023 وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

السعر الفصل
االفتتاحي

الضامن
الوقتي

تاريخ وتوقيت
 ومكان البتة

مّدة اللزمةطريقة خالص مثن اللزمة

عىل 4٫500٫000د45٫000٫000دلزمة املعاليم املوظفة عىل السوق األسبوعية  2022 أكتوبر   17 االثنني  يوم 
الساعة العارشة صباحا بقرص البلدية.

للزمة إىل  النهايئ  الثمن  يقع تقسيط 
12 قسطا شهريا متساويا

جانفي  غرة  من  واحدة  سنة 
2023 إىل موىف ديسمرب 2023

725٫000د7٫250٫000دلزمة املعاليم املوظفة عىل املسلخ البلدي

الحقل النفطي بالبرمة  

تطوير القطاع وتحسني ظروف العمل وديمومة مواطن الشغل

وزارة الداخلية
بلدية عين دراهم

إعالن بتة عمومية باإلشهار واملزاد العلني للمرة الثانية

االشتغال 
بمعدات 

قديمة جدا

تردي الوجبات 
المقدّمة وتوقف 

االستكشاف والتنقيب
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املدين  املجتمع  مع  والعالقة  العامل  والشباب  املرأة  قسم  نظّم 
باالشرتاك مع االتحاد الجهوي للشغل باملنستري واتحاد النقابات الرنويجية 
L.O.Nerv دورة تدريبية حول »تنمية قدرات املرأة والشباب العامل يف 
املفاوضات االجتامعية وحمالت االنتساب نشطتها األخت نهلة الصيادي 
وأهداف  قيم  حول  باملنستري  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  عضو 
االتحاد العام التونيس للشغل من خالل النظام الداخيل كام توىل األستاذ 
التي كانت تحت عنوان »مهارات  الثانية  الورشة  سمري حمدي تنشيط 
افتتح أشغالها األخ  الدورة  الجامعي واإلعداد للجلسات هذه  التفاوض 
سعيد يوسف كاتب عام االتحاد الجهوي بكلمة موجزة اكد فيها عىل دور 
الشباب العامل واملرأة وما ميثالنه من اهمية قصوى يف نشاط املنظمة 
املرأة  )أي  إياهام  داعيا  نقايب  حراك  كل  يف  الطالئعي  دورهام  وعىل 
والشباب( اىل مزيد التحرك والعطاء يف كل الظروف واملناسبات عىل غرار 
املفاوضات االجتامعية التي تعمل كّل هياكل االتحاد عىل انجاحها النها 
تتنزل يف سياق وطني متعدد االبعاد انطالقا من تصورات وحكمة الهيئة 
االدارية الوطنية التي تتفهم االكراهات التي يواجهها الجميع مام يجعلها 
بها   ميّر  التي  للظروف  التنازالت مراعاة  تقبل مْكرهة عىل بعض  أحيانا 
الوطن وهو السياق الذي واصل فيه األخ مروان الرشيف منّسق قسم 
الدستورية  الجمعيات واملؤسسات  العامل والعالقة مع  املرأة والشباب 
الذي اثنى عىل دور الجهة يف اثراء كل نشاط وحراك نقايب جهويا ووطنيا 
عىل غرار هذه الدورة التدريبية التي تأيت يف اطار تنفيذ برامج التعاون 
ويهدف  الرنويجية  النقابات  واتحاد  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بني 

للمرأة والشباب وهو ما دفعنا اىل اختيار هذا  الالئق  العمل  اىل توفري 
املحور لتنمية قدرات املرأة والشباب العامل يف عامل املفاوضات وتنظيم 
حمالت االنتساب لتعزيز االنتامء الذي يتعني ان يكون مبنيّا عىل اإلميان 
الصادق مببادئ وقيم بني عليها االتحاد خدمة للشغيلة وتنمية القدرات 

لتحقيق املكاسب.
* مداخالت قيمة

فضال عن مساهامت االطارات النقابية مثلت مداخلتا األستاذ سمري 
هذه  يف  رئيسيني  بل  مهمني  عنرصين  الصيادي  نهلة  والسيدة  حمدي 
الدورة إذ عرضت هذه األخرية )أي االخت نهلة( وعرب البّث عىل السبورة 
االلكرتونية مداخلة قيمة أتت فيها عىل تحليل بعض املفاهيم عىل غرار 
اإلنسان  وحقوق  والفردية  العامة  والحريات  الدولة  مدنية  عن  الدفاع 

الدميقراطية والعدالة االجتامعية واملساواة بني املواطنني  وذلك برتسيخ 
واملواطنات كام أكّدت شأنها األستاذ سمري حمدي عىل أن التفاوض هو 
شكل من أشكال إرساء ثقافة االختالف الهادف املبني عىل مراعاة حقوق 
الرتتيبية  أو  املادية  بالجوانب  األمر  تعلّق  سواء  االطراف  كل  وظروف 
أن ميّس  املفاوضات يف جانب محّدد بل يحُسن  يتعنّي تجاوز حرش  إذ 
التفاوض يف املطلق عديد الجوانب ومنها ترسيخ الدميقراطية والعدالة 
قيم  اإلبداع وتكريس  الثقافة وحرية  الحق يف  والدفاع عن  االجتامعية 
التسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل مختلف الثقافات وغريها من القيم 
وهي الضامن إلثراء مهارات التفاوض الجامعي واالعداد الجيد واملدروس 

للجلسات.
* حمدة الزبادي

المنستير

القيم النقابية ومهارات التفاوض

انعقدت مبقر املندوبية الجهوية للشباب والرياضة والرتبية البدنية بنب 
عروس جلسة عمل بني الوفد اإلداري للمندوبية متثله املندوبة الجهوية 
بوجناح  نوال  السيدة  عروس  بنب  البدنية  والرتبية  والرياضة  للشباب 
إيناس  بنب عروس  والطفولة  للشباب  الجامعي  الفرع  وأعضاء  العذاري 
النقابة  وعضو  مازين  ماهر  دعدوشة٬  محمد  الدريدي٬  نزار  ميعادي٬ 
املكتب  عضو  يتقدمهم  الجبايل  هادية  والطفولة  للشباب  األساسية 
املارغني  محمد  األخ  عروس  بنب  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي 
وترأست الجلسة السيدة املندوبة الجهوية وقد تّم تعيني ثالثة إطارات 
بيداغوجية وافدة عىل جهة بن عروس إثر مشاركتهم يف الحركة الوطنية 
للنقل للحاالت اإلنسانية لسنة 2022 كام تّم  النظر يف مطالب نقلة جهوية 

تهّم إطارين بيداغوجيني 
حركة  آجال  ضبط  وتّم 
الخاصة  الجهوية  النقل 
اإلنسانية  بالحاالت 
هذا  األزواج،  وتقريب 
النقايب  الطرف  ويتمنى 
لكل  طيبة  تربوية  سنة 
العائلة الشبابية مديرين 

ومنشطني وإداريني وخاصة زمالءنا الجدد الوافدين عىل الجهة، عىل أن 
يتّم تدارك بعض النقائص ومعالجة الصعوبات يف دور الشباب والحرص 

النشاط املوجهة للشباب، وإثر  العام وتجويد صيغ  عىل خدمة الصالح 
انتهاء الجلسة تّم إمضاء محرض يف الغرض تضمن النقاط املدرجة بجدول 

األعامل بعد موافقة الطرفني.

في مندوبية الشباب والرياضة ببن عروس   

تدارك النقائص والنظر يف النَُّقل

عروس  بن  بوالية  صلحية  جلسة   2022 سبتمرب   26 بتاريخ  انعقدت 
رشكة  وإداري  الشغل  متفقدة  والسيدة  رادس  معتمد  السيد  بحضور 
البحر األبيض املتوسط لشّد وفك السفن وعن الطرف النقايب االخ نجيب 
املربويك كاتب عام االتحاد الجهوي وعضوي املكتب التنفيذي األخ شوقي 
العياري واألخت سعيدة الورتتاين وأعضاء النقابة األساسية للرشكة. وقد 

اتفق الطرفان عىل ما ييل:

بطاقة  من  ومتكينهم  العملة  لكافة  السنة  آخر  مبنحة  العملة  -متكني 
الخالص والترصيح بها لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي 

- متكني العامل من زيادة  املفاوضات يف األجور بنسبة 6،5 % بعنوان 
سنة 2022

- الرتفيع يف منحة عيد األضحى وعيد الفطر والعودة املدرسية من 660د 
إىل 1280د  بزيادة شهرية حوايل 35 دينارا يف الشهر ومتكينهم من منحة 

يف عيد األضحى بـ 200د
- أما بالنسبة إىل الساعات اإلضافية والساعات الليلية فقد تعهد الطرف 
اإلداري أنه سيتم تسوية الوضعية اذا تم إثبات اي نقص يف هذه املنحة 
بإبرام  اإلداري  الطرف  تعهد  فقد  املهنية  والسالمة  الصحة  - ويف مجال 

عقد تأمني جامعي لكافة العملة.

جلسة صلحية ناجحة يف شركة البحر األبيض املتوسط   

اهلل لطيف  
متنياتنا بالشفاء العاجل إثر العملية الجراحية التي أجراها االخ حسام 

الغريب الكاتب العام للنقابة األساسية باملستشفى الجامعي الحبيب 
بورقيبة بصفاقس واملنسق الجهوي ملكتب الشباب العامل باالتحاد 

الجهوي للشغل بصفاقس.
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القطاعية  اإلدارية  الهيئة  أعضاء  نحن 
الكياموية  واملواد  للنفط  العامة  للجامعة 
سبتمرب   21 األربعاء  يوم  املجتمعون 
األخ  برئاسة  العامة  الجامعة  مبقّر   2022
العام املساعد  الساملي األمني  الدين  صالح 
املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية 
وتدارسنا  العام  للوضع  مناقشتنا  وبعد 

الوضع داخل القطاع نعلن ما ييل:
االتحاد  إىل  باالنتامء  اعتزازنا  عن  نعرب   .1
النضال  قلعة  للشغل  التونيس  العام 
والخيمة الجامعة التي ضّحت وال تزال من 
أجل كرامة الشغالني بالفكر الساعد وعزة 

التونسيات والتونسيني.
ألعوان  األجور  يف  الزيادة  اتفاق  نثّمن   .2
املمىض  العمومية  والوظيفة  العام  القطاع 
إدراكنا  مع  والحكومة  االتحاد  بني  مؤخرا 
االقتصادية وطنيا ودوليا  الظرفية  لصعوبة 
الزيادة يف األجر األدىن وتعديل  نثّمن  كام 

املنشور 20.
مع  جدي  حوار  لفتح  الحكومة  ندعو   .3
مؤسسات  واقع  حول  النقايب  الطرف 
باإلصالحات  عالقة  يف  ومستقبلها  القطاع 
كام  بحالة  حالة  ومتابعتها  املستوجبة 
ندعو لسد الشغورات الحاصلة يف عدد من 
املؤسسات عىل غرار رشكة »ترابسا« وذلك 
لتفادي الفراغ اإلداري الذي أثر عىل نشاط 

هذه املؤسسات.

الصابون  لصناعة  الوطنية  الغرفة  ندعو   .4
الفيتورة  من  الزيت  واستخراج  والتكرير 
الوقود  بيع  ملحطات  الوطنية  والغرفة 
إلمضاء املالحق التعديلية للزيادة يف األجور 
وذلك من أجل الحفاظ عىل مناخ اجتامعي 
سليم داخل كل مؤسسات هذين القطاعني 

االسرتاتيجيني.
املجمع  النظر بصفة عاجلة يف وضعية   .5
نقص  من  يعاين  الذي  التونيس  الكيميايئ 
تعطل  إىل  نظرا  البرشية  املوارد  يف  فادح 
اقتصادي  تصور  ووضع  االنتدابات  ملف 
ناجع ملا تلعبه هذه الرشكة من دور مهّم 
يف  خاصة  والعاملي  الوطني  املستوى  عىل 

هذا الظرف.
العامل  من  املبذولة  املجهودات  نثّمن   .6
والوزارة  الرشكة  ومسريي  واإلطارات 
لعجني  الوطنية  الرشكة  نشاط  لعودة 

االقتصادي  دورها  لتلعب  والورق  الحلفاء 
األطراف  كل  وندعو  املعهود  واالجتامعي 
رضب  يحاول  من  لكل  للتصدي  املعنية 

املؤسسة.
إسناد  إىل  التنفيذي  املكتب  دعوة   .7  
مفاوضات  استكامل  أجل  من  القطاع 
رشكات  وإطارات  أعوان  أجور  يف  الزيادة 
 SEREPT/ CFTP SITEP/ TPS

CTKCP/ SODEPS / MARETAP
الصف  وحدة  مزيد  إىل  الدعوة   -  8
العام  واالتحاد  القطاع  حول  وااللتفاف 
الظروف  هذه  يف  للشغل  التونيس 
عن  للدفاع  واالستعداد  االستثنائية 
مكتسبات منظمة حشاد والذود عنها ضّد 

كل محاوالت االستهداف والتشويه.
رئيس الهيئة اإلدارية صالح الدين الساملي 

الالئحة المهنية للجامعة العامّة للنفط والمواد الكيمياويّة

النظر بصفة عاجلة يف وضعية املجمع الكيميائي 
وسد الشغورات يف عدد من املؤسسات

املجتمعون  اليوم  والصحافة  البراس  سنيب  مؤسسة  أعوان  نحن 
يوم الثالثاء 20 سبتمرب 2022 مبقر االتحاد الجهوي للشغل بتونس 
العامة  الجامعة  بإرشاف االتحاد الجهوي للشغل بتونس وبحضور 
لإلعالم والنقابة األساسية ملؤسسة سنيب البراس الصحافة اليوم واثر 

تدارسنا ألوضاعنا املهنية واملادية:
نعرب عن:

العام  االتحاد  والنقايب  الوطني  النضال  قلعة  إىل  باالنتامء  اعتزازنا 
التونيس للشغل

دعمنا والتفافنا حول نقابتنا األساسية وجميع هياكل االتحاد العام 
التونيس للشغل

ونطالب بـ:
1. الحق النقايب

2. دميومة املؤسسة )تطبيق محرض الجلسة بتاريخ 14 جوان 2018( 
لدى  االعوان  مستحقات  من  بالذمة  املتخلد  بخالص  املطالبة   .3

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي
إبرام  يف  الرشوع  مع  املرض  عىل  والتأمني  االجتامعية  التغطية   .4

اتفاقيات جديدة مبارشة
العودة  وصوالت  )املنح،  لألعوان  املالية  املستحقات  خالص   .5

املدرسية...(
6. تفعيل االتفاقية املشرتكة للصحافة املكتوبة

7. تفعيل محارض الجلسات
8. توفري وسائل العمل

9. تدقيق خارجي إداري ومايل
املكان  يف  املناسب  املسؤول  وتعيني  االجتامعي  املناخ  تنقية   .10

املناسب
11. تسوية الوضعيات املهنية

12. ادخال املوقع االلكرتوين لجريدة الصحافة اليوم حيز التنفيذ
13، طلب معاينة املقر االجتامعي من قبل خبري والعمل عىل تهيئته 
ذلك  يف  الراغبني  لألعوان  االختياري  الترسيح   .14 ثانية  مرحلة  يف 
ويف صورة إرصار الطرف املقابل عىل انتهاج سياسة الالمباالة وعدم 
التعاطي الجدي مع مطالبنا فإننا سنجد انفسنا لخوض سلسلة من 
الوقفات االحتجاجية بداية من األربعاء 28 سبتمرب 2022 بساعة 

واحدة بداية من الحادية عرشة ونصف.

في مؤسسة دار »البراس«

تسوية الوضعيات املهنيّة ووقفات احتجاجيّة يوميّة

أزمة القطاع العام 
وربيع الليربالية

* بقلم: صربي الرابحي    
 

العام  القطاع  يعيش  القلق  والباعث عىل  املرتدي  العام  الوضع  عن  بعيد  غري 
والنيوليربالية  الراعية  الدولة  اندثار  بني  العمر  أزمة منتصف  نعتربها  قد  أزمة 
اقتصادية مغلقة ال من  التي حولت كل يشء إىل متعامل رأس مايل يف دورة 
الوسط  شاكلة  عىل  وإمنا  السوفيايت  املنوال  شاكلة  عىل  االقتصاد  مركزة  باب 
االستثامري املنغلق عىل خيارات محدودة تحكمها البنوك ومؤسسات القرض 

بالحديد والنار.
سنوات  الخاص حتى يف  التعليم  أسهم  ارتفاع  هو  الفرتة  املالحظ خالل هذه 
التي كشفتها جائحة كورونا،  الصحي  مال  الرأس  أزمة  فبعد  األوىل،  التمدرس 
رصنا نتحدث عن رأس مال تعليمي أصبح خيارا موجعا لعديد العائالت حتى 
ذات الدخل املتواضع منها دون التساؤل عن املحتوى البيداغوجي والنجاعة يف 

صقل عقول أبنائها. 
قد يستفيق التونسيون قريباً جداً عىل اختفاء املدرسة العمومية ليس استتباعا 
لتهميش دورها الرتبوي والتعليمي فقط وإمنا لتحول الحق يف التعليم إىل حق 
نخبوي اجتامعيا عىل األقل يف ظل تحكم رأس املال يف أبسط الحقوق املواطنية 
التي حسمتها دولة االستقالل وكانت لزمن غري بعيد »مصعدا اجتامعيا« ملن 
نسيتهم األرستقراطية ثم البورجوازية ساعة توزعت »الرثوة« جهويا وعشائريا 

وقطاعيا.
هذه األزمة يف القطاع العام يعمقها فقداننا كمواطنني للثقة يف نوعية الخدمات 
املسداة يف القطاع العام والتي لألسف أصبحت محكومة بندرة وسائل العمل 
وآالت  البيضاء  األوراق  غياب  عن  نتحدث  رصنا  حتى  منتسبيها  تأطري  وعدم 

الطباعة وغياب املوارد البرشية الالزمة لتشغيل مصلحة إدارية بسيطة.
رصنا ننساق وراء التهميش املتعمد ملرافق الصحة والتعليم ونذهب اختياريا 
إىل القطاع الخاص نكاية يف »الدولة« التي يغيب عنها ما يحرض لدى رأس املال 

املتحرر من كل يشء حتى من ترشيعاتها البائسة..
هذه »الدولة« الراكنة إىل الخيارات الالشعبية وإن كانت ال تستحي يف املطلق 
من خياراتها املوجعة فإنه من الجيل أنها ال تستحي من تجهيل أبنائنا والتهاون 

يف حقنا يف الصحة العمومية ما دامت مل تستِح من قبل من تجويعنا.
قد  التي  للرفاهية  أي مساحة  وأن  يحكم كل يشء  املال صار  أن  إذن  الثابت 
نستشعرها يوماً ليست سوى بروبغندا الليربالية إللهائنا عن وجهها البشع الذي 
إن كتب له أكل القطاع العام فإنه لن يتورع عن أكلنا جميعاً وانتقاء الناجني 

منه وفقاً ألصولهم وأرصدتهم وذلك هو ببساطة توحش الرأساملية.
أنفسهم  يجدون  الخاص  القطاع  تغّول  عن  املدافعني  فإن  أخرى  ناحية  من 
بهيمنة  العادة  يف  ويصطدمون  السوق  واقتصاد  لالنفتاح  االنتصار  خندق  يف 
أطراف بعينها عىل جل القطاعات يف إطار اقتسام السوق وتحالفات رأس املال 
التاريخية والتي تشكل بطريقة أو بأخرى املشهد العام وتؤثر مبارشة يف الواقع 
التونيس حتى أنها أصبحت محدداً رئيسياً يف الحياة السياسية التي غزاها رجال 
وال  عنوان  بال  وأفكارهم حتى صارت  املثقفون  عنها  وغاب  بأموالهم  األعامل 

تنظري.
الليربايل  الخيار  توحش  بحقيقة  يصطدمون  النظر هذه  وجهة  عن  املدافعون 
يف أعتى أزمات األمم وآخرها جائحة كورونا التي جعلت من الحق يف الحياة 
إىل رضبة حظ يف ظّل  الخاصة  املصحات  توفر رسير يف  نخبويا وحولت  حقا 
تزايد الطلب وانتعاشة رأس املال يف ربيع سطوته االقتصادية والذي تزامن مع 

خريف اإلنسانية.
لقد أصبح األمر محريا فعال يف ظل غياب الوعي السيايس وحالة النكران املريض 
لجميل القطاع العام الذي أثث ولو بإمكانياته البسيطة فرتة بناء الدولة الحديثة 
وما زال يقف سنداً للطبقات الشعبية التي آن األوان لشحذ وعيها الطبقي أمام 
خطر تغّول سلطة رأس املال التي تجاوزت كل الخطوط الكالسيكية التي رسمها 
الوارد مخاطبة  يعد من  فلم  املواطنية  أبسط حقوقه  املواطن وتطاولت عىل 
إنسانية رؤوس األموال بقدر مخاطبة أنانيتهم تأصيال لفكر »آدام سميث« الذي 
دور  بلعب  املتعاقبة  الحكومات  اكتفت  فيام  ذلك  إىل  عرابهم  يزال  وال  كان 
الكاردينال الصامت أمام بوح الليربالية بأنه يتوجب أن يكون لكل يشء مثن، 

حتى لو كان اإلنسان نفسه.
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بالتلميح والتصريح

خارج السياق!
* لطفي املاكني

أحمد يف خضم  أوالد  الصغري  الراحل  قاله  ما  إستذكرت 
الجدل القائم بعد صدور مرسوم القانون االنتخايب وما اثاره 
عدم التنصيص رصاحة عىل مشاركة املرأة ومثلها الشباب يف 
االستحقاق االنتخايب املنتظر يوم 17 ديسمرب القادم الكثري من 
التساؤالت يف املشهد العام باعتبار مكانة النساء يف التأسيس 
وهذا ما راهنت عليه دولة االستقالل انطالقا من رؤية الزعيم 
بورقيبة التي تعترب دور املرأة ريادي ال ميكن تجاهله او تغيبه 
تحت مسميات مختلفة او نوايا مضمرة وهو ما حاولت القيام 
أنها  إال  التونيس  املجتمع  عىل  املسقطة  املشاريع  بعض  به 
خابت امام »اإلرث الحدايث« املتواتر بني األجيال الذي حّصن 

البالد من االرتدادات املرتتبة عن تلك املشاريع املسقطة.
أهمية  السابقة  االنتخابية  املحطات  مختلف  بينت  كام 
مشاركة النساء وتأثريهن يف مسارها من خالل النتائج وقبلها 
املواضيع املطروحة للنقاش وبالتايل فإن اآلمال كانت معقودة 
املنظامت  تحركت  ان  بعد  املشاركة  هذه  دعم  مزيد  عىل 
والجمعيات النسوية من اجل تدعيم التناصف الذي تحقق 
يف القانون االنتخايب السابق ورفع من نسبة متثيلية املرأة يف 
املجالس املنتخبة حيث كان االعتقاد مزيد تدعيم حضورها 
الهياكل  إدارة  أظهرته من قدرة ومتكن يف  ما  بفضل  الالفت 
التي ارشفت عليها إال ان املرسوم االنتخايب الجديد وبحسب 
بيانات املنظامت والجمعيات النسوية اعاد الجميع اىل الوراء 
مسافات مبا انه مل يضع اآلليات والحوافز التي تضمن مشاركة 

فاعلة بها.
املرأة  ملشاركة  الداعمة  للحوافز  الرضورة  تلك  وتستند 
كون الرشوط املدرجة باملرسوم االنتخايب تحتاج إىل الكثري من 
السند املادي واملعنوي ومبا اننا مازلنا خاضعني إىل »مرجعية« 
أبوية ذكورية مهيمنة بنسبة كبرية عىل املجتمع فان حظوظ 
املرأة ستكون ضعيفة حتى ال نقول منعدمة يف الحصول عىل 
ذلك العدد املهول من التزكيات )هذا اذا اقنعتهم برتشيحها( 
وما تتطلبه املشاركة من توفر الدعم املادي يف حني ان النسبة 
ما  ولعل  إقتصادية  هشاشة  يف  يعشن  النسوة  من  الغالبة 
يصدر من أرقام عن ارتفاع نسبة العاطالت عن العمل مقارنة 
بالرجال إن كنا حامالت لشهادات عليا أو غريهن دليل عىل 
باملناطق  كبرية  وبنسبة  النسوة  منه  تعاين  الذي  التهميش 
التي أرشنا  النظرة األبوية والذكورية  الداخلية حيث تسيطر 

إليها.
االوضاع  بهشاشة  عالقة  يف  الشباب  حال  ان  أظن  وال 
االقتصادية يختلف كثريا عن أوضاع  النسوة يف ظّل »إستقرار« 
»فرصة  عن  الباحثني  اعداد  وارتفاع  البطالة  مؤرشات  أرقام 
الذي  البالد  بشباب  مزدحمة  مراكب  يف  للحرقة«  حقيقية 
ضاقت به السبل بعد ان احكمت جل الحكومات املتعاقبة 
عىل السلطة منافذ وصوله إىل مواقع القرار السيايس ليبقى 
االنتخابية«  »املعارك  لكسب  يحتاجونه  انتخايب  مجرد حجم 
كعامد  الشباب  لرشيحة  »املمجدة«  الشعارات  ترويج  بعد 
لبناء املستقبل لكن دون ان توضع اآلليات والحوافز الحقيقية 
عىل أرض الواقع ليقوم بذلك الدور وهذا ما حصل كذلك يف 
التناصف  النساء اذ ان املرسوم االنتخايب اشرتط  عالقة بدور 
عند مترير التزكيات مع وجود نسبة محددة للشباب ضمنها 
وهذا  الرتشحات  يف  والشباب(  )النساء  تجاهلهام  حني  يف 
نسبة  من  يرفع  رقم  مجرد  اعتبارهام  أخرى  مرة  يكرس  ما 
املشاركني يف فوز غريهم وتذهب اغلب القراءات إىل انه ال 
ناشطة  لرشائح  واملهمشة  املغيبة  القوانني  هذه  مبثل  ميكن 
املرتقب يف  التطور  قادمة وتحقيق  التأسيس ملرحلة  وفاعلة 

ظل املتغريات التي يعرفها املحيط االقليمي والدويل.

* لطفي املاكني   

التي  الفرضيات  عن  السيايس  للمشهد  املتابعني  أغلب  يتساءل 
اثر  املثل  يقول  كام  يديها  من  اسقط  ان  بعد  االحزاب  اغلب  ستختارها 
صدور املرسوم عدد 55 املتعلق بالقانون االنتخايب بطريقة اعتربتها احادية 
تقديم  يف  املشاركة  من  واملدنية  السياسية  االطراف  جميع  فيها  غيبت 
املقرتحات والتصورات كام انها غيبت »فعليا« من فصول ذلك القانون مبا 

انه اقر اعتامد االقرتاع عىل االفراد بدل القامئات ويف ذلك 
دالالت واشارات رصيحة وضمنية يف اآلن نفسه.

تتاىل  االنتخايب  للقانون  املضمون  ذلك  عن  وترتب 
القادم  االنتخايب  االستحقاق  من  االحزاب  عديد  مواقف 
ونعني ترشيعية 17 ديسمرب 2022 من ذلك موقف حزب 
الوطني  املجلس  الصادر عن  البيان  املعلن يف  آفاق تونس 
املنابر  يف  الكايف  عبد  فاضل  الحزب  رئيس  فرسه  والذي 
االعالمية حيث قرر مقاطعة تلك االنتخابات وأرجع موقفه 
ذلك إىل ما متت مالحظته من اخالالت اولها التغيري الجذري 
للنظام السيايس ما يفرتض اجراء انتخابات رئاسية بالتوازي 
بعد  الجديد  للدستور  استنادا  الترشيعية  االنتخابات  مع 
عند  الحزب  وتوقف  بالغاء دستور 2014  فقد رشعيته  ان 
النقائص العديدة للقانون االنتخايب بتغييبه الواضح ملشاركة 
تواجد  يعيق  ما  وهو  الفردية  الرتشحات  مقابل  االحزاب 
االمكانيات  توفر  من  املشاركة  تتطلبه  ملا  والشباب  املرأة 
االرقام  بحسب  املرتفعة  والبطالة  التهميش  ان  اال  املادية 
الرسمية يف صفوف النساء والشباب تقلل بنسبة كبرية من 

فرص مشاركتهم ودخولهم الربملان القادم.

* مقاطعة معلنة
وتوسعت دائرة املقاطعة مبا أعلنته احزاب الجمهوري 
والعامل والتكتل والقطب والتيار خالل ندوة صحافية عن 
مقاطعتها ملوعد 17 ديسمرب القادم اذا اعترب عصام الشايب 
ان تلك االنتخابات ستقيم الدليل عىل انقالب قيس سعيد 
عىل الدستور وبالتايل ال ميكن لالحزاب املذكورة ان تشارك 
الرشعية  سعيد  قيس  من  املفروض  للدستور  وتعطي  فيها 
امتداد  االنتخايب هو  القانون  التي يبحث عنها خاصة وان 
ملا تم  اتخاذه سابقا من تدابري استثنائية وكل ذلك يفرغ 
مبا  الدميقراطي  باملسار  لها  عالقة  اي  من  القادمة  املرحلة 
أن الربملان القادم سيكون واجهة لنظام قيس سعيد بال اي 
غيبت  والتي  بالبالد  الفاعلة  السياسية  القوى  بني  تفاعل 

بشتى الطرق من املشاركة الحقيقية.
وأعلنت مجموعة االحزاب تلك عن مساعيها لتشكيل 

تحالف سيايس يجمع اوسع ما ميكن من االطراف السياسية لبلورة رؤية 
لتجاوز البالد ازمتها التي قد تعرف املزيد من التعقيدات يف ظل تشبث 

هذه  قيادات  ترصيحات  بحسب  سعيد  قيس  الرئيس 
االحزاب بتنفيذ أجندا سياسية بدت تتوضح منذ اقرار 
التدابري االستثنائية وتحجيم تواجد االجسام الوسطية يف 

الفعل السيايس.

* اعالن النوايا
 25 ملسار  الرافضة  الوطني  الخالص  جبهة  كانت 
مشاركتها  عدم  اسباب  اعالمي  لقاء  يف  بينت  جويلية 
اغلب  فيه  تشاطرها  املوقف  ذلك  وان  الترشيعية  يف 

مكونات املشهد السيايس وهذا ما يفرغ ذلك املوعد من أي اهمية ورشعية 
خاصة بعد املوانع التي جاء بها القانون االنتخايب والتي ال تشجع اي طرف 
التي وقعت عىل  املحارصة  اىل  اضافة  باملشاركة هذا  القبول  سيايس عىل 
االحزاب مقابل تصعيد االفراد وهو الربنامج الذي يعمل قيس سعيد عىل 

تنفيذه.

ورغم اختالف املرجعيات الفكرية والسياسية فان موقف الدستوري 
يف  مشاركتها  عدم  اعلنت  التي  االحزاب  مواقف  عن  بعيدا  يكن  مل  الحر 
الترشيعية القادمة ذلك ان الحزب قرر رفع شكوى لدى املحكمة االدارية 
اي  تضمن  ال  واخالالت  موانع  من  االنتخايب  القانون  تضمنه  ما  بسبب 
الحزب لن يعرتف مبا  االنتخابية وبالتايل فان  للعملية  مصداقية وشفافية 

سيرتتب الحقا عن نتائج موعد 17 ديسمرب 2022.

* مشاركة بضمانات
منذ  مساندة  اخرى  سياسية  اطراف  توجد  باملقابل 
القانون  ترفض  مل  هي  وبالتايل  جويلية   25 ملسار  البداية 
ان  ويتوقع  القادمة  الترشيعية  يف  املشاركة  او  االنتخايب 
القادمة  االنتخابات  من  موقفها  الحق  وقت  يف  تصدر 
خاصة بعد ان يتم توضيح بعض املسائل التقنية يف هذه 
املشاركة وهو أمر يعود اىل هيئة االنتخابات واولها كيفية 
تبدو  التي  الرشوط  تلك  ظل  يف  التزكية  عملية  انجاز 
وضعية التحقيق عىل أرض الواقع ومن االحزاب الداعمة 
لهذا املسار نذكر التيار الشعبي وحراك 25 جويلية وتونس 
هذه  وستبلور  البعث  وحركة  الشعب  وحركة  األمام  إىل 
االطراف مواقفها النهائية من االستحقاق االنتخايب يف االيام 
من  اصوات  هناك  وان  خاصة  املشاركة  وكيفية  القادمة 
تشكيل جبهة تضمن من  إىل  تدعو  االحزاب  داخل هذه 

خاللها مشاركة فاعلة بعيدا عن تشتت األصوات.

* اسماء اخرى
جميع  تهم  )وهي  أخرى  قراءات  هناك  ان  كام 
االطراف مساندة أو رافضة( لعديد املتابعني تذهب كون 
اقرار طريقة االقرتاع عىل االفراد ستجعل األحزاب تشارك 
بطريقة غري مبارشة برتشيح اسامء غري متداولة اي ليست 
وهي  القادم  للربملان  مرورها  لضامن  األول  الصف  من 
من  هناك  الن  السياسية  الساحة  داخل  متداولة  فرضية 
يراها منفذا خاصة بالنسبة للمعارضني ملسار 25 جويلية 
مبا ان املوانع ستكون كبرية امام االسامء املعروفة هذا من 
ناحية ومن ناحية اخرى فإن هناك اصوات من داخل تلك 
التعاطي مع  ترى رضورة  بل  املقاطعة  تتبنى  االطراف ال 
القانون االنتخايب بالطريقة التي متكن منتسبيها من الفوز 
تبليغ  عىل  قادرة  تكون  وبعدها  الربملان  داخل  مبقاعد 
مواقفها يف عديد امللفات والقضايا وهو ما تعتربه القراءات 
التي أرشنا إليها »تخفيا« لالحزاب ضمن الرتشحات الفردية 
الجدل  من  الكثري  ستثري  الفرضية  هذه  مثل  ان  واملتأكد 

والنقاش يف املرحلة القادمة.

* بداية الفترة االنتخابية
العليا  الهيئة  أقرت  القادمة  للترشيعية  استعدادا 
املستقلة لالنتخابات رزنامة انطلقت منذ يوم االحد 25 
اي  معها  مينع  والتي  االنتخابية  الفرتة  بدخول  سبتمرب 

اشهار سيايس وتداول عمليات سرب اآلراء وتحليلها.
وتجدر االشارة اىل ان عملية التسجيل اآليل للناخبني 
انطلقت يوم االربعاء 21 سبتمرب ملن بلغوا سن 18 سنة 
كام ان عملية تحيني مكاتب االقرتاع حددت ما بني 26 

سبتمرب و13 اكتوبر.
أما بخصوص الرتشحات للربملان فانها تقدم يف الفرتة 
ما بني 17 و24 أكتوبر وتنرش الرتشحات األولية يف فرتة ال تتجاوز 1 نوفمرب 
أما قامئة الرتشحات النهائية فتعلن يف تاريخ ال يتجاوز 27 نوفمرب لتنطلق 
غاية 15 ديسمرب  إىل  وتتواصل  نوفمرب  يوم 25  االنتخابية  الحملة  بعدها 
ويكون تاريخ 16 ديسمرب محددا ليوم الصمت االنتخايب ويتواصل إىل حد 

غلق مكاتب االقرتاع.

قبل التشريعية

ما بني القطيعة املعلنة واملشاركة املحدودة

هل تدفع بعض 
االحزاب بمرشحين 
من غير األسماء 

البارزة ضمن 
الترشحات الفردية
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 غموض األفعال املجرمة وكرثة العبارات الفضفاضة
»يعاقب  أن  عىل  املرسوم  من   24 الفصل  نصَّ 
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها 50.000 
يتعمد  من  كل  أمرييك(  دوالر   15.000( دينار 
استعامل شبكات وأنظمة معلومات واتّصال إلنتاج 
أو ترويج أو نرش أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات 
أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو 
منسوبة كذبا إىل الغري بهدف االعتداء عىل حقوق 
الغري أو اإلرضار باألمن العام أو الدفاع الوطني أو 
بث الرعب بني السكان. ويعاقب بنفس العقوبات 
املقررة بالفقرة األوىل كل من يتعمد استعامل أنظمة 
معلومات لنرش أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة 
أو  معطيات شخصية  تتضمن  بيانات  أو  مزورة  أو 
أو  بالغري  التشهري  بهدف  حقيقية  غري  أمور  نسبة 
أو  معنويا  أو  ماديا  به  اإلرضار  أو  سمعته  تشويه 
التحريض عىل االعتداء عليه أو الحث عىل خطاب 
كان  إذا  املقررة  العقوبات  وتضاعف  الكراهية. 

الشخص املستهدف موظفا عموميا أو شبهه.«
املتصلة  الدولية  املعايري  مع  الفصل  هذا  يتعارض 
من  كان  ولنئ  إنه  حيث  التعبري،  حرية  يف  بالحق 
املرشوع وضع ضوابط عىل الحقوق لحامية مصالح 
إال  الوطني،  األمن  أو  األفراد  كرامة  مثل  مرشوعة 
بصورة  أفعال  عدة  تجريم  عرب  يكون  ال  ذلك  أن 
إطالق  إىل  يؤول  الذي  األمر  دقيقة،  وغري  غامضة 
عنان السلطة التقديرية لألجهزة األمنية والقضائية 
ملالحقة الصحفيني/ات واملدونني/ات والناشطني/ات 
يف املجتمع املدين والسياسيني/ات وعموم املواطنني/

بحقوق  املعنية  اللجنة  أكدت  الصدد،  ات. يف هذا 
 2011 لسنة   34 رقم  العام  التعليق  يف  اإلنسان 
عىل ما ييل »يجب أن تصاغ القاعدة، التي ستعترب 
الفرد ضبط  يتسنى  كافية يك  بدقة  مبثابة »قانون« 
الجمهور.  لعامة  إتاحتها  ويجب  لها،  وفًقا  سلوكه 
املسؤولني  األشخاص  القانون  مينح  أن  يجوز  وال 
عن تنفيذه سلطة تقديرية مطلقة يف تقييد حرية 
توجيهات  عىل  القانون  ينصَّ  أن  ويجب  التعبري. 
كافية للمكلفني بتنفيذه لتمكينهم من التحقق عىل 
النحو املناسب من أنواع التعبري التي تخضع للتقييد 
وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد«. عالوة عىل ذلك 
يتعارض املرسوم مع الضوابط الدستورية املنصوص 
والواجب  الدستور  من   55 الفصل  صلب  عليها 
حيث  والحريات،  الحقوق  تقييد  عند  احرتامها 

املجرمة  األفعال  مع  متناسبة  غري  عقوبات  تضّمن 
باإلضافة إىل عدم دقة املفردات املستعملة.

عقوبات غري متناسبة بصورة صارخة
 2022 جويلية   25 دستور  من   55 الفصل  نصَّ 
عند  احرتامها  ينبغي  التي  الرشوط  من  عىل جملة 
الرضورة  احرتام رشطي  بينها  العقوبات ومن  وضع 
توضع  »ال  املذكور  الفصل  نص  حيث  والتناسب، 
بهذا  املضمونة  والحّريات  الحقوق  عىل  قيود 
الّدستور إالّ مبقتىض قانون ولرضورة يقتضيها نظام 
دميقراطّي وبهدف حامية حقوق الغري أو ملقتضيات 
األمن العاّم أو الّدفاع الوطنّي أو الّصحة العموميّة. 
الحقوق  بجوهر  القيود  هذه  متّس  أالّ  ويجب 
والحّريات املضمونة بهذا الّدستور وأن تكون مرّبرة 
اللجنة  وحسب  دواعيها.«  مع  متناسبة  بأهدافها، 
املعنية بحقوق اإلنسان فإن املقصود مببدإ التناسب 
أن تقوم الدولة بوضع تدابري«تكون مناسبة لتحقيق 
الوسائل  أقل  تكون  أن  ويجب  الحامئية،  وظيفتها 
أن  ميكن  التي  الوسائل  من  بغريها  مقارنة  تدخالً 
تحقق النتيجة املنشودة، ويجب أن تكون متناسبة 

مع املصلحة التي ستحميها.«
أنه وضع نفس  بالعودة إىل أحكام املرسوم نالحظ 
العقاب لطائفة واسعة من الجرائم دون األخذ بعني 
االعتبار املضار التي ميكن أن ترتتب عنها مبا أنه وقع 
الزائفة  األخبار  نرش  لجرائم  العقاب  نفس  تقرير 

والتحريض عىل االعتداء والثلب والشتم.
عالوة عىل ذلك، تعترب العقوبة السجنية يف جرائم 
املعايري  متناسبة حسب  غري  عقوبة  والشتم  الثلب 
الدولية، حيث جاء يف التعليق العام رقم 34 لسنة 
2011 أنه ال ميكن القبول »بتطبيق القانون الجنايئ 
عقوبة  تكون  وأال  خطورة،  الحاالت  أشّد  يف  إال 

السجن عىل اإلطالق هي العقوبة املناسبة«.
كام نصَّ الفصل 24 عىل عقوبة مضاعفة كلام كانت 
األمر  حكوميا،  مسؤوال  أو  عموميا  موظفا  الضحية 
يتعارض  الذي  املرسوم  هذا  خطورة  يعزز  الذي 
بصورة واضحة مع مبدأ املساواة بني جميع املواطنني 
واملواطنات أمام القانون، حيث إن مضاعفة العقاب 
العموميني  للموظفني  يعكس حصانة غري مرشوعة 
واملسؤولني السياسيني، والحال أنه ينبغي أن يبدي 
هؤالء أكرب قدر من التسامح تجاه االنتقادات التي 
اللجنة  أكدت  نفسه  االتجاه  ويف  األفراد.  يوجهها 
تنصَّ  »أال  رضورة  عىل  اإلنسان  بحقوق  املعنية 

القوانني عىل فرض عقوبات أشد رصامة عىل أساس 
هوية الـشخص املطعون فيه ليس إال.«

الحق يف رسية مصادر الصحفيني/ات يف مهب الريح
مّكن الفصل 9 من املرسوم األجهزة األمنية من طلب 
البيانات املعلوماتية املخزنة بنظام أو  متكينهم من 
أو  اتصاالت  بحركة  املتعلّقة  أو  معلومايت  حامل 
شأنها  من  التي  البيانات  من  غريها  أو  مبستعمليها 
أن تساعد عىل كشف الحقيقة. وبحجز كامل نظام 
معلومات أو جزء منه أو حامل معلومايت، مبا يف ذلك 
البيانات املخزنة به والتي من شأنها أن تساعد عىل 

كشف الحقيقة.
الصحفيني/ لحق  جديا  تهديدا  الفصل  هذا  يشكل 
ات يف رسية املصادر املنصوص عليه صلب الفصل 
11 من املرسوم عدد 115 املتعلق بحرية الصحافة 
عىل  للحصول  اشرتط،  والذي  والنرش،  والطباعة 
إذن  وجود  الصحفيني/ات،  بحوزة  التي  املعلومات 
متعلقة  املعلومات  تلك  تكون  أن  وبرشط  قضايئ 
بجرائم تشكل خطرا جسيام عىل السالمة الجسدية 
لتفادي  رضوريا  عليها  الحصول  يكون  وأن  للغري 
ارتكاب هذه الجرائم وأن تكون من فئة املعلومات 
التي ال ميكن الحصول عليها بأي طريقة أخرى. لكن 
أصبح مبقتىض الفصل 9 من املرسوم الجديد بإمكان 
أعوان الرشطة تعقب املعطيات التي تكون بحوزة 

الصحفيني/ات دون أي ضامنات قانونية.
معركة مزيفة ضّد »األخبار املزيفة«

»يعاقب  أنه  عىل  املرسوم  من   24 الفصل  ينّص 
بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون 
ألف دينار كل من يتعّمد استعامل شبكات وأنظمة 
معلومات واتّصال إلنتاج أو ترويج أو نرش أو إرسال 
أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق 
بهدف  للغري  كذبا  منسوبة  أو  مزّورة  أو  مصطنعة 
االعتداء عىل حقوق الغري أو اإلرضار باألمن العام أو 

الدفاع الوطني أو بّث الرعب بني السكان.«
الغامضة  التعريفات  بشأن  للغاية  قلقون  نحن 
»إشاعات  أو  »بيانات«  أو  »أخبار«  مثل  لعبارات 
املصطلحات  هذه  مثل  أن  املؤكد  ومن  كاذبة«. 
السلطات،  قبل  انتهاكات من  إىل  الغامضة ستؤدي 
وإىل تكميم أفواه الصحافيني والسياسيني املعارضني 
ينتقدون  الذين  اإلنسان  حقوق  عن  واملدافعني 
الخواص  املقررون  أكد  لقد  الحكوميني.  املسؤولني 
إعالنهم  يف  والرأي  التعبري  بحرية  املعنيون  األربعة 
و»األخبار  التعبري  حرية  بشأن   2017 لعام  املشرتك 
الحظر  أن  والدعاية،  املضللة  واملعلومات  املزيفة« 

القامئة عىل مفاهيم  املفروض عىل نرش املعلومات 
مع  يتوافق  ال  الكاذبة«  »املعلومات  مثل  غامضة 
التعبري.  حرية  بحامية  املتعلقة  الدولية  املعايري 
عالوة عىل ذلك، نؤكد أن هناك وسائل أخرى أقل 
تقييدا ملكافحة »األخبار املزيفة«، مثل تعزيز آليات 
مستقلة للتحقق من األخبار، ودعم الدولة لوسائل 
اإلعالم املستقلة واملتنوعة، والتعليم وتعميم الرتبية 
بكونها  دوليا  تعرف  والتي  اإلعالم،  وسائل  عىل 

الوسائل األقل تدخال ملواجهة التضليل اإلعالمي.
واملنظامت  الجمعيات  تعرب  سبق،  ما  ضوء  وعىل 
الخاص  املقرر  إبالغ  عزمها  عن  املوقعة  الحقوقية 
املعني بحرية التعبري والرأي بخطورة املرسوم عدد 
التعبري والصحافة  لحرية  املسبوق  والوضع غري   54

منذ إعالن الحالة االستثنائية يف 25 جويلية 2021.
املرسوم  سحب  إىل  الجمهورية  رئيس  ندعو  كام 
املتعلق مبكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة املعلومات 
مع  ذلك  يف  مبا  مشاورات،  وتنظيم  واالتصال، 
تتناول  جديدة  ترشيعات  إلعداد  املدين،  املجتمع 
اإلنسان  حقوق  احرتام  ضامن  مع  االنرتنات  جرائم 

األساسية والحريات للجميع يف تونس.
الجمعيات واملنظامت املوقعة:

الرابطة  التونسسني-  للصحافيني  الوطنية  النقابة 
الجمعية  االنسان-  حقوق  عن  للدفاع  التونسية 
التونيس  املنتدى  الدميقراطيات-  للنساء  التونسية 
للحقوق االقتصادية واالجتامعية- البوصلة -االتحاد 

التونيس لإلعالم الجمعيايت -جمعية أصوات نساء
الفردية  الحريات  عن  للدفاع  التونسية  الجمعية 
والحريات  الحقوق  أجل  من  التونسية  -الجمعية 
االختالف  يف  الحق  تفعيل  -جمعية  بيتي  -جمعية 
والحريات  الحقوق  أجل  من  تقاطع  -جمعية 
للعدالة  التونسية  الجمعية  -دمج  نشاز  -جمعية 
االنتقالية  للعدالة  التونسية  -الشبكة  واملساواة 
تونس  يف  الدميقراطية  أجل  من  اليقظة  -لجنة 
ببلجيكا -اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق 
االنسان يف تونس  -مدونون بال قيود -مركز تطوير 
-التحالف  التونيس  العامل  آفاق  -منظمة  اإلعالم 
التونيس  -االئتالف  االعتبار  ورد  للكرامة  التونيس 
-اتحاد  الكهف  -ائتالف  اإلعدام  عقوبة  إللغاء 
-فيدرلية  العمل  عن  املعطلني  الشهادات  أصحاب 
التونسيني من أجل مواطنة الضفتني -منظمة املادة 
19 -االتحاد الدويل للصحافيني -مراسلون بال حدود 

-أكساس ناو -محامون بال حدود.

املجتمع املدين يدين املرسوم 54 
جاء يف بيان صادر عن منظامت من املجتمع املدين ما ييل:

تدين منظامت حقوق اإلنسان املرسوم الجديد لجرائم االتصال واملعلومات يف تونس، وتحّث رئيس 
الجمهورية عىل سحبه فورا من أجل دعم حرية التعبري وحرية الصحافة يف البالد. وتعرب الجمعيات 
واملنظامت الحقوقية املوقعة أسفله عن عميق انشغالها إزاء ما تضمنه املرسوم عدد 54 لسنة 2022 
املؤرخ يف 13 سبتمرب 2022 واملتعلق مبكافحة الجرائم املتصلة بأنظمة املعلومات واالتصال من أحكام 
متعارضة بصورة صارخة مع الفصول 37 و38 و55 من الدستور التونيس واملادة 19 من العهد الدويل 

للحقوق املدنية والسياسية املصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية.
ظرف  يف  والصحافة  التعبري  حرية  جوهر  يهدد  مرسوم  بنرش  الجمهورية  رئاسة  قيام  تستنكر  كام 
الترشيعية  لالنتخابات  االنتخابية  الفرتة  انطالق  من  أسابيع  بضعة  قبيل  البالد  به  متّر  دقيق  سيايس 
السابقة ألوانها واملقررة ليوم 17 ديسمرب 2022، وندعو رئيس الجمهورية لسحبه. وتحذر من خطورة 
شأن  من  مسبوقة  غري  قيودا  املرسوم  تضمن  حيث  الرقمية  والحريات  الحقوق  عىل  املرسوم  هذا 
تطبيقها أن يؤدي إىل ترهيب الصحفيني/ات وعموم املواطنني/ات من التعبري عن آرائهم خاصة تجاه 

أعوان الدولة واملسؤولني السياسيني.
الكبريين، حيث تم نرش نسخة  بالتعتيم والغموض  القانوين  النص  اتسم مسار املصادقة عىل هذا 
املعلومات واالتصال ألول مرة يف  بأنظمة  املتعلقة  الجرائم  قانون مكافحة  مرسبة من نص مرشوع 
أوت 2015 عىل املوقع اإللكرتوين »نواة« دون أن تؤكد أي جهة رسمية تبنيها له. ويف غرة ماي 2018، 
صادق مجلس الوزراء عىل مرشوع قانون مكافحة الجرائم املتعلقة بأنظمة املعلومات واالتصال دون 
أي ترشيك ملنظامت املجتمع املدين.واستمر التعتيم أربع سنوات إىل حدود صدور املرسوم 54 يف 13 
سبتمرب 2022 بعد قرابة ثالثة أشهر من تاريخ التداول فيه يف مجلس الوزراء املنعقد يف 27 جوان 

.2022
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هيئة االنتخابات مطالبة بنرش ردها لرئاسة اجلمهورية 
وتقسيم الدوائر  كان مترسعا وال يعتمد معايري واضحة 

الحوار المجتمعي

* ماهي قراءتكم للقانون االنتخايب الجديد؟
ـ أوال املرسوم املنقح للقانون االنتخايب ال ميكن 
سلبياته  وأهم  فيه  جاء  الذي  املسار  عن  فصله 
عدم التشاركية والشفافية أي بقاء املسألة غامضة 
االستفتاء  يف  االمر  كان  ما  مثل  لحظة  اخر  اىل 
وبالتايل نعيش ما حصل سابقا وكأننا يف مسلسل 

من حلقات متشابهة.
رغم  ترشيكنا  يقع  مل  مدين  كمجتمع  ونحن 
ما لنا من خربة وتجربة يف االنتخابات منذ 2011 
حني  يف  للخرباء  بالنسبة  نفسه  الوضع  وكذلك 
شاركنا سابقا يف لجان الربملان وقد قمنا بتشخيص 
يتصل  ما  وكذلك   2020 منذ  املنظومة  نقائص 
سرب  وقانون  السياسية  والحياة  االحزاب  بتمويل 
وتشخيص  ودية  مقرتحات  قدمنا  وبالتاي  اآلراء 
كامل من قبل شبكة مراقبون من ذلك اننا قدمنا 
منذ 15 ديسمرب 2021 تصورنا لالقرتاع عىل االفراد 
وتقسيم الدوائر االنتخابية بحسب ما تذهب اليه 
املعايري الدولية لبلوغ التوافق بعد النقاش لكن مل 

يتم االخذ به كام عقدنا أيام دراسية اال ان الواقع 
املقرتحات  بتلك  االخذ  يف  الرغبة  غياب  اثبت 
وهذا يف ظل مناخ انتخايب يغيب فيه التوافق بني 

الفاعلني يف املشهد العام.
من  لكم  ظهر  ما  السابق  يف  طرحتم  هل   *

اخالالت؟
ـ كل ما شخصناه من اخالالت وهنات مل نجد 
لها أجوبة يف هذا املرسوم يف حني انه خلق جملة 
وغري  املعقدة  باالجراءات  االخرى  املشاكل  من 

الواضحة.
لهذا  االطراف  مختلف  قابلية  مدى  ما   *

القانون الذي مل يتم ترشيكهم يف صياغته؟
ـ نحن االن يف وضعية اآلمر الواقع لكن هذا 
لن مينح القول ما تراه من نقاط سلبية وكلامت 
املدين  واملجتمع  التأويل  باب  تفتح  غامضة 
بيان  خالل  من  ذلك  كل  توضيح  عىل  سيعمل 

سنصدره ويوم درايس ووثيقة دراسية سننرشها.
* ما هي الكلامت التي تعتربينها غري واضحة
ـ من الكلامت غري الواضحة ما جاء يف الفصل 

39 بخصوص سحب الوكالة من النائب حيث ورد 
التقصري البني وعدم بذل العناية املطلوبة فكيف 
بهذه  الكلامت ومن سيقوم  تلك  ستقدر مقاصد 
املهمة الن املصطلحات القانونية هامة والبد من 

تفسري دقيق ملا تقصده بالضبط.
* تجمع اغلب القراءات عىل صعوبة تنفيذ 
لو  القانون  هذا  ضمن  املدرجة  النقاط  عديد 

توضحينها؟
ـ هناك نقاط تندرج يف ما أرشت اليه وأهمها 
قامئة  للرتشح  القانون  يستوجب  اذ  الرتكيبات 
املسجلني  الناخبني  من  تزكية   400 تضم  اسمية 
الدائرة االنتخابية معرف عليها باالمضاء لدى  يف 
مع  الفرعية  الهيئات  او  املدنية  الحالة  ضابط 
رجال  ونصفهم  نساء  نصفهم  يكون  ان  رضورة 
و45٪ من الشباب وهنا نشري اىل ما حصل سابقا 
الرئاسية  لالنتخابات  بالنسبة  التزكيات  تجربة  يف 
والقضايا  وجيز  وقت  يف  منها  التثبت  وصعوبة 
املنشورة اىل حد االن حول شبهة التزوير وتدليس 
يف االمضاءات وسؤايل هنا للهيئة العليا املستقلّة 
لالنتخابات هل اطلعت جيدا عىل هذه ا لرشوط 
وما هو موقفها من ذلك ونطلب منها نرش ردها 
هذا  عليها  عرض  حني  الجمهورية  رئاسة  عىل 

املرشوع.
هذه  ملثل  املتوقعة  التداعيات  هي  ما   *

الرشوط صعبة التحقيق؟
ـ أول التداعيات فتح الباب المكانيات كربى 
ملامرسات غري نزيهة كام تكشف االنتامء السيايس 
ضيقة  االنتخابية  الدوائر  وان  خاصة  للمواطنني 

والجميع يعرفون بعضهم.
لتنفيذ  الجاهزية  »اإليزي«  لدى  هل   *
القانون  عليها  نص  التي  التقنية  الرشوط 

االنتخايب؟
التي نص عليها   الهيئة لديها عدة مجاالت  ـ 
وبالتايل  ترتيبية  بنصوص  لتنظيمها  املرسوم 
التي  والرشوط  املعايري  توضيح  عليها  محمول 
سيتم عىل أساسها تجميع التزكيات والتثبت من 

صحتها.
من  جملة  هناك  الوكالة  لسحب  وبالنسبة 
بسحب  واملتعلقة  باملرسوم  املدرجة  الرشوط 

الوكالة والتي ينص عليها الفصل 39 مكرر )ثالثا( 
اي  واالمضاءات  املزكني  من  التثبت  برضورة 
الرشوط القانونية وإصدار قرار معلل بالرفض او 
االنتخايب  املرسوم  ان  االشارة  تجدر  وهنا  القبول 
حمل الهيئة وزج بها تحديدا يف مسائل سياسية 
ونعني انها هي )وبحسب املرسوم( التي يعود لها 
تقييم التقصري البني من عدمه وبذل العناية من 
الشكلية  الرشوط  من  التثبت  اىل  اضافة  عدمها 

لعريضة سحب الوكالة.
* اذن ما هو املطلوب من »اإليزى« حسب 

رأيك؟
من االن عىل الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات 
ميكن  وال  املسألتني  لهاتني  وضوح  بكل  تقديم 
التغايض عنهام وعليها جملة من املسائل الرتتيبية 
من املفروض االنكباب عليها من اآلن وإعالمنا بها 
وتوضيح املسار بإصدار النصوص الرتيبية يف آجال 

معقولة.
النسوية  والجمعيات  املنظامت  أجمعت   *
هو  فام  للمرأة  االنتخايب  القانون  تغييب  عىل 

تقييمكم لذلك؟
املرأة  يقىص  تقريبا  االنتخايب  القانون  ـ 
ما  وهو  السياسية  الحياة  من  الشباب  ومثلها 
اننا  رغم  سابقة  مكاسب  عىل  كبري  تراجع  يعترب 
نعتربها منقوصة ونسعى لتحسينها مثال التناصف 
العمودي وعملنا عىل إقرار التناصف االفقي فام 
بالك بالرتاجع كليا عنهام حيث ال وجود ال رصاحة 
وال ضمنيا عىل دعم مشاركة املرأة يف االنتخابات.
فمثل تلك الرشوط املجحفة وصعبة التنفيذ 
فاعال  تكون  لن  املرأة  فان  ذكوري  مجتمع  يف 
وان  خاصة  االنتخايب  االستحقاق  هذا  يف  رئيسيا 
التمويل  غياب  يف  وشخيص  ذايت  اصبح  التمويل 
العمومي يف دوائر انتخابية ضيقة جدا وصعوبة 
املرأة  امام  العراقيل  التزكيات املشطة كلها تضع 
ذكوري  القادم سيكون  الربملان  ان  اىل  يؤرش  مام 

بنسبة كبرية جدا.
الذي  الدستوري  املبدإ  تنىس  ال  ان  وعلينا 
الفرص  تكافؤ  ضامن  يف  الدولة  دور  عىل  ينص 
املنتخبة وهذا ما مل نراه يف املرسوم   يف املجالس 
االنتخايب وما ذكرناه بالنسبة للمرأة ينطبق كذلك 
عىل الشباب حيث يصعب يف ظل تلك الرشوط 
املجحفة ان يضمن تواجده داخل الربملان القادم.
نظام  اعتامد  اىل  التغييب  ذلك  يعود  * هل 

االقرتاع عىل االفراد حسب الدوائر؟
ـ التقسيم الذي تم اعتامده للدوائر ال يستند 
عىل اي معيار واضح ذلك ان تجميع املعتمديات 
ضمن دائرة واحدة كان مترسعا مبا انه ال يعتمد 
عىل معطيات ثابتة مثل نسبة السكان والتوزيع 
بقرقنة  االنتخابية  الدائرة  ذلك  مثال  الجغرايف 

بها 15 الف ساكن لديها مقعد واحد يف املقابل 
 119 بها  الجنوبية  بصفاقس  االنتخابية  الدائرة 
االحصاء  معهد  احصائيات  بحسب  ساكن  ألف 
سنة 2014 لها مقعد واحد اي ان صوت ناخب 
يف قرقنة ميثل مثاين مرات صوت ناخب بصفاقس 

الجنوبية.
االنتخابية  الدائرة  من  بكل  عديدة  واألمثلة 
بقرطاج املرىس مقارنة بالكرم وحلق الوادي وهذا 
ما يرضب مبدإ املساواة يف الحقوق ويرضب مبدإ 
العدالة االنتخابية الن عدم التوازن واضح واالمر 
مثال  بالخارج  االنتخابية  الدوائر  يف  نراه  نفسه 
ذلك الدائرة االنتخابية بفرنسا 1 لها مقعد واحد 

مثلها مثل الدائرة االنتخابية الفريقيا كاملة.
* ما هي مقرتحاتكم لضامن سري االنتخابات 

الترشيعية القادمة؟

لتقديم  متجاوزا  اصبح   التوقيت  ان  رغم  ـ 
املرسوم  اصدار  تم  ان  بعد  املقرتحات  مثل هذه 
مقرتحات  من  سابقا  طرحناه  مبا  االخذ  دون 
الصالح املنظومة االنتخابية ومل يبقى لنا اال تقديم 
يكون  ان  ونتمنى  املرسوم  لهذا  معمقة  قراءات 
بالنسبة  الهيئة  قبل  من  معها  ايجايب  التفاعل 
بالنسبة  املايل  واملرشع  العملية  لالجراءات 
قبل  املرسوم  يطرحها  التي  واالشكاالت  للنقاط 
الدخول يف املراحل العملية للمسار االنتخايب من 
نزاعات  يخص  ما  يف  االخالالت  بعض  تاليف  ذلك 
األصوات  تساوي  حال  يف  فصول  واضافة  الرتشح 
بني املرتشحني حيث ال يوجد ما ينص عىل هذه 

االمكانية الواردة جدا 
 163 بالفصل  ورد  ما  يوضح  ما  نجد  ال  كام 
فقدان  عىل  ينص  والذي  الثانية  الفقرة  جديد 
مجهول  أو  األجنبي  بالتمويل  املتمتع  املرتشح 
املصدر لعضويته باملجلس املنتخب بحيث يبدو 
عىل  فقط  تطبق  العقوبة  أن  األوىل  القراءة  من 
املجلس  او  جهوي  مجلس  او  للربملان  املرتشح 
ما  الجمهورية وهو  لرئاسة  املرتشح  دون  البلدي 

يستدعي التوضيح.

* حوار لطفي املاكنيرجاء الجبري رئيسة شبكة مراقبون لـ »الشعب«

تواصلت ردود االفعال املتباينة من املرسوم االنتخايب ملا تضمنه 

تراجعا  واملدنية  السياسية  االطراف  عديد  اعتربتها  فصول  من 

الواقع  أرض  عىل  تنزيلها  ميكن  ال  اخرى  حاالت  ويف  املكاسب  عن 

به  الذي خصت  الحوار  منطلق  كان  ما  وهذا  االجرائية  للصعوبات 

عند  توقفت  حيث  »الشعب«  مراقبون  شبكة  رئيسة  الجربي  رجاء 

عديد الفصول التي تحتاج للتوضيح اضافة اىل غياب التنصيص عىل 

انتقادات  محل  كان  ما  وهذا  القادمة  الترشيعية  يف  املرأة  مشاركة 

واسعة من الجميع.

املرسوم االنتخابي
 زج »باإليزي«

 يف املجادالت السياسية

الشروط املجحفة
يف مجتمع ذكوري 

اقصت املرأة من املشاركة 
الفاعلة يف االنتخابات

منظمات املجتمع 
املدني تعيش عديد 

الصعوبات أولها نقص 
املوارد املادية والبشرية 
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حكم املحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب

بني الرشعية القانونية واملرشوعية الشعبية
* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(

تنقيح  األيام  هذه  السيايس  بالشأن  املهتمون  تابع 
التي  الترشيعية  االنتخابات  ورزنامة  االنتخايب  القانون 
ستجرى يف 17 ديسمرب 2022. كام الحظ الجميع تسارع 
واإليقافات  األبحاث  بدأت  إذ  السياسية  املحاسبة  نسق 
يف  حكموا  الذين  من  واألمنيني  السياسيني  من  لعدد 
قضية  يف  تورطهم  يف  واملشتبه  املاضية  السوداء  العرشية 
املايل  الفساد  تخّص  تهم  من  عدد  ويف  لسوريا  التسفري 
حدث  تبعها  الداخلية  األحداث  هذه  أن  غري  والسيايس. 
خارجي حاز عىل أهمية كربى ذلك أن املحكمة االفريقية 
 22 يوم  أصدرت  تنزانيا  يف  والشعوب  االنسان  لحقوق 
سبتمرب 2022 حكام ببطالن اإلجراءات التي تأسست وفق 
مرسوم 117 واملراسيم الرئاسية 69 – 80 - 109 التي أعلن 
عنها قيس سعيد داعية تونس اىل إلغائه وإرساء املحكمة 
وما  الحكم؟  هذا  فام مرشوعية  الدستورية خالل سنتني. 
كل  لتاليف  الرئيس  حكومة  من  املنتظرة  االصالحات  هي 

طعن مستقبيل يف رشعية قراراتها؟ 

* املحكمة االفريقية لحقوق االنسان والشعوب والحكم 

بإلغاء املرسوم الرئايس 117 

والشعوب  اإلنسان  لحقوق  االفريقية  املحكمة  أصدرت 

اإلجراءات  ببطالن  حكام   2022 سبتمرب   22 يوم  تنزانيا  يف 

األعىل  واملجلس  الربملان  حل  ثم  تجميد  مبراسيم  املتعلقة 

للقضاء وإلغاء املرسوم 117 وكل األوامر الصادرة عىل اساسه.

 117 الرئايس  االمر  الغاء  إىل  التونسية  الدولة  ودعت 

الصادر يف 22 سبتمرب 2021 واملراسيم الرئاسية التي يشملها 

الدستورية خالل  الدميقراطية  اىل  والعودة   109  -  80  -  69

سنتني من تاريخ تبليغ هذا الحكم. كام طالبتها باتخاذ كافة 

اإلجراءات إلرساء املحكمة الدستورية يف اآلجال املبينة. لقد 

يف  تونس  يف  السياسية  للسلطة  نقده  عن  الحكم  هذا  عرب 

مسارها االنتقايل ليؤكد وجهة نظر سياسية داخلية وخارجية 

تجعل منه سلطة فردية استبدادية تجمع كل السلطات لدى 

الرئيس. غري أن هذا الحكم وعىل وجاهة مرجعياته الفلسفية 

ألنه  التونسية  للدولة  خطري  تهديد  أي  ميثل  لن  والسياسية 

يتجاوز  لن  فإنه  لذلك  التنفيذ  قوة  يصدر عن جهة ال متلك 

التوجهات  الذي يدخل يف باب نقد  السيايس  مجال االحراج 

اإلصالحية لسلطة 25 جويلية 2021. كام أنها حرصت رشعية 

تاريخ  داخل  واملتوارث  املعلوم  أفق  يف  السياسية  السلطة 

املامرسة الغربية السياسية املؤسسة عىل مبدإ تعدد السلطات 

واستقالليتها وقداسة قانونيتها وعلّو دستورها متناسية أولوية 

اإلرادة الشعبية ومرشوعيتها الثورية يف تغيري السائد يف مجال 

السياسة.  

لقد اعتمد الرئيس قيس سعيد ضمن هذه الفرتة االنتقالية 

خطتني  وانتهج  الدولة،  إلدارة  الشعبية  املرشوعية  عىل 

ذلك  حكمه  وطريقة  السيايس  متشيه  عن  للدفاع  واضحتني 

خارجي  تدخل  لكل  رفضه  عن  حدة  وبكل  عرب رصاحة  أنه 

احرتم خريطة  أنه  التونيس. كام  السيايس  الداخيل  الشأن  يف 

الطريق السياسية التي كان أعلن عنها بعد 25 جويلية 2021 

انتخابات  إعداد  الدستور ورشع يف  وأصدر  فشكل حكومته 

برملانية 17 ديسمرب 2022.

داخال  لخصومه  مخيفا  يعترب  سعيد  قيس  يفعله  ما  إن 

وخارجا فهو يتجه إىل إصالح سيايس ميّس املنظومة املعلومة 

فمن  االنتخايب  املعهود  قلب  إىل  ساعيا  الحكم  مجال  يف 

االنتخاب عىل  القامئة إىل  املبنية عىل  االنتخابات »الحزبية« 

نحو  التوجه  حيث  الشعبية  الرشعية  دولة  معلنا  األفراد 

لها.  املتنكرين  من  الوكالة  وسحب  برامجها  وإقرار  القواعد 

دولة تجعل الشعب الحاكم والرئيس الراعي الختياراته وتبعد 

مؤسسة الدولة عن املصالح الحزبية. هو نظام سيايس يسعى 

ملحارصة سلطة املال بتضييق حضورها ضمن النفوذ السيايس 

»الشعب  الجديد  السيايس  الخيار  لقد خلق  وخارجا.  داخال 

يريد« أزمة داخلية بني منظومة اإلصالح من جهة ومنظومة 

الحكم القدمية من جهة أخرى فتحالف رؤوس أموال الداخل 

مع رشكائهم بالخارج ليؤخروا كل طلب اقرتاض بنيك خارجي 

للتخفيف من األزمة االقتصادية الداخلية رغبة منهم يف عودة 

خدمة مصالحهم وخياراتهم املنسجمة مع مقوالت االستهالك 

للدولة  املعادية  البغيضة  العوملة  عىل  واالنفتاح  والربح 

الدميقراطية االجتامعية الراعية لكل الطبقات.

* من ميلك الشارع ميلك السلطة

لحقوق  االفريقية  املحكمة  عن  الصادر  الحكم  هذا  إن 

الشعب  قوة  من  يغري  لن  أهميته  عىل  والشعوب  اإلنسان 

التونيس يف بناء نظام دميقراطي جديد يحرتم إرادة الشعب 

وسيادته ذلك أن الضغوط الخارجية السياسية والحقوقية ال 

تستطيع فرض إرادة قوى املال وقيمه الناهلة من واقع العوملة 

الكريه. لقد سبق للمتحدث باسم وزارة الخارجية األمريكية 

»نيد برايس« يف 24 سبتمرب 2021 التعبري عن موقف بالده 

الربملان  تجميد  بالده من  قلق  وأعرب عن  من مرسوم 117 

وحل الحكومة ومن التميش السيايس الذي أعلن عنه الرئيس 

سعيد بعد 25 جويلية 2021: »نشارك الشعب التونيس هدفه 

املتمثل يف تشكيل حكومة دميقراطية تستجيب الحتياجات 

البالد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية. ومام يبعث عىل 

واضحة.  نهاية  دومنا  مستمرة  االنتقالية  اإلجراءات  أن  قلقنا 

لتشكيل  للوزراء  رئيسا  يعني  أن  سعيد  قيس  الرئيس  عىل 

وندعو  امللحة.  االحتياجات  تلك  تلبية  عىل  قادرة  حكومة 

سياسية  خطة  لصياغة  الرئيس  التونسيني  عامة  يدعو  كام 

ذات جدول زمني واضح لعملية إصالح شاملة للجميع تضّم 

يتعلق  ما  املتنوعة. ويف  السياسية  واألصوات  املدين  املجتمع 

ان  نرى  اآلن  األمور  عليه  ما هي  إىل  أدت  التي  باإلجراءات 

مسارها  عىل  تونس  تقدم  دعم  يف  املتمثل  االسايس  العمل 

الدميقراطي هو أهم من التباحث يف تسمية لهذه األحداث 

وهذا ما نركز عليه«.

يقف  وهو  مصالحه،  رشعية  أبدا  مقياسه  الغرب  إن 

بجانب من ميلك الشارع وينفتح عىل شعبه لبناء نظام مساند 

إلرادته. لعل »سعيد« لن ينجح يف تعزيز حكمه الجديد إال 

معاضدته  وعىل  لتوجهاته  الشعب  مساندة  عىل  باملحافظة 

وخارجا. هي  داخال  وجوده  إثبات مرشوعية  ملزيد  لقراراته 

الدميقراطية التمثيلية الحقة التي يرغب فيها الرئيس والتي 

لن تكون ممكنة إال مبزيد من االنفتاح عىل القوى الحزبية 

وبناء  السيايس  املألوف  بتغيري  املؤمنة  الوطنية  واملنظامت 

للوطن  والوالء  والكرامة  الحرية  عامدها  جديدة  جمهورية 

واحرتام سلطة خيارات الشعب.

وروسو  ألرسطو  السياسة  كتب  عرفته  مثلام  املواطن  إن 

وفولتري ذاك الذي يحرتم ارادته

والتي  العامة  املصلحة  ويقدس  اختياراته  واستقاللية 

الشعب  إن  الدولة.  ضمن  اال  »روسو«  حسب  تتحقق  لن 

املؤسسات  وينتظر تطهري  املاضية  العرشية  القطع مع  يريد 

مجاالت  كل  يف  شامل  إصالح  وقيام  الفاسدين  ومحاسبة 

بناء  ينتظر  شعب  والتعليم.  والصحة  واالجتامع  االقتصاد 

الصادقني  كل  عىل  تنفتح  تشاركية  ضمن  جديدة  جمهورية 

واملؤمنني بإرادة الداخل يف صنع القرار حيث العدالة والحرية 

والكرامة والوالء للوطن.
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فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست لهم سوابق 
عدلية أو يف حالة إفالس تقديم عروضهم الدارة البلدية حسب البيانات التالية:

1 ـ العرض االداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:
ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح.

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل االسواق )خاصـة باملشاركــني يف الفصل عدد 1(
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط يف الصندوق الوطني للضامن االجتامعي

ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة عىل 
دخل االشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.

ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح
ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة إفالس

ـ شهادة إبراء من الديون الراجعة للجامعات املحليّة.
ـ اثبات تأمني ضامن وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مسلم من قابض املالية بعني دراهم.

2 ـ العرض املايل:
3 ـ يتضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح.

مقدم  حول  معطيات  اي  يتضمن  ال  ثالث  يف ظرف  واملالية  الفنية  للعروض  املتضمنان  الظرفان  يوضع 
الحامم  تسويغ  أو  بورقيبة//  بحامم  االسبوعية  السوق  معاليم  استخالص  لزمة  يفتح  »ال  عبارة  إال  العرض 

الشعبي بحامم بورقيبة.
ترسل ظروف الرتشح بالربيد مضمون الوصول او بالربيد الرسيع باسم السيد رئيس بلدية حامم بورقيبة 

8136 حامم بورقيبة أو تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل إثبات.
ويكون آخر اجل لقبول العروض يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة صباحا )10٫00(.

العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني أو من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام  يتم فتح 
املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة والنصف 

صباحا )10٫30(
)الهاتف/الفاكس:  االداري:  العمل  توقيت  اثناء  البلدية  بإدارة  االتصال  ميكن  االرشادات  من  وللمزيد 

.)78654160

وزارة الداخلية
بلدية حامم بورقيبة

يترشف رئيس بلدية حامم بورقيبة بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية للمرة األوىل عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن 
الوقتي

التاريخ االقىص لقبول العروض 
تاريخ ومكان فتح العروض

مدة التسويغطريقة خالص مثن اللزمة

االسبوعية 1 السوق 
حامم بورقيبة

يوم الخميس 20 اكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة 6700٫000670٫000
اليوم  نفس  العروض يف  صباحا بقرصالبلدية وتفتح 

عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

يدفع كامل الثمن دون تقسيط ويتم تأمني 
الضامن النهايئ يف أجل ال يتجاوز 72 ساعة 

من تاريخ االعالن عن نتائج اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31

2
الحامم 

الشعبي بحامم 
بورقيبة

يوم الخميس 20 اكتوبر 2022 عىل الساعة العارشة 13٫600٫0001٫360٫000
اليوم  نفس  العروض يف  صباحا بقرصالبلدية وتفتح 

عىل الساعة العارشة ونصف صباحا

يدفع كامل الثمن دون تقسيط ويتم تأمني 
الضامن النهايئ يف أجل ال يتجاوز 72 ساعة 

من تاريخ االعالن عن نتائج اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31

إعالن بتة عمومية للمرة األوىل

فعىل الراغبني يف املشاركة ومل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الجامعات املحلية او الدولة وليست 
لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس ان يسحبوا االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها لبلدية 

السند قبل يوم الثالثاء املوافق لـ: 2022/10/25 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 ابراء من الديون الراجعة للجامعات املحلية مسلمة من القباضة املالية.

ـ وصل خالص باسم املشارك بعنوان معلوم الضامن الوقتي املساوي لـ 10٪ من السعر االفتتاحي 
لكل فصل مسلم من السيد قابض املالية بالسند.

ـ كراس الرشوط معرفة باالمضاء.
ـ تحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم إمتام اللزمة عند االقتضاء.

لالطالع عىل كراس الرشوط الخاصة باللزمة وملزيد االرشادات ميكن االتصال مبقر البلدية او عن 
طريق الهاتف )76290164( اثناء أوقات العمل االداري.

وزارة الداخلية
بلدية السند

يترشف رئيس بلدية السند بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة يوم الثالثاء املوافق لـ 2022/10/25 بداية من الساعة العارشة صباحا مبقر البلدية وذلك لتسويغ الفصول 
التالية:

إعالن بتة عمومية للمرة الثالثة 

السعر الفصلع/ر

االفتتاحي

مكان اجراء الضامن الوقتي

وتوقيت البتة

مدة اللزمة

واالنتصاب 01 الدواب  امنة  عىل  املوظفة  املعاليم 
العام وسوق الخرض والغالل

بلدية السند 11٫000د110٫000د
عىل الساعة 
10h صباحا

من 2023/01/01
إىل 

2023/12/31 بلدية السند200د2٫000دسوق مأجورة02
 عىل الساعة

 10h30 صباحا

بلدية السند 400د4٫000داملعاليم املوظفة عىل املسلخ البلدي03
عىل الساعة 
11h صباحا

الوحدة: الدينار
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كلمة:

الشيء بالشيء 
يذكر

بعد  بالديون  مثقلة  انها  االنقليزية  الحكومة  يف سنة 1920 رأت 
الحرب. ففكرت يف تخفيض امليزانية فلجأت إىل ميزانية الرتبية والتعليم 
لتنقصها شيئا ما. فقوبلت مبعارضة شديدة من جميع املفكرين من كل 
طبقة ورفعوا شعار »اقتصدوا يف كل يشء ومن كل يشء اال من مالية 
واستعداده  واثره  بالتعليم  االنقليزي  الشعب  ثقة  يبني  التعليم وهذا 
لتقديم اية تضحية يف سبيله وهنا نسأل: ما النتيجة التي حصلت عليها 

تلك األّمة يف تعميم التعليم؟
وبعده  التعليم  تعميم  قبل  املجرمني  عدد  إىل  واحدة  نظرة  ان 
أكّد بوضوح وتبنّي أثر التعليم وبعده يف الشعوب والنفوس، يف الفرد 
واملجتمع وتدل عىل صدى كلمة »فكتور هيڤو«: من فتح مدرسة فقد 
أغلق سجنا فال سبيل لرقّي أّمة اال بالعلم وملا هزم »نابليون« بروسيا يف 
موقعة »فينا« هزمية كبرية ومل يرفع االمة اال مدارس التعليم وأذكر ما 
قاله »بسامرك« بعد الحرب السبعينية لقد غلبنا جارتنا مبعلّم املدرسة.
* عزالدين بن عامر
مدير مدرسة متقاعد
حامم الشط

* ناجح مبارك    

الجهات  الفالحني يف  مهّم من  يعيشها عدد  والرتقب  الخوف  حالة من 
الداخلية حول مدى توفر األسمدة بالقدر الكايف والسعر املدعم خاصة 
وجودة  االنتاج  لوفرة  الرضورية  االسمدة  ألنواع  الدولة  دعم  نسبة  أن 

املنتوج ،وزير الفالحة والصيد البحري الياس حمزة أكد 
أن األسمدة ستكون متوفرة بالقدر الكايف سواء تعلق 

االمر بثاين االمونيوم أو األمونيرت.
املجمع الكيميايئ التونيس سارع بعد ترصيحات الوزير 
للقطاع  املوّجهة  األسمدة  كافة  توفّر  عىل  بالتأكيد 
انطالق  من  ميّكن  مبا  الكافية  بالكميات  الفالحي 
املجمع،  ودعا  الظروف.  أحسن  يف  الفالحي  املوسم 
لهم  املرّخص  واألشخاص  املؤسسات  كافة  له  بالغ  يف 
بالنسبة  بقابس،  املجمع  وحدات  من  بالتزّود  لإلرساع 
الزراعي  واألمونيرت  )داب(  األمونيا  فسفاط  ثاين  إىل 
)أنا(، ومبعمل املظيلة بقفصة بالنسبة إىل ثاليث فسفاط 
الرفيع، )ت س ب(، علام أّن وحدات املجمع مفتوحة 

للغرض كامل أيام األسبوع..

قلق متواصل 
أكد االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري تسجيل 
نقص فادح لألسمدة يف األسواق خاصة يف مادة ثاليث 
فسفاط األمونيا )داب(. وإن نقص هذه املواد األولية 
املحاصيل  عىل  يؤثر  سوف  االسمدة  من  والرضورية 
املبارش  التهديد  وميثل  جودتها  عىل  وكذلك  الزراعية 
الحّد  إىل  الدعوة  مع  بالتوازي  الوطني  الغذايئ  لالمن 

الروسية  الحرب  االقتصادية وتواصل  االزمة  الحبوب يف ظل  توريد  من 
األوكرانية وتأثرياتها عل نسق تزويد العامل بالحبوب. نور الدين بن عياد 
إن  لـ»الشعب«  قال  البحري  والصيد  للفالحة  التونيس  االتحاد  رئيس 

املسألة أعمق من نقص املواد االولية واألسمدة الرضورية ملوسم فالحي 
طبيعي الن القضايا الخاصة بالفالحة، انتاجا وتصديرا وتخزينا ودعا بن 
عياد رئيسة الحكومة نجالء بودن اىل عقد مجلس وزاري مضيق حول 
القطاع وتأمني مستلزمات موسم سياحي ناجح والن عدم توفر االسمدة 

جعل عدد من الفالحني يعزفون عن اقتناء البذور املمتازة.

دعوة الى مجلس وزاري 
ولهذه  دعا  البحري  والصيد  الفالحني  اتحاد  رئيس 
الفالحة  وزارة  مع  التعامل  تعليق  العالقة  االشكاالت 
دعوه  ندوات  يحرض  مل  الذي  حمزة  الياس  والوزير 
وآفاقه  البحري  الصيد  واقع  حول  ندوة  واخرها  اليها 
العالقة  يعقد  أن  األسمدة  يف  النقص  هذا  شأن  ومن 
بني سلطة اإلرشاف واملنظمة الفالحية يف ظرف تحتاج 
فيه الفالحة التونسية اىل حوار وطني تشاريك إلنقاذها 
من أزمتها املستفحلة وهي ليست وليدة هذه األشهر 

األخرية.
الخبري يف السياسات الفالحية ورئيس جمعية الزيتونة 
أن شهر سبتمرب  للشعب  أكد  الزياين  بصفاقس فوزي 
الكيميايئ  املجمع  من  باألسمدة  التزود  شهر  هو 
الرتبة  وتطعيم  استغاللها  شهر  هو  أكتوبر  شهر  وان 
ونقص  مارس  شهر  موىف  حتى  وذلك  بها  والغراسات 
الشهر  هذا  آخر  خالل  توفرها  وعدم  االسمدة  هذه 

سيؤثر عىل املحاصيل.

ثقة في تجاوز اإلشكال 
ويثق الخبري الفالحي ونقيب الفالحني السابق يف عمل 
الوزارة واملجمع الكيمياوي عىل تجاوز األزمة الطارئة وتوفري املستلزمات 

من األسمدة وغريها وأبدى مخاوف الفالحني من االحتكار.

رغم تطمينات المجمع الكيمياوي:

من يبدد مخاوف الفالحني وملاذا تغيّب الوزير؟

لتغطية نقص مادة الزيت املدعم اختارت مصالح وزارة التجارة وتنمية 
الصادرات العمل بالتقسيط غري املريح وهو امر ال يريح التجار وموزعي 
من  التونسيني  حاجيات  كانت  وان  والتفصيل  بالجملة  النبايت  الزيت 
الزيت النبايت املدعم تتجاوز الـ 200 ألف طن توفر منها الدولة حوايل 
الكربى  تونس  بجهات  التحويلية  املصانع  يف  للتعليب  طن  ألف   130
وصفاقس والجهات االخرى ومثة مصانع اغلقت ابوابها لعدم توفر املادة 

االولية من الزيت املدعم.
املهنيون يف الغرفة الوطنية لتعليب الزيوت وعن طريق رئيسها املختار 
التام  الفقدان  تحميلهم مسؤولية  من  استغرابهم  عن  عربوا  عاشور  بن 
ملادة الزيت النبايت املدعم منذ شهر واالضطراب املتواصل للسنة الثانية 

عىل التوايل.
للمشاكل  الرئييس  السبب  ان  للغرفة  بيان  اوضح يف  بن عاشور  املختار 
التي يتخبط فيها القطاع يعود إىل تخيل الطرف الحكومي عن واجباته يف 
توفري املادة وغياب الجدية يف التعاطي مع الوضع الخطري الذي تعيشه 

املنظومة وعدم الترشيك الفعيل للطرف املهني.

مصانع عىل باب اإلفالس
إن غياب بلورة تصور اسرتاتيجي، عاجل كام أوضح إلنقاذ املنظومة أدى 
إىل إفالس واختالل التوازن املايل لكل وحدات التعليب الصناعي للزيت 
مواطن  عىل  والحفاظ  العامل  خالص  لتوفري  جمة  وصعوبات  املدعم 

الشغل.
يدعو املهنيون إىل رضورة التعجيل بالحلول الكفيلة بإعادة نسق اإلنتاج 
إىل ما كان عليه من أجل اإليفاء بالتعهدات املالية للمؤسسات وخالص 
االجتامعي  للضامن  الوطني  والصندوق  البنوك  لدى  املرتاكمة  الديون 

ورشكتي الكهرباء واملياه...

املحافظة عىل مواطن الشغل
ذكر أعضاء الغرفة بأن املواطن التونيس )خاصة من ينتمون إىل الطبقة 
الضعيفة واملتوسطة( هو املترضر األول والرئييس من عدم انتظام تزويد 
السوق بهذه املادة األساسية يف حياته منذ سنوات، وهو مل يعد قادرا عىل 

إيجاد حاجياته من الزيت املدعم يف جهات كثرية من البالد.
وتبعا لذلك وأمام عدم قدرة املؤسسات عىل تواصل تحمل هذا النزيف، 
السلط  املدعم   الزيت  لتعليب  الوطنية  الغرفة  يف  املهنيون  طالب 
املتدخلة يف املنظومة برضورة التعجيل بإيجاد الحلول الرضورية لضامن 
لضامن  التونسيني  ماليني  حياة  يف  األساسية  املادة  بهذه  السوق  تزويد 

دميومة املؤسسات والحفاظ عىل مواطن الشغل القامئة.

نقص مادة الزيت املدّعم دعت البعض اىل االحتكار واملضاربة وهذا ما 
دعا مصالح املراقبة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات اىل التحرك، وقد تّم 
حجز 13 الف لرت من الزيت النبايت املدعم يف الفرتة الفاصلة بني 23 أوت 
و20 سبتمرب الجاري، هذا مع ارتفاع منتظر ألسعار زيت الزيتون ونقص 

الكمية للسنة القادمة.
* ناجح مبارك 

بعد ضخ 6 آالف طن من الزيت النباتي

الطرف الحكومي تخلى عن دوره يف تزويد السوق
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الحدث

* لجان التحكيم
الكربى  التحكيم  لجان  رؤساء  عن  اإلعالن  تّم 
للدورة 33 أليام قرطاج السينامئية، وهي مسابقة 
األفالم الروائية الطويلة والقصرية واألفالم الوثائقية 
الطويلة والقصرية، حيث سيرتأس املخرج السيناميئ 
واملنتج ومدير التصوير املغريب محمد عبد الرحامن 
والقصرية،  الطويلة  الروائية  األفالم  مسابقة  تازي 
والقصرية  الطويلة  الوثائقية  األفالم  مسابقة  أما 
امللغاشية  واملنتجة  املخرجة  لجنتها  فسترتأس 
)مدغشقر( ماري كليمونس آندريامنتا بايس، ومن 
فيلام   12 التانيت  يتنافس عىل جوائز  أن  املنتظر 
فيلام  و12  قصريا  روائيا  فيلام  و12  طويال  روائيا 

وثائقيا طويال و 8 أفالم وثائقية قصرية.
* نسخة أوىل من أسبوع الّنقاد

قرطاج  أيام  ستكرم  الّنقاد  أسبوع  خالل  من 
الثالثة والثالثني، املخرجني  السينامئية، يف نسختها 
التي  الجديدة  الّنافذة  هذه  خالل  من  الشباب 
تضاف إىل فعاليات أيام قرطاج السينامئية، وسيتّم 
الرسمية،  املسابقة  من  الجديد  القسم  هذا  فتح 
لكافة  والثانية،  األوىل  الروائية  لألعامل  املخصص 
أفالم   7 من  برنامج  مع  العامل،  يف  األفالم  صانعي 
مختلفة،  فنية  حساسيات  ذات  أفالم  روائية؛ 
جميع  من  وأصلية  معارصة  سينامئية  إبداعات 

القارات.
السينامئية  قرطاج  أيام  تظاهرة  تواصل  كام 
مدارس  طلبة  أفالم  إنتاجات  دعم  عىل  اشتغالها 
السينام يف تونس والعامل العريب وإفريقيا من خالل 
قسم »قرطاج السينام الواعدة«، حيث يقرتح هذا 
والفنيني  األفالم  صانعي  لتحفيز  مسابقة  القسم 
وإبداعاتهم  رؤيتهم  إىل  االنتباه  ولفت  املبتدئني 
ملدارس  فيلام   12 برمجة  متت  وقد  وإمكانياتهم، 

السينام.
* أقسام ومحاور

عديدة هي أقسام مهرجان أيام قرطاج السينامئية، 

دولياً  الذي سيقدم 12 فيلامً  العامل«  منها »سينام 
السينام  و»آفاق  سابقا،  معروض  وغري  حديثاً 
بإنتاجات  ثريا  برنامجا  ستقدم  الذي  التونسية« 
سينامئية تونسية حديثة بني أفالم روائية ووثائقية، 
طويلة وقصرية. و»أيام قرطاج السينامئية لألطفال« 
لألطفال،  مخصص  بربنامج  جديد  قسم  وهو 
ستخصص ضمنه خمُس حصص صباحية من برمجة 
الدولية  األفالم  لعروض  السينامئية  قرطاج  أيام 
الحديثة مصحوبة بنقاشات حول األفالم املعروضة، 
بني  النقدية  والروح  السينام  حب  ترسيخ  بهدف 
بالسجون«  السينامئية  قرطاج  و»أيام  الصغار. 
حيث سيتم عرض مجموعة مختارة من األفالم، مبا 
الرسمية، عىل  املسابقة  املوجودة يف  تلك  يف ذلك 
أو  سجناء داخل سجنني كبريين بحضور مخرجني 
ممثلني. و»أفالم يف املدن« وهو أيضا قسم محدث 
بربنامج مخصص لألطفال، و»سينام الشارع« حيث 
يف  الطلق  الهواء  يف  سينامئية  أعامل  عرض  سيتم 
بورقيبة،  الحبيب  شارع  العاصمة،  تونس  قلب 
وبرنامج هذه النسخة مخصص ألساطري كرة القدم 

احتفاال بكأس العامل لكرة القدم.

السينام  فستكون  »الفوكيس«  قسم  يف  أما 
الفلسطينية واإلسبانية محور هذا القسم وسيتابع 
يف  عرضها  يسبق  مل  مختارة  مجموعة  الجمهور 
القدمية  السينامئية  اإلنتاجات  من  املهرجان 
والحديثة، سواء صّورها صناع أفالم فلسطينيون أو 
صورت يف فلسطني، تليها نقاشات ومعارض للصور 
التي  األفالم  من  مختارة  ومجموعة  الفوتوغرافية. 
أنتجتها صانعات أفالم إسبانيات والتي تعرض ألول 
االعتبار  إعادة  ووثائقية، قصد  روائية  وأفالم  مرة، 

للرائدات واكتشاف صانعات األفالم الناشئات.
أما قسم »رؤى« فسيتوزع عىل ثالثة محاور رئيسية 
فيليني«  فيديريكو  بعيون  »العامل  بعنوان  أولها 
تعرض فيه مجموعة مختارة من 8 أفالم مبا يف ذلك 
4 أفالم متثل وبامتياز سينام فيليني و4 أفالم تدور 
صور  معرض  وحديثة،  كالسيكية  أفالم  فنه.  حول 
تفرد وحداثة  الضوء عىل  لتسليط  ودروس سينام 
أحد أشهر صانعي األفالم يف منطقة البحر األبيض 

املتوسط وتأثريه الكبري عىل السينام املعارصة.
األفالم من  بعنوان »نظرة صانعات  الثاين  واملحور 
 8 فيه  تقّدم  الهجرة«  حول  والشامل  الجنوب 

األبيض  البحر  وجنوب  شامل  من  أفالم  صانعات 
املتوسط يعرضن أفالًما عن قضية الهجرة واملنفى 
والالجئني وتكون هذه العروض مصحوبة بنقاشات.
أما املحور الثالث فهو بعنوان »إنتاج أفالم قصرية 
مقتبسة من قصة قصرية لكاتب أو كاتبة تونسية« 
تشجيعا عىل اختيار االقتباس األديب كمصدر إلهام 
أربعة  لسيناريوهات جديدة، وهو محور سيقّدم 
املخزون  من  أقصوصة  من  مقتبسة  قصرية  أفالم 

األديب التونيس الكالسييك أو املعارص.
* الّراحل هشام رستم يفتتح الدورة

يف  الثقافة  تنمية  يف  ملساهمته  وعرفانا  تقديراً 
قرطاج  أيام  ستكرّم  والعريب،  اإلفريقي  العاملني 
-1947( رستم  هشام  الراحل  النجم  السينامئية 
2022( الذي ارتبط اسمه بربيع السينام التونسية 
إقامة  بعد  باريس  من  عاد  عندما  الثامنينات  يف 
امتدت من بداية سبعينات القرن املايض ليشارك 
يف فيلم النوري بوزيد »صفايح ذهب« ومنذ هذا 
التونسية  السينام  مع  رستم  رحلة  بدأت  الرشيط 
واملسلسالت التلفزيونية واألعامل املرسحية، وكان 
من أكرث املمثلني حضورا يف السينام التونسية حيث 
شارك يف مجنون ليىل وزفاف القمر وطفل الشمس 
التالتيل،  القصور ملفيدة  الوحييش، صمت  للطيب 
بن  ملحمود  الرمان  قوايل  الزرن،  ملحمد  السيدة 
محمود، صندوق عجب وزهرة حلب لرضا الباهي، 
نغم الناعورة لعبد اللطيف بن عامر، التلفزة جاية 
ملنصف ذويب، الرساب األخري لنضال شطا، همس 
األعامل  عرشات  جانب  إىل  خمري،  لنارص  الرمال 

التلفزيونية واملرسحية الخالدة.
يف  السينامئية  قرطاج  أليام   33 الدورة  وستقوم 
حفل االفتتاح يوم 29 أكتوبر القادم بعرض رشيط 
وذلك  رستم  للراحل هشام  الفنية  املسرية  يلّخص 
بحضور عائلته وعدد من املخرجني والتقنيني الذين 
عملوا معه، كام سيعرض املهرجان فيلمني من أبرز 

أفالمه.

* إعداد: ناجي الخشناوي
تنعقد الدورة 33 أليام قرطاج السينامئية يف الفرتة املمتدة من 29 أكتوبر املقبل لتتواصل إىل غاية 
5 نوفمرب، وهذه التظاهرة السينامئية الدولية دأبت منذ نصف قرن عىل االلتزام والعمل عىل خدمة 
السينام اإلفريقية والعربية واآلسيوية واألمريكية الالتينية، منفتحة عىل اإلنتاج السيناميئ العاملي، 
وإىل جانب األقسام القارة التي يقّدمها املهرجان، استحدثت الهيئة املديرة الجديدة أقساًما ومحاوَر 
لعل أبرزها الحدث العاملي الذي يفرض نفسه وهو فعاليات كأس العامل لكرة القدم. ومن املنتظر 
أيضا أن تكرّم الدورة 33 أليام قرطاج السينامئية املخرج املغريب عبد الرحامن التازي واملخرج املرصي 
داوود عبد السيد واملخرجة الجزائرية الراحلة ميينة شويخ واملخرجة التونسية الراحلة كلثوم برناز، أما 
املمثل التونيس الّراحل هشام رستم فسيكون تكرميه بشكل خاص باعتباره مّثل ذاكرة خصبة أليام 

قرطاج السينامئية، إدارة ومشاركة وتتويجا ومتابعة.
مديرة الدورة الجديدة هي املخرجة السينامئية سنية الشامخي، وهي أستاذة محارضة باملدرسة 
العليا للسمعي البرصي والسينام بقمرت )جامعة قرطاج(، حاصلة عىل الدكتورا يف السينام والسمعي 
البرصي والتلفزيون من جامعة باريس بانتيون- الرسبون، وعىل الشهادة يف تصميم الصورة واالخراج 
مناصب  والفني، شغلت  الثقايف  املشهد  ناشطة يف  وباحثة،  وكاتبة  السيناريو، وهي مخرجة  وكتابة 
عّدة منها: املديرة العامة للمركز الوطني للسينام والصورة، رئيسة جمعية مخرجي األفالم التونسية، 
مديرة املهرجان الوطني للسينام ورئيس مساعد بالنقابة املستقلة للمخرجني املنتجني وباتحاد الفنانني 
التونسيني، وهي أيضا كاتبة ومؤلفة ألربعة أعامل وحصلت عىل عديد الجوائز األدبية عىل املستوى 
الوطني والقاري منها جائزة مركز البحوث والدراسات حول املرأة )كريديف( سنة 2003، جائزة زبيدة 
بشري لإلبداع النسوي 2008، جائزة الكومار للعمل الروايئ األول 2009، والجائزة الرشفية ملسابقة نوما 
للنرش يف إفريقيا 2009. وهي عضو يف برملان الكاتبات الناطقات بالفرنسية. وللمخرجة السينامئية 

من  أكرث  الشامخي  سنية 
عمل سيناميئ منها الوثائقي 
»فن املزود« والفيلم الروايئ 

الطويل »عزيز روحو«.
املخرج  سيكون  حني  يف 
إبراهيم  السيناميئ  واملنتج 
للدورة  فنيا  مديرا  لطيف 
33 أليام قرطاج السينامئية، 
املاجستري  عىل  حاصل  وهو 
واالتصال  التواصل  علوم  يف 
باريس،  السوربون  يف 

 )ARFT( التونسيني  املخرجني  جمعية  رئيس  مسؤوليات:  عدة  تقلد  الجمعيايت.  املجال  يف  وناشط 
لالستثناء  العاملية  املنظمة  يف  ناشط  عضو  وهو   ،)SAPA( اإلشهار  لوكاالت  الوطنية  النقابة  ورئيس 
الثقايف. شغل منصب مدير عام أليام قرطاج السينامئية يف 2015 و2016، وتوىل اإلدارة الفنية للمهرجان 
يف 2020، وحاصل عىل الجائزة الوطنية األوىل للسينام يف 2010 وعىل وسام االستحقاق الثقايف يف 2016، 

فارس األدب والفنون يف 2016.
ويتكّون الفريق الذي سيرشف عىل فعاليات هذه الدورة من الطاهر بن غذيفة املنسق الفّني وسمري 
قسم  مستشار  املاجري  وسفيان  االحتفاليات  منسقة  قاريش  وأنس  التنفيذي  املندوب  يحي  بالحاج 
االتصاالت وأميمة املديني منسقة قسم االتصاالت ويرس الحزقي مديرة املكتب الصحفي ويرس الصايف 

منسقة املكتب الصحفي.

هشام رستم يف االفتتاح وأساطري كرة القدم يف املوعد

سنية الشامخي ابراهيم اللطيف
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للوفاء والذكرى

الله أكرب، الله أكرب، الله أكرب
تونس  ابنة  نودّع  دامعة وقلب خاشع  بعني 
للشغل   التونيس  العام  االتحاد  وابنة  البارة 
والنقابية  الفاضلة  املربية  بن فضيلة  فاطمة 

الواعية والشاعرة املبدعة.

الله أكرب، الله أكرب، الله أكرب
فاطمة بن فضيلة الكالم عنك مقلق ومربك 
الخبيث  وموحش وأنت يف رصاع مع املرض 
والحديث  تأبينك  جأش.  ورباطة  بشجاعة 
عنك صعب »هل أتحدث عن فاطمة املربية 
الخط  يف  السياسية  والناشطة  النقابية  أم 
فاطمة  عن  أتحدث  أم  الدميقراطي  الوطني 
التكوين  قسم  يف  ومسريتها  العاملة  املرأة 
واألنشطة الثقافية وهي من مؤسيس مهرجان 

الشعراء النقابيني واملهرجان الثقايف لإلبداع.

فْقُدك موِجع أخَتنا فاطمة:
الثانوي  للتعليم  الرتبوية  األرسُة  فَقدتْك 
وكنِت واحدة من أبنائها الربرة، أعطيت مهنة 
التعليم أزهى سنوات حياتك. بكامل اللوعة 
عىل  أجيال  مربية  نودّع  واألىس  والحزن 
امتداد 33 سنة يف التدريس متيزت بعطائها 
واجتهادها وحبّها ملهنتها فأضفت عليها من 

روحها املبدعة والخالّقة الكثري.
فقدك االتحاد العام التونيس للشغل مناضلًة 
العّمل والوطن،  غيورة وفيّة ملتزمة بقضايا 
مكتب  بعضوية  النقابية  املسؤولية  تحّملِت 
باملروج  الثانوي  للتعليم  األساسية  النقابة 
هياكلك  لقرارات  لالنضباط  مثاال  فكنِت 

النقابية القطاعية والجهوية والوطنية معتزّة 
يف  وثابتة  الشغيلة  املنظمة  إىل  بانتمئك 
الدفاع عن مبادئها وقيمها. وساهمت  بنجاح 
إثراء  ويف  النقابيني  من  أجيال  تكوين  يف 
التظاهرات  معظم  بهندسة  الثقايف  املشهد 
العام  االتحاد  أنجزها  التي  واملهرجانات 
النقايب  التكوين  أن  إلميانك  للشغل  التونيس 
النضال  وأّن  امليداين  النقايب  للنضال  دعامة 
بها  يتسلّح  رضورية  إضافة  الراقي  الثقايف 
العدالة  أجل  من  نضالهم  يف  النقابيون 
جعلِت  لقد  اإلنسانية،  القيم  ونرش  والتقّدم 
ودربة  والتغيري  للتعبري  أداة  الثقافة  من 
وكرامته  اإلنسان  املواطنة وحقوق  قيم  عىل 

وعرّبت عن ذلك يف قصيدتك فقلِت:   
»نقابيٌة وأعرتُف

أنا يا سيَد املعنى
عىل هذا املدى أقُف 

وتونس يف الهوى أميل 
ويف بستانها الشغُف...«. 

الله أكرب، الله أكرب، الله أكرب
األقايص وهي  فاطمة شاعرة  أقول عن  ماذا 
الرسد... وسحر  اللفظ  وفتنة  اللغة  دهشة 

واملكاشفة وهي تصارع املرض بالقصيدة.
لقد كانت دواوين شعرك ورواياتك وترجمتك 
من  شكال  النقابية،  املكتبة  بها  أثريت  التي 
الروح  أوجاع  األوجاع:  لكّل  املقاومة  أشكال 
فكانت  الوطن...  وأوجاع  الجسد  وأوجاع 
الوطنية  القضايا  عن  تعبريا  اإلبداعية  أثارها 
تغنذيت  التي  أنت  واإلنسانية.  والقومية 
شكري  الشهيد  يف  شعرك  ومازال  بالشهداء 

ويزلزل  يدّوي  بلعيد 
لقاءه  تنشدين  وكأنّك 
هو،  حيث  وستلتقينه 

حني قلت:
»توّحشت بوِسْة خالِْك

توّحشْت َوقْْفِتْك
يا صيْد وْسْط رْجالِْك

نوْر َضْحْكِتْك
يف ها الظاّلْم الحالِْك
توّحشْت تونْس بيّْة

حاِدفْتْها بالشوْق
َخْزرِْت ليّا

ْو َهزّْت عينيها لْفوْق
باْن ْخيالِْك

توّحْشْت بوِسْة خالْك
توّحشْت وقْفِتْك

يا قَلْْب ِوْسِط رْجالِْك«.
الذين  ككّل  باكرا  غادرِت 
وأنت  الرحيل  يتعّجلون 

يف أوج العطاء. 
أختنا  فراقُك  موِجع 

فاطمة.
الحب  شاعرَة  »وداعا 
القصائد  حّملَة  واألقايص 

بصدر واحد« تونُس واالتحاد وأهلُك ورفاقُك 
اإلنسانة  كنِت  بحرقة...  يبكونك  وأحبابُك 
واملُحبّة  واملتسامحة  واملتضامنة  املتعاونة 
واملتعالية عىل الصغائر حبيبة الكل وصديقة 

الجميع.
الفردوس  واجعل  وارحمها  لها  أغفر  اللهم 

األعىل مأواها.
جميل  ورفاقها  وذويها  أهلها  أرزق  اللهم 

الصرب والسلوان.
ولذكراك  السكينة  الغالية  فاطمة  لروحك 

الخلود ستظلني دامئا معنا وفينا.
إنّا للّه وإنّا إليه راجعون.

تأبني الشاعرة الفقيدة فاطمة بن فضيلة من طرف األخ سمري الشفي

الله أكرب الله أكرب الله أكرب
ما كنت أحسبني يا فاطمة أقف اليوم هذا املوقف الذي ال 
أحسد عليه ألقوم بتأبينك وأنا الذي عرفتك يف فضاءات دور 
وااملنتديات  واألنشطة  والشعرية  األدبية  وامللتقيات  الثقافة 

الفكرية التي كنت فيها نجمتها املضيئة..
ما کنت أحسبني اقف اليوم هذ املوقف لتأمني حرة من حرارة 
تونس وشاعرة عربية مديدة القامة طويلة الذراع.. ولكن ماذا 

نفعل أمام قضاء الله وقدره..!
الله أكرب الله أکرب الله أكرب

آمنت فاطمة بن فضيلة مند دراستها بقضايا التحرر وبالكلمة 
الحرة فهي خريجة معهد الصحافة وعلوم اإلخبار.. وتفرغت 
لتدريسها  مولیر  لغة  فاختارت  الفرنسية  اللغة  لتدريس 
للناشئة.. وتفتح وعيها وانخرطت يف املنظمة الشغيلة االتحاد 

العام التونيس للشغل ملواصلة مشوار النضال.
الله أكرب الله أکرب الله أكرب

تصوغ  متوهجة  شاعرة  الجديدة  األلفية  بداية  يف  ظهرت 
جمال،  الرخيم  بصوتها  عليها  وتضفي  وجدانها  يف  الكلمت 

فاحتلت برسعة يف املشهد الشعري مكانة كبرية حتى أن هناك 
ودرست  وکتبت  سافرت  كبرية...  ولدت  تجربة  إنها  قال:  من 

ونرشت وخاضت تجارب ثقافية وأدبية متنوعة وزاخرة...
والدة  نرشها  التي  الكتب  وكانت  حياة  لديها  الكتابة  كانت 
لذلك  وحنانها..  بحبها  وتحيطهم  أبناءها  ترعی  كأم  متكررة.. 

وصل صوتها الصادق التي كانت ترضع به شعرها...
الله أكرب الله أكرب الله أكرب

أثرا سيبقى  يا فاطمة ألنك تركت  ما أنت مغادرته إال جسم 
فانت  فاطمة  يا  راحلة  انت  وما  واألجيال..  األزمان  مر  عىل 
ساكنة يف قلوب من أحبوك.. فاطمة بن فضيلة یا مزارع السكر 
يف  نامي  تنتهي..  ال  التي  والقصائد  والجمل  الحب  وشاعرة 
هدوء، فلك رصيد كبري من الحب يف قلوب الناس.. رحمك الله 
رحمة واسعة ورزق أهلك والساحة الثقافية التونسية والعربية 

الصرب والسلوان.
إنا لله وإنا إليه الله راجعون.

* املدير العام )نيابة عن وزيرة الشؤون الثقافية(

حممد اهلادي اجلويني يؤبن الشاعرة فاطمة بن فضيلة
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ترحب  الشعب  جريدة  الذيبي  سامي  الشاعر   *
بكم...

- مرحبا بكّل نفس نضايل تقّدمي وحر يحمل سالح 
لبناء  والهادفة  الوطنية  والثقافة  الصادقة  الكلمة 

إنسان قادر عىل بناء الوطن.
كفوف  عىل  يجلس  مل  متمرد  جيل  من  أنت   *
كانت  .كيف  النسق  داخل  يكن  ومل  املؤّسسات 

رحلة البدايات؟
لثنائية  األكرب  الدور  يكون  دامئا  البدايات  يف   -
ال  زمن  يف  الكتابة  مجازفة  والصدفة،  املجازفة 
قيمة  أي  يحمل  ال  حاكم  نظام  بالكتابة،  يعرتف 
املجازفة  الدعائية،  الكليشيهات  تلك  غري  للكتّاب 
واحد،  آن  يف  والصائب  الصعب  االختيار  إذن هي 
بعبارة  السلطة«  »مثقفي  من  تكون  ال  أن  وهو 
إدوارد سعيد، وأن تختار يسارها »لتتكلّم من أجل 

الذين ال يستطيعون ذلك« بعبارة ألبري كامو.
أول  منذ  البدايات  قصائد  طّورنا  أننا  ننكر  ال 
مشاركة يف مسابقة شعرية سنة 1995، من خالل 
هاجسنا  وكان  الشعرية،  وامللتقيات  املهرجانات 
خالل  من  أوال  الرداءة،  تكريس  نحارب  أن  حينها 
السلطة  تحبّذها  ال  ملناخات  مخاتل  شعري  نّص 
لواقع  حقيقية  تعبرية  النّص  وجعل  الحرية،  كقيم 
الشعب التونيس، الواقع الحقيقّي الذي تخاف منه 
وتسليط  ظهوره  السلطة  وتخىش  اإلعالم  وسائل 

الضوء عليه.

* أنت من جيل أدرك أن القصيدة تكتب من خالل 
من  تكتب  القصيدة  يجعل  مام  والتفاصيل  األيام 

اللحم؟
األشكال  عىل  الكتابة  مراحل  يف  تدربنا  لقد   -
الشعرية وانتهينا إىل أنه ال يوجد شكل شعري وأن 
األشكال،  عن  بعيدا  اإلبداع  مكمن  هي  الحقيقة 
لذلك ونحن نخوض غامر التجربة كانت القصيدة 
ال  الذي  نقول  خالله  من  الذي  الوحيد  السالح 
تسمح السلطة بقوله، وبالتّايل تصبح القصيدة سرية 
للحقول  ومطرا  إطفاءها،  يريدون  التي  للمصابيح 
إىل  السفن  تدفع  ورياحا  وأدها،  يف  يرغبون  التي 
الشاطئ، هكذا ازدادت املهّمة قسوة أثناء العرشية 
يف  طالبا  كنت  حيث  الجمر  سنوات  من  األخرية 
يف  والنضايل  النقايب  الوعي  لدينا  وتعمَق  الجامعة 
صفوف اتحاد الطلبة، وكانت مهّمة »املثقف« التي 
تأرسنا أكرث صعوبة، ولكنها مل تنقص من قيمة النّص 
املبارشتية  عىل  بالكتابة  االنتصار  وحاولنا  الشعري 
مهّمة  ليست  أنها  باعتبار  الّشعر  يف  والخطابيّة 
الشعر بالقدر الذي تكون فيه القصيدة أكرث عمقا 

من أجل مزيد النفاذ إىل القلوب والعقول.

* ملدّونتك مسار يّتجه إىل التنظري. هل من توضيح؟
- أعرتف أن ُمهّمة الّشاعر هي اآلن قريبة جّدا من 
مهّمة الفيلسوف سابًقا، من حيث تطّور القصيدة 
العربية منذ خروجها عن جدران األغراض الشعرية، 
ما  التفكري،  َر  تحرَّ وبالتايل  الكتابة  تحّررت مجاالت 
ظهر جليًّا يف الحركة الشعرية الحديثة، هذا الخروج 
عىل  وبالتايل  حريّة  أكرث  الكتابة  فضاء  الذي جعل 
وحكمة  الشاعر  بعني  واقعه  يف  يبحث  أن  الشاعر 
الفيلسوف. والحقيقة أنني ال أتجه إىل التنظري عن 
قصد، بل أحاول صياغة تجربتي وأفكاري يف شعري 
مالمسته  أروم  الذي  مرشوعي  هاجس  يدفعني 

ذات حلم.
إىل  للوصول  مختلف  طريق  عن  تبحث  كأنك   *

قصيدة ما .فهل وجدت القصيدة؟

انتهاء  القصيدة هذا يعني  - أن تقّر بأنك وجدت 
حالة  القصيدة  للشاعر،  وانتهاء  وجفافِه  املَعني 
الجسد  ينتهي  الوصل  تّم  إذا  املتصوفة  كحاالت 
ميكن  بالتايل  وتنتهي.  الروح  وتذبل  ويضمحّل، 
كل  يف  لقاءه  النفس  ترجو  حلام  القصيدة  اعتبار 

قصيدة جديدة.
»األب  قتل  هاجسه  جيل  إىل  تنتمي  أنت   *

الشعري« وأنت أحدهم، هل من توضيح؟
- بالفعل كنت قد تحدثت بهذا املوضوع يف إحدى 
باملثقفني، وكانت  املهتمة  العربية  التلفزية  الربامج 
أن يؤسس وجوده  يريد  أن كل نص جديد  فكريت 
هو بالتأكيد امتداد ألصوات سابقة، ولكن إذا ظلت 
فستصبح  الشاعر  خيال  يف  مقيمة  األصوات  هذه 
مرشوع  أجل  ومن  الشعرية،  الحالة  يقيّد  سجنا 
التأسيس يجب قتل اآلباء انتصارا للذات التي متثل 
عقيام  قتال  ليس  وإمنا  اإلبداعيّة،  العملية  ماكينة 

غايته فقط التطاول وإمنا بغاية اإلضافة والتجاوز.

-فال  الّصمت  تبحث عن فضاء ال يحتمل  كأنّك   *
تراوغني- أريد جوابا يقنع القراءة؟

- يف االستكانة والّصمت ال يظّل غري املوات، لذلك 
يقاوم  يحمل مرشوعا  حّر  كاتب  مثّة  أنه  أعتقد  ال 

من أجله ويحتمل الّصمت، وإذا كان كذلك، كان 
النظام  جوقة  ضمن  ننخرط  أن  البداية  منذ  إذا 
ونرتكن إىل الّصمت والخوف واملوت، لذلك أعتقد 
ولذلك  الّصمت،  يحتمل  حّر  كاتب  يوجد  ال  أنه 
بالجامعة،  الطاليب  الّنضال  ما  مرحلة  يف  اخرتنا 
تونس،  كتاب  نقابة  تأسيس  منذ  النقايب  والنضال 
ومنذ أن تحملنا مسؤوليات نقابية صلب االتحاد 
العام التونيس للشغل، إلمياننا العميق أنه ال مجال 

للّصمت.

* لك مدّونة شعرية مختلفة حسب بعض النقاد 
والجامعيني التونسيني، كيف يقيم الشاعر سامي 

الذيبي الساحة الشعرية يف تونس؟
يهتمون  تونسيون  وجامعيون  نقاد  لدينا  ليس   -

باإلبداع التونيس، صحيح لدينا نّقاد كبار تفخر بهم 
تونس لكنهم منهمكون يف إبداعات الرشق العريب 
الحقيقة عقدة  تلد، وهي يف  ال  عاقر  تونس  وكأن 
إخصاء لألسف تجّذرت يف املشهد الثقايف والجامعي 
واالحتقار.  والتّعايل  والكراهية  بالحقد  وتغّذت 
اليوم،  التونيس  الشعري  املشهد  عن  مالحظتنا  أّما 
الّشعرية  حيث  من  التّجارب  بأهّم  يزخر  فإنه 
واالختالف ومن حيث العمق والتجديد، فقط نحن 
من  التنازل  إىل  نحتاج  والُكتاب«  الشعراء  »معرش 
تعالينا عىل بعضنا البعض والنظر بإنصات لتجاربنا 
وبالكثري من املحبّة، هنالك تجارب لو تُعطى حّقها 

ستعادل العاملية.

* كأنك تبحث عن نص قادم للحصول عىل وسام 
مع  رصيحا  كن  والجغرافيا...  التاريخ  خارج  من 

ذاتك؟
الخاص  تأسيس مرشوعي  الحقيقة، هاجيس هو   -
وتحويل بصمة اليد إىل نّص شعري، ولست مهتاّم 
خارج  من  وال  التاريخ  خارج  من  ال  باألوسمة 
الكتابة،  لحظة  لها  وجود  ال  فالجغرافيا  الجغرافيا، 
وإرسال  إنسانيته  يف  اإلنسان  مالمسة  نروم  نحن 

بعض الضوء إىل روحه.
* ما عالقتك بالرتجمة؟

اإلبداع  ينترش  بها  التي  التأشرية  الرّتجمة  أعترب   -
ترجمت  ومغايرة،  مختلفة  ثقافات  مع  ويتواصل 
وما  املختلفة،  بلغاتها  ونرشت  القصائد  بعض  يل 
ألنه  التونيس  األدب  يرتجم  من  إىل  نحتاج  زلنا 
كفيل باالنتشار ومعانقة القراء يف كّل أنحاء العامل. 
لذلك  الروح والوجدان  فالشعر حالة متامهية مع 
أعترب أن اللغة العربية وحدها القادرة عىل التعبري، 
وال أفكر إطالقا بالكتابة بلغة أخرى، ولكن من حق 

املرتجمني السفر بكتاباتنا إىل عوامل أخرى.

* هل تؤمن أن الشعر له ُمهمة أساسية هي تثوير 
العقول وتنويرها؟

- تثوير العقول وتنويرها من بني املهاّمت األساسية 
املحبة  نرش  قبيل  من  مبهاّمت  مرفوقة  للشعر، 
ليس  رصيحني  نكون  وحتى  والتسامح،  والجامل 
وتنويرها،  العقول  تثوير  القادر عىل  الشعر وحده 
اإلطار  وخاصة  اإلبداعات  من  مرتابطة  حلقة  هي 
جميع  سيستوعب  الذي  والثقايف  االجتامعي 
الحلقات الداعمة لبعضها البعض، ترتافد وتتامسك 
من أجل انتشال ما تبقى من إنسان فيها مل تخدشه 

ماكينة التوّحش وتسطيح العقول.
 

تحوالت  من  تعيشه  عام  اإلبداع  ينفصل  ال   *
سياسية واقتصادية واجتامعية وثقافية .فام سبب 
غياب وعزوف املبدعني واملثقفني عموما يف الشارع 

مع العاّمة؟
- اإلبداع فسيفساء لجميع نوافذ حياتنا، ولكن هذا 
ال يجعل املثقف مشغوال بالشارع والعامة، ليست 
املبدع  الشارع،  يف  التواجد  واملثقف  املبدع  مهمة 
التي  حياتهم  تفاصيل  كّل  يف  الناس  مع  بالرضورة 

هي حياته أيًضا.
الربامج  عن  واملبدع  املثقف  تغييب  يقع  رمّبا 
نيّة،  وسوء  قصد  عن  االنتشار  واسعة  التلفزية 
باإلضافة إىل تكريس وسائل اإلعالم لصورة مغشوشة 
عن املبدعني، صورة كاريكاتورية ساهمت األنظمة 
واألفالم،  املسلسالت  عرب  انتشارها  يف  السابقة 
املبدع  بني  الحقيقية  العرثة  الصورة هي  رمبا هذه 

والشارع، ولألسف ال تزال كامنة يف األذهان.

* ختاما كلمة حرة مع الشكر عىل هذه األريحية...
- نحن يتامى يف هذا الزمن، املبدع يتيم األب واألم 

والوطن.
األسئلة  هذه  عىل  الشعب  لجريدة  الشكر  كل 

امللغومة باملحبة والصدق والنضال.
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أرشف عىل النشاط الثقايف باملبيت الجامعي بحامم الشط منذ سنة 2003 إىل سنة 2008.

الليبية  البريق  رئيس تحرير موقع الشجرة اإللكرتوين. وعمل مراسال صحافيا من تونس لصحيفة 
سنة 2013. عمل مراسال يف عديد املجالت والصحف التونسية والعربية واإللكرتونية. عضو املوسوعة 
الكربى للشعراء العرب. كاتب عام النقابة األساسية للثقافة بنب عروس وكاتب عام مساعد للجامعة 

العاّمة للثقافة.

من إصداراته:
- »كأيّن أرّمم هذا الخلود«، دار إفريقية للنرش، تونس، ط1 2010 و ط2 2012. )كتاب شعري(

لسنة  الجامعية  الخدمات  ديوان  منشورات  طالبية«  »إبداعات  بعوان  باالشرتاك  شعري  كتاب   -
.2009

- كتاب شعري باالشرتاك بعوان »إبداعات« منشورات وزارة الرتبية والتكوين بتونس سنة 2003.
- من دروس يف الفشل، منشورات املتوّسط، إيطاليا، سنة 2022.

وله قيد النرش:
- االسترشاق والهيمنة، منشورات الجمل، بغداد-بريوت، 

- مسائل ثقافّية، دار مسكلياين للّنرش، تونس.
الشاعر سامي شاعر وفاعل نقايب يف مجال الثقافة التقت به جريدة الشعب. سألناه عن خصوصية 
قصيدته ومراحلها وعن املشهد الثقايف فكان هذا الحوار . جلسنا إليه... سألناه عن املسرية واملسار وعن 

مواقفه فكان هذا الحوار.

جيب قتل اآلباء انتصارا للذات التي متثل ماكينة العملية اإلبداعية 

 على الشاعر
 أن يبحث في 

واقعه بعين الشاعر 
وحكمة الفيلسوف
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ثقافة

ناجح مبارك    

نزل امس االربعاء بقاعات السينام وضمن توزيع »هكة للتوزيع« الفيلم 
التونيس الجديد »قدحة« للمخرج انيس لسود يف تجربة جديدة له يف 
االخراج بعد فيلمي »صابة فلوس« و»صباط العيد« بالتعاون مع رفيقة 
بطالت  إحدى  وهي  شعبان  بن  شامة  االنتاج  وادارة  الكتابة  يف  دربه 

الفيلم مع درصاف الورتتاين وانيسة لطفي.

أداء جيد للعروي وشيبوب 
ومن الجانب الرجايل نالحظ األداء الجيد للفنان جامل العروي يف دور 
معز زوج مليكة وأب أسامة )احمد زكرياء شيبوب( الذي مر بصعوبات 
صحية يكشف عنها الفيلم تباعا وهو الذي يحتاج اىل زرع الكىل وهو 
ما وفره له البطل »قدحة« دون علمه ويف املقابل يرست له عائلة معز 

املسكن وقبلها مصاريف إجراء العملية.
بني قدحة واسامة املريض وقرينه تنمو عالقة عضوية مبنية عن التساؤل 
مناسبة  من  أكرث  يف  لـ»قدحة«  اسامة  ويكرر  والحب  والعنف  والحرية 
واألم  »قدحة«  االبن  بني  الخالفية  العالقة  وتتواصل  انحبك«  »راين 
الذي  الحرية والغضب والسخط عىل زوجها،  بركان من  »بركانة« وهي 

تركها وذهب يف رحلة »حرقة« ال يعلم »قدحة« الذي يكرر السؤال عن 
مصري ابيه هل ابتلعه البحر أم خاض تجارب الحياة يف الرب ولعل غياب 

االب هو الذي أوصل األرسة إىل ما وصلت اليه.

سينما دون »فالش باك«
يقوم عمل الفنان انيس لسود االخراجي عىل االيحاء والبناء التصاعدي 
يف فيلم كتبه بطريقة حديثة ومعارصة ومل يشهد فيها اللجوء اىل »الفالش 
باك« رغم الحاجة اىل ذلك وعاش انيس كام ذكر خالل تقدميه للفيلم 

عدة مراحل »شد وجذب« مع رفيقة دربه شامة بن شعبان  يف الكتابة 
يف  البّناء  الرصاع  معامل  واتضحت  السيناريو،  اىل  الفكرة  من  السينامئية 
املشاهد املختلفة واملؤلفة للفيلم، وهذا ما تم التأكيد عليه يف لقاء مع 

اإلعالميني بعد العرض بفضاء قاعة املنار عليسة. 
قاعة سينام عليسة املنار تحتاج إىل إعداد تقني يليق باألفالم التونسية 
توقف  ما  وهذا  العرض  عىل  اثرت  بشاشتها  الصورة  ان  ذلك  الجديدة 
عنده الفنان البطل جامل العروي عند حوار فريق العمل مع اإلعالميني 
توفر  لعدم   ABC قاعة العرض من  قد حول وجهة  لسود  أنيس  وكان 
األموال  السؤال حول  يطرح  ما  بشاشتها، وهذا  الجيد  العرض  مقومات 
أين  الثقافية  الشؤون  وزارة  من  السينامئية  للقاعات  سنويا  املرصودة 

تذهب؟ وملاذا ال تصلح حال القاعات؟

مهرجانات عالمية في الطريق
انيس لسود أوضح أن الفيلم الذي حصل عىل تنويه خاص يف مهرجان 
القاهرة السيناميئ سيعرض يف عدة مهرجانات وقاعات سينامئية ومنها 
السعودية  العربية  واململكة  املتحدة  العربية  اإلمارات  قاعات عرض يف 
يف  املشاركة  جانب  اىل  هذا  محرتفني،  موزعني  طريق  عن  والبحرين 

مهرجانات اوروبية وافريقية.

منذ أمس في قاعات السينما: 

فيلم »قدحة« أو حياة ثانية ألطفال مراهقني ومرهقني 

الفني  املدير  الوييس  سفيان  أوضح 
الفنية  الجمعياتية  املبادرة  وصاحب 
مع  سيتي«  »دريم  فن  الشارع 
الثامنة  الدورة  هذه  أن  سلمى  أخته 
الجديدة  الفنية  املشاريع  عىل  منفتحة 
ويف  متكررة  محاولة  وهي  واملتجددة 
عناد تام من اجل فتح الفضاء العام يف 
وجمهور  الفنانني  امام  العتيقة  املدينة 

االحياء الشعبية.

من الحفصية الى نهج الباشا
باب سويقة  الجمهور من سكان  ولهذا 
الباشا  ونهج  والحفضية  بنات  وباب 
عدة  الجديد  وباب  االقواس  وباب 
ورشات  مع  والصغار  للكبار  عروض 
داخل  ومرسح  افالم  وعرض  تكوين 
من  العام  والفضاء  املغلقة  الفضاءات 
ذلك  والغناء.  والرقص  الشارع  مرسح 
لقاء  خالل  املنظمون  عنده  توقف  ما 
الدورة  انطالق  عن  لالعالن  اعالمي 
الثامنة من تظاهرة »دريم سيتي« مبقر 

الجمعية دار باش حامبة.
الفنانة  واخته  الوييس  سفيان  وكان 
سلمى قد بادرا بتأسيس جمعية الشارع 
فن منذ 2006 ونظام سنة 2007 الدورة 
األوىل من تظاهرة تحمل اسم الجمعية 
الفرتة  تلك  يف  الصعوبات  عن  وتحدث 
اخرى  آفاق  فتح  الثنايئ برضورة  واميان 
أجل  من  العتيقة  املدينة  جمهور  أمام 
االطر  خارج  فني  فعل  يف  االندماج 
اليات  يف  البحث  ورضورة  التقليدية 
جديدة لالنتاج والدعم والعمل املشرتك 
الفنيني  والفاعلني  الجمعيات  وتشبيك 
الحريات  عن  واملدافعني  واملجتمعيني 

وحقوق االنسان.

القضايا  عن  »تشويش« 
النسوية

أستاذة  مع  العمل  تّم  اإلطار  هذا  ويف 
يف  الرتييك  برشى  الفرنسية  اآلداب 
مسألة  من  انطالقا  »تشويش«  مرشوع 
لحقوق  االنتصار  باهمية  التحسيس 
ادوار  وتأمني  رجايل،  مجتمع  يف  النساء 
املقاومة الفن فالفن عند برشى الرتييك 
مقاومة  فعل  الوييس  وسلمى  وسفيان 

وتغيري.
الذي  »تشويش«  مرشوع  وضمن 
االتحاد  مؤسسة  متويله  يف  تساهم 
جهات  مع  املبدعة«  »أوروبا  االورويب 
ومؤسسة  بروكسال  قوتة  معهد  من 
افالم  عدة  عرض  سيتم  فن  الشارع 
الصمت«  و»ماوراء  القمر«  »وجه  مثل 
وعنف«  و»حب  الخسارة«  و»طعم 
»أنشأت  وعرض  الحمراء  بفضاء  وذلك 
كائنا غريبا بداخيل« هذا مع فتح باب 

النقاش امام الجمهور والنساء خاصة.

حديث عن السلطة والحريات 
املرشوع  ضمن  »تشويش«  مهرجان 
يف  بالتوازي  يقام  فن«  »الشارع  العام 
ثالثة مدن وهي بروكسال وتونس وفيينا 
نسوية  »أصوات  فيه  تلتقي  حيز  وهو 
مفهومة  غري  همهمة  تغمرها  متعددة 
هذه  تتضخم  ثم  الحضور،  لحشد 
وتتوزع  كله«،  الركح  لتغمر  الهمهمة 
االنشطة ضمن مهرجان »تشويش« عىل 
3 أيام ويف 5 فضاءات مبشاركة 16 فنانا 

من 15 بلدا ليقدموا 26 عرضا فنيا.

عىل  فن  الشارع  أنشطة  تتوقف  وال 
إن  بل  النسوي  »تشويش«  مرشوع 
للتظاهرة »جان غوسنيز«  الفني  املدير 
وراءها  يقف  التي  العروض  فصل  قد 
عدد من املبدعني كل يف اختصاصه مثل 
ورضوان  بكار  وجليلة  الحعايبي  آسيا 
املدب الفنان املعرتب واملخرج السيناميئ 
لطفي عاشور والفنان العريب رامي فرح 
ولينا سامل والفنان السيناميئ عالء الدين 
سليم والكل كام تحدث سفيان الوييس 
وهموم  والثقافة  الفن  يف  يتحدثون 
فال  السياسية  واإلشكاليات  املجتمع 
والسيايس  واملجتمعي  الفني  بني  فصل 
عن  يدافع  فن  الشارع  أن  خاصة 

الحريات املجتمعية والفردية.

تمويل ودعم داخلي وخارجي
بالتمويل  تساهم  موسسات  عدة 
ومنها  والتنظيمية  التقنية  واملساعدة 
تونس  وبلدية  الثقافية  الشؤون  وزارة 
برنامج  الفرنيس  واملعهد  الرتاث  ووكالة 
التونسية  واملؤسسة  املبدعة  أوروبا 
فن  قابس  وجمعية  التأليف  لحقوق 
نزل  من  ومجموعة  »بيتي«  وجمعية 

املدينة العتيقة.
* ناجح مبارك 

املورسيكية االندلسية رواية 
للروائي حسنني بن عمو

من منشورات دار نقوش عربية صدرت 
اعامله  آخر  من  عمو  بن  حسنني  للروايئ 
االندلسية  »املورسيكية  رواية  الروائية 
 384 نحو  متتد صفحاتها  جاءت يف جزئني 

و417 صفحة من القطع املتوسط.
وقد اختار املؤلف يف سياق روايته وفق 
تاريخية  للقارئ وقائع  ما يؤكده ان يرسد 
درامي  بناء  خالل  من  الحكاية  بأسلوب 
قائم عىل شخصيات مختلفة أنطلقت من 
فرتة انهيار االندلسني بعد مثانية قرون من 

االزدهار والتقدم يف مجاالت العلم واالدب والفنون.
انها  خوانا  املوريسكية  الغالنسية  قصة  منها  تروي  حكاية  عىل  الرواية  احداث  وتنطوي 
فيه  علمت  الذي  الوقت  يف  كاتولييك  السباين  حبّها  تداعيات  من  هاربة  أبيها  دار  من  خرجت 
انها مسلمة وممنوع عليها حب رجل من غري ديانتها وان عائلتها اخفت عنها حقيقة معتقدها 
االصيل خوفا عىل حياتها وعىل مصري العائلة جمعاء فاكتشفت يف الحي املوريسيك الذي لجأت 
اليه واقعا مزريا وحقائق مريرة لفئة مضطهدة ومهمشة فوقفت عىل أحداث طرحت بها اىل 
عوامل من الخوف ومن الضياع ومن الخيانة حتى امتدت بها االيام واالحداث هزا ونفضا إىل مدينة 
رسقسطة فأعتقدت أنّها وصلت اىل بر األمان لكن غدر بها الزمان مرة اخرى حني حصل مكروه 
ملن أعتقدت انه منقذها من التيه وتزامن ذلك مع مكروه كبري قذف بها اىل سفينة من جملة 
السفن الحاملة للمطرودين من أحيائهم ومن ديارهم ومن وطنهم لريمي بهم اىل البحر ومنه إىل 

ديار الغربة واىل الشتات الذي ما بعده جمع.
ـ املورسيكية االندلسية رواية باذخة وشيّقة ومثرية من خالل رسد أحداث اطوارها ما تشد 

القارئ لالطالع والقراءة.
نذكر منها: عام  له  التي صدرت  الروائية  األعامل  والروايئ حسنني بن عمو من  ـ ولالديب 
الفزوع، رحامنة، الخلخال، باب العلوج، الكروسة، حجام سوق البالط، باب الفلة ـ كام تحصل 
الكروسة والكومار  الجوائز اهمها جائزة عيل بلهوان االدبية سنة 1999 عن روايته  عىل عديد 
التونسية عن  للرواية  الكربى  الجائزة  الفلة كام تحصل عىل  باب  التقديرية عن رواية  الذهبي 

الغروب الخالد.
* العريب الزوايب

شارع فن:

تظاهرة تجمع تسعني فنانا ليقدموا ستني عرضا 
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بعد  املنتخب  كسب  ماذا 
فضيحة ملعب األمراء  بفرنسا؟   

الودية  املباراة  خالل   1  -  5 التونيس  نظريه  عىل  الربازييل  املنتخب  فاز 

التي جمعتهام يوم الثالثاء عىل ملعب »بارك دو فرانس« يف فرنسا، يف إطار 

استعداداتهام للمشاركة يف بطولة كأس العامل لكرة القدم.

الدقيقتني 11 و40  الربازييل رافينيا )هدفان( يف  املنتخب  وسجل أهداف 

وريتشارليسون يف الدقيقة 19 ونيامر يف الدقيقة 29 وبيدرو يف الدقيقة 74، 

فيام سجل هدف املنتخب التونيس منترص طالبي يف الدقيقة 18.

وشهدت املباراة طرد ديالن برون العب تونس يف الدقيقة 42.

ويُوَجد املنتخب الربازييل يف املجموعة السابعة بكأس العامل مع منتخبات 

الكامريون ورصبيا وسويرسا، فيام يُوَجد املنتخب التونيس يف املجموعة الرابعة 

مع منتخبات فرنسا وأسرتاليا والدامنارك.

انهزامه  بعد  منتخبنا  بها  التي خرج  الفائدة  ما هي  نسأل  أن  يعنينا  هنا 

وهل  ثقيلة  بنتيجة 

جالل  املدرب  اختار 

أفضل  القادري 

أن  بعد  تشكيلة 

ثبت أن كّل األخطاء 

سوء  الرئييس  سببها 

كل  عىل  الرتكيز. 

املنتخب  خرج  حال 

بنتيجة سيئة ورديئة 

يتحملها  واملسؤولية 

عقد  أبرم  من 

الربازيل  منافسة 

وفّر  بأن  فرنسا  يف 

ليتابع  سهلة  فرصة 

مدرب  تفاصيلها 

حال  وهكذا  فرنسا 

كرتنا٬ فمن يسمعنا؟ 

برون خيرج عن النص
ومدرب الربازيل ينتقده   

انتقد تيتي مدرب منتخب الربازيل لكرة القدم، العب املنتخب التونيس، ديالن برون، بسبب 
تدخله مع نيامر خالل مباراة الفريقني الودية الثالثاء، معترباً أنها كانت محاولة إلبعاد الالعب 

عن كأس العامل يف قطر.
استعدادا  الودية  مبارياته  الربازييل  املنتخب  واختتم 
نظريه  عىل  بالفوز   ،2022 العامل  كأس  نهائيات  لخوض 
التونيس 5 - 1 مساء الثالثاء يف العاصمة الفرنسية باريس.
أحرز  حيث  الربازيل،  أهداف  تسجيل  يف  نيامر  وشارك 
الهدف الثالث من رضبة جزاء لريفع رصيده من األهداف 

مع املنتخب الربازييل إىل 75 هدفا.
لكن نيامر، مهاجم باريس سان جريمان الفرنيس، تعرض 
لتدخل قوي يف الدقيقة 42 من جانب املدافع ديالن برون 

الذي حصل عىل البطاقة الحمراء وطُرد.
املنتخب  أمام  املباراة  يف  بالتنافسية  تيتي  إشادة  ورغم 
أي  يتلقَّ  مل  والذي  القادري  جالل  يدربه  الذي  التونيس 
هزمية يف املباريات السبع السابقة، فإنه أبدى استياًء إزاء 
التعامل مع النجم نيامر. وأضاف: »بالنسبة إىل املباراة كنا نعرف أنها ستكون تنافسية، لكنني مل أتخيل 

ما حدث لنيامر. لقد كانت محاولة إلبعاد العب عن كأس العامل«.

املحرتفة  الرابطة  بطولة  تنطلق 
للموسم  القدم  لكرة  األوىل 
الريايض 2022-2023 يوم الجمعة 

30 سبتمرب 2022
ويف ما ييل برنامج مباريات الجولة 

األوىل:

* الجمعة 30 سبتمرب 2022
- املجموعة 2

االتحاد   - الباجي  األوملبي   15 س 
املنستريي

س 15 مستقبل الرجيش - مستقبل 

سليامن
أوملبيك   - قردان  بن  اتحاد   15 س 

سيدي بوزيد
النادي اإلفريقي: معفى

- املجموعة 1
النادي   - الريايض  الرتجي   15 س 

الصفاقيس
س 15 امللعب التونيس - أمل حامم 

سوسة
اتحاد   - الساحيل  النجم   15 س 

تطاوين
النادي البنزريت: معفى

اجلـولة األولـــى للرابطـة األولــى
 تبــدأ يــوم 30 سبتمــرب   

رياضة

قلبية،  نوبة  إثر  الطبويب  الدين  نور  الصحايف  تويف 
أمس االربعاء 28 سبتمرب 2022، بعد مسرية طويلة 

يف ميدان الصحافة املكتوبة.
السّن،  ونعت وزيرة األرسة واملرأة والطفولة وكبار 
آمال بلحاج موىس املرحوم وكتبت تدوينة جاء فيها 
»رحم الله الصحايف نور الدين الطبويب.. مل يغب عن 
السكينة  لروحه  الوزارة  عقدتها  صحفية  ندوة  أي 

األبديّة«.
زمالئه  مع  أخالقه  بدماثة  معروف  الفقيد  وكان 
يف  حضوره  خالل  من  بعمله  والتزامه  الصحافيني 
كل األحداث الصحفية خاصة الثقافية واالجتامعية 

منها.
نسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه 
ويلهم أهله وزمالءه جميل الصرب والسلوان إنا لله 

وإنا إليه راجعون.

الصحايف نور الدين الطبويب يف ذمة اهلل   
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نحن اليوم سنقدم حكم محكمة االستئناف:
* االجراءات 

من  املقدم  املطلب  عىل  االطالع  بعد 
بتاريخ  منوبته  حق  يف  ميم  بن  أنيس  االستاذ 
القانونية  الخطية  تأمني  مع   2021/05/06
املرسوم بكتابة هذه املحكمة تحت عدد 92018 

منوبته  حق  يف  يسجل  انه  فيه  يعلم  والذي 
طلب ابطال الحكم التحكيمي عدد 2021/342 
الهيئة  عن  الصادر   2021/01/26 يف  املؤرخ 
الرياضية«  »املحكمة  الريايض  للتحكيم  الوطنية 
بابطال  االصل  ويف  شكال  الطعن  بقبول  القايض 
لالنتخابات  املستقلة  اللجنة  عن  الصادر  القرار 
والغاء   2020/12/19 بتاريخ  بها  واملرصح 
اثار  من  عنها  ترتب  مبا  االنتخابات  نتائج 
لتنظيم  السابق  الجامعي  املكتب  ودعوة 
االسايس  القانون  طبق  جديدة  انتخابات 
والنظام الداخيل للجامعة التونسية للمالكمة 
ورفض الدعوى فيام زاد عىل ذلك  مع ابقاء 
املصاريف القانونية محمولة عىل من سبقها.

بالدفرت  القضية  قيدت  ذلك  ومبوجب 
يف  وصال  له  وسلم  باملحكمة  لنوعها  املعد 
تحت  االستئناف  مبحكمة  ورسمت  ذلك 
هذه  لدى  فيها  للنظر  وعينت   68852 عدد 
واستدعي   2021/9/28 يوم  بجلسة  الدائرة 
مبلف  وادىل  الجلسة  لتلك  الطاعنة  محامي 
الطعن لكتابة املحكمة وبالجلسة التحضريية 
االستاذ  عن  املرشقي  االستاذ  حرض  املذكورة 
ومحرض  التحكيمي  القرار  وقدمت  ميم  بن 
وحرض  للجواب  التأخري  وطلبت  به  االعالم 
املستأنف  عن  نيابته  وأعلن  الحداد  االستاذ 
وأخرت  مؤيدات  مع  تقريرا  وقدم  ضّده 

القضية إىل جلسة يوم 2021/10/26.
جلسات  بعّدة  القضية  نرش  وتواىل 
املرافعة  جلسة  آخرها  كان  سريها  اقتضاها 
املعنية ليوم 2022/05/24 وبها حرض االستاذ 
ومتسك  ميم  بن  االستاذ  عن  املصمودي 
الحداد  االستاذ  عن  املرابط  االستاذ  وحرض 
القضية  املحكمة حجز  قررت  واثرها  ومتسك 
املبني  للجلسة  بالحكم  والترصيح  للمفاوضة 
طبقا  املفاوضة  وبعد  وبها  بالطالع  موعدها 
القانون رصح علنا وعموما بالحكم اآليت بيان 

سنده ونصه.
* املستندات

من حيث األصل:
حيث اتضح  باالطالع عىل أوراق القضية 
سبق  نه  ا  فيها  املتلقاة  املرافعات  وعىل 
الوطنية  الهيئة  امام  القيام  االن  للمطلوبة 
مبناسبة  انه  عارضة  الريايض  للتحكيم 
للجامعة  االنتخابية  العامة  الجلسة  انعقاد 
املرشفة  الهيئة  سجلت  للمالكمة  التونسية 
سبقتها  عديدة  خروقات  االنتخابات  عىل 
ان  نائبها  ووضح  باطلة  اجراءات  وتخللتها 

يف  شاركت  ينوبها  التي  القامئة 
جميع  حرض  وقد  االنتخابات 
من  املعدة  للقامئة  طبقا  النوادي 
والبالغ  الجامعي  املكتب  قبل 
عملية  وبعد  جمعية   50 عددها 
املستقلة  اللجنة  قررت  التثبت 
لالنتخابات رفض التفويض املعمول 
العسكرية  الجمعية  ممثل  من  به 
كاتب  صفته  كون  بتعلة  بباجة 
عام مساعد للجمعية ال تسمح له 
الفصل  عىل  باالعتامد  باملشاركة 
وبذلك  االسايس  النظام  من   18
االنتخابات  شاركت 49 جمعية يف 
والفرز  التصويت  عملية  بعد  وانه 
املطعون  قرارها  اىل  اللجنة  انتهت 
عمر  السيد  قامئة  بفوز  وذلك  فيه 
مقابل  صوتا   24 بـ  الحمزاوي 
ابطال  طالبا  للطاعنة  صوتا   23
قانونية  لعدم  املذكورة  النتيجة 
االنتخابية  العامة  الجلسة  اعامل 

وذلك نظرا لقبول تصويت ممثل جمعية النادي 
الكاتب  من  تفويض  مبقتىض  البنزيت  الريايض 
العام للهيئة التسيريية وليس من رئيس الجمعية 
ورد  وكام  للجامعة  االسايس  القانون  يوجبه  كام 

ببالغات الجامعة ذاتها،
فصدر القرار املبني عددا وتاريخا ونصا اعاله 

باإلبطال
وسجلت العارضة طعنا فيه باالبطال

مستندات الطعن:
بأن  الشكل  الطاعنة من حيث  نائب  متسك 
قرارات الهيئة الوطنية للتحكيم الريايض املحكمة 
الرياضية تصدر نهائية وال تقبل الطعن مام يجعل 
طبقا  الشكل  ناحية  من  مقبوال  االبطال  مطلب 
التحكيم  مجلة  من  و42   40 الفصل  ملقتضيات 

ومن حيث االصل، متسك بدفوعاته املتمثلة يف:
1 ـ الدفع بالحكم بأكرث مام طلبه الخصوم:

بنّي انه يتبني بالرجوع إىل العريضة املقدمة 
من طرف املطعون ضّدها االن طعنا يف الجلسة 
بتاريخ  للمالكمة  التونسية  للجامعة  االنتخابية 
2020/12/19 ان طلباتها كانت انحرصت يف نقض 
القرار املطعون فيه والقضاء ببطالن اعامل الجلسة 
العامة االنتخابية املنعقدة بتاريخ 2020/12/19 
تبعا  والقضاء  شابتها  التي  القانونية  للخروقات 
لذلك بابطال القرار الصادر عن اللجنة املستقلة 
الجامعي  املكتب  طرف  من  املعنية  لالنتخابات 
والقايض بفوز قامئة عمر الحمزاوي وتعيني موعد 

القوائم  بني  انتخابية  عامة  جلسة  لعقد  جديد 
املحكمة  عن  الصادر  القرار  ان  مبينا  املرتشحة 
تنظيم  وطلب  االنتخابات  نتائج  الغى  الرياضية 
انتخابات جديدة طبقا للقانون االسايس والنظام 
يعني  مبا  للمالكمة  التونسية  للجامعة  الداخيل 
طلب  وهو  القوائم  بني  الرتشح  باب  فتح  اعادة 
محكمة  قضاء  فقه  وان  الطاعنة  به  تتقدم  مل 
التعقيب استقر عىل اعتبار ان صدور الحكم مبا 
وان  للنقض  مستهدفا  يجعله  الخصوم  يطلبه  مل 
انه يجوز  اقتىض  التحكيم  الفصل 42 من مجلة 
طلب ابطال حكم هيئة التحكيم  الصادر نهائيا 
االحوال  يف  ذلك  خالف  االطراف  اشرتطت  لو 
 ... طلبها  يقع  مل  امورا  شمل  اذا  ـ  ثالثا  التالية: 
القرار  ابطال  بذلك  متوجبا  يضحي  انه  مالحظا 

التحكيمي محل الطعن.
2 ـ الدفع بالخلل الشكيل للقرار التحكيمي

الخامس  العنوان  من   33 الفصل  ان  ذلك 
عيل  ينص  التحكيمي  القرار  باصدار  املتعلق 
اعضاء  جميع  من  ممىض  يكون  ان  يجب  انه 
يتضح  انه  اال  اصدرته  التي  لرياضية  ا  املحكمة 
ملنوبته  املبلغ  التحكيمي  القرار  من  بالتثبت 
عليه  املصادقة  وبعد  تنفيذ  عدل  بواسطة 
يتضمن  انه  التحكيم  مجلس  رئيس  طرف  من 
امضائني فقط لرئيس الهيئة التحكيمية واملحكم 
االستاذ  الثاين  املحكم  امضاء  يتضمن  وال  االول 
مجلة  من   42 الفصل  ان  مبينا  الجريبي  سفيان 

* رمزي الجّباري

الخامسة )5( ملسلسل طويل من االخطاء  الحلقة  إىل  الخميس 29 سبتمرب 2022  اليوم  نصل 
املرتكبة داخل جامعة املالكمة هنا نفتح قوسا لنؤكد ان جامعة املالكمة هي منوذجا لتجاوز القوانني 
والرتاتيب واالجراءات واالحكام يف الرياضة التونسية لكن يف خضم كل هذا ماذا فعلت هياكل وزارة 
الرياضة وخاصة وزيرها كامل دقيش عىل امتداد سنة من تحمله للمسؤولية االوىل صلب الوزارة 
التي اصبحت طرفا يف النزاعات من خالل ما ابدته من مواقف واال ما الذي دفع كامل دقيش لحل 

جامعة املالكمة التي يرتأسها عمر الحمزاوي والتي تنتهي عهدته سنة 2024 نريد ان نسأل كامل 
دقيش ما هو النص القانوين الذي اعتمده وملاذا رفض تطبيق او لنقل االلتزام »االخالقي« بحكم 
القانون ـ نحن ال نريد ان نتهم اي  محكمة االستئناف بتونس وهو محام واستاذ جامعي يدرس 
طرف لكننا مرصون اكرث من اي وقت مىض عىل احرتام القوانني وخاصة االحكام الصادرة عن دوائر 
املحكمة التي عىل الجميع احرتامها عىل كل حال نحن يف الشعب ننحاز ملن ينصفه القانون والوزير 
لعقد جلسة عامة  والدعوة  قانوين  بال سند  قرار حل  ليصدر  القانون وذهب  اخطأ حني مل يحرتم 

انتخابية ستكون يوم 20 نوفمرب 2022. 

وزير الرياضة ال يعرتف بحكم حمكمة االستئناف؟
يحدث في جامعة المالكمة )الحلقة الخامسة(
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خروقات عديدة سبقتها 
وتخللتها اجراءات باطلة!

انه يجوز طلب ابطال حكم  التحكيم ينص عىل 
هيئة التحكيم الصادر نهائيا ولو اشرتط االطراف 
خالف ذلك يف االحوال التالية سادسا اذا مل تراع 
القواعد االساسية لالجراءات مبينا ان فقه قضاء 
محكمة التعقيب استقر عىل اعتبار انه يجب ان 
اصدروه  الذين  الحكام  من  الحكم  نسخة  متىض 
التنصيص  يجب  ذلك  احدهم  عىل  تعذر  واذا 
عىل العذر واال استهدف الحكم للنقض ملخالفته 
الواردة  الوجوب  صيغة  وان  م.إ.ج   166 الفصل 
بالفصل 33 من النظام االسايس للتحكيم الريايض 
التحكيمي.  القرار  بطالن  مخالفتها  عن  ترتب 
الطعن  قبول  طلب  اىل  الطالبة  نائب  وانتهى 
شكال ويف االصل بابطال القرار التحكيمي الصادر 
الصادر   342/2021 عدد  الرياضية  املحكمة  عن 
بتاريخ 2021/1/26 الواقع االعالم به عن طريق 
بتاريخ  السلطاين  نجيبة  االستاذة  التنفيذ  عدل 
كتغريم   785 عدد  رقمها  حسب   2021/4/12
عن  دينار  بألف  منوبته  لفائدة  ضّده  املطعون 
اتعاب التقايض وأجرة املحاماة وحمل املصاريف 

للدرجتني عليه.
يف الجواب عىل مستندات الطعن:

النظر  يفوض  انه  املطلوبة  نائب  الحظ 
رادا  الطعن شكال من عدمه  قبول  للمحكمة يف 

عىل الدفوعات االصلية املثارة من قبل الطاعنة.
1 ـ الرّد عىل الدفع املتعلق بالحكم بأكرث مام 

طلبه الخصوم:
يف  يكن  مل  الدفع  ان  املطلوبة  نائب  الحظ 
طريقه رضورة انه يتبني بالرجوع مللف التحكيم 
متّسك  منوبته  نائب  ان  املرافعة  ومحرض جلسة 
اللجنة  قرار  نقض  بطلب  االخرية  طلباته  يف 
املستقلة لالنتخابات والغاء نتائج الجلسة العامة 
بالطلبات  العربة  وان  لذلك  تبعا  لالنتخابات 
قبل  من  املعتمد  التوجه  يفرس  ما  وهو  االخرية 

هيئة التحكيم الريايض.
2 ـ الرد عىل الدفع املتعلق بالخلل الشكيل 

للقرار التحكيمي:
يالحظ ان ذلك يف غري طريقه بدليل ان الفصل 
36 من نظام التحكيم الريايض يؤكد عىل انه يقع 
الصادر عن املحكمة  بالقرار  النزاع  اعالم أطراف 
الرياضية بعد التأشري عليه من قبل رئيس مجلس 
الفصل  الحكام  وتطبيقا  وانه  الريايض  التحكيم 
يف  واما  بالقرار  الطاعنة  اعالم  وقع  فقد  املذكور 
النسخة  الثاين عىل  املحكم  امضاء  خصوص عدم 
باب  من  كان  ذلك  فلعل  قبلها  من  املمسوكة 
لدى  املوجودة  النسخ  بقية  ان  حيث  الصدفة 
املحكمة الرياضية تامة االمضاءات وغري منقوصة 
مام يرجح امكانية السهو عن تلك النسخة دون 
واضاف  االمضاءات.  تامة  بنسخة  مدليا  غريها 
التحكيمي  القرار  بقانونية  علم  الطاعنة عىل  ان 
املطعون فيه وال ادل عليه من قيام رئيس الجامعة 
املكتب  بدعوة   2021/3/24 بتاريخ  الحايل 
الجامعي السابق واعادة تركيبة الهيئة املديرة فيه 
وإعادة توزيع املسؤوليات وتم التخيل تبعا لذلك 
عن املكتب الجامعي الفائز باالنتخابات وقد تم 
للمالكمة  التونسية  الجامعة  رئيس  استجواب 
انه  2021/6/30 فرصح  اشهاد يف  عديل  بواسطة 
التحكيم  يف  ورد  ما  تطبيق  عن  االعالن  سيقع 
الريايض باعادة جلسة انتخابية. وانتهى إىل طلب 
قيام  اصال مسجال  االبطال  برفض مطلب  الحكم 
ويف  شكال  قبوله  طلب  عريض  باستئناف  منوبته 

دينار  الف  لها  تؤدي  بأن  الطاعنة  بالزام  االصل 
عن اتعاب التقايض واجرة املحاماة يف الطورين.

املحكمة
حيث يهدف الطعن إىل الحكم بقبوله شكال 
الصادر عن  التحكيمي  القرار  بابطال  االصل  ويف 
الصادرة   342/2021 عدد  الرياضية  املحكمة 
بتاريخ 2021/1/26 الواقع االعالم به عن طريق 
بتاريخ  السلطاين  نجيبة  االستاذة  التنفيذ  عدل 
كتغريم   785 عدد  رقيمها  حسب   2021/4/12
عن  دينار  بألف  الطاعنة  لفائدة  ضده  املطعون 
اتعاب التقايض واجرة املحاماة وحمل املصاريف 

القانونية للدرجتني عليه.
وحيث اقتىض الفصل 42 من م ت انه يجوز 
نهائيا  الصادر  التحكيم  هيئة  ابطال حكم  طلب 
ولو اشرتط االطراف خالف ذلك يف االحوال التالية:

1 ـ اذا كان قد صدر دون اعتامد عىل اتفاقية 
تحكيم او خارج نطاقها

2 ـ اذا صدر بناء عىل اتفاقية تحكيم باطلة 
او خارجي اجال التحكيم

3 ـ اذا شمل امورا مل يقع طلبها

4 ـ اذا خرق قاعدة من قواعد النظام العام
التحكيم مرتكبة بصفة  اذا مل تكن هيئة  ـ   5

قانونية
6 ـ اذا مل تراع القواعد االساسية لالجراءات.

من  بعده  وما   43 الفصل  اقتىض  وحيث 
للمالكمة  التونسية  للجامعة  االسايس  النظام 
انتخابية  قامئة  لكل  انه   2020/09/05 يف  املؤرخ 
تختار عنوانا يكون محال  انها  رئيس وممثل كام 
ملخابرتها، وانه يجوز لرئيس القامئة الطعن لدى 
هيئة التحكيم يف قرارات هيئة االنتخابات. وحيث 
أسست الطاعنة طلب االبطال عىل مطعنني تعلقا 
بحكم املحكمة الرياضية بأكرث مام طلبه الخصوم 
الرياضية  املحكمة  اعضاء  جميع  امضاء  وعدم 

للقرار التحكيمي.
* يف الدفع املتعلق بالحكم بأكرث مام طلبه 

الخصوم
أوراق  إىل  بالرجوع  للمحكمة  اتضح  حيث 
النزاع  إطار  يف  املحتكم  طلبات  ان  امللف 
التحكيمي املرفوع امام املحكمة الرياضية كانت 
الجلسة  اعامل  ببطالن  الحكم  طلب  استهدفت 
العامة للجامعة التونسية للمالكمة املجراة بتاريخ 
2020/12/19 للخروقات القانونية كإبطال القرار 
املعينة  لالنتخابات  املستقلة  اللجنة  عن  الصادر 
من طرف املكتب الجامعي فيام قضت املحكمة 
زيادة  فيه  املطعون  حكمها  مبوجب  الرياضية 
املستقلة  اللجنة  عن  الصادر  اقرار  إبطال  عىل 
 2020/12/19 بتاريخ  بها  واملرصح  لالنتخابات 
وإلغاء نتائج االنتخابات وما ترتب عنها منه اثار، 
بدعوة املكتب الجامعي السابق لتنظيم انتخابات 
جديدة وهو ما يعد حكام بأكرث ما طلبه الخصوم 

فضال عىل كونه ليس من صالحيات الهيئة.
وحيث اقتىض الفصل 44 م.ت انه اذا قررت 

املحكمة املختصة قبول الطعن فانها تقيض 
ببطالن الحكم او اجراءات التحكيم كال او 

جزءا، حسب الحال.
وحيث ترى املحكمة يف نطاق اجتهادها 
واذا كان الحكم املطعون فيه قابال للتجزئة 
واذ تسلط الطعن عىل الفرع القايض باعادة 
االنتخابات دون مناقشة صحة ما قىض به 
القرار  ابطال  التحكيمي يف خصوص  القرار 
لالنتخابات  املستقلة  اللجنة  عن  الصادر 
فقد   ،2020/12/19 بتاريخ  بها  واملرصح 
التحكيمي  القرار  بإبطال  الترصيح  اتجه 
فرعه  يف   2021/2/26 املؤرخ يف   342 عدد 
السابق  الجامعي  املكتب  بدعوة  املتعلق 
القانون  طبق  جديدة  انتخابات  لتنظيم 
األسايس والنظام الداخيل للجامعة التونسية 

للمالكمة.
الئحة  إمضاء  بعدم  املتعلق  الدفع  يف 
اعضاء  جميع  قبل  من  التحكيمي  الحكم 

املحكمة الرياضية 
امللف  الوراق  بالرجوع  اتضح  حيث 

املنعقدة  الجلسة  نسخةمحرض  وتحديدا 
الحكم  لنص  واملتضمنة  بتاريخ 2021/2/26 
التحكيمي، انها تضمنت امضاء جميع اعضاء 
الهيئة التحكيمية وان النقص املّدعي به امنا 
للطالبة  املسلّمة  الحكم  نسخة  اىل  ترسب 
ما  وهو  اصله  وال  النسخ  من  غريها  دون 
يجعل الدفع يف غري طريقه وتعيني بذلك رّده 

وااللتفات عنه.
وحيث افلحت الطاعنة يف طعنها واتّجه 
املؤمن  مالها  وارجاع  الخطية  من  إعفاؤها 

اليها عمال باحكام الفصل 151 م.م.م.ت
إنابة  لقاء  مصاريف  تكبدت  وحيث 
واتجه  مصالحها  عن  الدفاع  قصد  محام 
دينار  خمسامئة  قدره  مبا  عنها  تعويضها 

غرامة معدلة من املحكمة.
القانونية عىل  وحيث تحمل املصاريف 
من تسلط عليه الحكم عمال باحكام الفص 

128 من م.م.م.ت 
لذا ولهذه االسباب

االبطال  طلب  بقبول  املحكمة  قضت 
التحكيمي  القرار  بابطال  االصل  ويف  شكال 
عدد 342 الصادر بتاريخ 2021/02/26 عن 
فرعه  يف  الريايض  للتحكيم  الوطنية  الهيئة 
السابق  الجامعي  املكتب  بدعوة  املتعلق 
القانون  طبق  جديدة  انتخابات  لتنظيم 
االسايس والنظام الداخيل للجامعة التونسية 
الخطية  من  الطاعنة  واعفاء  للمالكمة 
وارجاع مالها املؤمن إليها وتغريم املطلوب 
لفائدتها بخمسامئة دينار )500د( عن اجرأة 

املحاماة وحمل املصاريف القانونية عليه.
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