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

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

ه في  وإلى منح المجتمع التونسي حقَّ
الرفاهية واالزدهار المادي والمعنوي.

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن
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ماذا تخفي الحكومة 
يف طيات برنامج اإلصالح؟

الحوار االجتماعي رافعة لإلنعاش االقتصادي وتونس 
تملك مقومات النجاح شرط الصدق والوضوح 
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     الدكتور جالل التليلي 

املرسوم 54 جرّم
 الرأي املخالف

فتح تحقيق بعد زيارة والي صفاقس إىل السجن
 أزمة مخيفة للتصرففي البلديات 

 يف فضالت 2،5 مليون ساكن !

في باب الصدقية والمصداقية 
على الرئيس وهياكل الدولة
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وطنية

أكد االخ األمني العام نور الدين الطبويب عىل ان الحوار الجاد 
واملمنهج ميكننا من مواجهة كل التحدي االقتصادي واالجتامعي 
من  متكننا  التي  الرؤية  ووضوح  والعزمية  اإلرادة  وجود  رشيطة 
بدميومة  متمسك  االتحاد  إن  وقال  للشباب  االمل  رسائل  بعث 
املؤسسات العمومية وبإصالحها حالة بحالة واعادة هيكلتها وإن 
يف  رشيكا  باعتبارها  الخاصة  املؤسسات  عن  أيضا  دافع  االتحاد 

إنجاح التجربة ولبالدنا كل الخيارات 
باي  له  علم  ال  االتحاد  ان  الطبويب  الدين  نور  األخ  وأضاف 
قالته  ما  اىل  مشريا  الدويل  النقد  وصندوق  الحكومة  بني  اتفاق 
النقد الدويل حول الربنامج االقتصادي للحكومة  مديرة صندوق 
التونسية القائم عىل الخوصصة وهو ال يلزم االتحاد يف يشء كام 
أن االتحاد عربرّ عن رؤيته عرب مؤسساته ونرش تصوراته يف إطار 
ندوة صحفية حرضها االعالم وتم تقدميها لرئاسة الحكومة. وقال 
األجور  يف  الزيادة  حول  كان  واالتحاد  الحكومة  بني  االتفاق  إن 
وشدد  املضمون.  األدىن  االجر  ورفع  فيفري   06 اتفاق  وتطبيق 
األمني العام عىل ان االتحاد مل ميِض مع الحكومة أي اتفاق عدا 
الدعم وال حول  رفع  املذكور وال وجود التفاق ال حول  االتفاق 
اىل  الحكومة  الطبويب  الدين  نور  األخ  ودعا  الكربى.  اإلصالحات 
الدويل  النقد  لصندوق  قدمته  الذي  التفصييل  الربنامج  كشف 
إن  وقال  اإلصالحات  برنامج  بتفاصيل  لالتحاد  علم  ال  إن  وقال 
ال  خطاب  وهو  متشنج  شعبوي  خطاب  صفاقس  وايل  خطاب 
يليق بالجهة التي تعترب عاصمة اقتصادية للبالد ورشح ان الجهة 
لديها إشكاليات وقضايا أعمق من هذا الخطاب وهي إشكاليات 
تنموية متعلقة بالبنية التحتية وبالبيئة وغريها من القضايا التي 

تستوجب كفاءات ملعالجتها.

لن نجّوع الشعب
هامش  عىل  االجتامعية  الشؤون  وزير  الزاهي  مالك  أكد 
الندوة الوطنية ثالثية األطراف حول الحوار االجتامعي املنعقدة 
وان  وطنية  مؤسسات  هي  التونسية  العمومية  املؤسسات  إن 
اتخاذ  إصالحها سيتمرّ من خالل دراستها حالة بحالة وانه سيتم 
كل اإلجراءات الرضورية التي متكرّن من دميومتها والحفاظ عىل 

اليد العاملة التي تعمل فيها باعتبارها رشوطا أساسية لإلصالح. 
لصندوق  الحكومة  به  تقدمت  الذي  اإلصالحات  برنامج  وعن 
النقد الدويل. وقال الزاهي انه يتضمن إصالحات رضورية ولكن 
العامل  ترض  ان  شأنها  من  إجراءات  يف  تنخرط  لن  الحكومة 
وان  الرشكاء  مع  مفتوح  الحوار  باب  وإن  التونيس  املواطن  او 
الخطوات التي سيقع اتخاذها ستكون بشكل تشاريك. وأبرز ان 
ملف توجيه الدعم مازال تحت الدراسة وسيتمرّ التشاور فيه مع 
الرشكاء االجتامعيني من اجل تحديد الفئات املعنية بالدعم مؤكدا 

ان من يهتم بقوت الشعب لن ينخرط يف أي سياسية لتجويعه.

تفاؤل باملستقبل
تونس  مستقبل  بشأن  متفائل  إنه  بريال«  »ارنولد  السيد  قال 
العامل  انعكاسات أزمة كوفيد وإن  د نتيجه  رغم أن الظرف معقرّ
يواجه بعد تلك االزمة تحديا للوضع الناتج عن الحرب يف أوكرانيا 
لسنة 2030.  التنمية  اهداف  اىل تعطل تحقيق  يؤدي  الذي قد 
م  وقال إنه من الرضوري إنقاذ النمورّ العاملي من مخاطر التضخرّ
والتداين ورشح أن 54 دولة تعاين من تداين مفرط مام يفرض 
إعادة هيكلة التمويل الدويل. وأضاف أن األمم املتحدة تسعى إىل 

لة بأطنان من القمح وإن  تسهيل انطالق السفن من أوكرانيا املحمرّ
التحديات  ويف  الجائحة  مواجهة  تونس يف  تساند  املتحدة  األمم 
املفروضة اآلن مؤكدا أن األمم املتحدة تدعم الحوار االجتامعي 
من أجل التنمية والتشغيل ومن أجل مستقبل الشباب وإن األمم 
املتحدة تحرص عل تقديم الدعم مؤكدا تفاؤله مبستقبل تونس.

اتفاق يف قطاع البناء 
الزيادة يف  اتفاق  وتمرّ يف إطار الندوة الثالثية األطراف امضاء 
االجور يف قطاع البناء لسنوات 2022 و2023 و2024 وقد أرشف 
عىل إمضاء االتفاق األخ نور الدين الطبويب والسيد سمري ماجول 
وقد حرضت حفل االتفاق السيدة نجالء بودن رئيسة الحكومة 
العام  الكاتب  البحري  الطيب  األخ  وقال  الزاهي.  مالك  والسيد 
الزيادة يف األجور بلغت 6.5 ٪  للجامعة العامة للبناء إن نسبة 
ديسمرب  من  انطالقا  مفعول رجعي  مع  إىل سنة 2022  بالنسبة 
الزيادة لسنة 2023 نسبة 6.75 ٪ انطالقا  2021 يف حني بلغت 
من جانفي من السنة ذاتها والنسبة نفسها إىل سنة 2024 انطالقا 
من شهر جانفي للسنة املذكورة. واعترب األخ الطيب االتفاَق مهاماًّ 
لرتميم املقدرة الرشائية للعامل التي ترضرت كثريا بسبب األزمات 

املتتالية وموجات الغالء.

احلوار االجتامعي رافعة لالنتعاش االقتصادي
وتونس متتلك مقومات النجاح رشط الصدق ووضوح الرؤية

الندوة الوطنية ثالثية األطراف

الحكومة  بني  املستوى  عالية  الوطنية  الثالثية  الندوة   2022 أكتوبر   24 االثنني  يوم  انعقدت 
تحت  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  واالتحاد 
عنوان إعادة التفكري يف هيكلة عامل العمل يف تونس من أجل إنجاح التعايف بعد جائحة كوفيد 19 
الدولية  العمل  الندوة بإرشاف منظمة  الحوار االجتامعي كرافعة لالنتعاش االقتصادي. وانتظمت 
وبدعم من مملكة الرنويج وقد ارشفت السيدة نجالء بودن رئيسة الحكومة التونسية عىل افتتاح 
الندوة بحضور األخ نور الدين الطبويب األمني العام لالتحاد العام التونيس للشغل ووفد نقايب ضم 
عددا من االخوة األمناء العامون املساعدون وأعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية كام حرض السيد سمري 
ماجول رئيس اتحاد الصناعة. وشارك يف أشغال الندوة عرب كلمة مسجلة السيد ايفند فاد برتسون 
كاتب الدولة يف وزارة الشؤون الخارجية الرنويجية. كام حرض االشغال السيد »ارنولد بريال« املنسق 
املقيم ملكتب األمم املتحدة بتونس والسيدة رانية بيخازي مديرة منظمة العمل الدولية يف الجزائر.
ان  مؤكدة  الحوار  يف  تجربتها  لتونس  إن  التونسية  الحكومة  رئيسة  بودن  نجالء  السيدة  قالت 
الندوة تهدف اىل تعزيز هذا الحوار مع االستئناس بتجربة الرنويج يف مؤسسة الحوار االجتامعي. 
وأضافت أن الظرف يستدعي تعزيز الرشاكات الفاعلة والتضامن من أجل مواجهة التحديات املالية 
أن  الجائحة هو  من  الدروس  أهم  أن  اعتربت  - 19 كام  كوفيد  تجاوز مخلفات جائحة  أجل  من 

إن  وقالت  تضامنية.  دولية  مقاربة  وفق  تكون  أن  يجب  مجابهتها  وان  أحدا  تستثني  ال  األزمات 
البطالة  من حيث  االقتصادية  االزمة  ان عمقت  بعد  الحياة  جوانب  مختلف  أثرت عىل  الجائحة 
والتفاوت االقتصادي وقالت إن االزمة الروسية االوكرانية زادت من تعميق األمر اذ أدت إىل نقص 
الوضع  أن  املستورد. كام أكدت  التضخم  املواد األساسية مام أدى إىل رفع  اإلمداد وغالء  سالسل 
الحايل اثبت رضورة مقاربة تنموية مركزها اإلنسان٬ وأنه من الرضوري مراجعة منوال التنمية وفق 
اإلنسان جوهرها٬  يكون  املستدامة  والتنمية  االقتصادي  النمو  أجل  تشاركية وجامعة من  مقاربة 
االطراف  جميع  اميان  من  تنبع  التونسيني  عليها  دأب  الذي  االجتامعي  الحوار  سياسة  إن  وقالت 
عىل  قدرته  عدم  عىل  تدل  املعتمد  التنموي  املنوال  مؤرشات  وإن  مشرتكة  حلول  بلورة  برضورة 
االستجابة ملتطلبات التنمية الشاملة مشددة عىل أنه ال ميكن إعادة البناء بشكل أفضل وفق منوال 
أفرز مؤرشات فاقمت الشعور واإلقصاء والتهميش وهو ما يفرض ابتكار منوال تنموي جديد يأخذ 
بعني االعتبار الحوكمة ويسهم يف تحقيق العدالة االجتامعية وقالت إن الحكومة رشعت يف جملة 
من اإلصالحات وفق مقاربة تشاركية وقالت إن الجهد املشرتك أدى إىل إمضاء اتفاق مع صندوق 

النقد الدويل.
 

* طارق السعيدي



1718 العدد   -  2022 أكتوبر   27 الخميس   3
وطنية

وحيث سبق يف عديد املرات أن تَظلَّم نقابيون منخرطون باالتحاد العام 
التونيس للشغل طعنا يف إجراءات تنظيم وسري مؤمترات هياكل نقابية عىل 
النظام  يف  أو  األسايس  القانون  يف  التطبيق  واجبة  ألحكام  مخالفتها  أساس 
الداخيل وتّم البّت من قبل هياكل املراقبة املذكورة أعاله وصدرت قرارات 
للنصوص  التي ثبت مخالفتها  الطعن وإبطال االعامل  بقبول بعض حاالت 
املرجعية وإعادتها من جديد )مثال ذلك إعادة مؤمتر نقابة تجهيز الطريان، 

إسقاط عضوية بنقابة إداريي الرتبية بقبيل الشاملية(.
االتحاد  بني  نزاع  يف  تحديدا  املسألة  لهذه  تعرض  أن  للقضاء  سبق  كام 
العام التونيس للشغل وبعض املنخرطني به والذين قاموا عليه أمام القضاء 
العديل مّدعني تعرضهم للظلم والرضر من قرارات أصدرها ضّدهم وورد برّد 

املحكمة عىل ذلك الطلب ما ييل:
- وحيث أّن البت يف الرضر املدعى به بصورة او بأخرى يتوقف عىل البّت 
يف رشعية قرار االيقاف من عدمها وهذا ال ميكن للمحكمة الخوض فيه اآلن 
أنه ال يزال أمام املدعني اكرث من سبب للوصول من منظمتهم اىل رفع  إذ 
االرضار  لجرب  املحكمة  اىل  االلتجاء  ال ميكن  انه  منه رضورة  املتظلم  القرار 
التي قد تنشأ من القرارات التي تتخذها املنظامت القومية إزاء أعضائها أو 
الهيئات التابعة لها إاّل بعد استنفاد جميع الطرق والوسائل الداخلية التي 
الرضر وإزالة  لرفع ذلك  الهيئات  بتلك  الخاصة  والنُّظم  القوانني  بها  جاءت 
يجب  التي  الطرفني  ورشيعة  دستور  هي  القوانني  تلك  أن  باعتبار  موجبه 
الرجوع إليها يف حل نزاع أساسه االنتساب إىل تلك املنظمة وذلك مبوجب 
االتفاق الحاصل بينهام سلفا والذي ال يتجايف مع القواعد العامة للقانون وإال 

ملا كانت فائدة يف وجود تلك املنظمة.
التونيس للشغل موضوع حكم  العام  - )قضية بوبكر عزيز ضد االتحاد 
مدين ابتدايئ عدد 18761 صادر عن املحكمة االبتدائية بتونس بتاريخ 09 

مارس 1974(،
محكمة  عن  الصادر  املدين  االستئنايف  الكم  أيّده  الذي  التوّجه  وهو 
االستئناف بتونس يف القضية عدد 36380 بتاريخ 01 نوفمرب 1977: »وقد 
أصابت يف ما ذهبت إليه وجاء حكمها مركّزا ومؤّسسا بصورة تحمل هذه 
املحكمة عىل تبنيه واعتباره صادرا عنها مع تأكيده بأّن محاكم الحق العام 
ال متلك سلطة مراقبة مرشوعية القرارات الصادرة عن غري الهيئات القضائية 
وأّن موضوع التعويض ال ميكن تناوله بالنظر إالّ عىل أساس قرار بات يدعم 
بالنقابات  االتحاد  لعالقة  واملنظّمة  بها  املعمول  القوانني  نطاق  املظلمة يف 
األساسية املنظوية تحت لوائه واألفراد املشرتكني يف االتحاد حسب تراتيب 
ضبطتها القوانني األساسية والنظام الداخيل لالتحاد العام التونيس للشغل.«

وبناء عىل ما سبق طلب فريق الدفاع الحكم بالنقض باعتبار أن املدعني 
مل يثبتوا احرتامهم لهذه األحكام الوجوبية من قوانني االتحاد ومل يتوجهوا إىل 
األطر والهيئات املكلفة بالنظر يف املطاعن والشكاوى للنظر يف ما يزعمون 
اإلجراءات  مخالفة  عىل  أرصوا  بل  املنظمة  لقوانني  ملخالفات  ارتكاب  من 
واجبة االتباع والتجؤوا مبارشة اىل القضاء إلقحامه يف نزاع نقايب داخيل بحت 
دون استيفاء طرق وإجراءات الطعن واجبة االتباع وهو ما يجعل دعواهم 
وتأويل  فهم  يف  أخطأ  الذي  البداية  حكم  يجعل  وما  بالقبول  حريّة  غري 

النصوص وانحرف عن مدلولها الواضح حريا بالنقض.
اختالط األمور وتراوح الدعوى بني إبطال أعامل املؤمتر االستثنايئ وبطالن 

قرار املجلس الوطني
اختلطت األمور عىل املدعني حيث طلبوا يف البداية »إبطال أعامل املؤمتر 
اإلستثنايئ الذي كان مقررا عقده يومي 26 و 27 أكتوبر 2020 بسوسة كإلغاء 
جميع نتائجه« ولكن مبوجب تقرير وقع تقدميه بالجلسة املنعقدة يوم 07 
أفريل 2021، تم تغيري الطلب إىل »القضاء ببطالن القرار الصادر عن املجلس 
التونيس للشغل املنعقد بتاريخ 24 و 25 و26 أوت  العام  الوطني لالتحاد 
2020 واملتمثّل يف الدعوة إىل عقد مؤمتر غري استثنايئ غري انتخايب ملخالفته 
الرصيحة للقانون األسايس وللنظام الداخيل لالتحاد وخاصة منه الفصل 19 

من النظام الداخيل.« 

ويف هذا الصدد، ذكر تقرير فريق الدفاع مبا جاء يف الفصل 84 من م م 
م ت: »ميكن للمدعي تغيري جزء من الدعوى أو الزيادة فيها أو تحريرها يف 
األجل املبنّي بالفصل قبله«، وانتهى بعد تحليل مخترص إىل أن الطلب املقّدم 
يختلف كلّيا عن الطلب األصيل من حيث ماهية القرار والهيكل الذي يتعلّق 
به، ومن مثّة فإنّه يعترب دعوى جديدة تخالف حكم الفصل 84 من م م م 

ت، مبا يؤيّد طلب نقض الحكم االبتدايئ.
حياد القايض

قايض  أتاها  رصيحة  مخالفة  عىل  الدفاع  تقرير  وقف  أخرى،  جهة  من 
الحكم االبتدايئ تتمثل يف عدم حياده. فقد نص الفصل 12 من م م م ت 
الخصوم«،  إحضار حجج  أو  إمتام  أو  تكوين  املحكمة  »ليس عىل  أنه:  عىل 
وهو النص الذي يحيل إىل مبدإٍ إجرايئ أسايس يف القضاء املدين تحت عنوان 

»حياد القايض املدين«،
لكن خالفا لذلك، تضّمن الحكم االبتدايئ بداية من الصفحة 30 إىل نهاية 
الفصل 31 حيثيات تصب يف خانة تكوين أو إمتام أو إحضار حجج الخصوم 
واملهام  املطلوبة  املنظّمة  هيكلية  يف  بتمحيص  بـ»التطرّق  القول  ومنها 
املوكولة بها«، ومنها »استشهاد واستناد اىل جملة من الوثائق قارب صفحة 
ونصف الصفحة من نص الحكم االبتدايئ والحال -كام جاء يف تقرير الدفاع- 
»أّن الدعوى من منخرطي االتحاد ضد االتحاد وتستند إىل القانون األسايس 
الوثيقة من أي من طريف  تقّدم هذه  الصادرين عنه، ومل  الداخيل  والنظام 

الدعوى، عالوة عىل الجهل بحجيتها القانونية.«
وحيث أن االستناد إىل هذه الوثيقة وتضمني محتواها مبستندات جوهرية 
من الحكم يعد مخالفة رصيحة لحكم الفصل 12 من م م م ت وهو ما يؤيّد 

طلب نقض الحكم االبتدايئ.
سوء تأويل 

»أن  من  فيه  املطعون  الحكم  اليه  انتهى  ما  الدفاع  فريق  تقرير  ناقش 
استثنائيا  أو  عاديا  كان  سواء  للشغل،  التونيس  العام  لالتحاد  العام  املؤمتر 
البّد أن ينجز مهمة انتخاب أعضاء املكتب التنفيذي الوطني كسائر الهيئات 
الوطنية للنظام الداخيل، وللمراقبة املالية.« وقد استند يف تعليله إىل أحكام 
الذي عّدد  للشغل،  التونيس  العام  القانون األسايس لالتحاد  الفصل 11 من 

املهاّم التي ينجزها املؤمتر العام وعرضها للتصويت، وهي:
أ – مناقشة التقريرين األديب واملايل للمكتب التنفيذي املتخيل وعرضهام 

عىل النواب للتصويت.
ب – ضبط برامج االتحاد واختياراته يف مختلف املجاالت.

اللوائح الصادرة  الوطنية املطروحة عرب  القرارات يف املسائل  ج – اتخاذ 
عنه.

املجلس  إىل  ذلك  تفويض  وميكنه  لالتحاد  األسايس  القانون  تنقيح   - د 
الوطني.

هـ – انتخاب املكتب التنفيذي الوطني.
و – انتخاب الهيئة الوطنية للنظام الداخيل.
ز – انتخاب الهيئة الوطنية للمراقبة املالية.

وأضافت محكمة البداية يف تعليالتها »أنه وبتفّحص طبيعة هذه املهام 
يتضح جليا أن أساسها مبدأ تداول السلط املعنية التخاذ القرارات املهّمة التي 
تهّم الشأن النقايب والوطني الذي ال ميكن إجراؤه إالّ بواسطة االنتخابات«، 
وأنه »ثبت أن مسألة االنتخاب تُعدُّ إجراًء أساسيا وحتميا إلنجاز مهاّم املؤمتر 

سواء كان عاديا أو استثنائيا.«
قراءة انتقائية

االبتدايئ  الحكم  قّدمها  الّتي  القراءة  أّن  االتحاد  اعتربدفاع  املقابل،  يف 
»قراءة انتقائية أهملت فصوال أساسية من القانون األسايس والنظام الداخيل 
والسياق  العامة  فلسفته  عن  وتغاضت  مضامينها،  بعض  وحرّفت  لالتحاد، 
الذي تّم إدراج مختلف الفصول صلبه«. كام اعترب »أن إرصار الحكم املطعون 
فيه عىل عدم التفريق بني املهاّم املطروحة عىل املؤمتر العام لالتحاد من باب 
استثنائية،  أو  عادية  كانت  سواء  الداخيل،  الهيكل  لهذا  االختصاص  تحديد 

واعتبارها موّحدة يتغاىض عن خصوصيات املؤمترات االستثنائية كام نظمها 
القانون األسايس والنظام الداخيل لالتحاد، ذلك أن هذين األخريين »قد نظام 
لها  الدعوة  االستثنائية مختلفة من حيث مدعاة  املؤمترات  أربع صور من 

ومن حيث رشوط وإجراءات انعقادها.«
أو  االستثنائية  املؤمترات  صور  االتحاد  دفاع  عدد  االساس،  هذا  وعىل 
واملهاّم  وإجراءاته،  رشوطه  استثنايئ  مؤمتر  لكل  »أّن  وبني  للعادة  الخارقة 
املطروحة عليه، وإن النظام الداخيل لالتحاد يف فصله 28 قد أعطى للمجلس 
الوطني صالحية الدعوة إىل مؤمتر استثنايئ دون ضبط مهمة محدودة له، 
واشرتط فقط توفر أغلبية معززة تتمثل يف ثلثي أعضائه عىل قاعدة التمثيل 
عليه  تطرح  لعقد مؤمتر  قوية  نقابية  عامة  إرادة  توفّر  النسبي، مبا يضمن 
متغرّيات  أو   ، الداخلية  أوضاعهم  ظل  يف  رضورتها  النقابيون  يرتئي  مهمة 

الوضع العام بالبالد.«
ويف هذه الصورة مل يحّدد النص سببا مخصوصا للدعوة لعقد املؤمتر عىل 
غرار سحب الثقة يف الفصل 19 أو سّد الشغور يف الفصل 212، كام مل يضبط 
إجراءات خاصة لهذا املؤمتر االستثنايئ مكتفيا بأن تصدر الدعوة عن ثلثي 

أعضاء املجلس الوطني.
االنتخاب والتصويت والفرق بينهام

انتخابيا ألّن  الحالة ال ميكنه ان يكون مؤمترا  واملؤمتر االستثنايئ يف هذه 
املهمة االنتخابية نظّمها القانون األسايس والنظام الداخيل لالتحاد وحّدداها 

يف ثالث حاالت ال غري:
1 - مؤمتر عام عادي انتخايب إثر انتهاء املدة النيابية للمكتب التنفيذي 

الوطني.
2 - مؤمتر عام استثنايئ إثر إقرار مجلس وطني لصحة وقانونية طلب كتايب 

لسحب الثقة ممىض من أغلبية ثلثي أعضائه وأقرته هيئة إدارية وطنية.
التنفيذي  باملكتب  شغور  حصول  إثر  انتخايب  استثنايئ  عام  مؤمتر   -  3

الوطني جاوز غالبية أعضائه.
أو  عاديا  كان  سواء  املؤمتر،  يكون  أن  يجب  جميعها  الثالث  والحاالت 
النظام الداخيل فان  أّما يف صورة الفصل 28 من  انتخابيا.  استثنائيا، مؤمترا 
وبذلك  غريها  دون  مخصوصة  صورة  يف  ينحرص  ومل  مطلقا  ورد  قد  النص 
يجب ان يبقى عىل إطالقه )الفصل 534 من م ا ع( فيكون للمؤمتر العام 
ولنئ  وحيث  قانونا.  واملمكنة  إليه  املوكولة  املهام  مختلف  إنجاز  االستثنايئ 
كان ال ميكنه، قانونا، أن يكون مؤمترا انتخابيا لعدم توفر أي صورة من صور 
إنجاز انتخابات املكتب التنفيذي الوطني، فإنّه ميكنه االضطالع مبا يوكله إليه 
أعضاء املجلس الوطني من املهام األخرى املذكورة يف الفصل 11 من القانون 
األسايس غري املهام االنتخابية. فيمكنه أن يضبط برامج االتحاد واختياراته يف 
مختلف املجاالت أو اتخاذ قرارات املسائل الوطنية املطروحة عرب لوائحه أو 

تنقيح القانون األسايس لالتحاد.
إرادة جامعية

من   %  97 )حوايل  للنقابيني  املطلقة  الجامعية  اإلرادة  استقرت  وقد 
أعضاء املجلس الوطني( عىل الدعوة إىل مؤمتر استثنايئ لتحوير بعض فصول 
القانون األسايس، كام كان من املحتمل نظريا أن يدعو املجلس الوطني إىل 
استثنايئ خصيصا التخاذ قرارات يف مسائل وطنية مطروحة يف  عقد مؤمتر 
ظل أزمة سياسية خطرية أو عىل ضوء خيارات اسرتاتيجية مطروحة يف البالد 
تستوجب من االتحاد اتخاذ موقف فيها فيلتجئ إىل دعوة مؤمتر استثنايئ 
يحسم املوقف بخصوصها، دون أن توجد رضورة لتغيري القيادة النقابية التي 

مل تستوف دورتها القانونية.
األسايس  القانون  أن  بشأن  الضعيف  االبتدايئ  الحكم  تعليل  عن  أّما 
فهو   ، بعدمها  أو  باملوافقة  الحارضين  التداول وتصويت  نفسه  يقتيض هو 
إذ  ذلك  إىل  انتخابيا كام ذهب  املؤمتر  يكون  أن  إىل وجوبية  يؤدي  ال  أمر 
إالّ  يهّم  ال  واالنتخاب  باالنتخاب،  وليس  بالتصويت،  يتعلق  األمر  هذا  أن 
األشخاص الختيار أعضاء الهيئات النقابية أما املصادقة عىل الفصول فهي تتّم 

بالتصويت حسب األغلبية املضبوطة وهي الثلثني.

سارعوا باللجوء اىل القضاء قبل استنفاد  طرق الطعن املنصوص عليها يف قوانني املنظمة
مطاعن االتحاد يف القضية املرفوعة ضّده

سارع االخوة النقابيون الذين اعرتضوا عىل قرار املجلس الوطني بعقد مؤمتر استثنايئ غري انتخايب بالتشيك 
اىل القضاء قبل استنفاد جميع طرق الطعن املنصوص عليها يف القانون االسايس والنظام الداخيل لالتحاد. 
وقد جاراهم الحكم االبتدايئ يف ذلك املنحى لكن دون نتيجة. ورشح تقرير فريق الدفاع عن االتحاد هذه 
النقطة يف فصل خاص فذكّر يف البداية مبا جاء بالحكم املطعون فيه من أن الفصلني 126 و127 من النظام 
الداخيل يتعلقان بفض النزاعات بني النقابيني داخل املنظمة وليس بالنزاعات بني املنخرطني واملنظمة هذا 
فضال عن أنه ال يوجد يف القانون األسايس وال يف النظام الداخيل ما يحول دون حق املنخرط من اللجوء إىل 

القضاء كسبيل لفض النزاع ومامرسة حقه يف التقايض كسائر املواطنني.
وقد بُني هذا التأويل عىل قراءة خاطئة للفصل 126 من النظام الداخيل، الذي ينص بكل رصاحة وبكل 

وضوح عىل اختصاص الهيئة الوطنية للنظام الداخيل، وهي الهيئة الرقابية العليا يف املنظمة، بــ:
- فض النزاعات النقابية وتطبيق النظام الداخيل يف كل ما يتعلق باملسائل النقابية.

- التعّهد بجميع اإلخالالت والتجاوزات املرتكبة سواء من املنخرطني أو من الهياكل النقابية.

- تتلقى الشكاوى ومطالب التظلّم. 

- مراقبة أشغال املؤمترات ومتابعة الطعون املقدمة.

وأوضح الفريق أن الحكم االبتدايئ أعرض عن املعنى الواضح والرصيح للفصل 126 املذكور الذي ضبط 

الثابت  االختصاص  بوضوح  أنكر  وأنه  إجراءاتها  ووضع  االتحاد  هياكل  مؤمترات  أعامل  يف  الطعن  طرق 

والجيّل لتلك الهيئة الرقابية بقبول الطعون والتظلامت من اإلخالالت والتجاوزات املرتكبة من قبل الهياكل 

النقابية أثناء املؤمترات والتعّهد بها ومتابعة الطعون والنظر فيها. كام أوجبت قوانني املنظمة كذلك، وعىل 

غرار جّل املنظامت املهنية، عىل جميع املنخرطني والهياكل االحتكام اىل قوانني املنظمة لفض كل النزاعات 

النقابية وااللتجاء أوال إىل األطر املكلفة بتطبيق النظام الداخيل لالتحاد )الفصل 120 من القانون األسايس 

والفصل 220 من النظام الداخيل( وجعلت من اللجوء إىل فّض النزاعات النقابية خارج األطُر النقابية خطأً 

جسيام مستوجبا للمساءلة التأديبية )الفصل 132 من النظام الداخيل(.
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تسبق  التي  الفرتة  السياسية يف هذه  الساحة  تعرف 
الفاعلني فيها وهذا  تجاذبات بدت مكشوفة بني مختلف 
ما تعمق يف تفصيله الدكتور جالل التلييل يف الحديث الذي 

خص به »الشعب«.
االنتخايب  القانون  عن  سيرتتب  ملا  تصوره  قدم  كام 
االنتخابات  بعد  الشعب  نواب  مجلس  برتكيبة  عالقة  يف 
من  طرحه  سيتم  ما  نوعية  ذلك  ومع  القادمة  الترشيعية 
الرتكيز سيكون عىل كل ما هو  ان  باعتبار  ملفات وبرامج 
محيل دون االهتامم بالقضايا الوطنية الكربى جراء تغييب 

االحزاب.
تجاذبات  من  اليوم  يحصل  ما  إىل  تنظر  كيف   *

بخصوص املرسوم االنتخايب؟
الجمهورية  رئيس  دأب  التي  املراسيم  من  كغريه  ـ 
عىل فرضها فإن هذا املرسوم مرتجل وانفرادي وال يعكس 
الدميقراطية  املكاسب  استيعاب  قادرة عىل  تشاركية  رؤية 
وتطويرها. كام اّن هذا املرسوم يقيص بشكل ال دميقراطي 
حرية اختيار شكل الرتشح سواء كان فرديّا او ضمن قامئات 
ائتالفية او غريها وفرض شكال واحدا وهذا فيه  حزبية أو 
اعتداء عىل مبدأ الحرية يف مامرسة شكل النشاط السيايس. 
كام اّن املرسوم عىل خالف القوانني السابقة اقىص بطريقة 
حتى  أو  التناصف  مبدأ  عن  تخىل  عندما  النساء  ممنهجة 
التمثيلية النسبية ونحن نعرف اننا مجتمع ذكوري ال ميكن 
ان يعطى الفرصة لتواجد النساء يف مواقع القرار السيايس.

فهم  كذلك  اقصاءها  تم  التي  السياسية  الفئة  أما 
وهو  نسبية  بصفة  متثيليتهم  عن  تخىل  عندما  الشباب 
األقليات.  وبعض  االعاقة  حاميل  إىل  بالنسبة  تم  ما  نفس 
ثالثا هذا القانون االنتخايب اقىص التمثيلية الوطنية لفائدة 
التمثليات املحلية حينام اكتفى بربامج واهداف املرتشحني 
عىل املستوى املحيل هذا يؤدي اىل رصاعات تغذى النعرات 

الجهوية واملحلية وحتى القبلية يف بعض املناطق.
400 تزكية ممضاة بتلك الرشوط بفتح  رابعا اشرتاط 
املال  واصحاب  املتنفذين  هيمنة  انتاج  اعادة  امام  الباب 
الغاء  مع  خاصة  االمضاءات  هذه  جمع  عىل  والقادرين 

التمويل العمومي.
العام  امللمح  نستنتج  املالحظات  هذه  خالل  ومن 
للربملان املقبل الذي سوف يكون برملانا يهيمن عليه الذكور 
والشيوخ واملتنفذين )دون الشباب( واصحاب الوجاهة او 

الجاه باملعنى الخلدوين.

تغييب  ظل  يف  املسار  هذا  جدوى  يف  تعتقد  هل   *
االحزاب والنساء والشباب؟

انفراديا  مسارا  كان  انطالقته  منذ  املسار  هذا  ـ 
السياسية  التكوينات  وغيب  السلطة  عىل  الهيمنة  تعمد 
والتعبريات املدنية وحتى الحركات االجتامعية التي ستجد 
ذلك  املقبل  الرسمي  السيايس  املشهد  هامش  عىل  نفسها 
الوجوه  متعددة  واالزمة  املطروحة  التحديات  حجم  ان 
ما  أوسع  ترشيك  تتطلب  واجتامعية  واقتصادية  سياسية 
ميكن من مكونات املجتمع املدين والسيايس وميكن القول 

تندلع  سوف  التي  االحتجاجية  الحركات  ان  ايضا 
الذي  املؤسسايت  بالشكل  مؤطرة  تكون  لن 

نتيجة غالء  وانفالتاتها  يحد من خطورتها 
االسعار ونقص املواد الغذائية االساسية 
املسبوق  غري  والتدهور  واملحروقات 
للتضخم وتدين املقدرة الرشائية الغلب 
حتى  بل  املسحوقة  فقط  ال  الفئات 

فئات الطبقة الوسطى.
القوى  تفاعل  تقيم  كيف   *

السياسية واملدنية مع هذا الوضع؟
يف  واالرتجالية  االرتباك  هذا  امام  ـ 

اصدار املراسيم واالضطرار اىل تعديلها يف كل مرة 
وحتى اصالح اخطاءها اللغوية امنا يعرب عن عفوية سياسية 
من  انطالقا  تفاديه  املمكن  من  كان  تجريبي  ومنحى 
السابقة وامام هذا  السنوات  العرش  االستفادة من تجربة 
الوضع قّسمت القوى املدنية والسياسية اىل ثالثة أصناف 

يف طريقة تعاطيها مع هذا الوضع الذي بالغ يف االستثناء.
كل  يف  االخرية  العرشية  خالل  املتورطة  القوى 
املسار  ووصف  التونسية  الدولة  عاشتها  التي  االنحرافات 
باالنقالب منذ الساعات االوىل واستفادت من اخطاء املسار 
وارتجاليته عندما حّولت مسؤوليتها عن العرشية اىل مجرد 
خالفات سياسية مع الرئيس الحايل وسلكت سلوك التربئة 
اتهام  كانت هي موضوع  ان  بعد  نفسها ضحية  واعتربت 
غري ان هذه القوى بقيت معزولة عن املجتمع املدين وال 
الحركات  لها  توفرها  قد  سياسية  منافذ  عن  تبحث  زالت 

االحتجاجية واالجتامعية املقبلة.
السابقة  للعرشية  معارضة  كانت  التي  القوى  اما 
االلتقاء  والتي فشلت يف  الحاكمة حينها  املنظومة  ونعني 
ميثل  ان  ميكن  قد  كان  سيايس  وبرنامجا  بديلة  رؤية  عىل 

واملنظومة  السابقة  للمنظومة  معارضا  جامهرييا  قطبا 
أي  عىل  الهيمنة  وإرادة  الخالفات  نتيجة  وذلك  الجديدة 
املطالب  عىل  ومعزولة  مشتتة  فبقيت  بديل  مرشوع 
الحقيقية التي ميكن ان تجمع املطالب وتصوغها يف برنامج 

جدي.
املدنية  القوى  من  اساسا  متكونة  الثالثة  الفئة  اما 
والنقابية والتي بدأت تخرج عن حياديتها وارتباكها نتيجة 
تحول  نقطة  متثل  وقد  للسلطة  الجديدة  االنحرافات 
مستقبلية اذا ما ا ستطاعت ان تنتظم يف ائتالف مدين واسع 

يكون متخلصا من االكراهات السياسية.
التونيس  العام  لالتحاد  بالنسبة  اما 
حاسام  يكون  سوف  دوره  فإن  للشغل 
ملا  السيايس  املشهد  مالمح  صياغة  يف 
خاصة  ديسمرب   17 انتخابات  بعد 
مطروحة  عديدة  مالحظات  وان 
ربط  مثل  املفاوضات  طاولة  عىل 
االساسية  املواد  عن  الدعم  رفع 
االدىن  االجر  يف  بالزيادة  واملحروقات 
العامل  أجور  يف  والزيادة  الصناعي 
ال  ان  يبدو  مطالب  وهي  واملوظفني 
االستجابة  عىل  قادرين  الخواص  وال  الحكومة 

اليها.
هذه  بعد  اليه  توصلتم  الذي  االستنتاج  هو  وما   *

القراءة؟
السياسية مازالت  ـ ما ميكن استنتاجه هو ان االزمة 
تفصح  حتى  واالرهاصات  الرصاعات  من  زمنا  تستغرق 
الحركات  بوترية  مرتبطة  تكون  سوف  التي  مخارجها  عن 
االحتجاجية املقبلة خاصة وان سياسة الحكومة يف االتجاه 
اىل رفع الدعم سوف يكون ذي كلفة اقتصادية واجتامعية 

لن تقدر السلطة الحالية عىل التحكم فيها ومجاراتها.
عىل  السيايس  الوضع  لتداعيات  تراه  ترابط  أي   *

االوضاع االقتصادية واالجتامعية؟
ـ أوال ميكن القول ان السياق العام لالنتخابات املقبلة 
املوصوف بتدين االوضاع االقتصادية واالجتامعية ال يشجع 
قدرة  يف  والثقة  العام  االحباط  موجة  من  التخلص  عىل 
حلول  ايجاد  يف  منها  املنتخبة  حتى  السياسية  املؤسسات 
ومخارج ملواجهة تحديات الحياة اليومية لعموم املواطنات 

واملواطنني.

التي  السياسية  املكونات  بالنسبة القصاء  األمر  كذلك 
والتحسيس  التأطري  يف  اضافيا  رافدا  تكون  ان  ميكن  كان 

والتعبئة لزيادة نسب املشاركة.
حسب  املتوقع  فمن  املشاركة  نسبة  حيث  من  أما 
اقّل من سابقتها يف االستفتاء  ان تكون  االولية  املالحظات 
االقتصار  اىل  بالنسبة  االمر  كذلك  سابقا  املذكورة  لالسباب 
من  يحد  سوف  املحلية  يف  املغرقة  الربامج  عىل  فقط 
مثل  الوطنية  القضايا  تهم  السباب  االنتخابية  الدوافع 
التعليم والصحة والخدمات واملشاريع الوطنية املعطلة اىل 
يف  دورا  االهلية  بالرشكات  يسمى  ملا  يكون  قد  ذلك،  غري 
تحسيس املشاركة االنتخابية لكنها تبقى محدودة يف إطار 
هذه  بعث  من  االستفادة  فعال  تتوخى  التي  املجموعات 

املؤسسات.
* تزايدت التخوفات عىل واقع الحريات بعد صدور 

املرسوم 54 فام هو تقيمك ألوضاعها يف الفرتة االخرية؟
عىل  منصبّا  جويلية   25 منذ  كان  العام  التوجه  ان  ـ 
والخاصة  العمومية  االعالمية  املؤسسات  عىل   الهيمنة 
اىل استقطاب  التي خضعت  التواصل االجتامعي  وشبكات 
من  وللحد  جويلية   25 ملسار  ومعارض  مساند  بني  ثنايئ 
ليمثل   54 عدد  املرسوم  جاء  االعالمية  الحريات  مساحة 
منحرفا خطريا يف تجريم الرأي املخالف وسن عقوبات بدنية 
خطرية تصل اىل خمس سنوات سجنا وقد تتضاعف عندما 
يسمى  ملا  املستهدف  هو  الدولة  يف  املسؤولني  احد  يكون 
وقابال  فضفاضا  االشاعة  مفهوم  ان  نعرف  ونحن  االشاعة. 
الرأي  حرية  الستهداف  مطيّة  تكون  قد  عديدة  لتأويالت 
والتعبري من ذلك مثال ان القول »بنقص املواد الغذائية« قد 
يعترب اشاعة هذا مثال بسيط عىل عديد الفصول العقابية 
التي تضمنها هذا املرسوم وإذ كان يخص املجال االلكرتوين 

فهو ميس ايضا املجال االعالمي واالتصايل بصفة عامة.
اما من حيث املامرسات فقد الحظنا يف االشهر االخرية 
والتعبري  التظاهر  الحريات خاصة عىل حرية  تضييقا عىل 
الحر من الهجامت االمنية والهجامت عىل مواقع التواصل 
هذا  ويف  جويلية   25 مسار  معاريض  لشيطنة  االجتامعي 
االطار تعترب احداث مرناق عالمة بارزة حني تظاهر الشباب 
تنديدا بالتضييق عىل احد الباعة عىل الطريق العام الذي 

انتحر يف مشهد يعيد اىل الذاكرة انتحار البوعزيزي.

املرسوم 54 جّرم الرأي املخالف! * حوار: لطفي املاكنيالدكتور جالل التليلي لـ »الشعب« 

ماذا تخفي الحكومة يف طيات برنامج اإلصالحات؟
صاغه موظفون في المكاتب المغلقة:

املالية  اكدت وزيرة  اىل واشنطن  الذهاب  قبل 
االصالحي  الربنامج  ان  منصية  البوغديرى  سهام 
بجانبيه االقتصادي واالجتامعي قد شارك يف صياغته 
والتدقيق يف تفاصيله اكرث من 400 موظف سام«. 
هؤالء املوظفون اشتغلوا يف مكاتب مغلقة ورفعوا 
الحكومة  رئاسة  اىل  اىل وزرائهم ومنهم  مقرتحاتهم 
خرباتهم  كانت  مهام  موظفني  ترشيك  يكفي  فهل 
التقنية لتعميم تلك التشاركية عىل عموم املنظامت 
الوطنية وقوى املجتمع املدين والخربات االقتصادية 
واالجتامعية؟ لكّن األهّم ماذا تخفي رئاسة الحكومة 
عن  كشفت  الذي  اإلصالحي  برنامجها  طيات  يف 

تفاصيله املديرة العامة لصندوق النقد الدويل؟
إذ ما إن تأكدت رحلة »الحج املايل« اىل واشنطن 
مع محافظ البنك املركزي ووزير االقتصاد والتخطيط 
الوزيرة  اكدت  إذ  الترصيحات  اشكال  تغريت  حتى 
االقتصادية  الهيكلية  االصالحات  برنامج  ان  نفسها 
مستشار   400 صياغته  يف  شارك  قد  واالجتامعية 
ورئاسة  والتخطيط  واالقتصاد  املالية  وزراء  بدواوين 
الحكومة وحسب بعض املصادر فقد عّول هؤالء عىل 

دراسات سابقة لحكومات مختلفة بعد الثورة وعىل 
ما قدمته مكاتب دراسات وطنية ودولية يف الغرض 
ومنها ما اشتغل عليه الوزير السابق لالقتصاد والتنمية 
واالستثامر ياسني ابراهيم. ودون التشكيك يف قدرات 
والكياسة«  »الدراسة  يف  السامني  املوظفني  هؤالء 
والتقييم واالسترشاف فإن تغييب املنظامت الوطنية 
الرشيكة بحكم قواعد الحوار الوطني يطرح أكرث من 
سؤال، ودون ان تكشف رئاسة الحكومة عن فحوى 
صندوق  لدى  بها  تعهدت  التي  االصالحات  حزمة 
جورجينا  الصندوق  مديرة  وجعلت  الدويل.  النقد 
للحصول  مهد  ايجابيا  مؤرشا  وتعتربه  باالمر  ترحب 
الضوء  الدولية عىل  املالية  املؤسسة  من خرباء هذه 
مبا  دوالر  مليار   1،9 بـ  قرض  عىل  للحصول  االخرض 
املقبل  ديسمرب  دينار خالل شهر  مليون   6،3 يعادل 

وبعد موافقة مجلس ادارة الصندوق.
كشف الحقائق يف ديسمرب

أن  إذ  مفصليا  موعدا  ديسمرب  شهر  يكون  قد 
سيطلعان  العام  والرأي  الكربى  الوطنية  املنظامت 
عىل ما كانت او ما اضطرت الحكومة اىل اخفائه ذلك 

ان حزمة االجراءات املقدمة اىل »اهل الحل والعقد« 
مجلس  واعضاء  خرباء  من  الدويل  النقد  بصندوق 
االدارة ستتضح يف قانون املالية الجديد لسنة 2023 
العارش من ديسمرب وفيه  والذي يصدر رضورة قبل 
االلتزام بتطبيق االصالحات  ينظر صندوق إىل مدى 
ذلك  عىل  أكد  كام  تعليامت.  قالب  يف  هي  والتي 

الخبري االقتصادي عبد الجليل البدوي.
املنظامت ومطلب التشاركية

كان االمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 
للشغل األخ سامي الطاهري أكد عقب التوافق من 
سيسدد  الذي  قرض  تونس  منح  عىل  الخرباء  لجنة 
عىل اربع سنوات وأن قيمة القرض ال تفي بالحاجة 
بحقيقة  الشعب  مبصارحة  مطالبة  الحكومة  وان 
االلتزامات التي قدمتها لصندوق النقد الدويل والتي 
تبدو مجهولة اىل حد اآلن، والشعب ال ميكن له ان 

يتحمل تبعات الخيارات الفاشلة.
االتحاد  رئيس  ماجول  سمري  اكد  جهته  من 
التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة  التونيس 
اعتامد  للمنظمة رضورة  التنفيذي  للمكتب  بيان  يف 

التشاركية والتشاور يف كل القرارات التي تهم القطاع 
الخاص حول االصالحات الهيكلية التي يعتربها عامال 
التنافسية وتحقيق  أساسيا النعاش االقتصاد وتعزيز 

نسبة منو محرتمة.
قرض مفتاح ولكنه منقوص

من شأن هذا القرض دعم األسس املالية والسلم 
يف  والترسيع  الجبائية  العدالة  وإرساء  االجتامعي 
دامج  منو  لتحقيق  مالئم  مناخ  إلرساء  اإلصالحات 
الخبري  حسب  املستدمية  الشغل  مواطن  وإحداث 
االقتصادي معز حديدان والذي استدرك ليوضح انه 
منحه  سيتم  الّذي  الجديد،  القرض  شأن  من  »ليس 
لكن  للبالد  املالية  الحاجيات  سد  وحده  لتونس، 
الصندوق يرى أّن االتفاق سيدفع باملجموعة الدوليّة 
خالل  من  التونسيّة  الحكومة  نجاح  يف  اإلسهام  إىل 
الترسيع بإسداء متويل إضايف إىل تونس«. ونبّه الخبري 
إىل أنّه »بإمكان تونس التعويل عىل متويالت طارئة 
من املمّولني يف إطار التعاون الثنايئ لكّنها تبقى غري 

قادرة عىل الخروج إىل األسواق املالية.

* ناجح مبارك 
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احلرقة... تسونامي اجتامعي جرف املوظفني والرضع وأصحاب الشهائد العليا 
 باتت الهجرة غري النظامية أو املتعارف عليها 
ويتفاقم  تونس  عىل  يخيم  شبحا  الـ»حرقة«  باسم 
يوما بعد يوم، حيث ضمت موجة الهجرة األخرية 
حكوميني،  موظفني  وأيًضا  عليا  شهائد  أصحاب 
ذلك أن أغلبهم مل يعد يرى يف تونس مكانًا يطيب 
»الحرقة«  كانت  فبينام  كثرية  ألسباب  العيش  فيه 
مقترصة عىل الشباب العاطل عن العمل واملهمش 
عائالت  تضّم  فأصبحت  الوضع،  تغري  اليوم  لكن 
أيًضا.  الصغار  واألبناء  واألم  األب  فيها  أي  بأكملها 
غري  موجة  األخرية  األسابيع  يف  بالدنا  شهدت  كام 
مسبوقة من الهجرة الجامعية للعائالت يف مناطق 
مختلفة من البالد، واألغرب من ذلك ما ذهب إليه 
البعض من العائالت التي باتت تتنافس عىل تصوير 
مواقع  عىل  وتنرشها  باملخاطر،  املحفوفة  رحلتها 

التواصل االجتامعي.
ترّوج  وصوًرا  فيديوهات  نشاهد  ما  وغالًبا 
التواصل  مواقع  عىل  منظمة  »حرقة«  لعمليات 
االجتامعي ما شكل حافزًا لعديد الشباب املرتّدد يف 

خوض هذه املغامرة الخطرة
وفيام يرى البعض ان الوضع الداخيل ال يحتمل 
أكرث ومعرض لالنفجار يف أي وقت، فنسبة البطالة 
النساء  صفوف  يف   %  20.5 تجاوزت  إذ  تزايد،  يف 
مقابل 13.1 % عند الرجال خالل الثلث الثاين لعام 
األكرث  الفئات  لدى  الفقر  تفاقم  بجانب   ،2022

هشاشة يف املجتمع عىل رأسها النساء.
اختارت »الشعب« أن تسلط الضوء عىل هذه 

الظاهرة يف سياق التحقيق التايل...
دكتور  نرص  سامي  السيد  إىل  بالسؤال  توّجهنا 
يف علم االجتامع الذي أشار إىل أن الهجرة الرسية 
او ما يعرب عنها بـ»الحرقان« شهدت تطورات عىل 
ونوعية  العدد،  حيث  )من  املستويات  مختلف 
أن  مبّينا  املوت...(،  مغامرات  عىل  املقبلة  الفئات 
نزيف  ذلك  ومع  يوم  كل  تتكّرر  املوت  فواجع 
الهجرة مل يتوقف ومل ينقص بل يف ازدياد متواصل.

نجد  جعلنا  اليشء  هذا  ان  املتحدث  وقال 
صعوبة يف تحديد املصطلح األنسب لهذه الظاهرة، 
ورمبا املصطلح األكرث تعبريا هو مصطلح »تسونامي 
اجتامعي« أو »طوفان اجتامعي«. فام مييز الطوفان 
او التسونامي هو انه أوال، ظاهرة تجرف كل ما يأيت 

أمامها وثانيا، ظاهرة ال توقفها أي حواجز.
ظاهرة جرفت الجميع... كلنا حارقون

)غري  الرسية  الهجرة  أن  املتحدث  والحظ 
جرفت  املوت...  قوارب  أو  الحرقان  أو  النظامية( 
الجميع ومل تعد مقترصة عىل فئة اجتامعية معيّنة، 
إذ أصبحت تشمل الكبار والصغار، النساء والرجال، 
الفقرية  العائالت  املتعلم وغري املتعلم، املنحدر من 
املتزوج،  وغري  املتزوج  امليسورة،  وحتى  واملتوسطة 
العاطل عن العمل ومن يتمتع بشغل قار أو وظيفة 
للمتغريات  معنى  هناك  يعد  مل  تقريبا  محرتمة... 

الجهة،  الجنس،  )السن،  التقليدية  السوسيولوجية 
الحالة املدنية، الحالة االجتامعية...( ألجل ذلك تّم 
بعد  خاصة  اجتامعي،  تسونامي  مصطلح  استعامل 
يف  سائدة  عقلية  إىل  ظاهرة  مجرد  من  تحّولت  أن 

املجتمع وبني مختلف األوساط االجتامعية.
ظاهرة ال توقفها الحواجز 

تتمكن  الظاهرة مل  أن هذه  إىل  املتحدث  أشار 
كل الحواجز من ايقافها أو الحد من نسق تصاعدها، 
إذ مل توقفها حواجز الردع والنصوص القانونية، وال 
املطاردات وال املالحقات االمنية، وال حمالت التوعية 
والتحسيس، وال كوارث املوت، وال الكورونا حيث يف 
فرتة الحجر الصحي الشامل توقفت كل حركة النقل 
تتوقف  مل  الرسية  الهجرة  ولكن  وغريها  املدن  بني 

رغم الكوارث التي كانت تعيشها ايطاليا حينها.
واالجابة  الظاهرة  هذه  لفهم  أنه  إىل  وأشار 
قوة  الظاهرة  هذه  من  جعل  ما  السؤال  هذا  عن 
تسونامية٬ إذ ال يجب الوقوف عىل دراستها كظاهرة 
تحمل  كظاهرة  دراستها  من  بد  ال  بل  فقط  سلبية 
املشّفرة  الرسالة  عىل  وقفنا  وإذا  مشّفرة«،  »رسالة 
الرسالة  هذه  توجه  ملن  هو  يطرح  سؤال  أول  فإن 
الرسالة  هذه  مضمون  هو  ما  وثانيا،  )املتقبل(؟ 

املشفرة؟
اوال، املتقبل للرسالة: الرسالة موجهة إلينا جميعا 
املؤسسات  االختصاص،  وأهل  خرباء  استثناء،  دون 
الرتبوية،  املؤسسات  العائالت،  الحكومة،  اإلعالمية، 
الرسالة،  بهذه  معني  الكل  أحزاب...  مدين،  مجتمع 
كلنا نتحمل جزًءا من مسؤولية تفاقم هذه الظاهرة 
إىل درجة بلوغها حد قوة التسونامي. وثانيا، مضمون 

الرسالة أي الجانب »اإليجايب« للرسالة.
املوت  مغامرة  عىل  املقبل  أن  املتحدث  واعترب 
يف  األمل  هي  قوتني  داخله  يف  يحمل  شخص  هو 
اجل  من  التضحية  والقدرة عىل  ممكن،  أفضل  غد 
تحقيق هذا األمل حتى وان كان مجرد وهم. وقال 
استغباءه،  أو  حكمه  نريده  الذي  الشعب  هذا  إن 
للمغامرة  مستعّد  شعب  هو  عليه...  السيطرة  أو 

والتضحية بأغىل ما ميلك )حياته وعائلته(.
الشعب التونيس محتاج إىل جرعة أمل 

إىل  محتاج  التونيس  الشعب  إن  املتحدث  أفاد 
جرعة أمل فمجرد جرعة أمل وهمية جعلته يضحي 
إنقاذ  ميكن  ال  وبالتايل  املوت،  مبغامرات  ويقوم 
أمل  بجرعة  إال  التسونامي  هذا  من  الشعب  هذا 
حقيقية  ملشاريع  مبؤرشات  ذلك  ويكون  حقيقية... 

وبسياسة اتصالية ناجعة.
او  الرسية  الهجرة  تعريف  ميكن  إنه  وقال 
الحرقة بكونها محاولة الهروب من واقع معلوم اىل 
واقع مجهول بحثا عن جرعة أمل حتى وان كانت 
نتحدث  أصبحنا  ذلك  كل  غياب  ظل  ويف  وهمية 
عن حرقة لعائلة كاملة وهي صورة تحمل أكرث من 
معنى وتفتح ملفات أخرى أكرث أهمية وهو موضوع 

الحاضنة. 
وبنّي أن الحاضنة املناهضة للظاهرة 
من  كان  للظاهرة،  الداعمة  والحاضنة 
حاضنة  أهم  العائلة  تكون  أن  املفرتض 
أن  يبدو  لكن  الظاهرة،  لهذه  مناهضة 
ذلك  عكس  جعلتها  األخرية  التطورات 
هجرة  الحرقان  كان  أوىل  مرحلة  ففي 
العائلة، ثم أصبحت  بها  تعلم  رسية ال 
بنفقات  أصبحت  ثم  العائلة  بعلم 
العائلة وباملشاركة العملية يف الحرقان.

الهجرة  أو  الحرقان  أن  وأفاد 
الرسية كان املفرتض دراستها عىل ثالثة 

مستويات

أو  الحرقة،  األول، ما قبل  املستوى 
املخيال،  عرب  الحرقة  اعتبارها  ميكن  ما 
مبخياله  العملية  يتخيل  الشخص 
ويخوض التجربة ونكهة النجاح مبخيال، 
يف  نجاحه  بعد  لحياته  صورة  ويرسم 
املغامرة، يرسم صورة للبلد الذي يُحقق 

له أحالمه...
الحرقة  هي  الثانية،  املرحلة  أما 
ال  وعادة  املغامرة،  خوض  الفعلية، 
يتم الرتكيز اال عىل هذه املرحلة فقط، 
إىل  أرقام  مجرد  إىل  الظاهرة  وتحويل 
الكوارث  مع  التطبيع  وقع  أن  درجة 
واألرقام ومل يعد لها مفعول اجتامعي. 
الحرقة  بعد  ما  هي  الثالثة،  واملرحلة 

الظروف املعيشة وغري اإلنسانية ملن كتب له حياة 
جديدة.

 الشعور باليأس وفقدان األمل 
للصحة  الرازي  قسم  رئيسة  أشارت  جانبها  من 
النفسية ريم غشام يف ترصيح لجريدة الشعب إىل 
والظلم  والفشل  األمل  وفقدان  باليأس،  الشعور  أن 
العوامل  من  واجتامعية  نفسية  عوامل  االجتامعي، 
الدافعة إىل الحرقة فباإلضافة إىل العامل االقتصادي 
لدى  إيالما  األكرث  هو  النفيس  العامل  فإن  والبطالة 
هؤالء »الحرَّاقة«، فاليأس يؤّدي إىل االكتئاب، وغالبًا 
رئيسة  قالت  كام  االنتحار،  إىل  بأصحابها  تدفع  ما 
الحرقة هي شكل  إن  النفسية  للصحة  الرازي  قسم 
من أشكال االنتحار، خصوًصا لدى املغامرين الشباب 
يف عرض البحر، فاليأس إذن هو حافز للهجرة الرّسية 

التي ال تحمد نهايتها.
الشارع التونيس عىل الخط

يقول السيد شوقي الزعلوين أستاذ تنشيط ثقايف 
إنه من الناحية االجتامعية واالقتصادية فإن الهجرة 
اإلنسانية  الكوارث  عديد  يف  تسببت  الرشعية  غري 
من  بحياتهم  املخاطرة  عىل  املهاجرون  يقدم  إذ 
أجل اجتياز الحدود بطريقة غري نظامية هنا ميكن 
منظمة  أصبحت  لكنها  نظامية٬  غري  إنها  نقول  إن 
بطريقة محكمة من طرف الوسطاء »الحراقة« وهو 
يف  واالنخراط  التوجه  عىل  أكرث  الشباب  شّجع  ما 
هذه الظاهرة التي أصبحت منترشة بشكل كبري يف 
السنوات األخرية نظرا إىل الوضع االقتصادي يف العامل 
الذي  النامي  العامل  دول  يف  خاصة  بصفة  لكن  كله 
والفريوسات  األمراض  وانتشار  ُمدقعا  فقرا  يعيش 

القاتلة والبطالة وغياب إمكانيات مجابهتها.
وأشار إىل إن سبب الهجرة غري الرشعية هو أن 
الفرد أصبح يبحث أكرث من أي وقت مىض عن العيش 
الكريم وأصبح يفكر أيضا يف تلبية حاجياته األساسية 
األكرث  الدول  إىل  بالهجرة  الذايت  اقتصاده  ويضمن 
أن  مبيّنا  األصيل  موطنه  من  رفاها  واألكرث  استقرارا 
تونس ولألسف من بني أكرث الدول التي ينطلق منها 
املهاجرين نحو أوروبا وخاصة ايطاليا حيث أصبحت 
وأصبحت  الرسية  للهجرة  افريقيا  بوابة  تونس 
منطقة عبور ألغلب األفارقة الذين يغادرون بلدانهم 
ارتفاع مفزع لنسب  نحو أوروبا وهو ما تسبب يف 
املهاجرين من سواحلنا هذا باإلضافة إىل ما تسببت 
انفالتات  من  الشعبية  واالنتفاضات  الثورات  فيه 
من  الحّد  عىل  قدرة  وعدم  امني  استقرار  وعدم 
هذه الظاهرة املعيشية للمجتمع خاصة أننا الحظنا 
يلقون  ًا  قرُصَّ وأطفاال  بأكملها  أرًسا  األخرية  الفرتة  يف 
بأنفسهم يف مراكب املوت من أجل الهجرة إىل الدول 
ويثبت  كربى  تساؤالت  يطرح  ما  وهو  األوروبية 
مسؤولون  كلنا  وختم:  هؤالء.  لدى  األفق  انسداد 
التامسك  فعدم  موقعه  من  كّل  الظاهرة  هذه  عن 

وعدم  واملجتمعي  األرسي 
املبادرة مبشاريع اقتصادية حتى وان كانت بسيطة 
وعدم  الدراسة  عن  املبّكر  واالنقطاع  التعلم  وعدم 
وغياب  والشبابية  الثقافية  املؤسسات  نحو  التوجه 
تفيش  يف  مبارش  بشكل  ساهم  التوعوية  الحمالت 
الوقوف  يستوجب  مفزع  وبشكل  الظاهرة  هذه 
غري  أو  كانت  رسمية  األطراف  جميع  ومن  عنده 
ومجتمع  تنموية  ومنظامت  حكومة  من  رسمية 
مديّن ومؤسسات ورشكات اقتصادية من أجل الحّد 
من هذه الظاهرة وعدم استنزاف الطاقات الشبابية 
والبرشية التي ستنعكس سلبا ورضورة عىل مستقبل 

الدولة.
الهجرة  من جانبها تشبّه اآلنسة مروى خدميي 
تعدُّ  إنها  إىل  مشرية  الرسيع  باالنتحار  الرشعية  غري 
من أبرز الظواهر املنترشة يف العامل وخاصة يف العامل 
السنوات  يف  أكرث  تفاقمت  وقد  بالتحديد  العريب 
األخرية جراء عوامل كثرية منها التهميش والخصاصة 
أن  إذ  االقتصادي  والتدهور  البطالة  انتشار  وخاصة 
80 % من الشباب التونيس يحلم بالهجرة غري مباٍل 
أعامرا  شملت  الحرقة  عملية  إن  وقالت  مبخاطرها 
وأجياال مختلفة ترتاوح أعامرهم بني 4 سنوات و60 
سنة وهو أمر مفزع للغاية واملخيف يف األمر عدم 
تحرك الدولة إليجاد حلول وطرق ناجعة للحّد من 
بطيء  موتا  إليها  بالنسبة  يعترب  الذي  التيّار  هذا 

لشبابنا وأحالمنا.
من جانبه اعترب السيد عصام عبد الالوي موظف 
أن هذه الظاهرة استفحلت بسبب فقدان األمل يف 
النخب السياسية مشريا إىل أن تدهور االقتصاد وغالء 
املعيشة من أبرز األسباب التي دفعت بالشباب إىل 

املغامرة بحياته.
االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى 

واالجتامعية 
التونيس  املنتدى  عن  الصادرة  األرقام  تشري 
عدد  أن  إىل  واالجتامعية  االقتصادية  للحقوق 
االيطالية إىل حدود  السواحل  بلغت  التي  العائالت 
هذه السنة أكرث من 500 عائلة من جملة أكرث من 9 
آالف مهاجر غري نظامي بلغوا إيطاليا. كام أن عدد 
التونسيني الواصلني اىل ايطاليا خالل شهرْي جويلية 
وأوت املاضيني بلغ ما عدده 7745 شخصا وتم منع 
8939 وفقدان 49 فيام تؤرش أرقام نفس الفرتة من 
 8575 ومنع  شخصا   8079 وصول  إىل   2021 سنة 

وكان عدد القرص 1307 واملفقودين 134.
غري  املهاجرين  من  املائة  يف   70 من  أكرث 
النظاميني الذين يغادرون من تونس هم تونسيون. 
التونسيني  إقبال  تزايد  مختلفة  تقارير  رصدت  كام 
نحو  بـ»الحرقة«  املعروفة  الرسية  الهجرة  عىل 
التي  الجديدة  السياسية  التغيريات  رغم  إيطاليا 

شهدتها البالد خالل أكرث من سنة.
* أم إياد

سامي نرص
 أستاذ علم اجتامع

شوقي الزعلوين
 أستاذ تنشيط ثقايف

ريم غشام رئيسة قسم الرازي 
للصحة النفسية 

مروى خدميي
 إطار تربوي
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قال الكاتب العام للنقابة العامة لألطباء والصيادلة وأطباء األسنان للصحة العمومية 
التزود  يف  اضطرابا  مدة  منذ  تشهد  العمومية  املستشفيات  إن  الخليفي،  عامد  األخ 
باألدوية شمل تقريبا جميع أنواع األمراض، الفتا اىل توجه وزارة الصحة لتوفري متويل 

إضايف ألدوية األمراض املزمنة.
وأضاف األخ الخليفي، أن هذا النقص يف األدوية باملستشفيات العمومية تفاقم ليشمل 
أدوية األمراض املزمنة واألمراض الحادة، مشددا عىل أن أبسط األدوية ذات التكلفة 

املالية املنخفضة غري متوفرة اليوم بصيدليات املستشفيات العمومية.
التزود يرتاوح بني  العمومية تشهد اضطرابا يف  ولفت إىل أن صيدليات املستشفيات 
أسبوعني اىل عدة أشهر حسب نوع األدوية وأرجع أسباب االضطراب يف التزود خاصة 
»كورونا«  جائحة  فاقمته  الذي  لألدوية  العاملية  األسواق  يف  الحاصل  االضطراب  اىل 
وديون الصيدلية املركزية املرتاكمة، والتي أدت اىل عدم تزويدها باألدوية من طرف 

املزودين. وبنينّ أن املستشفيات العمومية ال تحصل عىل جميع طلباتها من األدوية، مربزا توجه وزارة الصحة نحو توفري 
متويل إضايف للمستشفيات العمومية من أجل توفري أدوية األمراض املزمنة عىل غرار داء السكري وضغط الدم، وذلك 
تفاديا ملضاعفات هذه األمراض وتقليص األعباء املالية التي ميكن أن تخلفها هذه األمراض كالجلطة القلبة والدماغية 
وأمراض الكىل. وأكد األخ عامد الخليفي أن مجابهة أزمة الدواء املتفاقمة تكمن بالخصوص يف الرفع من تعريفة العالج 

لدى املستشفيات العمومية والوقاية والتقيص املبكر لجميع أنواع األمراض وخاصة الرسطانات.
* م/ م

محافظو الرتاث يطالبون بشفافية املناظرات والرتقيات 
يعيش سلك محافظي الرتاث مبؤسسة املعهد الوطني للرتاث مركزيا وجهويا ظروفا غري طبيعية بسبب تعنت ادارة 
تنفيذ  نظريا يف  االدارة  تعتمد  الرتاث وعليه  املتكون من خرية محافظي  النقايب  الطرف  املؤسسة وعدم ترشيك 

سياسات املؤسسة.
بالتعنت  العالقة فإن اإلدارة واجهته  إيجاد حلول للمشاكل  النقايب اىل مد االيدي من أجل  الطرف  ورغم سعي 
واالقصاء وقد عرب أعضاء النقابة األساسية لسلك محافظي الرتاث عن استنكارهم لهذا السلوك االداري وطالبوا 

بترشيك النقابيني يف حّل االشكاليات العالقة واملتصلة باملناظرات والدورات التكوينية والخطط الوظيفية.
ويعيب أبناء املعهد الوطني للرتاث من سلك محافظي الرتاث عىل إدارة املعهد عدم ترشيكهم يف إعداد روزنامة 
الدورات التكوينية ومحتواها وآليات التنفيذ لهذه الدورات، هذا اىل جانب لفت نظر إدارة املعهد وسلطة اإلرشاف 
إىل عدم تكافؤ الفرص بني املوظفني ومحافظي الرتاث واإلقصاء املمنهج ألبناء املؤسسة القاطنني خارج العاصمة 

وبعيدا عن سلطة القرار مع حرمان املعنيني باألمر من منحة السكن والتنقل طيلة أيام التكوين.
االعرتاضات حول املناظرات 

دعت النقابة األساسية لسلك محافظي الرتاث إىل تأجيل هذه الدورات التكوينية إىل حني تنظيم جلسات للنظر 
يف برمجتها واالنكباب عىل صياغة خطة محكمة للنهوض باملؤسسة وترشيك كافة األطراف املعنية بذلك، هذا مع 

النظر يف االعرتاضات املقدمة حول املناظرات الخاصة بالسلك لسنة 2021.
* ناجح 

ملاذا إلغاء 
الخطوط الدولية؟

نحن نواب املؤمتر العادي التاسع عرش لالتحاد الجهوي للشغل بتوزر املنعقد يوم 10 أكتوبر 
وبعد  والنرش  اإلعالم  املسؤول عن  املساعد  العام  األمني  الطنّاهري  األخ سامي  برئاسة   2022
تعرنّضنا ملا آلت إليه األوضاع مبطار توزر- نفطة 
الدويل بعد إلغاء كلنّ الخطوط الدولية من قبل 
الرشكة التونسية للخطوط الجوية دون األخذ 
ية دور هذا املطار يف تنشيط  بعني االعتبار أهمنّ
الدورة االقتصادية بالجهة التي تعاين أصال من 
التهميش والالمباالة وانطالقا من مبدإ محاربة 
وضامنا  العام  املرفق  عىل  والحفاظ  الفساد 
سة فإننّنا نعترب أننّ العطالة التي  لدميومة املؤسنّ
ميرنّ بها هذا املطار، عىل حيوينّته، يعترب إهدارا 

للامل العام بامتياز، وعليه فإنننّا: 
املطار  هذا  تنشيط  بإعادة  نطالب   -  )  1
تشتغل  كانت  التي  الدولية  الخطوط  وإرجاع 

عىل الجهة. 
ة للخطوط التونسية  ل اإلدارة العامنّ 2 ( - نحمنّ
وانتهاجها  املطار  هذا  دور  تهميش  مسؤولية 
املطار  هذا  مع  للتعامل  املكيالني  سياسة 

واملطارات التونسية األخرى.
 3 ( - نستنكر عدم رغبة إدارة الخطوط التونسية يف إنجاز دراسة ملردودية بعض الخطوط 

هة للجهة بتعلنّة محدودية األسطول. الدولية املوجنّ
العمومي  املرفق  التي أصبح عليها هذا  الكارثية  الوضعية  الحكومة مبعالجة  - نطالب   )  4 
مساهمة  الدويل  نفطة  توزر-  مطار  تنشيط  وإعادة  املالمئة  الحلول  وإيجاد  ية  جدنّ معالجة 
لة يف الجهة والذي ميرنّ بأزمة  منها يف دفع قطاع السياحة الذي يعترب من أهمنّ القطاعات املشغنّ

خانقة جرنّاء غلق الوحدات السياحية وتعطيل دور املطار. 
فاع عن استحقاقات الجهة وذلك بخوض كلنّ  م فإننّنا نعربنّ عن تجننّدنا للدنّ وانطالقا من كلنّ ما تقدنّ

األشكال النضالية املتاحة يف صورة عدم تفاعل الجهات املعنية لحلنّ هذا اإلشكال.

في توزر

األخ عماد الخليفي الكاتب العام للنقابة العامة لألطباء والصيادلة 
أبسط األدوية غري متوفرة بصيدليات املستشفيات العمومية

يرفضون اإلقصاء:

عربت النقابة األساسية للتبغ والوقيد عن قلقها من إمكانية التفويت يف الوكالة الوطنية للتبع 
والوقيد، مؤكدة استعدادها للدفاع عن الوكالة وغريها من املؤسسات العمومية ضد التفويت. 
وبرنّرت النقابة، يف بيان لها، خوفها من هذا التوجه بناء عىل ترصيحات إعالمية أوردتها مديرة 

صندوق النقد الدويل بأن الدولة تسعى إىل خوصصة بعض املؤسسات العمومية.
دت عىل الدور املهمنّ الذي تضطلع به الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يف املساهمة يف موارد  وشدنّ
ميزانية الدولة التونسية، مشرية إىل أن املنتوج املحيل للسجائر ساهم سنتي 2020 و2021 بنحو 
2.78 مليار دينار رغم املصاعب التي اعرتضت الوكالة بسبب غياب الصيانة وعدم توفري قطاع 

الغيار واملواد األولية.
وأكدت النقابة أن الوكالة حققت نتائج محاسبية إيجابية تقدر بـ12 مليون دينار سنة 2020 

خالل أزمة كوفيد- 19، ونحو 97 مليون دينار يف سنة 2021.
بيع  الوكالة من  مرابيح  الدولة يف رصف  قبل  »تأخرا« من  اعتربته  ما  انتقدت  النقابة  وكانت 
التبع والوقيد، مام تسبب يف عدة إشكاليات للوكَالة منها عجزها عن خالص مزوديها املحليني 

واألجانب.

قلق النقابة األساسية للتبغ والوقيد   
العامة  الجامعة  قررت 
تنظيم  األسايس  للتعليم 
يوم غضب يوم غرة نوفمرب 
بنات  باب  بساحة   2022
إىل  التوجه  بعدها  يتم 
بالقصبة،  الحكومة  ساحة 
يف  لالنطالق  باإلضافة 
تنظيم مسريات، تخرج من 
املندوبيات  مقرات  أمام 
كل  إىل  للرتبية  الجهوية 

والية.
الجامعة إىل رفض  ودعت 

للتالميذ  كبريا  اكتضاضا  تشهد  التي  الفصول  تدريس 
للرتبية  الجهوية  املندوبيات  مبقرات  االعتصام  ومواصلة 
ومواصلة مقاطعة الدروس لنواب دفعة 2022 وخريجي 

من  التطبيقية  اإلجازة 
دفعتي 2021 و 2022.

الجامعة  عام  كاتب  وقال 
األسايس  للتعليم  العامة 
يف  الهوايش،  نبيل  األخ 
ترصيحات  عىل  تعليقه 
األخرية  الرتبية  وزير 
نحو  ه  بالتوجنّ املتعلقة 
رفضوا  الذين  كل  تعويض 
هذه  إن  العمل،  استئناف 
الترصيحات تدخل يف باب 
الغري  والوعيد  التهديد 

مسؤولة واملرفوضة.
يلتحقوا  مل  تلميذ  مليون  أن  الهوايش  األخ  أكد  كام 

مبدارسهم جراء عديد األسباب.

التعليم األساسي ينفذ يوم غضب وطني يف غرة نوفمرب 
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منظومات الترصف يف النفايات
كافة  عىل  إشكاليات  عدة  املنظومة  هذه  تشهد 
مكونات  أوىل  الرفع  ويعترب  املنظومة  مكونات 
اختصاص  وهو  النفايات  يف  الترصف  منظومة 

عن  أو  الذاتية  بوسائلها  سواء  للبلديات  حرصي 
طريق املناولة كام تعترب البلديات املحور األسايس 
النفايات  يف  دورها  أهمية  إىل  نظرا  للمنظومة 
خاصة  الرفع  مستوى  عىل  اإلشكاليات  وتتلخص 
عون  ألف   34 أن  حيث  البرشي  اإلطار  نقص  يف 
 100 من  أقل  مبعدل  االختصاصات  مختلف  يف 
عون لكل بلدية يف حني أن عدد األعوان املكلفني 
برفع الفضالت ال يتجاوز 6000 عامل كام تتمثل 
اإلشكاليات يف نقص معدات النظافة ونقص املوارد 

عدم  إىل  باإلضافة  موارد برشية  توفر  وعدم  املالية 
من  تحّد  أن  شأنها  التي من  الرقابية  األجهزة  توفر 
غري  البلديات  أغلب  جعل  مام  البيئية  التجاوزات 
هي  وبالتايل  الفضالت  كميات  كل  رفع  عىل  قادرة 
عىل  والقضاء  البيئي  الوضع  تحسني  عن  عاجزة 
النقاط السوداء كام أن مشكل نقل الفضالت املنتجة 
اإليداع  منشئات  إىل  البلدية  قبل  من  واملرفوعة 
النهائية يطرح صعوبات عىل مستوى نقل الفضالت 
مع  متعاقدة  رشكات  قبل  من  التحويل  مركز  من 
تشكو  حيث  النفايات  يف  للترصف  الوطنية  الوكالة 
اهرتاء  أهمها  إشكاليات  عدة  من  النقل  منظومة 
أسطول آليات النقل وعدم احرتام رشوط النقل مام 
يتسبب يف انبعاث الروائح من شاحنات النقل وتناثر 
الفضالت باملسالك املتبعة أما عىل مستوى املعالجة 
فإن هذه املنظومة تشهد العديد من االختالالت إذ 
يوجد يف تونس 10 مصبات مراقبة عىل 350 بلدية 
يف حني ال تتوفر أرقام عن عدد املصابات العشوائية 
عنرص  وبغياب  البالد  مناطق  كامل  عىل  املوزعة 
املعالجة وغياب منظومة الفرز والتثمني مام يؤدي 

إىل ارتفاع كميات الفضالت املجمعة باملصابات. 
واقع املصبات

تلخص اإلشكاليات املتعلقة باملصبات السياسات 
األوضاع  كارثية  مدى  يعكس  مام  للدولة  الخاطئة 
للغازات  املتواصل  االنبعاث  غرار  عىل  البيئية 
الجوفية  املائية  باملائدة  واألرضار  الكريهة  والروائح 
فرزها  دون  الفضالت  وتكدس  املحيطة  وباألرايض 
املصبات  عديد  يف  الحرائق  واندالع  تجميعها  أو 
صفوف  يف  الخطرية  األمراض  تفيش  اىل  باإلضافة 
الرفض  يفرس  مام  املجاورة  األحياء  وسكان  العملة 

االجتامعي لهذه املنشئات.
وتنوع  السكانية  املجموعات  تنامي  أدى  كام 
النفايات  حجم  يف  ارتفاع  إىل  االقتصادي  النشاط 
وبروز عدة صعوبات تعلقت بالترصف فيها خاصة 
يف ما يتعلق بالنفايات الخطرية اعتبارا لخطورة أثرها 
البيئي عىل املحيط وعىل اإلنسان وخاصة العاملني 
بقطاع النفايات حيث برزت عديد التحديات سواء 
املؤسسايت  املستوى  عىل  أو  القانوين  املستوى  عىل 
فمثال عىل املستوى الترشيعي تجدر اإلشارة إىل أن 

بالدنا صادقت عىل عدد من املعاهدات الدولية يف 
تتعلق  التي  باماكو  اتفاقية  غرار  عىل  املجال  هذا 
إضافة  إفريقيا  إىل  الخِطرة  النفايات  استرياد  بحظر 
إىل اتفاقية بازل والتي تتعلق بنقل النفايات الخطرة 

مستوى  يتبني  مام  الحدود  عرب  منها  والتخلص 
الضعف الترشيعي املنظم السترياد النفايات وخاصة 
مبقتىض  تم  كام  اإليطالية  النفايات  فضيحة  بعد 
القانوين  القانون عدد 41 لسنة 1996 وضع اإلطار 
املتعلق مبجال النفايات وطرق الترصف فيها للوقاية 
منها والحد من إنتاجها وقد حدد هذا القانون عدة 
إنتاج  من  والحد  الوقاية  تتمثل يف  رئيسية  أهداف 
النفايات، تثمني النفايات وتخصيص مصبات مراقبة 

إليداعها. 
غياب اسرتاتيجية وطنية

مثل تعدد املتدّخلني وغياب اسرتاتيجية وطنية يف 
املجال البيئي أدى إىل تدهور الوضع البيئي وعدم 
تحسنه وأرّضت هذه اإلشكاليات بالعاملني يف قطاع 
النفايات األمر الذي يقتيض بلورة اسرتاتيجية شاملة 
توحد الرؤية ويتّم مبقتضاها ضبط األهداف املرجوة 
من خالل حوار وطني شامل بني مختلف املتدخلني 
من سلط مركزية ونقابات ممثلة يف الجامعة العامة 
الجامعات  مجلة  مكنتها  التي  والبلديات  للبلديني 
تدهور  وأمام  إحداث وكاالت.  إمكانية  املحلية من 
الوضع البيئي وسعيا إىل تحسني الترصف يف النفايات 
من  الترصف  منظومات  توحيد  الرضوري  من  فإنه 
ضمن  املتدخلة  الهياكل  مختلف  إدماج  خالل 
هياكل موحدة، تركيز كافة املوارد املتاحة لالستثامر 
يف  الترصف  إليها  يعهد  التي  البلدية  الوكاالت  يف 
توظيف  املناولة،  أشكال  كل  مع  القطع  الفضالت، 
والصناعية  التجارية  الرشكات  عىل  مناسبة  معاليم 
معاليم  فرض  تنتجها،  التي  الفضالت  رفع  مقابل 
عىل املنتجات املوردة، مراجعة منظومة الترصف يف 
النافيات يف تونس العتامد الفرز والتثمني والتقليل 

من ردم الفضالت والقضاء عىل املصابات.
تحديات الترصف 

من  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة  تعترب 
يف  تساهم  أن  ميكن  التي  الحديثة  الوسائل  أهم 
انجاز  وبالتايل  العمومية  املرافق  إنجاز  أو  متويل 
مشاريع ضخمة ترتكز باألساس عىل تسيري الخدمات 
العمومية من قبل السلط العمومية ويشتمل عقد 
والصيانة  التغيري  أو  واإلنجاز  التمويل  الرشاكة عىل 
قبل  من  الخاص  الرشيك  إىل  يدفع  مبقابل  وذلك 

الشخص العمومي طيلة مدة العقد طبقا للرشوط 
يف  خاصة  الرشاكة  أهداف  أهم  وتتمثل  به  املبينة 
من  تتحقق  أن  ميكن  الذي  التكاليف  يف  االقتصاد 
العقد  ضمن  املرشوع  مراحل  كامل  إدماج  خالل 
دون تجزئته وهو ما يوفر أيضا ربحا يف الوقت ومن 
الطرفني  بني  املخاطر  اقتسام  الرشاكة  أهداف  بني 
الحكومي والخاص وكذلك تحسني مستويات جودة 
شغل  مواطن  وخلق  العمومية  باملرافق  الخدمات 

وتقليص اإلنفاق العمومي وعجز امليزانية. 
 مفهوم التنمية

والتنمية تحديات مهمة  االقتصادي  النمو  يطرح 
وتحقيق  النمو  طور  يف  هي  التي  الدول  أمام 
االقتصادية  التحديات  وجه  يف  والوقوف  التنمية 
بعد  تونس  مرت  الدول  تلك  وكسائر  واالجتامعية 
املجاالت  يف  للدولة  الكامل  التداخل  من  مراحل 
االقتصادية وإحداث الرشكات يف مختلف املجاالت 
الصناعية والخدمية إىل مرحلة الخوصصة واالنفتاح 
واختالل  البطالة  نسب  ارتفعت  حيث  االقتصادي 
توازن التنمية بني الجهات يف فشل هذه التحديات 
بالسلطة  أطاحت  احتجاجات  اندالع  إىل  أدى  مام 
جديدة  اقتصادية  مبرحلة  البالد  ومرت   2011 سنة 
وبنظام سيايس جديد يتسم بعدم االستقرار وعمق 
األزمة االقتصادية واالجتامعية بأزمة مالية عمومية 
مام يطرح تحديات جديدة أمام الدولة كاللجوء إىل 
القطاع الخاص كحل من الحلول املطروحة للخروج 
قسمني  إىل  التحديات  هذه  وتنقسم  األزمة  من 

تحديات داخلية وتحديات خارجية.
وتتمثل التحديات الداخلية يف النمّو غري املستدام 
تالؤم  وعدم  والفقر  البطالة  وتزايد  لالقتصاد 
الشغل  لسوق  والتكوينية  التعليمية  املؤسسات 
االقتصاد  نسبة  ارتفاع  كذلك  املديونية  وارتفاع 
أما  الجبايئ  والتهرب  التهريب  وظاهرة  املوازي 
تدفق  يف  فتتمثل  الخارجية  التحديات  إىل  بالنسبة 
صندوق  وفرض  الدول  بني  الخاصة  األموال  رؤوس 
النامية  الدول  عن  الدويل  والبنك  الدويل  النقد 
ملنحها  كرشط  معينة  اقتصادية  إصالحات  إحداث 
هذه  وأمام  ومالية.  اقتصادية  وتسهيالت  قروض 
التحديات املطروحة التجأت الدولة لترشيك القطاع 
الخاص الذي يتميز بكفاءة عالية مقارنة مع القطاع 
العام مام يؤدي إىل توفري يف املوارد املالية وتحسني 
من خالل  االقتصادي  النمو  معدالت  وزيادة  األداء 
اتباع أساليب إدارية حديثة باستعامل تكنولوجيات 
متطورة كام يساعد يف االستثامر الخاص عىل النمّو 
االقتصادي والحد من الفقر وخلق فرص العمل ومن 

خالل الدور الفعال لرشاكة مع القطع الخاص. 
التعاون البلدي

قّدمت الجامعة العامة للبلديني رؤية واسرتاتيجية 
تشخيص  بعد  النفايات  قطاع  بخصوص  واضحة 
هذه  وتقوم  للنفايات  الترصف  مستويات  ملختلف 
لتفادي  املطروحة  البيئية  املشاكل  الرؤية عىل حل 
تشاريك  إطار  يف  عاجلة  حلول  وإيجاد  تفاقمها 

االقتصاد  عىل  تقوم  نشيطة  اقتصادية  دورة  خلق 
االجتامعي والتضامني. ونظرا إىل هذه األسباب فإن 
آلية التعاون بني البلديات تعترب اآللية الفضىل لحل 
مختلف هذه اإلشكاليات من حيث توحيد منظومة 
اقتصادية  تنمية  وتحقيق  النفايات  يف  الترصف 
واجتامعية وبيئة سليمة وللتوفيق بني مبدإ التدبري 
الحر ومتطلبات اإلدارة ينبغي توظيف آليتني لتدخل 

يف الوقت نفسه تتمثل يف: 
- توجيه تحويالت الدولة ملساندة املجهودات يف 

مجال التعاون البلدي
يف  بالترصف  املتعلقة  الصالحيات  كل  تحويل   -

النفايات لفائدة البلديات
االقتصاد التضامني واالجتامعي

حسب الدراسة املقدمة فإن الحل الوحيد ألزمة 
النفايات يف تونس يكمن يف التقليص إىل الحد األدىن 
النهائية  باملصبات  ردمها  يتّم  التي  الفضالت  من 
الصدد  هذا  ويف  وتثمينها  النفايات  فرز  عرب  وذلك 
النفايات  من  األكرب  الجزء  أن  إىل  اإلشارة  تجدر 
املنظم  غري  بالقطاع  العاملني  قبل  من  فرزها  يتّم 
تام  غياب  يف  وخارجها  املصبات  داخل  )الربباشة( 
بات  فإنه  ولذلك  املهنية  والسالمة  الصحة  لرشوط 
ضمن  املهمشة  الرشائح  هذه  إدراج  الرضوري  من 
إطار  التنظيم يف  االقتصادية ودفعها نحو  املنظومة 
رشكات لفرز النفايات وتثمينها ومتكينها من آليات 
التمويل الرضوري لخلق الرثوة عىل املستوى املحيل.

والتضامني  االجتامعي  االقتصاد  آلية  متّكن  كام 
من التنظيم وإتاحة الفرص لخلق رشكات اقتصادية 
تتوىل  التي  البلدي  التعاون  مؤسسات  مع  واعدة 
املالمئة  االستثامرات  وخلق  التحتية  البنية  توفري 
يف  واالقتصاد  والتثمني  الفرز  منظومة  الستكامل 

تكاليف الترصف يف النفايات.
* أم إياد 

الترصف  وتحديات  البيئية  -اإلشكاليات  عنوان  تحت  دراسة  للبلدين  العامة  الجامعة  أصدرت   
البيئية بهدف بلورة التصورات  النفايات يف تونس- سلّطت الضوء فيها عىل عدد من اإلشكاليات  يف 
البلديني كطرف أسايس  النقابات األساسية لتجذير دور  بالتشاور مع  النقابية  والتوصيات واملقاربات 
وقوة اقرتاح. كام تهدف هذه الدراسة إىل تقديم الحلول من أجل تجاوز اإلشكاليات املسجلة صلب 
املصابات املراقبة والتي تجاوز عدد منها طاقة استيعابه القصوى مام أدى إىل إشكاليات بيئية خطرية 
وهو ما سيطرح أزمة حقيقية للترصف يف فضاالت نحو2.5 مليون ساكن وأكرث من خمسني بلدية بإقليم 
تونس الكربى ووالية نابل وسيؤدي إىل فقدان أكرث من 500 موطن شغل مبارش وآالف مواطن الشغل 

غري املبارش.
رافقت العرشيتني األخريتني وضع بيئي خطري مام يبني عجز الدولة عن التحكم يف النفايات وتحقيق 
بيئة سليمة ومستدامة ملواطنيها وللعاملني يف هذا القطاع حيث أن 20 باملائة من الفضالت ال يتم 
رفعها كام أن نسبة إعادة تدوير هذه الفضالت ال تتجاوز نسبة 2 باملائة مام يستنتج أن 98 باملائة من 
الفضالت املنزلية واملشابهة يتم التخلص منها باملصبات وردمها إذ يشهد الوضع البيئي عدة صعوبات 
التي  املنزلية  النفايات  تنتج بالدنا 2.5 مليون طن من  إذ  النفايات  املتعلقة مبعالجة  خاصة املشاكل 

تكلف الدولة ترصفا وردما 24 دينارا للطن.

أزمة حقيقية للترصف يف فضالت 2.5 مليون ساكن وفقدان أكثر من 500 موطن شغل

20 ٪ من الفضالت 
ال يتمّ رفعها... 
مسؤولية من؟  

يف دراسة للجامعة العامة للبلديني:

األخ مكرم عاميرية
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يحصل يف بعض األحيان ان يكون هناك تباين يف 
وجهات النظر بني القامئني عىل الشؤون االقتصادية 
الوطني  املستوى  والتنموية سواء عىل  والسياسية 
دام«  او الجهوي وهذا التباين ال يعني طبعا »الصِّ
وإعالن نوايا إلغاء اآلخر لسبب أو آلخر ان مل يكن 
الحاصلة  والنامذج  كثرية  عندنا  واالمثلة  وجيها 
ونتّعظ  العرب  نستخلص  ان  خاللها  من  ميكن  كان 
من الدروس ـ دروس املايض الذي نجد يف ذاكرته 
الحبيب بورقيبة والحبيب  مواجهة بني املرحومني 
شأن  يف  مزايل  محمد  اتخذه  مبا  مرورا  ـ  عاشور 
االتحاد من خالل تنصيبه للرشفاء يف غري مواقعهم 
االصلية - الحقيقة كنت اعتقد ولو اّن هذا االعتامد 
إثم ان عقليات بعض املسؤولني ستتغري يف عالقة 
لألسف  لكن  عيل  بن  دكتاتورية  جدار  سقوط 
الجامعة  الجدد من  املسؤولني  فإن بعض  الشديد 
الجديدة  ومصطلحاتها  الثورة  بها  اتت  التي 
يكرسون سياسة االمر الواقع او لنقل اعتامد سياسة 
انخرط بعض هؤالء يف حزب  اذ  »اركْب ال متّنْك« 

حركة النهضة بعد صعودها الرسيع إىل »الحكم« 
اذ توقفنا امام عدد كبري من املساندين والداعمني 
واملرّوجني لالسالم السيايس وبخاصة ملا سيأيت من 
خري عميم مع تجربة الحكم االخوانجية والتي ال 
احد فهم أبعادها فهي ليربالية بشكل٬ اشرتاكية يف 
التصور وفاسدة عىل ارض الواقع مبا أنها بنيت عىل 
الصغرية  اللوبيات  اعتامد »سياسة  االحتكار وعىل 
او لنقل االقتصاد الّريعي والنتيجة اننا توقفنا أمام 
بيع  محطات  متلك  ومشتقاتها  نهضوية  قيادات 
ميلك  من  إىل  وصوال  مطابع  لها  وأخرى  البنزين 
عملة صعبة يف منزله اىل درجة انه حّوله اىل بنك 
متجّول. ليلة 25 جويلية صدقنا لحظة التغيري وقلنا 
انها فرصة جديدة أتاحها لنا الزمن ليكون التغيري 
اننا  الحقيقي وبالتايل تكون املصالحة عىل قاعدة 
نتشارك يف الوطن ومجبول علينا ان نعمل جميعا 
بعيدا عن ايديولوجيات ضمن ما يسمى »باملرشوع 
الحلم  الوطني« لكن رسعان ما أفاق الجميع من 
كل  لرافعة  الحامل  سعيّد  كابوس  عىل  الجميل 

آليات  طرح  يف  تباطأ  بأن  وبدأها  السلطات 
إىل  الرجل ذهب  إن  بل  املستقبل  وبرنامج عمل 
اكرث من ذلك حني قرر حّل كل الهيئات الدستورية 
وامىض قرار اعفاء 57 قاضيا من مهامه وإىل اآلن 
ونحن ننتظر افتتاح السنة القضائية الجديدةـ  كام 
تفتقت القريحة عىل اعالن تعيني مجموعة كبرية 
من االسامء من الوالة ممن ساعدوا الرئيس قيس 
مناصب  يف  ذلك  بعد  او  حملته  يف  سواء  سعيد 
متقدمة جهويا والنتيجة هل حصلت تنمية ونحن 
بتغيري  واملبرشون  الغافلون  يصدق  قد  غافلون؟ 
يعلم  الذي  يستوي  فهل  فنعلم٬  نحن  اما  الواقع 
القاعدة قد يوظفها  والذي ال يعلم!؟ حتام هذه 
بحث  فتح  فرنيد  نحن  اما  سعيد  لقيس  املوالون 
له  فُتحت  الذي  صفاقس  وايل  شأن  يف  تحقيق 
أمل  مسانديه!  من  واحدا  ليقابل  السجن  ابواب 
يأِت لنا قيس سعيد بفاخر الفخفاخ تاجر الزيت 
نكون  وحتى  وغدا  اليوم  بذلك.  وسأكتفي  البكر 
سعيد  اقسم  الذي  القانون  امام  سواسية  جميعا 

لوزيرة  يأذن  ان  الدوس عليه  عىل احرتامه وعدم 
بأن  جفال  ليىل  السيدة  السابقة  القاضية  العدل 
تطلب فتح بحث تحقيق يف شأن زيارة الوايل فاخر 
الفخفاخ ليقابل أحد »املعادين واملتهجمني صباحا 
وبعد  ومناضليه«  االتحاد  عىل  االحد  ويوم  مساًء 

ذلك سيكون لكل حادث حديث...

على الرئيس وهياكل الدولة فتح تحقيق بعد زيارة والي صفاقس إىل السجن
في باب الصدقية والمصداقية 

إن املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس املجتمع 
التطورات  لتدارس   2022 أكتوبر   22 السبت  يوم  استثنائية  بصفة 
الخطرية بالجهة بعد ان تأكد قيام السيد الوايل بزيارة اىل السجن 
املدين بصفاقس ملقابلة أحد املوقوفني موضوع التتبع القضايئ من 
الحمروين  الحبيب  املدعو  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  قبل 
دون اذن قضايئ يف الزيارة وذلك يوم الخميس 20 اكتوبر 2022عىل 

الساعة منتصف النهار و15 دقيقة ملدة حوايل 30 دقيقة.
الجهة  وايل  قبل  من  املشبوه  الترصف  نستغرب هذا  اذ  وإننا 
الذي يحمل يف طياته تدخال مبارشا يف الشأن القضايئ ومساسا من 
رسية اعامل البحث والتحقيق خاصة أن املدعو الحبيب الحمروين 
مل تصدر بعد يف شأنه أحكاٌم قضائية نهائية فإننا نطلب من النيابة 

العمومية فتح بحث تحقيقي يف املوضوع من اجل استغالل النفوذ 
والحياد باستعامل السلطة خاصة ان موضوع التتبع سبق ان تقّدم 
06 قضايا موقوف عىل ذمة املحكمة يف  ضده االتحاد الجهوي بـ 

إحداها.
كام يهّم املكتب التنفيذي ان يسجل ما ييل:

1 ـ اعتامد الوايل املامرسة الشعبوية يف معالجة املشاكل التي 
تتخبط فيها الجهة دون البحث عن حلول حقيقية لها.

مترّسعة  قرارات  واتخاذ  زائفة  وعود  ترويج  تعمده  ـ   2
وارتجالية فعالقة بازمة النفايات والوضع الكاريث الذي اصبح عليه 

ميناء  صفاقس الذي اعتمده الوايل مصبّا للنفايات مام 
مبا  الجهة  سواحل  امتداد  عىل  السمكية  بالرثوة  أرض 

ينبئ بكارثة صحية وبيئية واقتصادية حقيقية.
3 ـ ترويج خطاب عدايئ تجاه العمل النقايب واالتحاد الجهوي 

للشغل بصفاقس.
تعطيل  تواصل  مع  خاصة  االجتامعية  املشاكل  تفاقم  وامام 
املشاريع املربمجة فإننا نحمل املسؤولية كاملة لوايل الجهة ونطالب 
لط املركزية بحلول جديّة للحفاظ عىل السلم االجتامعي بوالية  السُّ

صفاقس.
* الكاتب العام املساعد
محمد عباس

االتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يصدر بيانا حول زيارة الوالي للسجن

ندوة حول تطوير االسرتاتيجية اإلعالمية يف صفاقس   
نظّم قسم اإلعالم باالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس ندوة بعنوان »تطوير االسرتاتيجية اإلعالمية بالجهة« بإرشاف األخ سامي 

الطاهري األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس للشغل واملكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.

وقد عرفت الندوة حضورا الفتا من مختلف القطاعات.

التكوين النقابي يف القريوان  
تحمل  يف  الجدد  والنقابيات  للنقابيني  األسايس  التكوين  دورة  انطلقت 

التكوين  محاور  أما  بالقريوان  للشغل  الجهوي  باالتحاد  النقابية  املسؤولية 

فهي:

تاريخ االتحاد العام التونيس للشغل من خالل املبادئ والقيم والهيكلة 

داخل املنظمة الشغيلة وتقنيات التواصل والتفاوض ودور النقابة األساسية 

وعقلية الفريق.

املرأة والشباب العامل والجمعيات   
والصيغ االتصالية املستحدثة

نظّم قسم املرأة والشباب العامل والجمعيات واملؤسسات الدستورية بالتعاون 
مع مؤسسة فريدريش ايبارت من 21 إىل 23 أكتوبر بالحاممات ندوة حول 
ُقّدم  ما  كبريا من خالل  نجاحا  الندوة  وقد عرفت  واالتصال.  واملناخ  النقابة 
فيها من ورشات واسرتاتيجيات عمل اتصالية٬ وهنا قال األخ سمري الشفي إن 
تطوير العمل النقايب يعني املسك بصيغ منظومات االتصال الحديثة كام أن 

نجاح هذه الندوة يدعو إىل مزيد تكريس العمل الواضح واملتميز.

* رمزي الجّباري
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العام  االمني  الساملي  الدين  صالح  االخ  بإرشاف 
واملنشآت  الدواوين  قسم  عن  مسؤول  املساعد 
االمني  اليوسفي  محسن  االخ  وبحضور  العمومية 
العام املساعد ملمتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي 
انعقدت نهاية االسبوع الفارط الهيئة االدارية لقطاع 
مشاكل  تدارس  بهدف  أعضائها  جّل  بحضور  النقل 
وتردي  التحتية  البنية  مستوى  عىل  الهيكلية  القطاع 
الخدمات وانحدار املقدرة الرشاية للعامالت والعاملني 
انصياع  بسبب  اإلرشاف  سلطة  مع  املفاوضات  وتعرث 
الحكومة المالءات صندوق النقد الدويل بعد الرتحيب 
مّدتها  يف  التفاوضية  العملية  سيرْ  الساملي  االخ  قدم 
الزمنية وقيمتها املالية ورشح توّجه الحكومة املرتهنة 
عن  القرار  زمام  وغياب  الدولية  املنظامت  لرشوط 

الدوائر الوطنية.
وأشار االخ االمني العام املساعد إىل احتكام االتحاد 
الوطنية  املصلحة  مبدإ  إىل  للشغل  التونيس  العام 
املنظمة  قبلت  لذلك  لتونس  املايل  الوضع  ومراعاة 
بنسبة 5٪ زيادات أجور يف القطاع العام و4٪ للوظيفة 
املنح  حول  مفتوحا  التفاوض  باب  وتركت  العمومية 
واملنح الخصوصية مع تسقيف مّدة التفاوض ولكن هذا 
ال يخفي خطورة تفاصيل اتفاق الحكومة مع صندوق 
االجور  وكتلة  والجباية  الدعم  حول  الدويل  النقد 
شاملة   تداعياته  سيكون  اتفاق  العمومية،  واملؤسسات 
املعيشة  واقع  عىل  وسيؤثر  والفئات  الطبقات  لكل 
لكل التونسيات والتونسيني فالهدف هو الحّد من دور 
ومواطناتها  ملواطنيها  الكريم  العيش  ضامن  يف  الدولة 
والطريق هو رضب ركائز املرفق العام من تعليم وصحة 

ونقل...
من  يضغط  املوجعة  االصالحات  ان  واملصلحة 
صندوق النقد قد انطلقت وهناك محاولة لتجميل هذا 
القطاع  بني  الرشاكة  كدعم  مراوغة  عناوين  عرب  االمر 

جميع  يف  ولكنها  اخرى  وعناوين  مثال  والعام  الخاص 
أوجهها ستقع عىل كاهل االرسة التونسية وكل االجراء 
الذي  املبارش  الدعم  الن  تأجريهم  مستوى  كان  مهام 
تبرش به الحكومة لن يعني اال فئة قليلة من املعوزين 
املواطنني  باقي  أّما  االبيض(  العالجي  الدفرت  )أصحاب 
فسيرتكون ملصريهم وهذا التوجه الرامي إىل القضاء عىل 
املؤسسات العمومية سيقيض عىل امكانية العيش أصال 
فديوان الحبوب مثال او ديوان اللحوم او رشكات النقل 
العام املساهمة يف تعديل االسعار ستندثر مبا يعنيه هذا 

من غالء مرتقب يف كل أسباب العيش الكريم.
وجيه  األخ  للنقل  العامة  للجامعة  العام  الكاتب 
الزيدي اكد عىل حجم الرضر الواقع عىل رشكات النقل 
تجديد  وعدم  فيها  العاملني  عدد  بتقليص  العمومية 
اسطولها مام سيؤدي حتام اىل ترّدي خدماتها لذلك فإن 
الدفاع عن  النقل مدعوون اىل  نقابيي ونقابيات قطاع 
ومدعوون  أساًسا  النضالية  الحاضنة  النها  أّوال  املنظمة 
للدفاع عن عمومية قطاع النقل كمرفق حيوي، النقاش 
وهم  مبرارة  االدارية  الهيئة  اعضاء  بني  انطلق  العام 
االسطول  حالة  )ترّدي  قطاعهم  الرتاع يف  يرصدون حم 
تقليص  ـ  ـ عقوبات  اعتداءات  ـ  النقايب  الحق  ـ رضب 

جودة الخدمات(.
بعض  كحال  الخصوصية  املسائل  طرحت  ثم 
بتعهداتها  االلتزام  وصعوبة  للنقل  الجهوية  الرشكات 

تجاه الحرفاء لضعف دعم الدولة وتأخر مساهامتها.
املامرسات الالمسؤولة والالوطنية لبعض املسؤولني 
الهويني كوايل صفاقس وهرسلته للنقابينيـ  أهمية تحيني 
املحروقات  أسعار  يف  الزيادات  ملاراة  النقل  تعريفات 
ـ  العمومي  النقل  ـ مراجعة ديون مؤسسات  والزيوت 
املطالبة املجانية التنقل العوان بعض الرشكات الجهوية 
محارض  تطبيق  ـ  االمن  اعوان  نقل  مجانية  غرار  عىل 
ـ  االكل  وصوالت  قيمة  يف  الرتفيع  ـ  السابقة  االتفاق 
وكاالت  بعض  يف  الشغورات  سّد  ـ   2202 االمر  تنقيح 
النقل ـ تنقيح القانون األسايس لرشكات النقل الجّوي ـ 
مراجعة قيمة الساعات االضافيةـ  غياب وسائل الحامية 
بعض  حتى  وغياب  الرشكات  بعض  يف  العمل  وأزياء 
املاء...  انقطاع  املقرات  كهرباء  )غياب  العمل  وسائل 

للعجز عن سداد الفواتري مثل ما تعانيه الرشكة الجهوية 
للنقل بنابل( ـ تأخر رصف منح الخدمات ـ الرتاجع عن 
للتحرك  الدعوة  ـ  االدارة  تغرّيت  كلام  االتفاق  محارض 
تعطيل  ـ  االجتامعية  النقل  خطوط  رضب  ـ  العال 
عمليات صيانة األسطول بتقليص أدوات االصالح وغالء 
للنقل  حيوية  مؤسسات  اندثار  قرب  ـ  الغيار  قطع 
كمطار املنستري الدويل ـ مراجعة عقد اللزمة مع رشكة 
»تاف« ـ الضعف النسبي يف الثقافة العاملية لدى نسبة 
ـ عجز بعض  التأطري  من املنخرطني واملطالبة بتكثيف 

الرشكات عن سداد أجور أعوانها ـ تهتك االسطول.
حول  اآلراء  وتبادل  املستفيض  النقاش  وبعد 
سياقات النضال النقايب يف قطاع النقل وإكراهاته قّررت 
الهيئة االدارية مبدأ االرضاب العام القطاعي برًّا وبحرًا 
الجهات  كل  يف  عامة  نقابية  اجتامعات  تسبقه  ا  وجوًّ
اكتوبر   28 الجمعة  أّول اجتامع عام يوم غد  وسيكون 

2022 بجهة مدنني.

اإلضراب دفاعا عن مرفق النقل وحقوق العاملني فيه
* سلمى الجاليصفي الهيئة اإلدارية لقطاع النقل

نحن أعضاء الجامعة العامة للمياه املجتمعني يوم الثالثاء 25 أكتوبر 2022 بصفة مستعجلة 
من أجل دراسة ظاهرة االعتداء عىل أعوان الرشكة يف كل األقاليم ذات العالقة بالحرفاء ألسباب 
ليس للعون أي ذنب فيها مثل التأخري غري املربر يف فوترة استهالك املاء للمشرتكني الجدد واالعتداء 
الجهات وحرص  املايئ يف عديد  العمومي  امللك  املتواصل واملتكرر عىل 
املشرتكني يف  مهّم من  لدى عدد  الرشكة  ديون  استخالص  األعوان عىل 
التدخل األمني والتدهور األخالقي  الجمهورية وأمام بطء  كامل تراب 
من بعض الحرفاء يتعرض أعواننا وحسب آخر اإلحصائيات إىل أكرث من 
2000 اعتداء بالعنف الشديد اللفيض واملادي فيها ما نرش أمام القضاء 
وفشلت اإلدارة يف اسرتداد حقوقها وحقوق العامل نتيجة التهاون من 
طرف األقاليم وعدم الجدية من طرف اإلدارة املركزية للشؤون القانونية 
ومحاسبتهم  ومتابعتهم  املحامني  للسادة  التكليف  أذون  يف  والعقارية 
الجزائية  امللفات  تكون مرضية يف كل  أن  التي يجب  النتائج  عىل حسن 
بجهة  املهذيب  محمد  املرحوم  قتل  جرمية  يف  االبتدايئ  بالحكم  يتعلق  ما  يف  استغرابنا  واملثال 
النفيضة، شهيد الواجب. واستنادا للصالحيات املوكولة لكل التشكيالت النقابية ونواب األعوان 
وعمال بالفصل 10 من النظام األسايس الخاص ندعو األخوات واإلخوة بإقليم الكاف ومبعاضدة 
لبنى  األخت  عن  دفاعا  النضال  إىل  للمياه  العامة  والجامعة  بالكاف  للشغل  الجهوي  االتحاد 
القلاممي واألخ مختار الهوامي ملا تعرضا إليه من تهم كيدية أثناء قيامهام بواجبهام املهني وهذا 
يتطلّب تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم من الثامنة إىل العارشة صباحا ووقفات تضامنية أمام 

املحكمة االبتدائية بالكاف من أجل العدالة واإلنصاف والكف عن هرسلة املوظف العمومي. 
الكاتب العام/حسني الشارين

في جامعة 
المياه

أكثر من 2000 اعتداء على األعوان 
ودعم للقلمامي والهوامي

*األخ حسني الشارين

وزارة الصحة /المستشفى الجهوي بالكاف

إعالن طلب عروض وطني حصريا عرب منظومة الشراء العمومي
www.tuneps.tn على الخط

اقتناء مواد غذائية لفائدة املستشفى الجهوي بالكاف 
2023/03

يعتزم مدير املستشفى الجهوي بالكاف االعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/03 يتعلق 
الفنية  الرشوط  كراس  ملقتضيات  وفقا  بالكاف«  الجهوي  املستشفى  لفائدة  غذائية  »مواد  باقتناء 

واالدارية الخاصة وذلك طيلة سنة 2023.
فعىل الراغبني يف املشاركة سحب كراس الرشوط مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط 

.www.tuneps.tn
الساعة 10٫30  2022 عىل حدود  18 نوفمرب  الفنية واملالية يف اجل اقصاه يوم  العروض  ترسل 
طلب  موضوع  الرشوط  بكراس  مفصلة   tuneps الخط  عىل  العمومي  الرشاء  منظومة  عرب  وجوبا 
العروض وطبقا لدليل االجراءات الصادر عن الهيئة العليا للطلب العمومي واملصادق عليه يف 31 

أوت 2018 .
يرسل الضامن الوقتي ومضمون السجل التجاري والعينات وبقية العرض الفني املتجاوز الحجم 
االقىص املحدد باملنظومة خارج الخط بظرف مغلق يذكر عليه عبارة اكيد جدا »تكملة للعرض عدد 
2023/03 املتعلق»باقتناء مواد غذائية لفائدة املستشفى الجهوي بالكاف« ويحمل اسم املشارك 
وعبارة ال يفتح عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل: 

املستشفى الجهوي بالكاف شارع الوالية 7119 الكاف.
أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع للمستشفى الجهوي بالكاف مقابل وصل ايداع.

 يغلق باب الرتشح آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط )تونيبس( www.Tuneps.tn يوم 
18 نوفمرب 2022 عىل الساعة 10٫30.

يتم فتح العروض بنفس اليوم 18 نوفمرب 2022 عىل الساعة 11٫00 يف جلسة علنية مبقر ادارة 
املستشفى.
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 حوار رمزي الجّباري
يجد العاملون يف القطاع الخاص عديد الصعوبات للتواصل مع 
االعراف، فام بالك باملطالبة بالحقوق يف ظل تكريس الواجب الذي 
احرتامنا  مع  إىل»استعباد«  الهشة  القطاعات  بعض  يف  يتحول  قد 
للذات البرشية لكْن هذا هو واقع القطاع الخاص يف تونس مبا انه 
منى  االخت  التقينا  -نحن  الجانب  احادي  بشكل  هكذا  يدار  ظل 
العجنقي الكاتبة العامة املساعدة لالتحاد الجهوي بأريانة املكلفة 

بالقطاع الخاص فكان معها هذا الحوار الخاص.
* أخت منى، ماذا لو يتعرف عليك قراء »الشعب«: كيف كانت 

أوىل البدايات مع املسؤولية النقابية؟
ـ قبل البدء، اود توجيه تحيّة شكر للعاملني يف جريدة الشعب 
العمل  مع  بدايتي  اّن  اقول  ثانيا  ثّم  النقابيني  مع  تواصلهم  عىل 
اساسية  نقابة  اول  إىل  انتميت  حني   2003 سنة  يف  كانت  النقايب 
لالكرتونيك واملعادن وذلك بتحّمل مسؤولية قيادية يف صلب االتحاد 
املؤمتر  النواب يف  ثقة  ونلت  بأريانة يف 11جانفي 2018،  الجهوي 
تكون  ان  امتنى  ثانية  »ملاندة«   2022 جويلية   25 بتاريخ  املنعقد 

حافلة باملنجزات.
ظل  يف  سهلة  ستكون  القادمة  املرحلة  أن  تعتقدين  هل   *

الصعوبات الكثرية واالزمات املتعددة للعديد من القطاعات؟
العمل  استهداف  ظل  يف  للغاية  صعبة  ستكون  املرحلة  طبعا، 
النقايب زيادة عىل طبيعية االوضاع غري املستقرة التي تعرفها تونس 

بشكل يكاد يكون يوميا.
* ما هي أهم مشاكل القطاع الخاص يف والية اريانة؟

جهات  مختلف  يف  الخاص  القطاع  مشاكل  نفسها  هي  ـ 
القول  ميكن  قطاعات  فثمة  قطاع خصوصيته  لكل  اذ  الجمهورية، 
انها حققت مكاسب كبرية كام توجد رشكات أخرى ما زالت تعاين 
االخذ والرد نتيجة عديد األسباب ولو أّن كراس املطالب ويف ظل ما 
عاشه العامل من ازمات ما زالت تعرف انتكاسة وهذه رمبا فيها يشء 

من العقلية السائدة يف تونس.
* كراس املطالب جزء من عمل النقابات فكيف ميكن التوفيق 
يف تحقيق »املكاسب االجتامعية« ونحن نعرف طبيعية القامئني او 

الباعثني للمشاريع الخاصة؟
او  رشكات  يسريون  انهم  االعراف  عديد  ذهنية  يف  يذهب  ـ 
مؤسسات خاصة »بالعائلة« لذلك ال يتواىن بعضهم يف تكريس مبدإ 
او  الشغل  الهش وبالتايل ال يعرتف هؤالء مبا جاء يف مجلة  العمل 
من  تبقى  املهنية  والسالمة  الصحة  أّن  كام  الدولية  االتفاقيات  يف 
اخر االهتاممات لنصل إىل عدم تطبيق قانون ساعات العمل وهذا 

اعتقادهم  يف  فاالعراف  والبناء  النسيج  قطاعي  يف  خاصة  موجود 
»مزية عىل  عامل  كمن  ـ  الالئق  العمل  يوفرون رشوط  انهم حني 
الخدامة« وهذا ما يربك عادة عمل النقابات التي تفرط يف الكثري 

من الوقت بني التوعية وتطبيق القوانني.
* األعراف ال يحبون النقابات يف مؤسساتهم أليس كذلك؟

وجدوا  النقابيني  وعديد  فيها  لبس  وال  واضحة  حقيقة  ـ هذه 
»االحتواء  عمليات  كل  رفضوا  النهم  مؤسساتهم  خارج  أنفسهم 
قوانني  غياب  املحاكم يف  أنفسهم يف  والتدجني« فوجدوا  والهرسلة 
تفرض تطبيق االتفاقيات املمضاة كام أّن التكوين واملشاركة يف ما 
ال تفعل يف غالب األحيان وهذا يف عالقة طبعا بـ»ساعات العمل« 

داخل املؤسسة كذلك.
* األعراف باحثون عن الربح وكل لحظة لها مثنها فهل تنكرين 

ذلك؟
ـ كام يعرف يعرف الجميع فإن النقايب يدفع يك ال تكون املؤسسة 
»خارسة« ويف املقابل ندفع لضامن »كل الخصوصيات« ولعل أبرز 
ما يكون هو التكوين النقايب كام نسعى يف االتحاد الجهوي بأريانة 
إىل ضامن حلقات تكوين أسبوعية عادة ما تكون يوم السبت حتى 

نتفادى مواجهات األعراف وحساباتهم الضيقة.
* ماذا عن االنتساب؟

ـ نحن نربمج حمالت تحسيس لضامن االنتساب لكن صعوبة 
الظرف االجتامعي واالقتصادي جعلنا نبذل جهودا اضافية لتحقيق 

واالهداف  الغايات 
التي نريد بلوغها.

أغلقت  ملاذا   *
الرشكات  بعض 

أبوابها؟
هذه   -
تعد  مل  الرشكات 
طبيعة  تتحمل 
اغلقت  وضع 
مصادر  كل  فيه 
انطالقا  التمويل 
من الدولة املتخلية 
عن لعب دورها يف 

البنوك  البنك املركزي بعث مبذكرات إىل  أّن  اإلسناد واملساندة كام 
حتى ال متول بعض املشاريع وهذا كان من املفروض أن ال يحصل 
وبالتايل وجد آالف العامل انفسهم يف مواجهة الواقع الصعب وواقع 

مؤسسات غري قادرة عىل مواصلة نشاطها.
* هل توجد مؤسسات تشغيلية كربى يف جهة أريانة؟

ـ موجود هذا النوع من املؤسسات التي تشغل أكرث من ألفني 
عامل عىل غرار رشكة »استيل فالش« املختصة يف قطاع االلكرتونيك 
وسوموريكو وهي األخرى تنتمي إىل نفس الشكل من املؤسسات 

كام لنا مراكز نداء وألفا تونيزيا املختصة يف النسيج.
* أي وضع للمساحات الكربى؟

ـ الوضع مستقر ونحن نتعامل معها بالقانون وباحرتام كبري.
* واملصحات الكربى؟

ـ لنا فيها نقابات ويف املجمل اوضاعنا طيبة معها 
* ماذا عن عالقتك بأعضاء مكتب االتحاد الجهوي بأريانة؟

بن  عدنان  العام  الكاتب  االخ  مع  كبري  باحرتام  نعمل  نحن  ـ 
صالح.

* هل صوتك مسموع داخل اجتامعات املكتب؟
ـ مسموع مع ضامن االنضباط فيام يتخذ من قرارات إذ جميعنا 

يحرتم الرأي والرأي االخر.
* رسالة ملن توجهينها؟

ـ فرحت كثريا للقضية التي كسبها االتحاد وهي التي ستجعل 
االستقرار سمة املرحلة القادمة وهذا ما سيدفعنا إىل مزيد تطوير 
التكوين وتوسيع حمالت االنتساب لنعمل بأكرث جّدية ألن االتحاد 

مستهدف منذ تأسيسه.

الحوار النقابي

انعقد لقاء بني ممثيل نقابة cgt الفرنسية ووفد االتحاد 
عمرية  منعم  اإلخوة  يضم  الذي  للشغل  التونيس  العام 
واملالية  اإلدارة  قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  الشفي  وسمري 
املدير  التاغويت  ورفيق  املدين  واملجتمع  واملرأة  الشباب 

املايل وفاضل بالحاج املدير اإلداري.

تّم  التسيري اإلداري واملايل كام  اللقاء كيفية  واستعرض 
عقد جلسة ثانية حول  كيفية الترصف يف املوارد البرشية 
مع  التعاون  إطار  يف  االتحاد  وفد  لقاءات  وتتواصل 

النقابات الفرنسية لتعصري اإلدارة.

لقاء نقابة cgt الفرنسية ووفد االتحاد العام التونيس للشغل  

رشاكة بني االحتاد والكنفدرالية العامة للشغل الفرنسية من أجل تعصري العمل اإلداري

األخت منى العجنقي الكاتبة العامة املساعدة لالتحاد الجهوي بأريانة املكلفة بالقطاع الخاص

فـي عديـد امللفات أحـّس وكأنني واقفة علـى اجلمــر  
دافعنا عن القطاعات الهشة  

ونجد صعوبات كبرية
 يف قطاعي النسيج والبناء

انعقاد  تأجيل  تقّرر  أنه  علمت »الشعب« من مصادر مطلعة 
الهيئة اإلدارية القطاعية للجامعة العامة للشؤون االجتامعية املقّرر 

عقدها يوم األربعاء 02 نوفمرب 2022 إىل موعد الحق.

تأجيل اهليئة اإلدارية جلامعة 
الشؤون االجتامعية
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كلمة أوىل

* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
الرئيس  ملطالبة   2021 جويلية   25 يف  الجامهري  خرجت  لقد 
من  املاضية  العرشية  مّر  عىل  الشعب  طال  ملا  الفاسدين  مبحاسبة 
عّمر  الفساد  أّن  ذلك  القطاعات  كل  عىل  تعمم  أن  وانتظروا  مظامل، 
داخلها  التجاوزات  تراكم حجم  نتيجة  استثناء  دون  الوزارات  كل  يف 

وغياب اإلرادة السياسية ملحاسبة من أجرم يف حق الوطن.
لقد انتظر املواطنون بعد هذا الحراك أن تلتفت حكومة الرئيس 
إىل معالجة فعلية لعرائضهم ضد من أرض مبصالحهم وحقوقهم، واىل 
رد  رسعة  وتبني  الفاسدين  عىل  التسرت  عن  والكف  القانون  تطبيق 
الحقوق ألصحابها. ولكن ما زال الجميع يف انتظار الترسيع باملحاسبة 
بعصابات  محمية  ظلت  وأفراد  جامعات  من  املترضرين  إلنصاف 

سياسية حكمت تونس لعرشية كاملة.
فام هي أبرز هذه التجاوزات التي طالت الجامعيني داخل وزارة 
سياسة  مواصلة  عىل  العايل  التعليم  وزارة  ترّص  ولَِم  العايل؟  التعليم 
الجامعيني  إنصاف  عدم  وعىل  التجاوزات  عىل  التغطية  يف  السابقني 
ورفض االتجاه للمحاسبة؟ وهل ستتحرك حكومة الرئيس إليقاف هذه 

التجاوزات بتطبيق األحكام 
حيثياتها  واحرتام  اإلدارية 
إعالء  املحاسبة  وتعميم 

لسلطة الدولة والقانون؟
اإلنصاف  تغييب   *

والعدل
لقد كانت وزارة التعليم 
العايل من بني الوزارات التي 
الشكاوى  بها عديد  تعلقت 
رفعها  التي  القضائية 
ملظامل  الجامعيون  ضدها 
يف  حقوقهم  عىل  سلطت 
ومناقشة  والرتقيات،  النَُّقل 
األطروحات والتأهيل. وزارة 
املحاكم  أحكام  عطلت 
ورفضت  الباتة  اإلدارية 
وحمت  املظلومني  إنصاف 

وقع  ومايل  إداري  فساد  شبهات  بهم  تعلقت  الذين  املسؤولني  بعض 
إننا  واإلداري.  العديل  القضاء  إىل  ووصلت  الربملان  قبة  داخل  فضحها 
املظامل  وإيقاف  الفساد  كشف   2021 25جويلية  سلطة  من  ننتظر 
وتعميم اإلنصاف لبناء جمهورية الغد عىل قواعد تحرتم الحقوق وتصل 
الجامعة  يف  القوانني  خرق  تنامي  لقد  والعدل.  الرفاه  بحياة  الجميع 
الفارطة مام أرّض  العرشية  الفاسدين يف  التونسية، كام تغولت سلطة 
بحقوق الباحثني وسط تواصل لصمت الوزارة عىل التظلامت، وهو ما 

يجعلنا نطالب حكومة الرئيس بتعميم املحاسبة وإيقاف التجاوزات.
وتعميم  االنتدابات  وشفافية  العلمي  التقييم  شفافية  نحو   *  

املحاسبة
إن الوقفة االحتجاجية التي قام بها الدكاترة املعطلني عن العمل 
أمام وزارة التعليم العايل مؤخرا ومطالبتهم رئيس الجمهورية بإيقاف 
والتاريخ  كـ»الفلسفة  املساعدين  األساتذة  انتداب  لجان  بعض  فساد 
اللجان  أعضاء  بعض  فساد  من  الباحثني  ضجر  تكشف  والتصميم...« 
ومن سلبية تعامل الوزارة مع تظلامتهم. هذا التحرك يف جوهره خري 
دليل عىل تنامي املظامل يف مجال البحث العلمي وانتشار االيديولوجية 
والجهوية واملحسوبية ضمن منطق تقييم امللفات العلمية. لقد أصيَب 
الرتقية  لجان  بعض  خرق  لتواصل  أمل  بخيبة  املرتشحني  من  الكثري 
وترقياتهم  انتدابهم  من  مرة  من  ألكرث  وحرمانهم  للقانون  واالنتداب 
رغم طعون البعض منهم سابقا والحقا يف عدد من أعضائها وتوجيهها 
إىل سلطة اإلرشاف وللقضاء اإلداري. لقد عاىن عدد من الجامعيني يف 
التأهيل من تجاوز واضح  أفريل يف مجال  بكلية 9  العربية  اختصاص 
للسلطة أثبتته أحكام القضاء اإلداري، غري ان اإلدارة مل تتحرك لإلنصاف 
املحارضين  األساتذة  انتداب  لجنة  يف  االستهتار  بلغ  كام  واملحاسبة. 
أحد  ملف  ترسيب  حّد  اللجنة  أعضاء  بأحد  األنقليزية  اختصاص  يف 
قبل  التقييم  تقرير  وعرض  قدمه،  مبا  االستهزاء  وتعّمده  املرتشحني 
التداول فيه داخل اللجنة عىل ما ال صفة له وتعّمده االستهزاء مبضمونه 
العلمي والبيداغوجي، وقد متت معاينة هذا التجاوز واثباته عن طريق 
املنظمة  للقوانني  خرق  من  يشكله  ملا  به  الوزارة  وإعالم  تنفيذ  عدل 
الوطنية ومقتضيات رسيتها ضامنا لشفافيتها  للمناظرات واالمتحانات 

وتكافؤ الفرص بني املرتشحني غري أنها مل تبارش أي تحقيق يف الغرض.

متثّل هذه الوضعيات شهادات عاّم يحصل يف هذا املرفق العام من 
تجاه  الوزارة  من  ومن صمت عجيب  لإلنصاف  غياب  ومن  تجاوزات 
هذه املظامل ضمن تهميش واضح للحقوق املهنية والعلمية للباحثني، 
وضمن استبعاد غري مرّبر ملشاغلهم البحثية وطموحاتهم املرشوعة يف 
املكافأة. لقد دفعت سياسة الحكومات السابقة السلبية املنتهجة ألكرث 
من عقد ضد البحث العلمي الكثري منهم إىل مغادرة البالد كرد فعل 
عىل الظلم والتهميش والتسويف الذي طال مسارهم املهني والعلمي 
والحيايت وهو ما مل يتغري لغياب الوعي الجدي بهذه امللفات والتوجه 
نحو التدخل الحازم ملجابهة التجاوزات وإنصاف الجامعيني ومحاسبة 

املخطئني بحق املعرفة والقيم األكادميية والوطن. 
* تزييف معطيات محرض مقدم للجنة دكتوراه 

لقد وصل صمت الوزارة عىل إنصاف املتظلمني ضد قرارات إدارية 
بينت الوقائع والنصوص واألحكام القضائية ارتكاب اإلدارة فيها لألخطاء 
عن  جامعي  باحث  لتعطيل  املقصودة  مواصلتها  عىل  السكوت  حّد 
مناقشة أطروحته املودعة ألكرث من 12 سنة للمناقشة رغم قيامه بكل 
اإلصالحات املطلوبة من اللجنة. لقد انتهجت وزارة التعليم العايل يف هذا 

امللف الصمت عن مخالفات واضحة من اإلدارة يف تنفيذ حيثيات حكم 
قضايئ باّت، كام عمدت إىل تغطيتها عىل تزييف معطيات محرض مقدم 
بتاريخ 10  بتونس  الجميلة  للفنون  العايل  باملعهد  الدكتوراه  لجنة  إىل 
جوان 2019 سعت فيه اإلدارة إىل تضليل اللجنة بغاية تعطيل مناقشة 
أطروحة الباحث باملؤسسة املذكورة. لقد كان هذا القرار الباطل وغري 
الرشعي بالوقائع والنص انتقاما من حصول الباحث عىل حكم قضايئ 
بات 31 ديسمرب 2018 يدين منع مناقشة عمله ويفضح تجاوزات عدد 
من أعضاء هذه اللجنة الذين حرموه ألكرث من عرش سنوات من حقه 
يف الرتقي املعريف واملهني. لقد رفضت الوزارة كل طلبات الباحث بفتح 
عمله  مناقشة  من  ومتكينه  إلنصافه  العام  املتفقد  من  جدي  تحقيق 
ملحاسبة  واالتجاه  القضايئ  الحكم  حيثيات  عليه  نّصت  ما  مع  تناغام 
القضائية.  واألحكام  القوانني  لكل  صارخ  تجاوز  يف  حقه  يف  أجرم  من 
الباحث  مبساعدة   2021 ماي  يف  اإلدارية  املحكمة  طلب  رفضت  كام 
عىل تنفيذ الحكم. فإىل متى تواصل الوزارة صمتها وتغطيتها عىل هذه 
الجرائم التي استندت إىل تكتالت بعيدة عن املعرفة والقيم األكادميية؟ 
وأين الوزير؟ وأين سلطة الرئيس لتطبيق األحكام القضائية التي »تصدر 
بإسم الشعب وتنفذ بإسم رئيس الجمهورية«؟ ومتى تكون املحاسبة 
واالتجاه الجاّد لفتح ملفات الجامعيني الذين غالوا يف تجاوز السلطة 
محتمني مبنطق القطاعية واالنتامء إىل األحزاب التي سيطرت ألكرث من 
عرش سنوات عىل توجيه القرارات والتحكم يف مصائر الباحثني متوّهمني 

أنهم استثناء ال تطالهم قوة القانون وإرادة الدولة؟
 * الفاسدون خارج سقف التقاعد 

لقد أثبت البعض من الجامعيني بأحكام إدارية باتة الرضر املقصود 
األساتذة،  من  عدد  قبل  من  والعلمية  املهنية  مساراتهم  طال  الذي 
العلمية  وضعياتهم  بتسوية  وذلك  القانون،  بتطبيق  اإلدارة  وطالبوا 
أنها  غري  الرضر  بهم  ألحق  من  ضّد  ردعية  إجراءات  وباتخاذ  واملهنية 
صمتت عن مطالبهم املكفولة بالقانون٬ فإىل متى يتواصل الصمت عن 
»شيوخ« أوغلوا يف تجاوز السلطة ومع ذلك بقوا بال محاسبة وحافظوا 
عىل امتيازاتهم، بل إّن الوزارة قامت برتقية عدد منهم إىل رتبة »أستاذ 
متميز« ومكنتهم من مواصلة العمل بعد تقاعدهم رغم صدور أحكام 

قضائية باتة تدين البعض منهم؟ 

اجلامعة التونسية تطالب بحقها يف سلطة القانون واملحاسبة احلكومات ال تسمع وال تقرأ
 لطفي املاكني

تزداد مع األيام تداعيات »الحرقة« داخليا وخارجيا يف ظل ارتفاع 
اعداد املراكب ومن عليها ومن عليها خصوصا من االطفال والقرص 
بعد ان كشفت عن مآيس اخرى صامتة ما كان لها ان تعرف هذه 

الضجة ومثلها من االهتامم لو ظلت مرتبطة فقط باليابسة.

باتجاه  اآلالف  جحافل  يف  والباحثني  املتابعني  أغلب  ويعتقد 
الضفة الشاملية للمتوسط )حركة الجزر متوقفة يف هذه الفرتة( 
أن املطلوب هو العمل بأكرث عمق ميدانيا وهذا كان أمرا قامئا ولو 
ظواهر  من  واالستباقة  للتوقي  سابقة  عقود  يف  محدودة  بنسب 
مختلفة بدت متفشية بفعل االشتغال بالشأن السيايس وتحديدا 
الوطنية  القوى  فيه  كانت  الذي  الوقت  يف  الحزبية  املحاصصات 
ونعني منظامت املجتمع املدين تنبّه وتحذر من السيناريو القادم 
كقناعة  ورسخت  العقول  عىل  هيمنت  بظاهرة  االستهتار  وعدم 
يف  اقترصت  انها  اذ  متباينة  بدرجات  االجتامعية  الرشائح  لدى 
للنظام  معارضا  كان  ملن  امنة  مالذات  عن  الباحثني  عن  البداية 
حينها ثم انتبه اليها املحكومني يف قضايا الصكوك دون رصيد او 
من تم ترحيلهم من الذين كانوا مقيمني بتلك البلدان االوروبية 
اي  تحت  تأشرية  عىل  الحصول  عن  عجزوا  ومن  قانونية  بصفة 
مسمى كان ومن ناحية اخرى مل يعد االمر مقترصا عىل رشيحة 
عمرية محددة وفق صورة منطية متداولة لنقف يف النهاية عىل 
ركوب  عىل  واالطفال  والقرص  العليا  الشهادات  حاميل  مزاحمة 

القوارب املتجهة إىل السواحل الشاملية.

وكشفت لنا االحداث االخرية عن عمق االزمة االجتامعية رغم 
جوعا  املترضرين  االم  يسكن  لن  وكالم  شعارات  من  نسمعه  ما 
وتهميشا بعد ان استفحلت دائرة الهوة بني طبقات املجتمع وهذا 
كذلك نبهت اليه منظامت املجتمع املدين حني عاينت عجز غالبية 
الرشائح املفقرة واملهمشة عىل تأمني ملجة ألبنائها وأدوات مدرسية 
تنافس سعر  اىل مستويات  اسعارها  قفزت  ان  بعد  االدىن  بالحد 

الغاز وبرميل النفط.

اال  يحكمون  أو  من حكموا  خافية عىل  املظاهر  تلك  تكن  ومل 
بلوغنا هذه  الذي يتعجب من  املراهنة عىل خطاب املخاتلة  ان 
من  بعدها  لنستغرب  ومسبباتها  أسبابها  يجهل  وكأنه  األوضاع 
مغادرة حوايل مائة ألف شاب وطفل ملقاعد الدراسة بل نفورهم 
العجز عىل  الرتبوية وأضف اىل ذلك  من اي عالقة مع املؤسسة 
التي  الدراسة  قبل  ما  سن  يف  االطفال  حضانة  مصاريف  تأمني 
يوميا  املنهكة  العائالت  تقدر  ال  ارتفاعا  اسعارها  كذلك  عرفت 
بتوفري ولو القليل من االساسيات جراء االزمة املستفحلة خاصة ما 
خلفته الكورونا من مآيس غلق املصانع والرشكات وفقدان مواطن 
انعكاساتها  للحد من  الحكومة  الشغل وفشل مختلف محاوالت 
الطبقات  الرتقيعية عىل حساب  الحلول  واستمرار  الرؤية  لغياب 
الكادحة التي مل تعد قادرة عىل الوصول إىل الخدمات االساسية 
حكومة  اي  عمل  اولويات  من  وهي  ونقل  وتعليم  صحة  من 
ومسؤولياتها اذ ان مثل تلك االساسيات التي كانت مضمونة مع 
دولة االستقالل وما بعدها بنسب تزيد او تنقص اال ان تحصني 
الن  حينها  الدولة  عنه  تتخل  مل  خيارا  كان  االجتامعي  التامسك 
ما حصل بعد ذلك هو التفاوت الطبقي وشعور عموم املواطنني 
عىل  يحصل  من  هو  املال  له  من  منطق  هيمنة  ظل  يف  بالغنب 
تعليم جيد وخدمات صحية عالية وغري ذلك من مقومات العيش 
وهذا ما ولّد لدى العائالت هواجس الخوف من املستقبل خاصة 
رؤيتهم  وفق  اخرى  خيارات  عن  ليبحثوا  بأبناءهم  عالقة  يف 
غيب  الذي  املخاتل  الخطاب  لذلك  الخضوع  دون  وامكانياتهم 
يواجهون  وتركهم  املرتدية  واوضاعهم  معاناتهم  حقيقة  الكثريمن 
املفرتضة  األساسية  االدوار  من  هو  سند  دون  واالمراض  العوز 
ملؤسسات الدولة االجتامعية وهذا ما مل نعد نراه او نسمع عنه 
مبا زاد من حرية عموم التونسيني من سناريوهات تعمق ازمتهم 

االقتصادية واالجتامعية.

بالتلميح والترصيح
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* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
»إن الحرية ال تتحقق إال يف وجود الحوار والتنمية والعدالة التي 

ترتبط بالجدل العمومي« »أمارتيا سن«.
عرفت بعض األحياء الشعبية يف العاصمة ويف عدد من املدن الداخلية 
جملة من التحركات االحتجاجية الليلية نفذها عدد من الشباب املفّقر 
وضعيتهم  بتحسني  الدولة  مطالبني  العمل  عن  واملعطل  واملهمش 
هذا  تزامن  وقد  والتنمية.  العدالة  عن  بحثا  واالجتامعية  االقتصادية 
الحدث مع خروج أحزاب »جبهة الخالص الوطني« والدستوري الحر 
وبعض الوجوه السياسية يف مظاهرات بالعاصمة تتهم الرئيس سعّيد 
باالستبداد السيايس والفشل االقتصادي وتطالبه بالرحيل عن الحكم. 
 25 مسار  فشل  شهادة عىل  تكون  أن  االحتجاجات  لهذه  ميكن  فهل 
جويلية يف بناء نظام حكم دميقراطي يحرتم الحقوق املدنية والسياسية 

للمواطنني ويضمن لهم أيضا حقوقهم االقتصادية واالجتامعية؟
والسياسية  املدنية  للحقوق  احرتامها  عىل  النهضة  حركة  تؤكد 
للمواطنني طيلة فرتة حكمها جاعلة من منهجها الدميقراطي التوافقي 
الفردية والعامة،  خري شاهد عىل نجاح خيارها الذي ضمن الحريات 
مشددة عىل وقوفها مع حرية اإلعالم والصحافة وحق التنظم واالنتامء 
الحزيب. كام تشيد مبا حققته من نتائج يف مستوى الحقوق االجتامعية 
استغلت  كام  الجهوية.  والتنمية  التشغيل  مجاالت  يف  واالقتصادية 
حسن  مربزة  الفرتتني  بني  مبقارنة  لتقوم  الحالية  االقتصادية  األزمة 
ما  الكلية يف  املسؤولية  بحكومة سعيد  العام وملصقة  للشأن  إدارتها 
عملت  كام  واجتامعي.  واقتصادي  سيايس  فشل  من  البالد  اليه  آلت 
احرتام  عىل  قام  الذي  الربملاين  السيايس  النطام  محاسن  إبراز  عىل 
إىل  قادت  التي  والسياسية  املدنية  للحقوق  عامًدا  الفردية  الحريات 
بناء مجتمع دميقراطي يسهر عىل رعاية مصالح الطبقات االجتامعية 
الخالص  الدولة. لقد زعم قادة جبهة  ويحميها من تسلط مؤسسات 
أن دستور 2014 قد عمل عىل ضامن الحقوق املدنية والسياسية من 
جهة والحقوق االجتامعية واالقتصادية من جهة ثانية، ذلك أنه وّفر 
الحزيب  التنظّم  كحريات  وسياسية  مدنية  فردية  حريات  للمواطنني 
من  مبوجبها  ومكنهم  والتنقل  والتجمع  والصحافة  والقول  والضمري 
ضامن حق التعليم والصحة والشغل والسكن، كام حامهم من عنف 
جدارتها  تجد  متثيلية  لدميقراطية  ينترصون  إنهم  وتسلطها.  الدولة 
عىل  كقدرة  الشعب  قوة  إىل  يستند  الذي  الربملاين  نظامها  خالل  من 
لنوابه  الناخبني  تفويض  عىل  بناء  الرشعي  والفعل  السيايس  الوجود 
ونفوذ  التنفيذية  السلطة  قوة  من  والعامة  الفردية  حرياتهم  لحامية 
معارضو  استند  كام  العام.  الشأن  إدارة  يف  رئيسها  وتغول  مؤسساتها 
»االنقالب« عىل نجاح تجربة ماقبل 25 جويلية يف توفري الحد املعقول 
عىل  اإلعالمي  وحضورهم  وخطبهم  بياناتهم  يف  مرّصين  التنمية  من 
جهوي  متييز  دون  فيها  املواطنني  حقوق  وضامن  للعدالة  تحقيقهم 
السياسية  للمنظومة  أو سيايس. كام شددوا عىل فشل كيل  أو عرقي 
الحالية لغياب رشعيتها السياسية ولألداء السيايس االستبدادي لرئيسها 
»املنقلب«  تغييب  عىل  أيضا  أكدوا  كام  الثالث.  للسلطات  بجمعه 
للحقوق املدنية والسياسية من جهة ولعدم نجاحه يف تحقيق الحقوق 
كمطالب  والعدالة  والتنمية  الشغل  وأساسا  واالقتصادية  االجتامعية 

أساسية لشباب الثورة.
* إرادة التغيري والصعوبات االقتصادية واالجتامعية
»أن   2021 جويلية   25 ليلة  سعيّد  قيس  استطاع 
يستثمر تراكامت سوء أداء املنظومة الحاكمة وعجزها 
منها  يجعل  وان  الصحة  يف  الفرد  حق  تحقيق  عن 
شهادة عىل فشل سيايس عام طال جل الحقوق املدنية 
سيايس  نظام  واالقتصادية.  واالجتامعية  والسياسية 
بديل ينتقل من مرشوعية الحكم الربملاين املؤسس عىل 
االنتخابية التمثيلية التي سادت عرشيًة كاملة مستندة 
إىل  املغشوش،  التوافق  حامية  ظّل  يف  الفساد  عىل 
الحكم السيايس »الجديد« املستند عىل جدلية الحاكم 
مستحدثة  وأطر  وتصورات  مفهومية  والشعب ضمن 
لبناء سلطته وإدارته للدولة عرب نوابه وساسته الجدد.

رشعية  من  تونس  نقلت  حركة  يريد«  »الشعب 
متثيلية معلومة ومعقولة إىل حكم سيايس »غريب« وصادم، يجعل من 
الشعب املريَد والفاعَل يف بناء الحارض واملستقبل السيايس لبالده وفق 
عقد وتفويض وتأييد يقوم عىل أنظمة الوكالة واملجالس والوالء للقائد 
ومنوذجه  السابق  السيايس  النظام  فساد  يف  استثمر  حكم  »الرئيس«. 
تحقيق  عن  كاملة  طيلة عرشية  وعجزه  التمثييل  الربملاين  الدميقراطي 

أهداف الثورة املتمثلة يف الشغل والحرية والكرامة الوطنية.
بتأكيده  السياسية  مرشوعيته  بناء  الجديد  الحكم  نظام  اختار  لقد 
والسياسية من جهة  املدنية  الفردية  الحقوق  بني  العالقة  عىل جدلية 
والحقوق االجتامعية والسياسية من جهة أخرى عرب محاولته العودة إىل 
الشعب واإلنصات املبارش ملتطلباته ومقرتحاته وبرامجه. إنه الّسعي إىل 
نقد مفهوم العدالة الغريب الذي ربط بينها وبني املؤسسات الدميقراطية 
لوجودها،  والحامية  لها  املنظمة  الدولة  ومؤسسات  القانونية  واألطر 
منطلقات  الفساد  ومحاربة  القضاء  وتطهري  الربملان  حل  كان  لذلك 
لبناء جمهورية جديدة قوامها اإلنصاف والعدل. هو منطق اختاليف يف 
العدالة  مفهومْي  لتحديث  الشعبي  االستفتاء  عرب  الشعب  بناء سلطة 
مؤسساته  وإصالح  اليومية  وحياته  الشعب  مبشاغل  بربطها  والتنمية 
القضائية والرشوع يف فتح عدد من ملفات الفساد يف قطاعات األمن 

والصناعة والطاقة والصحة والتعليم.
* الحرية والتنمية والعدالة 

لتحقيق  السيايس  االستبداد  تعتمد  التي  السياسية  األنظمة  إن 
النمّو االقتصادي مل يعد لها أي قبول فعيل من شعوبها وأي حضور يف 
النظام العاملي الجديد، ذلك أن هذه التجارب السياسية كانت وليدة 
انتهى  عاملي  اقتصادي  بواقع  الحكم  مامرسة  يف  ارتبطت  اختيارات 
وسقوط  السوفيايت  االتحاد  بتفكك  املايض  القرن  مثانينات  أواخر  منذ 
ثقافة  وانتشار  العاملي  االقتصاد  انفتاح  منطق  فرض  لقد  برلني.  جدار 
العوملة تالزم الحقوق املدنية والسياسية لألفراد مع الحقوق االقتصادية 
ملامرسة  الّضامن  هو  الفردية  الحريات  تعزيز  فإن  لذلك  واالجتامعية 
الحكم املبني عىل الشفافية والحوكمة الرشيدة عرب التالزم بينها وبني 
التنمية والعدالة، ففي حاميِة الدولة حقَّ االختالف السيايس ويف وجود 
املدين  املجتمع  اختيارات  تتبلور  متنوعة  وجمعيات  إعالمية  فضاءات 

وتوجهاته العامة، وبها تتكون الرثوة ويتحقق النامء االقتصادي ويتعزز 
الرفاه. هو الربط الرضوري بني الحرية والقيم االقتصادية، وفق املعاينة 
تقرع  معيشية  كرضورات  معها  والتعامل  املواطنني  ملشاغل  املبارشة 
باب السيايس القتالع رشعية وجوده. لقد سبق للفيلسوف »هوبز« يف 
الحاكم واملحكوم عىل  التعاقد بني  السابع عرش أن بنى مفهوم  القرن 
مبدإ »قوة صاحب السيادة« وجعل الحالة السياسية مرتبطة بـ»تحقيق 
والسياسية  الطبيعية  الحقوق  كل  جعل  مام  والسالم«  لألمن  الدولة 
بـ»التّنني« لقدرته عىل حامية  لقّوته  املشبه  بيد »الحاكم«  لـ»الرعايا« 
حرياتهم الطبيعية يف حق امللكية ويف ضامن البقاء إلنقاذهم من الهالك 
أن هذه  املشرتك٬ غري  العيش  والسهر عىل حامية حقهم يف  الجامعي 
املفاهيم السياسية للحقوق واملستندة عىل فهم ميتافيزيقي للطبيعة 
اإلنسانية التي تبني الحقوق عىل منطق أولوية القوة ال ميكن أن تجد 
الحرية مل تعد حالة  أن  القوة، كام  الحق عن  أولوية  حضورا يف عرص 
طبيعية مدنية ترتبط بالدولة القانونية مثلام كانت مع »روسو« الذي 
اعترب أن »القانون صوت إلهّي« مقدس بل أصبحت الحرية اليوم واقعة 
تتجاوز املعلوم للبحث عن خلفيته وحدوده يف مجايل الحرية والعدالة. 
ليجمع  تطورا  املعارص  السيايس  الخطاب  العدالة يف  مفهوم  لقد شهد 
بني قوة القانون وبني تالؤمه مع مقتضيات وقائع العدل والقدرة عىل 
معايشة  وضمن  اليومي  إىل  العودة  عرب  واإلنصاف،  املساواة  تحقيق 

ملشاغل املواطنني.
جديدة  حكومة  وكّون  الدستور  كتابة  أعاد  سعيّد  قيس  أن  ورغم 
انتخابات  لتنظيم  االستعدادات  يف  وانطلق  انتخابيا  قانونا  وأصدر 
برملانية، كام أنه شّدد عىل املحاسبة وعىل إنهاء بصامت سلطة اإلسالم 
الدولة فإّن  الجديد وداخل مؤسسات  السيايس  النظام  السيايس داخل 
إنجازات  أن  كام  وانتقائية.  بطيئة  ظلت  اإلصالحية  الخطوات  هذه 
حكومته مل تبلغ مستوى انتظارات الشعب والنخب، فلقد كان لبعدها 
»التكنوقراطي« أسوأ األثر عىل أدائها السيايس، ذلك أن أغلب وزرائه 
العامة  السياسية  بالتوجهات  اإلميان  من  نفسه  القدر  عىل  يكونوا  مل 
يريد«  »الشعب  مرشوع  يف  نفسه  بالعزم  انخرطوا  وما  لـ»الرئيس«، 
لبلوغ  إرادتهم  لتحقيق  املواطنني  مشاغل  عىل  ينفتح  سيايس  كنظام 

الحرية والعدالة واإلنصاف.

ملف الحريات في تونس

التالزم بني احلرية والعدالة والتنمية يف »احلكم الّرشيد«

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  أمام  العمل  عن  املعطلون  الباحثون  الدكاترة  بها  قام  التي  االحتجاجات  كشفت 
العلمي مدى الحاجة إىل معايري ومقاييس واضحة وشفافة النتداب االساتذة املساعدين بعد ان عربت اعداد كبرية 
من املشاركني يف املناظرات االخرية عن عدم رضاهم وشعورهم بالضيم للطريقة التي تم بها اختيار املرتشحني من 
قبل لجان االنتداب وذلك من خالل عريضة ستوّجه إىل كبار املسؤولني اليجاد حل جذري لهذه املعضلة وتشري هنا إىل 
مقرتح بعث لجنة وطنية للتظلم كام تحدث عنها يف حوار سابق جريدة الشعب كاتب عام الجامعة العامة للتعليم 
العايل نزار بن صالح بالقول ان مثل هذه اللجنة تنظر يف ما يقدم إليها من تظلامت وتتشكل من جامعيات وجامعيني 

نزهاء وهو هيكل مستقل عن لجنة االنتداب مبا يجنب عديد االشكاليات.
التقييم  الحل يف ظل استمرار االساليب املعتمدة نفسها يف  املتابعون لهذا امللف املعضلة ان يعرف  وال يتوقع 
والتي تغّيب التجربة وسن املرتشحني كام هو معتمد يف املستويات التعليمية االخرى وهذا ما تسبب يف ارتفاع اعداد 
املنتظرين رغم حصولهم عىل شهائدهم العلمية منذ سنوات مع التأكيد من جهة أخرى عىل وجود الشغورات يف 
أكرث من اختصاص اال ان ذلك الوضع بقي عىل ما هو عليه يف حني يواصل املئات التدريس بأشكال هشة دون ادىن 
ضامنات وكان ميكن التفكري يف تعميم العقود التي بقيت محدودة باملؤسسات الجامعية ومثلها مبراكز البحث ومل ال 
إيجاد صيغ أخرى بالتشاور مع االطراف املعنية تحفظ كرامة الدكاترة حتى ال نتساءل عن أسباب هجرهم بأعداد 

كبرية اىل دول توفر لهم كل ظروف التدريس واالستقرار.
* منح

تستعد مختلف دواوين الخدمات الجامعية اىل رصف الدفعة األوىل من منحة دراسة امللفات التي وصلتها منذ ان 
فتحت باب قبولها ونشري هنا اىل ان الطلبة الجدد يستمتعون مبنحة االدماج الجامعي واملقدرة بـ 500 دينار اضافة اىل 
املنح العادية التي تسند إىل من ينتمون اىل عائالت محدودة الدخل ونذكر هنا ان تقديم مطالب الطلبة الجدد مازالت 

املطلوبة  الوثائق  قامئة  من  والتثبت  التاريخ  بهذا  االلتزام  عليهم  وبالتايل  الجاري  اكتوبر  نهاية شهر  اىل حد  ممكنة 
واالرساع مبّد مصالح الدواوين مبا يطلبونه من وثائق إلمتام ملفاتهم حتى ال يفقدوا حقهم يف املنحة اما بالنسبة إىل 

طلبة بقية املراحل الجامعية فإن آجال تقديم املطالب مازالت متاحة إىل موىف الشهر القادم.
* نقل

من  النقل  وسائل  فقدان  او  اضطراب  من  بالعاصمة  الجامعية  املركبات  مختلف  طلبة  من  كبرية  أعداد  تذمرت 
ذلك  تدارك  إىل  الوطنية  الرشكات  الدروس وسعت مختلف  مواظبتهم عىل  ارتباكًا عىل  ادخل  مبا  ميرتو  أم  حافالت 
االضطراب الراجع اىل قلة املعدات من حافالت وعربات مرتو بعد ان تناقص عددها مقارنة بالسنوات الفارطة وهو ما 
يتطلب من سلطة االرشاف تجاوز هذه االخالالت نظرا إىل أهمية النقل العمومي يف الدور االقتصادية للبالد وتأمينه 
لتنقل رشكة واسعة من املواطنني خاصة يف ظل ارتفاع اسعار املحروقات وتخيل العديد من اصحاب السيارات عنها 

لعدم قدرتهم عىل تحمل املصاريف االضافية.
* سكن

يظل إيجاد رسير يف أحد املبيتات الجامعية العمومية امنية الطلبة املنتمني إىل العائالت محدودة الدخل الذين 
ليس مبقدورهم دفع مبالغ باهظة للمبيتات الخاصة خاصة يف السنوات االخرية من الدراسة الجامعية الن السنوات 
االوىل اساسا تتمتع الطالبات يتمتعن بالسكن الجامعي وهناك سعى من مختلف دواوين الخدمات الجامعية اىل النظر 
الجامعي رغم ان طاقة االستيعاب محدودة أو  السكن  التي تخضع لالسعاف لتمكينهن من  الوضعيات  يف مختلف 
تعرف ضغطا ببعض الجهات مقارنة بجهات اخرى وهو ما يتطلب مراجعة لخارطة السكن الجامعي والرفع من االرسة 

املخصصة له لتجنيب الطلبة محدودي الدخل من معاناة البحث عنه وبأسعار مشطة.
* لطفي املاكني

بعث لجنة وطنية للتظلم؟ أخبار الجامعة
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جديد،  من  عادت 
وخالل األشهر األخرية موجة 
االعتداء عىل الحريات، والتي 
عديدة،  مجاالت  شملت 
سياسية،  بالرضورة  ليست 
بل متنوعة، سواء تلمذية او 
املالعب  يف  حتى  او  شعبية 
الرياضية ومع جمهور الفرق 
حد  عىل  والصغرى  الكربى 
السواء، بل طالت التجاوزات 
البيئية  الحقوق  حتى جانب 
وأخريا  السفر،  يف  والحق 
املوت  يف  الحق  آخرا،  وليس 

الكريم والدفن الالئق.
صحيح أن ما عرفته تونس 

افريقي  وال  عريب  بلد  بأي  مقارنته  ميكن  ال   2011 جانفي   14 بعد 
تتجاوز  كادت  طفرة  هي  بل  اإلنسان،  وحقوق  الحريات  مجال  يف 
انه  البعض تحّدث عن  البلدان يف هذا املجال، حتى ان  حتى اعرق 
التعبري  تُعنى بحرية  مل يعد هناك رضورة لوجود منظامت وهيئات 
وال بالدفاع عن حقوق اإلنسان، لكن الذي حصل يف األشهر األخرية 
قد يدفع هؤالء ملراجعة شاملة لقناعات خلناها باتت أمرا واقعا ال 

محيد عنه.
إذ  الداخلية،  لوزارة  الدين  رشف  السيد  تويل  مع  كانت  البداية 
يبدو ان للرجل حسابات أمنية أخرى خارج سياق ما تقتضيه األوضاع 
يف بلد يفاخر بدميقراطية ناشئة، فقد توالت االيقافات وكانت البداية 
عليهم  القبض  والقاء  منازلهم  اقتحام  وقع  الذين  املدونني  ببعض 
بسبب ما وقع تصنيفه تهّجام او ثلبا سواء عىل رئيس الجمهورية او 
الداخلية نفسه، ثم تطورت املسألة إىل  القضايا عىل وزير  يف اغلب 
أبعد من ذلك، وان كانت أحيانا تتم عرب النيابة العسكرية، سواء فيام 
يتعلق بايقاف اإلعالمي عامر عياد، او فيام بعد إيقاف الصحفي صالح 
عطية ومحاكتمه بدعوى نسبة أمور باطلة للجيش الوطني، وتالحقت 
اإليقافات خصوصا يف ما ُعرف بقضيّتي »ستالينغو« وجمعية »مناء« 
الخريية، والتي شملت يف صفوفها عددا كبريا من الصحافيني واملدّونني 
السياسة،  رجال  من  عددا  لتشمل  توّسعت  ثّم  سابقني  أمن  ورجال 
الغنويش  راشد  مثل  النهضة،  حركة  من  كبرية  قيادات  رأسهم  وعىل 
وعيل العريض. مضافا إىل ذلك طبعا أحكام بالسجن والنفاذ يف حق 

عدد من النواب السابقني يف الربملان املنحل.
كل هذه االيقافات وما سبقها من أعامل ميكن توصيفها باالمنية 
قانون  وتطبيق  البحريي  الدين  نور  ايقاف  غرار  عىل  االستعراضية، 
االقامة الجربية املعزولة عليه، وما تراكم يف املحاكم من »مظامل« كام 
يسميها الحقوقيون، عىل غرار ايقاف املدونة مريم الربيربي وايقاف 
االفريقي،  أحباء  من  عديدة  ومجموعات  فوشانة،  تالميذ  مجموعة 
االرهاب،  املحتجني ومن تحوم حولهم شبهات  وايقافات يف صفوف 
كام وقع يف حي التضامن بالنسبة إىل املتظاهرين يف مرناق واملالسني 

والقرصين وبالنسبة إىل تكوين وفاقات اجرامية متس بالنظام العام.
كل هذه الحوادث، سواء كانت ممنهجة وبقرار رسمي من الدولة 
املحّصلة  يف  أثارت  قصد،  دون  وتتالت  مصادفة  هي  او  التونسية، 
مصري  حول  فزع  رصخة  أطلقت  التي  الحقوقية  املنظامت  حفيظة 
الحريات وباتت مجندة تقريبا ليال نهارا ملتابعة القضايا التي تستجد 
عن  والدفاع  البيانات  إلصدار  وكذلك  البالد،  من  مكان  يف  مرة  كل 

املوقوفني واملتهمني والعناية بعائالتهم وأوضاعهم.
يف  الحاد  لالنقسام  الداخلية  وزارة  استغالل  عن  تحّدث  البعض 
الرابطة  قيادة  صفوف  داخل  جويلية  وعرشين  خمسة  من  املوقف 
بشري  العام  كاتبها  وقوف  بعد  خاصة  اإلنسان،  لحقوق  التونسية 
السيايس  الجمهورية ومساره  رئيس  اىل جانب  بكل وضوح  العبيدي 
يف  حاليا،  يحكم  الذي  النظام  عن  يصدر  ما  لكل  ودعمه  قوة  بكل 
حني انقسم أعضاء الهيئة املديرة، بني من خرّي الصمت وبني من دّعم 
بتحّفظ وبني من يعارض علنا كل خطوة أقدم عليها رئيس الجمهورية.

لكن هذا الخالف داخل الهيئة املديرة ال ينفي أن وجوها بارزة 
منها كبسام الطريفي وجامل مسلّم ال تزال ترفع عاليا أصواتها ضد 
أمنية  وانتهاكات  وايقافات  الحريات،  ممنهجة عىل  تعتربه حملة  ما 
االحتجاجات،  لبعض  التصدي  للقوة يف  واستعامل مفرط  غري مربرة، 
بني  الصدام  مواقع  من  وغريها  األهايل يف جرجيس،  حّق  وتهاون يف 

بعض املواطنني والقوى االمنية، ما يؤرّش اىل احتاملني:
- إما أن تكون الرابطة تخوض معركتها التقليدية ضد نظام الحكم 
وحقوق  الحريات  حامية  مهمتها  كهيئة  املبديئ  دفاعها  منطلق  من 
الرأي  انتباه  بياناتها وبالغاتها اىل جذب  االنسان، وتسعى من خالل 
العام الحقوقي العاملي الذي بدأ فعال يغرّي لهجته تجاه تونس، خاصة 
تخرسها  ان  الداخلية  وزارة  استطاعت  التي  االيقافات  بعض  بعد 
مرة  كل  يف  تشّكلت  التي  الدفاع  هيئات  لفائدة  واتصاليا  اعالميا 

ملعاضدة من يقع ايقافه.
القرارات  تجّسدها  الحريات  عىل  هجمة  فعال  هناك  أن  وإما   -
التي تسارعت وتريتها وشملت نسيجا متنوعا  باإليقاف واملحاكامت 
ان أحدهم فعال  اآلن قضائيا  اىل حد  يثبت  ان  »املتهمني« دون  من 

أجرم يف حق البالد والعباد.
وهي هجمة لن تكسب منها السلطة ألنها معركة خارسة بطبيعتها، 
والتاريخ أثبت ان النسيج الحقوقي ومسألة الحريات والدميقراطية، 
ال ميكن التغلب عليها وقمعها، طاملا ان لها أذرعا يف كل انحاء العامل، 
وطاملا انها مسألة مبدئية يصطف الجميع للذود عنها حتى وان كانوا 

ميارسون عكس ذلك يف الرّس.

خالل  املدين،  املجتمع  ائتالف  أعلن 
ندوة صحفية انعقدت مبقر النقابة الوطنية 
هيئة  تكوين  عن  التونسيني،  للصحافيني 
ومحامني،  ونشطاء  صحافيني  تضّم  وطنية 
املتهمني  عن  الدفاع  حق  ضامن  أجل  »من 
االحتجاجية«،  التحركات  يف  واملوقوفني 
 2 يوم  ميداين  احتجاجي  تحرك  تنظيم  مع 
»السياسة  رفض  عن  تعبريا  املقبل،  نوفمرب 
التي تعتمدها السلطة يف ضامن االفالت من 

العقاب لكل املعتدين«.

رئيس  نائب  الطريفي،  بّسام  وأوضح 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة 
اإلنسان، أن »املناخ الحايل، يتسم بالتضييق 
عىل حريات التعبري وتعدد مظاهر الهرسلة 
عىل  التضييق  خالل  من  األفواه،  وتكميم 
الغليظة  العصا  واستعامل  الّصحافيني  عمل 
الحكومة  أن  معتربا  الحقوقيني«،  ضد 
التونسية »تنتهج سياسة اإلفالت من العقاب 
والتي تتجىّل خاصة من خالل مراوحة بعض 
القضايا مكانها«، مثل قضيتي عمر العبيدي 

إصابته  جرّاء  »تويف  الذي  الزياين  ومحسن 
بالرصاص وسط العاصمة«.

املسجلة  االحتجاجات  كل  أن  وذكر 
مرشوعة،  بحقوق  وتطالب  عفوية  »كانت 
يف عالقة بالحقوق االجتامعية واالقتصادية، 
عىل غرار غالء املعيشة واملطالبة بالبحث عن 
املفقودين يف قوارب الهجرة غري النظامية«.

نحو  يتجه  العامل  أن  الطريفي  وأضاف 
مجابهة سياسة اإلفالت من العقاب، يف حني 

أن السلطات يف تونس تعمل عىل تغذيتها.

معركة الحريات تشتعل من جديد:

ملف الحريات في تونس

هيئة وطنية »للدفاع عن املتهمني واملوقوفني يف التحركات االحتجاجية« 
واملناخ الحالي فيه تضييق على الحريات!

ممارسات بوليسية خلناها انتهت...

*مريم الربيري *عامر عياد  *توفيق رشف الدين *جامل مسلم 

* بّسام الطريفي

*الطاهر عيل
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* ما تفسريك لغياب خطة اتصالية للحكومة؟
عالقة  يف  عنها  الحديث  ميكن  اتصالية  خطة  هناك  أن  أعتقد  ال  ـ 
التشكيك يف وجود هذه  البالد وسبب  تعيشها  التي  باالزمات  الحكومة 
الخطة من اصلها هو اننا عندما نتحدث عن خطة فاننا نتحدث عن نوع 
مغاير الخط العام الذي يتحكم يف خطايا كل املسؤولني يف الحكومة عند 
مواجهة ازمة من االزمات هنا الخط العام ملخاطبة الجمهور يف ما حصل 
من نقص يف بعض املواد او فاجعة جرجيس يتمثل يف تضارب غريب يف 
ترصيحات املسؤولني اذ نسمع من مسؤول كالما ثم نسمع كالما مغايرا 

من مسؤول آخر يف املوضوع نفسه.
ثم عندما نتحدث عن الخطة أو عدم وجودها وعندما نعترب أنفسنا 
الدميقراطية  الدولة  ان  عىل  التأكيد  يجب  فإنه  دميقراطي  مجتمع  يف 
العام  الرأي  وإنارة  العمومية  سياساتها  لتفسري  لالتصال  قيمة  تعطي 
والفكرة األساسية اذ الكل ينبني عىل االتصال الذي بدوره ينبني أساسا 
عىل االعرتاف باالزمة ومصارحة الشعب مبا يحدث وهنا ال بد من القول 

ان هناك ثالثة خطط او اسرتاتيجيات ميكن ان تعتمد وهي:
االسرتاتيجية االوىل تنبني عىل االعرتاف ملواجهة االزمة واالسرتاتيجية 
الثانية هدفها تغري الوجهة اي التخفيف من حدة االزمة بإثارة مواضيع 
اخرى. واالسرتاتيجية الثالثة هي الصمت او التكتم. وبالتايل عندما نتحدث 
عن املجتمع الدميقراطي نجد رضورة اعتامد اسرتاتيجية املصارحة وهناك 
من يراها رضورة قبل وقوع االزمة حت تكون هناك قدرة عىل التحكم 

فيها ومجابهة تطوراتها وتداعياتها.
* ملاذا تواصل هذا يف االزمات التي تعيشها البالد بعد فقدان املواد 

االساسية واملحروقات وفواجع البحر؟
وعي  لهم  ليس  رمبا  الشديد  لالسف  الساسة  الن  الغياب  تواصل  ـ 
بدور االتصال يف حل املشاكل او علم او معرفة ان االتصال البد أن يكون 
جزء يف حل املشكل وليس عامال لتوترييه وتعميقه ويك ألخص ما ذكرت 
فإن التواصل الناجع يف فرتة االزمات ينبني عىل ثالثة اسس هي أّوال أّن 
االتصال يجب ان يكون مؤسسايت وهذا ما يغيب حاليا داخل الوزارات 
املؤسسات  صفحات  بعض  من  يجعلون  الوزاراء  بعض  ان  الحظنا  وقد 

فضاء هو مبثابة الربوبقندا لدورهم فقط دون الرتكيز عىل الربامج.
ثانيا االتصال الناجح البد له من جملة من املعايري من خالل خطة 

اتصالية فاعلة،.
الخطة  تحتاجه  ما  وهذا  فعال  بشكل  االزمة  ادارة  كيفية  ثالثا 
التي  املشاكل  للحكومة يف  الرسمي  الناطق  أين  أتساءل  االتصالية وهنا 

عرفتها البالد يف االيام االخرية؟.
* هناك من يعترب التعتيم الحكومي تعال عىل الشعب او عجز عىل 

املواجهة فام مدى صحة ذلك؟
الن  الحكومي  االتصال  يف  نفسه  الوقت  يف  وعجزا  خوفا  اعتربه  ـ 
إليه  يذهب  ما  عكس  املشكل  وحل  باملصارحة  مطالبة  الحكومة 
البعض خاصة يف تحميل االعالم كل املسؤولية الذي من  دوره البحث 
عديد  ترسيخ  تريد  بذلك  والحكومة  الحقيقة.  عن 
ان  املتلقي  لدى  الرائجة  الفكرة  ومنها  السلبيات 

االعالم ال يتحمل املسؤولية.
االزمة  اثارة  هو  رأيي  حسب  االعالم  دور  ألّن 
والبحث عن الحقيقة وهذا عكس االتصال الحكومي 
ودوره اما القول بأنه فعال ونعني االتصال الحكومي 
فهذا ال يستقيم بل االصوب هو الفشل يف املواجهة 
أو غياب خطة اسرتاتيجية ملواجهة االزمات املتتالية.

انفراد  هيمنة  أّن  نظري  وجهة  واعتقد حسب 
العام  الشأن  وإدارة  القرارات  باتخاذ  الدولة  رئيس 
موقفها  عن  للتعبري  للحكومة  ضئيال  هامشا  ترك 

تجنبا للمواجهة مع مواقف الرئيس وقراراته.
* أال ترى ان االسلوب املتبع من الحكومة يزيد 

من رواج االشاعات وفقدان الثقة؟
ـ قطعا سياسة التكتم هي اسرتاتيجية ومامرسة 
املصارحة يف ظل  وعدم  سلبية  تداعيات  لها  يومية 
االقناع  دوره  االتصال  الن  التوتر  من  يزيد  االزمة 
والتربير ويف غياب ذلك فان املجال يفتح لتقبل اي 
االشاعة  فتكرث  ونوعها  مصدرها  كان  مهام  معلومة 
واملعلومات  مطروحة  اسئلة  عن  اجابة  هي  التي 
املعلومة  من  عديدة  مرات  اكرث  رسعتها  الخاطئة 
)نعني  محارصتها  يصعب  ما  وهذا  الصحيحة 

االشاعة( وما لها من تداعيات عىل استقرار االمن العام.
الحكومات  تعدد  رغم  الرسمي  الخطاب  تكلس  يرجع  ما  اىل   *

وتنوعها؟
ـ ما يجب توضيحه هنا انه دامئا يتّم تقسيم االسباب عىل مستوى 
متثاّلت الحكومات املتعاقبة والتمثل هنا ينبني عىل مدى اميان الساسة 
عىل  مبني  يكون  ان  البد  واالتصال  املشكلة  حل  يف  االتصال  بأهمية 
أسس علمية وعىل مستوى املامرسة. نعم لدينا خلط كبري بني االتصال 
تعتمد  نفسها  تحرتم  التي  الدول  يف  النه  السيايس  واالتصال  الحكومي 
لالشخاص  الضيقة  املصالح  تخدم  وال  العمومية  السياسات  خدمة 

واالحزاب وهذا الخلط هو ما نعانيه منذ السنوات السابقة ببالدنا.
* التفاعل الرسيع للحكومة مع مختلف االزمات يقلل من تداعيات 

االحتقان االجتامعي فكيف تفرس هذا الرتابط بينهام؟
ـ الدميقراطية بشكل عام تبنى عىل املشاركة والتعددية واملصارحة 
التربير  اي  يقنع  الذي  بالشكل  دقيقة  علمية  اشكال  لها  االخرية  وهذه 
التي  املعايري  والتربير وفق مجموعة من  االقناع  واالمثلة عديدة وذلك 

يلتزم بها الجميع مبا يحقق التوازن ويجّنب املخاطر واالزمات.
* وجهت انتقادات واسعة للمرسوم 54 من قبل مكونات املجتمع 

املدين والسيايس فأي تداعيات تراها عىل حرية التعبري بسببه؟
من  ومطلوبة  وعادية  منطقية  مسألة  يعترب  كمبدأ   54 املرسوم  ـ 
خالل تنظيم االعالم واالتصال يف كل املحامل االعالمية مبا يف ذلك وسائل 
املبالغ  العقوبات  بتلك  املرسوم  ان يكون هذا  االتصال االجتامعي لكن 
فيها تصبح مشكلة وبالتايل البد ان تكون هناك مرونة بالرغم من انني 
ضد االشاعات لكن ليست بهذه الصيغة الن القانون يضبط وال يعاقب 
مستوى  هناك  اي  الجميع  شملت  بل  املهنة  تجاوزت  املسألة  ان  كام 
تكون  بحيث  االعالم  عىل  الرتبية  دور  دعم  مع  احرتامه  يجب  اخالقي 
لكل مؤسسة ميثاق يتقيد به العاملني بها وانا متأكد ان هذه العقوبات 

لن تطبق.
* هل يوجد رابط بني املرسوم واملشهد االعالمي الذي انتقدته اكرث 

من مرة؟
ـ أكيد هناك عالقة من خالل تقدير السلطة لوجود تجاوزات حاصلة 
للمراجعة  حاجة  يف  وهذا  الزجرية  الطريقة  لالسف  هنا  اختارت  وقد 
ومواكبة  فيه  النظر  باعادة  اخرى  حلول  ايجاد  مع  ميكن  ما  وملعالجة 

التطورات الحاصلة يف وسائل االعالم.
* ما هي رسائل الطأمنة املطلوبة يف مثل هذه الظرفية التي متر 

بها البالد؟
ـ رضورة ادراك الحكومة ورئيس الجمهورية بأهمية االتصال يف حل 
االزمات ورضورة مأسسة العمل االتصايل داخل املؤسسات العمومية كام 
يجب ان تكون هناك اسرتاتيجية واضحة تنبني عىل املصارحة واالعرتاف 
واستباق الحديث مع الشعب لتخفيف وطأة االزمة والبحث عن حلول 
لها الن االساس يف االتصال هو تقديم التربيرات الصادقة وهذا ما يوطّد 
الثقة مع املواطنني اال ان املشكلة الحاصلة اآلن  هو غياب الثقة واالرصار 

عىل التكتم وهي سياسة ولدت الفشل.

         الحبيب بن بلقاسم االستاذ بمعهد الصحافة وعلوم االخبار

هكذا أرى املرسوم 54 وال وجود لخطة
 اتصالية للحكومة مع االزمات التي تعيشها البالد
أثارت الكيفية التي تعاطت بها الحكومة والسلطة بصفة عامة مع االزمات التي عرفتها البالد وال زالت الكثري من االنتقادات 
واالستغراب اذ كان عليها الخروج من دائرة التكتم والصمت واعتامد اسلوب الرصاحة وقول االشياء كام هي وهذا ما بينه الدكتور 
الحبيب بن بلقاسم االستاذ مبعهد الصحافة وعلوم واالخبار يف حديثه لـ »الشعب« اذ توقف عند االنعكاسات السلبية لعدم قول 

الحقيقة خاصة يف االحداث االخرية التي تفرض ذلك حتى ال تهيمن االشاعات.
»الربوبقندا«والدعاية  بعيدا عن  املواطنني  انتهاجه لطأمنة عموم  املطلوب  املؤسسايت  االتصال  نفسه مفهوم  الوقت  وحدد يف 

املجانية بال أي فائدة تذكر.

* حوار لطفي املاكني

مرة أخرى وزارة التربية خارج السياق العام

أين كتاب التقنية لتالمذة
 السنة الثانية علوم؟!

مبدارسها  الرتبية  وزارة  مشهد 
ومعاهدها وما تعانيه من شغورات 
تلميذ  ألف   400 التحاق  ومن عدم 
يكون  ان  ام  تعودناه!  بأقسامهم 
من  تضمنه  مبا  الثالثة  السنة  كتاب 
تطرح  فهذه  املعتمد  هو  اخطاء 
حكاية  إىل  لنصل  سؤال  من  أكرث 
 )Technique( التقنية  غياب كتاب 
لتالمذة السنة الثانية علوم فهذه ال 

تقع إال يف بالد مثل تونس وتحديدا يف سنوات ما بعد الثورة!
الربنامج  يف  كتاب  إدراج  ملاذا  نقول  ـ  تعودناها  التي  الكالسيكية  االسئلة  عن  بعيدا 
التدرييس والحال انه غري موجود يف املكتبات وحتى إن وجد فهو بعدد قليل جدا!؟ وملاذا 
االكتفاء بهذا العدد يف طباعته؟ وملاذا ارصار االساتذة عىل طلبه والحال اّن الوزارة هي التي 
قرصت وكان عليها ان تعلم مندوبياتها بغيابه لتتوىل اعالم مديري املدارس واملعاهد بذلك 
والنه تقصري واضح وجيل فانني مل اعد اثق يف هذه الوزارة! مبا انها عاجزة عىل القيام برتاتيب 

هي من صميم دورها »االتصايل« والنها مل تفعل فهي فاشلة اىل ان يأيت ما يخالف ذلك.!
* رمزي الجّباري

على السلطة مصارحة الشعب واالبتعاد عن التكتم والصمت
وهناك خلط كبير بين االتصال العمومي واالتصال السياسي الملمع
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* أرقام غري منتظرة
ذهبت قراءات املتابعني للعملية االنتخابية انه من االسباب املبارشة 
حد  اىل  املسّجلة  الضعيفة  األرقام  هي  الرتشحات  فرتة  يف  للتمديد 
بحسب  التوقعات  كانت  املايض حيث  االسبوع  نهاية  أي  االخرية  األيام 
لالنتخابات  الرتشحات  تتجاوز  ان  االعالم  وسائل  تداوله مبختلف  تم  ما 
الترشيعية املقررة الشهر القادم 1700 ترشحا لكن ذلك مل يحصل حيث 
مل نتجاوز وفق االرقام املعلنة من االيزي 1249 مطلبا منها 1068 للرجال 
ببعض  الرتشحات  اعداد محدودة من  تسجيل  اىل  اضافة  للنساء  و181 
بالخارج وترى تلك  انعدامها بدوائر اخرى خاصة  او  االنتخابية  الدوائر 
القراءات ان من اسباب هذه النسبة الضعيفة من الرتشحات اعتامد ذلك 
العدد الكبري من التزكيات )400 تزكية للمرتشح الواحد( والتي كان يف 

الحسبان كام أرشنا بداية مراجعتها وهذا ما مل يقع.
* حسابات اخرى

باملقابل تذهب قراءات اخرى إىل ان التمديد وراءه خلفية لتمكني 
عدد من االسامء والشخصيات من فرصة الرتشح خاصة تلك الداعمة ملسار 

الداعمة للرئيس قيس سعيد وهذا ما دعا اىل متكينهم  25 جويلية اي 
من هامش اضايف من الوقت بالرغم من ان الناطق الرسمي للهيئة العليا 
بتمكني  الخطوة  تلك  برر  املنرصي  التلييل  محمد  لالنتخابات  املستقلة 
متشعبة  العملية  الن  الالزمة  والوثائق  االجراءات  امتام  من  املرتشحني 

غري  لعدد  النهايئ  القبول  عطل  ما  وهو  التزكيات  تجميع  يف  خاصة 
قليل من الرتشحات وقد كانت الفرصة سانحة كذلك لقبول 

ترشحات اخرى ليست معنية بامتام االجراءات وهذا ما 
عزز فرضية منح اطراف معينة فرصة الرتشح تحسبا 
ملا قد تفرزه نتائج انتخابات يوم 17 ديسمرب القادم 
هذه  التفسري  يف  التوجه  هذا  اصحاب  ربط  وقد 
الخطوة يف التمديد وعدم تنقيح املرسوم االنتخايب 

كام اشار اىل ذلك رئيس الدولة.
الصغري  االستاذ  اعترب  االفعال  ردود  أول  ويف 

املسار  فشل  عىل  التأكيد  هو  التمديد  ان  الزكراوي 
للرتشحات  الضعيفة  النسبة  رأيه عىل  واستند يف  االنتخايب 

االثنني  يوم  من  االخرية  الساعات  حد  اىل 
املايض وأرجع ذلك الضعف اىل الكيفية التي 

حددت بها التزكيات وتغييب االحزاب عن املشاركة. وسجلت 
رئيسة جمعية النساء الدميقراطيات نائلة الزغالمي محدودية 
الرتشحات النسوية والذي أرجعته اىل الرشوط املجحفة التي مل 
تدعم حضور النساء يف االستحقاق االنتخايب القادم بعد ان تم 
فرض املرسوم االنتخايب بصفة انفرادية دون مشاركة مختلف 
االقتصادية  االوضاع  اغفال  ودون  والسياسية  املدنية  القوى 
واالجتامعية الصعبة الغلب النساء وهيمنة العقلية الذكورية 
والعمودي  االفقي  التناصف  آلية  عن  التخيل  تم  حيث 

املعتمدة يف االستحقاقات املاضية وبالتايل فإن وجود النساء يف الربملان 
القادم ستكون محدودة ولن تعكس حقيقة امكانياتها وقدراتها الفاعلة 

يف الحياة العامة.
* ما بني التأجيل واملقاطعة

االعالن  بعد  االنتخابات  بتأجيل  املطالبة  االصوات  نربة  ارتفعت 
عىل  دليل  اعتربته  ما  وهو  الرتشحات  فرتة  يف  التمديد  عن 
صحة ما استشعرته منذ اسابيع بخصوص ترشيعية 17 
الخطوة من قبل »اإليزي«  ان مثل هذه  اذ  ديسمرب 
التأجيل  دعوات  اصحاب  رأي  بحسب  تأكيد  هو 
االنتخابات وكذلك غياب  عىل عدم جاهزية هيئة 
بعد  االطراف خاصة  اغلب  لدى  للمشاركة  الحافز 
تغييب االحزاب بالرغم من ان اصوات اخرى خاصة 
اساسا  ذلك  تقول عكس  25 جويلية  ملسار  الداعمة 
رشحت  انها  اذ  الفاعلة  االحزاب  بعض  مشاركة  يف 
االنتامء  معلومة  غري  اي  الخلفية  الصفوف  من  منتسبيها 
يف  الحاكمة  للمنظومة  نقدها  استمرار  من  ميكنها  مبا  اليها 
العلن واملشاركة بوجوه غري معروفة لدخول الربملان القادم.

مقاطعتها  عن  االطراف  بعض  اعالن  نفسه  الوقت  يف  استمر  كام 
الترشيعية القادمة بعد ان استبعدت االحزاب وألغي التمويل العمومي 
وحرمت الكفاءات والخربات من فرص املشاركة وقد ازداد تشبثها بذلك 
املوقف بعد ان الحظت ما عرفته الفرتة السابقة من اشكاالت عديدة 
وتجاذبات بني اعضاء االيزي التي يرون فيها »منفذا« للعملية االنتخابية 
وليس فاعال رئيسيا فيها مبا انها معينة من قبل رئيس الجمهورية الذي 
عمل عىل تهميش االحزاب حتى ميرر »مرشوعه القاعدي« حتى وان كان 

بخطوات مرحلية.

بعد التمديد في فترة قبول الترشحات

توقيع وتقديم كتاب محمد فوزي الدريسي  
احتضن فضاء املركب الثقايف عمر السعيدي بجندوبة حفل تقديم وتوقيع كتاب« 
لصاحبه   »Soleil géante rouge-concordance sciences et livres sacrés
الكون  نشأة  مسألة  تناول  يف  مجدد  كتاب  وهو  الدرييس  فوزي  محمد  الدكتور 
وما تحكمه من ظواهر فيزيائية وهو مبحث علمي مهم يتقاطع فيه العلم مع 
الدين من خالل التطرق إىل كافة النظريات تقريباً حول نشأة الكون مع ما جاءت 
به الرشائع الساموية إضافة إىل تقاطع كل ما هو دنيوي مع ما هو الهويت. هذه 
الطريقة يف تناول مسألة نشأة الكون بوأت الكتاب ألن يصبح مرجعا مهامً وجامعا 
لكل زوايا التفكري يف هذا املبحث املعقد والذي أصبح محل نقاش واسع تختلف 
حوله املقاربات التي تسعى إىل تفسريه، ويقّر الدكتور الدرييس أنه موضوع خالف 
متواصل منذ فلسفة أرسطو ثم ابن رشد وصوالً إىل العرص الحديث مام يستوجب 

تواصل البحث والتفكري.
هذا الكتاب هو ثاين إصدارات الطبيب محمد فوزي الدرييس يختزل تقاطع مهنته 
كطبيب وباحث مع الكتابة العلمية وقد عرف حفل التوقيع حضوراً قياسياً لعديد 
الوجوه التي أثثت املشهد الثقايف والرتبوي بالجهة مببادرة من جمعية أحباء املكتبة 
والكتاب وشكل مناسبة إلثراء املدّونة الفكرية والثقافية بالجهة ودعم كل األعامل 

التي يسعى أصحابها إىل إنارة طريق العلم والتعلم.
* صربي الرابحي 

أعلنت الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات يف خطوة غري متوقعة عن التمديد يف فرتة قبول الرتشحات اىل حدود اليوم الخميس 27 
اكتوبر بعد ان كانت محددة ليوم االثنني 24 أكتوبر وهذا ما كان محل ردود افعال عديدة ومتباينة بخصوص االسباب الحقيقية لهذا 

التمديد غري املنتظر.
وقد سبقت هذا القرار من »االيزي« عديد الدعوات املطالبة بتأجيل االنتخابات أو مراجعة كيفية اعتامد التزكيات خاصة وان 
رئيس الجمهورية تحدث خالل لقاءه برئيسة الحكومة يف بداية الشهر الجاري عن ما يحصل يف عالقة بالتزكيات ورضورة تنقيح املرسوم 
االنتخايب لتجاوز ما كشفته الفرتة السابقة من اخالالت وتجاوزات لكن ذلك مل يحصل اىل حد بداية عملية قبول الرتشحات وهذا ما فتح 
الباب امام التأويالت واالستفهامات اذ ان »الصمت« عن القيام بالتنقيح الذي دعا اليه رئيس الجمهورية غري مربر ومل يقع التعقيب 

عليه الحقا وهو مازال اىل حد اآلن مثريا للجدل وتعززت االثارة والجدل بالتمديد ثالثة أيام كاملة يف فرتة قبول الرتشحات.

* لطفي املاكني

إضطررت بعد ظهر يوم االحد 23 أكتوبر 2022 إىل أن أدخل إىل مسجد نهج 
بعيدا  الفريضة  اداء  يكون  اّن  اميل  العرص وكان  بالعاصمة ألصيل صالة  املالحة 
عن كل اذى برشي اال اّن الذي حصل كان عكس كل توقعايت ـ اذ مبجرد دخويل 
وجدت »املراوح تخدم» قلت بيني وبني نفيس املسجد موجود يف سوق واالكيد 
انه مثة روائح كريهة ويف الوقت الذي مازلت فيه متملمال القناع نفيس »بجدوى 
تشغيل املراوح« حتى شاهدت شخصا مل تكن له وال مسؤولية داخل املسجد ـ 
يقوم بغلق هذه املراوح اما ملاذا ومن كلفه بذلك؟! فانه عجز عىل تربير ما فعلهـ  
حني قال انه قام بذلك من باب انه مريض وال يتحمل هواء تلك »املراوح«، فقلت 
له انه ليس دورك ان تقوم بذلك ألّن املفروض ان يقوم بذلك االطار املسجدي 
ـ ثّم توجهت بالسؤال إىل االمام الذي وجدته بني حالتي النوم واليقظة ـ وقلت 
ادارة شؤون املسجد فقال عىل اطاره املسجدي وال  عىل من تقع املسؤولية يف 
دخل لغريه يف ذلك! طبعا حواري مع امام مسجد سوق حي املالحة بالعاصمة 
مل يعجب هذا املواطن الذي قال »لالمام اتركه فهو ممسوس عقليا وما عندوش 
وين يعدي بقية نهار االحد«! فقط أريد ان اسأل هل هذا طبيعي ما حصل ويكاد 
يحصل يف كل مساجد وجوامع الجمهورية! ولنئ حصل يل انا فهذا حظي اذ مبجرد 
ان قلت لهذا املواطن ليس من حقك املساس بتجهيزات املسجد حتى تهجم عليا 
؟؟ فام مصري من تعودوا الرتدد عىل مسجد نهج املالحة بالعاصمة؟ بعيدا عن كل 
اّن املسجد ملك لهذا »السيد« وال عجب  ذلك خريت االنسحاب من املكان مبا 
ان يحصل ذلك ما دامت وزارة الشؤون الدينية متخلية عن لعب دورها لترتك 
املساجد والجوامع مستباحة ملن هب ودب واال ما الذي كان مينعها من تعيني 
إمام يتمتع بكامل صحته وقواه؟! وما الذي مينعها كذلك من تكليف شخص ما 

بإدارة شؤون املسجد ام هذه كذلك غري قادرة عليها يف غياب الواعض!

هل هي »فرصة أخرى« التمام االجراءات
 أم لتمكني بعض االطراف من املشاركة؟

من ثقب اإلبرة 
* يكتبه رمزي الجّباري

من يحفظ حرمة املساجد؟!

* محمد التلييل املنرصي
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نسبة  يف  املشط  الرتفيع  اعقبت  حركة  يف  املركزي  البنك  طالب 
الفائدة املديرية البنوك التونسية والتي يضبط معها السياسة النقدية 
البنوك واملؤسسات املالية برضورة الرد عىل شكاوي الحرفاء واالصغاء 
ملشاغلهم ومالحظاتهم ومراعاة اإلجراءات االدارية واملالية من اجل 

معالجة فعالة ورسية لشكاوي الحرفاء.
مستقل  هيكل  بإنشاء  بنك  كل  املركزي  البنك  محافظ  وطالب 
واصحاب  موظفني  من  الحرفاء  مشاكل  وحل  شكاوي  ملعالجة 
املراقبة  يف  املختصة  الهياكل  ومتكني  متوسطة  صغرى  مؤسسات 
والبرشية.  التقنية  الالزمة  االمكانيات  من  الحرفاء  مشاكل  ومعالجة 
وحددت مصالح البنك املركزي أجالً بـ 15 يوما للرّد عىل اي شكوى 
ترد عىل البنوك وحسب اخر تقرير للشكاوى الواردة عن البنوك فإن 
بنك االسكان يستحوذ عىل النسبة االعىل من الشكاوي يليه التجاري 
بنك وتتعدد شكاوي الحرفاء من تسيري الحساب بني الفتح والغلق اىل 

التعامل مع املوزعات اآللية.
عىل  املحافظة  كذلك  تخص  البنوك  من  املركزي  البنك  مطالب 
املوظفني  من  والحرفاء  الفروع  بني  واملعامالت  الحسابات  رسية 
واالجراء ومن اصحاب املؤسسات الصغرى واملتوسطة وهؤالء اشتكوا 
كاهل  اثقال  خالل  من  البنوك  مع  املتوترة  العالقة  من  قبل  من 
جانب  اىل  هذا  املجانية  غري  املالية  والخدمات  باألداءات  الحريف 
لخدمة  تأمني  فرع  فتح  بنك  وكل  القروض  عىل  التأمينات  خدمات 

آليات القروض.

فوائض القروض 
حسب بيانات الشكاوي املودعة من الحرفاء لدى املوفق البنيك 
فإن نسبة الشكاوي يف ارتفاع بنسبة 72 % وان النسبة االعىل من 
احتساب  يف  اخالالت  بني   %  37 بنسبة  القروض  تخص  الشكاوي 
احتساب  يف  البنوك  بعض  تنتهجها  التي  الحيل  مع  خاصة  الفوائد 
الفائدة املوظفة عىل القرض مع الرتفيع املتواصل واملسرتسل لنسبة 
الفائدة املديرية من قبل مصالح ومجلس ادارة البنك املركزي وهذا 
السداد  من  اشهر  بعد  اال  منه  التثبت  للحريف  ميكن  ال  التالعب 

الفعيل.

الحساب البنيك
ومن الشكاوي ما تتصل باملعامالت عرب املوزعات اآللية ونسبة 
البنوك  بني  الخالفات  نسبة  ان  حني  يف   %  28 اىل  تصل  الشكاوي 
والحرفاء حول تسيري الحساب البنيك من الفتح اىل الغلق تصل إىل 
20،3 % وان كان بنك اإلسكان هو األول من حيث الشكاوي الواردة 
عىل املوفق البنيك فإن بنك التجاري يحتل املرتبة الثانية يف حني يحتل 

بنك االمان املرتبة الثالثة بنسبة 11،9 %.
وحسب املحلل املايل واالقتصادي عز الدين سعيدان الذي شغل 
وقبل  املركزي  البنك  فإن  تونيس  عريب  لبنك  سابق  عام  مدير  خطة 
البنوك  استجاب لضغط  للحرفاء كان قد  املنترص  البيان  اصدار هذا 
من اجل الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية وهذه البنوك هي املستفيد 
االول من الرتفيع يف نسبة الفائدة املديرية والتي تصل اىل 7،25 % . 
وهذا الرتفيع يجعل الحريف يساهم يف القرض الرقاعي الذي تطلبه 

الحكومة من البنوك دوريا.
نسبة الفائدة لن تتوقف

كانت ريم القليص املديرة العامة للسياسة النقدية بالبنك املركزي 
قد اكدت ان الرتفيع يف نسب الفائدة لن يتوقف ال سنة 2022 وال 
يكون  ولن  التضخم  نسب  ارتفاع  مع  بالتوازي  وذلك   2024 سنة 
ما  وهذا   2024 سنة  اال  املركزي  البنك  توقعات  حد  عىل  االستقرار 
يخدم مصلحة البنوك والتي تحقق االرباح وتسعد جيوب املساهمني 

اكرث من الحرفاء.

بعد تعدد شكاوى الحرفاء:
هل يحد البنك املركزي من جشع البنوك؟

* ناجح مبارك

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ديوان الخدمات الجامعية للوسط /الحي الجامعي بقصر هالل

إعالن طلب عروض وطني وفقا لالجراءات املبسطة عرب منظومة الشراءات 
TUNEPS »العمومية على الخط تونيبس
عــ2022/01ــدد لتزويد الحي الجامعي

 بقصر هالل باملواد الغذائية خالل سنة 2023
يعتزم الحي الجامعي بقرص هالل إجراء طلب عروض وطني القتناء مواد غذائية لتسديد حاجياته خالل سنة 2023 حرصيا عرب 

منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »تونيبس«.
فعىل الراغبني يف املشاركة بطلب العروض والذين تتوفر فيهم الضامنات القانونية الرضورية لحسن انجاز الصفقة موضوع طلب 
www.tuneps. العروض الوطني التسجيل مبنظومة الرشاءات العمومية عىل الخط »تونيبس« وتحميل كراس الرشوط مجانا عرب املوقع

.tn
يتم تقديم العروض حرصيا عرب منظومة الرشاء العمومية عىل الخـط )TUNEPS( عىل املوقع www.tuneps.tn ويتم ارسال نظري 
من السجل التجاري والضامن البنيك الوقتي بالطريقة املادية عن طريق الربيد الرسيع او مبارشة اىل مكتب الضبط بالحي الجامعي 
بقرص هالل يف ظرف مغلق باسم السيدة مديرة الحي الجامعي بقرص هالل يحمل عبارة »ال يفتح طلب عروض وطني عدد 2022/01 
لتزويد الحي الجامعي بقرص هالل باملواد الغذائية خالل سنة 2023« نهج سامل فنطر املنطقة الصناعية )الجبسة( قرص هالل 5070 يف 

أجل أقصاه يوم الخميس 24 نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا.

ـ تغلق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط يوم الخميس  24 نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا وال ميكن بعد هذا االجل 
قبول اي عرض.

ـ يبقى العارضون ملزمني بعروضهم ملدة مائة وعرشين يوما )120 يوما( ابتداًء من اليوم املوايل آلخر أجل محدد لقبول العروض.
ـ يتم فتح العروض الفنية واملالية عىل الخط إلكرتونيا وذلك يف جلسة واحدة علنية يوم الخميس  24 نوفمرب 2022 عىل الساعة 

الحادية عرشة صباحا بادارة الحي الجامعي بقرص هالل.

مبلغ الضامن الوقتيبيان القسطالقسط

1
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عجني غذايئ ومواد عطرية ومصربات
زيت نبايت غري مدعم

خبز من الحجم الصغري باقات
خرض وغالل

بيض
لحم دجاج

لحم ديك رومي
لحم بقري وغنمي

األسامك ومنتجات البحر
حليب ومشتقاته

680د
120د
80د
320د
60د
180د
340د
200د
120د
440د

عثمان بطيخ مفتي الجمهورية في ذمة اهلل  

الجمهورية  مفتي   ،2022 أكتوبر   25 الثالثاء  يوم  تويف 

والراحل  بالعاصمة.  العسكري  باملستشفى  بطيخ  عثامن 

درس  وقد  العاصمة،  بتونس   1941 أفريل   17 مواليد  من 

يف املدرسة العليا للقانون بتونس وقبل ذلك زاول تعليمه 

الثانوي مبعهد الزيتونة.

عمل سابقا قاضيا باملحكمة االبتدائية بتونس ثم أستاذ 

تعليم عال بجامعة الزيتونة من عام 1981 إىل 2001 كام 

شغل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة 

الجمهورية.

الجمهورية  مفتى  منصب  كذلك  بطيخ  الشيخ  وتوىل 

جويلية  غاية  إىل   2008 نوفمرب  شهر  من  وذلك  التونسية 

2013. وقد تحصل عىل اإلجازة يف الحقوق عام 1967 وعىل 

وله  الدين  وأصول  للرشيعة  الزيتونية  الكلية  من  االجازة 

دكتوراه مرحلة ثالثة يف علوم الرشيعة ودكتوراه دولة من 

الجامعة الزيتونية.
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العامل يتغري،  تجد الواليات املتحدة صعوبة يف »تصديق« حقيقة أن 
وأن القواعد التي حكمت عالقاتها مع مجموعة من حلفائها من قبل، مل 
تعد صالحة اليوم، وقد ترتد بأوخم العواقب عىل هذه العالقات من بعد٬ 
ألن ما يحصل بني واشنطن والرياض، ليس سوى أحدث األمثلة الدالّة 

عىل حجم التغيري الذي طرأ عىل منظومة العالقات الدولية وقواعدها.
من وجهة نظر سعودية، ُمضمرة يف الغالب ورصيحة يف بعض األحيان، 
فقد وّل الزمن الذي انحكمت فيه العالقات الثنائية بني البلدين بقاعدة 
»التابع واملتبوع«، وأن اململكة تسعى إلضفاء قدٍر من النّدية عىل عالقاتها 
بـ»القطب  يعد محكوماً  مل  اليوم،  فعامل  الكربى،  االسرتاتيجية  بحليفتها 
الواحد املهيمن«، ومثة قوى دولية، قدمية وناشئة، لديها ما لدى الواليات 
املتحدة يف كثريٍ من املجاالت والحقول، ومثلام تضع اإلدارات األمريكية 
مصالح شعبها وأمنها القومي يف صدارة أولوياتها، فإن عىل هذه اإلدارات 
أن تأخذ بنظر االعتبار، أن للدول الحليفة، مصالح وحسابات، يتعني أيضاً 

أخذها بنظر االعتبار كذلك.
أية حال، واملمتد لبضع سنوات  املفاجئ عىل  التطور، غري  مثل هذا 
للواليات  وحلفاء  أصدقاء  فثمة  وحدها،  السعودية  يخص  ال  خلت، 
فيها  مبا  الدولية،  الساحة  وعىل  العريب  والعامل  الخليج  يف  املتحدة 
التوازن  من  أعىل  قدٍر  إضفاء  يف  وتسعى  مامثالً،  أمراً  ترى  األوروبية، 
واالتزان يف عالقاتها مع الدولة األعظم... يحدث ذلك يف دول ما زالت 
خاضعة لقبضة »اليمني الشعبوي« كالهند والربازيل، مثلام يصح يف دول 

اجتاحتها موجة »اليسار الوردي« كام يف أمريكا الالتينية.
ولعله أمٌر ذو داللة، أن تتزامن هذه املوجة من التوتر يف العالقات 
األمريكية السعودية، مع زيارة نادرة ملوسكو، ويف توقيت الفت، قام بها 
الرئيس اإلمارايت للقاء بوتني، قيل إنها لتنسيق املواقف يف إطار »أوبك 
+« بيد أنها متحورت حول استعراض فرص قيام محمد بن زايد بواسطة 
السعودية  الدولتني،  كال  األوكرانية...  األزمة  لحل  والغرب  روسيا  بني 
أنهام  إال  ألوكرانيا،  الرويس  االجتياح  ترفضان  كانتا  وإن  واإلمارات، 
تفضالن النأي بنفسيهام عن االصطفاف التلقايئ خلف سياسة واشنطن 
اإليجايب«،  االسرتاتيجي  »الحياد  عىل  تقوم  سياسة  وتفضالن  والناتو، 

والتعبري ملسؤولني سعوديني كبار.
»املقامرة«  بصدد  الرياض  أن  واحدة،  لربهة  ولو  يظن،  من  يخطئ 
بعالقاتها مع واشنطن، فهي تعلم أن الواليات املتحدة ما زالت، وستبقى 
حتى إشعار آخر، الدولة األعظم يف العامل، وهذا ما دفع كبار مسؤوليها 
للتأكيد مراراً وتكراراً، أن اململكة عىل عهد التحالف املمتد لثامنية عقود 
االستثنايئ  الطابع  عىل  بالحفاظ  ملتزمة  وأنها  املتحدة،  الواليات  مع 

ذرعاً  تضيق  أخذت  املقابل،  يف  ولكنها  العالقات،  لهذه  واالسرتاتيجي 
باالنتقادات األمريكية لبعض فصول سياستيها الداخلية والخارجية، وأنها 
خيارات  لديها  وأن  صدرت،  جهة  أية  عن  بـ«اإلمالءات«  تقبل  تعد  مل 
وغريها  واشنطن،  مع  توازناً  أكرث  عالقات  إقامة  من  متكنها  وبدائل، 
يتول إعالمّيوها  اململكة،  به ساسة  يبوح  الدولية، وما ال  األقطاب  من 

الترصيح به، وأحياناً بلغة شديدة اللهجة.
أما من وجهة النظر األمريكية، فإن السعودية عىل رأس »أوبك +«، 
النفط بقيمة مليوين  انتاج  كان مبقدورها تعطيل أو إرجاء قرار خفض 
برميل يومياً... القرار وفر »شبكة أمان اقتصادية ومالية« لبوتني، هكذا 
فهمت واشنطن املسألة، والقرار يف توقيته عىل قبل أقل من شهر من 
االنتخابات النصفية، شكل طعنة إلدارة بايدن، التي تخوض معركة قاسية 
ملا ميكن  »بروفة«  ليست يف جوهرها سوى  الجمهوريني،  مع خصومها 
أن تكون عليه املعركة االنتخابية الرئاسية يف 2024... ما هكذا يترصف 
األصدقاء حيال بعضهم البعض، هكذا تقول واشنطن، واليشء ذاته، سبق 
من  بالضد  واشنطن  فيها  وقفت  عدة،  مناسبات  يف  رددته  أن  للرياض 
أمنية  »تحديات  مع  ظاهر  بربود  فيها  تعاملت  أو  سعودية،  سياسات 
كربى« واجهتها اململكة، كام يف العدوان عىل منشآت أرامكو قبل ثالث 

سنوات.
السعودية لن تذهب بعيداً يف التغريد خارج الرسب األمرييك، فلديها 
منظومة مصالح ال ميكن لعاقل التفريط أو املقامرة بها... هي تعلم أن 
تجارية  تبادالت  العامل، ولديها شبكة  األسلحة يف  أفضل  تنتج  واشنطن 
واستثامرية ال ميكن التخيل عنها، وفوائضها املالية »الفلكية« مودعة لدى 
من  أكرث  املتحدة  الواليات  فإن  وذاك،  هذا  وفوق  األمريكية،  املصارف 
غريها، حتى ال نقول وحدها دون سواها، قادرة عىل توفري شبكة األمان 

للمملكة يف مواجهة خصوم وجريان طامعني.
من هذا املنطق، ال تكف اململكة عن التأكيد بأن قرار »أوبك +«، ليس 
قرارها املنفرد، بل قرار جامعي مؤيد من 23 دولة، فلامذا تُحّمل وحدها 
محضاً، محكوم  اقتصادياً  للقرار بوصفه  تنظر  والرياض  املسؤولية عنه، 
بقواعد السوق وقوانني العرض والطلب، واألهم، أنها تنفي باملطلق أن 
يكون قرار »أوبك +« قد جاء بطلب من بوتني وضغٍط منه، أو بهدف 
أوكرانيا... لكن أحداً يف واشنطن، »ال يشرتي«  مساعدته يف حربه عىل 
هذه البضاعة، والخطاب األمرييك ما زال اتهامياً حاداً إن لجهة توصيف 

القرار وتفسريه ، أو لجهة دور السعودية يف جعل متريره أمراً ممكناً.
الواليات املتحدة بدورها، ال تستطيع أن تذهب حتى نهاية الشوط، 
رغم  عليها،  الضغوط  الرياض، ويف مامرسة  مع  لعالقاتها  مراجعاتها  يف 

أنها تتوفر عىل أوراق قوية، 
ال  متاعب  بخلق  كفيلة 
وإدارة  للمملكة...  تُحتمل 
بايدن إن استجابت لنداءات 
وأعضاء  أعضائها  بعض 
تشدداً،  األكرث  الكونغرس 
ستكون قد أطلقت النار عىل 
قدميها، ودفعت اململكة إل 
وال  بها  ترغب  ال  خيارات، 
تشتهيها، وقد تترضر بنتيجة 
مصالح  اإلجراءات،  هذه 
أن  ثم  أمريكية،  وصناعات 
يثري  اململكة،  ضد  التصعيد 
الداخل  يف  حاداً  انقساماً 
األمرييك، حيث مييل خصوم 

العالقة مع  النفط، والتدهور يف  ارتفاع أسعار  اإلدارة إل تحميلها وزر 
الرياض، وإدارة الرصاع مع روسيا، بقدر أقل من الكفاءة واملهنية.

لكن ذلك ال يعني أن واشنطن ستقف صامتة بعد قرارات »أوبك +« 
واندالع األزمة مع الرياض، فهي إن فعلت، تكون قد سلّمت بخسارتها 
أخرى، عىل فعل يشء  املهمني، وقد يشجع ذلك دوالً  القيادي  لدورها 
بفرض  تتعلق  قرارات  بايدن  إدارة  تتخذ  أن  مستبعداً  وليس  مامثل، 
التجميد املؤقت عىل مبيعات السالح وقطع الغيار والذخائر للسعودية، 
حربها  يف  استخدامها  عىل  قيود  فرض  أو  األقل،  عىل  أنواعها  بعض  أو 
عىل اليمن، لكن األمر لن يتعدى ذلك كثرياً، ولن يصل إل حد القطع 

والقطيعة مع الرياض.
بعنق  بواشنطن،  الرياض  عالقات  بها  متر  التي  األول،  املرة  ليست 
زجاجة ضّيق، واألرجح أنها لن تكون األخرية، بل أن السيناريو املستقبيل 
األكرث ترجيحاً، هو أن تتوال )وقد تتسارع( دورات التأزم واالنفراج يف 
عالقاتهام الثنائية، وما يحصل اليوم، هو امتداد ملا حصل يف جدة، عندما 
تكّفل ويل عهد اململكة بعودة جو بايدن من أول رحلة رشق أوسطية 
له كرئيس للواليات املتحدة، بالقليل من الحمص، لكن مع ذلك، ستبقى 
مساحات املصالح واملخاوف املشرتكة، أوسع بكثري من قضايا الخصومة 
والخالف، إل أن تستقر هذه العالقات، عىل قواعد جديدة، أكرث توازناً 

واتزاناً.
* عريب الرنتاوي

هي  وما  املناخية؟  التغريات  مع  والتأقلم  ملواجهة  االسرتاتيجيات  اهم  هي  ما 
الدالالت البيئية لهذه التغريات؟ وما طبيعة التداعيات االقتصادية واالجتامعية لهذه التغريات؟ وال أي 
حّد تبلغ التأثريات الجيو-اسرتاتيجية واالنعكاسات السيكولوجية؟ لإلجابة عن هذه األسئلة نظم املركز 

العريب لألبحاث ودراسة السياسات ندوة وطنية اثثها خرباء وجامعيون مختصون يف علم املناخ.
عاملية كربى  كوارث  تسبب يف  العيش مام  غرّي من طبيعة  دوليا  اشكاال  املناخ متثل  ,أصبحت قضية 
يصعب توفري الحلول لها. فام هي األسباب؟ وما الفرق بني الطقس واملناخ؟ فإذا كان الطقس يعني حالة 
الجو يف مكان معني ومدة زمنية محددة يف حني ان التغريات املناخية هي أطول واخطر واشمل ويعزى 

ذلك ال طبيعة النشاط البرشي الذي يتسبب يف انبعاثات غازية أصبحت تهدد الكون بأرسه.
طبيعة التغريات املناخية

هي تغري يف الرتكيبة الغازية للغالف الجوي الناجم عن النشاط البرشي غري املنظم فالغالف الجوي دوره 
هو ارجاع اشعة الشمس بعد ان تصل اىل سطح األرض لألسف هذا الرجوع يصطدم بالغازات )غازات 

أوكسيد الكربون وغازات امليتان الكلور والفلور وغريها( فيحتجزها الغالف الجوي وتزداد حرارة األرض.
أسباب التغريات املناخية

وقطاع  باملائة   21 بنسبة  الصناعة  قطاع  ويتسبب  الغازية  االنبعاثات  االقتصادية يف  األنشطة  تتسبب 
النقل 14 يف املائة وبقية القطاعات االقتصادية بنسب متفاوتة. اما الدول األكرث إفرازا لهذه الغازات فهي 
دول أمريكا الشاملية بنسبة 30 يف املائة والبقية للدول املصنعة التقليدية الغربية والدول املصنعة حديثا 
كالصني والربازيل. وهكذا فإن هشاشة النظام املناخي العاملي زادت عليها األنشطة الصناعية مام تسبب يف 
التغريات املناخية التي تسببت يف ارتفاع كبري يف درجات الحرارة يقابله انخفاض يف عدة مناطق واضطراب 
املساحات  يف  تصّحر  عنه  انجر  مام  البحر  سطح  مستوى  يف  وارتفاع  الدول  عديد  يف  االمطار  نسب  يف 
الزراعية وانتشار املجاعة والفقر الذي لحق الدول الفقرية والنامية خاصة األطفال والشيوخ والنساء الذين 
ال يستطيعون التصدي لهذه الظاهرة او تغيريها كام ستكون املناطق الساحلية والُجُزر األكرث ترضرا، اما 
للظواهر  التواتر  حاالت  ازدياد  يسبب  كام  والتغذية،  والسياحة  الصحة  فستكون  تأثريا  األكرث  القطاعات 
تونس  فان  وللتذكري  واالعاصري،  والفيضانات  الحرارة  درجات  يف  الشديد  االرتفاع  مثل  القصوى  املناخية 

األكرث هشاشة وعرضة  انها  اال  وامليتان  الكربون  أكسيد  ثاين  الغازات وهي  من  املائة  بـ0,07 يف  تساهم 
لهذه املظاهر البيئية القاسية خاصة االرتفاع الكبري يف درجات الحرارة التي أصبحت متتد عىل مدى 30 
يوما دون انقطاع واكرث حدة كام متددت عىل مستوى الفصول ومل تعد خاصة بفصل الصيف كام اصبحنا 
نشهد اضطرابا يف تساقطات االمطار وارتفاعا يف درجات حرارة مياه البحر عىل طول السواحل التونسية 
تهدد  شواطئنا  عىل  حية  بحرية  كائنات  واستجالب  التونسية  البحرية  الكائنات  عىل  كان خطرا  وبالتايل 

ثرواتنا البحرية.
االنعكاسات العاملية لالنحباس الحراري

عامليا تتسبب الظواهر املناخية يف وفاة حوايل 24 مليون شخص وقد شهدت تونس وفاة أكرث من 500 
مائة شخص يف فيضانات 1969 وأصبحت عديد الدول العربية تشهد فيضانات خاصة يف الدول الخليجية.        

التبعات الجيواسرتاتيجية للتغريات املناخية
ال بد من اإلشارة اىل ان ظاهرة التغريات املناخية ديناميكية ومتواصلة عرب العصور، اال انها أصبحت من 
أخطر الظواهر عىل االنسان كام انها أصبحت تهدد االقتصاد والجغرافيا والصحة. وفشلت اسرتاتيجيات 
املواجهة والتاقلم وتضاعفت التداعيات االقتصادية واالجتامعية للتغريات املناخية كام تعمقت التداعيات 
امللوثات يف  تراكم  الناجم عن  الحراري  االنحباس  اصبح  لقد  السيكولوجية.  والتداعيات  الجيواسرتاتيجية 
الحرارة ونقص يف االمطار له  ازدياد  بالبيئة مام يتسبب يف  البرشي املرض  للنشاط  الجوي نتيجة  الغالف 
تداعيات اقتصادية واجتامعية لعل أهمها ارتفاع عدد الوفيات يف فصل الصيف نتيجة الحرارة من ذلك أن 
منظمة اليونيسيف قد نرشت أن حوايل 820 مليون طفل يف العامل يتأثرون سلبا بارتفاع درجات الحرارة، 
مرتبطة  مناخية  عدالة  يتطلب  أصبح  مام  األعاصري  ملخاطر  يتعرضون  طفل  مليون   400 حويل  ان  كام 
بالحوكمة املناخية وحسن توزيع الرثوات وفق العدالة املناخية التي تشهد اختالال بني دول تتمكن من 
التصدي للتغريات املناخية وأخرى هشة امامها فاملسألة أصبحت تتأثر أيضا باألمن املناخي والتوقي من 
املخاطر فالرصاع عىل املياه صار محتدما وتسبب يف رصاعات كارثية كام انها أصبحت تُدرج حتى يف الربامج 

السياسية للدول العظمى وأصبحت االحتجاجات عىل التغريات املناخية ترافق اغلب القمم العاملية.
* أحمد  

التداعيات اجليواسرتاتيجية عىل تونس

واشنطن والرياض رصاع معلن حول قواعد اللعبة اجلديدة   
بعد قرار أوبك+

التغريات املناخية »املخاطر وسبل تجاوزها«
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الفاضل الجزيري يبعث مركز الفنون متعدد االختصاصات بجربة 
* ناجح مباركبعد سنوات من التصور واإلنجاز:

السحريي  أريج  للمخرجة  الشجرة  تحت  فيلم  يشهد 
فعاليات  العريب، وذلك ضمن  والعامل  تونس  األول يف  عرضه 
النسخة 33 من أيام قرطاج السينامئية التي تنطلق هذا االحد 
إذ ينافس الفيلم يف املسابقة الرسمية ومن املقرر أن يحرض 

طاقم العمل واألبطال عروض الفيلم.
أيام قرطاج السينامئية أحد أهم وأعرق وأقدم املهرجانات 
العربية حيث تأسس عام 1961، وتشهد النسخة الحالية بعث 
الروايئ  للعمل  املخّصص  قرطاج،  مهرجان  نقاد  أسبوع  قسم 
الرسمية  املسابقة  من  الجزء  هذا  وسيكون  والثاين،  األول 
ضمن  العامل  أنحاء  كّل  من  األفالم  صانعي  لجميع  مفتوًحا 

أيام  قسم  انطالق  مع  طويلة،  أفالم  سبعة  من  تتكون  برمجة 
قرطاج لصناعة السينام هذه السنة.

التحكيم يف مسابقة نصف شهر  وكان تحت الشجرة قد حصل عىل جائزة لجنة 
يف  شارك  ثم  األول،  العاملي  عرضه  شهد  حيث  السيناميئ  كان  مهرجان  يف  للمخرجني 
نافس يف  فاري ورساييفو، كام  كندا، وكارلويف  الدويل يف  السيناميئ  تورونتو  مهرجانات 
املسابقة الرسمية ملهرجان ملبورن السيناميئ ومسابقة سيني فيجن يف مهرجان ميونخ 

السيناميئ.
يف يوم حصاد قائظ

حصل فيلم »تحت الشجرة« عىل إشادات نقدية من أهم وسائل اإلعالم العاملية، 
إذ كتبت أليكس هيني يف مجلة سينام »دراما تونسية معارصة متعمقة«، وعىل موقع 
تقدم  أخاذة  ممتعة  تجربة  الشجرة«  »تحت  لوفيا  الناقدة  كتبت  ريبورتر  هوليوود 
نسيًجا بسيطًا أنيًقا من التفاعالت املعقدة، أما موقع سكرين داييل فأشادت فيه آمرب 
ويلكينسون بالتجسيد الجذاب للمغازالت الصيفية ووصفت الفيلم بالدراما اإلنسانية 
الرقيقة، كام أبدى الناقد كليم أفتاب انبهاره بالطاقم التمثييل للفيلم يف أول وقوف لهم 

أمام الكامريا يف مراجعته عىل موقع نيوربا.
األشجار،  بني  الصيفي  الحصاد  أثناء موسم  واحد  يوم  الفيلم خالل  أحداث  تدور 
العاّمل األكرب سًنا، ويختربون مشاعر  حيث يعمل مجموعة من املراهقني تحت أعني 

الحب، ويحاولون فهم بعضهم البعض، كام يستكشفون عامل بناء العالقات القوية.
من عائلة واحدة 

»تحت الشجرة« هو أول فيلم روايئ ألريج السحريي التي سبق لها إخراج الفيلم 
بجائزة »ماد  الفيلم  الجوائز »عالسكة«، وفاز مرشوع  بعديد  الفائز  الطويل  الوثائقي 
بوست  أطلس  وجائزة  فينيسيا،  كات  فاينال  ورشة  يف  »الجونة«  ومهرجان  للتوزيع« 

برودكشن يف املهرجان الدويل للفيلم مبراكش.
الفيلم من إخراج أريج السحريي ويشاركها تأليف الفيلم غالية الكروا، باقي هامن، 
وبطولة فداء الفضييل، فاتن الفضييل، أماين الفضييل، سمر سيفي، وعبد الحق املرابطي، 

الفيلم إنتاج مشرتك بني تونس وسويرسا. 

الفرنكفونية يومي 19و20 نوفمرب  مبناسبة قمة 
املقبل استبق الفنان الفاضل الجزيري الحدث ليعلن 
عن افتتاح مركز الفنون جربة وهو مركز فني وثقايف 
متعدد االختصاصات ولعل للمرسح النصيب االوفر 
يف هذا املرشوع وهو مرشوع مفتوح عىل اهل الفن 
واالبداع وخاصة منهم الشباب يف فضاءات ومكاتب 
وورشات تحتوى عىل كل مستلزمات الفعل واالبداع 

واالنتاج.
الفاضل  الفعل عند  وان كان املرسح هو عصب 
من  اكرث  منذ  متتد  والتي  مسريته  طيلة  الجزيري 
الجعايبي  الفاضل  دربه  رفاق  مع  سنة  خمسني 
وغريهم  املرسوقي  الحبيب  والراحل  بكار  وجليلة 

الفنان  تجربة  فإن  االبداع،  طريق  يف  رافقهم  ممن 
الفن  وهذا  السينام  فنون  شملت  الجزيري  الفاضل 
السابع سيجد مع الشباب الفاعل متنفسا له يف فضاء 
مركز الفنون جربة. هذا اىل جانب الفنون التشكيلية 
املفتوحة عىل ورشات الرسم والنحت يف فضاء اختار 
الفنون، ولعل رواق »تارا  التواصل والتقارب بني كل 
بال« أو االرض الطيبة سيكون مخربا للفنون البرصية 
اول  الرواق ضمن  هذا  افتتاح  وسيكون  والتشكيلية، 
الجزيرة  ابن  الفنان  مع  جربة  الفنون  ملركز  نشاط 
الطاهر املقدميني يف اول معرض له منذ مدة طويلة 

ومنذ ان اختار االستقرار مبسقط راسه.
100 لوحة من الحجم الكبري

سنوات  ومنذ  يشتغل  املقدميني  الطاهر  الفنان 
وللشمش  وظاللها  الجزيرة  نور  بني  الفضاء  عىل 
املرشقة دامئا بني الرشوق والغروب تأثري عىل محتوى 
اعامله الفنية، خاصة أن اعامله املتنوعة واملستلهمة 
والتعبريية  الرسيالية  بني  تراوح  االحالم  جزيرة  من 
وقد  ملهمة،  ابداعية  ومسالك  كمدارس  والتجريدية 
قادت هذا الفنان اىل اآلفاق العاملية، ذلك ان اعامله 
اقتنتها عدة متاحف عاملية عىل غرار املتحف الربيطاين 
السويرسية  زوريخ  مدينة  ومتحف  مزيوم  بريتش 

ومتحف الفن املعارص بتونس.
وسيطلع زوار هذا املعرض برواق »تارا بال« عىل 
فنية، خاصة  املقدميني مبائة لوحة  الطاهر  إبداعات 
أن املعرض يفتتح يوم العارش 
ويتواصل  املقبل  نوفمرب  من 
مارس  شهر  نهاية  غاية  اىل 
وبني  املقبلة،  السنة  من 
نوفمرب ومارس سيشهد مركز 
انشطة  عدة  -جربة  الفنون 
وفنون  وسينامئية  مرسحية 
والرقص  الحية  الفرجة 

تجاربهم  لهم  مبدعني  من  االختصاص  أهل  بإرشاف 
يف  الطبخ  بفنون  االهتامم  جانب  اىل  هذا  املختلفة. 

مطعم ومطبخ تونيس جريب منفتح عىل العامل. 
فضاء يحافظ عىل البيئة واملحيط

الفنان  تصوره  الذي  -جربة  الفنون  مركز 
احمد  املعامري  املهندس  مع  الجزيري  الفاضل 
متسح  واحة  عىل  يقع  فهو  بيئته  يف  متأصل  املزغني 
رمسار  موقع  وضمن  البحر  بها  يحيط  هكتارا   80
للخصائص  يستجيب  والفضاء  واملحمي  الطبيعي 
البيئية ويالئم يف تصوره النباتات واالشجار مع تنميتها 
ان  الدورية كام  بالرعاية والصيانة  والتعهد  بالغراسة 
للخصائص  واالنجاز  التصور  يستجيب يف  ذاته  املبنى 
املعامرية بجزيرة جربة ومنسجم مع الفضاء الطبيعي 
واملعامري العام. يحتوي فضاء مركز الفنون جربة عىل 
الجزيري  الفاضل  به  حلم  كام  الطلق  للهواء  مرسح 
منذ عقود ويحتوي عىل 3000 مقعد تفتح عىل البحر 
مغطى  فضاء  جانب  اىل  والنباتات   االشجار  وبني 
االبداع  وفضاءات  املكاتب  يشمل  مربع  مرت  بـ7000 
وقاعات العرض والتامرين، مع مراعاة سالمة الفنانني 

والعاملني والزوار.

ملتقى بنزرت الدولي للصورة الفوتغرافية 

»عليك… نغني...« مسرح
ميكن  ما  كل  بتجريب  التونيس  املرسح  بتفكيك  يقوم  عزارة  نوفل 
بتنظريات  واضح  تقيد  دون  املشاهدين..  صالة  ويف  الرُكح  عىل  تنفيذه 
بالضبط  يستهدف  إنه ال  الحداثيون.  أو  التقليديون  منهم  العامليني سواء 
بإدخال  حتى  أو  املطلوبة  االشرتاطات  وفق  مرسحية  مايسمونه  تنفيذ 
تقنيات التصوير السيناميئ لتوسيع مدى الرؤية أو تقنيات صوتية مركبة 

لرتكيب النص والصورة، وحدود كرس اإليهام الربيختي مل تعد غاية مراده.
يعمل نوفل عىل تفكيك املرسح نفسه وإلغاء الرّكح وتسييل النص 
واملمثلني وسط ما كان يُدعى مشاهدين. مل يعد مرسحه »طليعيا« يهدف 
طرح  يستهدف  وال  التمثييل  اإلداء  إليقاع  مستكينة  جامهري  توعية  إىل 

عرض  هو  وال  الجامهري.  إلثارة  متنوعة  بأساليب  مستجدة  قضايا 
فرجوي يستهدف املتعة البرصية وال هو غنايئ موسيقي ينتيش 

به العامة النظارة.
كام  املرسحي  للعرض  تفكيك  هو  نغني«  »عليك 
نعرفه.. هو ليس عرضا باملعنى الذي ألفناه.. ميكن تسميته 
شكلوا  الذين  قرن  نصف  منذ  املغنون  للمزيكا«…  »ليلة 
يؤدوا  العربية يخرجون عىل املرسح يك  املوسيقية  الذائقة 

»لك« ما تعودت عليه كأمر طبيعي من أمور الفن فتتحول 
الرتاجيديا الغنائية بعد إعادتها مسخرة للضحك عىل ما سمعناه 

أوال ونحن نبيك. ليس فقط طرفا املعادلة الستينية أم كلثوم وفهد 
تم  وغناء  وتطريب  طرب  من  الصغرية  نجاة  بينهام  ما  لكن  بالن 

الذي تم اخرتاعه خصيصا لك ومن أجلك  العام  الذوق  باعتباره  تسويقه 
الغناء  سامع  عند  هو  نغني«..  -»لك..  من  بدال  نغني«  و»عليك..  أنت. 
بالعكس وبعكس متوضعه الزماين. كام ترى نيغاتيف صورة ضوئية ملارلني 

مونرو رسمها أندي وارهول بعد أن تحولت من ممثلة إغراء إىل أيقونة 
دينية.

القص  يتضمن  كام  »بارودي«  الساخرة  املحاكاة  العرض  يتضمن 
واللصق )باستيش( كام يتضمن الغاء املشاهدة كعنرص مرسحي.. املمثلون 
يف  والسيولة  األحيان  بعض  يف  ميثل  والجمهور  مشاهدون  ذاتهم  حّد  يف 
العرض تسمح بالتدخل من طرف أي عابر سبيل. ال ميكننا َحيكيْ ما ال يُحىك 
والذي ميكننا اقرتاحه هو مشاهدته فقط ونتصور إمكانية املشاركة الفعالة 
يف الليلة الفريدة للمزيكا التى اقرتحها نوفل العزارة وال ميكن تصور أنه 

كان يدركها قبل حدوثها وأكيد أنها سببت له السعادة كام حدث لنا.
العام: وليد حصري،  التوضيب  تصور وإخراج: نوفل عزارة، 

إضاءة: زيدان محرز، توضيب الرّكح: مهدي بوذينة
كريم   – قاليل  خليل   – الرشيد  أمني  املشاركون: 
الدخييل – صابرين الغنودي – هبة أوالد نرص – رحاب 
 – الهاممي  سريين   – يوسف  بن  فاطمة   – محمد  بن 
نادية الخميس – محمد أمني النجييل – هشام بوراوي 
– هاجر الدريدي –محمد صالح خطيب – زينب ماليك 
زهرة   – عياض حمدي  آية عسول.   – الشهيدي  سعاد   –
فريال  سيليني–  رضار   – السبوعي  الله  عبيد   – مشريقي 
درة   – منصور  أحمد   – حاجي  مهيار   – املنكبي  ليىل  القينييش 
إبراهيم سقعامة - أسامء بن عمر –  بالقاسم –  جراية – ارٔشف 

مريم منصوري – يوسف رحامين – هيفاء الزهاين - محمد ذاكر اللويتي.
إنتاج التياترو ستديو ملوسم 2022

* حسني عبد الرحيم 

للشؤون  الجهوية  املندوبية  من  بدعم 
الثقافية ببنزرت ينظم املركب الثقايف الشيخ 
األوىل دورة رشيف  الدورة  ببنزرت  ادريس 
للصورة  الدويل  بنزرت  مللتقى  الخاميس 
 2022 نوفمرب   08 اىل   06 من  الفوتوغرافية 
اىل  الشقيقة  الدول  من  مصورا   45 مبشاركة 
جانب تونس املنظمة الجزائر ومرص والعراق 
السويد  الصديقة  والبلدان  واملغرب  وليبيا 
ورومانيا والواليات املتحدة االمريكية واملجر 

واملانيا وبلجيكيا. 
معرض فوتوغرايف بعنوان »غابة الربونز«

الصور  معرض  عنوان  الربونز«  »غابة 
الفوتوغرافية للمصور الشاب مجدي األخرض 
باملركب  الفنون  برواق  افتتاحه  تم  الذي 
السبت  ببنزرت مساء  إدريس  الشيخ  الثقايف 
املركب  بإدارة  واملنظم   2022 اكتوبر   22
الثقايف وبدعم من املندوبية الجهوية للثقافة 
ببنزرت لهذه التظاهرة التي ستدوم اىل غاية 

28 اكتوبر الجاري.
بنفس  صورة   24 عىل  املعرض  اشتمل 
عليها  تطغى  صورة   56 جملة  من  املقاس 
صور  يف  رشيط  عن  عبارة  وهي  الظلمة 
من  ومؤلفها  ومخرجها  عارضها هو مصورها 
وحي افكار فلسفية متضاربة ومستمدة من 

الواقع املعييش والخيال. 

»فرسان  كتاب  وتوقيع  تقديم  حفل 
جالطا« 

بفضاء   2022 اكتوبر   22 السبت  عشية 
صيانة  جمعية  ببنزرت  جلول  سيدي  دار 
مدينة بنزرت ممثلة يف شخص رئيسها االستاذ 
محمد صفوان بنعيىس كُرّمت االستاذة األديبة 
وتوقيع  تقديم  بإقامة حفل  التومي  خديجة 
من  ثلة  بحضور  جالطا«  »فرسان  مؤلفها 
اثثه  واالعالميني  واملثقفني  واألدباء  االساتذة 
االفتتاحية  الجمعية  رئيس  السيد  كلمة  بعد 
كل من األستاذ منصور الغرسيل بقراءة شاملة 
ومدلولها  مضمونها  يف  معمقة  لألحداث 
قّدم  الذي  املي  محمد  للناقد  مداخلة  تلته 
بحضور  للكتاب  بنزرت  املؤلَّف مبعرض  هذا 
املؤلف  اقتنى  الذي  اندونيسيا  سفري  سعادة 

ووعد برتجمته إىل اللغة األندونيسية...
                         * عبد الفتاح الغريب

دورة شريف الخماسي 

بعد جوائز دولية 
فيلم »تحت الشجرة«

 يدخل مسابقة قرطاج الرسمية 

*املخرجة أريج 
السحريي 

*املخرج نوفل عزازة 
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* أستاذة بلقيس القاصة والسيناريست مرحبا بك 
عىل صفحات جريدة الشعب... 

وصحيفة  مناضال  منربا  الشعب  بجريدة  مرحبا   -
نسختها  وعىل  الرصني  محتواها  عىل  ترّص  مقاومة 
للمشهد  االلكرتونية  الصحف  اكتساح  رغم  الورقية 
جمهورا  الشعب...  جريدة  بقراء  ومرحبا  اإلعالمي 

نخبويا وقراء استثنائيني.
* لو ننطلق من »مالحظات عابرة«..؟

عن  صدرت  القصصية،  مجموعايت  أوىل  هي   -
قدمية  نصوصا  تضم  ولكنها   2015 عاَم  زينب  دار 
نرشت أغلبها منذ أكرث من عقدين يف مجالت عربية 
ومحلية مختلفة، وإن كانت ال تجمع كل ما كتبت 
الفائز  يف تلك الفرتة فهي ال تحتوي مثال عىل نيص 
املبدعني  للطلبة  الوطني  امللتقى  األوىل يف  بالجائزة 
من  عددا  منها  أسقطت  كام   1999 سنة  بالقريوان 
نصوص البدايات، وقد حاولت أن أجمع بني أغلب 
القصص الواردة فيها خيط ناظم واخرتت أن يكون 

يف  العريب  املواطن  عاشها  التي  السياسية  الخيبات 
العقد األول من القرن الواحد والعرشين، وقد حظيت 
والنقاد  القراء  لدى  طيب  باستقبال  املجموعة  هذه 
وبلغت القامئة القصرية يف مسابقة معرض الكتاب سنة 

صدورها.
* هل منر إىل »ابتسم إنها متطر«؟

املنتدى،  دار  عن  الثانية٬ صدرت  املجموعة  - هي 
كتبت أغلب نصوصها بعد الثورة لهذا جاءت طافحة 
تلتها،  التي  السنوات  يف  بها  منينا  التي  الخيبة  مبرارة 
تلك  الساخر،  النفس  املجموعة  هذه  عىل  يطغى 
حتى  يشء،  بكل  الهازئة  املاكرة  السوداء  السخرية 
ومن  االنتظار  ومن  املعنى  من  املفرغة  بذواتنا 

الرّهان…
 تقنيا حاولت أن أجرب فيها بعض األالعيب الرسدية 
كأن أقحم شخصية الكاتبة يف مجريات األحداث أو أن 
أختار أكرث من خامتة لقصة واحدة أو أن أبدأ الحكاية 
من حيث انتهت، كام متيزت بحضور العامية التونسية 
وهو  القصصية...  الشخصيات  بني  الحوارات  أغب  يف 
الشخصيات  أُنطق  أن  خالله  من  أردت  فني  خيار 
يف  إمعانا  لغوية...  حذلقة  دون  تقوله  أن  يفرتض  مبا 

الواقعية.
* نصل اآلن إىل »ميتة مبتكرة« التي جلبت اهتامم 

عديد النقاد. ماذا لو كان عنوانها »حياة مبتكرة«؟
- رمبا كان سينجح األمر لو كنا نعيش حياة تستحق 
من  العبارة  تحتويه  ما  بكل  أصال  حياة  نسميها  أن 
ديناميكية وحيوية ومتعة وتجدد، رمبا لو كان لحياتنا 
معنى ما كنت التجأت إىل البحث عن ميتات مبتكرة 
تعيد إىل املوت هيبته بعد أن فقدت الحياة قيمتها، أو 

ليست قيمة املوت تكتسب من قيمة الحياة...؟
ميتة مبتكرة هي إعالن عن موت الحياة وعن موت 

جاللة املوت... وبحث عن املعنى يف كليهام.
* القصة قصص هل ميكن لنا القول إن هناك قصص 

نسائية؟ 
- يف الحقيقة هناك التباس شديد يف تحديد مفهوم 
يف  كبرية  اصطالحية  فوىض  وهناك  النسائية  الكتابة 
تصنيف ما تكتبه املرأة من قبيل أدب نسايئ أو نسوي 
أو أنثوي ناهيك عام يقابل هذه التصنيفات من رفض 
وانتقاد شديد من قبل الكاتبات منذ بداية شيوعه يف 
أواسط القرن املايض حيث اعتربن أن التّمييز بني إبداع 
النساء وإبداع الرجال رضب من الذكورية يهدف إىل 

فعل  أن  حني  يف  أدب  من  املرأة  تنتجه  ما  استنقاص 
الكتابة واحد ال يتجزأ وال ميكن أن يخضع يف تقسيمه 

إىل العامل البيولوجي...
النقدية  املقاربات  بعض  يف  جاء  ما  نلّخص  وحتى 
لهذه املسألة تطلق تسمية األدب النسايئ عىل كل ما 
تكتبه النساء من شعر وقصة ورواية وتحاول املرأة من 
خالله أن تعرب عن ذاتها باعتبارها كيانا مستقال يصدر 
الرجل،  عنه  يصدر  عام  مختلفة  وتصورات  رؤى  عن 

وهو تصنيف اتسع عند البعض ليشمل كتابات الرجل 
عن املرأة أو عىل لسانها، أما الكتابة النسوية فهي كل 
ما يكتب من أدب أو غريه من دراسات وبحوث ويهتم 
خاصة  وقضاياها  املرأة  مشاكل  بكل  مبارشة  بصفة 
تلك املتعلقة مبا تعانيه يف املجتمعات املحافظة أو يف 
مجتمعات الهيمنة الذكورية... وهي من هذا املنطلق 
كان سؤالك  بعينها، وسواء  االلتزام مبشاغل  إىل  أقرب 
يتعلق باألدب النسايئ أو األدب النسوي فإين أعترب أن 
كليهام موجود مهام تباينت املواقف حول املصطلحات 
وميكن أن ندرج فيهام عديد األعامل اإلبداعية العربية 
وغريها من األدب العاملي... لعل أشهرها عىل اإلطالق 
عربيا ثالثية أحالم مستغامني وكتابات نوال سعداوي 
...لكنني ال أصنف ما أكتبه يف هذه الخانة أو تلك إمنا 
أفضل أن أكتب عن اإلنسان يف املطلق امرأة كان أو 
رجال وأن ألتصق بهمومه ما استطعت إىل ذلك سبيال...
مبسألة  تهتم  متحّررة  وأديبة  أستاذة  باعتبارك   *
املساواة بني الجنسني، هل يجب أن نتجاوز النضالية 
النسوية ونركز عىل النضالية املواطنية وندرج مسألة 

املرأة ضمن معركة املواطنة؟
الكاتبات  ضمن  نفيس  أصنف  ال  أنني  رغم   -
تعارضا  النسوي  النضال  يف  أرى  ال  لكني  النسويات 
مع النضال املواطني، بل إين أذهب إىل أكرث من ذلك 
املواطنة  املرأة ضمن معركة  إدراج مسألة  إن  بالقول 
أمر بديهّي باعتبار املشرتك األدىن الذي يجمعها بالرجل 
زالت يف  ما  أنها  ينفي  ال  ولكن هذا  املعرتك،  يف هذا 
حاجة إىل النضال النسوي املنفصل عن كل هذا ما دام 
الواقع العريب والتونيس تحديدا غري قادر عىل مسايرة 
لتحقيق  عليها  البناء  يتيح  مبا  والقوانني...  الترشيعات 

مساواة تامة يف الحقوق والواجبات.
* رغم ترسانة القوانني ونجاح املرأة يف كل املجاالت 
غياَب  تفرسين  بَم  منها،  العديد  يف  وتفوقها  بل 

االعرتاف بالنساء وإقصاَءهن من مواقع القرار؟
- هو تغييب مقصود يؤكد ما كنت بصدد الحديث 
بنسائه  بعواّمه ونخبه،  املجتمع  عنه وهو عدم قدرة 
وانتصار  والقوانني،  الترشيعات  مسايرة  عىل  ورجاله 
املسار  أن  يؤكد  املجاالت  كل  يف  الذكورية  الهيمنة 
أمامه  زال  ما  تامة  مساواة  لتحقيق  النسوي  النضايل 

ِوهاد ومرتفعات وطرق طويلة ليقطعها...
الكتابة  بني  أي عالقة  املؤنث،  الكتابة يف صيغة   *

و«الجندر« وأنت امرأة قاّصة؟

- أنا امرأة قاصة وأزعم أين حاولت أن أتخلص 
من جبة »الجندر« أثناء كتابة مجموعايت الثالث، ليس 
تهربا من املواضيع النسوية بقدر ما كانت مقتضيات 
املواضيع التي تحارصين لحظة الكتابة هي الدافع الذي 
حركني وأثارين يف أغلب ما كتبت... فالقصة إمنا هي 
لحظة نفسية باألساس يغيب عنها التخطيط املسبق يف 
الغالب عىل عكس الرواية. ولكن ال يزعجني باملرة أن 
تربز األنثى يف نصويص الحقا بكل همومها وانشغاالتها 
وخصوصيتها وأن يصنف عمل من أعاميل القادمة يف 
خانة األدب النسايئ... فاألدب النسايئ يف تقديري ليس 
وصام، بقدر ما هو تخصيص... نتاميز به لتميز تجربتنا 
يف الوجود ويف الحياة وال ينقص من قيمة أعاملنا شيئا.
مقاومة  يف  النسائية  الكتابة  دور  يف  رأيك  ما   *
الحق  ودولة  األبوي  املجتمع  عىل  الذكورية  الهيمنة 

اإللهي؟ 
بوظائف  عام  بشكل  الرسدية  الكتابة  تضطلع   -
عن  فضال  وايتيقية  نفسية  وأخرى  اجتامعية  توعوية 
املهام التعبريية والفنية واالنفعالية، وهي وظائف غري 
ملزمة للكاتب، إمنا هي مسائل اختيارية ذاتية تتحدد 
بحسب الخلفيات واملرجعيات التي يصدر عنها املبدع 

وتلخص رؤاه وتصوراته لإلبداع وللوجود عموما...
والكتابة النسائية ال تخرج عن هذه القراءة العامة، 
ملتزمة  نسوية  مرجعيّة  ذات  الكاتبة  كانت  فإذا 
أشكاال  باعتبارها  نصوصها  مع  وتتعامل  مبواضيعها 
ستحاول  أنها  شك  فال  الذكورية  الهيمنة  ضّد  نضالية 
بالقدر الذي يتيحه لها نصها ومدى التزامه وإشعاعه 
أن تقاوم الهيمنة الذكورية، وتحاول أن تتصدى لدعاة 
عودة دولة الحق اإللهي، لكن القول بأن كل الكتابات 
النسائية منخرطة يف هذا املسار فهذا ما ال أظنه أبدا، 
للمرأة  النسائية ما هو معاٍد  الكتابات  ألن هناك من 
ضمنّي  بشكل  أحيانا  يحدث  ذلك  كان  وإن  أصال... 
األساس  هذا  وعىل  الكاتبة...  من  واضح  وعي  ودون 
بعدة  كتابات  النسائية،  الكتابة  أن  نعرتف  أن  علينا 

تنويعات واختالفات وخلفيات ومرجعيات...
التي  القصة  هي  ما  القصة،  إىل  بنا  عدت  لو   *

تحلمني بكتابتها؟
- أحالمي يف كتابة القصة تتحقق بحجم ما خططته 
تقريبا، أنا أكتب وأطور تجربتي وأتحدى نفيس يف كل 
مرة ألكتب أفضل مام كتبت سابقا، ال تعنيني املراكمة 
نصويص  أن  ويبدو  والتجديد  بالجودة  أهتم  ما  بقدر 
البعض فيقتات منها أو يحاول تقليدها.  وهذا  تلهم 
وحده دليل عىل نجاحها حتى وإن مل تلَق من االعرتاف 
فهو  تنضب  ال  الزمن  يف  ثقة  لكن يب  يفيها حقها،  ما 
اليوم ويوزع شهائد  املشهد  يتصدر  خري غربال، ومن 
فالن  نص  من  الرفع  عىل  قادر  أنه  ويظن  االعرتاف 
ورمبا  غدا،  موجودا  يكون  لن  عالن،  نص  من  والحط 
نصوصنا  ستبقى  بينام  جميعا،  موجودين  نكون  لن 
صامدة وسوف ينصفها الالحقون... وال شك عندي يف 
أن نصوص أنصاف املوهوبني هؤالء موزعي »الشهائد« 
سوف تسقط بالتقادم كأغلب الجنح والجرائم الصغرية 
أثر يذكر... لكْن،  ولن يبقى منهم ومن نصوصهم أي 
يب حلم أخرض ال يذوي وهو كتابة رواية تاريخية عن 
تفاصيلها  العظيمة،  تونس  تاريخ  من  مرشفة  حقبة 
بعض  إنهاء  بعد  فيها  الرشوع  وأنتظر  مخطوطة 

املشاريع الصغرية العالقة.
* أهنئك برتشح رشيط »لنرتيت« الذي كتبت نصه 
وأخرجه املبدع سمري الحرباوي للمسابقة الرسمية يف 

مهرجان السينام املغاربية بوجدة وأود أن أعرف أي 
أم  القصة  إليك،  بالنسبة  أهمية  أكرث  التعبري  أشكال 

السيناريو؟
للرشيط  الفوز  ونرجو  التهنئة  عىل  شكرا  أوال   -
بأن  هنا  التذكري  من  بّد  وال  املهرجان  جوائز  بإحدى 
التونسية  للسينام  نجاح  هو  الرشيط  هذا  نجاح 
والسينام املواطنية تحديدا التي ندافع عنها بشدة أنا 
والصديق سمري الحرباوي وهو ما يفرس هذا التكامل 
الناجع بيننا والذي أفىض إىل عملني وثالثهام سيأيت بعد 
أمر  املبديئ  والتوافق  الفكري  االنسجام  ألن  صيف... 
تحويل  يف  ننجح  حتى  واملخرج  الكاتب  بني  رضوري 
الفكرة إىل صورة تنبض بالحياة... ونحن نعّد لكم يف 
يف  عنها  سنفرج  جميلة  أخرى  مفاجآت  السياق  هذا 

األيام القادمة...
ثانيا أعترب أن كتابة السيناريو إحدى أجمل ورطايت 
منها،  أتخلص  أن  بوسعي  أنه  أظن  ال  التي  اإلبداعية 
ولكن  الرواية  كتابة  إليها  وسأضيف  معها  سأواصل 

القصة تبقى طفلتي املدلّلة...
* الكتابة فعل يعتمد عىل دراسة العنارص املحيطة 
الذايت  بالزمن واملكان والنص األديب يحمل بني كيانه 
اإليديولوجي  حضور  مدى  فام  للكاتب،  واملوضوعي 

والذايت يف تجربتك اإلبداعية؟
كاتب  اإليديولوجي يف نص  - ال مناص من حضور 
ألبس  ما  األقنعة  من  شخوصه  ألبس  وإن  يساري 
وإن تالعب باألحداث كيفام تالعب وإن غري األمكنة 
وهشم األزمنة... وفتت الحدود وشّوه معامل األحداث 

كام أفعل دامئا...
كام أنه ال مهرب من حضور الذايت يف نصوص امرأة 
لبست  ولو  أوجاعه  بكل  الواقع  برتبة  مثيل  معّفرة 
كل  يف  حارضة  اإليديولوجيا  ستكون  اإلخفاء،  طاقية 
نص أكتبه ولو يف شكل جملة عرضية تنطقها شخصية 
ولو يف وصف عمود  الذايت حارضا  ثانوية... وسيكون 
ُمطَْفٍإ يف شارع رئييس يف ليلة بال قمر... ولو يف الحديث 
الطريق كرسته  تدىّل عىل جانب  عن غصن صفصافة 
ريايض  فريق  مشجع  تالحق  مرسعة  رشطي  سيارة 

خارس...
كلمة  من  فهل  أزعجناك...  نكون  أال  أرجو   *

أخرى...؟ 
- العفو... عىل الرحب دامئا، رّسين التحاور معك... 
أسئلتك  وأشكر  املتواضع،  إىل شخيص  النتباهك  شكرا 
فيها  جاء  ما  أغلب  عن  أجبت  أين  وأرجو  العميقة 
كام  أكون  أن  جهدي  قدر  حاولت  فقد  مراوغة  دون 
أنا بال قفازات أو أقنعة، مساوية لنفيس وملا أومن به 
ولنصويص، صويت العايل املكتوب... كام أود أن أعرب عن 
تبذله من جهد يف سبيل  الشعب ملا  امتناين لصحيفة 
دون  األصيلة  اإلبداعية  التجارب  من  بعدد  التعريف 
شكري  أجدد  أن  يفوتني  وال  وساطات،  أو  حسابات 
الخاص لك ولكل ما قدمته من إنارات للرأي العام عرب 
حواراتك املنشورة يف الجريدة مع عدد من الّشخصيات 
أومن  الثقافة  حقل  داخل  من  سواء  املهمة  الوطنية 

املجتمع املدين...
وأختم بأن أمتنى لإلبداع التونيس مزيدا من اإلشعاع 
أن  يف  أمل  وكيل  والداخل،  الخارج  يف  والنجاحات 
إىل  طريقها  الجادة  والتجارب  الجيدة  النصوص  تجد 
السطح والنور بعد أن غطّت عليها أمواج »رداءات« 
واملصنوعني  واملزيفني  والواهمني  والدخالء  األدعياء 

واملُصانعني...

*  حاورها: أبو جرير 

ثالث  لها  سيناريو  وكاتبة  قاّصة  عربية  لغة  أستاذة  خليفة  بلقيس 
مجموعات قصصية. تكتب منذ أواخر التسعينات وبدأت النرش يف مجلة 
الثقافية وجريدة الرشوق وتعاملت مع املخرج السيناميئ سمري  الحياة 

الحرباوي يف كتابة سيناريو فيلمه األخري )لنرتيت( الذي فاز بجائزة مهمة 
باملغرب. تجربة نوعية بلقيس خليفة. كاتبة ليس لها قيود وال خطوط 
حمر والكتابة عندها تعرية املسكوت عنه. صدامية حد املتعة. جريئة 
دون رتوش. ومبناسبة حصول الرشيط السيناميئ للمخرج سمري الحرباوي 

عىل جائزة أفضل سيناريو، كان لنا معها هذا الحوار.

هناك التباس شديد يف حتديد الكتابة النسائية

 هناك فوضى 
اصطالحية في تصنيف  

ما تكتبه المرأة
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وتنظيم  بنابل  الثقافية  للشؤون  الجهوية  املندوبية  من  بدعم 
نابل من 27  بنابل تشهد ربوع والية  االبتسامة  جمعية مرسح 
اىل 30 أكتوبر 2022 حركية لفعاليات املهرجان املغاريب ملرسح 
الكشو  نزار  املرسحي  للفنان  املهداة  العارشة  دورته  يف  الهواة 
تحت شعار مرسح الشارع لتغيري الشارع مبشاركة تونس وليبيا 

والجزائر واملغرب وموريتانيا. 
لجنة التحكيم املرتكبة من الفنانني آية عيل ونزار 
ستتبابع  ايوب  وطالل  القايدي  ووجدي  الكشو 

متابعة دقيقة وعن كثب الربنامج اآليت:
اليوم األول: االفتتاح 27 اكتوبر 2022:

لدار  وقتاش«  »واحنا  مرسحية  الثالثة:  الساعة 
الثقافة عقارب تونس ببطحاء سوق الفحم مبدينة 

قربة.
لجمعية  الوهم«  »ظل  مرسحية  الرابعة:  الساعة 
الستار املرسحي وادي سوف الجزائر بدار الثقافة 

تازركة.
الساعة الخامسة: تكريم الفنان نزار الكشو وعضو 

لجنة التحكيم ومؤطر ورشة.
الفنان  مسرية  يروي  العمريي  منترص  الحكوايت 

املحتفى به نزار الكشو.
عرض فيديو للمكرم نزار الكشو 

عرض »تعبري الجسامين« لدار القافة عقارب بدار الثقافة تازركة.
اليوم الثاين: 28 اكتوبر 2022.

الساعة الثالثة: عرض مرسحية »ghetto« للمركب الثقايف الشيخ 
ادريس ببنزرت ببطحاء محطة التاكيس مبدينة املعمورة.

والهالل«  النجمة  »مشهدية  مرسحية  عرض  الرابعة:  الساعة 
لجمعية الكرتا للمرسح بسليامن امام بلدية بني خيار.

الساعة الخامسة: عرض مرسحية »رصيف« لفرقة امل املرسحية 

موريتانيا ببطحاء سيدي الفهري بدار شعبان الفهري.
اليوم الثالث: السبت 29 أكتوبر 2022:

الساعة الثالثة: مرسحية »أم املسامي« لفرقة املنارة بنغازي ليبيا 
بكرنيش شاطئ نابل.

الساعة الرابعة: مرسحية »أهل الكهف« لدار الثقافة السليامنية 
مقر  امام  بورقيبة  الحبيب  بشارع  تونس 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي بنابل.

 street« مرسحية  الخامسة:  الساعة 
باجة  الحيدري  محمد  لجمعية   »clown

سببطحاء الشهداء نابل.
أكتوبر   30 االحد  واالختتامي:  الرابع  اليوم 

 :2022
 »apocalypse« مرسحية  الثالثة:  الساعة 
لجمعية مرافق منزل بوزيان مبدخل سوق 

الصناعات التقليدية نابل.
الساعة الرابعة: مرسحية »رحالة« للمركب 

الثقايف باملنستري ببطحاء الشهداء نابل.
الساعة الخامسة: العرض الرشيف للمهرجان 
املتمثل يف مرسحية »كيفي كيفك« لجمعية 
منزل  التونسيني  املعوقني  وأصدقاء  أولياء 

متيم أمام نهج سيدي عبد القادر نابل  
ثم تكرميهم بدار نابل.

الساعة السادسة مساء: بث رشيط مصور عىل مرور عرش سنوات 
مرسح  لجمعية  املؤسسة  الهيئة  تكريم  مع  املغاريب  للمهرجان 

االبتسامة بنابل احتفاال مبرور ثالثني سنة عىل تأسيسها.
تكريم ثلة من الفنانني من تونس والجزائر وليبيا وموريتانيا بدار 

نابل مقر جمعية صيانة املدينة بنابل. 

                                                               * عبد الفتاح الغريب

الشريط السنيمائي »سعري«   
من إنتاج دار الثقافة القلعة الصغرى وبالتعاون مع رشكة االنتاج موستاش برود Mustache Prod سيرشع قريبا 
يف تقديم هذا الفيلم حيث ينتظر عرب الكواليس تنبئ بأخبار ساّرة وسيتم اإلعالن عن مواعيد بقية العروض الحقا.
الصغرى  القلعة  الثقافة  دار  انتاج:   * املجدوب  مالك   : وإخراج  كتابة   * الفيلم: سعري  عنوان   * الرشيط:  مذكرة 
بالتعاون مع رشكة االنتاج موستاش * مدير التصوير : زياد العبيدي *مدير الصوت: محمد عزيز الدالل *مدير 
الكاستينغ : وسام سليامن * متثيل: طارق الزرقاطي أمل آزر محمد أمني الخليفي محمد عيل الخليفي يارس دربز 
سامي عبد الهادي منصف السايف أنيس بلغيث رانية الرويب عاطف حمدوين منترص بنواز محمد عيل بن حفصية 
عمر حسن رحمة الغريب راغب عبيد مالك بن نعيمة * لجنة كاستينغ: طارق الزرقاطي وليد منصور * تقني تصوير: 
عمر الزردي – قاسم رجيبة * تقني سوت: خليل بن جازية – ياسني الشني * توثيق: محمد شعيب * مدير موقع 

التصوير: طالل السواين
* أبو يحيى   

لقاء مع الكاتبني سفيان رجب 
وأشرف القرقني

 
النفيضة  الثقافة  بادرت دار  أيام نوادي االختصاص،  الثانية من  النسخة  يف إطار تظاهرة 
بالتعاون مع جمعية اإلبداع الفني بتنتظيم لقاء مع الكاتب سفيان رجب مبناسبة صدور 
املوعد  لهذا  ُدعي  2022، وقد  أكتوبر   22 يوم  األمريكية« وذلك  األحذية  روايته »مصنع 
ثم  بوعصيدة،  وانتصار  السعيدي  غرار يرسي  املجّربني عىل  النقاد  من  ثلة  الواعد  األديب 
أيوب السعيدي، كام حرض هذا اللقاء أيضا الشاعر أرشف القرقني صاحب مؤلف »مسيح 
قمره األزرق« يف حني سجلنا يف هذا املوعد حضور أعضاء نادي الخميس األديب بدار الثقافة 

النفيضة لتقديم مقاربة نقدية.
كام كان أعضاء نادي »تجريب« بدار الثقافة النفيضة عىل موعد مع الشاعر والقاص أرشف 
القرقني لتقديم مجموعته القصصية الصادرة حديثا »مسيح القمر األزرق« يوم السبت 22 

أكتوبر 2022 ضمن فعاليات تظاهرة أيام نوادي االختصاص بدار الثقافة. 
* أبو يحيى

 

في رحاب فضاء »تجريب« بدار الثقافة بالنفيضة

في بيت الشعر بالقيروان

الدورة العاشرة للمهرجان المغاربي لمسرح الهواة بنابل 

تكريما للفنان نزار الكشو 

يعرض في دار الثقافة القلعة الصغرى ألول مرة

يف سياق أنشطته املتعددة نظم بيت الشعر بالقريوان أمسية أدبية موسيقية عىل رشف الدكتور 
الشاعر املنصف التايب الذي قدمه الدكتوران حاتم الفطنايس وبسام العلوي وتخللت األمسية 
للفنان معز بن سعيد...  العيادي ومراوحات موسيقية  قراءات شعرية للشاعر محمد غيالن 
هذا ويف لقاء سابق واحتفاال بذكرى املولد النبوي الرشيف نظم بيت الشعر بالقريوان أمسية 
أدبية مغاربية موسيقية تضمنت مداخلة للدكتور مراد الرماح حول التقنيات واملنشآت املائية 
يف العرص االسالمي املبكر بالقريوان وقراءات شعرية للشعراء محمد املزوغي )ليبيا( ومحمد 
نحال )الجزائر( ومحمد املنصف الرمضاين )تونس( وسليم الهداجي )نادي الشعر والَعروض 

ببيت الشعر بالقريوان( ومراوحات موسيقية للفنان معز بن سعيد. 
* شمس الدين

أمسية أدبية على شرف 
الشاعر املنصف التايب 

التشكيلية دنيا بن عصمان

شاركت الفنانة التشكيلية دنيا بن عصامن يف فعاليات النسخة 
للفنون«  املتوسطي  »املهرجان   FAM مهرجان  من  الخامسة 
الذي تم خالل 4 أيام يف الفرتة األخرية وذلك اىل جانب عدد من 
الفنانني املميزين الذين قدموا عددا من األعامل الفنية املنجزة 
خالل الفعالية بادارة الفنان سمري الرتيك يف سيدي بوسعيد، هذا 
وكانت للفنانة دنيا مشاركات فنية سابقة يف تظاهرات تشكيلية 
من  مجموعة  مؤخرا  قدمت  الفنية حيث  أعاملها  فيها  نوعت 
ثالثة قمصان مستوحاة من أعامل فنية بلوحاتها وتقول يف هذا 
يريد  وملن  أعاميل  أحببتم  ألنكم  جًدا  سعيدة  أنا   ...« الجانب 
أن يذهب رسيًعا إىل معرض  تاٍج، عليه  بآخر  يدلّل نفسك  أن 
Aly.C يف سيدي بوسعيد وباملناسبة، سأكون، غًدا، مرة أخرى، 
لنفيس  أعددته  الذي  الجديد  التحدي  وأكمل  املطعم  بجوار 
بخصوص  ذلك  وكان  ذلك...  الكتشاف  سانحا  املجال  وسأجعل 
أسعدتني  الذي   fam مهرجان  ضمن  األوىل  للمرة  االكتشاف 

وشكرا  فيه...  املشاركة 
 galeriealyc لـ  أخرى  مرة 
ومفضاليت   XYZ يف 

.»...feryelstudio
عصامن  بن  دنيا  الفنانة 
الفني  نشاطها  تواصل 
والذي تسعى من خالله اىل 
البحث عن الجديد يف سياق 
بإنجازه  تحلم  وما  أسلوبها 
والتلوين.  الرسم  عامل  يف 
ملعرضها  الفنانة  وتعد  هذا 
بالعاصمة  برواق  الشخيص 

الفنية  الثقايف الجديد ليضم مجمل أعاملها  خالل هذا املوسم 
التشكيلية.

مشاركة ناجحة وعرض ملجموعة من ثالثة قمصان 
* شمس الدين العوين
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التحقيقات مستمرة 
يف عدد من الهياكل 
والجامعات الرياضية

 

وزارة  صلب  العامة  التفقدية  تزال  ال 
من  مجموعة  مع  تحقق  والرياضة  الشباب 
الوزارة  أن  علمنا  وقد  الرياضية،  الجامعات 
امللفات  عديد  يف  والتدقيق  بالبحث  تقوم 
من  أكرث  منذ  الرياضية  بالهياكل  املتعلقة 
الكانوي  وجامعة  املصارعة  جامعة  يف  سنة 
الطائرة  الكرة  وجامعة  االرشعة  وجامعة 
وجامعة املالكمة واملبارزة بالسيف وجامعة 

رفع األثقال.
وحسب آخر املعطيات فإن هذه امللفات 
وزير  أنظار  عىل  وأحيلت  بعضها  اختتم 
القرار  الشباب والرياضة ومل يحسم بعُد يف 
مرسوم  مرشوع  إصدار  قبل  وذلك  النهايئ 

الهياكل الرياضية.
وتقول ذات املصادر ان القانون الجديد 
جامعة   51 انتخابات  اعادة  عىل  سيعمل 
الجامعات  فيها  مبا  القادم  املوسم  رياضية 
آخر  وتفيد  انتخاباتها،  مواعيد  تزال  ال  التي 
االخبار أن السقف الزمني سيحّدد باأللعاب 

األوملبية الصيفية باريس 2024

وزارة العدل
الهيئة العامة للسجون واإلصالح

استشارة عدد 2023/01
خاصة بتزويد سجن جندوبة باملواد االستهالكية لسنة 2023 

يعتزم سجن جندوبة إجراء استشارة خاصة بتزويد باملواد االستهالكية من 2023/01/01 إىل 2023/12/31 حسب االقساط التالية عن 

.»Tuneps« طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط

الضامن الوقتياألقساطع/رالضامن الوقتياألقساطع/ر

100دقسط مواد صحية وتنظيف150015دقسط مرشوبات غازية01
50دقسط مواد تنظيف نسائية40016دقسط العصري02
50دقسط مواد بالستيكية60017دقسط املياه املعدنية03
800دقسط مواد غذائية10018دقسط الحليب ومشتقاته04
200دقسط بسكويت وشكالطة5019دقسط الخرض والغالل05
100د قسط الجنب ومشتقاته5020دقسط البيض06
100دقسط مصربات ومعلبات5021دقسط الدجاج رويت07
100دقسط الكايك5022دقسط الجرائد08

50دقسط مواد مكتبية5023دقسط املرطبات09
50دقسط بيتزا وساندويتشات5024دقسط املقروض10
50دقسط مواد غذائية خالية من السكر30025دقسط القهوة الجافة نسكايف11
50دقسط املالبس10026دقسط القهوة الجافة قولدن قولد12
50دقسط نفة عريب5027دقسط القهوة حبوب13
50دقسط الثلج الغذايئ14

ترسل العروض يف ظروف مغلقة عن طريق الربيد املضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع عىل العنوان التايل: »سجن جندوبة 

ببالريجيا 8117« أو تسلم مبارشة مبكتب مع ذكر عبارة »ال يفتح استشارة عدد 2023/01 قسط )......( استشارة خاصة للتزويد باملواد 
االستهالكية لسنة 2023.

حدد يوم 18 ـ 11 ـ 2022 كآخر أجل لقبول العروض عىل الساعة العارشة صباحا ويؤخذ بعني االعتبار ختم مكتب ضبط سجن جندوبة 
لتحديد تاريخ الوصول.

حدد يوم الجمعة 2022/11/18 موعد فتح العروض عىل الساعة الحادية عرشة صباحا.

... ما نعرفه ويعرفه الجميع إّن االدرييس هو رئيس 
هيئة تسيريية مؤقتة عيّنها الوزير كامل دقيش ملرحلة 
أن نجده مييض ويذيل كل ورقة صادرة عن  أم  مؤقتة 
جامعة املالكمة املعطّلة فهذا أمر مل نتعوده يف جامعاتنا.

هنا نقول أّن االدرييس رمّبا أراد تخليد اسمه ومروره 
بالجامعة ألّن هذا املدير الفّني السابق لجامعة ألعاب 
هذه  يف  طويال  وقتا  قىض  أنّه  رغم  له  منجز  ال  القوى 
الجامعة ـ وألّن صديقه الوزير عيّنه ملّدة وقتية فإنّه من 
الباب األخالقي أن يكتب يف آخر كل ورقة أو مراسلة أنّه 
يرتأس هيئة وقتية وليس جامعة املالكمة بشكل قانوينـ  
هذا فيام يخّص االدرييس أّما الجديد ـ الجديد يف ترؤس 
يعني  وهذا  االنتخابات  للجنة  الهاممي  طارق  األستاذ 
أّن النوادي عىل عددها »الصغري« عارفة إىل أين تتّجه 
خاّصة ملّا نعلم أّن اللجنة املستقلة لالنتخابات زكّت 3 
بنور  محمد  هي  األسامء  وهذه  قامئات  ترتأس  أسامء 
أّما االسم الثاين فهو حاتم الوساليت القريب من جمعية الرئيس السابق للجامعة وقد سبق أن تّم رفض ترّشحه 

الثالث هو زياد بربوش ـ لكّن  الحرس الوطني واالسم 
للسائل أن يسأل أين ذهب عادل زهرة وقامئته املدعمة 

من اللجنة األوملبية.
أخبار الكواليس تؤكد أّن عدم ترّشح عمر الحمزاوي 
الرئيس السابق لجامعة املالكمة فيه توّجه لدعم قامئة 

الحمزاوي  من  املقّربني  عديد  من  املتكّونة  الوساليت 
الذي فهم أنّه غري مرغوب فيه لذلك اختار هذا التكتيك 

مساندة لقامئة حاتم الوساليت حفظا ملاء الوجه.
والسؤال ملن ستكون األفضلية يف يوم االمتحان؟

محمد يوسف

حدث في جامعة المالكمة )الحلقة 9(

االدريسي يمضي وبنور والوسالتي وبربوش يف السباق

األستاذ طارق الهمامي يترأس 
اللجنة المستقّلة لالنتخابات

قرارات تأديبية 
يف أوملبيك 
سيدي بوزيد  

بوزيد  سيدي  الوملبيك  املديرة  الهيئة  قررت 
النادي تسليط عقوبات تأديبية عي  املجتمعة مبقر 
الالعبني اآليت ذكرهم كريم زعفوري وإيهاب عيساوي 
طرف  من  استدعائهم  بعد  وذلك  عيساوي   وريان 
اإلدارة الفنية لشبان أوملبيك سيدي بوزيد للحضور 
يف مباراة صنف النخبة أمام املضيف األوملبي الباجي 
عن  إيقافهم  تم  ولذا  مربر  دون  تغيبوا  أنهم  إال 

التامرين إىل حني مثولهم أمام مجلس التأديب.

*هذه واحدة من املراسالت التي أمضاها االدرييس 
دون أن يذكر صفة أنّه يرتأس هيئة مؤقتة!

*يف بالغ للجامعة بتاريخ 19 سبتمرب 2022
أمىض االدرييس كرئيس قانوين للجامعة
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 يوم السبت 29 أكتوبر 2022 الساعة 14 و30 دق
املجموعة األوىل:

جندوبة الرياضية - مستقبل املرىس
النجم الراديس - النادي القريب

الشبيبة القريوانية - نادي بنبلة
مستقبل قابس - أمل جربة 

املجموعة الثانية:

نادي حامم األنف - شبيبة العمران
مكارم املهدية - القلعة الرياضية

يوم األحد 30 أكتوبر 2022 الساعة 14 و30 دق
املجموعة الثانية: 

سبورتينغ بن عروس - ترجي جرجيس
سبورتينغ املكنني - هالل مساكن
امللعب الصفاقيس - قوافل قفصة

برنامج  اجلولة 2 لبطولة الرابطة الثانية

البلدي  بامللعب  نوفمرب 2023  يوم 2  القدم كامل  لكرة  الوسط  رابطة  تنظم  األكودي،  الهالل  باالشرتاك مع 
تضم  بفرق   ،2012 مواليد  لفائدة  خصوصا  واملوجهة   2022 نسخة  سوسة  لكأس  الشتاء  دورة  أكودة،  مبدينة 
تسعة العبني ويف سياق حديثنا عن مجريات الدورة ابلغنا املنسق العام لكأس الشتاء: مهران خطاط أّن عديد 
األكادمييات والجمعيات أبدت استعدادها للمشاركة يف هذه الدورة عىل غرار النادي اإلفريقي، النجم الساحيل، 
الهالل األكودي، النادي البنزريت، النادي الصفاقيس، امللعب التونيس، نادي حامم األنف، أكادميية األغالبة بالقريوان٬ 
أكادميية املستقبل بالقريوان، أكادميية أووريدو لكرة القدم سوسة، وقد استعدت كام ينبغي رابطة الوسط لكرة 
القدم من أجل إنجاح نسخة هذا العام التي تبدو مغايرة للسنوات املاضية من حيث عدد الجمعيات واألكادمييات 
الفني  مستواهم  لتحسني  الواليات  مختلف  من  القادمة  األخرى  بالفرق  احتكاك العبdها  ملزيد  فرصة  وتعترب 
والبدين. مع العلم أن الفريق الفائز يف النهايئ ينال كأس الدورة وستوزع عىل كل العبي باقي الجمعيات شهائد 

مشاركة وينتظر تخصيص جوائز اللعب النظيف وأفضل هداف.
* أبو يحيى

من تنظيم رابطة الوسط لكرة القدم  

دورة بني األكاديميات حتت عنوان: 
»عـرس كــرة القــدم« 

طاقم حتكيم سوداين الداراة مباراة االحتاد 
املنستريي ضد هنضة بركان  

عني االتحاد األفريقي لكرة القدم طاقم تحكيم سوداين الداراة مباراة االتحاد 3املنستريي ونهضة 
بركان لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاين مكرر لكاس الكاف يوم األربعاء 2 نوفمرب بداية من 

الساعة السادسة مساء.
الحكم محمود عيل  يقوده  باملنستري  أرضية ملعب مصطفى بن جنات  اللقاء  عىل  وسيدور 

محمود اسامعيل وسيكون مراقب املباراة كلود باكيل من البنني.

كالسيكو النجم والصفاقيس يف امللعب األوملبي بسوسة  
أعلنت الهيئة املديرة للنجم الساحيل أّن اللقاء املؤجل لحساب الجولة الثالثة لبطولة الرابطة 
األوملبي  امللعب  يف  سيدور  الصفاقيس  والنادي  الساحيل  النجم  بني  القدم  لكرة  األوىل  املحرتفة 
فنيا  مؤهال  أصبح  بسوسة  األوملبي  امللعب  أّن  الساحيل  للنجم  املديرة  الهيئة  وأوردت  بسوسة. 

وقانونيا الحتضان املباريات.
وكشفت أّن فريق األكابر سيجري بطلب من االطار الفني، مباراة تطبيقية للتعود عىل أرضية 

امليدان وامللعب عىل أن يتم تحديد موعدها الحقا.
بحامم  لحوار  بوعيل  ملعب  يف  املحلية  مبارياته  فرتة  منذ  يجري  الساحيل  النجم  أّن  ويذكر 
السنتني.  يقارب  ملا  استمرت  التي  بسوسة  األوملبي  امللعب  وتهيئة  توسعة  أشغال  بسبب  سوسة، 
وبات امللعب األوملبي بسوسة اليوم، ويف حلته الجديدة، قادرا عىل استيعاب 40 ألف متفرج بدل 

23176 متفرج.
ويحتل فريق جوهرة الساحل بعد ميض 3 جوالت من انطالق بطولة الرابطة املحرتفة األوىل، 
صدارة املجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، حققها من انتصارين يف مباراتني أمام اتحاد تطاوين 2-1 
وأمام أمل حامم سوسة 5 - 0، يف حني مل يخض النادي الصفاقيس بعد أي مباراة يف بطولة الرابطة 

املحرتفة األوىل للموسم الجديد 2022 - 2023، بسبب االلتزامات القارية.
ويذكر أنه كان من املربمج إقامة هذه املباراة السبت الفارط 22 أكتوبر قبل ان يتم تأجيلها 

إىل موعد مل يتحدد بعد.

املالحظاتاملدةالضامن الوقتيالثمن االفتتاحيالفصل

األسبوعية  السوق 
ببومرداس 2023

سنة واحدة من1 جانفي 2023 12 ألف دينار120 ألف دينار
عىل إىل 31 ديسمرب 2023 التنظيف  عملية  تحمل 

البلدية طبقا للفصل 29  كاهل 
من كراس الرشوط

األسبوعية  السوق 
بالروايض 2023

سنة واحدة من1 جانفي 2023 ألف دينار10 آالف دينار
إىل 31 ديسمرب 2023

سنة واحدة من1 جانفي 2023 500 دينار5 آالف دينارالسوق األسبوعية 2023
إىل 31 ديسمرب 2023

بلدية بومرداس

يعلم رئيس بلدية بومرداس العموم انه ستعقد بتّة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثانية وذلك يوم االربعاء 16 نوفمرب 2022 عىل الساعة الحادية عرشة صباحا لتسويغ الفصول التالية:

أو الجامعات املحلية  الدولة  لفائدة  البتة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون  الراغبني يف املشاركة يف  فعىل 
وليست لهم سوابق عدلية او يف حالة إفالس أن:

يسحبوا بطاقة االرشادات املخصصة للغرض من البلدية وتعمريها مع التعريف باالمضاء وارجاعها للبلدية 
يف أجل اقصاه يوم االربعاء 16 نوفمرب 2022 عىل الساعة العارشة صباحا مصحوبة بالوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ نسخة من املعرف الجبايئ )باتيندا( بصفة مستلزم أسواق.

ـ شهادة انخراط يف الضامن االجتامعي
ـ شهادة يف الوضعية الجبائية سارية املفعول

ـ نسخة من شهادة ابراء من االداءات البلدية او شهادة يف عدم الرتسيم بدفاتر املعاليم من البلدية مرجع 
النظر.

ـ ترصيح عىل الرشف يف عدم اإلفالس 

ـ وصل تأمني مبلغ الضامن الوقتي مسلمة من قابض املالية ببومرداس
توضع هذه الوثائق يف ظرف مغلق يحمل عبارة »لزمة السوق ببومرداس لسنة 2023« وتودع مبارشة 
مبكتب الضبط بالبلدية او ترسل عن طريق الربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع عىل العنوان التايل: »بلدية 

بومرداس شارع فرحات حشاد 5110 بومرداس«.
* مالحظات:

ـ ال تصبح البتة نهائية اال بعد مصادقة املجلس البلدي
ـ يلتزم املستلزم الفائز باللزمة بدفع مبلغ قدره ربع اللزمة

ـ ال تأخذ بعني االعتبار العروض الواردة بعد األجل
ـ رضورة االستظهار بالهوية الربيدية او البنكية.

ملزيد االرشادات ميكن االتصال مبارشة باالدارة البلدية يف اوقات العمل أو عىل رقم الهاتف: 73620393.

إعالن بتة عمومية للمرة الثانية لتسويغ لزمة األسواق ببومرداس لسنة 2023
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النادي اإلفريقي  

رئيس جمعية يف الرابطة األوىل يصف رئيس هالل الشابة 
»بالعدوّ« ومحاولة يائسة لتغيري وجهة محمد العربي الدبابي!  بلدية السند

اعالن عن طلب عروض
 عدد 2022/05

على الخط بإجراءات عادية للمرة الرابعة

تعتزم بلدية السند القيام بطلب عروض للمرة الرابعة عرب منظومة الرشاء 
العمومي »Tuneps« ملرشوع توسيع وانارة الطريق الوطنية عدد 14 ببلدية 
السند فعىل املقاولني املرخص لهم والراغبني يف املشاركة تحميل ملفات طلب 

العروض عرب املنظومة.
الفنية واملالية املنصوص عليها بكراس  العروض االدارية والعروض  ترسل 

:»Tuneps« طلب العروض وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي
اما بالنسبة للضامن الوقتي يتم إرساله يف ظرف مغلق ومضمون الوصول 
يفتح  »ال  عبارة  يحمل سوى  وال  الضبط  يودع مبكتب  او  الرسيع  بالربيد  او 
وانارة  بتوسيع  الخاص  الرابعة  للمرة  لطلب عروض عدد 05  تكميلية  وثائق 

الطريق الوطنية عدد 14 ببلدية السند«.
حدد آخر اجل لقبول العروض يوم الجمعة املوافق لـ: 2022/11/25 عىل 

الساعة العارشة صباحا.
نفس  يف  البلدية  مبقر  علنية  جلسة  والفنية يف  املالية  العروض  فتح  يتم 
اليوم لختم قبول العروض عىل الساعة الحادية عرش صباحا ويسمح للمشاركني 

بحضورها.
املوايل  اليوم  من  ابتداء  يوما   120 ملدة  بعرضه  ملزما  مشارك  كل  يبقى 

لتاريخ آخر أجل لقبول العروض.
* املالحظات:

حدد الضامن الوقتي مببلغ قدره ثالثة االف وخمسامئة دينار )3٫500د( 
تلغى وجوبا العروض التي ال تتضمن الضامن الوقتي.

يف  جمعتني  رئييس  ان  القول  ميكن 
الرابطة االوىل ظال عىل امتداد هذه السنوات 
وديع  الكرة  جامعة  رئيس  سيطرة  خارج 
الرتجي  رفض  هو  ذلك  عىل  ودليلنا  الجرئ 
الريايض لشكل البطولة الحايل واملعني الثاين 
مبسألة الرفض هو طبعا رئيس هالل الشابة 
وديع  ظلم  امواج  يصارع  لوحده  ظل  الذي 
االجواء  هذه  يف  الشابة  ولهالل  له  الجرئ 
بعد  ما  مرحلة  انتظار  عليها  يخيم  التي 
مشاركة املنتخب يف مونديال قطر لكْن من 
حني اىل اخر نتفاجأ بأشياء غريبة تحصل يف 
ما  وإال  رابطاتها  واحدة من  أو يف  الجامعة 
الداعي الستدعاء الكاتب العام لهالل الشابة 
ملساءلته عن تدوينات فيسبوكية تدخل يف 
مصادرة  كل  عن  بعيدا  الرأي٬  حرية  باب 
أو من عرفه  العريب  لآلراء سواًء من محمد 
وديع الجرئ وملن نيس التاريخ فإنه ما أشبه 
بني  املتكرر  السيناريو  امام  باليوم  البارحة 
رئيس هالل الشابة وجامعة وديع واال ملاذا 
تدخل  اخرى  واطراف  التطاحن  هذا  كل 
لتأجيج  أو  وديع  ملنارصة  سواًء  الخط  عىل 
آخر  القرف؟  درجة  اىل  وتعميقها  الخالفات 

التي بلغت مسامعنا تهم اتصاال هاتفيا حصل بني  الروايات 
رئيس جمعية يف الساحل من املوالني لوديع وهو كذلك من 
املستفيدين من مال جامعة الكرة قلنا إنه رئيس جمعية وكان 
مجبوال عليه الحياد عىل األقل إن مل نقل عدم التدخل يف شأن 
ال يهمه، السيد املبادر باالتصال الهاتفي كان برمج ذات مرة 
املكرش  توفيق  عىل  وديع  ملساندة  مونبليزير  بنزل  اجتامعا 
إال ان من حسن حظ هذا الذي »ال يبْل٬ ال يعْل« ان جامعة 
وبقي  االجتامع  يعقد  ومل  البساط  تحته  النوادي سحبوا من 
كمن يتسول رد اعتبار ما زال يبحث عنه اىل يوم الناس هذا، 

رئيس جمعية الرابطة االوىل بادر باالتصال 
باملنسق العام السابق لجامعة الكرة محمد 
العريب الدبايب مستفرسا عن عالقته أي عن 
عالقة العريب الدبايب بتوفيق املكرش اىل حّد 
جمعية  رئيس  نعم  بـ»العدّو«.  وصفه  أنه 
ننتظر  ان  ميكن  ماذا  بالعدّو  زميله  يصف 
منه، أما عن أصل الحكاية فإن هذا السيد 
الدبايب  أي رئيس الجمعية فإنه عرض عىل 
مستشار  خطة  يف  معه  العمل  يقبل  أن 
ويذكر ان العريب الدبايب بعد انسالخه من 
مع  يعمل  ان  قبل  العامني  املنّسقني  سلك 
رئيس هالل الشابة كمستشار اعالمي وليس 
مرافقا لفرع كرة القدم كام ذهب يف ذهن 
بعضهم ممن اختلطت عليهم االمور بعيدا 
عن مساندة رئيس الجمعية املعني باالتصال 
اىل  فقط  نسأل  الدبايب  العريب  مع  الهاتفي 
متى سيظل انحياز بعضهم مفضوحا لرئيس 
الجامعة وكلهم يعرف أن أيام وديع الجريء 
عىل رأس الجامعة أيامها معدودة وستنتهي 
مبجرد العودة من مونديال قطر الذي برمج 
له وديع مقابلة ودية مع منتخب ايران وال 
ندري حقيقة اي منتخبات مجموعتنا يشبه 
لعبه منتخب ايران وكلنا يعرف أننا سننافس فرنسا والدامنارك 
يساندون  نوادي  رؤساء  نجد  أن  عجب  ال  لذلك  واسرتاليا 
أن  والحال  »بالعدّو«  الشابة  هالل  رئيس  ويصفون  الجرئ 
الرجل مل يتعّد حدوده ومل يشتم وال رئيس جمعية. طبعا مع 
»ال  الذي  هذا  رّض  فام  واإلنسانية  األخالقية  الحقوق  ضامن 
التاريخ  السياق وخارج  يقول كالما خارج  ان  يعل«  يبل وال 
مبا أن التاريخ جزء من حياة بعضهم وقدميا قيل »اسأل عىل 

صاحبك استغناش اما الصنعة هي هي ويوىف الكالم«.

* محمد يوسف

اإلفريقي  النادي  العبو  استأنف 
أمس  يوم  خاطفة  راحة  بعد  التامرين 
أبناء  أجراها  التي  املقابلة  عقب  األحد 
السبت  يوم  مارشان  برتران  الفرنيس 
والتي  التونيس  امللعب  أمام  املايض 

حسمها التعادل السلبي دون أهداف..
وعرفت تدريبات نادي باب الجديد 
التحاق قائد الفريق زهري الذوادي الذي 
شارك  وقد  البقالوة  مباراة  عن  تغيب 
حسن  مؤكدا  الجامعية  التامرين  يف 
استعداده وبالتايل فإنه سيكون يف املوعد 

عن التنقل إىل طنزانيا.
األواسط  منتخب  ثاليث  التحق  كام 
يوسف سنانة وآدم قرب وياسني الدريدي 
اإلرهاق  إزالة  حصة  ليجروا  باملجموعة 

قبل االنتظام يف التدريبات الجامعية.
واجري األحمر واألبيض مقابلة ودية أمام فريق األفارقة وذلك مبركب املرحوم 
منري القباييل عىل أن تركن املجموعة للراحة يوم الخميس لتتدرب يومي الجمعة 

والسبت قبل السفر إىل طنزانيا.
وكان يفرتض أن يطري األفارقة إىل تنزانيا يوم 31 أكتوبر الجاري بيد أن املوعد 
تم تقدميه بـ48 ساعة بسبب مشاكل يف الحصول عىل حجوزات وهو األمر الذي 
ينطبق عىل موعد العودة إىل تونس والذي سيكون يوم 4 نوفمرب أي بعد يومني 

من املقابلة علام أن اإلياب سيدور يوم 9 نوفمرب مبلعب رادس.
* محمد

التحاق الذوادي وتقديم موعد السفر إىل طنزانيا

زهري الذوادي

ينتظر أن يسافر النادي الصفاقيس إىل الطوغو يوم األحد 30 أكتوبر أي 
إطار ذهاب  الطوغويل يف  كارا  أسكو دي  نادي  مواجهة  قبل 72 ساعة من 

الدور الثالث من كأس االتحاد اإلفريقي »كاف«.
غياب  يف  الطوغو حيث  رحلة  قبل  كبريا  اشكاال  اس  اس  اليس  ويعيش 
السيولة املالية لتأمني رحلة خاصة فإنه اضطر للحجز يف رحلة عادية تنطلق 

يف الساعة السادسة والنصف مساء من مطار تونس قرطاج.
ويتمثل اإلشكال يف أن عنارص املنتخب األوملبي وهم عالء غرام ومحمد 
النرصاوي وفارس ناجي وعبد الله العامري وأرشف الحبايس قد يتخلفون عن 
التزاماتهم مع املنتخب األوملبي أمام نظريه الكونغويل بداية  الرحلة بسبب 
من الساعة الثالثة عرصا ويف صورة املرور إىل ركالت الرتجيح فإن رحلة نادي 

عاصمة الجنوب قد تعرف غياب بعض العنارص.
وتأمل هيئة محمد الطرابليس أن ينجح املنتخب األوملبي يف تأمني تأهله 
مبكرا حتى يتسنى لإلطار الفني بقيادة ماهر الكنزاري اخالء سبيل الخاميس 
بصفة  االلتحاق  إىل  يضطر  وال  الطوغو  إىل  الرحلة  يف  يشارك  حتى  الدويل 

متأخرة.
يف  الفريق  إن  الطرابليس  محمد  التسيريية  الهيئة  رئيس  قال  ذلك  إىل 
املنع من  حاجة إىل ثالثة ماليني دينار إضافية حتى ينجح يف رفع عقوبات 
االنتداب والتي تهم أساسا ملفات الثنايئ الجزائري اسالم باكري وموهوب نايت 

مرابط والغابوين ماليك ايفونا.
* ح/ ح

التوّجه إىل الطوغو يوم 30 أكتوبر   
النادي الصفاقسي

عالء غــرام

محمد العريب الدبايب

توفيق املكرش



1718 العدد   -  2022 أكتوبر   27 الخميس   24
اعالنات


