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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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بسبب التلويح بالتفويت ورفع الدعم:

االحتاد والتونسيون مستعدون 
للمعركة  ضّد »اإلصالحات املوجعة«

هكذا يريدون نقل
 بيضها إىل »قنّهم«

مليارات الستاغ والصوناد...
 ديون متخلدة بذمتها

 حينما تشكل الدولة عبئا على المؤسسات: »القمرق« الدجاجة التي تبيض ذهبا:

 أين هي الـ »ستيا« و»الستيل« والـ »S.T.D« وغريها؟
  تاريخ تفليس ممنهج:

في التعليم األساسي:
أداء وزارة الرتبية يشوبه االرتباك 

وإىل متى اعتماد العصا الغليظة واالعتقاالت العشوائية

غضب
 في قطاع

 النقل

تأخر صرف 
األجور والحكومة 
ال تريد اإلصالح! ؟
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خطتها  عن  بودن  حكومة  تفصح  مل 
رََشَح  ما  ولعّل  عنها  أعلنت  التي  االصالحية 
الدويل  النقد  صندوق  مديرة  ترصيحات  من 
حينام  الوضوح  من  أوفر  قدر  عىل  كان 
اكدت ان الحكومة التونسية تعهدت بالقيام 
بإصالحات عميقة ستشمل التفويت يف عدد 
الدعم...  ومراجعة  العمومية  املؤسسات  من 
الحكومة إىل اآلن ملتحفة  ومع ذلك ال تزال 
بالغموض رافضة مصارحة التونسيني بحقيقة 
اصالح  ما سمته  إطار  به يف  القيام  تعتزم  ما 

املؤسسات العمومية.
* الدولة واملؤسسات والعبء!

املؤسسات  من  تبقى  عىل  لالجهاز 
العمومية بغرض التفويت فيها انطلقت منذ 
بداية تطبيق برنامج االصالح الهيكيل )1985ـ  
1986( الذي جاء بإمالءات من صندوق النقد 
للمؤسسات  واضحة  شيطنة  عملية  الدويل 
تعّج  االعالم  وسائل  واصبحت  العمومية، 
بالخرباء وال ندري من اي حدب جاؤوا ومن 
وتعّج  ساّمهم  ومن  الصفة  هذه  اعطاهم 
االقتصاد  فهم  يدعون  الذين  بالصحافيني 
السيايس وآلياته ويبدون االمتعاض والتربّم من 
املؤسسات العمومية مرة بدعوى أّن خدماتها 
يشهده  الذي  التطور  مستوى  اىل  ترتقي  ال 
املؤسسات  ان  بدعوى  اخرى  ومرّة  العرص 
لذلك  الدولة  عىل  عبئا  صارت  العمومية 

يتوجب التخلص منها بالتفويت فيها.
أّما البعض اآلخر فيذهب إىل انه ما كان 
القطاعات  يف  االستثامر  الدولة  عىل  يجب 
عليها  وانه  الربحي  الطابع  ذات  التنافسية 
ان ترتك هذا املجال للقطاع الخاص وبالفعل 
فقد عمد الرئيس السابق بن عيل اىل تكثيف 
االستنزاف  حّد  بلغت  التي  التفويت  سياسة 
ملؤسسات وطنية عريقة اندثرت تباعا وسنأيت 

اىل ذلك يف فقرة منفردة.
برضورة  القائلة  الدعاية  اىل  لنعد  ولكن 
التخلص من املؤسسات العمومية والتي بات 
واضحا ان آلة اعالمية جهنمية تقف وراءها 
»التفتافة«  واساسا  الخاص  القطاع  لتمكني 
املؤسسات  اسمها  غنيمة  عىل  االستيالء  من 

هنا  التأكيد  ويجب  بها  واالستئثار  العمومية 
هدفني  تحقيق  هي  ذلك  كل  من  الغاية  ان 

اثنني:
العقاري  الرصيد  عىل  االستيالء  أّوال:   *
العمومية  املؤسسات  لهذه  االساسية  والبنية 
السنني  عرشات  وجهد  حصيلة  كانت  التي 
هذه  كل  الوطنية.  املجموعة  تضحيات  من 
املؤسسات متلك عقارات ومستودعات ضخمة 
يف مواقع اسرتاتيجية سواء داخل العاصمة او 
كامل  بشكل  مرتبطة  وهي  الكربى  املدن  يف 
بالكهرباء والرصف الصحي وشبكة املياه وهي 
بالتايل جاهزة لالستغالل... الجزء االعظم من 
سكنية  شقق  اىل  تحولت  املؤسسات  هذه 
وقاعات لعرض املنتوجات واآلالت املستوردة 
أصحابها  كان  وما  االمثان  بأبخس  والسلع 
قادرين عىل اقتنائها لو مل يتم ذلك عن طريق 

التفويت او الرشيك االسرتاتيجي.
عملية  من  الثاين  الهدف  أّما  ثانيا:   *
التفويت فهو تدمري او رضب تدخل الدولة يف 
بعض القطاعات وترك املجال فسيحا وواسعا 
ويفّوت  باملجال  ليستأثر  الخاص  القطاع  اما 
عىل الدولة فرصة تحقيق االرباح واكرب مثال 
عىل ذلك هي رشكة STIA ـ الرشكة التونسية 
فيها  التفويت  تم  والتي  السيارات  لصناعة 
فيه  بلغت  الذي  الوقت  يف   2008 سنة 
للسنوات  عام  كمعدل  مليار   114 أرباحها 
الرشكة تشغل مئات  السابقة... وكانت هذه 
وتتعامل  الحافالت  هياكل  وتصنع  العامل 
هي  اين  ولكن  كربى...  عاملية  رشكات  مع 
ابعاد  اآلن..؟ لقد افىض تخريبها املمنهج إىل 
اىل  بالكامل  واحالته  القطاع  الدولة من هذا 
الخواص وذلك هو الهدف الثاين للتكالب وراء 

الخوصصة والتفويت.
* استفراد القطاع الخاص بالسوق

اغرت  تقّدم  ملا  تبعا  التفويت  ان سياسة 
عملية  يف  امليّض  عىل  مثال  عيل  بن  نظام 
وذات  الرابحة  املؤسسات  يف  حتى  التفويت 
بعض  يف  التفويت  فتّم  االسرتاتيجي  الطابع 
البنوك كليّا أو جزئيّا مثل البنك التونيس )كليّا( 

أو فتح رأس مال عديد البنوك األخرى لرأس 
التفويت  االسكان...( وتم  )بنك  الخاص  املال 
يف مصانع االسمنت واأللبان »ستيل« ومجمع 
السكر وتم فتح رأس مال رشكات اخرى كثرية 

للتداول يف البورصة.
* هذا ما فعل التفويت بهذه املؤسسات!

اندثرت  االخرى  الرشكات  بعض  أن  كام 
ولسنوات  تقّدم  كانت  ان  بعد  املشهد  من 
غرار  عىل  للتونسيني  مهمة  خدمات  طويلة 
كانت  والتي   S.T.D للنرش  التونسية  الرشكة 
قرطاج  شارع  يف  ضخمة  عقارات  متلك 
خدمات  تقّدم  وكانت  سعدون  وباب 
واالقالم  الكراسات  ببيعهم  للتونسيني  جليلة 
اختفت  االمثان  بأبخس  املدرسة  واألدوات 
محلها  وحلّت  خدماتها  بكل  املؤسسة  هذه 
واصبح  االسواق  غزت  التي  الصينية  البضائع 

االدوات  سوق  اسياد  واملهربون  املضاربون 
التي كانت عىل ملك  العقارات  اما  املدرسية 
هذه الرشكة فقد تحولت اىل فضاءات تجارية 
واسعة مخّصصة لبيع املواد والسلع االجنبية. 
هذا ما جناه التفويت عىل االقتصاد التونيس 
املؤسسات  عديد  مصري  وغريه  هذا  وكان 
التونسية الوطنية والعمومية. ولنا ان نتساءل 
غرار  عىل  اخرى  رشكات  مصري  عن  ايضا 
الجرّارات  محرّكات  لصناعة  »ساكمو«  رشكة 
واآلليات الكربى والتي كانت يف جهة الكاف 
لفسح  ممنهجة  بصورة  تفليسها  تم  والتي 
الجرّارات  غيار  قطاع  مستوردي  ام  املجال 
بالكامل  التونسية  السوق  فتح  وتّم  وغريها 
بعد االمضاء عىل اتفاقية االنضامم إىل منظمة 
اندثار  مقابل  يف   1994 سنة  العاملية  التجارة 
املاركات  وكالء  وتشجيع  التونسية  الصناعة 
غرار  عىل  أفلست  أخرى  رشكات  االجنبية. 
الرشكة التونسية االفريقية للنقل ورشكة ستيل 
لصنع األلبان والتي استأثر رأس املال الخاص 

بعقاراتها ومبجال عملها.
* من يشكل عبئا عىل اآلخر؟

الرشكات  مصري  هو  هذا  كان  إذا 
املخوصصة وكيف تالشت بعد ذلك متاما من 
اىل  والدعوة  التساؤل  يف  نزيد  فإننا  السوق 
التمّعن يف مصري رشكات »الكونفور« و»األثري« 
ومتيزت  السبعينات  بداية  يف  ازدهرت  والتي 
وتزامن  التلفاز  وأجهزة  التربيد  بصناعة آالت 
بعث تلك الرشكات مع بداية نهضة حقيقية 
النامي ولكن فجأة تم  العامل  يف عديد بلدان 
العبث بتلك املؤسسات والتفويت فيها اما لـ 

»ماركات« عاملية او اغالقها تدريجيا.

                بسبب التلويح بالتفويت ورفع الدعم:

 االتحاد والتونسيون مستعدون للمعركة  ضدّ »اإلصالحات املوجعة«
* يوسف الوساليت

هكذا يريدون نقل بيضها إىل »قنّهم«
 حينما تشكل الدولة عبئا على المؤسسات: »القمرق« الدجاجة التي تبيض ذهبا:

مليارات الستاغ والصوناد... ديون متخلدة بذمتها
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االدعاء  فهي  ذلك  كل  يف  الرس  كلمة  اما 
عبئا  صارت  العمومية  املؤسسات  تلك  بأن 
مادامت  نسأل  أن  لنا  آن  ولكن  الدولة  عىل 
لدى  بذكرها  اللّهج  يجري  املسّوغات  نفس 
مبؤسسات  عالقة  يف  الخوصصة  إىل  الّداعني 
كثرية اليوم يف تونس عىل غرار الناقلة الجوية 
التونسية  والرشكة  والغاز  الكهرباء  ورشكة 
ان  لنا  للنقل  الوطنية  والرشكة  املياه  لتوزيع 
نسأل من الذي يشكل عبئا عىل اآلخر: الدولة 
الدولة..؟  املؤسسات عىل  ام  املؤسسات  عىل 
والسؤال يف محله طاملا ان الدولة ال تزال اىل 
املؤسسات  هذه  ممنهجة  بصورة  تهدم  اآلن 
دون تسديد ديونها املرتاكمة لديها... فالدولة 
تستغل رشكة النقل بال حسيب او رقيب سواء 
بتخصيص حافالت الرشكة لنقل االمن والجيش 
بخالص  الدولة  التزام  بعدم  او  املناسبات  يف 
والعمومي  املدريس  النقل  دعم  من  حصتها 
خاصة ان هناك فوارق بني سعر البيع والسعر 
ايضا  الدولة  وتظل  النقل...  لتكلفة  الحقيقي 
اكرب عبء عىل مؤسسات وطنية كثرية ومنها 
بأكرث  لها  املدانة  والغاز وهي  الكهرباء  رشكة 
باب  أليس من  مليار  مائة  ألف وخمس  من 
لفائدة  ديونها  الدولة  تسّدد  ان  وأحرى  اوىل 
»الستاغ« لتسّد الباب امام املتحذلقني الذين 
يّدعون ان »الستاغ« خارسة وانها تشكل عبئا 

عىل الدولة.
التونسية  الرشكة  عىل  ينطبق  ذاته  األمر 
لتوزيع املياه والتي بات من الواضح ان اكرب 
ُمعّوق امام تطّورها هو ديون الدولة واالموال 

املستخلصة من  غري 
من  ذلك  بعد  نسأل  أن  لنا  أساسا.  الوزارات 

يشكل عبئا عىل اآلخر الدولة ام املؤسسات؟
* تاريخ تفليس

مثلام بيّنا ذلك من باألمثلة امللموسة فإن 
تاريخ الخوصصة يف تونس هو تاريخ تفليس 
تطرفا  املجموعات  اكرث  وراءه  تقف  ممنهج 
وهي  االقىص  والربح  الربح  عن  البحث  يف 

الوطنية  املؤسسات  الرباك  الفرصة  تتصيّد 
وتحّولت  وتطور  مناء  عالمة  كانت  التي 
فجأة إىل نقمة وعبء وتم تدريجيا تفليسها 
ليتبني الحقا ان الحديث عن الصعوبات التي 
أُريد  حق  هو  العمومية  املؤسسات  بها  متّر 
رضب  هو  الحقيقي  الهدف  وان  باطل  به 
الجشعني  لفائدة  بالسوق  واالستئثار  الدولة 
واالهم من ذلك االستيالء الغنامئي عىل أموال 
وعناوين  برّاقة  بعناوين  الوطنية  املجموعة 
اىل  العام  الرأي  دفع  منها  الغرض  مسمومة 
تقبل الخوصصة، ان رشكات وطنية كثرية تظّل 
يف مرمى هؤالء الطامعني وعىل رأسهم الرشكة 
التونسية للتبغ والوقيد بدعوى أنها غري رابحة 
الدولة  وبدعوى ايضا االستغراب من استئثار 
وما  األكمة  عن  لنبحث  ولكن  التبغ  بصناعة 

وراءها..
* التبغ... الدجاجة التي تبيض ذهبا

ألن الوكالة الوطنية لصناعة التبغ والوقيد 
هي الدجاجة التي تبيض ذهبا للدولة التونسية 
بتوفريها ما ال يقل عن ألفي مليار سنويا دون 
الحديث عن مساهمتها يف صناديق التكوين 
العمومي  باملال  املرتبصني  فإن  والسكن، 
إىل  وتحويلها  الدجاجة  اختطاف  يريدون 

»قنهم« ومع هذه االرباح الهائلة التي تجنيها 
الدولة من عمل الوكالة فإن هناك محاوالت 
متكني  عدم  مثال  ذلك  من  وتركيعها  الرباكها 
لسداد  االرباح  الوكالة من حّصتها يف  الدولة 
لدى  مناسبة  ديون مزّوديها... وهذه مقّدمة 
بخوصصة  لذلك  تبعا  يطالبون  كرث  نائحني 
او  تقديرهم...  وفق  خارسة  مادامت  الوكالة 

لنقل وفق تخطيطهم.
* الءات االتحاد

ان االتحاد العام التونيس للشغل مل يقف 
مكتوف االيدي أمام ترصيحات مديرة صندوق 
النقد الدويل وأمام صمت الحكومة او لنقل 
عىل  رسا  وعملها  للصندوق  وعودها  اخفاء 
إىل  الرجوع  دون  االصالحي  برنامجها  تنفيذ 
الدعم بطرق  االتحاد مبا يعني ذلك مراجعة 

من  ميّس  قد  مام  احادي  وبتصّور  انفرادية 
املقدرة الرشائية للطبقة املتوسطة او كذلك 
التفويت يف بعض املؤسسات ارضاء للدوائر 
هذا  باستمرار  تشجع  التي  الدولية  املالية 
تشيد  تقاريرها  تكن  أمل  االقتصادي...  النهج 
للرئيس  االقتصادية  »املعجزة«  أسمته  مبا 
العشوايئ  التفويت  ذلك  يكن  أمل  عيل؟  بن 
ممتلكاتها  وتوزيع  العمومية  للمؤسسات 
عىل العائالت النافذة هي ملخص سياسة بن 

عيل؟
تعني  االتحاد  الءات  فإن  ذلك  كّل  إزاء 
ما  بكل  املنظمة  استعداد  معانيها  أبسط  يف 
أوتيت من قّوة وجهد للوقوف يف وجه هذه 
تتكتم  والتي  واملوجعة  الالشعبية  السياسة 
اال  بها  تصارح  وال  تفاصيلها  عىل  الحكومة 
الصناديق الدولية ان التفويت يف مؤسسات 
سوف  بالدعم  والتالعب  واسرتاتيجية  مهّمة 
التونيس  الشعب  ورائه  ومن  االتحاد  يجعل 
مصالح  عن  الدفاع  معركة  لخوض  مستعدا 
الفئات الضعيفة واملتوسطة والتي استهدفت 
واالحتكار  باملضاربات  اليومي  قوتها  يف 
مؤسساتها  خالل  من  أكرث  وستستهدف 
الخاص  املال  لرأس  ستمنح  التي  الوطنية 
والوقيد  والتبغ  والكهرباء  املاء  غرار  عىل 
تقدمها  وما  الجّوية  والناقلة  االسكان  وبنك 
من خدمات واالهم من ذلك ما تشكله من 
توازن وضامنة يف هذه القطاعات وكل ذلك 
االجنبية  الدوائر  ارضاء  منه  الهدف  يظل 

وارضاء جشع رأس املال.

 أين هي الـ »ستيا« و»الستيل« والـ »S.T.D« وغريها؟
  تاريخ تفليس ممنهج:

تسوية املسار االداري واملهني ل316 منشط 
بضبط  املتعلّق  األمر  مرشوع  مناقشة  مثّلت 
األطفال  رياض  مبنشطي  الخاص  األسايس  النظام 
آمال  السيدة  عليها  أرشفت  عمل  جلسة  محور 
بلحاج موىس، وزيرة األرسة واملرأة والطفولة وكبار 
رئيسة  الدريدي،  فضيلة  السيدة  بحضور  السن، 
عن  وممثلني  العموميّة،  للوظيفة  العامة  الهيئة 
الوزارة،  إطارات  من  وعدد  العالقة  ذات  الوزارات 
وهي الجلسة الثانية التي تعقد للغرض منذ مبارشة 
الوزارة معالجة ملف منشطي رياض األطفال العالق 

منذ سنوات طويلة.
وخّصصت الجلسة ملناقشة النسخة الجديدة ملرشوع األمر املتعلّق بضبط النظام 
األسايس الخاص مبنشطي رياض األطفال عىل ضوء املصلحة الفضىل لقطاع الطفولة 
منشطي  قامئات  تحيني  وإثر  العموميّة،  للوظيفة  العامة  الهيئة  وتوصيات  املبّكرة 

رياض األطفال مبختلف الوزارات ذات العالقة ووضعياتهم املهنيّة وشهاداتهم.
وجّددت الوزيرة الحرص عىل استكامل النظر يف مرشوع األمر وتسوية الوضعيات 
املهنية لهذا السلك وتعزيز دوره باعتباره مل يشهد تغريا ترشيعيا منذ عقود مقارنة 
باألسالك املهنية األخرى، مبّينة أهميّة الجهود املبذولة لهيكلة هذا السلك وتنظيمه 

واندراج ذلك ضمن مقاربة متكاملة للنهوض بقطاع الطفولة املبّكرة.
انتظار تسوية مسارهم  ويذكر أّن عدد منشطي رياض األطفال الذين هم يف 

اإلداري واملهني يبلغ 316 منشطا.
* ناجح

النظام األساسي الخاص برياض األطفال: غضب في قطاع النقل

وعضو  للنقل  الجهوي  الفرع  عام  كاتب  أعلن 
االتحاد الجهوي للشغل بتونس عن دخول القطاع يف 

إرضاب بداية من يوم أمس األربعاء 2 نوفمرب.
النقابة  أن  إىل  حمدي  ناجي  محمد  األخ  وأشار 
وجهت تنبيها منذ األسبوع املنقيض إىل الوزارة املعنية 
وذلك بسبب األوضاع املزرية وعىل رأسها عدم حصول 
األربعاء  أمس  يوم  غاية  إىل  أجورهم  عىل  األعوان 

وللتذكري فإن قطاع النقل تعّود ومنذ عرشات السنني 
عىل خالص أجورهم حتى قبل يوم 20 من كل شهر.

جّدية  عدم  أخرى  مرة  يؤكّد  اإلرضاب  هذا  إّن 
للنهوض  حقيقية  بإصالحات  القيام  يف  الحكومة 
بالقطاع ـ ولنا عودة إىل تفاصيل اإلرضاب واملفاوضات 

مع الحكومة يف عدد األسبوع القادم.
 * محمد

تأخر صرف األجور والحكومة ال تريد إصالح القطاع
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* لطفي املاكني
املنتظر  االنتخايب  للمسار  املتابعون  عندها  توقف  عديدة  استنتاجات 
الهيئة  التي منحتها  انتهت املدة االضافية  القادم بعد أن  يوم 17 ديسمرب 
العليا املستقلة لالنتخابات لتقديم الرتشحات إثر انتهاء »املدة االصلية« يوم 
االثنني 24 أكتوبر والتي اضيفت إليها ثالثة أيام ليغلق باب الرتشحات يوم 

الخميس 27 اكتوبر 2022.
وأثارت تلك الخطوة من قبل »اإليزي« الكثري من التأويالت التي ذهبت 
مل  من  بتمكني  األمر  فرست  االنتخابات  هيئة  أن  رغم  مختلفة  باتجاهات 
يستكمل ملّفه من القيام بذلك مع منح الفرصة ملن تأخر يف تقديم ترشحه 

يف اآلجال املضبوطة سابقا.
العليا املستقلة لالنتخابات من خالل مختلف فروعها  الهيئة  توصلت 
داخل البالد وخارجها إىل 1429 ترشحا النسبة الغالبة من الرتشحات رجالية 
إذ مل يتجاوز عدد النساء املرتشحات 214 وهو عدد يعكس حجم الصعوبات 
مبوجب  وضعه  تم  الذي  االنتخايب  القانون  فيها  تسبب  التي  واملعّوقات 
ألغلب  االقتصادية  الوضعية  ان  يعلم  الجميع  ان  ذلك   55 عدد  املرسوم 
النساء مرتدية اضافة اىل ان النسبة االعىل يف البطالة تعود إىل النساء مقارنة 

الكافية  املادية  اإلمكانيات  لهن  ليست  وبالتايل  بالرجال 
هيمنة  عىل  زيادة  الرجال  مع  مناصفة  مشاركة  لضامن 
العقلية الذكورية عىل املجتمع وهو ما يعوق حصولها عىل 
التزكيات املطلوبة خاصة داخل الجهات الداخلية باعتبار 

ان االنتخابات عىل االفراد.
وكذلك  املدين  املجتمع  مكونات  مختلف  نبّهت  وقد 
 55 عدد  املرسوم  بها  جاء  التي  الرشوط  أن  إىل  االحزاب 
ذلك  يعني  وما  للمرأة  فاعلة  أمام مشاركة  عائقا  ستكون 
من صعوبة وصول عدد مهّم من النساء اىل الربملان القادم 
غابت  االنتخابية  الدوائر  عديد  ان  إذ  اآلن  يقع  ما  وهذا 
اليه  ذهبت  ما  يؤكد  ما  وهو  النسوية  الرتشحات  عنها 
مجلس  تعاطي  كيفية  الحقا  سيطرح  مبا  القراءات  اغلب 
النواب برتكيبته التي ستفرزها االنتخابات الترشيعية يف 17 

ديسمرب القادم مع عديد مشاريع القوانني التي تحتاج إىل نقاش مستفيض 
وحضور رأي وموقف النساء لضامن قبوله الحقا والتفاعل معه ايجابيا من 
طرف مختلف رشائح املجتمع باعتبار ان الرشوط املجحفة غيّبت الكفاءات 
النسوية يف أغلب مناطق البالد مقابل هيمنة رجالية وهذا إخالل بالتناصف 

املفروض تدعيمه.
* غياب املشاريع الكربى

ال تخفي عديد االستنتاجات ان فرض االنتخاب عىل األفراد وان كانت 
لدى  املعروفة  الكفاءات  اختيار  إىل  ترمي  يبدو  ما  »املرّشع« حسب  غاية 
التي عادة ما متارسها قيادات االحزاب  الفرض  املواطنني بعيدا عن منطق 
الكفاءات املشهود لها  الكثري من  العقود املاضية  وهو ما غيّب عىل مدى 
بالنزاهة والقدرة عىل خدمة املصلحة العامة إال أن ذلك ال يجعلنا نتغاىض 
بذاتهم  أشخاص  فرض  مجرد  من  أكرب  تداعيات  له  األحزاب  تغييب  عن 

لعملية  القادم ونتيجة  الربملان  تركيبة  أن  املرتشحة من ذلك  القامئات  عىل 
االنتخابات فإن األعضاء سريكزون مقرتحاتهم عىل املشاغل الضيقة لسكان 

الدائرة االنتخابية فقط.
باملناطق  االهتامم  ناحية  من  إيجابيا  التميش  هذا  يبدو  ما  وبقدر 
مظاهر  مختلف  إىل  وافتقرت  عقود  منذ  التهميش  تعاين  التي  الداخلية 
له  ستكون  الوطني  املستوى  عىل  الكربى  املشاريع  غياب  ان  اال  التنمية 
انعكاسات سلبية اساسا يف عالقة بالتامسك االجتامعي اذ ان تلك املشاريع 
املناطقية  أو  الجهوية  النظرة  عن  بعيدا  املواطنني  بني  اللُّحمة  من  تزيد 
الضيقة والتي ستطغى مبرور الوقت ويصبح »االنتصار« للمصلحة الضيقة 
للدائرة االنتخابية )معتمدية أو جهة( غالبا عىل تظافر الجهود والخيارات 
والفقر  األمية  عىل  القضاء  برامج  يف  سابقا  كان  كام  الوطنية  والتحديات 
واملساكن البدائية وكذلك برامج تحديد النسل ونرش املدارس واملستوصفات 
وغريها مام يعزز االنتامء إىل الوطن الواحد وهذا ما تقوم به األحزاب رغم 
األخرية  املرحلة  يف  أدوارها  عطلت  التي  والهنات  السلبيات  عن  يقال  ما 
لإلحاطة  العامل  يف  الدميقراطيات  جّل  يف  عليه  املتعارف  االطار  تبقى  ألنّها 
الكربى  الوطنية  واملشاريع  الجهود  كل  يف  لالنصهار  والتحفيز  والتحسيس 
»الغارق« يف  القادم  الربملان  تركيبة  عن  يغيب  أن  يُخىش  ما  وهذا 

املحلية واالهتامم الضيق يف الرؤية والتصور للتنمية.
* خارطة الرتشحات

الرتشحات من خالل  إىل خارطة  تلمح  بدأت  القراءات  بعض   
االنتخابية  الدوائر  مختلف  من  عنه  االعالن  تم  ملا  األولية  املالمح 
ترشحات  أنها  )رغم  معينة  األطراف  طاغية  ترشحات  هناك  إذ 
التي  االعالمية  املنابر  عديد  خالل  من  مثاًرا  كان  ما  وهذا  قروية( 
كون  من  حزبية  لقيادات  أو  للمحللني  الترصيحات  بعض  أشارت 
ستشكل  انها  يعني  ما  مرتشحة  حزبية  انتامءات  لها  وجوه  هناك 
الحقا بعد ضامن مقاعدها يف الربملان لتطرح رؤية وتصورات تعكس 
االيام  السياسية والفكرية وهذا ما سيتّضح مع قادم  انتامءاتها 

بعد التحديد النهايئ للقامئات املرتّشحة.

عرف املشهد العام عدة تغريات طالت عديد املجاالت السياسية 
واالقتصادية واالجتامعية. فبعد حصيلة طويلة من الحكم يف سجل 
قيس سعّيد مل تخُل من الجدل، خاصة يف ظل أدائه وبعض ترصيحاته 
وكذلك حديثه عن املؤامرات يف الغرف املظلمة دون تفاصيل. ذهب 
بعض املالحظني إىل وصف فرتة الحكم التي قضاها قيس سعيد بأنها 
عجفاء جدباء مفرغة من أي إنجاز عىل أرض الواقع، سنوات مل يقدم 
فيها أدىن إصالحات رغم كل الكالم والشعارات والنظريات التي تّم 
رفعها حول بعض املسائل املتصلة بالشأن العام توجهنا بالسؤال إىل 

أستاذ القانون العام السيد صغري الزكراوي فكان رده كام ييل...  
* كيف ميكن قراءة قرار هيئة االنتخابات بالتمديد يف أجال قبول 

الرتشحات؟
- كان هدف التمديد إنقاذ مسار رئيس الجمهورية ومتكني بعض 
التزكيات.  املرتشحني من امتام ملفات ترشحاتهم خاصة عىل مستوى 
من ذلك أن عدد املرتشحني قد ارتفع بعد التمديد. لكن يبقى عدد 

املرتشحني ضعيفا بالنظر إىل رهانات هذه االنتخابات.
وهذه مؤرشات تدّل عىل أن اإلقبال عىل التصويت سيكون ضعيفا 
خاصة واملواطن يبحث عن بعض املواد االساسية فال يجدها وآخرها 
فقدان الحليب بعد السكر والقهوة... أما عن تدهور القدرة الرشائية 

فقد بلغت نسبة مل تعرفها تونس خالل االزمات التي مرت بها.
ضعف  أمام  سيام  االنتخايب  القانون  يف  املسجلة  الثغرات  أهم   *

مشاركة املرأة يف الربملان القادم...
- القانون االنتخايب تشوبه عديد الثغرات أهمها تهميش دور املرأة 
النواب  عدد  تقليص  عن  فضال  الجنسية  مزدوجي  واقصاء  والشباب 

 161 إىل 
فقط  نائبا 

واعتامد تقسيم الدوائر دون دراسة علمية. فطريق االقرتاع عىل االفراد 
النزعات  تغذي  فهي  الدولة  قبل  ما  ملرحلة  بتونس  تزيد  دورتني  يف 
الجهوية والعروشية والقبلية. باإلضافة إىل ذلك، طريقة االقرتاع عىل 
لرجال  مهربا  تكون  قد  التي  الوجاهات  بروز  عىل  تساعد  االفراد 

األعامل.
* ما هي قراءتكم للمشهد السيايس الحايل وأداء رئيس الجمهورية؟

- تونس يف مأزق ورئيس الجمهورية مل يعد الحل بل أصبح ميثل 
قادر عىل جمعهم وهو  التونسيني وهو غري  قّسم  فالرئيس  املشكل. 
ماض يف تنفيذ مرشوعه بل مغامرته الخاصة وما يقوم به أي تنزيل 
النظام القاعدي هو بناء فوضوي لن يصمد. ففي غياب خط سيايس 
وطني قادر عىل إيقاف عبثه، سعيّد ماٍض يف طريقه الذي رسمه وهو 
غري مدرك لتبعات ما يقوم به. قيس سعيّد حدث طارئ يف السياسة 
وهو قوس يجب أن يغلق ولعل االحتقان االجتامعي وانتشار الفقر 
والخصاصة ستعيده إىل حيث كان: من جامعي فاشل إىل رئيس مفلس 
وفاشل، من الصعود الشاهق يف التاريخ إىل السقوط املدوي. ستنتهي 

فرتة االسرتاحة قريبا.
* ما هي الحلول املمكنة للخروج من األزمة السياسية التي تعيشها 

البالد؟
الحل هو رحيل قيس سعيد. ألنه أهدر فرصة 25 جويلية وخذل 
أما  الخاص  مرشوعه  تنزيل  إىل  وحوله  باملسار  واستفرد  التونسيني 
األخرض  بالكتاب  تذكرنا  هلوسات  مجرد  فهو  القاعدي  البناء  عن 

وبالجامهرية العظمى. يجب 
يف  سعيد  قيس  يستمّر  ال  أن 
اقليميا  تونس  عزل  الحكم 
ودوليا. ال أحد يريد أن يساعد 
عندما  ستحتد  األزمة  تونس. 
تطبيق  يف  الحكومة  ترشع 
الدويل  النقد  برنامج صندوق 
اصالحات  يتضمن  الذي 
تونس  سيادة  من  تنال  مؤملة 
واالصالحات ستتحمل تبعاتها 

الطبقات االجتامعية الهشة.
هو  الحّل  رأيي  وحسب 
تكوين  يف  املادة  يف  التفكري 
لفرتة  كفاءات  يضم  مجلس 
النتخابات  لإلعداد  قصرية 
ترشيعية ورئاسية عىل أسس 

صلبة ويف ظل حوار وطني حقيقي تكون مخرجاته ملزمة.
* هل رئيس الجمهورية قادر عىل الحكم، وملاذا هو غري قادر؟

- قراراته عشوائية يف غياب تصور واضح. قيس سعيد غري قادر عىل 
الحكم. إنه من كوكب آخر وبقاؤه يف الحكم مضيعة للوقت وإهدار 

لفرص إنقاذ البالد من األزمة التي ساهم سعيّد يف تعميقها.
* أم إياد

تونس يف مأزق والنظام القاعدي هو بناء فوضوي

هيمنة الرتشحات الرجالية عىل حساب النساء املغيبات!!
االنتخابات الترشيعية

األستاذ الصغري الزكراوي لـ »الشعب«:

بداية الحديث عن »خارطة« االنتماءات 
السياسية والفكرية للمرتشحني 
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يف  الهوايش،  نبيل  األسايس  للتعليم  العامة  لجامعة  العام  الكاتب  قال 
اجتامع للقاء الجهات انتظم، عقب يوم الغضب الذي نفذه أساتذة التعليم 
األسايس ،«إن أداء وزارة الرتبية يشوبه االرتباك والتخبط وهي تحاول الرتويج 
يف  سابقا  األسايس  للتعليم  العامة  الجامعة  رفضته  الذي  نفسه  املقرتح  اىل 
إشارة اىل تسوية وضعية أساتذة التعليم األسايس النواب عىل دفعات يكون 

أقصاها يف أربع سنوات«.
متت  الذي  املقرتح  هذا  قدمت  الرتبية  »وزارة  مضيفا  الهوايش  وتابع 
الحكومة نجالء  برئيسة  الجمهورية قيس سعيد  رئيس  اجتامع  إثر  صياغته 

بودن ووزير الرتبية فتحي السالويت«.
ونفى يف املقابل، ما وصفه مبزاعم تحدثت عن رغبة لدى أي من هذه 
األطراف يف ادماج األساتذة املتعاقدين. وكان رئيس الجمهورية التقى مساء 
يوم الجمعة 28 أكتوبر املنقيض بقرص قرطاج، وزير الرتبية، بحضور رئيسة 

الحكومة.
حق  يحفظ  األوقات  أرسع  يف  حّل  إيجاد  رضورة  الدولة  رئيس  وأكد 
الناشئة يف تعليم سليم، يحفظ حق املعلمني النواب بناء عىل خيارات واضحة 
وللمعلمني  التعلّم  يف  املرشوع  حقهم  للتالميذ  تضمن  موضوعية  ومقاييس 

بتسوية  الجامعة  مطالبة  الهوايش  نبيل  املقابل جدد  يف  التعليم.  يف  حقهم 
وضعيات األساتذة النواب واالعوان املتعاقدين الوقتيني، مشريا، اىل ان املسار 
النضايل الذي اطلقته الجامعة منذ بداية العام الحايل كان من أجل املطالبة 
يف  املربمة  االتفاقيات  بتطبيق  الوزارة  التزام  لعدم  ونتيجة  القانون  بتطبيق 

ادماج املدرسني املتعاقدين.
ودعا كاتب عام الجامعة العامة للتعليم األسايس األخ نبيل الهوايش إىل 
التفكري يف أشكال جديدة يف مسار املطالبة بإنهاء التشغيل الهش، مبينا وجود 
جلسة  خالل  املفاوضات  تعرث  بعد  الحالية  األزمة  خصوص  يف  مستجد  أي 

وحيدة جمعت الطرفني للتداول يف هذا امللف.
بإنهاء  للمطالبة  غضب  يوم  خاضوا  األسايس  التعليم  أساتذة  وكان 
التشغيل الهش، شهد تنظيم مسرية قبالة مقر الحكومة ثم امام مقر وزارة 
ملا  مناهضة  شعارات  ورفعوا  تونس  بالعاصمة  بنات  باب  بشارع  الرتبية 
انطالق  ومنذ  الالئق.  العمل  يف  طالت حقهم  التي  بـ»االنتهاكات«  وصفوه 
العام الدرايس اواسط سبتمرب، مل يتمكن، وفق معطيات تقدمت بها جامعة 

التعليم األسايس، قرابة مليون تلميذ من الدخول اىل مقاعد الدراسة.

أداء وزارة الرتبية يشوبه االرتباك والتخبط وال بّد من أفكار جديدة إلهناء التشغيل اهلش
األخ نبيل الهوايش الكاتب العام لجامعة العامة للتعليم األسايس

نحن أعضاء لقاء الجهات لقطاع التعليم األسايس املجتمعني يوم 1 نوفمرب 2022 بدار االتحاد 
التونيس  العام  االتحاد  العتيدة  إىل منظمتنا  باالنتامء  اعتزازنا  نجدد  إذ  بتونس  للشغل  الجهوي 
للشغل بإرثها النضايل وتوجهها التقدمي وافتخارنا بقطاعنا األيب٬ فإننا نتوجه بتحية نقابية خالصة 
إىل ضحايا التشغيل الهش وكافة الزميالت والزمالء وجميع الهياكل النقابية القطاعية عىل حسن 
إدارتها للملحمة النضالية التي خاضها القطاع ضد أشكال االستعباد الجديدة التي يراد متريرها 

إنفاذا إلمالءات صندوق النقد الدويل. ويسجل لقاء الجهات:

املضمنة يف  القطاع  التام ملطالب  والتجاهل  املامطلة  الرتبية يف سياسات  استمرار وزارة   -  1
لوائح هيئاته اإلدارية. 

2 - اعتامد التهديد والوعيد والتنكيل بالزمالء من أجل قرب الحراك وإخامد جذوته
العمومية  اإلعالمية  املنابر  توظيف  خالل  من  وسياسة  نهجا  والتضليل  االفرتاء  توخي   -  3

والخاصة.  
املهينة من  والتنكيل واإلساءات  العشوائية  واالعتقاالت  الغليظة  العصا  اعتامد سياسات   -  4
قبل قوات األمن يف التعامل مع االحتجاجات القطاعية بغاية إفشالها دعام للتوجهات الدافعة نحو 

فرض مقاربات عاصفة بالقوانني الناجزة إلشكاليات التشغيل الهش كام ندعو إىل:
عن  الصادرة  املهنية  الالئحة  ضمن  املدرجة  القطاع  مطالب  كل  يف  التفاوض  باب  فتح   -  1

الهيئات اإلدارية القطاعية 
االتفاقية  وخارج   22  /  21 دفعتي  اإلجازة  وحاميل   22 نواب  وتهم  املقاطعة  مواصلة   -  2

واملعرتضني واملصنفني يف الصنف الفرعي أ3 وكافة األعوان الوقتيني.
3 - مواصلة االعتصامات باملندوبيات الجهوية للرتبية والتي تهم كل الزمالء 

4 - انخراط الهياكل النقابية مبختلف مستوياتها يف االعتصامات 
5 - تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية.

6 - تنفيذ وقفات احتجاجية إقليمية تضبط الجامعة العامة موعدها واملعنيني بها 
7 - حجب أعداد الثاليث األول ومقاطعة امتحانات الثاليث الثاين 

* عن لقاء الجهات
 نبيل الهوايش

إىل متى اعتامد العصا الغليظة واالعتقاالت العشوائية؟
بيان الجامعة العامة للتعليم األسايس

مشهد من الوقفة االحتجاجية للقطاع أمام وزارة الرتبية

ال للعودة إىل العمل الهّش
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الرقابية  األجهزة  بدعوة  اإلرشاف  سلطة  وطالب 
البلدي  الترصف  حول  وإداري  مايل  تدقيق  إلجراء 
الترصف يوجب  أن سوء  ملدة ثالث سنوات معتربا 
وختم  البلدي.  املجلس  وحّل  واملحاسبة  املساءلة 
قائال »نحن نفذنا هذه الوقفة االحتجاجية وُجوبهنا 
برفض التواصل معنا حيث وجدنا األبواب مغلقة«.

من جانبه قال معّز الشوايش رئيس جمعية البيئة 
كارثيا  بيئيا  وضعا  تعيش  املنطقة  أن  والتهذيب 
يهّدد صحة األطفال واملتساكنني وكبار السن. وأفاد 
رغم  الصمت  سياسة  اختار  باردو  بلدية  رئيس  أن 
تّم اطالقها منذ ثالث سنوات  التي  الفزع  صيحات 
التواصل مع أهايل  مشريا اىل أن هذا األخري يرفض 
لنظافة  العاجل  التدخل  برضورة  مطالبا  املنطقة 

البيئة وجاملية املحيط. 
جرائم بيئية 

وأضاف محدثنا أن ما تعيشه املنطقة يعترب جرمية 
بالتدخل  وطالب  البلدي.  املجلس  قبل  من  بيئية 
تكاد  التي  السوداء  النقاط  عىل  للقضاء  الرسيع 
تكون منترشة يف غالبية أنهج وشوارع باردو مشريا 
اىل سلبية البلدية إزاء زحف املقاهي عىل األرصفة 
ردع  أو  رقابة  دون  مضاعفة  ملساحات  واستغاللها 
من السلطة البلدية وأيضا سلبية البلدية إزاء انتشار 
لحامية  الدنيا  التدابري  أخذ  وعدم  السائبة  الكالب 
األمراض  انتشار  منها  خاصة  تداعياتها  من  األهايل 
انتشار  إىل  بالنظر  فيها  تتسبب  قد  التي  واألوبئة 
النقاط السوداء التي تتجمع عليها الكالب السائبة 
والرمزية  التاريخية  املكتسبات  تثمني  عدم  مبيّنا 
واملعامل األثرية التي تزخر بها منطقة باردو، ومنها 

منطقة الحنايا والخصة.
الذي  التلوث  أن  اعتربت  نزيهة فقد  السيدة  أما 
تشهده املنطقة تسبب يف عدة أرضار بيئية، واخرى 
صحية وبقي الوضع عىل ما هو عليه دون تدخل. 
وأشارت إىل أن هذه الوقفة االحتجاجية للمتساكنني 
السلطات  املوجهة إىل  البلدية والعرائض  أمام مقر 
املحلية والجهوية هي باألساس لحّل إشكال تراكم 
حدتها  تزداد  والتي  السكنية  باملناطق  الفضالت 
درجات  وارتفاع  الصيفي  املوسم  بداية  مع  خاصة 
الحرارة مشرية إىل أن البلدية غري قادرة عىل التدخل 

لرفع الفضالت.

جمعية  عضو  أفاد  جانبه  من 
بوسعادة  سفيان  والتهذيب  البيئة 
بالتدخل  يطالبون  باردو  أهايل  أن 
العاجل مشريا اىل أنه خالل الوعود 
إيهام  تّم  املايض  يف  االنتخابية 
املنطقة  بتحسني جاملية  املتساكنني 
متّت  ال  وعود  مجرد  بقيت  ولكن 
املتحدث  ومدنا  بصلة.  للواقع 
بلدية  لرئيس  هي  األوىل  بصورتني 
يف  البلدية  االنتخابات  قبل  باردو 
اختار  وقد  االنتخاببة،  حملته  إطار 
منطقة الحنايا يف باردو لتكون صورة 

رمزية النطالق حملته.
الحنايا  حال  هي  الصور  وبقية 
اليوم، هي صور حديثة تّم تصويرها 
يومي 7 و9 أكتوبر 2022، علام أن 

منطقة الحنايا كانت منطقة منكوبة ألكرث من شهر 
بسبب فيضان مياه املجاري، وبعد تدخل مبارش من 
للقيام  التطهري  وكالة  تدخلت مصالح  البيئة  وزيرة 
بإصالح قنوات الربط. وأفاد أنه بعد انتهاء األشغال 
البلدية  أيام، مل تقم  وانحصار مياه املجاري منذ 4 
من  اتخذ  البلدية  رئيس  أن  رغم  املكان،  بتنظيف 
االنتخابية.  حملته  النطالق  رمزية  صورة  الحنايا 
كام أوضح املتحدث أن األوساخ منترشة عىل طول 
الحنايا، ناهيك عن الروائح الكريهة املنبعثة بسبب 
محدثنا:  وختم  السوق٬  قرب  األوساخ  الفضالت 
»هذا هو الفرق بني وعود الحمالت االنتخابية وبني 
األمانة!؟  هي  أهذه  بالكرايس،  الفوز  بعد  نكرانها 
املستطاع  قدر  اإلصالح  اىل  السعي  تقتيض  األمانة 
فهو  ذلك  دون  باالستقالة،  فعليك  تستطع  مل  فإن 

خيانة لألمانة.«
تردي الخدمات 

بلدية  رئيس  اىل  بعريضة  املنطقة  أهايل  توجه 
تردي  بسبب  التشكيات  من  جملة  تتضمن  باردو 
الخدمات البلدية وطالبوا بالتدخل العاجل للقضاء 
يف  منترشة  تكون  تكاد  التي  السوداء  النقاط  عىل 
اإلشكاليات  بني  ومن  باردو.  وشوارع  أنهج  غالبية 

املطروحة: 
- غياب الدور التحسييس والردعي للبلدية حول 
وعي  ترشيد 

املواطن.
غياب   -  
لكامريوات  كيل 
لرصد  املراقبة 
ت  لفا ملخا ا
ومعاقبة  البيئية 
كام  املخالفني، 
يف  تركيزها  أن 
نهج  من  أكرث 
سيكون  وشارع 
التقليل  يف  سببا 
ظاهرة  من 
 » ت جا كا لربا ا «

والرسقات.
للتطهري  الوطنية  الوكالة  مع  التنسيق  عدم   -
للقضاء عىل فيضان مياه املجاري من البالوعات يف 
أكرث من نقطة لعدة سنوات ومن ذلك عىل سبيل 

الذكر ال الحرص: 
أنهج: الربتقال وفطومة بورقيبة وابن سينا وزيادة 
الله األول واألردن وكامل أتاتورك وخري الدين باشا 
مستوى  عىل  بوقطفة  والحبيب  وبريوت  والربازيل 
قرص  وكذلك  والضباط  بومية  وأحياء:  رنيم  مخبزة 

سعيد وخزندار
- سلبية البلدية إزاء زحف املقاهي عىل األرصفة 
ردع  أو  رقابة  دون  مضاعفة  ملساحات  واستغاللها 

من السلطة البلدية.
- سلبية البلدية إزاء انتشار الكالب السائبة وعدم 
تداعياتها  من  األهايل  لحامية  الدنيا  التدابري  أخذ 
قد  التي  واألوبئة  األمراض  انتشار  منها  خاصة 
تتسبب فيها بالنظر إىل انتشار النقاط السوداء التي 

تتجمع عليها الكالب.
ومنها  العمومية  املرافق  لبعض  فادح  نقص   -
البلدية مل تسع إىل  خاصة املناطق الخرضاء، إذ أن 
عىل  املتوفرة  الخرضاء  الفضاءات  وتنظيف  تهييئة 

قلتها أو إنشاء فضاءات جديدة.
مرور  لتنظيم  الضوئية  لإلشارات  فادح  نقص   -
للحواجز  وغياب  الذروة  أوقات  خاصة  السيارات 

املنبهة ملرور القطار وعدم وجود مأوى للسيارات.
والرمزية  التاريخية  املكتسبات  تثمني  عدم   -
واملعامل األثرية التي تزخر بها منطقة باردو، ومنها 

منطقتا الحنايا والخصة.
- انتصاب فوضوي للباعة املتجولني حذو األسواق 
البلدية وعدم توفري فضاءات مهيئة لهم خاصة حذو 
املغازة العامة حيث أن الوضعية العقارية للسوق 
البلدي مل تتم تسويتها مع بقية األطراف املتداخلة 
اليشء الذي طاملا تسبب يف فوىض يف األنهج املحاذية 

لهم وانتشار الروائح الكريهة بسبب الفضالت. 
اإلمكانيات يف  بقلة  الدائم واملتواصل  التحّجج   -
حني أن بلدية باردو بإمكانها أن تطور من مداخيلها 
يف  النشيطة  االقتصادية  الحركة  إىل  بالنظر  البلدية 

مل  اإلمكانيات  قلة  أن  بعض دوائرها، كام 
يف  األخرى  البلديات  من  الكثري  لنجاح  عائقا  تكن 

جعل دوائرها مناطق نظيفة وراقية.
تهيئة املسبح  إعادة  - بطء شديد وغري مربر يف 
القاعة  ويف  سنوات  خمس  منذ  املغلق  البلدي 
دور  لهام  واملرفقان  عامني،  منذ  بخزندار  الرياضية 

كبري يف تأطري واستيعاب شباب منطقة باردو.
- املوقع الرسمي للبلدية مغلق اليشء الذي طاملا 
الصفقات  مآل  حول  املعلومة  غياب  يف  سببا  كان 
العمومية املنجزة من طرف البلدية وحول برامجها 

املستقبلية.
- تساؤالت حول تخيل البلدية عن رشاء وصيانة 
القيام  عىل  القادرة  الالزمة  واآلليات  املعدات 
بتنظيف شوارع وأنهج باردو، يف الوقت الذي تلتجئ 
الفضالت  لرفع  خاصة  رشكة  مع  التعاقد  إىل  فيه 
السيد رئيس  ملدة ثالث سنوات حسب ترصيحات 
شهر  من  ابتداًء  اإلعالم  وسائل  مختلف  البلدية يف 

نوفمرب 2022، بـ 600 مليون لكل سنة. 
- التحّجج املتواصل بنقص املوارد البرشية يف حني 
كان باإلمكان تفاديها من خالل اآللية 16 وترسيم 
املنتفعني بها عند فتح باب االنتدابات أو التنسيق 
مع وزارة العدل للتمتع بخدمات بعض املحكومني 

يف إطار العقوبات البديلة.
وتبعا ملا متت إثارته من نقاط عىل سبيل الذكر 
ال الحرص، فإننا نحن مجموعة من أهايل باردو من 
خالل جمعية البيئة والتهذيب نطالب بلدية باردو 
ووضع  إليها٬  أرشنا  التي  النقاط  كل  عن  باإلجابة 
ملعالجة  ومعقولة  محددة  وآجال  طريق  خارطة 
التجاوب  عدم  حال  ويف  املطروحة  اإلشكاليات  كل 
خطوات  إطار  يف  سنلجأ  فإننا  والناجع  الفاعل 
تصعيدية إىل وسائل اإلعالم وسلطة اإلرشاف قصد 
اتخاذ ما يتعني من تدابري من أجل الصالح العام يف 

مدينة باردو.
مالحظة: البلدية ال ترد 

حاولنا االتصال برئيس بلدية باردو لكن مل نتمكن 
من التواصل معه.

* أم إياد

أطلق متساكنو ضاحية باردو صيحة فزع نتيجة تردي الوضع البيئي والذي وصف بالكاريث حيث 
انترشت النقاط السوداء، وتكّدست الفضالت باإلضافة اىل انبعاث الروائح الكريهة من كل مكان، دون 
املسؤولة  للجهات  التام  الغياب  يهّدد صحتهم، يف ظل  بات  الذي  املشكل  لهذا  إيجاد حلول جذرية 
ووسط تساؤالت املتساكنني، عن طريقة تسيري ملف البيئة يف هذه املنطقة. وحول هذا الوضع البيئي 

املرتدي رصدنا مختلف اإلشكاليات البيئية من خالل الريبورتاج التايل.
بداية جولتنا كانت مع هيثم خليل الذي قال إن أهايل املنطقة نفذوا وقفة احتجاجية التي هي 
نتيجة لرتدي الوضع البيئي وأضاف املتحدث أن هذه الوقفة التي تم تنفيذها يوم السبت حتى يتمكن 
األهايل من مقابلة رئيس البلدية الذي يرفض التواصل مع األهايل وقام بغلق الباب الرئييس للبلدية 

ومنعنا من لقائه. وأوضح أن مسؤولية رئيس البلدية هي تكليف وليس ترشيفا ومن املفروض أن يكون 
رئيس البلدية يف مقر عمله عىل مدار األسبوع وال يقوم بغلق الباب عىل املواطنني.

السوداء  النقاط  انتشار  األوساخ منذ ثالث سنوات مع  املنطقة تغرق يف  أن  إىل  املتحدث  وأشار 
والكالب السائبة وغياب أبسط املرافق العمومية باإلضافة اىل عدم تهيئة الحدائق العمومية. مع غياب 
الحواجز الخاصة بالسكك الحديدية مطالبا بتوفري أدىن مقّومات العمل البلدي كام أفاد أن 90 باملائة 
من األهايل يعانون من األمراض واألوبئة بسبب األوساخ والفضالت التي ال يتّم رفعها يف آجالها املحددة 

حيث تتكدس الفضالت لفرتة طويلة تفوق 5 أيام.

جريمـة بيئيـة ببـاردو واملتساكنـون يطلقـون صيحـة فــزع

سفيان بوسعادة  معز الشوايش هيثم خليل
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تنديد بحمالت التشويه 
وبتصرفات والي الجهة

إن املكتب التنفيذي املوّسع لالتحاد الجهوي للشغل بصفاقس 
فرحات  الشهيد  دار  مبقر   2022 أكتوبر   29 السبت  يوم  املجتمع 
العام لالتحاد  الكاتب  العوادين  برئاسة األخ يوسف  حشاد بقرقنة 
الجهوي للشغل بصفاقس، إذ يجدد اعتزازه باالنتامء إىل منظمته 
العقيدة االتحاد العام التونيس للشغل فإنه وبعد دارسه لألوضاع 

السياسية واالقتصادية واالجتامعية بجهة صفاقس يسجل ما ييل:
قيادات  تستهدف  التي  التشويهية  للحمالت  بشدة  إدانته   .1
العام  الكاتب  الجهوي للشغل بصفاقس وعىل رأسهم األخ  االتحاد 
الفايسبوكية املأجورة وبعض األشخاص  من طرف بعض الصفحات 

املشبوهني والذين هم محل تتبع قضايئ.
املبارش  واستهدافه  الجهة  وايل  بترصفات  الشديد  تنديده   .2
خالل  من  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  وللمكتب  النقايب  للعمل 
ترصيحاته الشعبوية املعادية للمنظمة والتي تعكس حقده الدفني 
بصفاقس  املدين  السجن  إىل  املشبوهة  زيارته  وآخرها  االتحاد  عىل 
االتحاد  قبل  من  الفصيل  التتبع  موضوع  املوقوفني  أحد  ملقابلة 

الجهوي دون إذن قضايئ يف الزيارة. 
الشأن  إدارة  يف  الجهة  لوايل  الذريع  الفشل  عىل  تأكيده   .3
العام داخل جهة صفاقس يف العالقة املعطلة التي تواصل تعطيلها 
وأزمة النفايات التي تحولت إىل كارثة بيئية بامتياز بسبب خياراته 
مواصلة  يف  خاصة  االرتجالية  وقراراته  األزمة  معالجة  يف  الخاطئة 
اعتامده لطريق امليناء مصبا للنفايات مام أرض بالرثوة السمكية عىل 
امتداد سواحل الجهة وسبب عديد املشاكل الصحية للمواطنني وأثر 

سلبا عىل معامل تصبري املنتوجات البحرية. 
وبناء عليه، وأمام تعطل املسار التفاويض والعمل التشاريك يف 
عالقة بالوايل وأمام تفاقم املشاكل االجتامعية داخل جهة صفاقس 
يهم املكتب التنفيذي املوسع أن يؤكد عىل ما ييل: استهجانه ملامطلة 
املعتمديات  داخل  بالتنمية  خاصة  عمل  جلسات  عقد  يف  الوايل 

)جبنيانة٬ العامرة، قرقنة..(.
1. تحميل مسؤولية توتري املناخ االجتامعي داخل الجهة إىل وايل 
صفاقس ومطالبة السلط املركزية بالتدخل العاجل إلنقاذ الجهة من 

التوتر واالحتقان الذي تعيشه.
لدعم  البرتولية  املؤسسات  تعهدات  باسرتجاع  مطالبتنا   .2

املشاريع التنموية داخل جزيرة قرقنة وفقا لالتفاقيات املربمة.
3. مساندتنا الكاملة ودعمنا الالمرشوط لقياداتنا الجهوية أمام 
حمالت التشويه واستعدادنا التام للدفاع عنهم وعن منظمة حشاد 

بكل الطرق النضالية املرشوعة.
                              * الكاتب العام يوسف العوادين

مناضل استحق ملسة الوفاء
يف أجواء نقابية أخوية متميزة تّم مبدرسة الشهيد بن عزيزة بدار علوش تكريم األخ محمد الهادي العفيف مبناسبة إحالته عىل 
رشف املهنة وذلك بحضور اإلخوة نور الدين الطبويب وسامي الطاهري ونبيل الهوايش الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم األسايس 
واألخ محمد حليم عضو الهيئة الوطنية للنظام الداخيل وأعضاء االتحاد الجهوي للشغل بنابل يتقدمهم األخ حاتم بن رمضان الكاتب 

العام والسيد املدير الجهوي للتعليم بنابل ومعتمد حامم الغزاز.
وتّم خالل هذا الحفل االحتفاء باألخ العفيف وعائلته النقابية والرتبوية وعائلته املصغرة. وقد حيا األخ األمني العام نور الدين 
الطبويب ما قدمه األخ العفيف عىل امتداد مسريته النقابية والحقوقية وصدقه مع كل القضايا التي دافع عنها مام جعله يحظى بتقدير 

ومحبة كل من عرفه من نقابيني ومدرسني واداريني.
وحيا األمني العام األخ نور الدين الطبويب عائلة األخ العفيف عىل تضحياتها ودعمها له.

بيان المكتب التنفيذي لالتحاد
 الجهوي  للشغل بصفاقس

نعي وتعزية إلى األخ عباس الحناشي
بكامل األىس والحرسة ينعى االتحاد الجهوي للشغل بنابل 
وفاة والدة الكاتب العام السابق لالتحاد الجهوي للشغل 
الَجلَل  املصاب  هذا  وإثر  الحنايش.  عباس  األخ  بنابل 
يتقدم له أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس 
للشغل وأعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 
بنابل واألخ حاتم بن رمضان بأحّر وأصدق التعازي راجني 
من الله عز وجّل أن يرزقها بواسع رحمته ويرزق أهلها 

وذويها وإيانا جميل الصرب والسلوان. 

تكريم األخ محمد الهادي العفيف في دار علوش

*الحارضون يف تكريم محمد العفيف

مجلس قطاعي 
لجامعة املياه 

علمت »الشعب« من مصادر مطلعة أنّه متّت املوافقة 
عىل عقد املجلس القطاعي للجامعة العامة للمياه وذلك 
يوم الجمعة 11 نوفمرب 2022 عىل الساعة التاسعة )9.00( 
صباحا بنزل الهدى الحاممات الجنوبية برئاسة األخ صالح 
الدين الساملي األمني العام املساعد لالتحاد العام التونيس 

للشغل املسؤول عن الدواوين واملنشآت العمومية.
*األخ حسني الشارين*األخ صالح الدين الساملي
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للجامعة  والعرشون  السادس  العادي  املؤمتر  انعقد 
العامة للبناء االخشاب برئاسة األخ محسن اليوسفي االمني 
الطبويب  نورالدين  األخ  وبإرشاف  لالتحاد  املساعد  العام 
االمني العام وحضور االخوة سامي الطاهري ومحمد الشايب 
لالتحاد  الوطني  التنفيذي  املكتب  من  حفيظ  وحفيظ 
االدارية  الهيئة  أعضاء  واإلخوة  االخوات  من  وكذلك عدد 
بكلمة  املؤمتر  البحري  الطيب  األخ  استهل  وقد  الوطنية 
وهام  املؤمتر  ضيوف  وبخاصة  الحضور  بكافة  ترحيبية 
االقليمي  املكتب  منسقة  موفينيكنغ  كريستينا  الرفيقة 
باسكال  جون  والرفيق  واألخشاب  للبناء  الدويل  لالتحاد 
للكنفدرالية  التابعة  واألخشاب  البناء  جامعة  من  فرنسوا 

العامة للشغل بفرنسا.   
وسعادته  امتنانه  عن  اليوسفي  محسن  األخ  وعرب 
القطاعات  من  باعتباره  واألخشاب  البناء  مؤمتر  برئاسة 

والتاطري  الدعم  مزيد  اىل  حاجة  يف  تبقى  والتي  الواعدة 
والتدريب يف عالقة بالظروف املهنية الصعبة والشاقة وتواتر 
حوادث الشغل وترسيح العامل نظرا إىل ارتباط هذا القطاع 
فان  ولإلشارة  بالبالد  والسيايس  االقتصادي  االستقرار  مبدى 
شعار  تحت  ينتظم  والعرشين  السادس  العام  املؤمتر  هذا 
مركزي وهو »من اجل تعزيز دور الصحة والسالمة املهنية 
وتدعيم مقومات العمل الالئق« إضافة اىل شعارات أخرى 
اىل  الشاقة واملضنية  املهن  القطاع ضمن  ادراج  ابرزها  من 
جانب مراجعة الترشيعات القطاعية ومالمئتها مع التطورات 
الشعب  مع  التضامن  عبارات  تحمل  والفتات  الراهنة 
طوال  املؤمتر  هذا  أشغال  تتواصل  ان  وينتظر  الفلسطيني 
اليوم لتفيض اىل انتخاب قيادة قطاعية جديدة للجامعة من 

تسعة اعضاء وقد شهد املؤمتر تقديم 12 ترشحا.
يساند  الدويل  واالتحاد  الفلسطينية  القضية  دعم 

الجامعة
الكنفدرالية  ممثل  فرنسوا  باسكال  حون  الرفيق  عرب 
العامة للشغل بفرنسا الذي حل ضيفا عىل املؤمتر القطاعي 
بني  الكبري  التوافق  عن  واألخشاب  للبناء  العامة  للجامعة 
القضية  بدعم  عالقة  يف  والفرنسية  التونسية  النقابات 
الفلسطيني عىل تقرير مصريه  الفلسطينية وحّث الشعب 
والدفاع عن كرامته وقد ترجم هذا املواقف املرفوعة خالل 
املؤمتر العاملي األخري لالتحاد الدويل للبناء واألخشاب وأكد 
الرفيق جون باسكال اهمية الروابط التاريخية بني النقابات 
التونسية والنقابات التابعة لـ»س. ج . ت« الفرنسية وأشار 
إىل مواصلة العمل الثنايئ والتاريخي بني املنظمتني يف عالقة 
القطاع  هذا  يف  العمل  وخصوصية  واألخشاب  البناء  مبهن 
الوحدة  من  املزيد  دوما  يتطلب  الذي  واملضني  الصعب 
والرافضني  الرأسامليني  الخصوم  ملواجهة  املشرتك  والعمل 

لحقوق العامل. 
موفينيكنغ  كريستنسيا  الرفيقة  عربت  جهتها  ومن 
واالخشاب  للبناء  الدويل  لالتحاد  االقليمي  املكتب  منسقة 
لدول افريقيا والرشق االوسط والتي حلت ضيفة عىل مؤمتر 

تضامن  عن  الدويل  االتحاد  عن  ممثلة  واألخشاب  البناء 
تونس  يف  منظوريهم  مع  واالخشاب  للبناء  الدويل  االتحاد 
مشرية اىل ان مؤامرة القطاع بتونس جاءت يف وقت مناسب 
اي بعد انعقاد املؤمتر العام لالتحاد الدويل للبناء واألخشاب 
التوصيات  من  جملة  أصدر  والذي  باسبانيا  املايض  الشهر 
املؤمتر  آثار  كام  ومستقبله  القطاع  راهن  حول  املهمة 
عديد االشكاليات املتعلقة بالتغريات املناخية وبسبل تأمني 
العامل  حقوق  عوملة  اهمية  عىل  زيادة  املناخي  االنتقال 
واألخشاب  للبناء  الدويل  االتحاد  أن  وأضافت  ونضاالتهم 
يعول كثريا عىل نقاباته املوجودة بـ132 دولة والتي يفوق 
عدد منخرطيها 12 مليون معربة عن ارتياحها الداء القطاع 
لالتحاد  التنفيذي  املكتب  من  بدعم  يحظى  الذي  بتونس 
ثالثة  عىل  ميتد  تعاون  برنامج  إطالق  ينتظر  حيث  الدويل 

 2026 سنة  اىل   2023 من  سنوات 
املهنية  والسالمة  بالصحة  ويهتم 
لالتحاد  العام  املؤمتر  فان  ولإلشارة 
شهد  واألخشاب  للبناء  الدويل 
البحري عضوا  انتخاب األخ الطيب 

باملجلس العاملي.
يف  الطبويب  الدين  نور  األخ   

مؤمتر البناء واألخشاب: 
بالتزاماتها  الدولة  إيفاء  عدم 
بالرشكات  البناء أرض  تجاه رشكات 

ومبصداقية الدولة
الطبويب  الدين  نور  األخ  أكد 
إرشافه  لدى  لالتحاد  العام  االمني 
عىل مؤمتر جامعة البناء واألخشاب 
الفرتات  عديد  شهد  القطاع  أن 
الصعبة خصوصا منها فرتة فريوس كوفيد 19 زيادة عىل انه 
قطاع يتأثر مبارشة باألزمات االقتصادية التي مرت بها بالدنا 
وال تزال حيث اغلقت عديد الرشكات أبوابها ورسحت مئات 
العامل وشدد االمني العام عىل أنه من غري املقبول أن تترّضر 
رشكات البناء واملقاوالت جراء عدم إيفاء الدولة بالتزاماتها 
وتعهداتها مام تسبب يف ازمات مالية خانقة لهذه الرشكات 
زيادة عىل توقف مشاريعها مع الدولة معتربا هذا الترصف 
الرشكات  هذه  مع  بالتعهدات  االلتزام  عدم  وان  مخجال 
التعليم  جامعة  غرار  عىل  النقابية  األطراف  مع  وكذلك 
دعم  برضورة  العام  االمني  وطالب  الدولة  مبصداقية  يرض 
والتوعية  امليداين  العمل  تكثيف  عرب  القطاع  إىل  االنتساب 
دميومة  ضامن  يف  التفكري  وجود  مع  والواجبات  بالحقوق 
وهيكلتها  إصالحها  برامج  ودعم  العام  القطاع  مؤسسات 

الرشسة  للهجمة  للتصدي  وذلك  املستقبلية  آفاقها  ورسم 
التي تستهدف القطاع العام من اجل خلق رأي عام داعم 
لفكرة التفويت يف هذه املؤسسات وشّدد األمني العام عىل 
ان  ميكنها  ال  والحقوق  الحريات  القمع ورضب  سياسة  أن 
تخلق استقرارا اجتامعياً واقتصاديا موضحا أن الحديث عن 
مرفوض  العام  القطاع  مؤسسات  والتفويت يف  الدعم  رفع 
متاما وان الحكومة قد تعهدت مؤخرا لصندوق النقد الدويل 
للتبغ والوقيد  الوطنية  بنك اإلسكان والوكالة  بالتفويت يف 
»القمرق« وعدد من األرصفة مبيناء رادس مربزا أن املنظمة 
النقابية كانت قدمت خالل ندوة صحفية تصوراتها إلصالح 
ملستحقيه  توجيهه  رضورة  عىل  بالرتكيز  الدعم  منظومة 
املغالطات  إىل  االنتباه  وجوب  عىل  الوقت  ذات  يف  منبها 
إذ  الدعم  عالقة مبستحقي  الجهات يف  بعض  تنرشها  التي 
من  هي  املعوزة  والعائالت  الِفئات  أن  تعترب  الحكومة  أن 
ومرفوض  مغالطات  يف  التوجه  هذا  معتربا  الدعم  يستحق 
كلهم  واملعلمني  واالساتذة  والعمل  املوظفني  كل  ألن  أصالً 
عىل  مرص  االتحاد  أن  مجّددا  الدعم  إىل  اليوم  حاجة  يف 
منظومة  ومراجعة  بالتفويت  عالقة  يف  الحمراء  الخطوط 
الدعم بالشكل املطروح من قبل الحكومة مؤكدا يف السياق 
لتكون  االتجاه  هذا  يف  نضاله  سيواصل  االتحاد  أن  ذاته 
معركة مجتمعية رافضا ركوب األحزاب عىل مواقف املنظمة 
النقابية موضحا أن االتحاد ليست له عدوات مع االحزاب 
بشكل عام لكنه يرفض استغالل مواقفه من بعض االحزاب 
التي تستهدف العمل النقايب وتستعدي املنظمة ومناضالتها 

ومناضليها.
تكريم ضيوف املؤمتر ومناضيل القطاع 

عىل غرار مختلف مؤمترات املنظمة النقابية تم تكريم 
للجامعة   26 العادي  املؤمتر  هامش  عىل  االخوة  من  عدد 
لطفي  األخوة  التوايل  عىل  وهم  واالخشاب  للبناء  العامة 
واألخ  واالخشاب  للبناء  العامة  الجامعة  عضو  البوغامني 
بزغوان  الجهوي  التنفيذي  املكتب  عضو  ميالد  حمودة 
والكاتب العام السابق للفرع الجامعي للبناء بزغوان واألخ 
اشغال  رشكة  لنقابة  السابق  العام  الكاتب  الهاممي  عمر 
افريقيا والكاتب العام السابق للفرع الجامعي للبناء بتونس 
للفرع  السابق  العام  الكاتب  عامرة  الصغري  محمد  واألخ 
الكاتب  الله  غرس  توفيق  باملنستريواالخ  للبناء  الجامعي 
السابق  والعضو  النفيضة  اسمنت  لنقابة  السابق  العام 
الطرابليس  الهادي  واألخ  بسوسة  للبناء  الجامعي  للفرع 
بعقارب  قرطاج  مخازف  لنقابة  السابق  العام  الكاتب 
والعضو السابق للفرع الجامعي للبناء بصفاقس واالخ صابر 
الزادم العضو السابق للفرع الجامعي للبناء بصفاقس واالخ 
عبيش النفايت الكاتب العام السابق لنقابة اسمنت النفيضة 
التكريم  وشمل  بسوسة.  الجامعي  للفرع  السابق  والعضو 
االقليمي  املكتب  منسقة  موفنكنغ  كرستنسيا  الرفيقة 
إلفريقيا والرشق االوسط باالتحاد الدويل للبناء واالخشاب 
والرفيق جون باسكال فرنسوا ممثل قطاع البناء واألخشاب 

بالكنفدرالية العامة للشغل بفرنسا ال س. ج.ت. 

تركيز على ملف الصحة والسالمة املهنية وتجديد لألخ الطيب البحري
* نرص الدين سايس -صور العكرميفي مؤتمر قطاع البناء واألخشاب 

استقرار في المكتب الجديد
عن  املسؤول  املساعد  العام  األمني  اليوسفي  محسن  األخ  برئاسة  األصوات  وفرز  االنتخابية  العملية  إثر 
ممتلكات االتحاد واالقتصاد االجتامعي والتضامني، واللجنة الوطنية للنظام الداخيل تم انتخاب وتكوين املكتب 
الجديد للجامعة العامة عىل النحو التايل األخ الطيب البحري كاتبا عاما واألخ وليد العرباوي مسؤوال عن النظام 
الداخيل واألخ محسن العوسجي مسؤوال عن املالية واالنخراطات واألخ عيل الصخري مسؤوال عن اإلعالم والنرش 
واألخ نجيب بالحاج سعد مسؤوال عن الدراسات والشؤون القانونية واألخ رمزي بن رمضان مسؤوال عن التكوين 
النقايب واألنشطة الثقافية واألخ عادل املاريث مسؤوال عن الحامية االجتامعية واألخت آمال املناعي مسؤولة عن 

العالقات العربية والخارجية واألخت سناء الجندويب مسؤولة عن املرأة والشباب العامل والجمعيات.
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 ... مهزلة إغالق متحف باردو 
أو عندما تأخذ السياسة الثقافة رهينة

قد تتباين املواقف بشأن رشعية أو مرشوعية إجراءات 25 جويلية 2021، وما إذا كانت 
تصحيح مسار أو انقالب، وقد تختلف اآلراء بشأن توصيف ضحاياها، الربملان أو املؤّسسات 
الدميقراطية أو هيئة الدولة أو غريها، ولكن ما ال اختالف فيه هو أّن استهداف متحف 
باردو باإلغالق كان أحد التّبعات السيئة لتلك اإلجراءات. ومّم يُؤسف له أّن تلك املواقف 
املتناقضة يوجد لكّل منها نصيب من الوجاهة، وتجد من يتصّدى للدفاع عنها، إالّ الّضحية 
بباردو،  الوطني  املتحف  وهي  حّقها،  عن  وينافح  يرثيها  من  تجد  ال  واليتيمة  الواضحة 
أيقونة املتاحف التونسية ومستودع كنوزها الرتاثية ورصحها الثقايف الذي ال يضاهى. قلّة 
ضاع صوتها وسط ضوضاء الّساسة، نادت منذ األشهر األوىل إلغالق املتحف برضورة إعادة 
فتحه بأّي مثن، وهو مثن زهيد لو حّكم الحاكمون عقولهم. إذ كان يكفي فصله بحواجز 
منقولة عن البؤرة محّل الّنزاع، أي الربملان. وقد كّنا، كنقابيني وكمختصني يف الرتاث، من بني 
تلك القلّة التي رفعت نداء املطالبة بفّك العزلة عن املتحف، ولكن »ال رأي ملن ال يُطاع«.

ولنئ كان إجراء إغالق متحف باردو غريبا، فاألغرب منه هو الّصمت الذي قوبل به 
الكبار  التّساؤل عن أصوات جامعيينا األعالم ومثّقفينا  ذلك اإلجراء. وهذا ما يدعونا إىل 
وسياسيني املتنّورين. أيكونون هم اآلخرون مّمن يعتربون الثقافة مسألة ثانوية ويجيزون 
إالّ  يسعنا  ال  اإلطار  هذا  ويف  األسباب.  من  سبب  ألي  السياسة  مذبح  عىل  بها  التّضحية 
السيد  التي وّجهناها إىل  االلكرتونية  الذين أمضوا عىل عريضتنا  الزمالء  توجيه تحية إىل 
رئيس الجمهورية بتاريخ 16 سبتمرب 2021، وطالبناه فيها بإعادة فتح متحف باردو وفتح 
ملف قطاع الرتاث إلصالحه. جميع األنظمة، حتى املستبّد واملتسلّط منها، تحاول استملة 
بعض  الثّقافة  إيالء  عرب  وانحرافاتها  أو جرامئها  وأخطائها  فشلها  والتّغطية عىل  الجمهور 
االهتمم. وكم هو معلوم فإّن ما تقوم به األنظمة التّسلّطية من أعمل يف مجال الثقافة 
من  التاريخي،  االستثناء  ولكن  وقبحها.  بشاعتها  إخفاء  ومحاولة  لنفسها  الدعاية  غايته 
بإجراءاته  إذ شمل  التونيس،  25 جويلية  نظام  ورّشيرها، هو  األنظمة، خرّيها  بني جميع 
االستثنائية إغالق متحف باردو، أحد أهم عناوين الثقافة التونسية واملعرّب، بكثافة فائقة، 
إجابة  نتساءل عن نوع  إنّنا  الربملان!  ذاتيتها وأصالتها، وذلك بجريرة محاذاته ملبنى  عن 
مسؤولينا الّسامني جّدا حينم ُسئلوا، مبناسبة انعقاد قّمة تيكاد، عن طلب الوفود األجنبية 
زيارة متحف باردو، وكذا نسأل عّم يعّدونه من أجوبة فيم لو سألهم أحد الوفود القادمة 
والصيت  السمعة  ذو  الوطني  املتحف  هذا  عن  الفرنكوفونية  قمة  انعقاد  مبناسبة  إلينا 
. ال شّك لدينا يف أن غلق متحف باردو هو أسوأ رسالة ميكن أن توّجه إىل عموم  العاملينينْ

التونسيني وإىل زّوار تونس واملهتمني مبوروثنا الثقايف والحضاري.
وإزاء هذا الوضع الغريب األطوار، جدير بنا أن نسأل أنفسنا، هل نستأهل أن يكون 
لنا رصيد ثقايف وترايث كالذي لدينا؟! وأي مسّوغ ميكن أن يُساق لتربير هكذا أخطاء شنيعة 

يف حق عالمة بارزة من عالماتنا الثقافية؟! 
قبل الختام، يهّمنا أن نوّجه نداءنا إىل من مازال يحتفظ بحاّسة الّسمع وملكة العقل يف 
هذه البالد، مّمن يحكم حاليا ومّمن سيحكم مسقبال، أرجوكم وأتوّسل إليكم، أعيدوا النظر 
يف مواقفكم وعالقتكم بشأن الثقافة. إّن صالح مستقبل بالدنا رهني سياساتكم الثقافية. 
صحيح أّن مثار الجهد يف هذا املجال ال تنضج برسعة، ولكّنها األبقى واألمثن من بني جميع 
ال  الرتاث،  قطاع  طليعتها  ويف  الثقافية،  الشؤون  إصالح  أّن  التذكري  عن  وغنّي  الثمرات. 
يحتاج الكرنفاالت واملظاهر الفولكلورية التي يؤثّثها الرّّث من املمرسات التي دأبت عليها 
األنظمة والحكومات الّسابقة، بل هو يف حاجة إىل عملية إصالحية يف العمق تتناول إعادة 
هيكلة مؤّسساته وتجديد قوانينه وتأهيل العاملني فيه ودعم قدراتهم العلمية والتقنية. 
وذلك يف ضوء اسرتاتيجية شاملة وواضحة املعامل بالتشاور مع ذوي الخربة واالختصاص ويف 

مقّدمتهم الهياكل النقابية التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل.
يف األخري، قد ال تجد هذه الدعوة من يصغي إليها، وقد يتوّهمها صّناع املكائد فجوة 
يكيدون لنا من خاللها، ولكن واجب املسؤولية التاريخية يفرض علينا -وعىل كل حّر يعرف 
قدر تراثنا الثقايف- أن نقول كلمتنا مهم غلت التّكاليف. »هي كلمة حّق ورصخة يف واد، 

إن ذهبت اليوم مع الريح، فستذهب غداً باألوتاد«.
                                                                               * محافظ مستشار الرتاث 

                                                            وعضو النقابة األساسية ملحافظي الرتاث

النقل يف مهب »املطبّات« يف املنستري

أفاد األخ عمد طيبة الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي للشغل باملنستري ان الجهة تعيش هذه األيام عىل وقع اشكاليات 
عديدة ومتنوعة يسعى الطرف االجتمعي إىل متابعتها والعمل عىل حلحلة ما أمكن منها يف كنف الحوار وتفهم كل طرف لظروف 

اآلخر مم ال يعني التنازل عن حق العمل او التفريط فيه.
عرب  وذلك  وجّوا...  وبحرا  برا  تواجهه  التي  االشكاالت  عديد  إىل  بالنظر  االجتمعي  بالحراك  املشمولني  اول  النقل  قطاع  ولعّل 
هياكل املنظمة وطنيا وجهويا عىل غرار الهيئة االدارية القطاعية التي اقرت االرضاب العام وأوكلت تحديد موعده وآلياته اىل املكتب 

التنفيذي الوطني.
وتعود أسباب هذه االشكاليات إىل عوامل عّدة ومنها: 

حالة أسطول النقل العمومي بكافة مؤسسات القطاع العام ـ عدم تطبيق ما جاء يف محارض الجلسات التي انعقدت منذ فرتة 
طويلة عىل غرار الخطوط التونسية التي متت يف شأنها عديد املراسالت اىل مختلف الجهات ذات النظر من رئاسة الجمهورية اىل 

الحكومة اىل وزارة االرشاف واملصالح التابعة لهم جميعا.
 كم افاد األخ عمد ان هذه املسائل وغريها ستكون محور اجتمع الهيئة االدارية الجهوية لقطاع النقل يف االيام القليلة القادمة.

* إرضاب يف االفق
من جهة اخرى أفاد االخ عمد ان اجتمعا عاما ومهّم سيعقد باعوان واطارات السوق الحرة مبطار املنستري الدويل والذين توجهوا 
برسالة تنبيه بارضاب مضمونة الوصول اىل كل االطراف ذات العالقة جاء فيها ان اعوان واطارات السوق الحرّة ATU العاملون باملطار 
املذكور وبعد تدارسهم لوضعهم املهني يعلنون الدخول يف ارضاب عن العمل بيوم واحد املوافق لـ 15 نوفمرب الجاري وحمل الشارة 

الحمراء ابتداء من يوم االثنني املايض املوافق لـ 31 اكتوبر 2022 وكل ذلك يف صورة عدم تلبية املطالب التالية:
1 ـ احتساب منحة املعامالت الشهرية عىل غرار املطبّق يف باقي املطارات.

2 ـ مراجعة اتفاقية املؤسسة
3 ـ تطبيق القانون االسايس للسوق الحرة عىل مستشاري املبيعات التابعني للمركات العاملية

4 ـ فتح ملف التسميات وضبط معايري شفافة لها
5 ـ الصحة والسالمة املهنية

6  ـ تكوين صندوق اجتمعي )ودادية(
7 ـ سد الشغورات الناجمة عن احاالت التقاعد.

* التكوين مستمر
باالتحاد  الثقافية  النقايب واالنشطة  التكوين  يتواصل حراك  النقل  يف شأن آخر وبعيدا عن هموم 
الجهوي للشغل باملنستري بإرشاف االخ عيل الحريب عضو  املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي من خالل 

انجاز حلقات للتكوين النقايب لفائدة اعضاء النقابات االساسية للقطاعات الثالث )عام وخاص ووظيفة عمومية( بالتنسيق مع القسم 
باملركزية النقابية ومتحورت الحلقة الخامسة ليوم 31 أكتوبر حول ادوار وأنشطة النقابة كنواة للعمل النقايب يف مختلف مستوياته 
أما الحلقة السادسة واالخرية فتعلقت بعقلية الفريق والعمل داخل املجموعة صلب النقابة العملية املنضوية تحت لواء االتحاد 
العام التونيس للشغل... وتعترب هاتان الحلقتان تتويجا لسلسة حلقات )4( عىل امتداد الشهر املايض وتعلقت بتاريخ املنظمة وهيكلة 
االتحاد وتقنيات التواصل الناجح وتقنيات التفاوض ومن املنتظر ان تختتم االخت سهام بوستة االمينة العامة املساعدة املسؤولة عن 

قسم التكوين النقايب واالنشطة الثقافية هذه السلسلة نهاية هذا االسبوع.
* نقابيو املستقبل

عىل امتداد يوم االثنني املايض انعقدت جلسة عمل ارشفت عليها النقابة االساسية للتعليم الثانوي باملنستري بحضور االتحاد 
الجهوي يف شخص االخ عيل الحريب عضو املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي واالخ محسن بوغمورة الكاتب العام املساعد للنقابة 
االساسية للتعليم الثانوي وذلك الستكمل دراسة مطالب الرتشح للحصول عىل منحة أو قرض البناء رجال التعليم بالنسبة للسنة 

الجامعية 23/22 والذين اطلق عليهم االخ الشاذيل بن رمضان عضو النقابة سابقا بنقابيي املستقبل وغد االتحاد.
* حمدة الزبادي

* بقلم: حمد غضباين

األخ سمريالشفي يمثل االتحاد يف كوب 
27 بشرم الشيخ حول التغريات املناخية

ذكرت مصادر مطلعة لـ »الشعب« ان االختيار تّم عىل شخص األخ سمري 
الشفي االمني العام املساعد املسؤول عن املرأة والشباب العامل والجمعيات 
الخاصة   27 كوب  الدولية  الندوة  يف  االتحاد  ليمثل  الدستورية  واملؤسسات 
بالتغيريات املناخية التي ستنعقد برشم الشيخ بجمهورية مرص العربية بداية 
من يوم 17 نوفمرب 2022 ـ وحسب مصادرنا الخاصة فإّن األخ سمري الشفي 
التجمع  هذا  من  لالستفادة  املناخية  التغرّيات  يف  بخبريين  مرفوقا  سيكون 

العاملي الذي يهم مستقبل االنسانية يف عالقة باملناخ.
* رمزي الجّباري

* مشهد من ندوة التكوين النقايب واالنشطة الثقافية باالتحاد الجهوي للشغل باملنستري

*األخ عامد طيبة  
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* رمزي الجّباري
العوان  الخصوصية  النقابة  مؤمتر  فعاليات  دارت 
وزارة الدفاع الوطني يف ظروف هادئة جدا بإرشاف االخ 
عبد الله العيش االمني العام املساعد املكلف بالهجرة 
والتونسيني بالخارج ـ املؤمتر اختار له املنظمون شعارا 
املؤمتر يأيت يف ظروف  اّن  ـ نضال وعمل« مبا  »وحدة 
استثنائية مّر بها العاملون من املدنيني يف وزارة الدفاع 
الذي  املؤمتر  هذا  يف  مشاغلهم  عّددوا  الذين  الوطني 
انترص ملنتسبيه من خالل اعداد الئحة داخلية استأثرت 
ببالغ اهتامم املؤمترين الذين اكدوا رضورة ان تلتفت 
منظوريها  بني  تفرق  ال  ان  عىل  مطالبهم  إىل  الوزارة 
منهم  املدنيني  أن  خاصة  والعسكريني  املدنيني  من 
العلمية  مستوياتهم  اّن  كام  جليلة  بأعامل  يقومون 
محرتمة وذلك ميكن القول اّن املؤمتر االنتخايب جاء يف 
االخ  عليه  اكد  ما  وهو  العالقة  امللفات  العداد  وقته 
عبد الله العيش الذي قال ان املرحلة صعبة اجتامعيا 
االلتفاف  إىل مزيد  يدعو  ما  واقتصاديا وهو  وسياسيا 
حول هياكل االتحاد لخدمة الوطن وبالتايل تحقيق ما 
اليه الجميع لضامن العيش الكريم يف اشارة إىل  يرنو 
غياب عديد املواد االساسية املعيشية زيادة عىل ارتفاع 

أسعارها اذا توفرت.
* أهم املنجزات

قال االخ محمد الهويوي الكاتب العام املتخيل ان 
ما تحقق خالل الفرتة النيابية وما توصلنا اليه كان مثرة 
عمل جامعي بالتعاون مع كل االطراف النقابية بداية 
االخوة  وكل  الطبويب  الدين  نور  العام  االمني  االخ  من 
أعضاء املكتب التنفيذي لالتحاد العام التونيس للشغل 
األمينان  عمرية  ومنعم  األخوان حفيظ حفيظ  وخاصة 
بقسم  التوايل  عىل  كُلّفا  اللذان  املساعدان  العامان 
االمني  الساملي  الدين  صالح  واالخ  العمومية  الوظيفة 
واملؤسسات  املنشآت  بقسم  املكلف  املساعد  العام 

العمومية فشكرا لكل من أيّد وساعد وقّدم االضافة.
* الحق النقايب 

ألجل تكريس الحق النقايب داخل الوزارة واالدارات 
التابعة لها اكّد االخ محمد الهويوي ان النقابة وقفت إىل 
جانب كل النقابات االساسية التي طلبت منا التدخل 
أو تعرّضت لبعض االشكاليات وشجعناها عىل مامرسة 
حقها ومل نبخل يوما عىل أي نقايب تعرّض ملظلمة بل 
متكّنا من الدفاع عن عديد العامل ممن تعرضوا ملظامل 
يف  والتجاوزات  املظامل  هذه  طرحت  وقد  وتجاوزات 
بحضور  وذلك  املتعاقبني  الوزراء  مع  العمل  جلسات 
الوظيفة  العام املساعد املسؤول عن قسم  االخ االمني 
فأغلقت  الذكر  20 سيئ  املنشور  جاء  العمومية حتى 

جميع االبواب حتى يف أبسط االشكاليات.
* احداث منحة الخطر

بعيد  املفاوضات  يف  انطلقنا  محمد  األخ  وأضاف 
مع  جدا  عسرية  املفاوضات  وكانت  مبارشة  املؤمتر 
االدارية  للشؤون  العامة  االدارة  او  الوزارة  املسؤويل 
واملالية فبعد تغيري أي مسؤول نرجع اىل نقطة الصفر 
النقطة إال يف سنة 2019  انجاز هذه  نتمكن من  فلم 
شهر  خالل  شأنها  يف  حكومي  امر  إصدار  غاية  وإىل 
جوان 2020 بقيمة ترتاوح بني 210 و270 دينارا عىل 

ان ترصف عىل مدى ثالث سنوات وهو ما تم بالفعل.
التي  املؤسسات  اعوان  ان  إىل  االشارة  تجدر  كام 
غاية  اىل  عليها  تتحصل  مل  الدفاع  وزارة  بإرشاف  هي 
لآلمر  األصيل  النص  صياغة  إىل  راجع  وذلك  التاريخ 

الحكومي املذكور وعند التفطن إىل الخطإ بعد إمضائه 
يلغي  نص  صياغة  ومتت  الغرض  يف  مبطلب  تقدمنا 
بتعلة  الحكومة  رئاسة  تقبله  مل  لكن  ما سبق  ويعّوض 
انهم مؤسسات عمومية والبد من اصدار نص خاص بهم 
وبقي النص يرتاوح بني الوزارة واالدارة العامة للمنشآت 
فيفري  شهر  غاية  إىل   2020 ديسمرب  من  العمومية 
2022 ومتت املصادقة عليه من اإلدارة العامة وإحالته 
عىل مجلس الوزراء يف افريل 2022 وسحب من املجلس 

الوزاري وبقي يف رفوف رئاسة الحكومة.

* منحة العمل اللييل
تّم تحيينها باألمر الحكومي عدد 1118 لسنة 2019 

املؤرخ يف 03 سبتمرب 2019.
* األنظمة األساسية 

اعتذرت الوزارة عن االستجابة لهذا الطلب لصعوبة 
دمج 16 نظاما أساسيا ضمن نظام أسايس عام واحد. ويف 
هذا الصدد طالبت النقابة العامة بإصدار أمر حكومي 
الدفاع  بوزارة  املدنيني  األعوان  خصوصية  عىل  ينص 
يتّم  التي  بالزيادات  االنتفاع  ميّكنهم  وبالتايل  الوطني 

إسنادها إىل العسكريني ولو بنسبة مئاوية منها.
* منحة املسؤولية 

من  بّد  ال  إذ  محتشمة  بصفة  لكن  سحبها  تم 
مواصلة التدقيق يف الغرض السنادها لكل مستحقيها.

* التكوين والرسكلة
االفراد  ادارة  بإرشاف  فهو  التكوين  يخص  ما  يف 
االدارة  الن  مراجعته  من  البد  االجراء  وهذا  والتكوين 
املذكورة ترشف عىل العسكريني ال غري اما يف ما يتعلق 
بالعدد  ليس  لكن  املدنيني  ادراج  يتم  فانه  بالرسكلة 

الكايف وال بّد من اعادة النظر يف هذه النقطة.
* زي الشغل

تّم عقد عديد االجتامعات باالدارة العامة للشؤون 
الغرض  يف  لجنة  تخصيص  ووقع  واملالية  االدارية 
املسؤولني  تداول  أن  غري  األحيان  بعض  يف  وتقدمت 
عىل هذه االدارة وتلكؤ اإلدارة العامة للّباس والتموين 
وقف عائقا أمام تحسني زي الشغل وعىل منح االعوان 
وصوالت القتناء زي الشغل مبناسبة عيد الشغل العاملي 

وهو ما توّصلت اليه اللجنة يف احد اجتامعاتها.
* منحة التكاليف الخاصة بالصحة

تعّهدت الوزارة بحل اإلشكال مع رئاسة الحكومة 
لكن دون جدوى.

* لجان حفظ الصحة
ُوجدت لكن مل تنجز املطلوب منها وهذا يعود إىل 

عديد األسباب منها الذايت وكذلك املوضوعي.
* نقاش التفاصيل

بطرح  املؤمتر  لنواب  العيش  الله  عبد  االخ  سمح 
مشاغلهم بكل حرية لكْن مبسؤولية بعيدا عن التجريح 
جعلت  التوصية  هذه  ـ  أخطأ  من  يف  او  قرّص  من  يف 
ألجل  متابعتها  عىل  باالتفاق  تفاصيله  ينهي  املؤمتر 
مصلحة االعوان املدنيني الذين تحدثوا عن عدم حياد 
تتمكن  مل  التي  والنقائص  باملشاغل  عالقة  يف  االدارة 
ادارة وزارة الدفاع من تالفيها رغم انها سهلة التحقيق.

* مواجهة التحديات
الدفاع مؤمترها  الخصوصية ألعوان  النيابة  عقدت 
يف  وضاربة  عريقة  انها  يعني  وهذا  والعرشين  الثاين 
التاريخ باعتبارها تأسست خالل سنة 1947 وهي مليئة 
باملواعيد الناجحة كام ان من صميم مسؤوليتها هو أن 
التحديات  تواجه  وان  العراقة  هذه  مستوى  يف  تكون 
التي يواجهها االتحاد يف هذه املرحلة لتكون مع التاريخ 
وعن  عنه  ودافعوا  عليه  وحافظوا  أسالفنا  فعل  مثلام 
األمانة  إلينا  وصلت  حتى  وحريته  االتحاد  استقاللية 

بكل ثقلها.

التجديد لألخ حممد اهلويوي وال فوارق بني املدنيني والعسكريني..
مؤتمر النقابة الخصوصية ألعوان وزارة الدفاع الوطني

املكتب اجلـديـد
أفرزت أشغال مؤمتر نقابة أعوان وزارة الدفاع الوطني برئاسة األخ عبد الله العيش املكتب الجديد املكّون 

من اإلخوة:
محّمد الهيوي كاتبا عاما 

عبد اللطيف الفرجاين كاتبا عاما مساعدا 
كامل امليزاوي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن االنخراطات

بثينة الحمروين كاتبة عامة مسؤولة عن ااإلعالم واملرأة والشباب
ريم الرايس كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن الشؤون القانونية واملشاريع ااالجتامعية

عيىس الذّوادي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن التكوين النقايب واألنشطة الثقافية والعالقات الخارجية
محّمد الصويدي كاتبا عاما مساعدا مسؤوال عن الحامية االجتامعية والقطاع غري املنظّم 
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الرابطة... الحاضر واملستقبل...!
االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  تستعد 
لعقد مؤمترها الوطني بعد أيّام قليلة  يف خضم تجاذبات 
تعيشها البالد ليست الرابطة مبعزل عنها وهي التي تستند 
البالد يف مختلف محطاته  بتاريخ  مقرتن  نضايل  تاريخ  اىل 

املفصلية اذ كانت الرابطة فاعال فيها.
ومل تخف بيانات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
وقلقها  انشغالها  عن  قياداتها  ترصيحات  وكذلك  االنسان 
وتخوفها من االنزالق غري املتوقع مللف الحريات خاصة بعد 
تجاوزات  أي  الرسمية بحاميتها من  السلطات  تعهدت  أن 
االفواه  تكميم  سياسة  الرابطة  اعتربته  ما  ظل  يف  كانت 
والهرسلة التي طالت الجميع دون استثناء وهو ما رفضته 
الرابطة كام هو دأبها منذ ان انطلقت يف نشاطها امليداين 
واملجتمع  السياسيني  من  النشطاء  كل  ذاكرة  يف  املحفوظ 
حق  عن  مدافعا  الرابطة  وظلت  الطالبية  والحركة  املدين 
طالها  ماّم  بالرغم  مرجعياتهم  عند  التوقف  دون  الجميع 
من انتقادات يف فرتات مختلفة من كونها منحازة إىل طرف 
يلتقي يف مرجعيته مع أغلب اعضاءها وهو ما حرصت عىل 
تفنيده بعدم الرتدد يف تبني والدفاع عن كل من إلتجأ إليها 
وهذا ما بات يحتاج منها يف الفرتة القادمة إىل الكثري من 
الحقوق  قضايا  عن  الدفاع  شمولية  ثوابت  لرتسيخ  الجهد 
والحريات كام ان خصوصية الظرفية الحالية وما ستحمله 
قادم األيام من تطورات تفرض عىل من سيتحمل املسؤولية 
الخصوصية  عىل  الحفاظ  للرابطة  املديرة  الهيئة  صلب 
الريادة يف ذلك بكامل  التي تحوز  للرابطة وهي  النضالية 
املنطقة العربية واالفريقية وما لها من اشعاع دويل بفضل 
من  جعلت  داخلها  املسؤولية  عىل  تداولت  التي  االسامء 

صوتها مسموعا وعاليا مهام كان الطرف املقابل لها.
إن الخصوصية التي تحوزها الرابطة مقارنة بغريها من 
الجمعيات الشبيهة جعلتها مستهدفة من أطراف ال تنظر 
بإرتياح لتلك الخصوصية التي مل تحرص الحقوق والحريات 
او  الدفاع عن الطبقة املسيسة  يف صورة منطية معينة اي 
املعينة  وااليديولوجية  الفكرية  املرجعية  وذات  النخبة 
املدافعني  اول  من  تكون  أن  إىل  الرابطة  سعي  ان  ذلك 
عن املحتجني يدحض تلك االفكار واألقاويل فهي بوقوفها 
بالحق يف حياة  السلمية املطالبة  ومساندتها لالحتجاجات 
كرمية يتساوى فيها الجميع دون النظر اىل ما من شأنه ان 
يكون عنرص متيز سلبي بني املواطنني يؤكد ثبات منهجها يف 

معالجة مختلف امللفات.
غري  الهجرة  فاجعة  يف  حصل  مام  مواقفها  ان  كام 
شمولية  اثبت  جرجيس  معتمدية  شباب  وغرق  النظامية 
دون  الحياة  يف  الحق  وأساسها  االنسان  لحقوق  رؤيتها 
ويف  أفضل  حياة  اىل  يرنو  حيث  تنقله  حرية  تعيق  موانع 
أساليب  عن  بعيدا  طموحه  إىل  ترتقي  أنّها  يرى  ظروف 
املنع واملحارصة وتنفيذ أجندات إقليمية متارس التفرقة يف 
اكتساب الحقوق والحريات خاصة بالنسبة لشعوب جنوب 
املتوسط التي تعاين من اوضاع اقتصادية واجتامعية مرتدية 
تعمل  التي  الشاملية  الضفة  شعوب  مع  التفاوت  كرست 
عن  البحث  بدل  االمنية  املامرسات  فرض  عىل  حكوماتها 
الحلول الحقيقية وهي ممكنة لتجنب املآيس بعرض البحر 

املتوسط.
إن املنتظر من رابطة حقوق االنسان يف املرحلة القادمة 
املتغريات  حجم  يف  سيكون  الجديدة  هيئتها  انتخاب  بعد 
الحاصلة داخل املجتمع وأغلبيته من الشباب التواق لحياة 
أيّا  يتنازل عن حقوقه  أو  افضل مل يعد يقبل بأن يستكني 
وأولهم  استيعابه  الجميع  عىل  ما  وهذا  طبيعتها  كانت 
السلطة وهو ما يحتّم عليها التفاعل اإليجايب لحامية تلك 
الحقوق بالتنسيق مع املجتمع املدين ويف مقدمته الرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق االنسان.

المؤتمر الثامن للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
ا بالتلميح والتصريح

  238 نائبا يمثلون الهيئة املديرة والفروع 
* بقلم: صربي الرابحي

* مؤمترات
دوري  بشكل  مؤمتراتها  التأسيس  منذ  االنسان  حقوق  رابطة  عقدت 
ومنتظم رغم الصعوبات التي واجهتها يف أحيان عديدة أساسا يف عالقتها 
الذي   2005 السادس سنة  املؤمتر  القائم ونذكر هنا ما حصل يف  بالنظام 
املرفوعة ضدها من عدد  الشكوى  االنعقاد بقرار قضايئ بسبب  منع من 
املنتسبني إليها وهم املنتمو0ن إىل الحزب الحاكم حينها وتواصلت هذه 
الوضعية اىل حني قيام الثورة وانعقاد مؤمترها )الذي ظل مغلقا لسنوات( 

يف سبتمرب 2011.
* رؤساؤها

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان عدد  الرابطة  تداول عىل رئاسة 
من الشخصيات الوطنية البارزة ذات االشعاع الوطني والدويل:

ـ ما بني 1977 ـ 1989: سعد الدين الزمريل.
ـ 1989: املرحوم محمد الرشيف.

ـ ما بني 1989 ـ 1994: املنصف املرزوقي.
ـ ما بني 1994 ـ 2000: توفيق بودربالة.
ـ ما بني 2000 ـ 2011: مختار الطريفي.

ـ ما بني 2011ـ  2016: عبد الستار بن موىس.
ـ ما بني 2016 ـ 2022: جامل مسلم.

* جائزة نوبل للسالم
الرباعي  مع  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  حصلت 
عىل  وهم  للسالم  نوبل  جائزة  عىل   2015 سنة  الوطني  للحوار  الراعي 
التونيس للصناعة والتجارة  التونيس للشغل واالتحاد  العام  التوايل االتحاد 
والصناعات التقليدية والهيئة الوطنية للمحامني وذلك تقديرا ملساهمتهم 

الحاسمة يف بناء دميقراطية متعددة بعد الثورة.
* أهدافها

عن  الدفاع  اىل  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  تهدف 
وعدم  واملساواة  والعامة  والفردية  األساسية  والحريات  االنسان  حقوق 
عليها  املنصوص  والحريات  الحقوق  وهي  عليها  واملحافظة  التمييز 
بالدستور واالعالن العاملي لحقوق االنسان واملواثيق الدولية ذات الصلة 
وخاصة العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل 
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية وكذلك البيئية وجميع 
االتفاقيات املناهضة للتمييز واملامرسات املهينة واملساس بكرامة اإلنسان 
بها. وكذلك نرش ثقافة حقوق االنسان  امللحقة  والربوتوكوالت االختيارية 
إصدار  وخاصة  املتاحة  الوسائل  مبختلف  الصلة  ذات  القضايا  ومنارصة 
مع  املشرتك  والعمل  التدريبية  والندوات  االجتامعات  وتنظيم  البيانات 
املنظامت والهياكل املختصة عىل قاعدة نفس االهداف وتوجيه املراسالت 
للسلط العمومية ولكل من له عالقة بأنشطتها وعن طريق التقايض أمام 

املحاكم بدرجاتها ولها القيام بالحق الشخيص ولها حق تنظيم املظاهرات 
السلمية وفق القانون قصد التنديد بانتهاكات حقوق االنسان كام ميكنها 
واإلقليمية  الوطنية  املختصة  للهيئات  املُضاّدة  والتقارير  التقارير  تقديم 
لضحايا  واملعنوية  املادية  املساعدات  تقديم  يف  واملساهمة  والدولية، 

انتهاكات حقوق اإلنسان.
* مشاريع الرابطة

املشاريع  من  جملة  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  للرّابطة 
أهمها:

ـ مرشوع التعاون بني الرابطة واملعهد الدامناريك ملناهضة التعذيب
ـ مرشوع التعاون بني الرابطة ومكتب منظمة يونسيف بتونس

االفريقي  القرن  يف  االنسان  حقوق  عن  املدافعني  حامية  مرشوع  ـ 
وشامل افريقيا.

ـ مرشوع شباب مواطن فاعل
ـ مرشوع »وحدة« دعم املجتمع املدين التونيس للدفاع 
عن الحقوق املدنية والسياسية وتعزيز التامسك االجتامعي 
واالستقرار  السيايس  والتحول   19 كوفيد-  أزمة  ادارة  لدفع 

االقليمي يف البالد.
واملدافعون  »املدافعات  القانونية  املساعدة  مرشوع  ـ 

عن حقوق اإلنسان« النساء ضحايا العنف
ـ مرشوع »إمكان«

ـ مرشوع حامية حقوق املحتجزين القانون عدد 5
من  مجموعة  اإلنسان  عن حقوق  للدفاع  التونسية  الرابطة  أنجزت   

الدراسات.
ـ رؤية الرابطة يف مجال حقوق الطفل

ـ سند نظري حول حقوق الطفل
ـ الحق يف الفحص الطبي خالل االحتفاظ

والنقابية وأسباب  السياسية  الحياة  الشباب يف  ـ دراسة عن مشاركة 
العزوف

ـ االستفادة من الخربات مرشوع املواطنني الشباب الناشطني أكادميية 
املدافعني عن حقوق اإلنسان

ـ الفحص الطبي أثناء اإليقاف يف القانون عدد 5
* نواب املؤمتر 

ذكر جامل مسلم رئيس الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان لـ»الشعب« 
أن عدد املؤمترين سيكون يف حدود 238 نائبا ميثلون الهيئة املديرة واعضاء 
الفروع عدد 31 فرعا كام ان قبول الرتشحات لتحمل املسؤولية داخل الهيئة 
التي سينتخبها املؤمتر القادم ستتواصل اىل غاية يوم 8 نوفمرب الجاري ليتم 

يوم 9 نوفمرب تضمينها يف قامئة من قبل رئاسة املؤمتر.

* إعداد: لطفي املاكني

للدفاع عن حقوق االنسان وهو  التونسية  للرابطة  الثامن  املؤمتر  الجاري  أيام 11 و12 و13 نوفمرب  ينعقد 
القرار الذي تم إتخاذه من قبل املجلس الوطني املنعقد يف بداية شهر أكتوبر املايض ذلك بعد أن تم تقييم الوضع 
الداخيل وإمكانيات تجاوز الصعوبات التي حالت دون  انجاز املؤمتر العام يف اآلجال املعلن عنها سابقا وهنا نذكر 
بأن أغلب مؤمترات الرابطة عرفت نفس الصعوبات ومل تعقد بشكل دوري منتظر إال أن إرصار مناضليها وقناعاتها 
يف الدفاع عن الحقوق والحريات من خالل هياكل الرابطة مكنهم من تجاوز كل العراقيل وانجاز املؤمترات سواء 
مراحل  أهم  »الشعب«  تقدم  الوطني  الحدث  هذا  الهمية  واعتبارا  الوطنية  الهيئة  إىل  او  الفروع  إىل  بالنسبة 

التأسيس والفاعلني فيها وكذلك االهداف التي تعمل من أجلها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان.
تأسست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان يف 19 ماي 1976 وتحصلت عىل التأشرية القانونية يف 7 
ماي 1977 وهي املنظمة الحقوقية األوىل من نوعها عىل املستويني العريب واالفريقي لذلك كان لها اشعاع داخيل 

وإقليمي وعاملي كبريا وصوتا عاليا يف الدفاع عن الحقوق والحريات.

  يوم 8 نوفمرب غلق 
باب الرتشحات

        * محمد الرشقي                      *  عبد الستار موىس                        * مختار الطريفي                          * توفيق بودربالة
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* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
 17 محطة  لدخول  تستعد  جويلية   25 قطار  من  األخرية  القاطرة  بدأت 
ديسمرب 2022 تاريخ انتخاب نواب الربملان الجديد، ساعتها سيُحسم واقعيا يف 
بها  وعد  التي  الجديدة  الجمهورية  تأسيس  ليبدأ  السابقة  السياسية  املنظومة 
الرئيس الشعب التونيس والتي تقوم عىل »الشعب يريد«، متخذة لها العدالة 
أن  غري  السيايس٬  ملرشوعها  جوهرية  كرهانات  الفاسدين  ومحاسبة  والتنمية 
الشعبية ورصح  تحركاتها  لتكثيف  أنصارها  السابقة دعت  السياسية  املنظومة 
أبرز قادتها راشد الغنويش بأن الشارع سيكون هو طريقهم للعودة إىل الرشعية 
الخالص«  أن عرب عنه عدد من زعامء »جبهة  الذي سبق  املوقف نفسه  وهو 
كنجيب الشايب وجوهر بن مبارك، مشددين عىل مقاطعة االنتخابات واإلطاحة 
الشعبية بالنظام الحايل. كام أكدت أيضا بقية قوى املعارضة عىل انتهاك السلطة 
التظاهر  حق  من  املواطنني  بحرمان  اإلنسان  لحقوق  »االنقالبية«  السياسية 
ومبنعهم من االجتامع والتعبري الحر، متهمة إياها بتشديد قبضتها األمنية عىل 
قانوين.  إذن  املدّونني دون موجب يف غياب كل  إيقاف  املتظاهرين وتعمدها 
ذاك ما دعا إىل تدّخل »الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان« لتامرس 

دورها الرقايب والتعدييل حامية للحقوق املدنية والسياسية لألفراد.
فهل استطاعت الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان أن تحافظ عىل حياديتها 
الذي تقرتحه »الرابطة«  الثنايئ بني قوتني متنافرتني؟ وما  التجاذب  ضمن هذا 

للخروج من هذه األزمة؟
»الدفاع عن حقوق االنسان والحريات األساسية الفردية والعامة املنصوص 
االنسان  لحقوق  العاملي  وباالعالن  البالد  وقوانني  التونيس  بالدستور  عليها 

واملواثيق الدولية«
لقد تبنت الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان منذ تأسيسها يف سبعينات القرن 

املايض
1977« الدفاع عن الحقوق املدنية والسياسية لألفراد خارج كل متييز سيايس 

أو عرقي مدافعة عن حق مواطنته وحامية له 
الحاكمة  السياسية  السلطة  تجاوزات  كل  من 
إنها  والخاصة.  العامة  تجاه حرياته  وانتهاكاتها 
حقوقية  سلطة  ذات  حكومية  غري  جمعية 
رقابية وقيميّة مستقلة، حارضة من خالل دورها 
الدفاعي عن الحقوق الكونية للمواطنني كحق 
لحاميتهم  والتنقل  واالجتامع  والتظاهر  التعبري 
كانت  لذلك  السياسية،  السلطة  تعسف  من 
ومحاميها  بياناتها  عرب  موجودة  بعثها  منذ 
املحاكامت  كل  يف  اإلعالمية  وترصيحاتها 
اليمني  من  التونسيني  السياسيني  عن  مدافعة 
تتحرك  أن  الثورة  بعد  استطاعت  لقد  واليسار. 
بأكرث حرية مستفيدة من الوضع الجديد، ذلك 
االنتهاكات  عن  املدافعني  أول  من  كانت  أنها 
ومن  الثورة  جرحى  من  املواطنني  طالت  التي 
الشباب  ومن  بسليانة  الرش  أحداث  مترضري 

ضحايا العنف البولييس. هي منظمة تتحرك تحت مطرقة الشارع وتدافع عن 
املواطن ضد تجاوزات متأتية من عنف سلطة تتجاوز حدودها وتحرم األفراد 
عىل  مبنية  مواقفها  كل  فكانت  والكونية،  الدستورية  الرشعية  حقوقهم  من 
تقديرها ملدى توافق ترشيعات ومامرسات الحياة السياسية مع حقوق اإلنسان 
ومامرساتها.  وقوانينها  دستورها  ضمن  بصيانتها  الحاكمة  السلطة  وتعهدات 
لقد قامت  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بدورها التعدييل بعد 
25 جويلية 2021 وانتقدت العنف األمني املفرط املسلط عىل بعض الوقفات 
واالحتجاجات  السياسية  املظاهرات  من  عدد  وعىل  الشبابية،  االحتجاجية 
أنه  ورأت  دستور2022«  من  نقدية  نظر  وجهة  عن  عربت  أنها  كام  الشعبية، 
»يؤسس لدولة استبدادية« وال يتوافق مع امليثاق واملرجعيات الوطنية ودعت 

الرئيس إلطالق حوار وطني.

* الدعوة إىل الحوار
يالحظ الجميع استبعاد الرئيس قيس سعيد من لقاءاته داخل قرص قرطاج 
وجوَه السياسة واألحزاب السياسية التي حكمت طيلة العرشية املاضية، ذلك 
أنه ال يرى فيها غري قيادات فساد وإفساد استغلت التحرك الثوري الشعبي لـ 
17 ديسمرب 2010  - 14جانفي 2011 لتحوله إىل غنيمة. كام أنه عمل ضمن 

حكومته عىل جمع كل امللفات التي ميكن أن تدينهم جزائيا وذلك ملحاسبتهم 
للداخل  لكشفها  تجاوزاتهم  فضح  إىل  متجها  السيايس،  وجودهم  وإنهاء 
ولحلفائهم يف الخارج. غري أنه حافظ عىل عالقته السياسية بالرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق اإلنسان وببعض املنظامت الوطنية كاالتحاد العام التونيس 
ورغم  للمحامني.  الوطنية  والهيئة  والتجارة  للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل 
تنوع »الرّابطيني« السيايس ونقدهم لدستور 2022 ولالنتهاكات للحقوق الفردية 
والعامة التي ارتكبتها حكومة الرئيس يف حق بعض األفراد، فإنهم مل يتعرضوا 
ملضايقات جدية، ولعبوا دورهم كطرف فاعل يف الحياة السياسية الجديدة، ذلك 
أنهم يدافعون عن مسار حقوقي يحرتم املواطن وجدارته بحياة مدنية متطورة 

خالية من استعامل الدولة لوسائلها القمعية.
املنظامت  مع  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  تستطيع  فهل 
للصناعة  التونيس  واالتحاد  للشغل  التونيس  العام  كاالتحاد  الكربى  الوطنية 
والتجارة والهيئة الوطنية للمحامني أن تقود حوارا ينقذ البالد من تصادم ممكن 
بني السلطة السياسية واملعارضة؟ وهل سيستجيب الرئيس قيس سعيد لدعوتها 
إلطالق حوار وطني، ويتجه إىل توسيع االئتالف وذلك بتكوين جبهة سياسية 
حاكمة تبتعد عن »التكنوقراط« وتنفتح عىل كل املؤمنني بسيادة الشعب عىل 

سلطته وحقوقه ضمن دميقراطية ذات خيار دميقراطي اجتامعي؟

قبل مؤتمر الرابطة

بيـن مطرقـة السياسـي ومبدئيـة مطالبـها

لطفي املاكني
البالد يف عالقة باالحتجاجات  التي عرفتها  بينت االحداث االخرية 
أو موجات الهجرة غري النظامية هشاشة اوضاع رشيحة واسعة من 
يف  يجعلهم  مام  عرضية  مهن  يف  يشتغلون  من  وتحديدا  التونسيني 
نفسياتهم  عىل  ينعكس  واجتامعي  اقتصادي  استقرار  عدم  حالة 
يرتدد  ما  إىل  نشري  أن  يكفي  إذ  واالجتامعي  الصحي  االمان  لغياب 
عن امللف الصحي لشقيقة الطفلة التي وصلت إىل جزيرة المبادوزا 

وأثارت موجة من ردود االفعال التي مل تهدأ إىل حد اآلن.
السلبية لغياب  االنعكاسات  الباحث مالك قطاطة يف  وقد تعمق 
الطابع  ان  إىل  اعدها  التي  الدراسة  يف  توصل  الصحي حني  التأمني 
الفضاء  من  مبارشة  صاحبه  يقيص  الهش(  )أي  للعمل  الالنظامي 
للصحة  الرسمي  الفضاء  وكذلك  الرسمي  الصحي  ـ  االقتصادي 

والسالمة املهنية املتمثل يف طب الشغل.
ويستند الباحث يف تحليله اىل كون البنك الدويل سجل مساهمة 
الخام يف  املحيل  الناتج  تقارب 30٪ من  بنسبة  الالنظامي  االقتصاد 
تونس ورغم اهمية هذه املساهمة فإن العملة الالنظامّيني باعتبارهم 
فاعال خفيا يف منظومة الرثوة فإن اغلبيتهم الساحقة فاقدون لحق 
النفاذ اىل التغطية الصحية مثلام رصح بذلك 90٪ من املستجوبني 
يف عينة البحث وبالتايل فإن التأمني عىل املرض رغم انه يهدف يف 
ال  فانه  الصحة  يف  االجتامعية  العدالة  من  نوع  تحقيق  اىل  مبادئه 
التأمني  يشمل من ال تراه املنظومة حتى وان كان يخدمها وغياب 
مبارشة عىل  تقع  للمستجوبني  الصحية  النفقات  يجعل  املرض  عىل 
كاهلهم وهو ما يعرضهم اىل زيادة يف حجم املدفوع من املدخول مبا 
له انعكاس سلبي عىل القدرة الرشائية العامة للفرد يف غياب امكانية 

اسرتجاع املصاريف العالجية ولو جزئيا.
* فوارق طبقية

هيكلة  داخل  الطبقية  الفوارق  كون  تحليله  قطاطة  مالك  يواصل 
رأس املال الالنظامي ترمي بظاللها ايضا عىل قدرة املستجوبني عىل 

الفرد  الكارثية وهي نفقات يجد  الصحية  النفقات  الصمود يف وجه 
نفسه مجربا عىل تكبدها مبناسبة وقوع احداث صحية خطرة وتفادي 
مخاطر التفقري الناجم عن زيادة النفقات الصحية ذلك ان املستجوبني 
عىل  وقدرتهم  اعرافها  أو  السوداء  السوق  مزودي  كبار  من  ليسوا 

مراكمة الرثوة تبقى محدودة.
كام ان غياب التغطية االجتامعية لنسبة كبرية املستجوبني يضاعف 
من هذه املخاطر يف صورة تقدمهم يف العمر اىل ما بعد السن النظرية 
للتقاعد وذلك النعدام جراية التقاعد خاصة أن الكثري منهم وحسب 
املقابالت املوثقة معهم يرصحون بأنهم العائلون الوحيدون لعائالتهم 
ويف املحصلة فإن الهشاشة االقتصادية والهشاشة االجتامعة تطبقان 
الوعي  ضعف  يؤدي  إذ  للمستجوبني  الصحي  الوضع  عىل  بفكيهام 
بالحاجيات الصحية من جهة وضعف وعدم استقرار الدخل من جهة 
اخرى إىل زيادة مخاطر االصابة باالمراض وهو ما ميكن أن ينتج عن 
ظهور حلقة مفرغة من االنفاق الفردي املتزايد عىل الرعاية الصحية 

الذي يعود بدوره سلبا عىل مستوى الدخل الفردي.

* غياب الربامج
وتوقف الباحث يف دراسته عند برامج التغطية الصحية التي تسعى 
وقد  النظاميني  غري  الَعَملة  عىل  سحبها  إىل  العاملية  الصحة  منظمة 
الهدف يف أفق 2030 إال ان  بالعمل عىل بلوغ ذلك  التزمت تونس 
توفر فرص النفاذ اىل منظومة التأمني عىل املرض لهذه الفئة ال يعني 
بالرضورة انها سوف تنخرط فيها ذلك ان قلة الثقة يف االدارة والسلط 
العمومية تجعل النفور من التعامل مع كل ما ميثل املنظومة الرسمية 
سمة مميزة لنظرة العامل الالنظامي لها وهو ما تبيّنه نتائج البحث 
املنجز إذ رصح 92٪ من املستجوبني بانعدام الثقة يف الدولة و٪85 
بانعدام الثقة يف املؤسسات الصحية العمومية للعالج ضد كوفيد 19 
كام يأيت »عدم التمتع بالضامن االجتامعي« يف املرتبة الثامنة واالخرية 
يف ترتيب »النصابة« املستجوبني ملشاكل مهنتهم ويف دراسة لالتحاد 

العام التونيس للشغل حول العمل الالنظامي يف تونس شملت عينة 
التوصل خاللها اىل حجم  تّم  من 1128 عامال من قطاعات مختلفة 
الفرق بني مستوى الدخل الذي يحققه العامل الالنظامي من السوق 
لو  املقابل  يف  عليه  سيحصل  كان  الذي  النظري  واملدخول  السوداء 
من  بنوع  العامل يحس  يجعل  املؤهالت  بنفس  نظاميا  مارس عمال 
االمان  قيمة منظومة  ادراكه  قد يحجب عن  اآلين  النسبي«  »األمان 
االقناع  عىل  ويحمله  النظاميون  العملة  بها  يتمتع  الذي  االجتامعي 

بامكانية العيش يف غنى عنه.

* غياب التغطية الصحية
بعديد  »النصاب«  مهنة  ارتباط  ان  قطاطة  مالك  الباحث  أكد 
املخاطر التي ميكن ان تؤدي إىل أمراٍض مزمنة او اىل حوادث صحية 
خطرة فإن الصبغة الالنظامية للعمل تقيص عن صاحبه وبشكل نهايئ 
إمكانية االنتفاع بعديد الحقوق التي تضمن له امانا صحيا واجتامعيا 
عىل املدى املتوسط ومثله الطويل والتي ال ميكن النفاذ اليها اال عرب 
املبكر  التقاعد  يف  الحق  ذلك  من  الشغل  لطب  املختصة  العيادات 
السباب صحية وحق االنتفاع بإعادة تكييف العمل بسبب صعوبات 
العمل  العجز عن  العجز يف صورة  االنتفاع مبنحة  والحق يف  صحية 
الشغل  حوادث  عن  التعويض  يف  الحق  اىل  إضافة  صحية  السباب 
واألمراض والحوادث املهنية وركز الباحث عىل فرضية مهّمة )بعد ان 
عدد تجارب عديد الدول يف البحث عن حلول لوضعية هذا الصنف 
واجتامعي  صحي  تأمني  صيغة  توفرت  لو  حتى  كونه  العملة(  من 
الصحية يف إطار متشٍّ فردي  الرعاية  البحث عن   لهؤالء فان سلوك 
واع ال ميكن ان يتحقق يف غياب إدراك كاف إىل الحاجيات الصحية 
عدة  عوامل  تقريره  يف  تساهم  ما  وهو  عليها  الحصول  يف  والرغبة 
مرتبطة يف جزء منها بظروف التشغيل تتمثل يف الحرمان االقتصادي 
وادراك العامل لهشاشة عمله وظرفيته وعدم امتالكه ألسباب التمكني 

وافتقاره إىل أبسط حقوقه.

دراسة الحتاد الشغل كشفت أمهية األمان االجتامعي الباحث مالك قطاطة

من سيخلف جمال مسلم 
بعد تشبّثه بعدم التجديد؟

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
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القادمة  املرحلة  يف  ومناضليها  الرابطة  تنتظر  عديدة  وتحديات  رهانات 
مسلم  وضحه جامل  ما  وهذا  البالد  بها  متّر  التي  الظرفية  ظّل خصوصية  يف 
خّص  الذي  الحديث  يف  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  الرابطة  رئيس 
به »الشعب« كام توقف عند أولوياتها واملطلوب منها لتفعيل آليات تحركها 
امليداين وتدخلها الحيني اضافة اىل رضورة تسهيل مهامها من قبل السلطات 
الرسمية خاصة أن حجم امللفات املطروحة للمتابعة كبري وال يحتمل االنتظار.

* ما هو تقييمكم ألداء الرابطة يف الفرتة املاضية؟
ـ اتسمت الفرتة املمتدة ما بني 2016 ـ 2022 أي ما بني مؤمتريْن بالنسبة 
إىل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان بعدة محطات وهي مقّسمة 
إىل جزئني االول من 2016 إىل حد 25 جويلية 2021 والجزء الثاين ما بعد ذلك 

التاريخ.
وحرصت الرابطة يف كل تلك املراحل عىل الدفاع عن الحقوق يف مفهومها 
الشامل أي االقتصادية واالجتامعية واملدنية والبيئية بعد أن الحظنا انتهاكا لها 
إضافة اىل حقوق الطفل واالقليات كام ان الرابطة عملت عىل أن تكون قوة 
اقرتاح بتقديم عديد املشاريع لدعم ونرش ثقافة حقوق اإلنسان بالتنسيق مع 

رشكائنا ويف مقدمتهم االتحاد العام التونيس للشغل.
* كيف تعاطيتم من امللفات املطروحة يف ظل خصوصية الظرفية الحالية؟

املطروحة  بامللفات  املعنية  السلط  مع  التواصل  عىل  الرابطة  حرصت  ـ 
عليها من خالل التقارير التي تعدها حول االنتهاكات الحاصلة لحقوق االنسان 
الرشاكات  إىل  أشري  وهنا  الداخلية  ووزارة  الجمهورية  رئاسة  إىل  ترسل  والتي 
مع عديد الوزارات لنرش ثقافة حقوق االنسان وأذكر يف هذا اإلطار الداخلية 
تعاطيها  يف  حقوقية  مقاربة  اعتامد  عىل  بالتأكيد  والشباب  والرتبية  والعدل 
اليومي مع املواطنني وامللفات املطروحة عليها انطالقا من مبدإ كل الحقوق 
تكون  التي  أو  الهشة  للفئات  والسند  الدعم  تقديم  وخاصة  الناس  لكل 
مستهدفة من بعض القوانني مثل القانون عدد 5 وما تسبب فيه من مامرسات 
مهينة للحرمة الجسدية خاصة يف الفرتة ما بني نهاية 2019 و2020 اضافة إىل 
الرابطة تلقت  الخروقات والتجاوزات مام دعانا اىل تكوين خلية ازمة صلب 
العدلية  االنابات  عىل  اصحابها  ومساعدة  متابعتها  متت  الشكايات  عرشات 

. لعديد الُقصرَّ وغري الُقصرَّ
كام انخرطت الرابطة يف النضال من أجل تحقيق املساواة بني املرأة والرجل 
الوقت نفسه  النساء يف مجتمع ذكوري ويف  العنف املسلط عىل  وكذلك ضّد 

التدخل لدى  العمل عىل تفعيل اآلليات لحاميتهّن من كل أنواع العنف مع 
املنّددة  البيانات  انتهاكات وإصدار  ما يحصل من  املسؤولة ضّد كل  الجهات 
بها مع التأكيد أننا حرصنا عىل االنتصار إىل كل الحقوق لجميع الناس جعلنا 
ننبه إىل أن استمرار االنتهاكات والتجاوزات نتج عنه انعدام الثقة يف مؤسسات 
الدولة وهو ما ترتّب عنه احتجاجات يف عديد األحياء والجهات وخاصة اآلالف 
من الذين ركبوا مراكب الهجرة غري النظامية بحثا عن حلم يف الضفة الشاملية 

للمتوسط.
* هناك من يأخذ الرابطة عىل عدم استقرار مقوفها من 25 جويلية فام 

هو تفسريكم لذلك؟
ـ ما يجب التذكري به أننا ساندنا 25 جويلية من منطلق القطع مع عرشية 
الفشل وقد اشرتطنا عدم املساس باملكتسبات الحقوقية والحريات وقد حصلنا 
إال  البداية  يف  متت  التي  اللقاءات  يف  الرئاسة  من  ذلك  يف  رصيح  وعد  عىل 
أن ما حصل يف الفرتة األخرية من تجاوزات ومنع لعديد األنشطة والتحركات 
االحتجاجية للمجتمع املدين والشباب باألحياء الشعبية والجهات الداخلية يعدُّ 

وأعتقد  املكتسبات  بتلك  املساس  بعدم  الوعود  عن  تراجعا 
تلك  من  سيزيد  السلطة  من  املعتمدة  االسلوب  هذا  أن 
تعد  مل  التي  واملزرية  املرتدية  األوضاع  نتيجة  االحتجاجات 
املعيشة  غالء  عن  للمحتجني  االيقافات  استمرار  مع  تُطاق 
وعدم إيجاد حلول فعلية للبطالة والتهميش لفئة واسعة من 

الشعب التونيس.
* إىل ما يعود حسب رأيكم هذا االحتقان االجتامعي 

ورد فعل السلطة عىل االحتجاجات؟
ألن  الشعب  مع  التواصل  كيفية  يف  إشكالية  هناك  ـ 
وال  االقتصادية  الحلول  عنه  تغيب  الدولة  رئيس  خطاب 
يقدم أمال يجعلنا نتفاءل باملستقب وهذا ما فاقم االحتقان 
له  حّدا  سيضع  جويلية   25 أن  نعتقد  كنا  الذي  االجتامعي 
حكم  تجربة  جراء  واستفحلت  األزمات  تراكمت  أن  بعد 
التاريخ  النهضة ومن تحالف معها إذ كان االعتقاد أن ذلك 
سيخرجنا من عنق الزجاجة وينطلق يف عالج االوضاع الصعبة 
واالنتهاكات خاصة نهب األموال الذي أدخل البالد يف دوامة 
التداين إال أننا ما زلنا ننتظر طرح امللفات الحقيقية بالنسبة 
إىل الشعب التونيس لكن ما حصل هو تفاقم صعوبات تأمني 

أساسيات الحياة اليومية للمواطنني.
الحاصلة يف حّق  التجاوزات  التغايض عن  كام ال ميكن 
الخصوصيات  عىل  بالتعدي  وذلك  األوضاع  هذه  انتقد  من 
الرابطة  رئيس  تجاه  حصل  ما  وهذا  األفراد  حياة  وانتهاك 
التحرك إليقاف  الرابطة ونحن نستغرب عدم  ونائب رئيس 
هذه املامرسات املشينة يف حني أن هناك رسعة قياسية لكل 

من يقوم بتدوينة للتعبري عن موقف رافض ملا يجري من مامرسات أو قرارات 
غري مستساغة وهو ما شجع هؤالء املتجاوزين للّنواميس املجتمعية وللقانون 

للتاّمدي يف مامرستهم تلك.
* هل تعتقد يف إمكانية نجاعة املسار االنتخايب والربملان الذي سيفرزه؟

الشغل  اتحاد  مع  وبالتنسيق  الرابطة سعت  أن  إليه  االشارة  تجدر  ما  ـ 
املتصلة  أساسا  الحريات  عىل  خطورة  من  ميثله  ملا   54 املرسوم  سحب  إىل 
بالتعبري وإبداء الرأي كام قدمنا جملة مآخذنا عىل املرسوم عدد 55 والنقاش 
الوراء ألنه  العام ألن ذلك املرسوم سيعيدنا إىل  متواصل مع املهتمني بالشأن 
أقىص النساء والشباب واصحاب الحاجيات الخصوصية من املشاركة يف املسار 
االنتخايب مقابل فسح املجال للمتنفذين من أصحاب املال والوجاهة وبالتايل 
وطني  ملرشوع  وجود  وال  برنامج  بال  برملانا  ستفرز  القادمة  االنتخابات  فإن 
يف  ضيقة  اهتامماتهم  ألن  نوابه  قبل  من  املستقبل  يف  اقرتاحه  سيتّم  ما  يف 
مفهومها الجغرايف واملجتمعي ألن اإلقصاء املمنهج للنساء يؤكد ذلك باعتبار أن 
أوضاعهن الهّشة ال متكنهّن من املنافسة والتموقع يف املشهد السيايس واألمر 
نفسه بالنسبة إىل الشباب الذي كان فاعال يف مختلف املحطات السياسية التي 

عرفتها البالد.
* ما هي رهانات املؤمتر الوطني للرابطة؟

ـ املؤمتر الوطني للرابطة سيكون مناسبة ملناضليها لتأكيد متسكهم بثوابتها 
وأهدافها وبالتايل سيتم وضع برنامج املرحلة القادمة اي سنوات 2023 ـ 2024 
ـ 2025 وهذا ما ستنجزه الهيئة املنتخبة إذ ينتظر تعزيز مكانة النساء داخلها 
من  أكرث  النضايل عىل  دورها  يعكس  موقع  إىل  املرأة  تصل  إىل  نطمح  ونحن 
ا الرابطة مثل ما هو حاصل يف منظامت  صعيد وأعني هنا أن ترتأس يف يوم مرَّ
رابطية  أجيال  تكوين  عىل  الحرص  ظّل  يف  مستبعد  غري  وهذا  أخرى  وطنية 

متشبعة شمولية حقوق اإلنسان والدفاع عنها دون هوادة أو ترّدد وتراجع.
الرابطة آلليات  تطوير  إىل رضورة  والتحاليل  القراءات  عديد  تذهب   *
عملية  ترى  فكيف  واإلشكاليات  للملفات  ومعالجتها  امليدانية  تحركاتها 

التطوير املطلوبة؟
ـ املطلوب مستقبال لتطوير أداء الرابطة هو ما انطلقنا فيه خالل املدة 
الحالية هو املتصل بالتصف اإلداري واملايل ألن الحاصل هو العمل بنفس عدد 
املوظفني رغم حجم العمل الضخم وبالتايل ال بّد من تنظيم هذا الجانب ونحن 
حريصون عىل صياغة كتاب قبل املؤمتر يتضّمن آلليات الواجب اعتامدها يف 

الجانب اإلداري واملايل ألهّميتهام لتطوير دور الرابطة.

كذلك الحرص عىل دورية التقارير حول الحقوق والحريات ألننا نتدخل 
كرابطة يف كّل ما يصلنا من إشعارات عن التجاوزات واالنتهاكات ونتابعها مع 
الجهات املعنية إال أن املرحلة املوالية لها تستدعي توفر العنص البرشي لتوثيق 

آالف الشكايات وذلك بتدعيم عدد املوظفني الحاليني إلنجاز تلك املهام.
الرشاكات  بتعزيز  املتصل  وهو  العمل  من  مزيد  يتطلب  آخر  جانب 
وأولها مع االتحاد العام التونيس للشغل وهنا أريد أن أعرب عن شكري لالتحاد 
لوقوفه مع الرابطة يف كل املراحل خاصة الصعبة منها مع تأكيدنا الحرص عىل 
والنساء  الصحافيني  نقابة  مثل  الرشكاء  بقية  إىل  إضافة  معا  النضال  مواصلة 
الجمعيات  االقتصادية واالجتامعية وعرشات  الحقوق  الدميقراطيات ومنتدى 
لوضع األُطر الناجعة للتدخل يف ما يُطرح من ملّفات مع تعزيز العالقات عىل 

مستويات إقليمية ودولية لتكون مواقفنا صلبة ومتناسقة.
* وماذا تنتظرون من السلطة لتفعيل آليات التنسيق وتذليل الصعوبات 

التي تعرتض الرابطة للقيام بدورها يف رصد ومتابعة اإلخالالت؟
استمرار  املدين ألن  املجتمع  عليها دعم منظامت  السلطة  إىل  بالنسبة  ـ 
القيام بدورها يحتاج إىل السند املادي وهذا ما يغيب مثال عن الرابطة وأعني 
امليدانية  الرشاكات  إنجاز  إىل  إضافة  العمومي  التمويل  من  متكينها  رضوة 
وتدعيمها وذلك بتمكيننا من تطوير عملية الرصد ألن اشرتاط اإلعالم املسبق 
يف بعض األوضاع ال يساعد عىل تحقيق املطلوب ألهمية الوقت يف الوقوف 
ألن  إشعارات  بشأنها  تصلنا  التي  والتجاوزات  االنتهاكات  وقائع  حقيقة  عىل 
يسعى  كام  تجزئتها  ميكن  ال  التي  الحقوقية  املنظومة  يف  مهّم  الرابطة  دور 
يشارك  إجراء حوار وطني  بأهمية  متشبّثة  الرابطة  أن  كام  ذلك.  إىل  البعض 
لجنة  املشاركة يف  عند  نيتها  أنها عربت سابقا عن حسن  الجميع خاصة  فيه 
صياغة الدستور٬ لكن لألسف مل يقع األخذ مبا قدم من مقرتحات وهذا ما كان 
تلك  تجاهل  املرتتبة عن  التداعيات  إىل  أرشنا  الالحقة حيث  مواقفنا  سببا يف 
والحريات  الحقوق  لعديد  مغيبة   2022 دستور  صياغة  جاءت  اذ  املقرتحات 
مع تسجيل تراجعات بخصوص مدنية الدولة والحقوق الكونية وإثارة مسائل 
قد تفتح الباب الحقا لتوظيفها لغرض توجه معني كام كان مع الفصل 5 من 
هذا الدستور والذي يُخىش أن يستغله الربملان القادم لغايات وحسابات بعض 
األطراف بتعلة املقاصد وما تفتحه من »اجتهادات« تزيد من الخالفات التي ال 
طائل منها وهذا ما عربنا عنه مبارشة بعد أن تّم تغييب كل ما له عالقة مبفهوم 
استثناء وتحت أي  العامة والخاصة دون  الحقوق والحريات  شمولية وكونية 

مسّمى كان.

جمال مسلم الرئيس الحالي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

  نعتز بمواقف اتحاد الشغل الداعمة للرابطة ونتشبث بتنسيقنا للعمل املشرتك
* حوار لطفي املاكني

  استغربنا عدم تضمني الدستور 
عديد الحقوق والحريات واالنتخابات 

ستفرز برملانا بال برنامج

  قلقون من القمع المسلط على التحركات االحتجاجية وتواصل المداهمات واإليقافات

 هذه األولويات املطروحة على الهيئة
 التي سينتخبها املؤتمر القادم

حوار كشف الحساب
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و  طبيعة  عن  االنسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  عن  مواطن  اي  سألت  لو   ...  
ام صنيعة« وهذا  يعرف هي »خليقة  يعرفها ويجهل دورها وال  انه ال  لقال  دورها 
هو الخطر الحقيقي يف املجتمع حني يقع متييع دور منظمة وطنية ضاربة يف عمق 
النظام  وهو  عيل  بن  نظام  ديكتاتورية  ظلم  بنريان  اكتووا  من  وجدان  ويف  التاريخ 
كان  بنارها حني  اكتويت  كنت  وقد  الالنسانية  املامرسات  مستوى  منا عىل  القريب 
الزيادي( ملّا كان  الزيادي )شقيق نوفل  صديقا يل االستاذ املحامي املتقاعد الحبيب 
عضوا فاعال يف مكتبها التنفيذي واتذكر اّن يس الحبيب أطال الله يف انفاسه كان محل 
مراقبة لصيقة من أعوان االمن السيايس واتذكر كذلك ان يس الحبيب مل يكن يوليهم 
الكثري من االهتاممات حني يقول انهم اصبحوا جزءا من حياته! وهذا يعني ان الرابطة 
وأعضاَءها كانوا محل متابعة امنية يف ذهابهم ومجيئهم ويف جلوسهم مع العامة ويف 
األماكن العامة اما اجتامعهم الدوري فكان يجري تحت حراسة مشددة من كل فرق 
االرشاد إىل درجة ان ساحة برشلونة يف الكثري من االيام كانت مطوقة ـ هذا االهتامم 
املتزايد بالرابطة  زمن بن عيل واجهزته االمنية جعل الرابطة محل اهتامم كل الطبقات 

االجتامعية يف عالقة باملواقف التي تتخذ يف شأن ما يحصل من تجاوزات .
بعد الثورة حصلت الرابطة عىل جائزة نوبل مبا انها كانت ضمن الرباعي الراعي 
تعدد  اهمها  لعل  األسباب  لعديد  الرابطة  دور  الجميع  تناىس  ذلك  بعد  ثّم  للحوار 
املنظامت والجمعيات املهتمة بحقوق االنسان ورغم ذلك فإّن خفوت بريق الرابطة 
مل يلغ دورها يف حياة التونسيني ـ اما التحدي االكرب الذي ينتظر من مكتبها التنفيذي 
الجديد بعد تأكد انسحاب رئيسها جامل مسلم هو ان تكون يف قلوب كل التونسيني 

تدافع عن الحق وتدفع إىل عدم تكرر التجاوزات مهام كان مأتاها.

»باتواال« رواية زنجية حقيقية

للروائي السوداني روني ماران 
عن دار الكتب الوطنية وبالتعاون مع دار نقوش عربية صدر من األدب الروايئ املرتجم رواية بعنوان: »باتواال« 
ملؤلفها الروايئ روين ماران يف ترجمة ألحمد الدرعي وتحقيق عبد الوهاب الدخيل عىل امتداد 144 صفحة من الحجم 

املتوسط.
»باتواال« رواية تصف بغاية التدقيق حياة السودان واالستعامر الفرنيس عندهم وقد احرزت عىل جائزة الغونكور 

عام 1921.
والرواية مخطوط تربعت به ارسة الفقيد أحمد الدرعي اىل دار الكتب الوطنية يف آخر سنة 2020 حتى صدرت 
الوهاب  عبد  وتحقيق  الدرعي  أحمد  التونيس  لألديب  ترجمة  النور وهي  لرتى  عنها  الغبار  نفض  وتّم  الرواية  هذه 
2017 يف مجلدين  الحكمة« سنة  والفنون »بيت  للعلوم واآلداب  التونيس  املجمع  اصدر  الدرعي  الدخيل وللمرتجم 

ضخمني ويف جزئني اآلثار واالعامل الكاملة االبداعية والفكرية.
وجاء يف تصدير مديرة دار الكتب الوطنية رجاء بن سالمة وما سعت اليه للتعريف مبضمون »الرواية ومبؤلفها« 
تذكر صدفًا عجيبة اوصلتنا اىل هذا الكتاب الذي بني أيديكم رجل من املارتينك اسمه روين ماران )1887 ـ 1960( كان 
موظفا صغريا غري منضبط باالدارة االستعامرية الفرنسية عمل بافريقيا وكتب رواية تصف قسوة »البيض« عىل البرش 
والحيوانات وقسوة الحياة عىل »باتواال« زعيم القبيلة الذي هرم ودارت عليه الدوائر وتسخر مبرارة من اإلرث العنرصي 
الذي يعود اىل مونتسكيو نفسه اذ الحق بجانب مونتسكيو الذي يكتب 
يف صحيفة حيث الفكاهة االكرث بردا )إنهم سود من الساق إىل الرأس 

ولهم أنوف فطس إذ يستحيل أن يرأف بهم االنسان(.
هذه الرواية رغم نقدها الالّذع ملظاهر الظلم والجربوت يف االستعامر 
الفرنيس يف مقدمتها وعىل لسان بطلها »باتواال« ورغم ان مؤلفها »زنجي« 

ووصفها يف عنوانها الفرعي بأنها »رواية زنجية حقيقية«.
ومام اىت يف مقدمة املحقق يف وصف عمله من هذا املخطوط يقول: 
دار  إىل  مخطوطاته  بإهداء  الدرعي  أحمد  املرحوم  أرسة  تفضلت  لقد 
يف  املرتجم  بخّط  »باتواال«  مخطوط  ضمنها  من  وكان  الوطنية  الكتب 
شكل أوراق مرقمة ثلثها تقريبا ال يبعد ان يكون مسودة اشتغل عليها 
الدرعي وخلف أثناءها بعض الفضاءات التي كان ينوي ترجمتها الحقا 
وكان يعمد أحيانا إىل تركها بيضاء وأحيانا يضع اللفظة الفرنسية املراد 
ترجمتها اىل حني امتام البحث والتحري يف دقة تأديتها ملا يريده وهذا 
ما استوجب سد تلك الفراغات وهي لحسن الحظ ليست كثرية فقمنا 
باقرتاح ما رأينا أنه يفي باملعاين التي قصدها املرتجم ووضعنا ما أقحمناه 

بني عالمتْي حرص.
ثابتة وقد  باتواال  كام يؤكد ان قيمة الرتجمة وبالتايل اهمية رواية 
خصص لها املؤلف االصيل صفحات تبني بجالء مقاصده العلمية والسياسية 
وااليديولوجية من وراء الكتاب فهو بدرجة ضمن النصوص املدافعة واملناضلة من أجل حقوق السود الذين كانوا عند 

تأليف الرواية يف عرشينات القرن املايض يرزحون تحت نري االستعامر الفرنيس.
»باتواال« رواية واقعية مثرية يف أحداثها وهي جديرة بالقراءة واملطالعة.

وروين ماران )1887 ـ 1960( كاتب فرنيس ولد باملارتينيك يصفه املعجم املوسوعي »الروس« بأنه روايئ افريقيا 
السوداء له اىل جانب »باتواال« مؤلفات خصصها لحيوانات افريقية مثل »دجوما كلب الغاب« )1927( ومباال 

الفيل )1944(.
* العريب الزوايب

من ثقب اإلبرة  المحامي بسام الطريفي  
* يكتبه رمزي الجّباري

الرهانات والتحديات!

ما قبل الجلسة العامة

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 
2023/04

يعتزم مدير املستشفى الجهوي بالكاف االعالن عن طلب عروض وطني يتعلق باقتناء 

»الكواشف ومكمالت قسم املخرب« وفقا ملقتضيات كراس الرشوط الفنية واالدارية الخاصة 

وذلك طيلة سنة 2023.

فعىل الراغبني يف املشاركة سحب كراس الرشوط مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 

www.tuneps.tn الخط

ترسل العروض الفنية واملالية يف اجل اقصاه يوم 30 نوفمرب 2022 عىل حدود الساعة 

10و30دق وجوبا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط tuneps مفصلة بكراس الرشوط 

موضوع طلب العروض وطبقا لدليل اإلجراءات 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 

لطلب عروض عدد 2023/04 املتعلق باقتناء الكواشف ومكمالت قسم املخرب« 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.

www.Tu�  ييغلق باب الرتشح آليا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط )تونيبس(

neps.tn يوم 30 نوفمرب 2022 عىل الساعة10و30دق.

يتم فتح العروض بنفس اليوم 30 نوفمرب 2022 عىل الساعة 11 يف جلسة علنية مبقر 

ادارة املستشفى.

توجيه تهم كيدية لبعض الناشطني
قال نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان األستاذ املحامي بسام 
الطريفي أن أجهزة الدولة واملتمثلة أساسا يف وزارة الداخلية بصدد اعداد قامئة تضم 
وقضايا  تهم  وتلفيق  إيقافهم  سيقع  إذ  واملدنيني  السياسيني  النشطاء  من  44 شخصا 
املامرسات  أن  املدين مشددا عىل  املجتمع  وتحركاتهم صلب  نشاطهم  بسبب  مفربكة 
كان تعتمد يف نظام ما قبل الثورة اال انها عادت خالل الفرتة الحالية لرضب أي تحرك 

مدين احتجاجي.
واستشهد املحامي بسام الطريفي بعملية إيقاف عضو فرع باردو للرابطة التونسية 
ضد  حملة  يف  الناشطني  من  عدد  جانب  اىل  العيادي  الدين  سيف  االنسان  لحقوق 

االستفتاء وتوجيه تهم جنائية ال مربر لها او أي مؤيدات.
وأشار الطريفي اىل ان وزارة الداخلية مل تعلق اىل غاية اليوم عىل هذه التأكيدات 
االنسان  لحقوق  العامة  املديرة  مع  لقاء  الرابطة سيعقدون  ممثيل  وأن  االيقافات  أو 
صلب الوزارة لطرح هذه امللفات الخطرية والتي تستوجب تفسريا رسميا عىل حد قوله.
* م/م
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مبناسبة انعقاد لقاءها يف الحاممات بتونس عىل هامش القمة 
العاملّية للفرنكوفونية املزمع عقدها يف نوفمرب 2022، فإن اللجنة 
وبعد  للّتبية(  )الّدولّية  والتكوين  للتبية  الفرنكوفونية  النقابية 
اطالعها عىل حيثيات تأسيس الجامعة الفرنسية-التونسية إلفريقيا 

املتوسط بتونس :
1. تذكّر بأن هذه »الجامعة« متارس نشاطها بتونس منذ 2019 
مبقتىض مذكّرة تفاهم وقّعت بباريس يف 14 فيفري 2019 من طرف 
آنذاك  والفرنسيّة  التونيس  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزيرا 
التي  السارية  للقوانني  أّي إطار قانوين ويف تحّد سافر  وذلك خارج 

تنظم التعليم العايل بتونس وأن ال وجود قانوين لها.
من  مدعومة  »الجامعة«  هذه  أّن  إىل  الصدد  هذا  يف  تشري   .2
ونطاق  وأهدافها  تخلق مهمتها  والتي  االسم،  نفس  تحمل  جمعيّة 
عملها الغموض والخلط بني هذين الهيكلني، وهو ما قد يكون أقرب 

إىل خديعة للتحايل عىل القوانني التونسية.
تجاوزات  بارتكاب  االشتباه  يف  التحقيق  إطار  يف  بأنه  تذكّر   .3
مالية وإدارية داخل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي التونسية، 
إىل  واملتوسط  إلفريقيا  الفرنسية-التونسية  الجامعة  ملف  ُحوَِّل 
القضاء التونيس ومنذ ذلك الحني ال تزال اإلجراءات القانونية تجري.

4. تلفت االنتباه إىل الّتابط الذي قد يُوَجُد بني الترشيع التونيس 

سبتمرب  يف  »الجامعة«  هذه  إلرساء 
التونيس األسبق  الوزير  2019 وتعيني 
للتعليم العايل والبحث العلمي عميدا 
يف  الفرنكوفونية  الجامعية  للوكالة 

ديسمرب من العام نفسه.
5. تعرّب عن تضامنها مع الجامعة 
والبحث  العايل  للتعليم  العامة 
التونسية  النقابية  املنظمة  العلمي، 
التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل 
النقابية  اللّجنة  صلب  واملنضوية 
ومع  والتكوين  للتبية  الفرنكوفونية 
التي عربت  امللف  تجاه هذا  مواقفها 
عنها عّدة مرات يف بيانات وترصيحات 
عدم  من  والتي حّذرت  العام  لكاتبها 

شفافية هذا املرشوع واستنكرت عدم رشعيته.
6. تدعو الحكومتني التونسية والفرنسية إىل إيجاد مخرج لهذه 
اإلجراءات  كافة  اتخاذ  إىل  التونسية  السلطات  وتحث  الفضيحة 
الاّلزمة لوقف أنشطة هذه »الجامعة« رسميّا وفتح تحقيق إداري 

ومايل لتحديد املسؤوليات ونرش نتائجه يف أرسع وقت ممكن.

7. تكّرر متسكها العميق مببادئ التعاون األكادميي الدويل العادل 
واملتوازن واملحتم لقوانني البلدان املعنية.

التي  وهي  »الشعب«  يف  نحن  وصلتنا  الالئحة  هذه  ولإلشارة 
لـوك  العام  والكاتب  قافيـه  كالر  تحمل امضاءي الرئيســـــة  

آالر.

حاتم النقاطي )جامعي وكاتب( 
 2021 جويلية   25 مرشوع  عزم  من  الرئيس  عنه  عرّب  ما  إن 
الواجب  نداء  إصدار  نرص عىل  يجعلنا  الشعب  دولة  بناء  يف 
من نخبة عانت من فساد منظومة العرشية السابقة وبقاياها 
من  الجامعيني  معاناة  تنتهي  فمتى  الدولة.  أجهزة  داخل 
عجيب  غياب  يف  واملهنية  العلمية  حقوقهم  طالت  تجاوزات 
اليقاف  الدولة  تتدخل  ومتى  والقانون؟  الدولة  لسلطة 

التجاوزات وبناء تشاركية االصالح؟
لعل الجامعة التونسية بيت داء يفتض العالج العاجل فقد 
عشش فيها الفساد بال رقيب، جامعة تونسية االسم محكومة 
القوانني.  تحتم  ال  وخارجية  حزبية  ببارونات  أسف  بكل 
جامعة تجسد التفاوت بني الجهات وتفتقر إىل وضوح مرشوع 
الرؤية  لغياب  خاصة  ولدكاترتها  عامة  للخرجني  تشغييل 

جامعة  التسيري.  وشفافية  والحوكمة 
محارصة  إىل  فيها  املتنفذون  سعى 
حقوقهم  من  وحرمانهم  الرشفاء 
بداخلهم  فاشتعلت  واملهنية  املعرفية 
دفع  لقد  املقاومة.  وعزم  القهر  نريان 
بنقد  مجاهرتهم  مثن  املناضلني  عديد 
املوجود ومطالبتهم باإلصالح فتصدى 
طموحاتهم  وعطلوا  »الجبابرة«  لهم 
املكافأة  يف  حقوقهم  عىل  وسطوا 
بعض  من  مبباركة  واملهنية  العلمية 
املتنفذين يف الحكم. كام غيبت الدولة 
عىل  رقابتها  املاضية  العرشية  طيلة 
هذا املرفق العام وسلمته ملجموعات 
مع  وجهرا  رسا  تعاقدت  سياسية 
وحلفائها  االيديولوجية  مجموعاتها 

عمومية  فغّيبت  والخارج  بالداخل  الخوصصة  لوبيات  من 
الجهات  بني  والعدالة  التنمية  يف  الشعب  أبناء  وحق  املرفق 
بعصا  ليعوضوها  والقانون؛  القضائية  االحكام  وسيادة سلطة 
تأديب املخالفني لرفع راية القهر تحت حامية الدولة وحكامها. 
كام ماطلت الوزارة يف تطبيق مرشوع القانون االسايس الخاص 
ألساتذة  العامة  الجامعة  مع  اليه  توصلت  الذي  بالجامعيني 

التعليم العايل.
* النضال لبلوغ االصالح

ساهم عديد الجامعيني من النقابيني والحقوقيني واإلعالميني 
لفرض الحقوق وذلك بالدفاع عن الزمالء يف مجالس التأديب 
ويف األطر النقابية ويف اإلعالم. لقد تولوا يف الفضاءات املكتوبة 
والسمعية والبرصية الدفاع عن املترضرين من املظامل الجامعية 
التي مست حقوق الباحثني يف التقيات واالنتدابات ومناقشة 

أطروحاتهم ومعالجة ملفات تأهيلهم الجامعي وفضحوا تجاوز 
سلطة البارونات التي حولت الجامعة التونسية إىل معسكرات 
يف  رغبة  عن  التعبري  هو  واملنافع.  والعرقيات  للجهويات  والء 
وهياكلها  مجالسها  بدمقرطة  وذلك  تونسية حرة  جامعة  بناء 
املفسدين  من  تطهريها  إىل  والسعي  القانون،  سيادة  وفرض 
الذين أرضوا بحقوق زمالئهم العلمية التي وقع اقرارها باحكام 
قضائية تدينهم. ورغم رفض الجامعيني والباحثني هذا الصمت 
التظلم  إىل  بعضهم  توجه  دفع  مام  حقوقهم  عن  السيايس 
الصمت  منطق  واصلت  الوزارة  فإن  والعديل  االداري  للقضاء 

ولون الغياب.

* إصالح تشاريك
واستحقاقاتها  الثورة  رهانات  إنجاح  الجميع  غاية  تظل 
املبنية عىل تحقيق الشغل والحرية والكرامة 
لذلك فال مفّر لحكومة الرئيس قيس سعيد 
تطال  عامة  إصالحية  سياسة  انتهاج  من 
وإحالل  القانون  سلطة  لبناء  القطاعات  كل 
سلطة  من  الجامعيون  عاىن  لقد  العدل. 
مظامل  ومن  املتنفذين  بأس  ومن  األقوى 
كانوا  لذلك  وأتباعهم،  الساسة  مصالح  رعاة 
عنها  تغاىض  التي  بحقوقهم  املطالبني  من 
قضائية  بأحكام  بعضها  إثبات  رغم  الحكام 
باتة. فمتى تعلو سلطة الحقوق يف الجامعة 
التونسية وتتحقق املحاسبة إليقاف كل من 
ظلم ورسق وساهم يف إلحاق األذى بالعباد 
والوطن وهل سيعقد مجلس وزاري يفضح 
يف  واملحاسبة  الحقوق  باب  ويعلن  املستور 

هذا املرفق الحيوي العام؟

اجلامعة التونسية واحلاجة إىل اإلصالح

الئحة خاّصة للجنة النقابية الفرنكوفونية للرتبية والتكوين )CSFEF-IE( بخصوص 
)UFTAM( فضيحة  اجلامعة الفرنسية-التونسية إلفريقيا واملتوسط
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وعىل  الهدم  قرارات  أن  إىل  الداخلية  وزارة  احصائيات  تشري 
تعدادها وخاصة سنوات االنفالت بعد الثورة ال تنفذ بنسبة 80 % 
من تلك القرارات والتي عادة ما تاخذ طريقها اىل مسالك املحاكم 
وتصدر يف شأنها أحكام نافذة تبقى بني الرفوف، من ذلك ان عدد 
االحكام الصادرة يف حق افراد ومؤسسات سنة 2014 مثال كان يف 
حدود 7130 حكام باتّا مل ينفذ منها إال 185 ٬ وتعد بلدية املرىس 

منوذجا لهذه االحكام الخاصة بقرارات الهدم غري املنّفذة.
 عائالت ترضرت تحيك يف هذا الريبورتاج

بعد سنوات من الثورة يطارد عدد من اصحاب الحقوق لتنفيذ 
قرارات هدم يف عالقة بقضايا مع االجوار خاصة وان وصلت القضايا 
املرفوعة اىل اكرث من 3 آالف قضية فإن اكرث من ثلثها يحكم القايض 
فيها لصالح املترضر يف قضايا بأحكام باتة تفوق 2200 قضية ويرتفع 
هذا الرقم من سنة اىل اخرى إذ كان سنة 2014 يفوق 1300 حكم 
باّت وقبله سنة 2013 قد ارتفع اىل 6138 حكم قضايئ قابل للتنفيذ 
و9171 سنة 2012 ومل تنفذ هذه االحكام اال بنسبة ما بني 10 % 

و20 %.
حالة من حاالت عدم تنفيذ قرار الهدم يعيش عىل وقعها املدير 
جاره  مع  النزاع  ان  اذ  سامل  بن  التونسية سعيد  بالخطوط  االسبق 
الذي أحسن له ومكنه من مسكن مع التنازل له مل يقع فضه بعد 
يتحول دوريا  املرىس وهو  البلدية واالمنية بجهة  املصالح  من قبل 
رغم امراضه املزمنة اىل البلدية ومنطقة االمن ومركز االمن بالجهة 

دون جدوى،
الرتاتيب  يشتغل مبصلحة  الذي  ان جاره  بن سامل  يقول سعيد 
البلدية قد استغل حالة االنفالت االداري والفوىض بعد الثورة وقام 
دون  املبنى  مدخل  عىل  واالستحواذ  علوي  طابق  وبناء  بتوسعة 
االحكام  وان  العمرانية  للرتاتيب  احرتام  اي  ودون  تذكر  تراخيص 
الباتة وبعد عرش سنوات من التقايض واخرها الحكم االستئنايف عدد 
بلدية  عن  الصادر  الهدم  قرار  مع   2021 جويلية  غرة  يف   15471

ينتظر  فهو  هذا  ومع  عدد568/2258  املكان 
التنفيذ.

يف دور القوة العامة
االلتزام  رضورة  عن  تحدث  سامل  بن  سعيد 
االداري من البلدية وقوى االمن بالتنفيذ يف دولة 
القانون واملؤسسات واال ما جدوى اصدار احكام 
مع ما يعانيه املترضر من تبعات صحية من جراء 
ذلك واذا كان هذا الحال كام يقول يف بلدية مثل 
املرىس فام هو حال ومآل االحكام غري املنفذة يف 

الجهات الداخلية؟
ومن الحاالت العالقة ما كان قد تحدث عنها 
القضايا  هذه  يف  املختص  الوايف  احمد  املحامي 
املتكررة من عدم  الحاالت  اىل  وبالنظر  يكاد  او 
الشايك  لفائدة  البات  للحكم  طريقة  التنفيذ. 

ولكن التنفيذ من املصالح البلدية وبحضور القوة العامة واملصالح 
االمنية قد يتأخر او ال ينفذ اصال ومن ذلك االعتبارات االجتامعية 
واالمنية وحالة تنفيذ الحكم يف سبيطلة غري مخفية عىل الرأي العام 

عندما تويف املترضر وهو نائم داخل الكشك.
رئيس البلدية واستشارة اللجان

باالستعامل  املتعلقة  الرتاخيص  بإسناد  البلدية  رئيس  يختص 
العقاري وخاصة قرارات التقسيم ورخص البناء ورخص الهدم وفقا 
وإلسناد  العمل«.  به  الجاري  بالترشيع  عليها  املنصوص  لإلجراءات 
البلدية  رئيس  يتوىل  ان  يجب  الهدم  قرار  التخاذ  او  ما   رخصة 
رخص  ملفات  بدراسة  املكلفة  املختصة  الفنيّة  اللجان  استشارة 
البلدية  رئيس  من  اللجنة  هذه  وتتكون  والهدم  والبناء  التقسيم 
البلدي يكون  ينوبه، رئيسا، خمسة أعضاء يعيّنهم املجلس  أو من 
أعضاء  التعمري، خمسة  يف  مختص  أو  معامري  مهندس  بينهم  من 
ممثّلني عن الوزارات املكلّفة بالتجهيز والبيئة وأمالك الدولة والنقل 

ترابيا  املختص  الوايل  يعيّنهم  املدنية  الحامية  عن  وممثل  والثقافة 
عىل أن يكون من بينهم مختص يف التعمري ومهندس معامري ممثّل 

عن الهيئة املهنية للمهندسني املعامريني.
وسائل  جميع  استيفاء  بعد  األخري  الحل  الهدم  قرار  ويعترب 
التواصل و يجب ان يتم االعالم والتنبيه قبل التنفيذ وذلك حسب 
إصدار  البلدية  رئيس  عىل  »يتعنّي  املجلة:  نفس  من   259 الفصل 
للرخصة  املخالفة  أو  فيها  املرخص  غري  البناءات  هدم  قرارات 
قانونية.  محارض  عىل  وبناء  التنبيه  بإجراءات  القيام  بعد  املسلّمة 
يتعنّي عىل رئيس الوحدة األمنية املختصة ترابيا توجيه تقرير لرئيس 
البلدية حول مآل تنفيذ قرارات الهدم املشار إليها بالفقرة األوىل يف 
أجل شهرين من تاريخ توصله بالقرار املذكور. إذ ال ميكن تسوية 
يضبطها  وإجراءات  رشوط  وفق  إال  بالتعمري  املتعلّقة  املخالفات 

الترشيع املتعلّق بالتعمري والبناء«.
فأين نحن من كل هذا يف الزمن الصعب؟

* ناجح مبارك

ظواهر

 أحكام بني الرفوف ومترضرون يناشدون السلط 

80 % من قرارات الهدم ال تنفذ

بعد قرار أوبك + 

وزارة الداخلية
والية الكاف

بلدية ساقية سيدي يوسف

تاريخ وتوقيت ومكان الضامن الوقتيالثمن االفتتاحيبيان الفصول
البتة

مدة اللزمة

ـ السوق العامة
ـ آمنة الدواب )وقوف الحيوانات، 
تسجيل الحيوانات، الطريق العام(

يوم الثالثاء 22 نوفمرب 27٫170٫000د271٫700٫000د
2022

من 01 جانفي 2023 
إىل غاية 31 ديسمرب 

.2023

إعالن بتّة عمومية 
للمرة الثالثة لسنة 2023

يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة الثالثة يوم الثالثاء 22 نوفمرب 2022 مبقر البلدية وذلك لتسويغ املعاليم املوظفة عىل الفصول التالية:

فعىل الراغبني يف املشاركة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة او الجامعات املحلية وليست 
لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس أن يسحبوا من البلدية االستامرة املعدة للغرض لتعمريها وارجاعها 

قبل موعد البتة مع تقديم الوثائق التالية:
1 ـ بطاقة التعريف الوطنية

2 ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح ومعرف بإمضائه.
3 ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي.

4 ـ نظري من الباتيندة سارية املفعول )املعرف الجبايئ( طبقا ملقتضيات الفصل 56 من مجلة الرضيبة 
عىل دخل األشخاص الطبيعيني والرضيبة عىل الرشكات.
5 شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح.

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

8 ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس.
9 ـ نسخة من اثبات تأمني وقتي )10٪ من السعر االفتتاحي( مببلغ قدره سبعة وعرشون ألفا ومائة 

سبعون دينارا )27٫170٫000د( مسلم من قبل قابض املالية محتسب البلدية.
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة »ال يفتح 
يوسف  ساقية سيدي  لبلدية  الدواب  وآمنة  األسبوعية  السوق  املوظفة عىل  املعاليم  استخالص  لزمة 
لسنة 2003« ويرسل بالربيد مضمون الوصول او الربيد الرسيع او يودع مبكتب الضبط بالبلدية مقابل 
وصل اثبات عىل ان يكون آخر أجل لقبول الرتشحات يوم االثنني 21 نوفمرب 2022 عىل الساعة الخامسة 
والنصف مساًء )يعترب ختم مكتب الضبط( ويتم فتح امللفات االدارية يوم الثالثاء 22 نوفمرب 2022 عىل 
الساعة العارشة صباحا يف جلسة علنية مبقر البلدية وتكون جلسة التّبتيت اثر االنتهاء من فرز امللفات 

االدارية للمرتشحني مبارشة يف نفس اليوم.
ـ ان عدم االستظهار بكافة الوثائق املبينة اعاله يف اآلجال القانونية يرتتب عنه الحرمان من املشاركة.
ـ تحتفظ البلدية بحق عدم امتام البتة عند االقتضاء وال تصبح نافذة املفعول اال بعد املصادقة عليها.
وملزيد االرشادات ميكن االتصال عن طريق الهاتف اثناء أوقات العمل االداري عىل الرقم: 78258720 

أو رقم الفاكس: 78258311.
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وزارة الداخلية
والية صفاقس /بلدية العامرة

تعتزم بلدية العامرة إجراء بتة عمومية باالشهار واملزاد العلني للمرة األوىل وذلك الستلزام املعاليم املبيّنة 
أسفله وذلك للفرتة املرتاوحة من غرة من 01 جانفي 2023 إىل 31 ديسمرب 2023.

فعىل الراغبني يف املشاركة تقديم ترشحاتهم عىل مطبوعة خاصة تسحب من مقر البلدية مرفقة بالوثائق 
التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ـ كشف يف املوارد البرشية واملعدات عند االقتضاء التي ستوضع عىل ذمة اللزمة.

ـ كراس الرشوط ممىض من طرف املرتشح
ـ شهادة سارية املفعول يف االنخراط بالصندوق الوطني للضامن االجتامعي

ـ نسخة من وثيقة املعرف الجبايئ سارية املفعول منصوص عليها مستلزم اسواق.
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح

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

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت ان مقدم العرض ليس يف حالة افالس
ـ إثبات تأمني ضامن وقتي )10/1 من السعر االفتتاحي( مسلم من قابض املالية بجبنيانة

ـ تجارب مقدم العرض ورشكائه يف مجال استغالل األسواق
توضع الوثائق املذكورة بظرف مغلق ال يتضمن اي معطيات حول مقدم العرض اال عبارة »ال يفتح لزمة 
استخالص املعاليم بسوق أسبوعية مبا يف ذلك بيع العلف والدواب« ويرسل بالربيد مضمون الوصول او الربيد 
الرسيع او يودع مبكتب الضبط البلدية الكائن مقرها طريق املهدية كم 30 ويعتمد ختم متكب الضبط يف تاريخ 

وساعة إيداع امللفات.
املزاد  العارشة صباحا ويفتح  الساعة  2022 عىل  02 نوفمرب  االربعاء  الرتشحات يوم  لقبول  حدد آخر اجل 
العلني بنفس اليوم عىل الساعة الحادية عرش صباحا ببلدية العامرة وتحتفظ البلدية لنفسها بحق عدم امتام 

اللزمة عند االقتضاء.

وزارة الداخلية
بلدية العامرة

 

* الوثائق املكونة مللف الرتشح:
1 ـ مطلب ترشح مكتوب عىل ورق عادي.

2 ـ نسخة مجردة من بطاقة التعريف الوطنية.
3 ـ نسخة مجردة من الشهادة املدرسية او العلمية أو املهنية.

ـ بالنسبة للمرتشح الذي تجاوز السن القانونية )40 سنة( يجب إرفاق امللف بشهادة تثبت إنجاز خدمات مدنية فعلية او ما يفيد التسجيل مبكتب التشغيل لطرح املدة من السن القانونية القصوى للمعني 
باألمر.

* كيفية تقديم ملف الرتشح:
ـ توجه مطالب الرتشح لالختبار املهني مرفوقة بالوثائق املطلوبة إىل بلدية العامرة )طريق املهدية كم 30 العامرة 3036(

ـ حّدد آخر أجل لقبول الرتشحات ليوم 18 نوفمرب 2022 وكل مطلب يرد عىل البلدية بعد األجل املحدد أو غري مكتمل الوثائق املذكورة أعاله يعترب مرفوضا، ويكون طابع الربيد او تاريخ التضمني مبكتب 
الضبط بالبلدية دليال عىل ذلك.

ـ يقع يف اإلبان تحديد مكان إجراء االختبار املهني باالستدعاءات الفردية للمرتشحني الذين قبلت ترشحاتهم.

تقديم وتوقيع رواية لعنة الفالنتاين  
للكاتبة شيماء زعيرت

 
بدعم من املندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت واملركب الثقايف 
الشيخ ادريس ببنزرت وودادية قدماء معاهد بنزرت احتفى النادي األديب 
جامعة فوق السور ببنزرت تقدميا وتوقيعا بالرواية لعنة الفالنتاين املولود 
األول لألديبة الشابة شيامء زعيرت اآلتية عىل مهل بخطى ثابتة يف الساحة 
يف  اتت  معمقة  بدراسة  الزاوي  فضيلة  األستاذة  وقدمتها  لترثيها  األدبية 
قراءاتها عىل كل ما حل فيها من حب وخيانة شفعت بنقاشات وتدخالت 
الدين  ونور  السمرياين  هندة  للشاعرين  شعرية  وقراءات  ثرية  وتساؤالت 

املتايل عضوي النادي األديب جامعة فوق السور ببنزرت. 
الكتاب يف طبعته األوىل 2022 جاء يف حجم صغري عن زينب للنرش 

والتوزيع توضيب صفاء بن سليامن واخراج اسامء بنحميدة. 
إهداء الكاتبة: 

»وألنني من جنس النساء سيقولون انني أمارس التطبيع معهن.
وألن الخائن عادة من جنس الذكور كتبت هذه الرواية...

سيقرؤها الخائن عىل انها اهانة... وسرياها املخون مرآة
أما لو حدث  للقلب يدر عليه نبضا يكفيه حياة.  انه مزود  الحب، سأقول  بإيجاز عن  ان احدثكم  اسمحوا يل 

وخرجنا عن طاعته سيسلط علينا عذابا يهلكنا دهرا.
وأول عالمات الكفر بالحب هي الخيانة... فاتقوا رشها.

                                                                                                           * عبد الفتاح الغريب

بـــــــــالغ إنتــــــــــــــــداب
تعتزم بلدية العامرة إجراء امتحان مهني النتداب عملة من الوحدة األوىل وذلك حسب بيانات الجدول التايل:

إعالن بتة عمومية الستلزام 
االسواق البلدية للمرة األوىل

قيمة الضامن الوقتيالثمن االفتتاحياملعاليمموعد البتة

نوفمرب   02 االربعاء  يوم 
2022 عىل الساعة الحادية 

عرش صباحا

السوق  املعاليم املوظفة عىل 
بيع  ذلك  يف  مبا  األسبوعية 

العلف والدواب

40٫000٫0004٫000٫000

تحت عنوان: »البورتريه يف الفن التشكييل« وبرعاية 
الثقافة  دار  تعيش  بسوسة،  للثقافة  الجهوية  املندوبية 
إيقاع  عىل  الفني  اإلبداع  جمعية  مع  بالتعاون  النفيضة 
التشكيلية  الفنون  أيام  تظاهرة  من  الثالثة  النسخة 
الفن  يف  »البورتريه  شعار:  تحت  السنة  هذه  تقام  التي 
نوفمرب   4 حدود  وإىل   1 من  بداية  وذلك  التشكييل« 
ذات  واملحطات  الفقرات  من  عددا  متضمنة   ،  2022
جنات  األيام  أعامل  منسقة  وأفادتنا  بالتظاهرة،  العالقة 
املوافق  االفتتاحي  اليوم  كان  إذ  العام  بالربنامج  العابد 
النحت  الفنية عىل غرار  الورشات  لعمل  نوفمرب،   1 ليوم 

تأطري  الحفر  التلييل وورشة  الهداوي  أحمد  الفنان  تأطري 
األستاذة سحر الفهري ثم الرسكلة تنشيط األستاذة سنية 
وجدي  الفنان  تأطري  البورتريه  ورشة  وأخريا  النمويش 
الثاين،  لليوم  الورشات  أشغال  بعد ذلك  لتتواصل  سعيدة 
وبالتوازي تنتظم صبيحة يوم 3 نوفمرب 2022 مسابقة يف 
وسنية  الفهري  سحر  األستاذتان  تؤطرها  البورتريه  تقنية 
نوفمرب   4 االختتامي  اليوم  صباح  ويحمل  هذا  النمويش، 
بني طياته عرضا لألعامل املنجزة يف الورشات واإلعالن عن 

الفائزين يف املسابقة.
* أبو يحيى

الدورة الثالثة من أيام الفنون التشكيليةفي دار الثقافة النفيضة 
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حسني عبد الرحيم
برئاسة املخرجة السينامئية سنيا الشامخي تم مساء السبت 29 
مبدينة  للسينام  األعرق  اإلفريقي  املهرجان  افتتاح   2022 أكتوبر 
والربامج  التنظيم  عن  لإلعالن  صحفيتان  ندوتان  وسبقته  الثقافة 
الفيلم  مسابقة  أولهام  للمسابقات  املحكمني  وهيئات  املختلفة 
الجديدة  واملسابقة  التسجييل  والفيلم  والقصري  الطويل  الروايئ 
الجائزة  وطبعا  العام  لهذا  التجديدات  من  وهي  النقاد  ألسبوع 
املعتادة من قبل االتحاد العام التونيس للشغل للفيلم االجتامعي. 
والندوة الثانية كانت عن عروض األفالم يف السجون والتي حرضها 
التنظيمية  اإلجراءات  يعرضوا  السجنية يك  املؤسسة  املسؤولون يف 
استمتعوا  الذين  املحبوسني  عىل  طرأت  التي  اإليجابية  والنتائج 
بالعروض يف الدورات السابقة. وقد أشار الكثريون إىل األثر اإليجايب 
الذي تركته املعلّقة الجديدة لأليام والتي صممت يك تشري إىل عودة 
األيام إىل أهداف تأسيسها كنافذة عىل السينام العربية واإلفريقية 
كضيف  السعودية  العربية  اململكة  يف  السينام  بإعالن  واإلشادة 

رشف ملهرجان هذا العام.
للضيوف  املكثف  الظهور  سوى  االفتتاح  حفل  يف  جديد  ال 
ورجال  لنساء  املكثف  والحضور  التقليدية  مبالبسهم  الخليجيني 

املجتمع الراقي من خارج املجال السيناميئ.
يف نزل »أفريكا« ومدينة الثقافة ُمّدت البُسط الحمراء والتي مرت 
تابعتهن  اللوايت  واملمثالت  املمثلني  من  والجميالت  األنيقات  عليها 
إىل  يطمحون  الحقيقة  يف  )هن(  منهم  والكثري  املصورين  كامريات 
رمبا  الذين  واملخرجني  املنتجني  عىل  والتعرف  السينام  يف  العمل 
أو  مسلسالت  أو  أفالم  يف  لتقدميهن  جديدة  وجوه  عن  يبحثون 
إشهارات تلفزية. النجوم الحارضون كانوا قلة.. والكثري من الفنانني 
العودة  إىل  )عن(  ويتطلعون  )هن(  نجوميتهم  أِفلَْت  الحارضين 
من  صاروا  والذين  املعتادون  واألفارقة  العرب  الضيوف  لألضواء. 
عادوا٬  لقد  املناسبة.  تفتهم  مل  املباركة  املناسبة  هذه  لزوميات 

فوجودهم )هن( ال يُستعاض عنه.
إلقاء كلامت الرتحيب املعتادة من مديرة املهرجان ووزيرة  بعد 
الثقافة خرج غالبية الحارضين وبدأ عرض الفيلم االفتتاحي )فاطمة 
السلطانة التي ال تُنىس( وهو فيلم روايئ عن حياة املناضلة النسوية 
الحقوق  عن  املدافعة  املرنييس  فاطمة  الراحلة  املغربية  والكاتبة 
الثقافية والجمعياتية. الفيلم تأريخ لحياة املرنييس منذ طفولتها يف 
وسط محافظ ودراستها بفرنسا وأمريكا وعودتها لتعمل أستاذة يف 
الجامعة، وحتى وفاتها يف عام 2015. ُعرَِض الفيلم وبحضور مخرج 
الفيلم محمد عبد الرحامن التازي وهو صديق املرنييس منذ الطفولة 
 -  1990 قرطاج  يف  إخراج  أحسن  جائزة  عىل  الحصول  له  -سبق 

وزوجته املمثلة مريم الزعيمي التي قامت بالدور الرئيس.
ىف عروض مسابقة األفالم الروائية الطويلة وهي ما متنح التانيت 
الذهبي يوجد 12 فيلام. العرض األول سبقه عرض لفيلم قصري من 
جنوب إفريقيا »بريجي« وبحضور مخرجه »ديان ويس« عن املرشدين 
يف جوهانسبورغ ورغم ِقَصه فقد ترك أثرا واضحا عىل املشاهدين. 
تبعه باألوبرا فيلم طويل مغريب أيضا.. بعنوان »العبد« للمخرج عبد 
اإلله الجوهري ومبشاركة يف كتابة السيناريو من األكادميي والسيناميئ 

وناس،  كامل  التونيس 
وهو حكاية عن النضال 
النقايب يف إحدى مصانع 
بني  والعالقة  املغرب 
املصنع(  )موىل  اإلدارة 
والعامل والفساد النقايب 
متداخلة  وحكايات 
شخص  عن  حكاية  منها 
»براهيم« يرغب يف بيع 
لصاحب  عبًدا  نفسه 
املصنع ألنه ال يرى فرقا 
والعمل  العبودية  بني 
أخرى  وحكاية  املأجور. 
بني  جنسية  عالقة  عن 
منزلية  وعاملة  النقايب 
مع  أمورها  تسوية  بعد 

مشغلتها التى هي بالصدفة كاتبة صاحب املصنع. الكتابة والحوار 
محدودة  التصوير  ومواقع  سينامئيني  وليسا  وساذجني  مبارشين 
بني مقهى ودار عريب وورشة مصنع فقري. وال تعطي أى إيحاءات. 
الوقت  لليأس يف غالب  امللتبس ويؤدي  للتحريض  الفيلم كمنشور 
والشخص الوحيد الذي ميتلك حكمة هو صاحب املصنع والبقية هم 
مجموعة حمقى أو وصوليني والحوارات كلها مبارشة أو تجريدية وال 
توضيح لرتكيب الشخصيات والتنفيذ ساذج كمحاولة لصناعة فيلم 
ال  يصلحون.  ال  الناس  كل  وعدمي حيث  للنقابات  ُمعاٍد  اجتامعي 
إيجابية  يوجد غري عالقة  وال  فاسدون  الجميع  يُْذكر.  درامي  تقدم 
ابنة الرأساميل التي يتهددها املوت ومعلم فقري البنها وهو يف  بني 
الوقت نفسه سارق ملجوهراتها وهي تتسرت عليه. ال تطور لصاع وال 
منّو للشخصيات وال حوارات طبيعية وال سيناريو متامسك والنتيجة 
متثيل باهت ومضجر كام لو كنا نقرأ ىف منشورات قدمية أو نشاهد 

»بانتونيم« تختلط فيه املقوالت اليمينية مع اليسارية مع النقابية.
والقصرية  الطويلة  الروائية  لألفالم  العام  هذا  املحكمني  هيئة 
تتكون من محمد عبد الرحامن التازي )املغرب( واملمثلة برشى رزة 
)مص( وأبولني تراوري )بوركينا فاسو( ومي النصي )فلسطني( وعبد 

اللطيف بن عامر )تونس( وسامل إبراهيم )الجزائر(.
وكالر  مونتابابيس  أندري  كلرينس  ماري  الوثائقية  األفالم  تحكيم 

دياو )مدغشقر( ونادية الفاين )تونس( وسعاد لبيز )الجزائر(.
)تونس/ توبيانا  سارج  من  تتشكل  النقاد  أسبوع  تحكيم  لجنة 
ديا  ابراهيام  وثينارو  )إيطاليا(  قباردي  سبنيويل  وكيارا  فرنسا( 

)السنغال( وكامل رمزي )مص(.
)اململكة  بلتيور  فيصل  من  تتكون  الواعدة  األفالم  تحكيم  لجنة 
العربية السعودية( وربيعة التلييل )تونس( وسليف تراوري )مايل(.

للنقدالسيناميئ  اإلفريقية  الجامعة  من  املوازية  التحكيم  لجان 
واالتحاد الدويل للصحافةالسينامئية واالتحاد العام التونيس للّشغل. 
وهناك جائزة للجنة تحكيم جائزة حقوق اإلنسان أيضا باسم الراحلة 

املناضلة الدميوقراطية والنسوية لينا بن مهني.

التكريم األبرز هذا العام للممثل الراحل هشام رستم الذي أسهم 
طوال حياته يف بناء رصح الفن السابع يف تونس وفرنسا ويف املرسح 
مبحصلة 80 مرسحية يف فرنسا وتونس و32 رشيطا سينامئيا تونسيا 
وعامليا وهو الذي تويف يف جوان 2022 بعد أن أفنى حياته يف خدمة 

الثقافة التونسية كنجم سيخلد يف الذاكرة الوطنية.
لسينام  ووثائقية  روائية  أفالم  مهرجان  هو  الدورة  هذه  جديد 
األطفال بالجهات للعرض بقاعات قابس وجربة وغار امللح بنقاشات 
مع صانعي األفالم والنقاد. ضمن هذا الخضم من السينام ال ميكن 
أفالمه  من  عدد  وعرض  فلليني«  »فريدريكو  عن  معرض  تجاهل 
خالل األسبوع وهو صانع األفالم اإليطايل الذي ترك بصمة إبداعية ال 

تضاهى يف تاريخ وثقافة الفن السابع.

ثقافة

مشهد من االفتتاح يف شارع الحبيب بورقيبة

أيام قرطاج السينامئية الدورة 33 فوضى العادة٬ فساتني املوضة ودعوات هكذا...

اهتامم باملوروث وسينام األطفال
التنشيط الشارعي مبدينة غار امللح لفرق اسطنبايل ومجموعة  مساء األحد 30 اكتوبر 2022 بعد 
الوان وعزف منفرد عىل آلة الكامن للشاب مهدي السويحيل من مجموعة أحنا التابعة للمركب الثقايف 
الشيخ ادريس ببنزرت وتدشني املعرض التشكييل ريشة حرة باملكتبة العمومية تم بربج باب تونس 
تحت شعار »غار امللح قبلة السينامئيني« االفتتاح الرسمي أليام قرطاج السينامئية بالجهات من قبل 
السيد خالد العبيدي املندوب الجهوي للشؤون الثقافية ببنزرت بارشاف السيد وايل بنزرت ومرافقيه 
من السلط الجهوية واملحلية وحضور عدد من املمثلني املشاركني يف االفالم املربمجة للعرض بغار امللح 
عىل غرار قبيل السياري وهشام بوزيد ومنرية الزكراوي واملخرجني منهم امل الروييس وهاجر الاليف 

النفزي ابنة الوالية التي تم تكرميها باملناسبة. 
تّم تطبيق برمجة العروض يف اليوم األول بعرض الفيلم العراقي التحرييك للمخرج عدي عبد الخدوم 

من قسم السينام الواعدة بعنوان Ballon مدته خمس دقائق. 
الفيلم الثاين روايئ وثائقي مدته 58 دقيقة للمخرج كامل بن وناس بعنوان l›enfant de Lazaret او 
 Lazaret الذي عاش طفولته بربج الزاريت Jean Claude Vercini ذكريات بورتوفرينا وهي ذكريات

ملا كان سجينا تحت ادارة والده وحاليا يعرف بربج باب تونس.
إثر العرض نشطت املخرجة املمثلة أمل الروييس الحوار الرثي بني الحارضين واملمثل احد ابطال 
الفيلم هشام بوزيد واضاف احد املتدخلني الدكتور رضا االمام معلومة مفادها ان الربج كان يف القرن 
 )quarantaine( السابع عرش مشفى لألمراض الخطرية والتى تفرض عىل املريض االقامة أربعني يوما

وكلمة lazaret بالرتكية مشفى.
 * عبد الفتاح الغريب

أيام قرطاج السينامئية ببنزرت 

املعرض التشكييل
 »ريشة حرة« بغار امللح 

مشاركة يف فعاليات افتتاح ايام قرطاج السينامئية ببنزرت يف 
دورته 33 لألطفال بالجهات التي تحتضنها معتمديّة غار امللح 
معرضا  امللح  بغار  العمومية  املكتبة  اقامت  تونس  باب  بربج 
العبيدي  خالد  السيد  دشنه  حرة«  »ريشة  بعنوان  تشكيليا 
مبعتمد  مصحوبا  ببنزرت  الثقافية  للشؤون  الجهوي  املندوب 

املنطقة ورئيس بلديتها.
اشتمل املعرض عىل عدة لوحات مائية جميلة ولوحات يف 
فن الخط العريب جلها تعرض الخط الكويف ومناذج من الطريزة 
اهتامم  جلب  الذي  هو  بالرباعات  الخاص  والركن  والجمعة 
الزوار لألفكار غري املألوفة فيها والتي هي غاية يف فن االتقان.

                                                                                     
* عبد الفتاح الغريب
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قامة  أمام  نفسه  يجد  الذاتية  سريتك  عىل  املطّلع   *
متعّددة ومتنّوعة. كيف تقّدم نفسك للقّراء؟ 

وقرّائها  لقارئاتها  تحيّايت  الشعب،  بجريدة  مرحبا   -
الكرام، وشكرا عىل الدعوة. الحّق أّن من أشّق األمور عىل 
الالزمة  املرء حديثه عن نفسه. ولذلك ترتّدد، لدينا، تلك 
األمر،  أنا«. ومع صعوبة  كلمة  بالله من  »أعوذ  الشعبيّة 
ألفيتني أنرصف عن  العامل،  سأحاول. منذ وعيت يف هذا 
املسالك املطروقة، وأتنّكب عن املسلاّمت املعهودة، وأنزع 
إىل تقليب األمور عىل وجوهها سريا ضّد القوالب الجاهزة، 
أعتقد  أن  صباَي  منذ  لته  ُحمِّ طبْع  األحد.  الواحد  والرأي 
يف الّشء وضّده، وأْن أجد لكّل يشء وجها ألّن الحقائق 
قد  الُفهوم.  وتستوعبها  الحدود  تحّدها  أْن  من  أوسع 
أكون مفردا يف صيغة الجمع. يف قراءايت ودراسايت وكتابايت 
ونشاطايت أثر من هذا امليل الذي تحّول مع مرور الزمن 
إىل عقيدة. مل أقبل أْن أمترتس خلف جهة أو مركز نفوذ. 

كان العقل وال يزال من وراء القصد.
محمود،  أمر  فعال  التّخّصص  أّن  أيقنت  الوقت،  مع 
ولكّن الحياة قصرية حتى نعيشها مرّة واحدة وعىل وجه 
واحد. كنت وما زلت أجد يف كتابات الجاحظ مثاال عىل 
تفاصيلها  عىل  الفرد  املفرد  يعيش  التي  الحيوات  هذه 
وشواغلها وتصاريفها وتواليفها. ولذلك، أقول دوما: تقّدموا 

نحو الجاحظ وال تعودوا إليه!
* متى بدأت الكتابة؟

- خضت يف الكتابة مبّكرا. ونرشت يف الصحف الوطنيّة 
من  الثامنينات  أواسط  منذ  والرسد  الشعر  يف  نصوصا 
القرن املايض. عىل أّن الهّمة انرصفت فيام بعد نحو آفاق 
أخرى هي الكتابة النقدية وأدب املقال. وكانت التجربة 
ثّم  صحفيا،  كاتبا  ثّم  محرتفا  صحافيا  باعتباري  اإلعالمية 
الثقافة  يف  النقد  فعاليّة  الختبار  املجال  خارجيّا،  متعاونا 
حاولت  لذلك،  القيود.  أرتيض  ال  واالجتامع.  والسياسة 
دوما أن أسري عكس الحادثة. وصلت بني الكتابة النقديّة 
والفكريّة، وبني اإلعالم والتدريس والبحث العلمّي. سرية 
األستاذيّة يف األدب  أكادميية ومهنيّة وإعالميّة من  مركّبة 
أطروحة  إىل  التربيز  إىل شهادة  العربية  والحضارة  واللغة 

دكتوراه تنتظر املناقشة يف األيّام القريبة القادمة.
* كيف ميكن أن نتحدث عن سنوات التدريس؟

الثانوي  التعليم  التعليم تدريسا وتكوينا يف  - مارست 
املركزيّة  باإلدارة   2015 منذ  والتحقت  العايل.  والتعليم 
لوزارة الرتبية، حيث عملت يف ديوان الوزارة عىل اإلعالم 
اللّجنة  بأعامل  القائم  مبهاّم  اضطلعت  ثّم  واالتّصال، 
املجلس  وبعضوية  والثقافة،  والعلم  للرتبية  الوطنيّة 
للتطوير  االستشاري  واملجلس  لإليسيسكو،  التنفيذي 
الرتبوّي املنبثق عن مؤمتر وزراء الرتبية يف العامل اإلسالمّي. 
الرتبوّي  باإلعالم  الرتبية  وزارة  يف  اهتممت  جديد،  ومن 
فأرشفت عىل إطالق اإلذاعة الرتبوية عىل الواب »تنوير« 
سنة 2017، ثّم منذ سنة 2021 أرشفت عىل مرشوع القناة 
بالرشاكة  الرتبية  وزارة  تبعثها  قناة  أّول  وهي  الرتبويّة. 
مع التلفزة التونسية. والقناة الرتبويّة تبّث اليوم بال أمر 
والتجهيزات.  اإلمكانيات  من  وبصفر  هيكلة،  وال  إحداث 
والخشية أْن تختنق إْن مل يتّم إسعافها عاجال دون تأجيل.  
* من التدريس إىل اإلدارة ثم إىل اإلعالم... كيف ذلك؟

الرتبوّي  وباإلعالم  االتّصايّل  بالجانب  اهتاممّي  كان   -

املكتوبة  الصحافة  يف  الطويلة  تجربتي  من  بأثر 
فقد  والبرصيّة.  السمعيّة  اإلعالم  وسائل  واإللكرتونيّة ويف 
التسعينات يف  بدأت صحافيّا محرتفا منذ سنة 1988 إىل 
ثّم  األسبوعية(،  »الوطن«  اليوميّة،  »الصحافة«  )جريدة 
فمراسال  ومعارضة،  مستقلّة  صحف  يف  خارجيّا  متعاونا 
قاّرا للّصحافة العربيّة يف املهجر األورويّب والخليج العريّب. 
وكانت تجربة املوقع اإللكرتوين )األوان - من أجل ثقافة 
هيئة  يف  عضوا  ثّم  كاتبا   2008 سنة  من  بداية  عقالنيّة( 
التحرير فسكرتريا للتحرير تجربة مهّمة وثريّة يف مساري.

عمود  كتابة  إىل   2011 سنة  الثورة  بعد  وانرصفت 
)بنات  بعنوان  التونسيّة  »الرشوق«  جريدة  يف  أسبوعي 
أفكار( إىل حدود سنة 2017، وتقديم تعليق أسبوعي عىل 
إذاعة تونس الثقافيّة )اآلن وهنا( سنة 2013، ثم العمل 
)اليوم  برنامج  يف  التونيّس  الحوار  قناة  يف  ومعلّقا  محلاّل 
الثامن( سنة 2014، فمعلّقا صحفيّا بالقناة الوطنية األوىل 
فمستشارا  نفسه،  العام  يف  العام(  الشأن  )يف  برنامج  يف 
ومعلّقا يف إذاعة »شمس أف أم« بدءا من شهر ديسمرب 
إذاعة  انضممت محلاّل ومعلّقا يف  2013 إىل 2021، حني 
التكريم  رشف  ونالني   .2021 من  بداية  أم«  أف  »إي 
بجائزة أكادمييا لحّرية الرأي التي تقّدمها جامعة مّنوبة يف 

دورتها الثالثة سنة 2014 عن مقال الرأي.
* منذ 14جانفي 2011 برزت كإعالمّي مختلف؟

- حضوري يف اإلعالم سابق بكثري كام ذكرت لك. يعتقد 
بعض من يتابعني يف الراديو أو يف التلفزة، وعىل شاشات 
الفضائيات العربيّة والدوليّة محلاّل للشأن السيايّس الجاري 
يف تونس أنّني طارئ من جملة من طرأ عىل املشهد بعد 
بكثري  أسبق  واإلعالم  الصحافة  يف  وجودي   .2011 سنة 
باعتباري ابنا للصحافة املكتوبة منذ أواخر الثامنينات من 
القرن املايض. رمّبا، الجديد هو ظهوري يف املشهد السمعي 
عىل  و«املسؤولني  عيّل  بن  نظام  أّن  أعتقد  وال  والبرصّي. 
بأمثايل يف  يقبلون  كانوا  النظام« حينها  تشخيص مصلحة 
اإلذاعة أو التلفزيون بعد أن أطردت أّول التسعينات من 
جريدة الصحافة )سنيب البراس( بقرار من سلطة »العهد 
صحافية  حّريات  قوس  رسيعا  أغلقت  التي  الجديد« 

وسياسيّة دامت نحو سنتنْي )1990-1988(.
* ماذا عن املشهد اإلعالمي اليوم؟

- املشهد اإلعالمي والّسمعي البرصي، يف عمومه اليوم، 
توفرت يف  التي  الحّريات  مناخ  يرام. ورغم  ما  ليس عىل 
بعض الفرتات التي أعقبت ثورة 2011، ورغم بعض نقاط 
معطّلة  سلطته  باتت  التعديل  فإّن  هناك  أو  هنا  الضوء 
التعليامت واألودميات،  املقاومة الرشسة من فلول  بفعل 
محدوديّة  بفعل  محدودين  كانا  الذايتّ  والّضبط  والضبط 
التكوين األسايس والصناعي لعدد من الخائضني يف مجال 

ملستشهر  اإلعالميّة  املؤّسسة  ارتهان  عن  فضال  اإلعالم، 
يهندس وينّفذ خطّة لتجفيف منابع الوعي والذوق بحّجة 

»ما يطلبه املستمعون«.
ما كنت أروم القيام به وما زلت هو االضطالع بدوري 
تسميته  ميكن  وما  الواسع  الجمهور  بني  الوساطة  يف 
واإلعالميّة  اإلذاعية  مشاركايت  فكانت  العاملة.  بالثقافة 
العاّم من  العام والذوق  اتّجاه االرتقاء بالوعي  عموما يف 
التعبئة  ال  الرأي  وبناء  والتحليل  والتفسري  الرشح  خالل 
والتحشيد، والرهان عىل مخاطبة العقول ال عىل تحريك 
الهسترييا  أمقت  زلت  وما  كنت  واألهواء.  العواطف 
إّن  قلُت  إْن  أبالغ  ال  واإلثارة.  البوز  وإعالم  واملهسرتين 
الشعبويّة ليست ِسمة مقصورة عىل من يحكم فحسب، 
بني  قسمة  األشياء  أعدل  التونيّس  الراهن  يف  لعلّها  بل 
بعض  يف  نشهده  ما  الحضور  لهذا  األبرز  والتّجيّل  الناس. 
منابر اإلعالم من خطابات شعبويّة مقرفة يتصّور أصحابها 
أنّهم يشرتون رىض الجمهور، ويستجدون شعبيّة وهميّة. 
اإلعالم  وشعبويّة  اليوم.  منابرنا  يف  وأكرثهن  أكرثهم  وما 
املامرسات  نثّمن  بلدي ال  الحّكام. يف  أخطر من شعبويّة 
الفضىل بل نستعذب اإلحباط والتثبيط والتعميم، وننساق 
وراء بعض الظواهر الصوتية التي تدمن التهريج والعويل 
الحسابات  تصفية  وتحرتف  الثارات  تحرّكها  أو  والعدميّة 

وخدمة اللّوبيات.
املشاكل  لعديد  تتعرّض  جعلتك  اإلعالمية  تجربتك   *

والّتضييقات حّتى أنّك هّددت بالقتل. هل من توضيح؟
الشأن  يف  إعالميّا  أخوض  بدأت  منذ  مستعّدا  كنت   -
العاّم لتحّمل كّل املحن. اخرتت حّريتي. واستعددت دوما، 
مسرييت  بداية  منذ  الثمن.  لدفع  وال ضوضاء،  بال ضجيج 
عملت  املنقيض،  القرن  من  الثامنينات  أواخر  الّصحافيّة 
كنت  ولكني  تُسّمى حكومية  كانت  عمومية  يف صحيفة 
البعض  فعل  كام  الجديد  العهد  ركاب  يف  أرْس  ومل  حرّا. 
التّنّكري الذي  اليوم يف هذا الحفل  الّنضاليّة  مّمن يّدعي 
ال ينتهي. وعملت يف جريدة حزبيّة معارضة، واحتفظت 
مبسافة من الحزب الذي يصدرها، ومل أتحّول إىل »مناضل« 
يف صفوفه. كذلك شأين حني أراسل مجلّة أو جريدة »هواها 
مركز من  أو  العواصم  من  عاصمة  نحو  التّحريري« مييل 
مراكز الّنفوذ التي كانت متصارعة يف العامل العريّب، وعىل 

اإلعالم كان مدار الخصومة السياسيّة.
بعد الثورة، كتبت ما كنت أعتقد فيه، وقلت ما أفّكر فيه. 
ومل يكن يعنيني رىض الجمهور أو الّسلطة القامئة. عندما 
هّمت جحافل اإلسالم السيايس وزوائده باختطاف أشواق 

نسيّني  لتو ا
التغيري  إىل 
الحّرية  وإىل 
مة  ا لكر ا و
صويت  كان 
وقلمي  عاليا 
نقد  يف  حاّدا 
سة  ر ملام ا
بية  نقال ال ا
حكمت  التي 
الرتويكا  بها 
حركة  بقيادة 
النهضة. وحني 
عرضة  كنت 

للّشيطنة 
املعروفة  الغوغائيّة  األذرع  قبل  من  بالتّصفية  والتّهديد 
التكفرييّة  األذرع  قبل  ومن  الثورة  تخريب  بروابط 
األصوات  من  عدد  كان  الوقت،  ذلك  يف  معها،  املتحالفة 
الّصمت.  إىل  يركن  السيايس  اإلسالم  ضّد  اليوم  املرتفعة 
فجأة نبتت لهم ألسنة، بعد أن دارت الّدوائر عىل حركة 
اإلخوان واإلسالم  يرفعون عقريتهم ضّد  الّنهضة. وها هم 

السيايس. ال غرابة، فالهجرة صارت ممكنة بعد الفتح!
* نحن نريد شيئا من التفصيل....

- سنة 2014، يف أوج االشتباك مع أذرع اإلسالم السيايّس 
وال  بالجمهورية  يعرتف  ال  الذي  التّحرير  حزب  وضعُت 
ممثّله  عرب  وضعته  الوضعي  القضاء  وال  الدميقراطيّة 
والناطق باسمه أمام العدالة. ألّول مرّة، ميثل زعيم الحزب 
قام  أن  بعد  قاضيته  كنت  الجمهورية.  قضاء  أمام  حينها 
بالرِّّدة  حكام  اعترُِب  فيام  امللّة  من  وإخراجي  بتكفريي 
اإلسالم  أذرع  تنادي  اليوم  إىل  وأذكر  القتل.  إىل  ودعوًة 
السيايس والتفافهم حول الخصم الواقف يف قفص االتّهام. 
ويف املقابل، اكتفى »بزناسة« القضايا الحقوقية بالتّلّصص 
من بعيد، وانتظار نتيجة املنازلة ليتفرغوا لبكاء تونس عىل 

طريقتهم من خلف الشاشات!
لكّنني، لألمانة، مل أكن وحيدا. كان يالزمني طيلة أيّام 
املحاكمة صديقي األستاذ صالح الحجري. ورافع عني عدد 
من املحامني عىل رأسهم األستاذ مختار الطريفي واألستاذ 
الجلسات  طيلة  رافقني  أنّه  بامتنان  وأذكر  الرّداوي.  رضا 
بساعاتها الطويلة أصدقايئ هادي يحمد وباسل الرّتجامن، 
القلعي.  ومصطفى  الضيفاوي  الطاهر  محمد  وكذلك 
ووقفت النقابة الوطنية للصحافيني و»الهايكا« معي دون 
أن أنىس االتحاد العام التونيس للشغل وعددا من األحزاب 
السياسيّة والشخصيّات الوطنيّة. نعم. اشتبكنا مع اإلسالم 
السيايّس وزوائده الغوغائية والتّكفريية عىل امليدان حني 
انتظار  أو نختبئ يف  التّقيّة  قّوته. ومل منارس  أوج  كان يف 

غنيمة اإلياب!
يف السياق ذاته، نعترب أّن حمالت الثلب والتشويه التي 
تطلقها من حني إىل آخر بعض شبكات الفساد واإلفساد 
أّم  عن  معزولة  ليست  االجتامعّي  التواصل  مواقع  عرب 
باع والرباغيث،  باب والضِّ املعارك املذكورة. تتغرّي أسامء الذُّ

وجميعها عىل قلٍب واحد.
)يتبع( 

*  حاوره: أبو جرير 
هو مفرد يف صيغة الجمع... قراَء وأصدقاَء »الشعب« ال أبالغ أدىن مبالغة إذا قلت إن االحرتام رشط الزم 
لكل من حاورتهم وأعتّز بكّل من مّر بهذا املرشوع. وأغلبهم قدموا إضافات وتعلمت منهم، رغم اختاليف مع 
بعضهم واالختالف حركة ال تعرتف بالسكون والجمود. الجلوس إىل ضيفنا متعة ونقاط قوته اإلنصات وإمعان 
النظر. عرفته عن بعد قبل 14 جانفي 2011. وعرفته بعد ذلك التاريخ عن قرب. وهو الطفل الذي يبعث فيك 

األمل. لكنه أمام املصدح يجعل القلب منتشيا ومنرشحا وتزول عنه الغشاوة والخوف.
وال إلذكاء  العقل  يوم: ال إلسكات  ذات  قال يل  امتحان.  والزمن  ربع ساعة  بعد  الناس.  بسطاء  من  وأنا 

الحامسة والعصبية.
نعم الجلوس إليه متعة وسكون رغم أنه من الطغاة يف السؤال. والحقيقة أنني أذعنت له ال خوفا فأنا من 
حجر وحتى ال يختل رشور اإلذعان للحب. نعم حب مختار الخلفاوي إذعان لطريق وطريقة. نتفق ونختلف 

حتى عىل حرف علّة وعىل مشهد يف مرسحية أنهكت أولياء العلم والتعلم.
هو كاتب وإعالمي مفتون بالرصاع مع الجهل. مرشوعه تثوير وتنوير العقول والعواطف.

هو كتاب معرفة واالختالف معه إشعال شمعة. هو السؤال املستمّر بحثا عن الحياة.

الجلوس إليه طعام حياة ومحاورته جوهرة حاملة لطقوس الحرية.
هو ديوان سّجان وعنوان يزيل عنك الخوف. اسمه مختار الخلفاوي املفرد يف صيغة الجمع. ألنه مفكك 

األسوار واألرسار يتنقل عرب كل القطوف وال يبايل بالقتاد. طريقه ترنيمة العقل.
لذلك حاورنا منوذجا طالئعيا. سعدنا مبحاورته وخلعنا االمتياز الذي نكنه تجاهه.

سألناه عن اإلعالم والسياسة والثقافة والتعليم. فكان هذا الحوار.
من منشوراته:

-  »هل غادرنا السقيفة، الحنابلة الجدد يف تونس املحروسة« دار صامد للنرش، تونس نوفمرب 2012
-  »دميقراطّية إْن شاء اللّه«، دار آفاق برسبكتيف للنرش تونس 2013

-  »عتبات يف الكالم عىل الكالم، دراسات يف أدب ابن املقّفع والجاحظ وابن حزم«، دار آفاق برسبكتيف 
للنرش 2014.

-  »مقاالت يف اإلرهاب، سبع سنوات عىل تفجريات 11/ 9/ 2001« )باالشرتاك(، دار برتا للنرش، دمشق 
2008

-  »املرأة وحجابها« )باالشرتاك( دار برتا للنرش، دمشق 2009  

 عملـت فـي صحيفـة حكوميـة ولكنـي كنت حـّرا 

 لم أكن وحيدا في 
مواجهة أذرع اإلسالم 

السياسي وزوائده 
الغوغائية والتكفيرية

الكاتب واإلعالميّ مختار الخلفاوي لـ »الشعب«:

 الهجرة صارت ممكنة 
بعد الفتح وأشكر 
الطريفي والرداوي 
ويحمد وترجمان 

والضيفاوي والقلعي

)الجزء األول(
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العيني  منذر  للشاعر  قصصية  مجموعة  الذاكرة  طرائد 
ضّمت  وقد  شعرية.  مجموعات  مثاين  نرشه  بعد  جاءت 
الوجوه  اىل  أهداها  الطول  متفاوتة  قصة   25 املجموعة 

العالقة أمام نافذة العني.
ومكوناتها  أحداثها  قصصية  مجموعة  الذاكرة  طرائد 
التي  والجغرافيا  الزمان  عن  منفصلة  ليست  وشخصياتها 
يتحرك فيهام السارد الذي اعتمد عىل إبراز طباع شخصياته 
يف رسيان األحداث يف الزمن القصيص بأسلوب أطباء علم 
طرائد  مجموعة  قصص  أغلب  نجد  إذ  واالجتامع٬  النفس 
الذاكرة تركز عىل ترشيح الحواس واالنفعاالت ضمن مناخ 
وعيشها  لغتها  مستوى  عىل  بدقة  منتقاة  شخصياته  كل 

وتفاعالتها ومحيطها التي تتحرك فيه.
وأغلب  الذاكرة  جرح  من  كتبت  مجموعة  الذاكرة  طرائد 
شخصياتها مجروحة من الداخل تتلمس البوح حيث نجد 
القاص السارد كالطبيب الجراح ينتقل مبقصه وكل أدوات 
املتنوعة للبحث والدراسة للوصول اىل استنطاق  الترشيح 

لشخصياته  والسياسية  والثقافية.  االجتامعية  األبعاد 
بأسلوب دانتي أحيانا حيث املجتمع املغلق املعادي الضوء.

طرائد الذاكرة مجموعة قصصية من عنوانها ودون تعقيد 
نجدها عابرة للقيود ومنفلته عن الدروع بل خرجت من 
تربة نشم رائحتها كل يوم. لغتها لغتنا. لغة ترتجم واقعنا 
الذي  الفضاء  تزييف  دون  وترسم  وأحالمنا  وانفعاالتنا 
تتحرك فيه. وقد تكون تجربة الكاتب منذر العيني الرثية 
يف كتابة الشعر٬ قد جعلته يدخل غامر القصة بقدر كبري 

من الصنعة دون رتوش.
فسيفائية  لوحة  قصصية  مجموعة  هي  الذاكرة  طرائد 
بعيون  السارد  ذاكرة  طاردت  الواقعية  الكتابة  إىل  تنتمي 
شفافة كأنها كامريا تنقل لنا ما علق بالذاكرة من أحداث 
وما الشخصيات اال تعلة لرواية األحداث. ولكل مبدع زاوية 

الرؤيا.
نختم هذه االطاللة االوىل عىل املجموعة القصصية »طرائد 
بكلمة  والنقد  والدراسة  االطالع  تستحق  التي  الذاكرة« 

حولها لألستاذ سيف الدين عفانة.
بني  النشيطة  كالنخلة  الذاكرة«  »طرائد  حلقت  لقد 
براعم الذكريات؛ فلعب من خاللها منذر العيني دور 
ودور  وبتجرد  بواقعية  الحوادث  يصف  الذي  املؤرخ 
التي  والتقنيات  بااللوان  الصورة  ينقل  الذي  الرسام 
يتقن  الذي  الفوتوغرايف  املصور  ودور  مناسبة.  يراها 
اختيار زاويته قبل التقاط الصورة وكذلك دور الحكوايت 
الذي يرسح بكلامته الرطبة يف بحر التخيل حتى يجعل 

من الحكاية أسطورة يتغنى بها املتلقي.
يف  األستاذية  عىل  حاصل  وقاص  شاعر  العيني  منذر 
فرحات  وآدابها وحضارتها وعىل جائزة  العربية  اللغة 
حشاد لالبداع األديب يف ملتقى الشعراء النقابيني سنة 
 /2006 الريح  ملدار  فاتحة  الشعر  يف  له  2008. صدر 
ظالل املسافة 2007/ إيقاع الصدفة 2008/ بيت املاء 
الكريسطال  عزلة   /2012 مريئ  ال  انشقاق   /2009

2014/ جنانئ القاعة 2015/ لن يعرفني أحد 2019.

ا                  ر المجموعة القصصية »طرائد الذاكرة« لمنذر العيني

الوطني  للمهرجان   30 الدورة  فعاليات  املتلوي  مدينة  شهدت 
بإدارة   2022 أكتوبر   23  ،  22  ،  21 أيام  املنتظم خالل  للشعر 
الشاعر سامل الشعباين الذي أكد يف كلمته االفتتاحية حرص هيئة 
إىل  نظرا  االنتظام  وإنقاذه من عدم  استمراريته  املهرجان عىل 
قلة املوارد والدعم املايل ورحب بالشعراء الضيوف واإلعالميني 
مثمنا جهود معاونيه يف الهيئة مشريا إىل أهمية أن تحتفل هذه 

الدورة بالشعراء الشبان.
وتّم بعد ذلك االستامع لقصائد الشعراء وتقديم للشاعر سمري 
والجزائر  تونس  من  مشاركون  هناك  كان  حيث  السحيمي 
وليبيا وموريتانيا منهم بالخصوص أعضاء صالون الشعر العريب 
يف  املهرجان  ومبناسبة  كانوا  الذين  الرشيف  سامل  الشاعر  بإدارة 
ضيافة الشاعرة سمية اليعقويب يف مدينة املتلوي الجميلة عىل 
اللقاءات  وتعددت  للشعر.  املتلوي  مهرجان  فعاليات  هامش 
وحوارا  ونقاشا  حديثا  املجال  ليكون  الشعراء  بني  املهرجان  يف 
وأحالم  البلد  وأحوال  وشجونها  وشؤونها  الثقافة  فيه  تحرض 
الدرغويث  ابراهيم  األديب  الشعراء.  أحالم  التي هي من  الناس 
فيها  العاملي  الشعر  من  ترجامته  وفق  القصائد  من  عددا  قرأ 
أسامء شعرية متنوعة كام قدم األستاذ والناقد الطيب الحميدي 
»الشعر  بعنوان  املهرجان  ندوة  ضمن  قيمة  علمية  مداخلة 
وتم  الزعبوطي  الهادي  محمد  األستاذ  الجلسة  وترأس  والفن« 
تكريم الصحايف محسن بن أحمد يف هذه الدورة التي حرضتها 
الكاتبة والروائية واالعالمية وحيدة املي. وحرض شعراء وأدباء 
الجهة ومنهم بالخصوص محمد عامر شعابنية والعايش القويت 
الديناري واملنصف الحميدي ونزار الحميدي ومحمد  والفاهم 
قرأ  الذي  السعيدي  عيل  واإلعالمي  الشاعر  وكذلك  ربيع... 
قصائده الجديدة ضمن أمسية املهرجان كام نذكر من ضيوف 
الهادي.  بن  نزار  والشاعر  الربغويث  املجيد  عبد  الشاعر  الدورة 
ويعرتيك   ...« سامل  سيك  خولة  الشاعرة  قالت  امللتقى  وعن 

الفرح  من  مواسم  بالك  ويف  تغادرها..تغادرها  حني  الحنني 
الطيبني، شكرا بحجم  والشعر... شكرا للمتلوي األبيّة، لسّكانها 
لصالون  شكرا  شعباين...  سامل  املتفرّد  الّشاعر  لإلنسان  الكون 
الشعر العريب وربّانه الشاعر سامل الرشيف... شكرا للشاعرة سمية 
اليعقويب )أخجلتنا بكرمك وشاعريتك العالية(... شكرا لكّل من 
آمن مبا نكتب..« ومن جهتها تقول الشاعرة فاطمة عكاشة »... 
نحن الشعراء نصنع الفرح أّن حللنا٬ لقاؤنا مهرجان نتنفس فيه 
هواء االختالف..وفيه تغدو الحياة بنكهة املطر بعد الجفاف... 
شكرا للمهرجان الوطني للشعر باملتلوي... شكرا للشاعر الكبري 

أخي سامل الشعباين. 
أرواحكم  لنا  فرشتم  التنظيم  لجنة  شكرا  املتلوي  شعراء  شكرا 
حضورا  الحدث  مستوى  يف  كنتم  الشعراء  إخويت  وشكرا  وردا 

وإبداعا..«..
وباملناسبة يقول الشاعر سامل الرشيف مدير صالون الشعر العريب 
للشعر  الوطني  املهرجان  الشعر..  أيها  وداعا  تُطيق  »وهل 
باملتلوي بدأ عىل ألفة واختتم عىل محبة وهكذا طويت الدورة 
بهم  يحف  العريب  الشعر  صالون  شعراء  بالشباب...  الثالثون 
انتظار  يف  الشعباين  سامل  الضوء  بحجم  شكرا  أجمل...  شعراء 

الحلم القادم.. أحبك املتلوي«.
مسألة  اىل  نبهت  دورة  عريق...  ملهرجان  األجواء  كانت  هكذا 
الشعراء واملثقفون من ود وتضامن يك ال  ما يربزه  التحدي يف 
يغيب املهرجان حيث كان اللقاء بالدورة مميزا وكل ما أجمع 
الثقافة ورشكة فسفاط قفصة  املشاركون هو حث وزارة  عليه 
لهذا  الالزم  الدعم  تخصيص  عىل  واملسؤولة  املعتية  والدوائر 
التونسية  الشعرية  املهرجانات  خارطة  يف  العالمة  املهرجان 
االنطالقة  دورة  املقبلة  الدورة  تكون  أن  أمل  عىل  والعربية 

الجديدة واملستحقة للمهرجان وللثقافة باملتلوي الجميلة.

الدورة )30( للمهرجان الوطني 
للشعر باملتلوي ودعوة ملزيد الدعم 

قراءة في رواية »أفيون وياسمين«
 للروائيّة الجزائريّة نجمة دزيري

لقد رّشفتني أستاذة الفلسفة واألديبة الشابّة 
نسخة  يل  بإهدائها  مشكورة  دزيري  نجمة 
ملمنّت  وإيّن  وياسمني«  »أفيون  روايتها  من 
أن  أمتّنى  وإيّن  أدهشتني  التي  الهديّة  بهذه 
حتّى  وأصدقايئ  لكّل صديقايت  الفرصة  تُتاح 
يتمتّعوا بقراءتها، فال أجمل من عزف هذه 
الروائيّة الشابّة التي ورثت الكاتب الجزائري 
الرّاحل الطّاهر وطّار يف همومه ويف جامليّة 
اإلبداعّي  مستقبلها  بأّن  متأكّد  وإيّن  كتابته 

الواعد سيكون أفضل من حارضها.
يف عنوان الّرواية:

تقابل يختزل  تأّسس عىل  العنوان قد  دالليّا 
املوت  ثنائيّة 

والحياة. 
»أفيون«  لفظة  إّن 
معناها  يف  تحيل 
عىل  القامويس 
الذي يعرتي  الَخَدر 
فيصيبه  اإلنسان 
والعياء  بالفتور 
اإلحساس.  وفقد 
الّرواية  يف  أّما 
إىل  يرمز  فهو 
يف  الّسائدة  الثّقافة 
الجزائرّي،  املجتمع 
الثّقافة األبويّة التي 

الجمود  بقيم  ترشح  والتي  األجيال  توارثتها 
أّما  واملوت.  واالستالب  والقهر  والتعّصب 
لفظة »الياسمني« فتحيل معجميّا عىل شجر 
خاّصة  املعتدلة  املناخات  يف  وجد  عطرّي 
منطقة حوض البحر املتوّسط. أّما يف الّرواية 
فهو يدّل عىل الثّقافة التنويريّة البديلة التي 
ستنعش العقول واألرواح وتساهم يف بعث 

حياة تليق بإنسانيّة اإلنسان وكرامته.
يف تقنيات الّرواية: 

فقد  فنيّة  آية  وردت  قد  الّرواية  هذه  إّن 

انصهر فيها الّدخيل واألصيل. فقد استطاعت 
بني  مذهال  تفاعال  تولّد  أن  دزيري  نجمة 
تشظّي  يف  املتمثّلة  الغربيّة  الّرواية  فنيّات 
الرّسد  بني  واملرواحة  واألزمنة  األمكنة 
وتوظيف  واالستباقّي  واآليّن  االسرتجاعّي 
واملوروث  والتّداعي  الحلم  مثل  تقنيات 
العريّب إذ نجد تزاوجا بني الرّسد والّشعر ماّم 

يذكّرنا بفّن
قامت  كام  واملعرّي  الجاحظ  لدى  الرتّسل 
واملواويل  القرآين  النّص  بتوظيف  الروائيّة 

واألمثال الشعبيّة الجزائريّة...
يف مضمون الّرواية:

بصوت  الرواية  تُدين 
الفظيع  العنف  صارخ 
املجتمع  ميارسه  الذي 
األنثى  عىل  الذكوري 
والّدين  األخالق  باسم 
والغريب  والعادات 
متارسه  العنف  هذا  أّن 
اإلرهابيّة  الجامعات 
ميارسه  كام  املسلّحة 
الجامعيون  األساتذة 
املتدثّرون بجلباب التفتّح 
ووحدهم  والحداثة. 
الذين  الثوريون  املثّقفون 
سلوكهم  يف  استثناء  كانوا 

وقيمهم وتفكريهم يف هذا الواقع املوبوء. 
الخالصة:

أجمل  من  وياسمني«  »أفيون  رواية  إّن 
الّروايات التي قرأتها حديثا وهي جديرة بأن 
يف  المست  صاحبتها  ألّن  بها  القرّاء  يحتفي 
العمق قضايانا املسكوت عنها وذلك برسديّة 
شعريّة غاية يف الّسحر والجامل. واملستقبل 
للكاتبة نجمة دزيري وملن ميتلكون شجاعتها 

طرحا وإبداعا.
بقلم: األستاذ محّمد الحمدي 

تشريح الحواس واالنفعاالت
* أبو جرير

* شمس الدين العوين
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تعرض وفد النادي اإلفريقي
 إىل االعتداء   يف طنزانيا

تعرض وفد النادي اإلفريقي إىل االعتداء من قبل مسؤويل وجامهري نادي يونغ 
الدور  األربعاء لحساب  الفريقني يوم أمس  التي جمعت  املواجهة  افريكانز قبل 

الثالث من كأس االتحاد اإلفريقي لكرة القدم.
الدخول إىل حجرات املالبس بعد األجواء املشحونة  حيث رفض وفد اإلفريقي 
املباراة  مراقب  إخطار  تّم  كام  املباراة،  ملعب  إىل  وصولهم  منذ  وجدوها  التي 

واالتحاد اإلفريقي لكرة القدم وممثل الخارجية التونسية يف طنزانيا بالوقائع. 
* ح/ح

كأس الكاف

اإلفريقي يتعادل مع يانغ 
أفريكانز التنزاين

لحساب  التنزاين،  أفريكانز  ويانغ  اإلفريقي  النادي  مباراة  انتهت 
بالتعادل  »كاف«،  اإلفريقي  االتحاد  كأس  من  الثالث  الدور  ذهاب 
السلبي، رغم األجواء املشحونة التي سبقت املباراة واالعتداءات التي 

تعرض لها الفريق منذ وصوله مللعب املباراة وصلت إىل حد العنف.
وتحصل أبناء برتران مرشان عىل عدد من الفرص، خاصة يف اواخر 
اللقاء، لكن دون تجسيم، يف انتظار لقاء اإلياب بعد أسبوع يف ملعب 

رادس.

الرتجي يعرب بسهولة 
امللعب التونيس يفاجئ 

النجم الساحيل وأمل 
محام سوسة باقتدار

مقابالت   2022 نوفمرب   2 األربعاء  أمس  يوم  جرت 
املجموعة األوىل وكانت النتائج مفاجئة خاصة انتصار 
أمل حامم سوسة عىل هالل الشابة٬ فيام فرض امللعب 

التونيس التعادل عىل النجم الساحيل.
املجموعة األوىل:

النادي البنزريت – الرتجي الريايض1-0
النجم الساحيل – امللعب التونيس2-2
هالل الشابة – أمل حامم سوسة 1-0

هالل الشابة: 

قيس اليعقويب يستقيل من مهامه  
أعلن مدرب هالل الشابة قيس اليعقويب استقالتَه من مهاّمه، وذلك 
بعد الهزمية يوم أمس األربعاء يف مباراة الجولة الخامسة من البطولة 

أمام أمل حامم سوسة بهدف لصفر.

إصابة خطرية للمدرب 
املساعد للرتجي نادر داود   

يف ملعب بنزرت
إلصابة  الرتجي،  يف  املساعد  املدرب  داود  نادر  تعرض 
خطرية عىل مستوى الرأس، بعد قذفه بحجارة من الجمهور 
يف مباراة الرتجي الريايض والنادي البنزريت٬ حيث تّم نقله 
عىل جناح الرسعة بسيارة اإلسعاف إىل إحدى مستشفيات 

بنزرت.
أن  لها  كان  ما  عنف  أحداث  عرفت  املباراة  أن  ويذكر 
تحصل لوال اإلفراط يف السعي إىل االنتصار بكل الطرق. عىل 

كل حال نحن يف »الشعب« نرجو لنادر الشفاء العاجل.

* محمد

بلدية عني دراهم

إعالن طلب عروض بإجراءات مبسطة عدد 2022/02 للمرة الثانية
»Tuneps إجراءات حرصية عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط تونيبس«

 )TUNEPS( تعتزم رئيسة بلدية عني دراهم اإلعالن عن طلب عروض باجراءات مبسطة حرصيا عىل الخط عرب موقع تونيبس
القتناء معدات نظافة وطرقات بعنوان سنة 2022

)compacteur cylindre( قسط 4: اقتناء آلة دمك
وميكن أن يشارك يف طلب العروض كل شخص مادي أو معنوي يلتزم بتوفري الضامنات املطلوبة لتأمني تنفيذ هذه الصفقة وفقا 
تحميل ملف طلب  املشاركة  الراغبني يف  بذلك وعىل  الخاصة  والفنية  االدارية  الرشوط  كراس  العمل وحسب  به  الجاري  للترشيع 

www.tuneps.tn العروض مجانا عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
املالية  العروض  تقديم  إجباريا  ويتم   www.tuneps.tn باملنظومة  الخاص  املوقع  من  مجانا  العروض  ملف طلب  تحميل  يقع 

والفنية والوثائق االدارية عىل منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط وإرسال الوثائق االصلية التالية:
ـ ضامن مايل وقتي بالقيمة املالية املطلوبة لكل قسط باسم بلدية عني دراهم صالح ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر 

أجل لقبول العروض.
ـ نظري من السجل التجاري

ـ بقية الوثائق التي يتجاوز حجمها االقىص الذي تسمح به املنظومة واملنصوص عليها بكراس الرشوط يف ظرف مغلق يكتب عليه 
»طلب العروض عدد 2022/02 وموضوعه مع عبارة ال يفتح« ويرسل عن طريق الربيد مضمون الوصول أو عن طريق الربيد الرسيع 
باسم السيدة رئيس بلدية عني دراهم أو يسلم مبارشة إىل مكتب الضبط التابع لبلدية عني دراهم مقابل وصل إيداع يف أجل أقصاه 

يوم االربعاء 2022/11/30 عىل الساعة العارشة صباحا )ختم مكتب الضبط دليل عىل ذلك(
وتعترب ملغاة آليا جميع العروض التي مل يتّم تقدميها عن طريق منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط ويف االجل املحدد وكذلك 

العروض التي مل يرد يف شأنها يف األجل املحدد وثيقة الضامن الوقتي.
يتم فتح العروض املسجلة عىل املنظومة بالتوازي مع الوثائق املقدمة مبارشة اىل مكتب الضبط يف جلسة علنية يوم االربعاء 

2022/11/30 عىل الساعة العارشة والنصف صباحا بقرص البلدية
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل لتاريخ آخر اجل لقبول العروض.

عند االقتضاء بامكان بلدية عني دراهم ادخال كافة التعديالت اإلضافية امللحقة مللف طلب العروض، ويتّم نرش التعديالت عىل 
.tuneps الخط بواسطة منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط

ملزيد املعلومات حول منظومة الرشاءات العمومية عىل الخط باإلمكان زيارة موقع www.tuneps.tn أو االتصال مبركز النداء 
بالربيد االلكرتوين  الرقم 70130340 أو  العمومي عىل  العليا للطلب  للهيئة  بالنظر  الراجعة  العمومية عىل الخط  لوحدة الرشاءات 

.tn.gov.pm@tn
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نجم املتلوي:

املقراين وضع اهليئة يف اإلحراج   
بالتنسيق  املتلوي  نجم  إدارة  قامت 
الهادي املقراين بإجراء  مع املدرب االول 
للفريق  الفني  اإلطار  تركيبة  عىل  تغيري 
بعد  البدين  واملعد  الحراس  مدرب  مس 
أن طلب إعفاءه من مهامه لعدم االتفاق 
الفني  االطار  تركيبة  لتصبح  هؤالء!  مع 

كااليت: 
الهادي املقراين مدربا أّول

وصالح الدين خليل معدا بدنيا بدالً 
عن ياسني بن نرص وصالح الكايف مدربا 

للحراس بدالً عن شكري الزيدي.
* محسن 

عادل الزرمديني رئيس مدير عام رشكة الربوموسبور: 

رشكات املراهنة تعتمد قوانني الغاب!
 2 األربعاء  أمس  يوم  الزرمديني  الربوموسبور عادل  العام لرشكة  املدير  الرئيس  عقد 
الخاص  القطاع  تنظيم  الضوء عىل رضورة  ندوة صحفية سلط من خاللها  نوفمرب 2022 
برشكات املراهنة يف تونس باالضافة اىل انارة الرأي العام حول تفاصيل العقد الجديد الذي 

أبرمته رشكة النهوض بالرياضة.
وأشار الزرمديني إىل ان رشكات الرهان املنترشة حاليا يف تونس هي رشكات غري قانونية، 
ن اثنان، إما االنرصاف تحت غطاء الربوموسبور، أو التقدم  مضيًفا »هذه الرشكات لديها حالاّ

بطلب للحصول عىل رخصة نشاط سيتم إحداثها وفًقا ملرشوع مرسوم تم عرضه عىل الحكومة يف انتظار إصداره..«.
أجل  من  املرسوم  تم ضبطها يف  معينة  ومقاييس  »هناك رشوط  قائاًل  الربوموسبور  العام لرشكة  املدير  الرئيس  وتابع 
الحصول عىل رخصة استغالل من بينها توفري مبلغ قيمته 10 ماليني دينار نصفها سيكون مخصصا للتأمني وتعويض املرتاهنني 

يف حالة إفالس الرشكة..«. 
ويف ما يخصاّ العقد الجديد الذي ابرمته رشكة النهوض بالرياضة، أكد الزرمديني أن كل ما وقع تداوله بخصوص التطبيع 

من خالل إمضاء عقد مع رشكة يديرها شخص ميلك الجنسية االرسائلية هي أخبار زائفة وعارية عن الصحة.
* محمد

أوملبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع املدرب حسان القابيس
قالت مصادر مطلعة وقريبة من هيئة   أوملبيك سيدي بوزيد، أنه تماّ تعيني املدرب حسان القابيس لإلرشاف عىل تدريبه خلفا 

للمدرب وليد الشتاوي.

وزارة الداخلية
بلدية حامم بورقيبة

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

إعــالن بتـة عمومية للمـرة الثانيــة

الجامعات  أو  الدولة  لفائدة  ديون  بذمتهم  تتخلد  مل  والذين  البتاّة  املشاركة يف هذه  الراغبني يف  فعىل 
املحلية وليست لهم سوابق عدلية أو يف حالة إفالس تقديم عروضهم الدارة البلدية حسب البيانات التالية:

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

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

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

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

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

2 ـ العرض املايل:

3 ـ يتضمن العرض املايل املقرتح من قبل املرتشح.
ـ يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث ال يتضمن اي معطيات حول مقدم 
العرض إال عبارة »ال يفتح لزمة استخالص املعاليم بالسوق االسبوعية بحامم بورقيبة// أو تسويغ الحامم 

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

8136 حامم بورقيبة أو تودع مبكتب ضبط البلدية مقابل وصل إثبات.
ويكون آخر اجل لقبول العروض يوم 2022/11/24 عىل الساعة العارشة صباحا )10٫00(.

ـ يتم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني أو من ينوبهم بصفة قانونية )توكيل تام 
املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم 2022/11/24 بداية من الساعة العارشة والنصف صباحا 

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

.)78654160

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن 
الوقتي

التاريخ االقىص لقبول العروض 
تاريخ ومكان فتح العروض

مثن  خالص  طريقة 
اللزمة

مدة التسويغ

السوق االسبوعية 1
حامم بورقيبة

يوم 2022/11/24  عىل الساعة العارشة 6700٫000670٫000
العروض يف  وتفتح  البلدية  بقرص  صباحا 
نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف 

صباحا

دون  الثمن  كامل  يدفع 
تأمني  ويتم  تقسيط 
أجل  يف  النهايئ  الضامن 
من  ساعة   72 يتجاوز  ال 
نتائج  عن  االعالن  تاريخ 

اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31

الحامم 2
بحامم  الشعبي 

بورقيبة

يوم 2022/11/24  عىل الساعة العارشة 13٫600٫0001٫360٫000
العروض يف  وتفتح  البلدية  بقرص  صباحا 
نفس اليوم عىل الساعة العارشة ونصف 

صباحا

دون  الثمن  كامل  يدفع 
تأمني  ويتم  تقسيط 
أجل  يف  النهايئ  الضامن 
من  ساعة   72 يتجاوز  ال 
نتائج  عن  االعالن  تاريخ 

اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31
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أمضت املالكمة التونسية مريم الزياين، عقد احرتاف ريايض مع الوكيل اإليطايل 

فرانكو نابوليتانو.

الهيئة  للمالكمة بحضور رئيس  التونسية  الجامعة  إمضاؤه مبقر  تّم  الذي  العقد 

املؤقتة للجامعة صالح اإلدرييس ومدربها عامد الزياين )وهو يف األصل زوجها(، يدوم 

3 سنوات ويتضمن التحضريات والرتبصات واملشاركات الدولية واملراهنة عىل األلقاب.

يذكر أن مريم الزياين حاملة لعديد البطوالت واأللقاب املحلية والدولية وشاركت 

التسيريية هو ما  الهيئة  إليه  2020 )1+(٬ لكن ما مل ترُش  اليابان  يف أوملبياد طوكيو 

فائدة هذا العقد إذا عرفنا أن مريم الزياين متقدمة يف السن وكان عىل هيئة اإلدرييس 

التي ما زالت بطوالتها مل تنطلق بعُد وال  أن تشجع شبّان وشابات رياضة املالكمة 

ندري ما الذي مينع ذلك؟

مريم الزياني تمضي عقد احرتاف رياضي مع وكيل إيطالي
حدث في جامعة المالكمة )الحلقة 10( 

         *مريم الزياين متيض العقد

جلسة عامة لنادي كرة القدم باملروج
وانصارها  باملروج محبيها  القدم  كرة  لنادي  املديرة  الهيئة  تعلم 

وهياكلها بكونها ستعقد جلسة عامة لسنتي 2021 ـ 2022 باملركب 

الساعة  2022 عىل  12 نوفمرب  السبت  I وذلك يوم  املروج  الريايض 

للجميع  شخصية  دعوة  البالغ  هذا  ويعترب  الزوال.  بعد  الواحدة 

للحضور وإبداء الرأي.

أن  بالفعل  لنا  تأكّد  والتمحيص  والتثبت  والتفحيص  التدقيق  بعد 

التدوينة األخرية، وعىل خالف ما نرشه موىل الكرة سابقا عىل صفحته من 

للرئيس  الجينية  البعرة  عوائيات، تحمل فعال 

يائسة  وبنربة  بائسة  بلغة  مكتوبة  ألنها  أوال 

نفسية  عن  يعرّب  ركيك  ارتجايل  وبأسلوب 

بهاجس  مهووسة  متوترة  مضطربة  متأزمة 

املصري وعن نفس تحيا مأساة العيش يف ضنك 

وضيق.. كام أن طول التدوينة وما تردد فيها 

من مرادفات تعرّب عن مشاعر الثأر واالنتقام 

تدل  القرسيّة  الهربة  من  العودة  بعد 

يعاين  املنفى  يف  سجني  من  رسالة  أنها  عىل 

املقيت... وحتى  الفراغ  ويصارع  الوحدة  آالم 

التدوينة  هذه  تحت  املقتضبة  التعليقات 

بنضاالت  املعجبني  من  الناس  دهامء  من 

»الدكتور« تشبه يف شكلها إىل حد بعيد ما يُقال يف خطب التأبني وما يكتب 

يف املرثيّات.

ليس هنالك من موجب 

كل  يف  لتذكرينا  دكتور-  -يا 

مرة أنك يف رحلة نضال من 

أجل أن يكون لكرتنا مقاما 

الهياكل  لدى  ووازنا  مهام 

تعانيه  ما  فيكفيك  الدولية 

دمار  من  ذلك   سبيل  يف 

الحال ولكن بقدر ما نتفهم تخوفاتك من سوء املآل فإنّنا نستغرب رصاحة 

مّمن يهون عليه أن ينفق املال لتشويه صورة هي يف األصل مشّوهة مل تعد 

تحمل من املالمح  غري آثار الّنعال. 

اآلن  الحياة متيض بك  أن  يا دكتور  مأساتك 

وال  إبتدأت  الرحلة  فال  تعرف  لست  ما  إىل 

ينتظرك من  يُنِبُئ عام  إنتهى وكل يشء  الدرب 

سوء املآل.

تتعب  وال  جفونك  َملّْئ  وديع  يا  »نم« 

الباطلة  اإلشاعات  عىل  الرّد  يف  قريحتك 

بالهم  تركيزك  تشغل  وال  الكاذبة  واالدعاءات 

والغم.

السلبية  الهواجس  كل  من  وديع  يا  دعك 

أشعة  »تحويل  عىل  فقط  هّمك  كل  وركز 

الشمس الحارقة إىل طاقة إيجابية«..

إىل اللقاء يف تونس بعد التجربة القطرية..

* الهيئة املديرة لهالل الشابة

رسالة املنفى لهيئة هالل الشابة موجهة إىل وديع الجريء

الوطني  املنتخب  يشارك 

العامل  كأس  يف  للبيزبول  املختلط 

نوفمرب   13 اىل   7 من  باملكسيك 

املجموعة  يف  منتخبنا  وجاء   2022

وكينيا  فرنسا  تضم  التي  »ب« 

وتونس  تايبيي  وشيناس  وكوريا 

وفينزويال. 

كوبا  فتضم  »أ«  املجموعة  اما 

ولتوانيا  كونغ  وهونغ  واليابان 

واملكسيك وجنوب إفريقيا.

لقاءات منتخبنا الوطني: يوم 8 

نوفمرب 2022

- صباحا: تونس - كينيا 

- مساء: تونس - كوريا 

يوم 9 نوفمرب 2022 

- صباحا: تونس - شيناس تايبيي 

- مساء: تونس- فرنسا 

يوم 10 نوفمرب 2022 

تونس - فينزويال 

يف  الوطني  املنتخب  ويضّم 

صفوفه األسامء التالية: وئام وملكة 

وحلمي  وعزيز  وعائشة  ورسور 

ومروان وبليغ. 

              * عبد الفتاح الغريب

املنتخب الوطني املختلط يف كأس العالم للبيزبول باملكسيك 

تم تعيني طارق جراية مدربا جديدا 

لحافظ  خلفا  القدم،  كرة  فرع  ألكابر 

القيتوين.

كان  جراية  طارق  املدرب  أّن  يذكر 

فرق خصوصا  عدة  تدريب  عىل  أرشف 

خارج تونس، عىل غرار النجمة اللبناين، 

أحد  ونادي  العراقي،  أربيل  ونادي 

السعودي ونادي الفيصيل األردين.

املركز  الباجي  األوملبي  ويحتل 

املجموعة  ترتيب  جدول  يف  السادس 

الثانية من بطولة الرابطة املحرتفة األوىل 

برصيد  األوىل  مرحلتها  يف  القدم  لكرة 

نقطتني بعد ميض 4 جوالت.

مدربا  جراية  طارق 
جديدا لألوملبي الباجي  
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الشاعر أحمد كناين الذي يرأس الهيئة اإلدارية لبيت سمر للثقافة والفنون 
رأى أن هذا املهرجان يهدف إىل »االرتقاء بالذائقة الفنية وتعريف الجمهور 
باإلبداعات التي يحققها البيت بإنتاجية ذاتية بعيًدا عن الصخب والحامسة 
وهو ما ملسه الحارضون واملشاركون يف املهرجان الذي قدم فلسفة ورؤى 
خاصة تقوم عىل وجوب اإلنتاجية الثقافية يف كافة املجاالت وتبّني املبدعني 
ووجوب  بالرتاث  واالعتزاز  الوعي  ثقافة  بث  يف  يسهمون  الذين  املحليني 
البناء عليه كمنطلق يفيض إىل حداثة واعية ناقدة تنتج وال تهدم وتسعى 
إقامة  يف  النمطية  فكرة  عىل  تقفز  ذاتية  بإمكانيات  الثقايف  اإلنتاج  إىل 
إىل  ويشري  بيئتها  إىل  ينتمي  منتًجا  تقدم  ال  ومكرورة  ممجوجة  نشاطات 
وتلك  الوعي  توفر  إن  النجاح  تضمن  والتي  فيها  الكامنة  النجاح  عوامل 
املهرجان  بجدواها...«.  واإلميان  تبنيها  إىل  بيت سمر  ورسالة سعى  مهّمة 
يقام سنويًا وأن هذه هي النسخة األوىل منه والتي تقدم سمر بالصورة التي 
تستحقها حني كانت مركزًا إداريًا للواء بني كنانة وها هي تستعد لتعلن 
نفسها مركزًا ثقافيًا ميثل واسطة العقد يف هذا اللواء الذي ميثل حالة ثقافية 
املراكز والتي ميكن  البعيدة عن  الضفاف واألطراف  واجتامعية يف مناطق 
لها أن تقدم نفسها بالصورة التي تأمل وتتمنى خاصة يف ظل وجود عنارص 

تضمن النجاح وتبرش به.
الثقايف  سمر  بيت  »مهرجان  مهرجان  فعاليات  سمر،  أرض  شهدت  لقد 
يف  الثقافية  الفعاليات  عديد  وشمل  أيام  ثالثة  ملدة  استمر  والذي  األول« 
مختلف املجاالت اإلبداعية، مبشاركة شعراء أردنيني وعرب، والرتاث والفن 
حالة  املهرجان  مثّل  والغناء.  واملوسيقى  الفوتوغرايف  والتصوير  التشكييل 
ثقافية واجتامعية يف مناطق الضفاف واألطراف البعيدة عن املراكز والتي 
ميكن لها أن تقدم نفسها بالصورة التي تأمل وخاصة يف ظل وجود عنارص 
تضمن النجاح وتبرش به. كان الربنامج متنوَع الفقرات ففي غابة املهندسني 
الزراعيني -منطقة جلجال- سمر، انتظم معرض فوتوغرايف: )دفاتر الطبيعة( 
للكاتب والفوتوغرايف رمزي الغزوي، ويف نفس اليوم يف مكتبة األمرية سلمى 
- بلدية الشعلة - سمر، أقيم معرض للفن التشكييل بعنوان »كنوز تراثية« 
للفنانات: نعمت النارص، فاطمة الرسحان، وشذى الروسان، وتال ذلك ويف 
ملعب سمر الخاميس افتتاح املهرجان واشتمل عىل كلمة بيت سمر للثقافة 
والفنون وأغنية »عامن« كلامت الشاعر أحمد كناين وألحان عثامن كناين... 
األمسية الشعرية األوىل انتظمت عىل مسابح سمر الند، مبشاركة الشعراء: 
عاقل خوالدة، عبد الكريم أبو الشيح، مروان العيارصة، وكوثر الزعبي. ويف 
فعاليات اليوم الثاين للمهرجان وعىل مسابح سمر الند انعقدت ندوة ضمن 
»محور الرتاث« الرتاث املادي وغري املادي، مبشاركة األديب هاشم غرايبة، 
و»الرتاث املحيك واملكتوب يف رواية هاشم غرايبة« وتحدثت مرام رحمون 

عن »حميمية األماكن – إربد يف ذاكرة الكاتب«.
وإثر ذلك أقيمت األمسية الشعرية الثانية يف منتجع ومسابح منطقة جلجال 
– سمر، للشعراء: عيل الفاعوري، عبود الجابري »العراق«، سلطان الزغول، 
وأحمد طناش، وقدمهم الشاعر محمد ساري. ويف منتجع ومسابح الدكتور 
منطقة جلجال – سمر، وضمن محور الرتاث كانت هناك مداخلة بعنوان 

ثم  الزعبي...  رشيف  أحمد  للدكتور  األردن«  شامل  يف  الشعبية  »األغنية 
)تونس(  العوين  الدين  للشعراء: شمس  الثالثة  الشعرية  األمسية  انطلقت 
وعطاف جانم وعمر أبو الهيجاء، وأدارتها الشاعرة نسيبة عالونة... واختتم 
أهايل سمر  قيمة وعطاء ومساهامت  أبرزت  احتفالية  أجواء  املهرجان يف 

ألجل إنجاز الحلم كام يقول الشاعر مدير املهرجان أحمد الكناين.
صور  بالذاكرة  لتعلق  وأيام  ساعات  الجميل  للبلد  األنيقة  الزيارة  مضت 
تفاصيل  يف  الشعر  حيث  األردن  اربد..  سمر..  يف  االيام  وبانوراما  أخرى 
اخرى ملونة بني االمكنة واألصدقاء الشعراء واألدباء وأنشطة »إربد عاصمة 
املعارض  وأروقة  املهندسني  بنقابة  الشعر  أمسية   .»2022 العربية  الثقافة 
فنيتني  لوحتني  من خالل  مشاركة  وبه  العرب  الفوتوغرافيني  معرض  منها 
عرار  األردن  يف  الرمز  الشاعر  وبيت  الجليل  ومخيم  تونسيني...  لفنانني 
ومتحف دار الرسايا بإربد.. وأنشطة فرع رابطة الكتاب األردنيني بإربد يف 
تنوعها وقيمتها حيث حرضت ندوة ممتازة يف بلدية إربد الكربى، وضمن 
مبشاركة  التل،  فضيل  محمود  بالشاعر  لالحتفاء  ثقافية«  »منارات  برنامج 
والدكتور  مراشدة،  الرحيم  عبد  الدكتور  العجلوين،  نايف  الدكتور  النقاد: 
طناش شطناوي وسط حضور  أحمد  الشاعر  الحفل  وأدار  الضمور،  عامد 

الفت من األكادمييني واملثقفني واملهتمني... وهو نشاط مميز للفرع يتناغم 
مع األنشطة املتعّددة واملميزة للرابطة بعامن برئاسة الشاعر األنيق والنبيل 
ثقايف  شعري  للقاء  األصدقاء  قبل  من  دعيت  كام  الزغبي...  أكرم  األستاذ 
املهندسني  اتحاد  رئيس  األردنيني  املهندسني  نقيب  سعادة  رعاية  وتحت 
يف  الثقافية  اللجنة  أقامت  حيث  الزعبي  سامرة  أحمد  املهندس  العرب 
نقابة املهندسني فرع إربد وبالتعاون مع املكتب التنفيذي الحتفالية إربد 
العاصمة العربية للثقافة 2022 »احتفالية اربد العاصمة العربية للثقافة 

2022«. وكانت أمسية شعرية مميزة اىل جانب املوسيقى..
كل هذا مع حصاد من الكتب واالهداءات واملجالت وعدد من االصدارات 
والفنان  للروايئ  الكاملة  الفنية  األعامل  ومنهم  هناك  للمبدعني  الجديدة 
التشكييل محمود عيىس موىس ودواوين الشاعر أحمد الكناين... وكتيبات 
اربد  مبناسبة  ومرص  والسعودية  لتونس  الثقافية  واأليام  االسابيع  برامج 
عاصمة الثقافة... وغري ذلك من املمكنات الثقافية خالل أيام هذه الزيارة 
التي حملني الشعر من خاللها إىل أرض طيبة عرفتها أيام مهرجان املربد 
وأذكر  والعقبة  عامن  مرارا  زرت  حيث  باألردن  األدباء  باإلخوة  ولقاءاتنا 

ذلك اللقاء الشعري من خالل أمسية شاركت فيها بالرابطة األردنية لألدباء 
والذين  هناك...  ألهلنا  سالم  قعوار...  فخري  األديب  رئاسة  فرتة  والكتاب 
ومحمد  القييس  ويحيى  يوسف ضمرة  الذكريات...  أجمل  بشأنهم  أحمل 
العامري وجهاد هديب رحمه  املقدادي وعيل ومحمد  الله ومحمد  عبيد 
شتات  وعيىس  الله  نرص  وابراهيم  عيىس  وراشد  الهيجاء  أبو  وعمر  الله 
النوايسة  وحكمت  رياض  وطاهر  العزيز...  عبد  ويوسف  كسواين  وحنان 
والجميل  الكناين  احمد  وحياة  وحلام  شعرا  والرائع  امللكاوي...  وموفق 
حمدوين  صالح  الصورة  خبري  الشاعر  والجميل  شطناوي  أحمد  الشاعر 
الشاعر  الجميل  والعراقي  الله...  شفاه  الخطيب  احمد  الرائق  والشاعر 
عبود الجبريي وغريهم... سالمي الشاسع لكم... للحلم اليانع يف سمر ارض 
الفن والثقافة واربد وكل تراب البلد الجميل...األردن... هكذا قادنا الشعر 
وقصائده القلقة مرة أخرى اىل أمكنة القلب وأعني األردن /إربد/ بيت سمر 

للثقافة والفنون....
هي تفاصيل وما خلفته األمكنة والعنارص واألشياء يف الذات يف هذا السفر 
امللون بالشعر... حيث مشاركتي وتكرميي يف االمسية الشعرية للمهرجان... 
وحيث كثريا ما كان يردد املدير املؤسس الشاعر الكبري أحمد الكناين«... من 
حلم وفكرة للجامل كانت هذه البداية... وسنميض يف الجامل مع الشعر 
والفنون من نقطة باألردن عالية املعنى واملبنى هي سمر... التاريخ واالبداع 
والعراقة والحضارة...«.. بالتوفيق صديقي الرائع أحمد باعث هذا الجامل...

العريب  الشعر  مهرجان  يف  املشاركة  بعد  تونس  اىل  العودة  كانت  وهكذا 
لبيت سمر للثقافة والفنون.. شكرا للمنظمني وملدينة إربد عاصمة الثقافة 
واألصدقاء  للشعراء  شكرا  لألردن...  شكر  الشامل...  عروس   2022 العربية 
ولجمهور الشعر... شكرا ألهل الثقافة واإلبداع هناك... إىل جانب األمسيات 
ومركزها  إربد  ومتحف  عرار  الشاعر  بيت  إىل  زيارات  لنا  كانت  الشعرية 
الثقايف وبيت الكريزم الفضاء األنيق وهو مبثابة التحفة ملا حواه من كنوز 
املؤانسة  من  الكثري  به  الذي  واملجلس  والرتاث  الذاكرة  حفظ  يف  متثلت 
بحضور االبن واألب املوسوعة يف الثقافة والتاريخ والحياة... ومخيم الجليل 
للفلسطينيني وملنطقة أم قيس وأقىص الشامل األردين حيث الحدود والتالل 
املطلة عىل الجوالن السورية ونهر طربية وفلسطني الحبيبة يف البقاع التي 
فيها الشعلة حيث ملحمة القائد خالد ابن الوليد ومعركة الريموك الشهرية... 
هي أيام رائقة بني الشعر واللقاءات يف األروقة الفنية واملعارض.. وبعض 
أنشطة فرع رابطة الكتاب واألدباء األردنيني... شكرا للشعراء أحمد الكناين 
مدير املهرجان وأكرم الزغبي رئيس رابطة الكتاب األردنيني وتلك السهرة 
األخوية الشعرية الجميلة بفضاء بيت املعلمني بإربد )وقد سعدت بالتعرف 
إليه شاعرا وانسانا راقيا ولطيفا كبقية اإلخوة( واحمد طناش شطناوي رئيس 
بإربد محمد  الثقايف  الفرع صالح حمدوين واملسؤول  اربد وأمني رس  فرع 
محاسنة والشاعر واإلعالمي بجريدة الدستور عمر أبو الهيجاء وابراهيم أبو 
الكناين وكل  والفنون وأدهم وجهاد  للثقافة  الهيجاء وأرسة مهرجان سمر 

الذين التقيت بهم... سعادة ال تضاهى.. دامت الصداقة الشاعرة...

أيام للشعر والثقافة والفنون باألردن بلد الجمال والعروبة والحلم:
  زيارات إىل خميم اجلليل للفلسطينيني وملنطقة أم قيس وأقصى الشامل األردين 

للتالل املطلة عىل اجلوالن السورية وهنر طربية وفلسطني

األردن/ إربد - سمر: من مبعوثنا 
شمس الدين العوين

  ندوة بمشاركة األديب 
هاشم غرايبة عن التراث 

المحكي والمكتوب

الجميلة  سمر  الجهات..  كل  تيضء  بابتساماتها  وأمكنة  وهيام  بهاء  مثة 
من مدينة إربد عروس الشامل باألردن يف هيجانها املعهود عىل األحوال 
والحاملية  الفنية  واإلبداعات  الشعر  حيث  للجامل  مناجم  منها  لتجعل 
لتربز املدينة مبعارض ترشح شيئا من ثرائها الحضاري والرتايث والفني.. من 
بيت سمر للثقافة والفنون كان الجامل الذي هام به الشاعر ابن املكان 
أحمد الكناين لتكرب مساحات الحلم لديه ويعلن فعاليات الدورة االوىل 
العريب  الشعر  مهرجان  ومنها سهرات  ثقافية  فنية  فعاليات  التي ضمت 
مضمخا بالود والرتحاب والتعاون من قبل أهايل سمر واطاراتها ومبدعيها 

يك ينبت الحلم.
أيام جميلة مرت كلمح الربق لبهائها وقد ضمت عديد الفعاليات الثقافية 
يف مختلف املجاالت اإلبداعية كالشعر والرتاث والفن التشكييل والتصوير 

الفوتوغرايف واملوسيقى والغناء...

  الشاعر أحمد كناني نريد االرتقاء بالذائقة الفنية وتعريف  الجمهور باإلبداعات
 رئيس البيت والمهرجان:


