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انتخابات 17 ديسمرب 2022

بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

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

وهؤالء المثقفون التونسيون قد انضموا لالتحاد.

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  
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اجتماع المكتب التنفيذي الموسع بالحمامات 

في البيان الختامي:
الوضع املتعفن يستوجب برنامج إصالح شامل إلنقاذ البالد

إدانة »للتساخري غري القانونية« ورفض للمحاوالت اليائسة لفرض املواقف وتنديد 
بسياسة التفرد واملـرور بـقوة وتـحذير مـن اإلقدام على تمرير الـقــانون عـــدد 9

عزوف ورفض ومقاطعة 
وإحباط لرتدي األوضاع املعيشية

قانون االنتخابات

من الحاضنة الحزبية 
إىل الحاضنة العائلية 

والعروشية!
300 مليار ديون املصنعني

 عند الدولة!
الرتجي يسقط يف باردو، االفريقي يتنفس

والنجم الساحلي بالعالمة الكاملة

في جولة التدارك لبطولة الرابطة األولىأزمة الحليب تتفاقم يحدث في مدارس تعليم السياقة
تملك  لوبيات  الرقابة،  غياب 
10 سيارات وعقود غري قانونية
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املدير 

سامي الطاهري
رئيس تحرير 

يوسف الوسالتي
السحب

مطبعة دار األنوار
الرشقية - تونس

املدير املسؤول 

نور الدين الطبوبي
أسسها 

أحمد التليلي

 

لسان  االتحاد العام التونيس للشغل
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للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  العام  األمني  ركز 
نقايب  تجّمع  أمام  كلمة  يف  الطبويب،  الدين  نور  األخ 
بحي  الدولية  األرايض  ديوان  مبقر  الفالحة  ألعوان 
األوان..«  »آن  عبارة  العاصمة، عىل  بتونس  الخرضاء 
وللسلطة  الوطنية  للمنظامت  بها  توّجه  رسالة  يف 
واألحزاب.  الجمهورية  رئيس  رأسها  وعىل  التنفيذية 
املدين  للمجتمع  خاصة  األوان..  »آن  مشّددا  وقال 
لتلعب  االتحاد  مقّدمتها  ويف  الوطنية  واملنظامت 

دورها«.
وانتقد األخ نور الدين الطبويب مسار قيس سعيّد 

الذي  الذي اختار إرساءه  االنتخايب  النظام  من خالل 
يؤّسس »للعروشية والعنف« عىل حساب مؤسسات 
الدولة من خالل املجالس واألقاليم التي يسعى رئيس 
ذات  يف  بشدة  انتقد  كام  اقامتها،  إىل  الجمهورية 
السياق استخدام التلفزة واإلذاعة الوطنيتني ولتكون 

»بوق دعاية للحاكم«.
الخميس  اليوم  عقد  تنظيم  سيتّم  أنه  وأعلن 
مجلس قطاعات باالضافة اىل مجالس جهوية ستتوج 
القرار  التخاذ  وطنية  ادارية  بهيئة  اآلجال  أقرب  يف 
االجتامعية.  املطالب  قبل  الدولة  النقاذ  املناسب 
وشّدد عىل رضورة الحفاظ عىل دولة املؤسسات دون 
»شعبوية مفرطة« و»فربكة ملفات« مرّددا ال »لدولة 
التعليامت« و»الجمل الفضفاضة«. واستدرك بالقول: 
»سوف لن أستبق القرار الذي سيتم اتخاذه يف شكل 
اإلرضاب  بقرار  السياق  هذا  يف  مذكرا  مؤسسايت«، 
الرباهمي،  محمد  النائب  الشهيد  اغتيال  إثر  العام 
مضيفا بالقول: »انتهى التوقيت وتعّفن الوضع..« يف 
ظّل ترّدي األوضاع االجتامعية واالقتصادية يف تونس.

وتابع األخ نور الدين الطبويب: »آن اآلوان.. ولن 
نرتك البالد يف مهّب الريح«، مضيفا: »ال للدكتاتورية 
عىل  وشّدد  الفضفاض..«  للكالم  وال  لالنفراد..  وال 
وعىل  ومسؤول..  جاد  بحوار  الوطن  »انقاذ  رضورة 
إلنقاذ  املناسب  القرار  اتخاذ  الوطنية  املنظامت 

الجهوية  للحسابات  وقت  »ال  مردفا:  الوطن..«، 
والقطاعية والحزبية الضيقة..«.

كام أكد األخ األمني العام نور الدين الطبويب أن 
الذهاب اىل االنتخابات ال بّد أن يكون بتمثيلية رشعية 
ببناء  يكون  ذلك  اكتساب  أن  موّضحا  ومبرشوعية، 
االقتصاد الذي ينعش املجتمع. واعترب أن االنتخابات 
الترشيعية ليوم 17 ديسمرب 2022 كانت ال لون وال 
يكون  املرشوعية  عن  الحديث  أن  مضيفا  لها،  طعم 
رئيس  انتخب  الذي  للمجتمع  قّدم  وما  باالنجازات 

الجمهورية قيس سعيد.
وسخر األخ الطبويب من اعتبار املعارضة يف تونس 
التصويت  عن  التونسيني  عزوف  نحو  للدفع  تناضل 
يف االنتخابات الترشيعية قائال »الشعب كره الجميع 
ومن بينهم املعارضة التي مل تفهم الدرَس بعُد«. إذ 
إىل  نتطلع  ونحن  عشوائية  املعارضة  كام  الحكومة 

تحقيق طموحات شعبنا الذي ضحى كثريا وطويال.
الوقت  يف  للرد  يكفي  مبا  ذيك  الشعب  أن  وأكد 
قيس  اعتبار  منتقدا  املناسبة،  وبالرسالة  املناسب 
سعيد أن املسار يف طور البناء خاطئ، قائال »لن نرتك 
تونس ال للشعبوية وال للتكلس«. ودعا األخ الطبويب 
قيس سعيد اىل الجلوس إىل طاولة الحوار، معتربا أنه 
انه من  اعترب  البالد. كام  ادارة  فشل فشال ذريعا يف 

املهم وضع رؤية سياسية واضحة.

آن األوان إلنقاذ البالد بعد أن ساءت أوضاعها اجتماعيا واقتصاديا 
األخ نور الدين الطبوبي في تجمّع نقابي ألعوان وعمال الفالحة

 مؤسستا اإلذاعة والتلفزة أصبحتا بوق دعاية للحاكم!

الحديث عن املشروعية ال بدّ أن يكون باإلنجازات  ورقات من دفاتر مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي 

القوى االجتماعية واملدنية رفضت الربنامج
تعميام للفائدة وتوضيحا ألبرز التحفظات النقابية يف عالقة مبسار مفاوضات الدولة التونسية مع صندوق النقد 
الدويل كان ال بّد مكن هذه القراءة التي جاءت بتقرير كان أصدره قسم الدراسات والتوثيق بالتعاون مع مركز التضامن 

العاميل أعده الخبري كريم الطرابليس 
وقد انطلق التقرير يف رسد بداية املشاورات الجديدة بني الحكومة التونسية وصندوق النقد الدويل حول الربنامج 
استثنائية  كانت  املشاورات  إنطالق  فرتة  ان  إىل  التقرير  أشار  وقد   2021 لسنة  األخري  الثلث  منذ  للحكومة  الجديد 
ومتسمة بأزمة مالية واقتصادية واجتامعية خانقة جراء تداعيات جائحة كوفيد - 19 واستفحال عجز امليزانية يف 2022 
مبا يستوجب تعبئة موارد خارجية قياسية تتجاوز 12 مليار دينار. زيادة عىل انخفاض تصنيف تونس السيادي اىل أدىن 
الصعبة  العملة  لتعبئة موارد االقرتاض من  العاملية  املالية  اللجوء اىل األسواق  إمكانية  مستوياته وهو ما يلغي متاما 
بالنظر اىل كلفتها املرتفعة كذلك استفحال األزمة السياسية وغياب األفق السيايس بعد القرار الرئايس بتجميد أعامل 
الربملان يف جويلية 2021 عالوة عىل وجود بوادر جدية لالستفراد بالسلطة من قبل رئاسة الجمهورية التي أضحت تدير 
الشأن العام باعتامد املراسيم التي ال تخضع اىل سلطة رقابية. وبنّي التقرير بأن صندوق النقد الدويل مل يعرب عن موقفه 
تجاه الوضع السيايس ملا بعد 25 جويلية ولكن من املؤكد أن املواقف الرسمية العلنية التي عرب عنها كل من االتحاد 
فرضها  التي  املجحفة  الرشوط  عىل  بآخر  أو  بشكل  انعكست  املتحدة  واألمم  األمريكية  املتحدة  والواليات  األورويب 
الدول األوروبية وأمريكا لدى  التي تقدمها  الصندوق يف برنامجه الجديد كام سيكون تأثريها مبارشا عىل الضامنات 
األسواق املالية لتمكني تونس من الحصول عىل قروض بكلفة مقبولة. وأشار التقرير أيضا إىل انعدام شبه تام للشفافية 
والتشاركية من قبل الحكومة يف إدارة الشأن االقتصادي واملايل حيث غابت الندوات الصحفية وانقطعت املشاورات مع 
الرشكاء االجتامعيني واملجتمع املدين باستثناء اجتامعني يتيمني مع اتحاد الشغل قد يكونان متا جراء ضغط الصندوق 
املعلنة للحكومة يف برامجها وبني ترصيحات رئيس  التوجهات  2022 زد عىل ذلك بروز تضارب واضح بني  أوائل  يف 

الجمهورية الذي أعلن رصاحة معارضته لإلجراءات التي تقدمت بها الحكومة يف قانون املالية لسنة 2022. 
وتحدث التقرير عن خمسة نقاط تلخص تقريبا الظروف واإلطار العام التي تسري فيه املفاوضات حاليا بني مؤسسة 
مالية كبرية لها وصفاتها الجاهزة ورشوطها املتصلبة وبني حكومة ضعيفة تفتقر إىل أدىن مقومات املصارحة والتشاركية 
واىل دعم القوى االجتامعية والسياسية وتعمل يف كنف التعتيم لذلك فإنه كان من البديهي أن ينعكس هذا الوضع 
عىل موازين القوى عىل طاولة املفاوضات يف اتجاه اضعاف الطرف الحكومي وانسياقه وراء رشوط الصندوق ولعل 
هذا ما يفرس إىل حّد كبري النزعة التقشفية القوية للمرشوع الحكومي الذي قدم اىل الصندوق والذي يشمل بالخصوص 

اإلجراءات التالية:
ـ تجميد الزيادات يف األجور للوظيفة العمومية ووقف االنتدابات

ـ الرتفيع التدريجي يف أسعار املحروقات عرب اعتامد التعديل اآليل لألسعار حسب تغري األسعار العاملية.
العائالت  إىل  تسند  مبارشة  وتعويضها مبنح   2025 أفق  األساسية يف  الغذائية  املواد  منظومة دعم  التخيل عن  ـ 

املستحقة حسب آلية االستهداف.
الحلول  من ضمن  كحل  خْوصصتها  واعتامد  العمومية  االقتصادية  للمؤسسات  الدولة  ملكية  يف  النظر  إعادة  ـ 

املمكنة.
املدنية  القوى  جل  عربت  وعائالتهم  املواطنني  عيش  ظروف  عىل  اإلجراءات  لهذه  املبارشة  التداعيات  وأمام 
واالجتامعية عىل رفضها للربنامج خاصة أنه وقع اعداده يف كنف التعتيم ومل يكن محّل حوار وتشاور مع األطراف 
بها منظامت املجتمع املدين من  التي قامت  املبادرات والحمالت  الرفض من خالل جملة من  املعنية. وتجسم هذا 
أجل اقرتاح بدائل من شأنها أن تشكل حلوال لتجاوز معضلة التداين الخارجي وما تسببه من سياسات تقشفية تتحمل 

انعكاساتها الطبقات الفقرية واملتوسطة. 
* نرص الدين 
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 حالة العزوف ليست موجهة ملن ترشحوا لالنتخابات التشريعية الحالية بل تتعداهم إىل بقية األحزاب والربملانات السابقة
الدكتور عبد اللطيف الحناشي لـ »الشعب«

مجلس الوزراء   وافق على ميزانية ال أحد يعرف توجهها وتفاصيلها
وافق مجلس الوزراء، املجتمع بقرص الحكومة بالقصبة بارشاف رئيسة الحكومة، نجالء بودن رمضان، عىل مرشوع مرسوم يتعلق بقانون املالية 

لسنة 2023 ومرشوع امليزان االقتصادي لسنة 2023.
كام وافق مجلس الوزراء عىل مرشوع أمر يتعلق بضبط التنظيم االداري واملايل وطرق سري مؤسسة فداء. والسؤال املطروح مجلس الوزارء وافق 

عىل قانون مالية لسنة 2023 دون ترشيك أي طرف فيه٬ لكن٬ ماذا عن مرشوع امليزانية التكمييل لسنة 2022؟
هنا يبدو أن الحكومة ماضية يف تنفيذ مشاريعها دون وضع اعتبار ألي كان وهي التي ذكرتنا بواقعة مغادرة أهايل سليانة ملدينتهم حني فرض 

عليهم يومها رئيس الحكومة حامدي الجبايل بعد أحداث الرش ذلك الوايل الذي رفضوه لغياب التنمية.
* م/ م

االسباب  أن  »الشعب«  لـ  الحنايش  اللطيف  عبد  الدكتور  أكد 
التي أدت اىل نسبة عزوف الناخبني يوم 17 ديسمرب الجاري عديدة 
الربملان  عرفها  التي  والسلوكات  املامرسات  من  االشمئزاز  واهمها 
االنتخابات  ان  من  بالرغم  االحزاب  نواب  اىل  تعود  وهي  السابق 
ان  اال  السابقة شهدت نسبة عالية من االقبال عىل مراكز االقرتاع 
التجربة كشفت عدم التزام من تم انتخابهم بالوعود التي قطعوها 

خالل حمالتهم االنتخابية.
الفاعلني يف املشهد  انعدمت بحسب محدثنا يف  الثقة  ان  كام 
البالد  تعيشها  التي  والصعوبات  االحباط  حالة  عىل  زيادة  العام 
الذي هو يف  املوقف  الناخبني وكان ذلك  اختيارات  انعكست عىل 
شكل عقاب لجميع السياسيني والذين ال يلتزمون بوعودهم وبني 
الدكتور عبد اللطيف الحنايش ان حالة العزوف ليست موجهة فقط 
ملن ترشحوا لالنتخابات الترشيعية بل تتعّداهم إىل بقية االحزاب 
حيث أشار إىل أنها كانت ستعرف نفس املوقف لو شاركت يف هذا 
االستحقاق االنتخايب إذ لن تتجاوز نسبة املشاركة حسب تقديراته 

إال أرقام قليلة اضافية عن التي تم تسجيلها يوم 17 ديسمرب.

* إحباط عام
بسبب  الناخبني  لدى  عام  إحباط  من  حالة  هناك  ان  وبني 
مامرسات السياسيني التي تعمقت بالخالف حول ما حدث يوم 25 
املواطنون يف ظل تردي  ينتظره  جويلية مقابل تجاهل خطابها ملا 

أوضاعهم املعيشية.
خالل  ومن  واملتابعني  املحليلني  قبل  من  اثري  ما  وبخصوص 
استنتاجات الحملة االنتخابية عن مدى تأثري املهن التي ينتمي اليها 
اغلب نواب الربملان الذين تم انتخابهم يوم 17 ديسمرب الجاري عىل 
املدة  املفرتض طرحها خالل  امللفات واملسائل  التعاطي مع  نتيجة 
ان هيمنة  تعترب  االستنتاجات  تلك  ان بعض  القادمة ذلك  النيابية 

قطاع عىل تركيبة الربملان سيكون لها انعكاس ال ميكن القفز 
عليه يف عالقة بالطرح ونوعية االولويات التي ستسبق 

عىل غريها خاصة وان غياب االحزاب ال يلزم النواب 
بأي اولوية محددة مسبقا كام هو متعارف عليه 

يف األجندات الحزبية.
* بني مرحلتني

الجديد  الربملان  لرتكيبة  أوىل  قراءة  ويف 
ويف  الحنايش  اللطيف  عبد  الدكتور  يذهب 
ترصيحه لـ»الشعب« اىل القول انه ال ميكن 
البد من  البداية  ومنذ  إطالقي  اصدار حكم 
موقفي   ان  اال  التجربة   ستبينه  ما  انتظار 
االحزاب  نواب  مردود  أن  ـ  ملحدثنا  القول  ـ 

افضل من النواب املستقلني الن االحزاب تطرح 
يف  معني  مستوى  يف  املقرتحات  وتقدم  البدائل 

حني ان النواب املستقلني ينطلقون من اآلنا وليس 
من مجموعة كام هو شأن نواب األحزاب.

ويواصل الدكتور عبد اللطيف الحنايش حديثه باالشارة إىل أن 
السابق  الربملان  ان  انه وبالرغم من  هناك تخوفات مرشوعة كون 
كانت تركيبته الغالبة للنواب املنتمني لالحزاب اال ان هناك تجاوزات 
نفسه ال  الوقت  لكن يف  الخطاب واملامرسة  حصلت عىل مستوى 
ميكن نفي ان نواب االحزاب يحرصون عىل تقديم صورة ايجابية من 
خالل سلوكات تجسد الخطاب االيجايب واملامرسة االيجابية بالرغم 

من ان بعض االحزاب تغافلت عن القيام بدورها يف هذا الجانب.
* املواصفات املطلوبة

ورغم وجود نسبة من املواصفات املطلوبة من خالل متابعتي 
للحملة االنتخابية مبا فيها من ايجايب وسلبي فإنه ال ميكن الحديث 

مع  عميق  الختالف  وجود  ال  النه  مطلق  يشء  عن 
مبواصفات  عالقة  يف  أما  السابقة  النيابية  املجالس 
قطاع  اىل  املنتمني  نسبة  فإن  الربملان  تركيبة 
وجود  مالحظة  مع  الطاغية  هي  التعليم 
ضعيفة  املرأة  نسبة  لكن  اخرى  قطاعات 
رغم النسبة املحرتمة التي كانت يف الربملان 
خاضع  غري  الربملان  اداء  ان  اال  السابق 
بالرضورة للمواصفات العمرية او املهنية 
السلوك  تحدد  ال  النها  االجتامعية   او 
وبالتايل  النائب  من  املتوقع  او  املفرتض 
فإن الربملان الجديد لن يختلف كثريا عن 
الخطاب  سنجد  حيث  السابقة  الربملانات 
املتزن العقالين والوطني كام نجد السلوكات 
نواب  من  سابقا  حصل  ما  وهذا  املنفلتة 
وبالتايل  االنضباط  تفرض  مل  الحزاب  ينتمون 
شاهدنا العديد من السلوكات املتجاوزة ملا يفرتض 

ان يصدر عن نواب املؤسسة الترشيعية.
* غياب اإللتزام

وبني محدثنا ان ما حصل من نواب بعض االحزاب يف الربملان 
النواب  لدى  والضوابط  االلتزام  غياب  من  التخوف  يعزز  السابق 
املستقلني وبالتايل كيف سيترصفون وهم غري خاضعني الي ضوابط 
حزبية وهو ما يجعل املسألة معقدة نسبيا حيث يتوقع ان يكون 
عقالين  غري  من خالل خطاب  رمّبا  اوسع  اليه  أرشنا  الذي  االنزالق 
مغايرة  صورة  يقدموا  ان  يفرتض  حني  يف  اللفظي  العنف  يسوده 
اىل  يعود  االمر  ان  الحنايش  الدكتور  هنا  واكد  السابقة  للربملانات 
الفكرة  يناقض  وهذا  عنيفا  كونه  التونيس  املجتمع  خصوصيات 
كتبي  أحد  يف  بينته  ما  وهذا  ذلك  غري  كونه  واملروجة  السائدة 
يكون خطاب  ان  نستغرب  ال  فاننا  لذا  املاضية  الفرتة  يف  الصادرة 
اليه  ينتمون  الذي  املجتمع  من  انهم جزء  مبا  عنيفا  النواب  بعض 

ويكتسبون خصائصه شكال ومضمونا.

                من ثقب اإلبرة

املربي واالستاذ مهذب الرميلي...
»من حبّة الجامعة تبني قبّة« تذكرت هذا املثل وانا اتابع تفاصيل الحرب الدائرة 
التلميذة  بني املمثل واملريب واالستاذ املدرس مهذب الرمييل والجامعة التي تدافع عن 
التي خرجت عن النص يف عالقة بالوقائع التي كانت سببا يف طردها من املعهد ـ بعيدا 
عن االنحياز لطرف بعينه ـ أليس االستاذ كام املعلم وقد قال فيه شوقي: وفّه التبجيل ـ 
كاد املعلم ان يكون رسوال ـ فأين نحن من هذا؟ ـ وجامعة البوز يف عدد من تالفز الال 
معنى املنترشة يف البالد ـ تركز مع الواقعة لتجعل منها حربا للعديد من االطراف ومن ال 
يهتم بها ـ فهو حتام خارج السياق التاريخي ـ ما قيل يف كل »البالتوهات« باطل حتى 
تلك التي حرض ـ فيها مهذب الرمييل ـ اما للدفاع عن نفسه أو عن املؤسسة التعليمية 
باالنحياز  موقفا  اتخذ  ولالسف  بعضهم  ألّن  النفوس  لتهدئة  نعم  للتهدئة!  حتى  او  ـ 
للتلميذة متناسيا دور املدرسة واملعهد واملريب والقيم والعامل واملدير واملدرس التعليمي 
التنويري ـ فإذا بهم ومبعاولهم يسعون إىل االجهاض عىل ما تبقى ـ من اهمية ـ املدرسة 
العمومية يف حياتنا التي تسيست اىل حّد التسوس من الداخل! ولو تسأل أيًّا كان ـ عّمن 
تدافع فاالكيد انني سأعلنها عاليا وانني مع ان تحفظ القيم املعنوية والرمزية للمدرسة 
وللمدرّس سواء كان مهذب ـ املمثل املشهور ـ املعروف ـ والذي زعمة، زعمة ـ هو حاجة 
كبرية وهذا طبعا تعليق قرأته عىل واحدة من صفحات الفايسبوك او غريه من املربني 
وذلك انتصارا ودفاعا عن امة اقرأ ـ ألّن ما أتته التلميذة معيب ومرفوض بكل االشكال ـ 
لكّن الذي اود وضعه يف سياقه ان ال مجال لرتذيل املدرسة واملدرّس واّن حرمة من علمنا 

حرفا تبقى أساس كل عملية تطوير وتحديث للمجتمع.

الرئييس للغضب واالرضار  الحايل بصفاقس اصبح املصدر  أكد رؤساء غرف تجارة املصوغ وصانعي املصوغ بصفاقس ان أمني الصاغة 
بالقطاع ووجوده يف منصبه أو لنقل يف خطته الحاليّة غري قانوين بعد تحفظات وزارة الداخلية واملراسالت املوهة إىل وزارة السياحة والديوان 
التقليدية ورئاسة الحكومة فان امني الصاغة الحايل اصبح ووده غري رشعي مثلام اكده رؤساء الغرف املهنية للمصوغ  الوطني للصناعات 
التابعني لالتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واضافة للمراسالت فان ماراطون من االجتامعات آخره يف االجتامع الذي كان 
بإرشاف انور الرتييك رئيس منظمة لالعراف مبقر تعاضدية الذهب باملدينة العتيقة بصفاقس وتجديد متسك اهل املهنة من نقابات مهنية 
وقطاعية بتغيري أمني الصاغة بصفاقس إضافة إىل توجيه مراسالت رسمية لكل من وايل صفاقس ورئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية 
وللديوان الوطني للصناعات التقليدية وكذلك 
وهذه  الديوانة  ومصالح  األمنية  للجهات 
الجهوية  الغرفة  رئيس  من  موجهة  املراسالت 
الغرفة  ورئيس  النصوغ  لصانعي  والوطنية 
طلب  حول  بصفاقس  املصوغ  لتجار  الجهوية 
بصفاقس  الصاغة  أمني  وتغيري  القانون  تفعيل 

الذي يعترب خطرا عىل االقتصاد التونيس.  

اعتصامات وتصعيد وتحركات احتجاجية يف قطاع املصوغ بصفاقس

* لطفي املاكني

*يكتبه رمزي الجّباري

  هناك  إحباط عام بسبب تردي األوضاع املعيشية لم تشجع على الذهاب إىل مراكز اإلقرتاع
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أثارت وال زالت نسبة املشاركة املتدنية للناخبني يف االنتخابات الترشيعية 
ردود افعال من مختلف مكونات املشهد العام وأولهم منظامت املجتمع املدين 
املهتمة باملسار االنتخايب ويف هذا االطار رصح لـ »الشعب« الدكتور بسام معطر 
رئيس جمعية عتيد كون اسباب تلك النتيجة املسجلة يوم 17 ديسمرب الجاري 
عديدة اولها القانون االنتخايب الذي جاء به املرسوم 55 وخاصة طريقة االقرتاع 
الحملة  انعكس سلبا عىل  ما  العمومي هو  التمويل  والتخيل عن  الدوائر  عىل 

االنتخابية ألغلبية املرتشحني.
واضاف رئيس جمعية عتيد ان الحملة االنتخابية الباهتة مل متّكن الناخب 
بالدائرة  الناخبني  الوصول إىل أغلب  التعرف عىل املرتشحني وال هؤالء من  من 
التي ترشحوا بها زيادة عىل نقص تجربة التحرك امليداين يف مثل هذه املناسبات 
زد  االقرتاع  مراكز  اىل  الذهاب  عىل  الناخبني  يشجع  مل  وهذا  منهم  كبري  لعدد 
عىل ذلك االداء املضطرب لهيئة االنتخابات والخالف بينها وبني هيئة االتصال 
السمعي والبرصي )الهايكا( حيث كانت التغطية االعالمية دون املنتظر منها يف 

ظل تعدد الدوائر واملرتشحني بها.
بالتوقف  الناخبني  عزوف  اسباب  تشخيص  معطر  بسام  الدكتور  وواصل 
عند التزام املرتشحني من قطاعات كانت لها سابقا مساهامت فاعلة من التفرغ 
للعمل النيايب وبالتايل فضلوا عدم التخيل عن مامرسة مهنهم االصلية يف حني ان 

االمر كان مقترصا فقط عىل موظفي الدولة وأعوانها وال يعني االطباء واملحامني 
وعديد املهن الحرة وهؤالء لهم تأثري كبري وقادرين عىل تعبئة الناخبني يف مثل 

هذه املواعيد.
التخيل عن اجبارية  النساء بعد ان تم  كذلك ما حصل يف عالقة مشاركة 
التناصف العمودي واالفقي كام كان يف االستحقاقات االنتخابية السابقة وهذا 
تتجاوز 12٪ من مجموع  التي مل  الضعيفة  النسوية  الرتشحات  ما يفرس نسبة 

املرتشحني وقد انعكست الحقا يف عدد النسوة الاليت ذهنب اىل مراكز االقرتاع.
* عدم االستقرار

ومل يستنث رئيس جمعية عتيد ما نحياه من حالة عدم االستقرار التي يعرفها 
املناخ العام بالبالد خاصة يف عالقة بالركود االقتصادي واالجتامعي التي كان لها 
تأثري مبارش وكبري عيل الناخبني الذين مل يالحظوا اي تغيري يف مستوى عيشهم 
رغم تتاىل املواعيد االنتخابية كذلك ال ميكن اغفال مسألة الفرتة الزمنية الفاصلة 
يفرتض  كان  اذ  الترشيعية  واالنتخابات  املايض  جويلية  يف  االستفتاء  اجراء  بني 
التباعد بينهام مبدة كافية الستيعاب القوانني الجديدة ويف ذلك احرتام للمعايري 
املثىل ومن ناحية اخرى فإن ارهاق الناخب بكرثة الذهاب اىل صناديق االقرتاع 

تجعله يصاب باالرهاق وامللل وبالتايل يخري عدم القيام بالعملية االنتخابية.
وارجع محدثنا ذلك االمر اىل انفراد السلطة التنفيذية بالقرار وعدم االستامع 
اىل مختلف اآلراء إذ أنّنا يف عتيد نبهنا اىل وقوع مثل الذي حصل يوم 17 ديسمرب 
لكن مل يتم االخذ بتلك التحذيرات ليحصل ذلك العزوف الذي وان كان ليس 
له تأثري قانوين عىل رشعية من تم انتخابهم اال انه سيؤثر عىل املرشوعية مبا ان 
النسبة الكبرية من الناخبني مل تذهب اىل مكاتب االقرتاع اي هناك حالة عامة 
من عدم الرضا لن تجعل الربملان يعمل بأريحيّة خاصة وان صالحياته محدودة.

كام انه من تداعيات حالة العزوف عدم الحسم يف اختيار احد املرتشحني 
بغالبية الدوائر االنتخابية وهذا ما يؤدي اىل اجراء الدور الثاين وما يعني ذلك 
من وقت والتزامات اخرى الشهر ستمدد إىل مارس القادم فكيف سيكون االمر 
يف ظل الصعوبات التي تعيشها البالد وتحتاج إىل تقديم حلوال رسيعة لها وذكر 
رئيس جمعية عتيد ان التقرير الذي سيقدم بخصوص املسار االنتخايب سيتضمن 
النتائج  تأثريها عىل  معاينتها ومدى  التي متت  املالحظات واالخالالت  مختلف 

املعلنة.
* اإلقرتاع واالرتجالية

من جانبه بني سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون لـ »الشعب« ان ما حصل 
من عزوف سببه االول عدم االخذ مبا كنا نبهنا اليه منذ مدة يف عالقة باملسار 
مع  االستقاللية  وغياب  الشفافية  منها  النقائص  عديد  شابته  الذي  االنتخايب 
كشفت  حيث  العام  بالشأن  مهتم  غري  املواطن  جعل  ماّم  اآلداء  يف  االرتجالية 
االرقام ان 9 من 10 ناخبني مل يقوموا بواجبهم االنتخايب وهذا رقم قيايس يحدث 
ألّول مرة يف تونس وكذلك يعترب مرتفعا مقارنة بالتجارب االنتخابية االخرى يف 

العامل.
* خاصيات املجتمع

املجتمع  خاصيات  مع  متطابق  غري  فرضه  تم  الذي  االقرتاع  نظام  ان  كام 
من  املرتّشحني  من  هام  عدد  أعاق  وهذا  العمومي  التمويل  حجب  ذلك  من 
القيام بحمالت انتخباية تستجيب للمواصفات املطلوبة وإىل ذلك املفارقة التي 

حصلت كون عديد املرتشحني مل يتمكنوا من الحصول عىل االقل عىل أصوات من 
قاموا بعملية تزكيتهم ليقبل ترشحهم وهذا ما سنعمل عىل تبيني اسبابه وهذا 
كله مرده االنفراد بالقرار وعدم ترشيك القوى الوطنية يف اخذه ومن جهة اخرى 
ذكر رئيس شبكة »مراقبون« ان التقرير النهايئ سيكون جاهزا بعد االنتهاء من 

مختلف املراحل خاصة وان هناك دور ثاين بعدد كبري من الدوائر االنتخابية.
* فقدان الثقة

حدود«  بال  »مالحظون  جمعية  عام  كاتب  السلطاين  الحق  عبد  وذهب 
اضافة  العزوف  حالة  اسباب  اهم  من  االفراد  عىل  االقرتاع  طريقة  اعتبار  اىل 
الثقة يف  الناخب  العام مبا افقد  الفاعلني يف الشأن  التجاذبات بني مختلف  اىل 
العملية االنتخابية برمتها وتوقف عند الخالف بني »االيزي والهايكا« حول من 
له احقية مراقبة التغطية االعالمية للحملة االنتخابية يف الوقت الذي كان يجب 
مرصد  اعتامتد  ان  اذ  املاضية  االنتخابات  يف  متداوال  كان  كام  بينهام  التكامل 
مستقل فيه تشتيت للجهود االدارية االنتخابية وهذا ما عاينته »مالحظون بال 
حدودى« من خالل زيارة فريق منها اىل مرصدي »اإليزي« و»الهايكا« كل عىل 
انفراد مبا يزيد من التكلفة املخصصة لالنتخابات يف حني ان مثل هذه الخدمة 
متوفرة لدى هيئة مستقلة لها من الخربة والكفاءة للقيام بتلك املهمة كام كان 

سابقا.
* معاينات واخالالت

مختلف  متضمنا  تقريرها  السلطاين  الحق  عبد  بحسب  الجمعية  وستعّد 
عىل  وانعكاساتها  املتباينة  واالخالالت  االنتخايب  املسار  خالل  معاينته  متت  ما 
النتيجة املعلنة مع االشارة إىل ان هناك دور ثان سيأخذ الكثري من الوقت وكل 
هذا ما ذكرنا يعود بدرجة اوىل يقول محدثنا اىل نظام االقرتاع عىل األفراد مبا انه 
مل ميكن من حسم فوز أحد املرتشحني منذ الدور االول وبالتايل البد من اعادة 
النظر واملراجعة بعد التقييم املوضوعي لكل ما حصل يوم 17 ديسمرب الجاري.

 منظمات المجتمع المدني تشخص لـ »الشعب« أسباب عزوف الناخبين
 رئيس جمعية »عتيد« طريقة االقرتاع... تغيب النساء وعديد الفاعلني ومناخ عام غري مشجع 

 كاتب عام جمعية »مالحظون بال حدود« 
واملشاحنات...  التجاذبات  الثقة...  فقدان 

الخالف بني »اإليزي« و»الهايكا« 

  رئيس »شبكة مراقبون« االنفراد بوضع 
القانون االنتخابي. االرتجالية يف األداء وغياب 

االستقاللية وحجب التمويل العمومي

* لطفي املاكني

ظل مشهد تدافع املستهلكني عىل مادة الحليب يوم 
مكاتب  فتح  موعد  قبل  اصطفوا  الذين  وهم  االنتخابات 
االقرتاع أمام املغازات الكربى عالقا مام برر حالة العزوف 
يف  الفاعلني  من  لعدد  متضاربة  ترصيحات  غذتها  التي 
منظومة اإلنتاج من حلقة الرتبية والتجميع مروزا بالتصنيع 
والتوزيع وكل حلقة من حلقات هذه املنظومة املتآكلة منذ 
التي مل  والحكومة  الفالحة  إىل وزارة  أمرها  سنوات تشكو 
تتحرك لحلحلة املشاكل العالقة. هذه املشاكل تهدد توفر 
ترابط سالسل  وتؤثر عىل  األسواق  يف  الحليب  من  اإلنتاج 
توفر  مدى  عىل  تصنيعها  يف  تقوم  مؤسسات  يف  اإلنتاج 
هذه املادة األولية يف محالت املرطبات واملطاعم واملقاهي 

وغريها...
بوبكر  الحليب  ملصنعي  الوطنية  الغرفة  رئيس  أكد 
لها  تونس  يف  املنترشة  الحليب  تصنيع  رشكات  ان  املهري 
والتجارة  الفالحة  ومصالح  الدولة  بذمة  متخلدة  ديون 
توفر  مدى  أثر عىل  ما  دينار وهذا  مليون  الـ300  تتجاوز 
التي  الكربى  واملغازات  األسواق  يف  املدعم  الحليب  مادة 
الديون  خالص  عدم  مع  االدىن،  بالحد  تشتغل  أصبحت 
باملواد  التزود  تعطيل  يف  تسبب  الدولة  بذمة  املتخلدة 
املختصة  واالطارات  العامل  أجور  تسديد  األولية مع عدم 
يف هذه املصانع مام قد يدفع بأصحاب هذه املصانع إىل 

ترسيح وقتي لبعض العامل.
غري  الديون  وتراكم  الحليب  مادة  توفر  عدم  إن 

واالشهر  السنة  فاقت  والتي  الدولة  لدى  املستخلصة 
من  الحليب  بتصنيع  االكتفاء  إىل  املصنعني  دفعت  الثالثة 
إىل  التصنيع ووصوله  ارتفاع كلفة  الكامل مع  الدسم  نوع 
املستهلك بثمن مرتفع يصل مثن اللرت الواحد من الحليب 
األسعار  يف  امللحوظ  االرتفاع  مع  مليم،   2300 إىل  الدسم 
مثل  الحليب  من  األخرى  واملشتقات  املواد  عىل  انسحب 
الياغرت إىل جانب فقدان مادة الزبدة وهذا النقص مرتبط 
ال  الذي  الحليب  من  االسرتاتيجي  املخزون  بنقص  اساسا 
فقط  ايام  لستة  يكفي  ما  وهو  لرت  ماليني  الستة  يتجاوز 
للفالحة  التونيس  باالتحاد  الحيواين  اإلنتاج  مصالح  حسب 
االتحاد قد وجه مراسالت يف  البحري وكان رئيس  والصيد 
الرضورية  الحلول  إيجاد  قصد  الفالحة  وزارة  إىل  الغرض 

واملستعجلة.
نقص بـ 20 باملائة 

باملائة فإن هذا  بـ 20  النقص تقدر  وان كانت نسبة 
السلط  تتحرك  مل  ما  االرتفاع  عىل  مفتوح  املسجل  النقص 
املسؤولة لتطويق االزمة والدفع نحو الحوار الذي لن يكون 
الربقوقي  اإلمام  تأكيد  وذلك عىل حد  الفالح  عىل حساب 
للفالحة  التونيس  باالتحاد  الحيواين  باالنتاج  املكلف 
والصيد البحري ومن املقرتحات التي يقدمها الفالحون هو 
الزيادة يف سعر لرت الحليب من املنتج الفالح بـ300 مليم 
إىل  بيعه  سعر  يف  بالرتفيع  مستحقيه  إىل  الدعم  وتوجيه 
كان محّل خالف مع غرف  املقرتح  واملقاهي. وهذا  النزل 

للصناعة  التونيس  لالتحاد  بالنظر  الراجعة  واملقاهي  النزل 
والتجارة والصناعات التقليدية. 

الكربى  تونس  يف  الفالحني  من  األبقار  مربّو  ويرى 
ولكن  أشهر  طيلة  صمدوا  قد  املربني  ان  الغريب  والشامل 
يف  الصاروخي  االرتفاع  الحظوا  أن  بعد  انهارت  مقدرتهم 
سنة  وبداية   2020 سنة  إىل  يعود  وهذا  االعالف  أسعار 
الرضورية  األولية  املواد  اسعار  ارتفعت  عندما   2021
وبتأثريات  العاملية  األسواق  يف  وارتفاعها  االعالف  لتصنيع 
أزمة الكورونا ثم الحرب الروسية األوكرانية، وارتفاع هذه 
سعر  فإن  ومشتقاتها  االعالف  بتوريد  املرتبطة  التكاليف 
1600 مليم و متثل  الحليب يعادل  الواحد من  اللرت  كلفة 

االعالف ما بني 65 ٪ و 70 ٪ من كلفة اإلنتاج. 
تغطية ارتفاع الكلفة

قبل  ومن  الحليب  من  الواحد  للرت  املحدد  السعر 

1140 مليم مام خلق  يتجاوز  الفالحة والتجارة ال  مصالح 
 400 أو   300 بـ  اآليل  التعديل  تستوجب  القطاع  يف  ازمة 
التعديل  يف  الحكومة  من  الرتاجع  وهذا  الواحد  للرت  مليم 
إىل  يلجؤون  األبقار  مريب  من  عددا  جعل  الكلفة  لتغطية 
التفريط بالبيع يف السوق املحلية او بيعها لفائدة املهربني 
القانونية والعشوائية وهذا ما خلف  املسالخ  الذبح يف  او 
اإلنتاج  فإن  املحلية  السوق  ويف  باملائة   40 بنسبة  تراجعا 
أن  حني  يف  لرت  الف  و200  مليون   1 إىل  ليصل  تراجع 
يف  هو  الحاجيات  لتغطية  املستوجب  اليومي  االستهالك 

حدود 1مليون و600 الف لرت. 
املعنية من منتجني ومصنعني  تتحرك األطراف  وما مل 
وخاصة سلطة اإلرشاف من أجل التوافق عىل حلول عملية 
فإن االزمة ستتفاقم كام أن العجز يف اإلنتاج سيتحول إىل 

حالة مزمنة ستعصف باالخرض واليابس. 

أزمة الحليب تتفاقم:
ديون املصنعني لدى الدولة 300 مليار والكمية املوزعة ال تفي بالحاجة

* ناجح مبارك

وطنية
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* حاتم النقاطي )جامعي وكاتب(
تزامن يوم 17 ديسمرب 2022 ذكرى الثورة املجيدة مع الدورة األوىل من انتخابات أعضاء مجلس نواب 
الشعب التي عرفت نسبة إقبال ضعيفة من الناخبني بلغت 11 باملائة، وهو ما اتخذته حركة النهضة ومسانديها 
من باقي مكونات أحزاب وشخصيات »جبهة الخالص« ذريعة للطعن يف مرشوعية نتائجها، داعية الرئيس قيس 

سعيد إىل االستقالة نظرا إىل فقدانه ملرشوعية اختياراته السياسية من أغلبية الشعب.
كام كان لهذه النسبة الضعيفة من اإلقبال الشعبي عىل االنتخابات وقعها أيضا عىل األحزاب السياسية 
»سعيد«  الرئيس  طالبت  التي  جويلية...   25 وحراك  الشعب  كحركة   2021 جويلية   25 لتوجهات  املساندة 
تشكيل  مع رضورة  للحكم  مستقبيل  كمنهج  السياسية  األحزاب  مع  الحوار  وتبني  السيايس  مساره  مبراجعة 
املتدنية   املشاركة  هذه  تكون  أن  ميكن  فهل  ألوانها.  سابقة  رئاسية  انتخابات  إىل  واالتجاه  سياسية  حكومة 
إلنقاذ  الجمهورية  لرئيس  وتحذيرا  خطر  ناقوس  األخرية  الربملانية  االنتخابات  من  األوىل  الدورة  يف  للناخبني 
العدالة  لتعزيز  االجتامعية  الدميقراطية  قوامه  تشاريك  نظام  لبناء  الحزبية  الحاضنة  نحو  بالتوجه  مرشوعيته 

االجتامعية؟
* االنتخابات والحاجة إىل توسيع املشاركة السياسية

مكنت االستشارة الوطنية االلكرتونية جانفي – مارس 2022 الرئيس »قيس سعيد« القرب من التطلعات 
العامة لشعبه، كام وفرت له الحقا عينات إحصائية وجهته يف  كتابة دستور 25 جويلية 2022 ورسم مالمح عامة 
ملساره السيايس القادم. هو عزم عىل مغادرة الدميقراطية الشكلية التي كانت قامئة قبل 25 جويلية 2021 وما 
يحمله عاملها من تحالف بني عدد من نواب أحزاب برملان العرشية السوداء مع قوى املال الفاسد إلصدار قوانني 
التونسية  للثورة  االنتقالية  املرحلة  أيضا يعرب عن تصحيح ملسار  أنه  تستجيب ملصالحهم وتيرس أعاملهم. كام 
كتوجه تشاريك إلدارة السياسة مبامرسة »سحب الوكالة« وتصحيح ملامرسة العمل السيايس، ذاك الذي انتهكت 

فيه الدميقراطية التمثيلة حقوق ناخبيهم واختياراتهم وإراداتهم.
لقد اتخذ »قيس سعيد« موقفا من الدميقراطية التمثيلية التي تحكمت يف الحياة السياسية التونسية قبل 

25 جويلية 2021 فأعلن يف مناسبات عدة عن فساد هذه
أحزابها.  مصالح  وخدمة  ناخبيها  بخيانة  إياها  متهام  وخارجه  الربملان  داخل  مامرساتها  ونقد  املنظومة،   
هي محاولة تنفتح عىل »دميقراطية قاعدية« هدفها تبني الصورة األقرب لنقلها من قبل الفرد املنتخب بأمانة 
معرضة  لناخبه  بوفائه  سنوات  بخمس  املحددة  االنتخابية  زماننيتها  يف  لوكالة مرشوطة  الحامل  فهو  للحكام، 
للسحب منه قبل نهايتها. ومتى غاب صدق إبالغ صوته املحيل للمركزي. لقد قام الرئيس باستفتاء عىل الدستور 
يف 25 جويلية 2022 بلغت نسبة املشاركة فيه 30 باملائة أيدت متشيه السيايس العام فقام بجملة من اإلصالحات 
متثلت يف حّل الربملان وإصالح القضاء والقطع مع دستور 2014 بتبنيه بناء نظام سيايس رئايس غايته املحافظة 
عىل االستقرار السيايس٬ غري أن هذا التوجه السيايس إلعادة انتخاب الربملان وفق تصور انتخايب جديد اصطدم 
للدستور مام شكك  الذين صوتوا  باملائة أي يف حدود ثلث  إقبال ضعيفة 11  بنسبة  العملية  يف أول خطواته 

يف مرشوعية منطلقاته ورهاناته ووضع رشعية ومرشوعية الخيار السيايس للنظام محّل نقد من الداخل ومن 
القوى الخارجية كفرنسا والواليات املتحدة األمريكية التي عربت بوضوح يف بيان وزارة خارجيتها عن رضورة 
توجه الرئيس »سعيد« لتوسيع املشاركة السياسية مبا يوجبه ذلك من انفتاح حكومته عىل األحزاب واملنظامت 
وقوى املجتمع املدين يف بناء مؤسسات الدولة واملشاركة يف توجهاتها الستكامل مساراتها الدستورية واالنتخابية 
القادمة: »متثل االنتخابات الترشيعية التي أقيمت بتونس يوم السبت 17 ديسمرب خطوة رضورية نحو استعادة 
توسيع  زيادة  إىل  الحاجة  يعزز  ما  وهو  للناخبني  املنخفض  اإلقبال  إىل  اإلشارة  مع  للبالد٬  الدميقراطي  املسار 
املشاركة السياسية خالل األشهر املقبلة مع تواصل العملية االنتخابية عام 2023«. كام ميكن القول إن انتخابات 
الناخبني  من  وتطلب  تدفع  عائالت  وجدنا  إذ  االنتخايب  القانون  إشكاليات  وضوح  بكل  كشفت  ديسمرب   17

التصويت لقريبها أو ألحد أطراف العائلة يف يوم االنتخابات.
* االنفتاح السيايس مدخل إلصالح تشاريك

إن الرئيس قيس سعيد لن ينجح يف تعزيز حكمه الجديد داخال وخارجا إالّ باملحافظة عىل مساندة الشعب 
لتوجهاته، وذلك باملسارعة بتبنيه منطق الدميقراطية التشاركية  التي يدمج فيها أنصاره مع قواعد كل األحزاب 
املؤمنة مببادئ 25 جويلية 2021 املؤكدة عىل استحقاقات الثورة املنادية بالشغل والحرية والكرامة واملشددة 
عىل املحاسبة والعدل واإلنصاف. لقد عزف الناخبون عن التوجه إىل صناديق االقرتاع ألنهم يعانون من تفاقم 
والفرينة  والسكر  كالخبز  منها  الرضوري  وبني  بينهم  وحالت  اليومي  قوتهم  أساسيات  مست  اقتصادية  أزمة 
مقدرتهم  لحامية  الدولة  من  ملحوظ  عجز  وسط  الغالء  وعّم  املضاربة  فانترشت  والبيض  والزيت  والحليب 
الرشائية وردع املخالفني. هي أزمة حكم يتداخل فيها السيايس باالقتصادي، لذلك فإّن تصحيح املسار يقتيض 
الوطنية  واملنظامت  الحزبية  القوى  عىل  االنفتاح  قوامها  التي  االجتامعية  الدميقراطية  الخيارات  نحو  التوجه 
املؤمنة بتغيري املألوف السيايس وبناء نظام حكم عامده الحرية والكرامة والوالء للوطن واحرتام سلطة خيارات 
الشعب. هو خيار مستقبيل لبناء سلطة نظام شعبي دميقراطي اجتامعي غايته تكوين حكومة سياسية خارج 
املحاصصة الحزبية، وإنشاء مرشوع سيايس ينبع من اتفاق جامعي عىل شخصيات وطنية حزبية كفيلة بإخراج 
البالد من أزمتها السياسية واالقتصادية. إنها حكومة تتبنى الخيار الدميقراطي االجتامعي يف سعيه إىل بناء حكم 
يالئم بني العدل والحرية فيتجه إىل املحاسبة ومراجعة منظومة الجباية واملحافظة عىل املؤسسات العمومية 
بتأهيلها وإصالحها، ويرّشد الدعم ويقاوم االحتكار ويراقب مسالك التوزيع للضغط عىل األسعار. ذاك ما يؤدي 
إىل التفكري يف منوال تنموي بديل يخرجنا من سيطرة صندوق النقد الدويل عىل خياراتنا االقتصادية التي ترتهن 

أيضا حرية قراراتنا السياسية.
الثانية  الدورة  يف  الناخبني  تشجع  وسياسية  اقتصادية  إصالحات  بإحداث  يسارع  أن  الرئيس  بإمكان  فهل 
لالنتخابات عىل التوجه نحوصناديق االقرتاع الختيار نوابهم إميانا منهم برضورة استكامل مسار 25 جويلية؟ أم 
أننا أمام نظام حكم ما استطاع أن يفي برهاناته فانفّض من حوله األتباع واملنارصون؟ وهل ننتظر من الرئيس 
ومخالفيه  ألنصاره  ليثبت  ألوانها  سابقة  رئاسية  انتخابات  تنظيم  خالل  من  السياسية  مرشوعيته  تعزيز  أيضا 

بالداخل والخارج مرشوعية وجوده السيايس وصحة توجهاته؟

كثريون اعتقدوا أن هزّة االنتخابات االخرية ستوقظ الطبقة السياسية 
الّضنك  وحالة  الكبرية  الفاجعة  أمام  وتضعها   – ومعارضة  ُحكام   –
الحقيقي التي وصلتها البالد، واعتقدوا أن رّجة بهذا الحجم، ستولّد ردود 
فعل بّناءة تستفيد من الدرس وتبحث عن الحلول، لكن يبدو أن ال أثر 
لها، عىل األقل يف الخطاب السيايس الذي عقب التصويت مبارشة، والذي 
ذهب كل مذهب اال مصلحة البالد فهي الغائب االبرز عن كل ما عقب 

التصويت من ردود أفعال.
 17 مساء  حصلت  التي  مثل  الرجات  تصنع  العامل  دول  كل  ففي 
ويعرتف  االخطاء  يقيّم  ذايت  نقد  يعقبها  شاملة  مراجعة  حالة  ديسمرب، 
كان  فقد  تونس،  يف  اال  الناس،  من  ويعتذر  الّصفح  ويطلب  بالخطايا 
الديكة،  وتواصل رصاع  الذكر،  يستحق  يحدث يشء  مل  وكأنه  الفعل  رّد 
وتواصلت املحاوالت التعيسة لتسجيل هدف يف مرمى خصم مل تسعفه 
عىل  يوشك  الحكم  وان  انتهت  قد  اللعبة  ان  ليفهم  االضافية  الدقائق 

اطالق صّفارته واسدال الستار عىل مهزلة طالت أكرث من الالزم.
الرئيس، ووفاء لتقليده الذي ال يريد التخيل عنه، ومبارشة اثر اعالن 
والتآمر عىل  االنتخابات  بعرقلة  اتهام خصومه  اىل  املهزلة، سارع  النتائج 
ان  انه ال يعدو  يراه منقذا ومخلّصا يف حني  الذي  الوطني  الحدث  هذا 
به  وصل  بل  املجدي،  غري  السيايس  العبث  مراحل  من  مرحلة  يكون 
االمر اىل اتهام مطلوبني للعدالة بالتدخل يف االنتخابات والتشويش عىل 

الناخبني.
ان  لوهلة  اعتقدت  فقد  الحظ،  املنكود  الصياد  املعارضة، ومثل  أما 
الظرف قد حان، ال لتقديم بدائل جدية وانقاذ البالد، بل لرّد اللكمة التي 
تلقتها يف خمسة وعرشين جويلية، فسارع أقطابها اىل عقد ندوة صحفية 
يف الليل الدامس، ملبّسني كل االخطاء والخطايا اىل خصمهم الذي حرمهم 
هو  امنا  رّجة  ليس  حصل  ما  ان  ومعتربين  وغنيمته،  الحكم  متعة  من 

خطيئة ارتكبها خصمهم، وليس يف حق البالد والعباد، بل يف 
حقهم وحّق أحزابهم البالية وشعاراتهم املتآكلة.

الجانبني عىل مهزلة 17 جويلية يعطي  الفعل من  ورّد 
الدليل مرة أخرى ان الطبقة السياسية، سواء التي يف الحكم، 
زالت  ما  بل  الدرس،  تستوعب  مل  املعارضة  التي يف  تلك  او 
تعترب نفسها املنقذ املخلّص وان هناك من يتآمر عليها ويكيد 
لها، وان عليها ان  تنتقم منه بشتى الوسائل، وهذا التفكري 
العقيم ال ميكن ان يساعد عىل الخالص، وال ميكن ان يبني من 

جديد وال ميكن ان يكون أساسا للخروج من االزمة.
استثناء  دون  الجميع  ان  اآلن  مؤكد  شبه  بات  والذي 
اىل هذه  والشعب  البالد   بإيصال  التورّط  قّمة  ويف  غارقون 
املستويات، وان وقتهم قد  االختناق عىل جميع  الحالة من 
أخرى حتى  رّجات  تشهد  ان  البالد  وان عىل  انتهى جميعا، 

يستفيق هؤالء عىل أنفسهم وبعوا وضعهم ويعرفون جيدا، بل ويوقنون 
ان القطار قد انطلق وان شعاراتهم الفارغة ال ميكنها ان تلحقهم به.

فالوضع االقتصادي يزداد صعوبة كل يوم، واالسعار تلتهب كل ساعة، 
السيايس  واالنسداد  حركة،  كل  مع  حدته  ترتفع  االجتامعي  واالحتقان 
يراوح مكانه بل ويزداد تعقيدا وارتباكا، والعامل الخارجي نفض يديه منا، 
ال قروض وال هبات وال مساعدات وال استثامر وال رشاكات، والدول تفّكر 
يف كيفية تجنيب شعوبها انعكاسات أزمات متالحقة يف التموين والطاقة 
والنقل واالوبئة، وطبقتنا السياسية هي الوحيدة التي ال تزال تكابر وال 
تزال تعتقد، بجميع مكوناتها، انها عىل حق وان الجيمع عىل ضاللة وانها 
متتلك مفاتيح االنقاذ واالخرون يسّدون عليها االبواب، وأنها مالك الرحمة 

والباقي شياطني األرض.
وعدم  بالتقصري،  االعرتاف  وعدم  التكرّب  وهذا  العنجهية  هذه  إن 

الرضوخ لالمر الواقع ومعالجة االشياء ببساطة وبالحلول املالمئة هو الذي 
يدفع أوضاع البالد اىل مزيد التعقيد ويدفع الشعب اىل مزيد االحتقان، 

ويدفع االقتصاد اىل مزيد التدهور.
وبقدر حجم التشاؤم يف واقع الحال، فإن الحّل ليس مبستحيل وال هو 
بعيد املنال، ويكفي أن يقّر الجميع بأخطائهم ويجلسوا اىل الحوار وتبادل 
الرأي واملشورة، وان تصفو النوايا باتجاه العمل واالنقاذ، بعيدا عن تصفية 
االحتامالت  كل  فإن  الخصوم،  حساب  عىل  النقاط  وتسجيل  الحسابات 
واردة، وهو ما كان متأكدا منه منذ البداية، االتحاد العام التونيس للشغل 
الذي مل يّدخر جهدا يف محاولته املستميتة للّم جميع الفرقاء حول طاولة 
حوار تكون دون اقصاء ودون استعالء ودون ُعقد املنقذ واملظلوم، وهي 
قد  الوقت  من  كثريا  ان  رغم  انقاذه،  ميكن  ما  النقاذ  الوحيدة  الطريقة 
فات، وكثريا من الُجهد قد ضاع، وكثريا من املاء قد جرى يف جداول أخرى.

* محمد بوعود 

حالة األزمة تتصاعد والوضع االقتصادي يستمر يف التدهور
متى تستوعب الطبقة السياسية أن الوقت قد فات على الجميع؟

كشفتها انتخابات 17 ديسمرب

من احلاضنة احلزبية إىل احلاضنة العائلية 
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 من أكرب املظامل التي يعيشها الشباب يف تونس 
منذ سنوات هي املظلمة التي يتعرّض لها املُكّونون 
السياقة والذين شاركوا يف دورات  تعليم  الّشبان يف 
الثالث  فرتة  أغلبهم  أتّم  وقد   2018 إىل   2016 من 
يفرضه  مثلام  السياقة  مدارس  لدى  تربّص  سنوات 
يتطلّب  االمتحان  لذلك  التحضري  أّن  علام  القانون. 
أشهر   6 عن  تقّل  ال  ُمختّصة  مراكز  يف  تكوين  فرتة 
ومبُقابل مايل باهض ال يقّل عن 5 آالف دينار دفعها 

أوليائهم عىل حساب حاجياتهم العائلّية األُخرى.
يبلغ  الذين  الشبّان  املكونني  هؤالء  حلم  وقد 
تلك  العمل  سنوات  بعد  ُمكّون   500 حوايل  عددهم 
املهني  ُمستقبلهم  وبناء  الخاص  لحسابهم  باالنتصاب 
واملُساهمة يف الدورة االقتصاديّة للبالد. فهم سيفتحون 
مدارس للتعليم يف السياقة مبا يعنيه ذلك من تنشيط 
الغرض،  لذلك  محالت  بكراء  وذلك  العقارات  لقطاع 
املكاتب  تلك  لتسيري  كاتبات  سينتدبون  أيضا  وهم 
من  وأكرث  آخرين  شبّان  ُمكّونني  أيضا  وسينتدبون 
ذلك سينخرطون يف صندوق الضامن االجتامعي وهو 
ماّم  الجباية  وسيدفعون  له  إضافيًّة  موارَد  يخلق  ما 
الفوائد  من  وغريها  الدولة  ميزانيّة  متويل  يف  يُساهم 

األُخرى عىل االقتصاد والبالد. 
 3( الشبّان  املُكّونون  قضاها  التي  فالسنوات 
مدارس  يف  تربّص  كفرتة  أكرث(  وحتّى  سنوات  و4 
إىل  منها  للعبوديّة  أقرب  كانت  السياقة،  يف  التكوين 
عقود  إمضاء  عىل  إجبارهم  وقع  إذ  املأجور  العمل 
بصلة  ُمحتواها ُمضحك جّدا وال متّت  عمل القانونيّة 
كّل  الشغل.  مجلّة  عليها  نّصت  التي  الشغل  لعقود 
الربّي ومن  النقل  أمام مرأى ومسمع من وكالة  ذلك 
ال  ُمهينة  أجور  عىل  يحُصلون  إذ  الشغل.  تفّقديات 
تحفظ كرامتهم )ترتاوح بني 4 و5 دنانري للساعة بينام 
يدفع املُتعلّم ما بني 22 و25 دينارا للساعة الواحدة( 
العمل أكرث من ساعات  أيضا عىل  ويُرغمهم األعراف 
األجر  خالصة  بُعطلة  يتمتّعون  وال  القانونية  العمل 
من  واألمّر  واألدهى  الشغل  مجلّة  عليه  تنّص  مثلام 
وبالتايل  االجتامعية  بالتغطية  يتمتّعون  ال  أنّهم  ذلك 
هم محرومون من التغطية الصّحية. أي نعم. تصّوروا 
بالتغطية  يتمتّع  وال  أبناء  وله  ُمتزّوجا  شابا  ُمكّونا 
العالج  مصاريف  يُواجه  أن  له  ُيكن  فكيف  الصّحية 
ظّل  يف  عائلته  أفراد  من  وأحد  هو  مرضه  صورة  يف 
الذي  واألدوية  الّصحية  للخدمات  الفاحش  الغالء 
نعيشه اآلن يف تونس. كّل مظاهر التعّسف واالستبداد 
كّل  عىل  داسوا  الذين  األعراف  ُيارسها  التي  هذه 
قوانني البالد ليُكّدسوا األموال لرشاء مزيد من سيارات 
التكوين وبناء العامرات ورشاء العقارات عىل حساب 
الدولة  ميزانيّة  حساب  وعىل  الشبّان  املُكّونني  عرق 
وال  الجبائيّة  مستحّقاتهم  كّل  يدفعون  ال  هم  حيث 
ُمساهامتهم كُمؤّجرين يف الصندوق الوطني للضامن 

االجتامعي.
نجد  إذ  أغرب«،  فاتك  »ما  يقول  التونيس  املثل 
سنة  السبعني  يفوق  عمرهم  سياقة  مدارس  أصحاب 
وهم الزالوا يشتغلون ويُكّدسون األموال. فهل يُعقل 
أن يقدر شخص ما مهام بلغت درجة متّكنه من فنون 

السياقة أن يُواصل العمل بعد السبعني وأن يكون يف 
العامل  بلدان  فكّل  والذهنيّة؟  الجسميّة  قدراته  كامل 
حّددت سّنا قُصوى للعمل يف مدارس تكوين السياقة 
العمل  مواصلة  بعدها  ُيكن  ال  سنة(  و65   60 )بني 
حفاظا عىل صّحة املُشتغل وحفاظا عىل تكوين مقبول 
السّن  يحّدد  لقانون  تونس ال وجود  إالّ يف  للُمتكّون. 
يا  معقول  هذا  فهل  القطاع  هذا  للعمل يف  القصوى 

وزارة الشؤون اإلجتامعيّة؟
غلق الباب أمام المكونين الشبان

مسألة أُخرى تستحّق اإلشارة وهي عدد السيّارات 
التي ُيكن أن يلكها صاحب مدرسة تعليم الّسياقة. 
فهل يُعقل أن نُغلق الباب أمام املُكّونني الشبّان بتعلّة 
أّن القطاع »ُمشبع« )Saturé( وال يحتمل فتح مزيد من 
املدارس بينام نجد من يلك، من أباطرة القطاع، حتّى 
10 سيّارات )مثلام رّصح بذلك رئيس جمعيّة املُكّونني 
الشبّان(؟ أين هي هياكل الرقابة التابعة لوزارة الشؤون 
قانونا  املُطالبة  الشغل  أين هي تفّقديات  االجتامعيّة؟ 
املُنتصبة  املُؤسّسات  ملُختلف  ميدانيّة  بزيارات  بالقيام 
يف تونس مهام كان نوع نشاطها ومنها مدارس التكوين 
وعىل  األُجراء  عمل  ظروف  عىل  واالطالع  السياقة  يف 
الصندوق  تفّقدية  هي  وأين  أمضوها؟  التي  العقود 
الوطني للضامن االجتامعي التي من املفروض أن تقوم 
بزيارات ميدانيّة للتثبّت من دفع األعراف ملُساهامتهم 
يف الضامن االجتامعي مثلام ينّص عليه القانون؟ وأين 
ميدانيّة  بزيارات  للقيام  املاليّة  وزارة  متفّقدو  هم 
ما  قانونيّة  مدى  من  والتثبّت  السياقة  تعليم  ملدارس 
أسئلة  جبائيّة؟  كُمساهمة  واألُجراء  األعراف  يدفعه 
أهّم  أحد  عن  تخلّت  الدولة  بأّن  ونقول  نطرحها  كرثة 

يُواجهون  أدوارها أال وهو »املُراقبة« وتركت الشغالني 
العمل  أصحاب  واستغالل  وتعّسف  جربوت  لوحدهم 
وبذلك فتحت الباب أمام األعراف للدوس عىل قوانني 
البالد وتعويضها بقانون الغاب. هكذا إذا نجد أّن ُحلم 
الخاص قضت  لحسابهم  اإلنتصاب  الشبّان يف  املُكّونني 
عليه، مبدئيّا لوبيّات مدارس التكوين يف السياقة التي 
تدّخلت بكّل ثقلها مع مسؤويل الوزارة لفرض تطبيق 
بالرائد  والصادر   2016 نوفمرب   14 يف  املؤرخ  القرار 
الرسمي عدد 103 بتاريخ 20 ديسمرب 2016 حيث كانت 
النقل حينها  اللوبيات هي من فرضته عىل وزير  تلك 
أنيس غديرة. إذ قام وزير النقل الذي أمىض عىل هذا 
عندما  للمنافسة  األعىل  املجلس  موقف  بتزوير  القرار 
الحيثيّات حيث قال »وعىل  به يف آخر قامئة  استشهد 
ييل:  ما  »قّرر  إىل  بعدها  ليمّر  املنافسة«  مجلس  رأي 
والذي يقرأ نّص القرار يظّن بأّن وزير النقل أخذ برأي 
فامذا  متاما.  ذلك  غري  الحقيقة  لكّن  املُنافسة،  مجلس 
كان بالضبط موقف مجلس املُنافسة؟ نقرأ يف الصفحتني 
يف   2016 لسنة  املنافسة  مجلس  تقرير  من  و95   94

 30 162591 الصادر بتاريخ  فقرة بعنوان »الرأي عدد 
باستشارة وردت  املجلس  »تعّهد  ييل:  ما   2016 جوان 
قرار  حول مرشوع  الرأي  إلبداء  النقل  وزير  من  عليه 
مجال  يف  التكوين  مهنة  تعاطي  بضبط رشوط  يتعلّق 
يف  والتكوين  الطرقات  عىل  والسالمة  الجوالن  قواعد 
مجال سياقة العربات وتكوين املُكّونني يف مجال سياقة 
العربات الذي سيلغي ويعّوض قرار وزير النقل املُؤّرخ 
يف 21 أكتوبر 2009 املُتعلّق بضبط رشوط تعاطي مهنة 
الجوالن  قواعد  مجال  يف  والتكوين  والتعليم  التدريب 
والسالمة عىل الطرقات وسياقة العربات وتكوين مدريب 
جملة  يف  املجلس  تطرّق  وقد  العربات.  سياقة  تعليم 
مرشوع  اعتمده  الذي  الحصص  نظام  إىل  مالحظاته 
تكوين  ُمؤّسسة  رئيس  شهادة  تسليم  بخصوص  القرار 
والذي  املرورية  والسالمة  العربات  سياقة  مجال  يف 
النشاط  هذا  ملامرسة  التضييقية  الرشوط  من  اعتربه 
التي تتعارض مع مبدإِ حرية املنافسة. كام الحظ غياب 
الدقة والوضوح يف صياغة الفصول 4 و10 و16 ودعا إىل 

رضورة تدارك ذلك«.
يف  الوضوح  هذا  من  أكرث  وضوح  هناك  فهل 

من  يتكّون  الذي  املُنافسة  مجلس  موقف  خصوص 
قضاة مشهود لهم بالكفاءة بل هل هناك من يفهم يف 
)رمّبا فقط من وضعوا هذا  القضاة؟  أكرث من  القانون 
ذلك  يف  النقل  وزير  الشديد  األسف  مع  لكن  القرار(. 
الوقت رضب عرض الحائط بقرار مجلس املُنافسة الذي 
ضغط  تحت  لكّنه  ذلك«.  تدارك  »رضورة  عىل  نّصص 
بل  أي يشء  يتدارك  مل  السياقة  تعليم  مدارس  لوبيات 
يف  برأيه  استشهد  عندما  املُنافسة  مجلس  موقف  زّور 
مثلام   2016 نوفمرب   14 بتاريخ  أصدره  الذي  القرار 
أرشنا إىل ذلك سلفا. إذ كان من املفروض إّما أنّه يقوم 

بالتعديالت املطلوبة أو أنّه ال يستشهد برأي املجلس.
شهادة رئيس مؤسسة

تتمثّل  نُقطة  أهّم  فإّن  الشبّان  باملُكّونني  يف عالقة 
يف فرض امتحان للحصول عىل »شهادة رئيس ُمؤّسسة« 
كفرتة  أكرث  أو  سنوات  ثالث  قضوا  الذين  للُمكّونني 
مدارس  ظهور  منذ  به  معمول  هو  ملا  خالفا  تربّص. 
ينتصب  الرتبّص  فرتة  بعد  أنّه  إذ  تونس.  يف  السياقة 
أي  مثل  مثلهم  الخاّص  لحسابهم  الشبان  املُكّونون 

ُمحاٍم،  صيديل،  األُخرى:  املهنية  األصناف  من  صنف 
ُمحاسب وغريهم من املهن التي ال تفرض أي امتحان 
وزارة  وحدها  ُمؤّسسة«  »رئيس  شهادة  عىل  للحصول 
والعجيبة. ففي  الغريبة  التسمية  ابتدعت هذه  النقل 
الوقت الذي يُطالب فيه الكل بتحرير املُبادرة وتسهيل 
الشبّان من أجل خلق دينيامكيّة  املُستثمرين  انتصاب 
يف االقتصاد التونيس الذي يُعاين فرتة من أصعب فرتاته. 
ويف الوقت الذي تشهد فيه نسب البطالة ارتفاعا مهوال. 
اآلالف  بعرشات  الشباب  فيه  يركب  الذي  الوقت  ويف 
لقوارب املوت للهجرة إىل أوروبا هروبا من تونس، نجد 
لإلنتصاب  شاب   500 أمام  األبواب  تُغلق  النقل  وزارة 
لحسابهم الخاص وخلق مواطن شغل أُخرى ترتاوح بني 

2000 و2500 موطن شغل جديد.
التكوين ليس سلعة

إذ  الحّد  هذا  عند  تقف  ال  النقل  وزارة  غرائب 
أّن ُمحتوى برنامج مناظرة الحصول عىل شهادة رئيس 
والسالمة  العربات  سياقة  مجال  يف  تكوين  ُمؤّسسة 
االستهزاء  إىل  لنقل  بل  االستغراب  إىل  يدعو  املروريّة 
التي ال ُيكن بأي حال من  من واضعي تلك املحاور 
ُمؤّسسات  أصحاب  ُمستوى  يف  تكون  أن  األحوال 
التكوين وهو دليل آخر واضح وال ُغبار عليه بأّن من 
وضع تلك املُناظرة كان هدفه الرئييس غلق الباب أمام 

املُكّونني الشبّان.
ولنطّلع اآلن عىل ذلك املُحتوى املُضّمن باملُلحق 
عدد 1 للقرار يّسء الذكر املُؤّرخ يف 14 نوفمرب 2016 
والصادر بالرائد الرسمي عدد 103 بتاريخ 20 ديسمرب 
2016. وقد توزّع ُمحتوى الربنامج عىل ثالث صفحات 
 5 عىل  واحتوى  و4071(  و4070   4069 )الصفحات 

أبواب كام ييل:
الباب األّول: 

املُتعلّقة  الرتتيبيّة  لألحكام  ُمعّمقة  معرفة 
باستغالل ُمؤّسسات التكوين يف مجال سياقة العربات 
الرتتيبيّة  النصوص  عىل  ويحتوي  املروريّة.  والّسالمة 
املُتعلّقة باستغالل ُمؤّسسات التكوين يف مجال سياقة 
العربات والّسالمة املروريّة. )ليس لنا أي تعليق عىل 
ُمحتوى هذا الباب إذ أنّه من املعقول جّدا أن يكون 

املُكّون عىل دراية بكّل تلك النصوص(.
الباب الثاين: 

 ]1[ املُؤّسسات.  الترصّف يف  معرفة بعض مبادئ 
يف  الترصّف  املردوديّة،  التكلفة،  املاليّة:  يف  الترصّف 
االنتداب،  البرشيّة:  املوارد  يف  الترصّف   ]2[ املخاطر. 
املُحافظة عىل العملة وتشجيعهم والتكوين املُستمر. 
عىل  »املُحافظة  نُقطة  عند  أتّوقف  أن  أريد  )وهنا 
العملة وتشجيعهم« ألقول بأّن أي نّص قانوين يفرتض 
تلك  أقرأ  عندما  لكن  قانونيّة،  ُمصطلحات  استعامل 
مل  أنني  إذ  لها.  مثيل  ال  بنوبة ضحك  أُصاب  الُجملة، 

يحدث في مدارس تعليم السياقة

هل خضع وزير النقل لضغط اللوبيات
 وهل من املعقول أن يملك بعضهم عشر سيارات!

إعداد: إيّاد

 ملاذا إجبار املكونني الشبان
 على إمضاء عقود غري قانونية؟

*رأي مجلس املنافسة بتاريخ 30 جوان 2016

  أين هياكل رقابة وزارة الشؤون االجتماعية؟
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أَر مثيال لهذه الُجملة. ]3[ التسويق: السعر واالتّصال 
محور  اختار  من  يعي  هل  أتساءل  أُخرى  )مرّة 
وتُشرتى  تُباع  سلعة  ليس  »التكوين«  أّن  »التسويق« 
ميكن إدراجها بربنامج املناظرة؟ وهل نيس من اختار 
هذا املحور أّن اإلشهار ملدارس التكوين ممنوع قانونا 
إىل  يدعو  ألمر  إنّه  حّقا  يتحّدث؟  اتّصال  أي  فعن 

االستغراب(.
الرضائب  املُوازنة،  والجباية:  املُحاسبة   ]4[
واألداءات واملُساهامت االجتامعيّة والتصاريح الجبائيّة 
هذا  واضع  أّن  هو  املُحتوى  هذا  يف  أيضا  )املُضحك 
الربنامج يريد القضاء عىل رشيحة مهّمة من الخربات 
كّل  بأّن  يدري  أال  »املُحاسبني«.  املُتمثّلة يف  التونسيّة 
مدرسة تكوين تتعاقد مع أحد املُحاسبني للقيام بكّل 
ما يتعلّق بأعامل املُحاسبة والجباية؟ بل أكرث من ذلك 
هل يجهل واضع هذا الربنامج أّن أكرب رجال األعامل 
أرقام  تتجاوز  ُمؤّسسات  يُسّيون  الذين  تونس  يف 
ُمعامالتها آالف املرّات أرقام معامالت مدارس التكوين 
ليس لهم أي تكوين ال يف املُحاسبة وال يف الجباية وال 
يف الترصّف يف العاّمل ألنّهم وبكّل بساطة يستنجدون 
بخربات يف تلك املجاالت لتسيي ُمؤّسساتهم؟ إّن كّل 

ذلك ال يعدو أن يكون حشوا غي ُمرّبر(.
الباب الثالث: 

معرفة مبادئ تتعلّق بالقانون املدين والتأمني عىل 
وقانون  الجزايئ  والقانون  اإلداري  والقانون  العربات 
 ]1[ باملجال.  العالقة  ذي  الجبايئ  والقانون  الشغل 
القانون املدين: االلتزامات، العقود، الشخص الطبيعي 

والشخص املعنوي، األهليّة واملسؤوليّة املدنيّة.
]2[ التأمني عىل العربات: ُمختلف عقود التأمني 
قسط  يف  والرتفيع  التخفيض  نظام  العربات،  عىل 
التأمني، نظام التعويض عن حوادث الطّرقات وتأمني 
العربات.  سياقة  مجال  يف  للتكوين  املُعّدة  العربات 
الطّرقات« هي  التعويض عن حوادث  »نظام  )نقطة 

أيضا حشو ليس له أي ُمرّبر(.
تنظيم  أساليب  اإلدارة،  اإلداري:  القانون   ]3[
كلّهم  النقطة  هذه  )عنارص  العام.  واملرفق  الإدارة 

مدارس  أّن  الربنامج  هذا  واضع  يعي  فهل  حشو 
أم  العام  وباملرفق  باإلدارة  عالقة  لها  ليس  التعليم 
املحاكم،  الجزايئ:  القانون   ]4[ بالقوانني؟(.  هو جاهل 
الجرمية،  أركان  الجزائيّة،  املسؤوليّة  الجرائم،  تصنيف 
واالرتشاء  ُمدلّس  واستعامل  التدليس  والتحيّل،  الغش 
املُحتوى  هذا  نتفّهم  أن  مُيكن  )كّنا  اإلرشاء.  وُمحاولة 
القانون  املُمتحنون سيحُصلون عىل شهادة يف  لو كان 
لكن واألمر ليس كذلك ال ميكن إالّ أن نقول وا أسفاه 
 ]5[ الدولة(.  أجهزة  عليه  أصبحت  الذي  للُمستوى 
العمل،  مّدة  األجور،  الشغل،  عقد  الشغل:  قانون 
االتفاقيّات املُشرتكة تسوية النزاعات الشغليّة، الضامن 
الجبايئ:  القانون   ]6[ الشغل.  وحوادث  االجتامعي 
الجبائيّة.  التعريف  وبطاقة  الجبائيّة  املُراجعات 
ما  عدى  ما  الباب،  بهذا  ورد  ما  كّل  شديد  )باختصار 
بقانون  ورد  ما  وبعض  العربات  عىل  بالتأمني  يتعلّق 
بعده حشو.  ما  إالّ حشوا  يكون  أن  يعدو  ال  الشغل، 
اإلدارة وهي  تنظيم  وأساليب  األهليّة  وإالّ فام معنى 

املرفق  إىل  بالنسبة  اليشء  نفس  حّقا.  ُمضحكة  أشياء 
العام، وكأّن مدرسة التكوين هي خدمة من الخدمات 
إضافة  عاما،  مرفقا  نُسّميها  الدولة حتّى  تُقّدمها  التي 
إىل كّل النقاط الواردة بنقطة القانون الجزايئ. دون أن 
ننىس نقطة القانون الجبايئ التي عادت مرّة أُخرى بعد 
يُؤكّد  ما  وهو  السابق  الباب  يف  لها  التعرّض  وقع  أن 
الربنامج.  ِقبَِل واضع هذا  اللخبطة وعدم الحرفيّة من 
النقاط هي حشو املُراد منه إثقال  الُخالصة أغلب  يف 
كاهل املُمتحنني للتقليل من فرص نجاحهم يف االمتحان 

مثلام أكّدنا ذلك سابقا(.
الباب الرابع: 

عالقة  بخصوص  القانونيّة  الجوانب  بعض  معرفة 
ُمؤّسسات التكوين يف مجال سياقة العربات والسالمة 
عىل  اإلرشاف  سلطة   ]1[ الهياكل.  مبختلف  املروريّة 
قطاع التكوين يف مجال سياقة العربات: اإلدارة العامة 
للنقل الربّي، اإلدارات الجهوية للنقل ]2[ الوكالة الفّنية 

للنقل الربّي 
]3[ المُنّظمات المهنيّة والنقابيّة.

الباب الخامس واألخير: 
واملُحيط  املروريّة  السالمة  حول  مبادئ  معرفة 
االجتامعي واالقتصادي يف مجال النقل الربّي. ]1[ إدارة 
السالمة املروريّة عىل الصعيدين الدويل والوطني ]2[ 
التلّوث البيئي ]3[ االكتظاظ داخل املُدن ]4[ إشكاليّات 
النقل الجامعي ]5[ شبكة الطرقات ودورها يف التنمية 
صياغة  أّن  نقول  املحصلة  )يف  الطاقة.  إقتصاد   ]6[
برنامج االمتحان ركيكة جّدا وتدّل عىل أّن صاحبها غي 
ومالحظتنا  القانونيّة.  املُصطلحات  من  باملرّة  ُمتّمكن 

هذه كان قد أكّدها مجلس املُنافسة من خالل الرأي 
الذي قّدمه يوم 30 جوان 2016 إذ نصَّ عىل »غياب 
الدقّة والوضوح يف صياغة الفصول« وطالب بـ»رضورة 
تدارك ذلك«، لكن مع األسف يشء من ذلك مل يحصل(.

مدارس  أصحاب  نجح  هل  النقل:  وزارة  نسأل 
تكوين السياقة املُنتصبني منذ عرشات السنني يف مثل 
هذه املُناظرة؟ طبعا اإلجابة ال تكون إالّ بـ»ال«. وطبعا 
مبدإِ  احرتام  عدم  وهو  الفرس  مربط  إىل  هنا  نعود 
»حريّة املنافسة« الذي شّدد عليه مجلس املُنافسة يف 
الرأي الذي عرّب عنه بتاريخ 30 جوان 2016. لذلك أنا 
أن يشاركوا  أن تطلب من هؤالء  النقل  أتحّدى وزارة 
نسبة  وترى  املُحتوى،  ذلك  بنفس  املُناظرة  تلك  يف 
من  كثي  فيه  قرارها  أّن  من  لتتأكّد  منهم  الناجحني 

الظلم والحيف تُجاه املُكّونني الشبّان. 
مصالح ذاتيّة وربح سريع

نفس هذه اللوبيات، التي ال تُفّكر إالّ يف مصالحها 
ضغط  من  هي  األقىص،  الربح  ويف  الضيّقة  الذاتيّة 
 18 بتاريخ  الصادر   510 الحكومي عدد  األمر  لتطبيق 
جوان 2021 والذي سيبدأ تطبيقه بداية من 2 جانفي 
2023 والذي سيجعل املُتكّونني من املواطنني الراغبني 
مدارس  لدى  رهائن  سياقة  رخصة  عىل  الحصول  يف 

لها  يسبق  مل  وعجيبة  غريبة  رشوط  بفرض  التكوين 
مثيل ومنها خاّصة الرتفيع املهول يف معاليم التسجيل. 
باملُكّونني  دفع  الكبي  الظلم  وهذا  التعّسف  هذا 
الشبّان إىل التنظّم يف جمعيّة أسموها »جمعية املُكّونني 
الشبّان يف السياقة والسالمة املروريّة« وقع اإلعالن عن 
تأسيسها بالرائد الرسمي عدد 140 لسنة 2022 وبدؤوا 
نضاالتهم منذ أمتّوا فرتة الثالث سنوات أي سنة 2021 
يوم  النقل  أمام وزارة  احتجاجيّة  أّول وقفة  إذ نظّموا 
أنّه  وقال  النقل  وزير  يومها  وقابلهم   2021 نوفمرب   1
ُمتفّهم ملطالبهم. ثّم تتالت الوقفات االحتجاجيّة ليبلغ 
عددها تسع وقفات بالتامم والكامل كانت آخرها يوم 

ممثيّل  بأّن  التذكي  يجب  لكن  الفارط.  ديسمرب   12
الجمعية جمعتهم جلسة مع وزير النقل يوم 23 ماي 
رئيس  لسان  عىل  ورد  )مثلام  فيها  لهم  رّصح   2022
الجمعية يف عديد لقاءاته الصحفيّة بعد تلك الجلسة( 
مبا ييل: »الدولة تعتذر منكم عىل ما تعرّضتم له من 
مظلمة. وأتعّهد بإلغاء القرار عىل أقىص تقدير يوم 30 

جوان 2022«. هكذا وبكل وضوح. 
لكن مع األسف الشديد مل يتمّكن وزير النقل من 
اإليفاء بتعّهداته بل تنّكر لها خالل الوقفة االحتجاجيّة 
يهّم بدخول مقر  2022 عندما كان  12 ديسمرب  ليوم 
قال  إذ  املقّر  أمام  ُمحتج  مائة  أكرث من  الوزارة ووجد 
لهم »إّن ما صدر هو أمر وليس قرارا« بل رفض الحوار 

معهم وتركهم وصعد إىل مكتبه.
موقف مزاجيّ

إذ  النقل،  وزير  من  واملُتقلّب  الغريب  املوقف 

ويتعّهد  الدولة  باسم  الشبّان  للمكّونني  »يعتذر  مرّة 
بإلغاء القرار يّسء الذكر ومرّة أُخرى يتنّكر كلّيا لذلك 
الُسؤال  منها  األسئلة.  عديد  نطرح  يجعلنا  املوقف«، 
لضغط  النقل  وزير  خضع  »هل  التايل:  الجوهري 
لوبيات مدارس تعليم السياقة مثلام فعل سلفه سنة 

2016؟«. 
قطاع  تنظيم  يرفض  أحد  ال  إنّه  بالقول  نختم 
مدارس التكوين يف السياقة، لكن يجب أن ال يحصل 
الحال  هو  مثلام  أُخرى  دون  فئة  حساب  عىل  ذلك 
هذه املرّة حيث يتعرّض املُكّونون الشبّان إىل مظلمة 

القطاع ميّر عرب وضع عقود  تنظيم  بأّن  كبية. ونقول 
قانونيّة  أجور  عىل  فيها  التنصيص  يقع  قانونيّة  عمل 
التنصيص  فيها  ويقع  األُجراء  املُكّونني  كرامة  تحفظ 
عىل عدد ساعات العمل القانونية املُطالب بها املُكّون 
الشاب ويقع التّنصيص فيها عىل حّق هذا يف التغطية 
القانون. وتنظيم القطاع  االجتامعية مثلام ينّص عليه 
تنّص  مثلام  للتقاعد  قُصوى  سّن  تحديد  يفرتض  أيضا 
عليه مجلّة الشغل وكّل الترشيعات الوطنيّة والدوليّة. 
للرسكلة  برنامجا  النقل  وزارة  تنّفذ  أن  مُيكن  كام 
خمس  أو  ثالث  كّل  مرّة  مثال  دوريّا  يكون  والتكوين 
خربتهم.  كانت  مهام  املُكّونني  كّل  ويشمل  سنوات 
ومُيكن أن تُضّمن كّل هذه املُقرتحات وغيها يف »خطّة 
اسرتاتيجيّة« نُطالب وزارة النقل بالتعجيل بها ووضعها 

حيّز التنفيذ اليوم وليس غدا.
سعيّد،  قيس  الرئيس  إىل  بها  نتوّجه  كلمة  آخر 
الذي أكّد منذ البداية أنّه يُعّول عىل الشباب ويدعمه 
من أجل إنصاف 500 شاب قضوا أكرث من 3 سنوات 
وذلك  الخاّص  لحسابهم  االنتصاب  ويريدون  تربّص 
بتنقيح القرار يّسء الذكر الصادر يف 14 نوفمرب 2016 
إلغاء   )1( وهام:  املذكور  القرار  من  نُقطتني  وإلغاء 
خطّة رئيس ُمؤّسسة مثلام كان معموال به سابقا و)2( 
»مجلس  عليه  أكّد  كان  ما  الحصص وهو  نظام  إلغاء 
ذلك  أّن  اعترب  حيث  آنفا  املذكور  قراره  يف  املُنافسة« 
املُكّونون  يرنو  إذ  املُنافسة«.  مبدأ  مع  »يتعارض 
الشبّان للُمساهمة يف الدورة االقتصاديّة بكراء محاّلت 
وانتداب كاتبات لتسيي تلك املكاتب وانتداب ُمكّونني 
شبّان من املُتخرّجني الُجدد وإمضاء عقود مع ُمحاسبني 
ماليني لإلرشاف عىل ميزانيات مدارسهم ورشاء سيّارات 

للعمل وإمضاء عقود تأمني. 
يف  واالنخراط  الجبائيّة  واجباتهم  دفع  إىل  إضافة 
الصندوق الوطني للضامن االجتامعي وهو ما سيسمح 

مداخيل  ويرفع يف  ناحية  من  الدولة  ميزانيّة  بتمويل 
أُخرى وغيها  ناحية  االجتامعي من  الضامن  صندوق 

من املنافع والخدمات. 
للعلم فإنّه وقعت ُمحاوالت سابقة لفرض ُمناظرة 
للحصول عىل »شهادة رئيس ُمؤّسسة« سنة 1993 لكن 
تصّدى لها أصحاب املدارس الحاليني ووقع التخيّل عن 
ذلك وهو ما يُؤكّده قرار وزير النقل بتاريخ 21 أكتوبر 
2009 والذي وقع تنقيحه بالقرار املُؤّرخ يف 15 سبتمرب 

2015، فام الذي غّي األحوال يا تُرى؟

  وضع مناظرة هدفها
 غلق الباب أمام املكونني الشبّان

*الفصل 69 ولكم بقية التعليق

* قرار وزير النقل بتاريخ 14 نوفمرب 2016

  من تجاوز موقف مجلس المنافسة؟
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يف يوم درايس:

رضورة تنسيق احلكومة مع االحتاد يف حتضريات cop 28 لتجاوز 
ضعف املردود وتشبيك العالقات مع الفاعلني يف املجال البيئي

يوم   2022 ديسمرب   19 اإلثنني  يوم  انتظم 
مؤمتر  يف  التونسية  املشاركة  تقييم  حول  درايس 
املناخي  للتغري  املتحدة  لألمم  اإلطارية  االتفاقية 

وذلك بالحاممات.
يف  يندرج  الذي  الدرايس  اليوم  خالل  وتم 
االتحاد  بني  النقايب  التعاون  برنامج  تنفيذ  إطار 
الرنويجية  النقابات  واتحاد  للشغل  التونيس  العام 
بعنوان »عمل الئق للمرأة والشباب العامل« تقييم 
املشاركة التونسية يف مؤمتر االتفاقية اإلطارية لألمم 
املتحدة للتغري املناخي cop 27. وحول التوصيات 
التي خلُص إليها اليوم الدرايس أفادت السيدة نجالء 
أن  العاملة  للمرأة  الوطني  املكتب  عضو  الدويري 
املشاركة التونسية يف قمة التغريات املناخية ضعيفة 
التحضري  يتّم  مل  أنه  إذ  املأمول  دون  وكانت  جدا 
مستوى  عىل  وال  الحضور  مستوى  عىل  ال  املسبق 
البعض  املتدخلني يف cop 27 مشرية إىل أن هناك 
رسمية  صفة  لديهم  تكن  مل  الحكومي  الوفد  من 

للحضور يف جلسات التفاوض.
وأوضحت املتحدثة أن الترصيح الذي أدلت به 
رئيسة الحكومة نجالء بودن ال عالقة له باملوضوع 
واعتربت أن الحكومات األخرى كانت حارضة بقوة 
إبرام  أو عىل مستوى  التفاوض  سواء عىل مستوى 
اتفاقيات ثنائية لالستثامر واعتربت أن الفرص كانت 
متاحة إلبرام اتفاقيات والحصول عىل متويالت لكن 
وقالت  التونيس.  الجانب  من  استغاللها  يتم  مل 
املتحدثة إنه كان من املفروض تخصيص جناح خاص 
بالوفد التونيس الذي مل يكن يف قيمة ومستوى بقية 

األجنحة الخاصة بالوفود املشاركة.
وبخصوص التدخالت التي قدمها االتحاد العام 
بارزة  كانت  التي  املشاركة  خالل  للشغل  التونيس 
ونجح يف املهمة بشهادة الدول الحارضة. وحول دور 
املرأة والشباب يف هذا املجال أشارت املتحدثة أن 
قسم املرأة والشباب اشتغل يف عدة مناسبات عىل 
هذا املوضوع حيث تّم خالل عدة ورشات انتظمت 
واالنتقال  األخرض  باالقتصاد  التعريف  باملناسبة 
الطاقي وأسباب االحتباس الحراري ودور النقابات 
قسم  أن  وأفادت  الحراري.  لالحتباس  التصدي  يف 
املهّمة  املواضيع  هذه  اشتغل عىل  والشباب  املرأة 

انعكاس  أن  إذ  األولويات  أبرز  ضمن  تدخل  ألنها 
التغريات املناخية سيكون وخيام خاصة عىل الفئات 
التوصيات  أبرز  وحول  والشباب(.  )املرأة  الهشة 
قالت  الدرايس  اليوم  خالل  اليها  التوصل  تّم  التي 
املتحدثة أنها تتمثل يف التصدي والتخفيف للتغريات 
املناخية عىل املستوى النقايب ألنه من ضمن أسباب 
االحتباس الحراري هي استعامل الطاقة امللوثة التي 

تعتمد عىل املحروقات.
ودعت إىل التفكري يف التخيل تدريجيا عن هذه 
املصادر سواء عىل مستوى وسائل النقل من خالل 
العمل عىل تطويرها عرب استعامل الطاقات النظيفة 
الصناعي.  واملستوى  الفالحي  املستوى  عىل  وأيضا 
تنفيذ  أجل  من  الحكومة  عىل  الضغط  اىل  ودعت 
والداعمة  البيئة  املحافظة عىل  املناخية  السياسات 
منظامت  مع  التشبيك  وكذلك  األخرض  لالقتصاد 
سواء كانت وطنية أو إقليمية تتقاسم مع االتحاد 
العام التونيس للشغل نفس املبادئ واألهداف من 
الحكومة  عىل  والضغط  منارصة  إعداد حملة  أجل 
يف التوجه نحو االقتصاد األخرض. من جانبها أشارت 
زهور عامرة )أستاذة جامعية يف القانون العام( إىل 
أن أبرز التوصيات التي خلص اليها اليوم الدرايس 
ما  يف  للمنخرطني  مستمر  تكوين  توفري  يف  تتمّثل 
والعمل  العادل  كاالنتقال  املناخية  املفاهيم  يخص 
االخرض ثم تكوين نواة من اعضاء االتحاد للتحضري 
العربية  اإلمارات  يف  ستعقد  التي   cop 28للـ

تتلقى  أن  يجب  النواة  هذه   .2023 سنة  املتحدة 
مطالب  وتحضري  املنارصة  تقنية  يف  مكثفا  تكوينا 
االتحاد حسب الرؤية التي يراها يف صلة بني ضامن 
حقوق العامل حسب التغيريات املناخية يف تونس 
تكون  املناخية  العوامل  أن  مبا  افريقيا  يف  وكذلك 

رضورة إقليمية. 
كام اشتغلنا عىل محورين أساسني هام: 

1 - التخفيف من االحتباس الحراري املتسبب 
gaz à effet de serre فيه أساسا الغازات الدفيئة

2. التأقلم مع شح املياه ورسم خارطة طريق 
اإلقليمية  والهجرة  الداخلية  الهجرة  من  لعواقبها 

)من دول افريقية أخرى نحو شامل تونس(.
املسألة املناخية واألجندات السياسية 

حول ما خلصت إليه الدراسات من انعكاسات 
الخطر  ناقوس  أن  أكدت  املناخية  للتغريات  وخيمة 
تكن  مل  املناخية  املسألة  أن  إال  سنوات  منذ  دق 
تونس  يف  وصلنا  حتى  السياسية  االجندات  عىل 
املدن  عديد  يف  للرشاب  الصالحة  املياه  انقطاع  إىل 
وحتى الكربى منها كسوسة واملنستري وكذلك انقطاع 
الغيث وتواصل درجات الحرارة حتى يف اوج فصل 
الشتاء. املخاطر التي تهدد عديد القطاعات كالقطاع 
ضخ  عىل  يعتمد  الذي  الصناعي  وكذلك  الفالحي 
من  إنه  وقالت  الصناعية.  اآلالت  لتشغيل  املياه 
املترضرين  أول  من  هي  الهشة  الفئات  ان  املؤكد 
ألن التغيريات املناخية تؤثّر سلبا عىل موارد الشغل 
لذلك  العامل  فيها  يشتغل  التي  الظروف  وعىل 
 transition juste العادل  االنتقال  مفهوم  ظهر 

الذي يقوم عىل مفهوم العمل يف ظروف تقوم عىل 
مفهوم  وهو  للعامل  والصحية  الجسدية  الحامية 
للنقابيني  الدولية  الفدرالية  قائم عىل شعار اطلقته 

.no jobs on a dead planet
مشاركة تونسية ضعيفة

يف  التونسية  املشاركة  أن  محدثتنا  قالت 
cop27 كانت ضعيفة من حيث التنسيق بني الوفد 
الحكومي واالتحاد ومنظامت املجتمع املدين. معتربة 
أن تونس مل تحَظ بنصيب من االهتامم ألنها مل تربز 

مشاغلها املناخية. 
إذ  هزيال  كان  الحكومي  الخطاب  أن  وأفادت 
ينقصه االختصاص مع غياب وزيرة البيئة واملختصني 

يف املجال البيئي من أساتذة جامعيني وتقنيني. 
يف  ينجح  مل  التونيس  الوفد  أن  وأوضحت 
أو  منظامت  أو  دول  مع  تشاركية  وخلق  التشبيك 
ولعدم  املنارصة  تقنيات  من  التمكن  لعدم  رشكات 
إتقان كتابة وتقديم مطالب تونس ورؤيتها للتصدي 

للتغريات املناخية. 
يف  رغبته  وأبرز  الضعف  بهذا  االتحاد  أقر  وقد 
تجاوزه والعمل عىل الحضور التونيس يف قمة األرض 

28 وهذا ما خلُصت إليه نتائج اليوم الدرايس 
االنتباه  ولفت  العمل  كذلك  يجب  إنه  وقالت 
إىل رضورة تنسيق الحكومة مع االتحاد يف تحضريات 
cop 28 لتجاوز ضعف املردود وخاصة لالنتفاع من 
وتشبيك  املالية  املساعدات  حيث  من  اللقاء  هذا 

العالقات مع الفاعلني يف املجال البيئي.
* أم إياد

ما قالته رئيسة 
احلكومة غري دقيق 

وغياب وزيرة 
البيئة يطرح أكثر 

من سؤال

أكد األخ أنور بن قدور األمني العام املساعد لالتحاد أن سحب 
النقد  صندوق  إدارة  مجلس  اجتامعات  روزنامة  من  تونس  ملف 
الدويل ليوم 19 ديسمرب 2022 مثل صدمة وصفها بالكبرية مشريا 
إىل أن انعكاسات ذلك قد تكون كارثية. وأوضح األخ بن قدور عىل 
بالتنسيق  بصفاقس  للشغل  الجهوي  االتحاد  نظمها  ندوة  هامش 
مع قسم الدراسات والتوثيق حول إصالح منظومة الدعم ومقاربة 
االتحاد وموقفه منها٬ ان املنظمة الشغيلة مل تكن ضد إبرام اتفاق 
مع صندوق النقد الدويل وانها كانت ترغب يف التوصل إىل اتفاق 

وفق برنامج تونيس - تونيس.
وأضاف أن االتحاد يؤمن بأن لتونس كفاءات وانه يشعر اليوم 
بأنها مغيبة وال تشارك يف استنباط الحلول الجديدة واملقبولة من 
الشعب التونيس ومن مختلف االطراف واملنظامت وليس الحلول 
مصلحة  أعينها  نصب  دامئا  تضع  املنظمة  أن  إىل  الفتا  املسقطة 
إن  قدور  بن  أنور  األخ  وقال  الشغيلة.  والطبقة  التونيس  الشعب 
االتحاد مّد يده ملساعدة الحكومة عىل تجاوز عديد املطبات إال أنها 

أعرضت عن أي توجه يوفر حلوال 
من خالل توفري مسارات تكون يف 
رفع  أن  كام  والعباد  البالد  صالح 
مع  يوميا  ترتفع  واألسعار  الدعم 
تغييب عديد املواد املعيشية يدفع 
حتام إىل ما ال يُحمد عقباه. كام أن 
الحكومة مل تفتح معنا ملف الدعم 

أصال.
هذا وكان األخ يوسف العوادين 
الجهوي  لالتحاد  العام  الكاتب 
بكلمة  الندوة  افتتح  بصفاقس 

أساسا  املبنّي  الوطني  املرشوع  مع  وهياكله  االتحاد  أن  فيها  أكد 
عىل خدمة املواطن الذي هو أساس كل عملية إنجاز. إذ من غري 
املعقول أن يظّل هذا املواطن تحت رحمة الزيادات اليومية يف أهم 
املواد األساسية. كام أن الحكومات املتتالية مل تْسَع بتاتا إىل خدمة 

املواطن وإمنا نكدت عليه من خالل إجراءات هي يف شكل كوابيس 
حتى أنها جعلته عاجزا عن توفري قوته اليومّي. هذا زيادة عىل أن 
ملف الدعم وإصالحه مل يكن أبدا محور نقاش مع الحكومة الحالية 
الحالية التي اتجهت نحو رفع الدعم هكذا بتوجه أحادي الجانب.

* م / م

إصالح منظومة الدعم يف صفاقس

تغييب الكفاءات واحللول ال تكون مسقطة   
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تعزية إلى األخ 
كمال الزنايدي  

ربها  جوار  إىل  انتقلت 

والدة  الزنايدي  ربيعة 

وإثر  الزنايدي.  كامل  األخ 

هذا املصاب الَجلل تتقّدم 

وأرسة  االتحاد  هياكل 

أخينا  إىل  الشعب  جريدة 

كامل بأحّر التعازي. 

تغّمد الله الفقيدة برحمته 

فسيح  وأسكنها  الواسعة 

جناته. 

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مدينة  شيخة  بإرشاف  عمل  جلسة  تونس  بلدية  بقرص  انعقدت 
بتونس  للشغل  الجهوي  واالتحاد  الرحيم  عبد  سعاد  السيدة  تونس 
والنقابة األساسية ملوظفي وعملة بلدية تونس بحضور السيدة الكاتبة 

العامة والسيد مدير املوارد البرشية والشؤون اإلدارية واملعدات.
املشرتك  االهتامم  ذات  النقاط  من  مجموعة  االتفاق عىل  تّم  إذ 
الداخلية لتشمل مختلف املصالح  التكوينية  الدورات  أهمها: تكثيف 
ليتم اعتامدها مستقبال ضمن املعيار املتعلق بالتكوين الخاص بالرتقية 
وعىل تقديم امللفات الرتشح للخطط الوظفية الشاغرة ويعتمد التناظر 

وذلك يف اجال موىف السدايس األول من السنة املقبلة. 
وبالنسبة إىل منحة االوساخ للنباتات تّم االتفاق عىل الحاق اعوان 
التنظيف باملناطق الخرضاء بادارة النظافة حتى يتسنى إسنادهم منحة 
االوساخ وبنسبة للتنوير تم االتفاق عىل زيادة 08 أعوان يتم برمجتهم 

من طرف االدارة التنوير.
املهنية  والسالمة  الصحة  لجنة  قرار  سن  عىل  الطرفني  اتفق  كام 
مشرتك بني االدارة والنقابة كام تعهدت االدارة بحرص االرايض البلدية 
بعد  تفاضلية  بأسعار  مستحقيها  اىل  العطائها  وذلك  للبناء  القابلة 

البحث االجتامعي.

جملة من املكاسب الجديدة    يف بلدية تونس

الحكومة تتنصل واإلعالميون دون أجور، إىل متى؟
مصير غامض إلذاعة »شمس«:

قالت خولة السليتي رئيسة فرع نقابة 
الصحافيني التونسيني باذاعة شمس اف ام 
االحتقان  إىل  يدفع  االجتامعي  الوضع  ان 
يف صفوف الصحافيني والعاملني باملؤسسة 
من  بودن  نجالء  حكومة  تتنصل  بسبب 
تعهداتها والتي أمىض عليها وزير الشؤون 
جلسة  يف  أكد  الذي  وهو  االجتامعية 
مع   2022 أكتوبر   17 بتاريخ  التفاوض 
الجامعة العامة لإلعالم انه ممثل الحكومة 
وان إمضاءه ملزم لها وهو اتفاق أّمن رفع 
القيادات  يومها  بارشته  الذي  االعتصام 
النقابية أمام مقر الحكومة وأضافت خولة 
اإلذاعة  مبقر  عام  اجتامع  بعد  السليتي 

التونسيني  الصحافيني  نقابة  اليه  دعت 
حق  من  ان  باإلذاعة  األساسية  والنقابة 
العامل واطارات املؤسسة معرفة مصريهم 

املرتبط مبصريها.
وشدد الصحافيون وهم يف حالة غضب 
لدميومة  واضحة  رؤية  تقديم  عىل رضورة 
هذا  املصادرة  األمالك  من  وهي  املؤسسة 
االقتصادية  للحقوق  التجاهل  تواصل  مع 
الحق  التعدي عىل  واالجتامعية مام يعني 
اإلعالم  لحرية  املمنهج  والرضب  العمل  يف 
يوشك عىل   2022 ديسمرب  أن شهر  ورغم 
الرحيل فإن الصحافيني والعاملني باملؤسسة 
 2022 نوفمرب  شهر  أجور  بعد  يتقاضوا  مل 

نوفمرب   17 بتاريخ  املمىض  االتفاق  وكان 
2022 ينص عىل رصف أجور شهر نوفمرب 
كام  ذاته.  الشهر  من  الثالثني  يوم   2022
ومنها  تسّدد  بالذمة مل  متخلدات  أن عدة 
والتغطية  االكل  ووصوالت  اإلنتاج   منحة 
ومنح  املرض  عىل  والتأمني  االجتامعية 

اإلنتاج.
ابطلت  قد  الحالية  الحكومة  وكانت 
صفقة التفويت طبقا لعملية تدقيق اثبتت 
وجود إخالالت جدية وحقيقية ولكن وبعد 
القانوين فإن الحكومة ولجنة  هذا االبطال 
الترصف يف  األمالك املصادرة مل تقدم رؤية 
إنقاذ،  برنامج  او  املؤسسة  إلنقاذ  واضحة 

ومتلك الدولة 90 باملائة من أسهم رأسامل 
إذاعة »شمس اف ام« وبتلك امللكية عينت 
بتسيريها دون  عىل رأسها مسؤولة مكلفة 
صفة رسمية وتعمل »عن بعد« والوضعية 
تستوجب  للمؤسسة  الخانقة  االقتصادية 

التفرغ التام ملعالجة املشاكل املرتاكمة.
أمام مقر الحكومة 

والعاملون  والصحافيون  األعوان 
تحركات  عدة  تنفيذ  قّرروا  املؤسسة  يف 
للتحسيس بخطورة الوضع داخل املؤسسة 
املقدمة  الربامج  يف  ذلك  عن  الحديث  مع 
وذلك قبل تحديد موعد للدخول يف اعتصام 
مفتوح أمام مقر الحكومة واالستعداد التام 

وضع  هو  هذا  جوع  ارضاب  يف  للدخول 
رؤية  أن  مبا  ام«  اف  »شمس  مؤسسة 
يتعلق  فيام  الحكومة  لدى  غائبة  اإلصالح 
وضعية  ومنها  واملصادر  العمومي  باإلعالم 

أعوان دار الصباح و»كاكتيس برود«.
 

* ناجح مبارك 

*خولة السليتي 

                            كاتب عام جامعة اإلعالم: 

قال الكاتب العام للجامعة العامة لالعالم، األخ محمد السعيدي، إن وزير الشؤون 
االجتامعية مالك الزاهي مل يلتزم باتفاقاته، قائال »عمرو ال التزم باتفاقات«.

اجور  بتسديد  تعهد  قد  كان  االجتامعية  الشؤون  وزير  أن  السعيدي،  األخ  وأوضح 
العاملني يف شمس اف ام منذ 30 نوفمرب املايض، وهو ما مل يتّم تنفيذه عىل ارض الواقع اىل 
حد الساعة. واضاف أن وزير الشؤون االجتامعية ألغى جلسة للتفاوض حول املؤسسات 

اإلعالمية املصادرة، كانت مربمجة يوم 12 ديسمرب الجاري، معلال ذلك باالرضاب املتعلق 
باإلذاعة والتلفزة يومي 17 و18 ديسمرب.

واعترب األخ السعيدي ان الدولة البّد ان تُقاد بااللتزامات والحوار الجدي واملسؤول، 
اىل  للجلوس  النقايب  الطرف  استعداد  عىل  التأكيد  جدد  كام  الرصاع.  نحو  الدفع  وليس 

طاولة الحوار.

وزير الشؤون االجتماعية لم يلتزم بتعهّداته

الفرع الجامعي للصناعات الغذائية 

والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية  
بتونس  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  يدعو 

والتجارة  والسياحة  الغذائية  للصناعات  الجامعي  والفرع 

األساسية  النقابات  كافة  تونس  بجهة  التقليدية  والصناعات 

الخميس  اليوم  ستعقد  التي  اإلطارات  ندوة  لحضور  بالجهة 

بدار  العارشة صباحا )س10(  الساعة  2022 عىل  22 ديسمرب 

االتحاد 9 نهج اليونان تونس.

إىل السادة متعهدي جريدة الشعب
تعلم إدارة جريدة الشعب انه سيقع الرتفيع يف سعر بيع الجريدة للعموم بداية من العدد 
1728 املوافق لتاريخ 5 جانفي 2022 لتصبح 1200 مليم وذلك بسبب ارتفاع اسعار الورق آملني 

ان يلقى هذا القرار التفهم والقبول لدى الباعة والقراء واملنخرطني األعزاء.
* مالحظة: ملزيد من االرشادات ميكنكم االتصال عىل االرقام التالية: 71330291ـ  71255020 

ـ 24520551.
* اإلدارة
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أمور  اليه  آلت  الذي  بعد  النقل  قطاع  إطارات  ندوة  شهدته  كبري  غضب 
القطاع من تدهور شمل املتحرك واليابس... وهو ما يلخص الكلامت التي تداول 
عليها كل املتدخلني بدءا باألخ عامد طيبة الكاتب العام املساعد لالتحاد الجهوي 
رئيس الندوة واالخ حسن حمودة كاتب عام الفرع الجامعي وزمالئه وصوال إىل 
نتيجة  والغضب  االنفعال  من  بكثري  تدخالتهم  اتسمت  الذين  الحارضين  باقي 
الوضع املتدهور الذي يعيشه القطاع والذي يصل يف احيان كثرية اىل حّد املهزلة 
حسب التدخالت التي واكبناها سواء عىل مستوى النقل الربي او الجوي.. وطنيا 

وجهويا..
التي  القطاعية  الوطنية  االدارية  للهيئة  انعقدت تحضريا  التي  الندوة  هذه 
يف  جاء  ما  خالل  من  القطاع  واقع  رشحت   2022 ديسمرب   29 يوم  ستنعقد 
الذين  االساسية  للنقابات  العامني  الكتاب  قبل  من  الردود  كام  متاما  التدخالت 
الجميع عامل  تنعكس عىل  من صعوبات  يعرفه  وما  الربّي  النقل  تناولوا وضع 

وموظفني مام يعترب محاولة لتدمري القطاع العام والخاص عىل حّد سواء تحت 
عباءة التزامات الحكومة الّدولية مام ينعكس سلبا عىل كل القطاعات والخدمات 
املوجهة للمواطنني واملؤسسات عموما حيث اشتىك الجميع من حالة األسطول 
وغياب الصيانة وتطبيق القانون مام ينبئ بأمر واحد حسب احد املتدخلني وهو 

»سكروها ورْوُحو«.
* خطر داهم

لنئ كانت التدخالت املتعلقة بالنقل مشوبة ببعض القلق نسبيا يخّص بعض 
املصاعب التي تعرفها رشكة النقل بالساحل عىل غرار تهرّم األسطول واالتفاقيات 
املتجاهلة )بفتح الهاء( فإن أحوال النقل الجوي أشّد سوءا باعتبار تشعب املشاكل 
بدءا باللزمة وصوال إىل معاناة كل مفاصل املطار بدءا بالخطوط التونسية بكافة 
فروعها مرورا برشكة »نوفال آر« وفروعها وصوال اىل رشكة تاف املستغلة ملطار 

املنستري..

وقد تطرق الحارضون اىل بعض املسائل الحارقة يتصدرها تطبيق ما ورد يف 
محارض الجلسات يف مختلف املؤسسات وقد كرثت الحرية والتساؤالت عن مصري 
التفويت  التونسية بعد قرار  الخدمات االرضية للخطوط  630 عونا  من أعوان 
ـ كام تناول الحارضون وبحّدة الهرسلة التي يتعرض لها أعضاء النقابة األساسية 

ومنظوريهم من منتسبي رشكة »سابينا« من طرف االدارة العامة للرشكة.
* مطار املنستري

كل التدخالت شّددت عىل الحال الذي آل إليه مطار املنستري الذي أضحى 
نتيجة  السائبة  والحيوانات  والزواحف  للخنازير  وبصفة ممنهجة فضاء وفسحة 
االهامل والهروب والتفيص من مسؤولية التعهد... والكرة اآلن يف ملعب السلطات 
املؤهلة الوحيدة للتعامل مع صاحب اللزمة ولفت نظره إىل هذا الخراب الذي 

يرى الكثريون أنه يعجل بنهاية هذا املرفق بشكل درامي مخجل.
* حمدة الزبادي

االقتصاد االجتماعي والتضامني يف صدارة االهتمامات   
بحضور األخ محسن اليوسفي األمني العام 
االتحاد  املسؤول عن قسم ممتلكات  املساعد 
واالقتصاد االجتامعي والتضامني باالتحاد العام 
العرفاوي  هادية  واألخت  للشغل   التونيس 
األمينة العامة املساعدة املسؤولة عن العالقات 
لكل  جاهزتني«  »منشأتني  تسليم  تّم  الدولية 
الوسط  يف  املرأة  منتوجات  بيع  نقطة  من 

الفالحية  التنمية  ومجمع  عروس  بنب  الريفي 
مشاريع  دعم  إطار  يف  وذلك  السوقي  بربج 
املرأة  ومتكني  والتضامني  االجتامعي  االقتصاد 

يف الوسط الريفي. 
البيع  نقطة  تجهيز  وقع  أن  سبق  كام 
وتسليم بعض املعدات األخرى وذلك يف إطار  
ممتلكات  قسم  ينجزه  الذي  »بدل«  مرشوع 

والتضامني  االجتامعي  واالقتصاد  االتحاد 
للتنمية  الجهوية  املندوبية  مع  بالرشاكة 
الفالحية بنب عروس وجمعية ACPP االسبانية 
والذي يهدف إىل دعم وتأطري النساء املنخرطات 
مبجامع التنمية بنب عروس وتكوينهن يف عديد 
املجاالت كالتواصل وحق الشغل وتثمني املوارد 

الطبيعية وتقنيات التسويق.

االتحاد الجهوي للشغل بالقصرين
بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  إّن 
املجتمع يوم 16 ديسمرب 2022 لتدارس الوضع املأزوم الذي متّر 
به البالد سياسيا واقتصاديا واجتامعيا وهو يتّسم بحّدة أكرب عىل 
املستوى الجهوي نتيجة الفشل الذريع للسلطة القامئة يف ادارة 
شؤون البالد ومضيّها يف تجاهل معاناة التونسيني والتونسيات 
إلصالح  واضحة  رؤية  وغياب  والضبابية  االرتجال  يف  وتخبطها 

الخراب الذي خلّفته العرشية السوداء.
الواقع  األمر  سلطة  أن  املتابعني  كل  عىل  يخفى  ال  إذ 
ماضية يف تجاهل االستحقاقات امللحة لتحسني حياة التونسيني 
والتونسيات وتوفري املواد األساسية من حليب وزيت وخبز وغاز 
للتدهور  حّد  بوضع  املطالبة  األصوات  كل  عن  آذانها  وصّمت 
الفساد  واسترشاء  البطالة  وتنامي  الرشائية  املقدرة  يف  الحاّد 
بكل  الجرمية  وتفيش  الرضيبي  والتهرب  واملضاربة  واالحتكار 
أنواعها ووّجهت كل اهتامماتها اىل اإلعداد لالستحقاق االنتخايب 
وإىل محاولة نيل رىض صندوق النقد الدويل عرب اإلذعان إىل كل 
االنتداب وتجميد  الدعم ووقف  بينها رفع  املرة ومن  إمالءاته 
الهيكيل  اإلصالح  بربنامج  يسّمى  ما  تنفيذ  يف  والرشوع  األجور 

لعدد من املؤسسات القطاع العام.
تعاملها  يف  سابقاتها  عن  تختلف  ال  الحالية  الحكومة  إن 
مع جهتنا ومع مطالبنا املتكررة بحقنا يف تنمية شاملة وعادلة 
انتهجت  فقد  الكريم  العيش  والهالينا  الشغل  ألبنائنا  لتوفر 

نفس أسلوب التجاهل ودفن الرأس يف الرمل غري آبهة مبا ميكن 
أن يخلقه من احتقان وغضب قد يذهب إىل أقىص مداه وإننا 
لرنى بوادرَه يف كل الوجوه ويف كل شوارع مدننا وقرانا وأريافنا 
التي  الجهة  مطالب  تجاهل  عواقب  من  الحكومة  ونحذر 

رفعناها سابقا ونعيد التذكري بها:
* إيجاد الحلول الكفيلة بإصالح املنظومة الصحية جهويا 
األشغال  بإنهاء  باإلرساع  وذلك  والبرشية  املادية  جوانبها  بكل 
األخرى  املشاريع  كل  وإنجاز  سبيطلة  الجهوي  باملستشفى 
الطبية  واملعدات  التجهيزات  كل  وتوفري  واملعطلة  املربمجة 
الرضورية وانتداب اإلطار الطبيـ  من مختصني وأطباء طب عام 
ـ وإطار شبه طبي وعملة حتى تشتغل مؤسساتنا االستشفائية 
العمومية بشكل عادي يكفل حق التداوي ألهالينا املسحوقني 

اجتامعيا.
والعمران  لالرسة  الوطني  للديوان  العامة  اإلدارة  ندعو   *
النموذجي  املركز  تجهيز  يف  مسؤولياتها  تحّمل  إىل  البرشي 
للتنظيم العائيل واىل وضع حّد لحالة التسيب والتعطيل وتدين 
الخدمات بل وغيابها كليا بسبب سوء االدارة وتعنت املندوب 

الجهوي لألرسة والعمران البرشي وتعمده تعكري مناخ العمل.
التصدي  إىل تحمل مسؤولياتها يف  التجارة  وزارة  ندعو   *
املواد  وحجب  األسعار  عىل  الرقابة  وعدم  املرشوط  للبيع 
الحياتية األساسية عن املواطنني يف ظل غياب تام ملصالح اإلدارة 

الجهوية للتجارة بالقرصين.
بضامن  بتعهداتها  اإليفاء  إىل  الصناعة  وزارة  ندعو   *
استمرارية إنتاج مصنع عجني الحلفاء الورق والرشوع يف تنفيذ 
برنامج إنقاذ الرشكة وإصالحها وتطهري ديونها والبدء يف برنامج 

التطهري االجتامعي وتوفري أجور األعوان دون تأخري.
 3 منذ  املغلق  بالقرصين  اآلجّر  معمل  تشغيل  إعادة   *
سنوات حيث فقد 120 عامال مواطن شغلهم وترضرت الجهة 

جراء هذا الغلق.
* ندعو السلطة الجهوية إىل االلتفات بجدية إىل املشاكل 
بالبنية  واملتعلقة  املعتمديات  بكل  أهالينا  منها  يعاين  التي 
الصدد  هذا  يف  ونؤكد  فالحية.  ومسالك  طرقات  من  التحتية 
عىل تعبيد الطريق الرابطة بني حايس الفريد والكامور ومقسم 
الرتاب حتى يتمكن التالميذ من حقهم يف الدراسة والوصول إىل 

معهد مقسم الرتاب من عامدة الكامور.
* نطالب املندوبية الجهوية للفالحة بحل كّل اإلشكاليات 
املتعلقة بعمل الجمعيات املائية وتعهد كل اآلبار بالصيانة كام 
ندعو إقليم الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه بوضع حّد 
للهدر العشوايئ للامء بسبب عدم متابعة األعطاب التي تطرأ 

عىل الشبكة.
* ندعو مدير إقليم الكهرباء والغاز بالقرصين إىل معالجة 
الفريد  حايس  معتمديات  من  بكل  للكهرباء  املتكرر  االنقطاع 

والعيون وماجل بلعباس وأريافها.
إىل  البلدية  واملجالس  الجهوية  السلطة  ندعو  كام   *
التصدي لظاهرة االنتصاب الفوضوي وإىل مقاومة كل املظاهر 
واالحياء  الشوارع  كل  يف  والفضالت  القاممة  كأكداس  املخلّة 
كام ندعو الجهات املعنية اىل العمل عىل تنظيم حركة الجوالن 
والوقوف والتوقف لتسهيل حركة املرور وتخفيف الضغط عىل 

املتساكنني.
الدغرة  معهد  من  كلٍّ  أشغال  بإنهاء  االرساع  إىل  ندعو   *
ومعهد املدينة الجديدة حتى يكونا جاهزين الستقبال أبنائنا يف 

السنة الدراسة 2023 ـ 2024.
بالقرصين  للشغل  الجهوي  لالتحاد  التنفيذي  املكتب  إّن 
اإلشكاليات  كل  معالجة  عىل  وحرصا  باملسؤولية  منه  شعورا 
بروح تشاركية فإنّه يجّدد مطالبته بعقد مجلس وزاري استثنايئ 
لتدارس مطالب الجهة ينتهي إىل مآالت واضحة بعيدا عن كل 

الوعود الزائفة وسياسة املامطلة والهروب إىل األمام.
كام يؤكد تجند كل النقابيات والنقابيني بالجهة للدفاع عن 
حق األهايل يف العيش الكريم وعن رفضهم كل أشكال التهميش 

والتفقري املمنهج.
* الكاتب العام
الصنيك اسودي

إىل متى الوعود الزائفة وسياسة املماطلة والهروب إىل األمام؟

إضراب يف جيان يومي
 24 و25 ديسمرب 2022

االدارة  تلكؤ  وامام  جيان«  »ميديس  رشكة  عاّمل  نحن 
جلسات  يف  اليها  املرفوعة  ملطالبنا  االستجابة  يف  العامة 
حوار  فتح  وعدم  الجهوية  بالتفقدية  وجلسات  داخلية 
جّدي ومسؤول مع نقابتنا االساسية نعلن دخولنا يف إرضاب 
و25   24 واالحد  السبت  يومي  كامل  انذاري  احتجاجي 

ديسمرب 2022 ما مل تتحقق املطالب التالية:
منحة االهداف )BONUS( والهيكل التعليمي الخاص 
وزي  األجور  يف  بالزيادة  الرشائية  املقدرة  وترميم  باملغازة 
املهنية  والسالمة  والصحة   2022 سنة  بعنوان  الشغل 

والرتقيات الخاصة بنظام املؤسسة.

الئحة يف شركة مونوبري وإضراب يومي 28 و29 ديسمرب 2022
نحن أعوان رشكة مونوبري املجتمعون اليوم الخميس 17 نوفمرب 2022 بدار االتحاد 
للوضع  تدارسنا  وإثر  بتونس  للشغل  الجهوي  االتحاد  بإرشاف  بتونس  للشغل  الجهوي 

داخل املؤسسة:
ـ اعتزازنا باالنتامء إىل قلعة النضال الوطني والنقايب االتحاد العام التونيس للشغل

ـ دعمنا والتفافنا حول نقابتنا األساسية وجميع هياكل االتحاد العام التونيس للشغل.
ونطالب مبا ييل:

الحق النقايب واملناخ االجتامعي والكف عن هرسلة العامل والزيادة يف األجور وعدم 
اعتامد كامل الساعات االضافية وبطاقة خالص بعد 5 و6 أشهر وتسوية وضعية املتعاقدين 

وتسوية الشهائد العلمية.
ويف صورة إرصار الطرف املقابل عىل انتهاج سياسة الالمباالة وعدم التعاطي الجدي 
مع مطالبنا فإننا سنجد انفسنا مضطرين إىل خوض سلسلة من النضاالت املرشوعة مبا يف 

ذلك الدخول يف إرضاب يومي 28 و29 ديسمرب 2022 مبقرات العمل.

املطار يف ذمة الخنازير والحافالت »مبيْلة« يف املنستري

اهلل لطيف  
عضو  برهومي  ناجية  لالخت  متنياتنا 

املكتب التنفيذي لالتحاد الجهوي للشغل 

الوعكة  إثر  العاجل  بالشفاء  بالقرصين 

الصحية التي أملت بها.
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وعود مكررة وفعل غائب!
عدم  عن  ديسمرب   17 يوم  الناخبني  نسبة  كشفت 
عىل  االنتخابية  الحملة  اثناء  له  الرتويج  تم  مبا  اقتناعهم 
املرتشحون  اعتربه  ما  خالل  من  الثالثة  اسابيعها  مدى 
اغلب  تعانيه  ما  ظل  يف  انجازها  عىل  سيعملون  برامج 
مناطق البالد حتى تلك التي ال تبعد اال بعض الكلمرتات 
االساسية  البنية  يف  واخالالت  نقائص  من  العاصمة  عن 
والخدمات وغياب اغلب املؤسسات العمومية املفرتض ان 
تسهر عىل تنفيذ سياسة الدولة يف شتى املجاالت وكل ذلك 
بني ان هناك بون شاسع بني ما يردده الخطاب الرسمي 
ومنذ عقود وبني الواقع املعاش الذي يكابد فيه املواطن 
شتى الصعوبات ليستمر يف مواجهتها دون اسناد حقيقي 

من الدولة.
لقد أظهرت تلك الحملة رغم تباين التدخالت حجم 
الوهن الذي اصاب املناطق املنسية وهي التي كان سكانها 
يعطيها  الذي  االيجايب«  »التمييز  يشملهم  ان  ينتظرون 
االولوية يف مختلف املشاريع التنموية  لتقرتب مؤرشاتها 
من تلك التي تحوزها املناطق املحظوظة إال ان ذلك بقي 
الواقع  أرض  إىل  ينزل  ومل  الرسمية  الوثائق  يف  محصورا 
ليستمر التجاهل وحرمان املواطنني ان جاز تحميلهم تلك 
الصفة من ابسط اساسيات تلك املواطنة التي ال يعرفونها 
والجباية  الرضائب  لدفع  او  لالنتخابات  دعوتهم  عند  اال 
أسعارها  املرتفعة  املواد  جميع  عىل  املضافة  والقيمة 
ليتحول عموم »الشعب الكريم« إىل مصدر أسايس لتعبئة 

املوارد املالية  للدولة.
يف  حدة  بأكرث  تكرست  التي  الرؤية  تلك  ووفق 
الوعود  السنوات االخرية مل يعد مستغربا ان نسمع تلك 
يف الربامج االنتخابية سنة 2022 يف وقت حققت فيه دول 
اخرى كانت اىل وقت ليس بالبعيد يف نفس وضعية بالدنا 
مواطنوها عىل  لينعم  املجاالت  قفزات يف جميع  اقل  او 
األقل بالحد االدىن من مقومات العيش التي عرفت تراجعا 
التي  حتى  الجهات  وبأغلب  الرشائح  مختلف  لدى  كبريا 
كانت محسوبة عىل من حكموا البالد من العقود املاضية 
املحافظة عىل ما  التنمية بعدم  تراجعت مؤرشات  حيث 
عدم  وضامن  املزيد  لتحقيق  منه  واالنطالق  سابقا  انجز 
ولنستمع  العكس  هو  حصل  ما  لكن  الوراء  اىل  الرجوع 
ونحن يف هذا التوقيت من هذه االلفية إىل  وعود ايصال 
ال  مسلك  وتعبيد  الكهربايئ  والنور  للرشاب  الصالح  املاء 
وتوفري  بالنوافذ  املدارس  وتجهيز  االمتار  عرشات  يتعدى 
ولن  املزمنة  االمراض  لعديد  حياتية  ادوية  من  تيرس  ما 
نطيل يف تعداد االساسيات التي اصبحت وعودا يف الربام 
ج االنتخابية يف حني كان يفرتض ان يكون الطرح مواكبا 
للزمان الذي هو فيه حتى ال يكون التباعد والهوة وهذا 
من  كان  وإن  حتى  صدقيته  السيايس  الخطاب  يفقد  ما 
يلقيه نواياه صادقة اال ان الكثري من املعطيات والحقائق 
اقرتابه من دوائر  تغيب عنه وقد يقف عندها غدا بعد 

صنع القرار.
أن  طاملا  عليه  هو  ما  عىل  الوضع  يظل  أن  ويخىش 
املتعاقبة  الحكومات  كل  الن  تتغري  لن  تأزمه  اسباب 
التي  االنتخابية  وبوعودها  والخفية  املعلنة  وبتحالفاتها 
اطلقتها وروجت لها مبختلف الوسائل واألساليب مل تغري 
ما  ولعل  املواطنني  معاناة  من  عمقت  بل  الوضع  ذلك 
يعيشونه اليوم من صعوبات ال يحتاج لتذكري من حكموا 

سابقا.

نسبة المشاركة في االنتخابات البرلمانية  

من 8٫8 إىل 11٫22 مـا الـذي تغيــّر؟
* لطفي املاكني

بلغت نسبة املشاركة يف االنتخابات الربملانية التونسية 11,22 يف املائة 
اإلقبال  هذا  ظل  ويف  لالنتخابات.  املستقلة  العليا  الهيئة  أعلنت  ما  وفق 
قد  ذلك  أن  خرباء  يرى  االقرتاع،  هذا  عىل  التونسيني  للمواطنني  الهزيل 
يضعف من مرشوع قيس سعّيد الرئايس الذي بدأ بإرسائه منذ العام 2021 
املواطن. فام  كاملة من  بثقة  تحظى  منقسمة وال  معارضة سياسية  أمام 

تفسري هذا العزوف وما هي تداعياته؟
النهائية  املشاركة  نسبة  إن  لالنتخابات   املستقلة  العليا  الهيئة  قالت 
رقم،  كانت يف حدود 11,22 %.  النيابية  االنتخابات  األوىل من  الدورة  يف 
مل يُسجل منذ انطالق مسار االنتقال الدميقراطي يف البالد بعد ثورة 2011 
الناخبني  العابدين بن عيل. إذ بلغ عدد  الرئيس زين  التي أطاحت بنظام 
الذين صّوتوا مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ماليني و136 ألف 

ناخب مسجلني.
باهتة  االنتخابية  الحملة  هذه  بقيت  أسابيع،  ثالثة  امتداد  وعىل 
خالل  األجواء  عليه  كانت  ما  عكس  البالد،  يف  انتخابيا  تنافسا  تعرف  ومل 
االنتخابات السابقة سواء يف 2011 أو 2014 أو 2019. ومل يكن املرشحون 
الـ1055 »معروفني بل كانوا قلييل الخربة السياسية«، وفقا للخبري السيايس 

حمزة املؤدب، ونسبة النساء مل تتعدَّ 12 % من عدد املرشحني.
هذا، وقد نص القانون االنتخايب الجديد الذي أقرّه سعيّد قبل شهرين 
من االنتخابات، عىل رضورة أال يكشف املرشحون عن انتامءاتهم السياسية، 
األمر الذي أدى إىل غياب كامل ملشاركة األحزاب. علام أن الربملان الجديد 
مجرّد من الصالحيات الفعلية التي كان يتمتع بها النواب يف السابق، استنادا 
إىل الدستور الجديد الذي تّم إقراره إثر استفتاء شعبي يف جويلية املايض 

الذي غاب عنه نحو سبعني يف املائة من الناخبني.
اللطيف  عبد  التونسية  الجامعات  يف  املعارص  التاريخ  أستاذ  يقول 
جويلية   25 منذ  البالد  يف  السلطات  كل  يحتكر  الذي  سعيّد  إن  الحنايش، 
2021 »قام بحملة واسعة مبفرده لالنتخابات عرب تعدد الزيارات يف املدة 
األخرية من منطلق أن لديه شعبية، غري أن النتائج خذلته ومل تظهر ذلك«. 
مضيفا »خيبة أمل كبرية جدا، كان يعّول عىل إرادة الشعب لكنها غابت«. 
وكان سعيّد قد ظهر فعال يف األسابيع السابقة عديد املرات من خالل زيارة 
بعض األحياء الشعبية ولقاء املواطنني وكأنه يف حملة انتخابية »بالوكالة« 

عن املرشحني لالنتخابات الربملانية.
وتعالت أصوات عىل غرار »جبهة الخالص الوطني« والحزب الدستوري 
مبكرة.  رئاسية  انتخابات  تنظيم  وإىل  لالستقالة  سعيّد  دعت  التي  الحّر 
لكن يؤكد الباحث الردييس أنه »ال توجد آلية إلجباره عىل الرحيل«. كام 
أو حتى  الرئيس  »استقالة  الصعب  أنه من  الرشيف  الباحث يوسف  يرى 
االعرتاف بفشل هذه االنتخابات«. مضيفا أنه حتى بعد االستشارة الوطنية 
التي أقرّها الرئيس مطلع العام وشارك فيها نحو 600 ألف تونيس »رفض 

)الرئيس( االعرتاف بالفشل«.

من جهتها، أقرت الهيئة العليا لالنتخابات بأن النتائج »متواضعة« يف 
انتظار الدورة الثانية مطلع مارس 2023.

حزب  يتقدمها  التي  السياسية  املعارضة  تتخبط  الراهن،  الوقت  يف 
انقسامات حادة ألن خلفياتها اإليديولوجية متضادة، وحاولت  النهضة يف 
تنظيم  عىل  ودأبت  الشارع  تعبئة  السلطات  الرئيس  احتكر  أن  منذ 

التظاهرات داعية سعيّد إىل الرحيل.
لكن »البديل الذي تقدمه ال يقنع التونسيني«، بحسب الحنايش الذي 
ألن  وإمنا  سعيّد،  قيس  ضد  بالرضورة  ليس  الواسع  »العزوف  أن  يعترب 
التونسيني يشعرون بإحباط كبري وقرف من املشاركة السياسية ومن الطبقة 
السياسية« التي مل تغرّي أي يشء بعد 25 جويلية. مضيفا أن الطرف الوحيد 
الذي ميلك القدرة عىل إحداث تغيري يف البالد هو »االتحاد العام التونيس 
للشغل« بالنظر إىل كونه الطرف االجتامعي األكرث تنظيام وكان له دور كبري 

يف ثورة 2011.
اللطيف  عبد  التونسية  الجامعات  يف  املعارص  التاريخ  أستاذ  يذكر 
وتم  طريق  »بخارطة  الخارجية  األطراف  وعد  سعيّد  قيس  أن  الحنايش 

تنفيذها«.
واعترب  ذلك،  ليدعم  األمريكية  الخارجية  بيان  جاء  الشأن،  هذا  ويف 
املتحدث باسم الوزارة نيد برايس أن االنتخابات الربملانية يف تونس »خطوة 
أوىل أساسية نحو استعادة املسار الدميوقراطي يف البالد«، مؤكدا يف الوقت 
نفسه أن نسبة االمتناع عن التصويت املرتفعة تظهر الحاجة إىل مزيد من 

»املشاركة السياسية« عىل نطاق أوسع.
املشاركة«  مستوى  »انخفاض  الفرنسية  الخارجية  أكدت  جانبها،  من 

ودعت إىل استئناف املفاوضات بني تونس وصندوق النقد الدويل.
املثقلة  لتونس  بالنسبة  حاسام  األجانب  الرشكاء  دعم  ويُعدُّ  هذا، 
بالديون والتي طلبت من صندوق النقد الدويل قرضا رابعا لعرش سنوات 
أمام مساعدات  الباب  يبلغ نحو ملياري دوالر، وهو ما سيمكن من فتح 

أخرى سواء من أوروبا أو دول الخليج العريب.
التضخم  مستوى  بارتفاع  حادة  اقتصادية  أزمة  تونس  تواجه  للتذكري، 
يف حدود 10 % يف البالد، كام زادت تداعيات الحرب الروسية عىل أوكرانيا 
املعيشية كالزت والبيض والسكر والخرض  األساسية  املواد  من غالء أسعار 

والغالل واملحروقات.
نسبة  أن  سابق  وقت  يف  ذكرت  كانت  االنتخابات  هيئة  أن  ويُذكر 
املشاركة كانت يف حدود 8٫8 ٪ ثم خالل اإلعالن عن النتائج الرسميّة قفزت 
النسبة إىل 11٫22 ٪ فقط نريد أن نعرف٬ ولو أن هناك من قال إن اإلعالن 
النتائج األولية مل يأخذ يف االعتبار مركزْي جربة وجرجيس يف تحديد  عن 
النسبة املعلنة٬ عندها وبعملية حسابية بسيطة نقول إن 200 ألف مشارك 
من جربة وجرجيس هم من كانوا وراء ارتفاع النسبة املعلن عنها يف يومها 

األول.

ا بالتلميح والتصريح
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الوضع املتعفن يستوجب برنامج إصالح شامل إلنقاذ البالد
المكتب التنفيذي الموسع المجتمع يوم أمس األربعاء في الحمامات

* طارق السعيدي
اجتمع أمس األربعاء 21 ديسمرب 
2022 املكتب التنفيذي املوسع برئاسة 
العام  االمني  الطبويب  الدين  نور  االخ 
لالتحاد العام التونيس للشغل، من اجل 
النقايب.  والوضع  العام  الوضع  تدارس 
وقال األخ االمني العام ان االجتامع يأيت 
يف ظّل وضع حساس معقد واصبح ال 
الرؤى  لتوسيع  االنتظار  مزيد  يحتمل 
وهو ما يفرض رضورة العمل والتحرك. 
التنفيذي  املكتب  اجتامع  ان  وبنّي 
املوسع مجال للنقاش النقايب من أجل 
وضع  قصد  والتصورات  البدائل  طرح 

اسرتاتيجية االتحاد للمرحلة املقبلة.
أن  عىل  العام  األمني  األخ  أكد 
ال  ولكنه  للسلطة  طالبا  ليس  االتحاد 
الحالة  بالدنا يف هذه  بأن تكون  يرىض 
االقبال  نسبة  أن  كام  الرتدي.  من 
الترشيعية  االنتخابات  عىل  الضعيفة 
استجابة  وليست  شعبيا  موقفا  تؤكد 
لدعوات مكونات املعارضة مشريا اىل ان 
ادعاء البعض بأن النسبة ضعيفة نتيجة 
استجابة الناخبني لدعواتهم فيه مغالطة 
مؤكدا ان النسبة كانت ستكون ضعيفة 
املشاركة. وأضاف  الجهات  مهام كانت 
االنتخابات  عىل  االقبال  ضعف  أن 
الذي  التونسيني  لواقع  منطقية  نتيجة 
يعرفه الجميع واملتّسم برتاجع املقدرة 
العمومية  الخدمات  وضعف  الرشائية 
العمومية  الصحة  منظومة  وتآكل 
االمني  االخ  وتحدث  والنقل.  والتعليم 
االتحاد  بني  خالفات  وجود  عن  العام 
ان  وأبرز  ملفات  عدة  يف  والحكومة 
االتحاد  ان  تسويق  تحاول  الحكومة 
االقتصادي  برنامجها  عىل  موافق 
االتحاد  قيادات  مع  لقاء  كل  وتستغل 
غري  لتوافق  والتسويق  الصور  اللتقاط 
االمني  االخ  وبنّي  موجود  وغري  صحيح 
السياسية  الظروف  هذه  كل  ان  العام 
واالقتصادية واالجتامعية أصبحت فوق 
ان  الرضوري  من  انه  معتربا  التحّمل 
بعمق  تونس  مستقبل  اىل  النظر  يتم 
مؤكدا رضورة وضع خيارات وشدد مع 
رضورة ان يقوم االتحاد بدوره الوطني 
وان  سيتحرك  االتحاد  وأن  التاريخي٬ 
االيام القادمة ستشهد تجمعات عاملية 

ونقابية من أجل بلوة التصور العام.

مخططات للتفويت
الساملي  الدين  صالح  االخ  قدم 
االمني العام املساعد املسؤول عن قسم 
مسار  العمومية  واملنشآت  الدواوين 
التفاوض مع الحكومة حول املؤسسات 
من  برنامج  اىل وجود  العمومية مشريا 
اعداد مكتب دراسات فرنيس. وبنّي ان 
خطرية  مسائل  عدة  احتوى  الربنامج 
ستؤدي اىل التفويت حيث سيفرض هذا 
املرسوم لتنقيح القانون عدد 9 املتعلق 
بإحداث املنشئات العمومية منذ 2023 
كام  االسم  خفية  الرشكات  تحت صفة 
يتضمن الربنامج إمكانية خلق مؤسسة 
موازية لكل مؤسسة عمومية مل تحقق 
وليس  الحكومة  تقييم  وفق  اهدافها 
ان  وقال  املؤسسات.  حول  الحوار  اثر 
تضمنها  التي  االخرى  الخطرية  املسألة 
يف  الترصف  هو  التفويت  برنامج 
االدارة  ملجلس  املؤسسة  مساهامت 
وتقليص دور سلطة االرشاف كام تتجه 
حوْكمة  لجنة  إحداث  إىل  الحكومة 
مساهمة الدولة يف رأس مال املؤسسات 
مبني  املخطط  ان  الساملي  االخ  وفرس 
ايضا عىل ربط االجر باإلنتاج واالنتاجية 
يف  العمومية  املؤسسات  يف  للتفويت 

القطاعات غري االسرتاتيجية. 
برنامج إنقاذ

قال األخ أنور بن قدور االمني العام 
الدراسات  قسم  عن  املسؤول  املساعد 
إن تونس تعيش مشكال معقدا ومركبا 
واالقتصادي  السيايس  ارتباط  نتاج 
النقد  صندوق  ان  كام  واالجتامعي. 
الدويل اجل النظر يف ملف تونس ليس 
التونيس  العام  االتحاد  موقف  بسبب 
عدم  بسبب  ولكن  للتفويت  الرافض 
تجانس املوقف بني الرئيس والحكومة. 
القرض  عىل  الحصول  عدم  أن  وأضاف 
كام  اقتصادية  انعكاسات  له  ستكون 
واعترب  االستثامرات  عىل  سينعكس 
سيخلق  القرض  عىل  الحصول  عدم  أن 
وعىل  بالتوريد  متعلقا  كبريا  مشكال 
أن  مربزا  لالقتصاد  االنتاجية  القدرة 
ثورة  كبلد  موقعها  تفقد  بدأت  تونس 
عىل  حصلت  تونس  أن  كام  متيزه  يتم 
الكثري من املساعدات دون نتائج وشدد 
جالب  غري  الرسمي  الخطاب  أن  عىل 
تحسني  عىل  يساعد  وال  لالستثامر 

إيجاد  رضورة  إىل  ودعا  تونس.  صورة 
الخطوات  ومحدد  واضح  إنقاذ  برنامج 
واالجراءات واعترب ان الوضع ال يحتمل 
التأخري ألن كلفة اإلصالح ستكون باهظة 
وأضاف أن هناك عدة اسئلة تستوجب 

اإلجابة من أجل صياغة رؤية واضحة.
السيايس يرّض باالقتصادي

االمني  الربباري  الطاهر  األخ  أشار 
قسم  عن  املسؤول  املساعد  العام 
القطاع الخاص إىل أن الوضع االقتصادي 
معقد جدا ورشح أن أكرث من 130 الف 
دائرة  من  خرجت  صناعية  مؤسسة 
االنتاج نتيجة الوضع املايل العام. وأضاف 
التونسية  الرشكات  من  باملائة   77 أن 
مل  الدعم  منظومة  ضمن  تعمل  التي 
تحصل عىل مستحقاتها من الدولة وهو 
النشاط.  اىل عجز مايل وتعطل  أدى  ما 
وبنّي األخ الربباري أن الوضع االقتصادي 
عدة  وأن  السيايس  بالوضع  مرتبط 
تجاه  سياستها  راجعت  عاملية  رشكات 
وأشار  السيايس  الوضع  نتيجة  تونس 
تخوفاتها  أبدت  الرشكات  بعض  أن  إىل 
السيايس. وأنهى  الوضع  انعكاسات  من 
بالتأكيد أن البعض من الرشكات العاملية 
استثامراتها  ألغت  تونس  يف  الناشطة 
الوضع  انتظار تحسن  املقبلة يف  للسنة 

وتراجع منسوب الغموض السيايس.
حسن اإلعداد واالستعداد

املشكل  أن  النقابيني  اإلخوة  اعترب 
من  وانه  باألساس  سيايس  تونس  يف 
واضح  برنامج  وفق  التحرك  الرضوري 
من أجل انقاذ البالد وقالوا إن الربنامج 
يجب أن يقوم عىل نقاط واضحة واعترب 
االتحاد  موقف  أن  املتدخلون  اإلخوة 
مذكرين  سليم  للشغل  التونيس  العام 
مبجمل املحاذير التي تّم وضعها يف بيان 
والتي شددت عىل رضورة  26 جويلية 
التشاركية  واعتامد  الدميقراطية  احرتام 
عن  املسؤولني  الفاسدين  ومحاسبة 
العرشية السوداء ووضع اسس جديدة 
عادل  تنموي  منوال  اجل  لالقتصاد من 
وقالوا ان السياسات الحالية الساعية اىل 
والتفويت  الشعبية  املكتسبات  تصفية 
تستجب  مل  العمومية  املؤسسات  يف 
ولتطلعات  التونيس  الشعب  النتظارات 

العامل.

وطنية
بيان المكتب التنفيذي الموسع

إّن املكتب التنفيذي املوّسع لالتحاد العام التونيس للّشغل املجتمع اليوم 21 
ديسمرب 2022 برئاسة األمني العام األخ نور الدين الطّبويب، وبعد تدارس للوضع 
العام ومتابعة املستجّدات وآخرها االنتخابات الترشيعية األخرية ومصادقة مجلس 

الوزراء عىل مرشوعي امليزانية التكميلية لسنة 2022 وميزانية 2023 فإنّه:
املصداقية  يفقدها  مبا  االنتخابات  يف  املشاركة  لنسبة  الكبري  التدّن  يسّجل   .1
والرشعية ويؤكّد بوضوح موقفا شعبيا رافضا الخيارات املكرَّسة إىل حّد اآلن وعزوفا 
واعيا عن مسار متخبط مل يجلب للبالد إالّ مزيدا من املآيس واملآزق ويذكّر املكتب 
فيها  سقط  التي  واالنحرافات  االنزالقات  من  االتحاد  بتحذيرات  املوّسع  التنفيذي 
مسار التصحيح بدءا بالتغيري القرسي للدستور يف اتجاه نظام حكم رئاسوي منغلق 
كرّس  مسقط  انتخايب  بقانون  ومرورا  الفرد  وحكم  لالستبداد  صالحة  تربة  يشّكل 
لها وال طعم، ستزيد من  لون  انتخابات ال  إىل  والقبلية ووصوال  العروشية  اإلقصاء 
تعميق األزمة التي غرقت فيها البالد منذ عقد ونيف وستكون لها آثارها الخطرية 
عىل وضع البالد وسمعتها وعىل عالقاتها الخارجية وقد زادها تأزّما فشل الحكومة 
الحالية يف وضع أّي برنامج إنقاذ اقتصادي واجتامعي تشاريك وعجزها عن اتخاذ أي 
الداخلية والعاملية وهو وضع  إجراءات عاجلة ملجابهة تداعيات األزمة االقتصادية 
قابل للتفّجر ومل يعد ممكنا السكوت عنه ويستدعي تحّمل االتحاد العام التونيس 
وفق  البالد  إنقاذ  يف  الوطنية،  القوى  مع  واملساهمة،  الوطنية  مسؤوليته  للّشغل 

أهداف وطنية واضحة وخارطة طريق مضبوطة.
2. يرفض قطعيا املحاوالت اليائسة لبعض األطراف فرض مواقفهم عىل االتحاد 
والتدّخل يف قراراته ودفعه إىل االصطفاف وراء أجنداتهم، وبقدر سعي االتحاد إىل 
الحفاظ عىل الحياة السياسية وعىل حّق األحزاب يف تحديد سياساتها ومواقفها فإنّه 
التحريض  ودعوات  الشيطنة  ويدين حمالت  النقايب  املوقف  استقاللية  يشّدد عىل 

والتهديد التي يطلقها البعض ضّد النقابات والنقابيني.
وال  قانونية  ال  تسخري  قرارات  من  الحكومة  عليه  أقدمت  ما  بشّدة  يدين   .3
الديوان  لكّل من  العامة  اإلدارات  التي مارستها  الهرسلة  دستورية لألعوان وآخرها 
الوطني للطريان املدن واإلذاعة والتلفزة التونسية ضّد األعوان وما متارسه الحكومة 
إذاعة شمس  غرار  املصادرة عىل  اإلعالمية  املؤّسسات  ببعض  للعاملني  تجويع  من 
االنتهاكات  لهذه  والنقابيني  النقابيات  تصّدي  ويعلن  وغريها  برود  وكاكتيس  ف.م 

بالطرق القانونية والنضالية.
4. يعترب خيار الحكومة حرص مصادر التمويل للميزانية العمومية يف القروض 
التعويل عىل  املبادرة واهدرت  إمكانيات  الخارجية هو سياسة خرقاء قتلت روح 
الحكومة  الديون، كام يدين إرصار  البالد وأغرقتها يف مزيد  الذاتية ورهنت  املوارد 
الدويل، مع  النقد  الشفافية يف عالقة مبفاوضاتها مع صندوق  التكتّم وتغييب  عىل 
سوء إدارة لهذه املفاوضات ظهرت خاصة يف التضارب الصارخ بني ترصيحاتها وبني 
مواقف رئيس الجمهورية األمر الذي رضب مصداقية الدولة وأساء لسمعة تونس 
من  املرّسبة  للقرارات  االتحاد  رفض  املوّسع  التنفيذي  املكتب  ويجّدد  وملصالحها. 
الدوائر الحكومية التي تستهدف أجور العامل وقوت عموم الطبقات الشعبية من 
خالل رفع الدعم والهرولة نحو التفويت يف املؤّسسات العمومية والضغط التعّسفي 
التي جربتها بلدان كثرية  الدويل  النقد  عىل كتلة األجور تنفيذا لتعليامت صندوق 

فأّدت إىل خرابها.
5. يعرّب عن تنديده بسياسة التفرّد واملرور بقّوة التي تنتهجها الحكومة يف إعداد 
امليزانية العمومية لسنة 2023 ويحّذر من التدابري الالاجتامعية التي تضّمنتها هذه 
امليزانية ويحّمل رئيس الدولة املسؤولية يف صورة إمضاء مرسوم امليزانية عىل صيغته 

املرّسبة املعادية لعموم الشعب.
بسبب  والتونسيني  للتونسيات  الرشائية  املقدرة  تدهور  استفحال  يسّجل   .6
التهاب األسعار وتفّش االحتكار وفشل الحكومة وخضوعها التام للوبيات يف وضع 
سياسة واضحة ورؤية ريئة ملجابهة ندرة األدوية واملواد األساسية واملضاربة بالسلع 

والتالعب بقوت التونسيني.                  
إزاء  الحكومة  تتوّخاها  التي  واالستهانة  والتسويف  املامطلة  بسياسة  ينّدد   .7
مطالب القطاعات وتجاه تطبيق االتفاقيات املربمة مع االتحاد ويحّملها املسؤولية 
كاملة يف ما سيرتتّب عن ذلك من توتري للوضع االجتامعي. ويؤكّد االلتزام بالدفاع 
عن الحّق يف املفاوضة الجامعية وعن مصداقية التفاوض وسحب املنشور عدد 21 
ومن أجل تطبيق اتفاق 15 سبتمرب 2022 وعن حقوق األجراء بكّل الوسائل النضالية 

املرشوعة. 
8. يحّذر الحكومة من اإلقدام عىل مترير القانون عدد 9 لسنة 1989 املتعلّق 
بحوكمة املساهامت واملنشئات واملؤّسسات العمومية ويدعو إىل حوار رصيح حوله 

يهدف إىل إنقاذ املؤّسسات وضامن دميومتها وعموميتها. 
أزمة عدد من  الخاص بسبب  القطاع  االجتامعي يف  الوضع  9. يسّجل تدهور 
يف  الغرف  من  عدد  تلّكؤ  ونتيجة  وبطالة  ترسيح  من  عنها  ترتّب  وما  املؤّسسات 
التوتّر  بتصاعد  ينذر  الذي  األمر  التعديلية،  املالحق  توقيع  ويف  االتفاقيات  تطبيق 
االجتامعي وبانعكاساته الوخيمة عىل الوضع االقتصادي املنهار أصال ويدعو اتحاد 
الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إىل احرتام التزاماته وتنفيذ االتفاقيات املربمة.      
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كيف ستكون العالقة بني الربملان الذي تم انتخابه يوم 17 ديسمرب 
الثاين وكّل من رئاستي الجمهورية  مع األخذ يف االعتبار نتائج الدور 
والحكومة وماهي التداعيات املرتتبة عن تلك العالقة ذلك هو السؤال 
االستاذ  به  الذي خّص  الحديث  انطلقنا من خالله يف  الذي  املحوري 
املتصلة  املسائل  عديد  عند  توقف  اذ  »الّشعب«  العيادي  لطفي 
بالربملان الجديد ومدى قدرته عىل ان يكون فاعال يف ظل جمع رئيس 

الجمهورية لكل السلطات مبوجب دستور 2022.
وتهميشها  االحزاب  تغييب  جراء  املتوقعة  االنعكاسات  بني  كام 
ترشيك  دون  للبالد  املصريية  القرارت  باتخاذ  االنفراد  إىل  والسعي 
املنظامت الوطنية خاصة وان االزمة االقتصادية واالجتامعية مستفحلة 
وال ميكن إيجاد حلول لها بصفة انفرادية ال تراعي انتظارات مختلف 

رشائح املجتمع.
* ما هي قراءتك للرتكيبة الجديدة املنتظرة لنواب الربملان؟

االنتخابية  الحملة  الجدد خالل  النواب  ـ تكونت لدّي فكرة عن 
بالكفاءة  لها  مشهود  سنوات  منذ  اعرفها  التي  األسامء  من  هناك  اذ 
بالّشأن  لها  والتجربة وباملقابل هناك اسامء اخرى ال عالقة  والجدية 
الوالء  أساس  عىل  الرتشحات  فرض  االنتخايب  املرسوم  ان  ذلك  العام 
قادرين  غري  هم  وعود  تقديم  إىل  اضافة  االنتخابية  للدائرة  الضيق 
عىل تحقيقها وذلك الوالء للدائرة الضيقة يخلق مفارقة كونهم يفرتض 
ان يكونوا نواب الشعب لهم دراية مبا لهم من إلتزامات عند القيام 
بدورهم النيايب وهذا ما يغيب لدى عدد منهم اذ انهم غري مطّلعني 

عىل وظيفة املجلس النيايب.
املالحظة االخرى ان التشتت الحاصل جراء االنتخاب عىل االفراد 
وغياب املنظومة الحزبية سيؤدي إىل ظهور مشهد برملاين يصعب عىل 
أي طرف تكوين كتلة برملانية قادرة عىل خلق مشهد للعمل الترشيعي 
وبالتايل ستكون بعض النقاشات ليس لها عالقة بالعمل الترشيعي كام 
قد تحصل تجاذبات عىل أساس من يساند الرئيس ومن يعترب ما حصل 

يوم 25 جويلية انقالبا وليس تصحيحا للمسار.
اصبح  ان  بعد  فاعال  يكون  ان  القادم  الربملان  يستطيع  هل   *

مؤسسة وظيفية وليس سلطة ترشيعية؟
عىل  وال  الحكومة  عىل  ال  ناجع  رقايب  دور  اي  له  يكون  لن  ـ 
 2022 دستور  ان  مبا  السلطات  جميع  بيده  الذي  الجمهورية  رئيس 

مينحه صالحيات تحديد السياسة العامة ويجعله يف حل من اي رقابة 
باملقابل فلديه امكانية حل الربملان وهنا يكون عدم التوازن يف العالقة 

بني الربملان والسلطة التنفيذية.
اما يف الجانب الترشيعي فان الربملان يقدم املبادرات الترشيعية 
)10 نواب أو أكرث( كام ان رئيس الدولة يطرح كذلك مبادرات ترشيعية 
والتي تكون لها األولوية وبالتايل هل سيساعد هذا التشتت الحاصل 
أعلن  التي  املشاريع  لخدمة  وازنة  كتلة  خلق  من  الربملان  تركيبة  يف 
عنها املرتّشحون لتغيري واقع الدوائر التي ينتمون اليها اذ ان مثل تلك 
املبادرات تفرتض رؤية واضحة وهو غري متوفر خارج  اطار االحزاب 
القادرة عىل تشكيل اغلبية مريحة ومترير املشاريع التي التزمت بها 

مع الناخبني وهذا ما ال ميكن ان يقوم به النواب بصفة منفردة.
* هل ستكون هناك انعكاسات سلبية جراء تغييب االحزاب؟

ـ تأكيدا إلجابتي فقد سبق وان حذرت من خالل عديد املقابالت 
الصحافية من تداعيات رضب املنظومة الحزبية اال ان الحاصل اآلن هو 
ما يعرف »بالقتل الرحيم لالحزاب« رغم ان املوقف الرسمي مل يتخذ 
اي اجراء ضد االحزاب لكن املقابل ال توجد اي خطوة جدية واردة 

الصالح املنظومة الحزبية حيث كان ومن خالل اصدار املرسوم املنظم 
االحزاب  اال  فعليا  تبقى  لن  وبالتايل  الحزيب  العمل  تنظيم  لالحزاب 
الجدية الفاعلة حقيقة بطريقة منظمة وتحت الرقابة االدارية واملالية 
للدولة )ال نعني الهيمنة بل االلتزام بالضوابط للعمل السيايس كام هو 

يف بقية التجارب الدميقراطية(.
املنظم  املرسوم  لتنقيح  جيّدا  املدين مرشوعا  املجتمع  طرح  وقد 
لألحزاب ولكن ذلك مل يحصل ولو كانت هناك إرادة حقيقية لإلصالح 
هو  كام  وليس  القانون  وفق  ومنظمة  قوية  أحزاب  اليوم  لوجدت 
والسبب يف  ال غري  الوجود  تسجيل  فقاقيع حزبية ملجرد  من  منترش 
مثل هذا املشهد هو ابقاء رئيس الدولة عىل املرسوم املنظم لالحزاب 
كام هو اضافة اىل ما ترتب بعد صدور املرسوم 55 املتصل باالنتخابات 
وتغييب االحزاب عنها اذ حصلت القطيعة بينها وبني املواطن مبا انه 
ال دور لها يف مجرياتها وحتى من ترشحوا باسم االحزاب فقد تعرضوا 
لصعوبات معلنة وغري معلنة ذلك ان ارصار رئيس الدولة عىل إعتامد 
الدميقراطية  املنظومة  عىل  خطورة  ميثل  االفراد  عىل  االقرتاع  طريقة 
املبنية عىل الدور الفاعل لالحزاب وتلك الخطورة ليست مقترصة عىل 

الدميقراطية بل هي عىل الدولة كذلك. 
القادم منقوصا من نواب مل  الربملان  * ما هي تداعيات انطالق 

يقع انتخابهم لعدم وجود مرتشحني ببعض الدوائر؟
ما  لكن  االنتخابية  للعملية  ويسء  سلبي  مشهد  هو  حصل  ما  ـ 
اريد التأكيد عليه انه حتى لو كان الربملان مكتمال بـ 161 نائبا فانه 
غري قادر عىل القيام بدوره نظرا ملا تضّمنه الدستور الجديد واملرسوم 
االنتخايب حيث تم فرض ترّشحات غري جدية وحتى من هم جديرون 
التي  وبالرتكيبة  الربملان  ان  اال  الصعوبات  بعديد  فانهم سيصطدمون 
لتنقيح ما  الصالحيات  له كامل  العددي  النقص  بها ونقصد  سينطلق 

يجب تنقيحه اي ان العدد ليس هو اصل اشكالية الربملان الجديد.
* هل سيكون لتلك السلبيات التي أرشت اليها تأثريًا عىل املشهد 

العام؟
املرحلة  يف  السيايس  االستقرار  عدم  هو  يقلقني صدقا  ما  أكرث  ـ 
القادمة الن االصالحات السياسية وسيلة لتحقيق احالم الناس اقتصاديا 
واجتامعيا وهنا يكون من خالل الترشيعات التي يصادق عليها الربملان 
والظروف  محدودة  الربملان  صالحيات  كون  هو  الحايل  الوضع  لكن 
االقتصادية الصعبة والوضع املايل دقيق وبالتّايل يفرتض ان يكون الربملان 
صوت الشعب ويف مستوى تطلعاته غري ان املتوقع هو انغامس النواب 
يف التجاذبات بني الداعمني للرئيس سعيد وبني من يعتربون ما حصل 
يف 25 جويلية انقالبا عىل املسار الدميقراطي وهذا من شأنه خلق حالة 
من عدم االستقرار السيايس اذ ال يغيب عنا ان هناك غرفة ترشيعية 
ثانية يجب انتخابها ونعني مجلس الجهات واالقاليم وهو ما يستدعي 
عشية  بني  تقع  لن  العملية  الن  االستقرار  عدم  حالة  من  اخر  وقتا 
االقاليم ثم  الجهات ثم اعضاء  انتخاب اعضاء  وضحاها بل تستدعي 
اعضاء املجلس الوطني للجهات واالقاليم وكل ذلك يتطلب ترشيعات 
قادر  الجديد  الربملان  والسؤال هنا هل  الصالحيات  لتوضيح مختلف 

بصالحياته املحدودة عىل انجاز ذلك.
وبالتايل فان كل ذلك الوقت املهدور سيكون عىل حساب االهتامم 
االداء  يف  ضعفا  هناك  وان  خاصة  املواطنني  وأولويات  العام  بالشأن 
الحكومي رغم انطالقها منذ اشهر عديدة وبات املواطن فاقدا للثقة 

هي  انتظاراته  فان  املنطلق  هذا  ومن  الرسمية  الجهات  اغلب  يف 
اصالحات حقيقية لتغيري واقعه اليومي وال تعنيه اي انتخابات اذا مل 
تكن منصهرة لتحقيق طموحاته يف ضامن العيش الكريم وهنا سيكون 
القادم امام رهان صعب اي بني رهانات املرحلة االقتصادية  الربملان 
واالجتامعية وبني محدودية صالحياته وعدم قدرته عىل تنفيذ ما التزم 
به النواب اثناء حمالتهم االنتخابية وهو ما سيخلق صعوبات عديدة.

* هل اصبحت الحاجة متأكدة اليوم للحوار قبل اتخاذ اي قرارات 
متصلة مبختلف املسارات السياسية واالقتصادية واالجتامعية؟

ـ دعوات الحوار متواصلة منذ 25 جويلية  2021 وذلك هو االصل 
املرحلة  بصياغة مسار  االنفراد  الحاصل هو  االشكال  لكن  االشياء  يف 
الجدية والصادقة وليست  الدعوات  القادمة ونحن هنا نتحدث عن 
تلك الصادرة عن من هم جزء من املنظومة السابقة التي هي االن 
يف املعارضة وتعترب من منظور  الرأي العام غري جديرة بالثقة فيها وال 
تحظى بالصدقية يف ما تسعى اليه هذا سبب من مشاكلنا اليوم الن 
البالد يف حني  تلك االطراف تعترب نفسها منقضة ولديها رؤية النقاذ 
انها مل تنجز ما ميكن ان تحاجج به اليوم بل هي فشلت فرتة حكمها 

يف البالد.

الجدية  الحوارات  دعوات  فان  املطلق  ويف  االخر  الجانب  من 
واالشعاع  املصداقية  ذات  الوطنية  املنظامت  عن  الصادرة  تلك  هي 
ويف مقدمتها االتحاد العام التونيس للشغل والهيئة الوطنية للمحامني 
التونيس  واالتحاد  االنسان  حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة 
بالحوار  متشبثة  وهي  التقليدية  والصناعات  والتجارة  للصناعة 
ومخرجاته النه الوسيلة الوحيدة لتحديد االولويات والخروج بخريطة 
االنفراد  ميكن  ال  انه  اثبتت  التجربة  الن  القادمة  للمرحلة  الطريق 
بتقرير مايجب ان يكون من اولويات سياسية واقتصادية واجتامعية 
دون الجلوس إىل الفاعلني يف الشأن العام من منظامت واحزاب وطنية 
لصياغة املشهد القادم الن الرهانات متعددة وما ينتظرنا من اصالحات 
والجهود  الوقت  الكثري من  إىل  يحتاج  والقطاعات  املجاالت  يف شتى 
الصادقة للقوى الوطنية التي أرشت اليها يف إطار حوار تشاريك لضامن 
املواطنون  ينتظره  الذي  التغيري  وتحقيق  لالصالح  الناجعة  الخيارات 
جراء  مسبوق  غري  ترديا  عرفت  التي  عيشهم  ظروف  تحسني  اساسا 
األوىل  بالدرجة  تراعي  سياسيات  اقرار  يف  املتعاقبة  الحكومات  فشل 

مصلحة البالد وجميع الفئات والرشائح االجتامعية.

األستاذ لطفي العيادي  لـ »الشعب«
  ليس للربملان املنتخب أي دور رقابي ال على رئيس الجمهورية وال على الحكومة ولن يقدر على فرض األولويات الشعبية

  إتحاد الشغل واملنظمات الوطنية 
طالبت بالحوار والتشاركية للخروج 

بخريطة طريق للمرحلة القادمة

مابعد تشريعية 17 ديسمبر
*حوار: لطفي املاكني

  ستطغى على البرلمان 
الجديد تجاذبات بين من يدعمون 

قيس سعيد ومن يعارضونه

  االنتخابات على األفراد 
ضرب للديمقراطية وستعيق 

تشكيل كتل برلمانية وازنة
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»حبل الكذب -وإن طال- قصري«. )حكمة شعبّية(   
»إذا أردت أن تعرف عقل الرّجل يف مجلس واحد فحّدثه بحديث 
ال أصل له .فإذا رأيته أصغى إليه وقبله فاعلم أنّه أحمق.وإن أنكره 

فهو عاقل« )األصمعي( 
»تحسبهم جميعا وقلوبهم شّتى«.

يوم االمتحان يُكرم املرء أو يُهان. 17ديسمرب 2022 قيس سعيّد 
امتحان  البالد يف أعرس تحّد.  امتحان ويُدخل  يُخضع نفسه ألصعب 
آلياته  وقّنن  توقيته  وحّدد  عليه  املرشف  البرشّي  الجهاز  هو  اختار 
واإلجراءات املوصلة إليه.ومع ذلك ماذا كانت الّنتيجة؟ بكّل املقاييس 
إالّ  ينجح  يُهان وأن ال  أن  وارتىض  بالفشل  نفسه  الرّئيس عىل  حكم 
يف وضع تونس يف عنق الزّجاجة. أكرب ترذيل للفعل الّسيايّس وأفظع 
 17 واملخجلة.  املذلّة  املشاركة  نسبة  تختزله  تكاد  للمشهد  تسطيح 
ديسمرب 2022 سيظّل حدثا فارقا يف التّاريخ الّسيايّس لتونس ما بعد 
لكّل  خارق  مألوف،  كّل  عن  مارق  حدث   .2011 14جانفي  ثورة 

األعراف، متنطّع عىل كّل منطق.
يحلو  كام  الوعي  )لحظة   2021 جويلية   25 منذ  تونس  عاشت 
ألنصار قيس سعيّد تسميّـتها واإلشادة بها( عىل وقع ترسانة الفرمانات 
االنتخابات  انتظار  الّسلطانيّة وما صاحبها من استشارة واستفتاء يف 
الترّشيعيّة، الحدث األعظم الذي سيبّدل معامل تاريخ تونس واملنطقة 
والعامل بأرسه كام برّش بذلك صاحب الّدستور الطّغرايّن يف كم مناسبة 
حدث  الّسعيد.  العهد  وفاتحة  الرّهانات  رهان  موجب،  دون  أحيانا 
)ككّل األحداث الفارقة( أريد له أن يتوّحد مع تاريخ دالّل ومحفور 
يف وجدان وذاكرة تونس شعبا وناشطني سياسيّني وفاعلني اجتامعيّني 
ومفّكرين )17 ديسمرب 2010(، حدث كان يوما ما منعرجا مفصليّا يف 

رسم مسرية التّنطّع عىل آل بن عيل وفيالق الطّرابلسيّة.
17 ديسمرب 2022 كام هو مرسوم يف أذهان مريدي سعيّد وأنصاره 
وطابور مفرّسي خطبه وإجراءاته سيعيد الّدّر إىل معدنه والتّاريخ إىل 
صوابه، ويدّشن إطاللة فجر جديد يقطع مع ليل تونس األليل ويضع 

حّدا لرتّهات ما بعد 14 جانفي ويعود بالثّورة إىل صفائها األّول.

* جملة من »اإلنجازات«
يف  تكون  نسبيّة.  املقاييس  بكّل  فهي  املشاركة.  نسبة  من  دعك 
البعض مّمن صدمتهم  يكابر  املعايري. وقد  الرهانات آخر  مثل هذه 
دالالتها  يف  العربة  وتبقى  أوجه.  حاّملة  أنّها  عىل  ويرّص  الّنتيجة 
قيل  ما  يهّم  )وال  صواب  عىل  يوما  كانت  ما  فاألغلبية  ورمزيّتها. 
عالمة  ليست  الكرثة  دامت  ما  يريد«(  »الّشعب  عن  متواتر  بشكل 
من عالمات الحّق وال القلّة دليال من أدلّة الباطل عىل رأي املعتزيّل 
القايض عبد الجبّار. عرس انتخايّب أنصف فيه التّاريخ الرّئيس بنرصته 
عىل ما سواه واالنتصار إلرادته. وأّي مانع يف أن تكون الغلبة للرّئيس 
عىل شعبه؟ جوهر القضيّة )الباقي جزئيّات وتفاصيل ال تفيد يف عامل 
الّسياسة وال معنى لها( ما تحّقق من قهر للخصوم واملنافسني. الّنجاح 
يكتيس قيمته من املالبسات التي تحّف به. فقد تحالفت عىل فخامته 
والّسّنة  الّشيعة  والخزرج/  األوس  والجان/  الّضالّة،اإلنس  الفئات  كّل 
اختالفها  الخوارق،  طبيعة  هي  تلك  افلحوا.  فام  والعجم(  /العرب 
البطولة بطبعها  إذ  تعاليها وتفرّدها،  يتمثّل يف  إنسايّن  كّل فعل  عن 
معنى  فأّي  األّولني.  أساطري  به  تجزم  ما  ذلك  تكون.  ال  أو  مأساويّة 

النتصار يكون منتظرا وال تحّف به مخاطر؟
بّر األمان. هذه  العبور إىل  2022 دّشّنا فعليّا رحلة  17 ديسمرب 
املرشوع  انترص  الّضالنّي.  القوم  من  التّافهني  ألسنة  تخرس  لوحدها 
الُعلْوّي للرّئيس عىل إرادة شعبه ليكون للغلبة رونقها وللعرس بهرجه.

أّما نسبة اإلقبال عىل املشاركة فرّسها دفني، جزء من أرسار الّدولة 
وهيبتها وأصل من أصول الّسيادة الوطنيّة. من يدري، لعّل سيادته 
تعّمد أن يوعز لشيعته مبقاطعة االنتخابات ضامنا لهيبة الّدولة بإنقاذ 
الباب أمام ما قد يُفتعل من مطاعن؟  املعارضات من فضيحة وسّد 
هذه تفوق قدرات العقول املعطّلة عن كّل تفكري تأسييّس استبصارّي. 
فالرّهان عظيم واألمانة أعظم، إذ االنتخابات يف العهد الّسعيد ليست 
لعب عيال كالتي تعّود عليها التّونسيّون يف محطّات سابقة. فالبناء 
الّشاهق إعجازّي أو ال يكون. ثّم أليس من املرشوع للرّئيس وأنصار 
الرّئيس ومريديه ومن انتصب مفرّسا وشارحا ملا غمض من فلسفته 

باعتامد  أنّه  يف  املتمثّل  الجديد  باالكتشاف  يحتفلوا  أن  وتعاليمه 
غياب  نضمن  حزيّب  انتامء  كّل  من  املجرّدين  األفراد  عىل  التّصويت 
املال الفاسد وعدم رشاء الّذمم؟ وأروع من ذلك التّأكّد بشكل جزمّي 
من فساد االنتخابات الّسابقة حيث اقرتنت نسبة اإلقبال مبدى تدفّق 
الّسابقة  الّسيولة املاليّة املشبوهة مبا ينزع عن العمليّات االنتخابيّة 

كّل مرشوعيّة.

* المخاض االنتخابيّ
املؤّدي إىل كرنفال  االنتخايّب  املخاض  سبعة عرش شهرا هو عمر 
الرّئيس-عىل خالف ما هو مألوف  17ديسمرب2022.مخاض كان فيه 
يف املسارات االنتخابيّة العبا أساسيّا وعنرصا محّددا)سلبا وإيجابا( يف 
معامله، كلّف نفسه مبا اعتقده -ومتثّله- تفويضا شعبيّا مبهّمة أعالها 
ماّم  الّسياسيّة  الحياة  تطهري  مهّمة  الّسامويّة،  الرّساالت  مستوى  إىل 
يرتتّب  وما  املراسيم  سلطان  عىل  باالتّكاء  وفساد  تلّوث  من  لحقها 
فيها  مكان  ال  ذاتها،  من  فاعليّتها  تستمّد  نافذة،  إجراءات  من  عنها 
أيّا كانت هّويتها وعراقتها،  لألحزاب يسارها وميينها وال للمنظاّمت، 
هو  القاعدّي  البناء  والفكرّي.  واالجتامعّي  الّسيايّس  املشهد  لتأثيث 
الحّل الّسحرّي، عامده األفراد كذوات متذّررة، ككائنات هالميّة وليس 

ككتل اجتامعيّة.
رهان الرّئيس هو تدعيم الرّشعيّة املراسيميّة الرّسميّة مبرشوعيّة 
بالّسلطة  التّفرّد  ذلك  يف  سالحه  االنتخابات،  خالل  من  شعبيّة 
الّسياسيّة واملجتمعيّة عىل  واحتكارها وتوظيفها يف تشكيل الخارطة 
هواه باستهالك شعار مخاتل »الّشعب يريد«. شعار بدا برّاقا وأصبح، 
بفعل اإلفراط يف توظيفه والتّباين بني الخطاب وموجبات اإلكراهات، 
ممجوجا إن مل يكن يف مواضع معيّنة محّل تنّدر وسخريّة ونقد جارح.

نجح قيس سعيّد بالتّعويل عىل منطق القّوة ودفع األمر الواقع 
الّسيايّس  إىل أقصاه يف تقزيم األحزاب وترذيلها واالنتقام من الفعل 
الّنفور  حالة  ترتجمه  كام  والتّأديب  العقاب  درجة  إىل  يرقى  ما  يف 
من املشاركة يف انتخابات الربملان، ولكّنه باملقابل فشل فشال ذريعا 
الرئيس دليل ساطع،  تأثريها، ونسبة املشاركة يف رهان  الحّد من  يف 
وحتّى إرجاع تديّن الّنسبة  )11٫22( إىل حالة العزوف وليس املقاطعة 
وليس يف جراب  املعارضات  خانة  يصّب يف  فإنّه  واملدروسة  الواعيّة 
الرّئيس .آية ذلك أّن االنتخابات يحكمها مناخ عاّم من الثّقة واالقتناع 
تُحرتم  لتنافس  وتأثيث  مواطنّي  كفعل  االنتخابيّة  العمليّة  بجدوى 
فيه قوانني اللّعبة ويرُتجم يف فعاليّات برنامجيّة وتظاهرات وتنشيط 
وسعى  الرّسيرّي  باملوت  سعيد  قيس  علبه  حكم  ما  وهو  للّساحة. 

عمدا إىل إجهاضه.   
املقاربات  اختالف  وزّعها  فقد  ويسارها-  -ميينها  املعارضة  أّما 
إيقاف  الهدف،  ووّحدها  الحاكمة  املنظومة  من  واملوقف  والتّموقع 
أن  عىل  إجباره  الحاالت  أسوإ  ويف  سعيّد،  لقيس  الرّسيع  القطار 
تبنّي  مبايعة  مبايعته،  يف  املغالني  عتاة  من  نفر  من  إالّ  فارغا  يسري 
قراءة  بأبجديّات  وجهلهم  الّسيايّس  الفعل  دهاء  عن  غربتهم  حجم 

اإلكراهات.  

* مأزق ما بعد 17 ديسمبر
بقطع الّنظرعن ذروة األزمة االقتصاديّة واالجتامعيّة التي ترّدت 
الّسياسيّة  األزمة  استفحال  مبزيد  تجزم  الدالئل  كّل  فإّن  تونس  فيها 
وتعّقدها وانغالق دائرتها. فالرّئيس مبا بات معروفا عنه من مكابرة 
التّجريم  ومعاكسته، سالحه خطاب  التّيّار  معاندة  قدما يف  سيميض 

ملن يرى أنّهم تعّمدوا إفشال عرسه االنتخايب.
والتّحّصن  إليها  االحتكام  يتّم  كان  التي  املؤّسسات  »رشعيّة« 
الربملان  ومؤّسستْي  الرّئاسة  مؤّسسة  بني  »التّعايش«  حقبة  زمن  بها 
والحكومة ستنوبها »رشعيّات« مأزومة، هي إحدى إفرازات جمهوريّة 

قيس الجديدة.
أسباب موضوعيّة وذاتيّة خاّصة بشخصيّة قيس سعيّد حالت دون 
تفاعله مع أيّة لحظة. فامذا ميلك اآلن غري التّمرتس خلف رشعيّة رسميّة 
)االنتخابات الرّئاسيّة( وبعضا من رشعية مهزوزة ملجلسه الترّشيعّي؟ 
الّنسبة  أّن  الرّشعيّة األوىل تطرح نقاط استفهام عديدة. لعّل أهّمها 
التي يتباهى بها الرّئيس -وأنصاره- ينازعه فيها خصومه اليوم ماداموا 
انحازوا إليه يف الّدور الثّاين عىل حساب منافسه. يف حني سيكون عود 

من  ونوعيّة  متثيليّته  محدوديّة  بحكم  طريّا  الثّانية  الرّشعيّة 
سيوكل إليه أمر تأثيثها. يف الجبهة املقابلة ستتمرتس معارضة أفقدها 
ومّكنها  املؤّسسات  يف  تواجدها  من  تستمّدها  كانت  سعيّد رشعيّة 
والحّريات  املجهضة  الّدميقراطيّة  باسم  التّحّدث  »مرشوعيّة«  من 

املفقودة.
انتظار  املنقوصة)يف  الترّشيعيّة  االنتخابات  محطّة  أفرزته  ما 
بالحديث عن  الجهات واألقاليم( يسمح موضوعيّا  إفرازات مجلس 

تقاطبات متشّعبة تشّعب املشهد الّسيايّس:
الّنظر  ضلعه األّول قيس سعيد كرئيس وكفاعل سيايّس -بقطع 
عن حداثة عهده بعامل الّشأن العاّم -فام بالك بالّسياسة- أّما منارصوه 
بال رشوط واملتحّمسون للتّواجد يف املجلس الّنيايب فليسوا إالّ واجهة 
من واجهاته. قطب درجة فاعليّته ستحكمها وجوبا نسبة املنخرطني 
رئيس  الحملة  مايسرتو  أّن  رغم   ٪  11 تتجاوز  مل  عمليّا  نسبة  فيه، 
جمهوريّة مارس كّل الخروقات وحّصن نفسه بكّل الّسلطات املمكنة 

وغري املمكنة ووظّف أجهزة الّدولة بشكل غري مسبوق.
قبل  ما  منظومة  من  املنحدرة  اليمينيّة  املعارضة  الثّاين  ضلعه 
الّنهضة، وحزب  بقيادة حركة  الخالص  25جويلية مرتجمة يف جبهة 
عبري مويس الحامل بافتكاك زعامة اليمني من اإلسالم الّسيايّس. بعض 
من نجاحاتها يعود فيه الفضل إىل قيس سعيّد ذاته مبا راكمه من 

أخطاء بدائيّة.  
محدوديّة  عىل  والتّقّدميّة  الّدميقراطيّة  األطياف  الثّالث  ضلعها 
فاعليّتها وإشعاعها، خاّصيّتها التّباين مع كّل املنظومة التي تقاسمت 
»رفاق  من  بعض  عىل  مكّوناتها  من  مكّون  ينقلب  أن  قبل  الحكم 

األمس«.
ضلعها الرّابع جمهور العازفني عن كّل ما له صلة بالّشأن العاّم، 
ميثّل  لعلّه  سواه.  ما  كّل  عن  وشغله  اليومّي  الّشأن  غلبه  جمهور 

القسط الكبري ماّم ُحسب عىل أنّه تدعيم لجبهة املقاطعة.
هذا املعطى رغم أنّه إدانة لّكل الطّبقة الّسياسيّة واحتجاج عىل 
فإنّه يشّكل حّجة عىل إفالس سياسات جامعة  املناخات  تعّفن كّل 

لحظة الوعي ويخدم موضوعيّا خصوم ومنافيس قيس سعيّد. 

االنتخابات التّشريعيّة 17 ديسمرب 2022

                         الواقع أصدق إنباء من اخلطب

مابعد تشريعية 17 ديسمبر

* الطايع الهراغي

الدوائر االنتخابية الثالث بالخارج  
النتائج األولية النتخابات أعضاء مجلس 
االنتخابية  بالدوائر  الخاصة  الشعب  نواب 
عنها  اإلعالن  تم  ما  وفق  بالخارج،  الثالث 
العليا املستقلة لالنتخابات،  الهيئة  ِقبَِل  من 

بقرص املؤمترات بالعاصمة.
- الدائرة االنتخابية فرنسا 2: تبعا لتقدم 
مرتشح واحد بهذه الدائرة، تم الترصيح بفوز 
املخصص  الوحيد  باملقعد  الربهومي  عمر 

لهذه الدائرة.
بهذه  واحد  مرتشح  لتقدم  تبعا   :3 فرنسا  االنتخابية  الدائرة   -
باملقعد  جعيدان  رياض  بفوز  االنتخابات  هيئة  رصحت  الدائرة، 

املخصص لها.
- الدائرة االنتخابية ايطاليا: تبعا لتقدم مرتشح واحد بهذه الدائرة، 

تم الترصيح بفوز سامي عبد العايل باملقعد املخصص لهذه الدائرة.

*رياض جعيدان
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Dans le cadre du Programme National d’Alimentation en Eau Potable des Zones Rurales phase 
II cofinancé par la Banque Africaine de Développement (BAD)  , le Maître de l’Ouvrage, le 
CRDA de Médenine lance un appel d’offres national( selon les procédures simplifiées) pour 
l’exécution des travaux.

  Et ceci conformément aux conditions énoncées au Cahier des Clauses Administratives 
Particulières (CCAP) et au Cahier des prescriptions Techniques Particulières (CPTP). Les 
prestations sont dénommées ci-après « les travaux ». Les travaux  se composent d’un forage 
d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine .

  Le CRDA de Médenine  relevant du Ministère de l’Agriculture  invite, par le présent Appel 
d’Offres, les soumissionnaires des pays membres de la BAD ayant les capacités techniques 
et financières minimums exigées par le cahier des charges et ayant une copie conforme à 
l’original  de cahier de charges , signée et tamponnée par l’administration , fixant les 
conditions de  l’exercice de l’activité de forages d’eau selon le modèle publié au JORT 
n°092 de date 15/11/2019, et ceci dans la catégorie       « D» ou plus, admis à présenter leurs 
offres, pour la réalisation de travaux d’un forage d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine 

 Forage   « El Mraaich »; profondeur 200 m; délégation de Médenine nord.

  Les soumissionnaires intéressés  par cet appel d’offres peuvent obtenir des informations 
supplémentaires, examiner et télécharger gratuitement le cahier des charges et les Dossiers 
d’Appel d’Offres disponibles au niveau du système TUNEPS.

  L’envoi des offres financières (  pièces citées dans l’article 33.2 de C.CA.P) et techniques 
(pièces citées dans l’article 33.1 de C.CA.P)se fait obligatoirement à travers le système 
TUNEPS.

 Le système TUNEPS permet aux participants de joindre automatiquement à leurs offres les 
documents administratifs ( pièces citées dans l’article 33.4 de C.CA.P). 

  Le caution provisoire et le registre de commerce doivent être envoyés sous pli fermé et 
recommandé, par rapide poste ou remises directement en main propre contre décharge au 
bureau d’ordre central du CRDA de Médenine au nom de Mr. le Commissaire Régional au 
Développement Agricole de Médenine à l’adresse suivante : Avenue 2 Mai 1966 Route 
Tataouine Médenine 4100 au plus tard le 24/01/2023 à 10h.00 min et portant la mention «Ne 
pas ouvrir ; Appel d’offres N°08/2022 ( selon les procédures simplifiées) : Création d’un 
forage d’exploitation «El Mraaich» dans le gouvernorat de Médenine»

 La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre du CRDA de Médenine faisant foi.

   NB: En cas de dépassement du volume maximum permis techniquement et indiqué dans le 
manuel de procédures, il est possible d’envoyer une partie de l’offre hors ligne, à condition que 
tous les documents financiers et les éléments dont dépend l’évaluation technique et financière 
soient transmis en ligne et que le soumissionnaire mentionne dans son offre électronique les 
documents envoyés hors ligne ,et sans altérer le contenu et le caractère unique de l’offre, et ce, 
dans les délais limites de réception des offres citées ci-dessus.

 Le cautionnement provisoire valable 150 jours à partir du jour suivant 
de la date  limite de remise des offres ,d’un montant égal à2000 :  dinars .

La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à compter du jour suivant  de la date 
limite de remise des offres.

 La séance d’ouverture des offres est  en présence des représentants des soumissionnaires qui 
souhaitent être présents à l’ouverture  le 24/01/2023 à10h30 min à la salle des réunions du 
CRDA de Médenine.

 Toute offre qui ne présente pas le cautionnement provisoire ainsi qui ne parvient 
pas dans la date et l’heure limite de réception des offres et/ ou envoyée hors système 
TUNEPS sera écartée.

MINISTERE DE L’AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE

AVIS DE L’APPEL D’OFFRES 

N°08/2022 (SELON LES PROCEDURES SIMPLIFIEES)

 A TRAVERS LE SYSTEME TUNEPS   

    Création  d’un forage d’exploitation dans le gouvernorat de Médenine 

-PROGRAMME AEP-

البتّة والذين مل تتخلد بذمتهم ديون  الراغبني يف املشاركة يف هذه  فعىل 
حالة  يف  أو  عدلية  سوابق  لهم  وليست  املحلية  الجامعات  أو  الدولة  لفائدة 
بالنسبة  أسواق  مستلزم  بصفة  جبائية  تعريف  بطاقة  لديهم  وممن  إفالس 
للفصل االول الحضور بإدارة البلدية يف التاريخ والتوقيت املحدد اعاله وتقديم 

عروضهم يف ظروف مغلقة مبارشة للجنة التّبتيت مصحوبني بالوثائق التالية:
1 ـ العرض اإلداري: ويحتوي عىل الوثائق التالية:

ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
ـ كراس الرشوط ُممىض من طرف املرتشح.

)خاصـة  األسواق  استغالل  مجال  يف  ورشكائه  العرض  مقدم  تجارب  ـ 
باملشاركني يف الفصل عدد 1(

للضامن  الوطني  الصندوق  يف  االنخراط  يف  املفعول  سارية  شهادة  ـ 

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

الرشكات.
ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمرتشح

ـ ترصيح عىل الرشف يثبت أن مقدم العرض ليس يف حالة إفالس
ـ شهادة إبراء من األداءات الراجعة للجامعات املحليّة مسلّمة من القابض 

البلدي الراجع له املشارك بالسكنى.
ـ إثبات 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.
يوضع الظرفان املتضمنان للعروض الفنية واملالية يف ظرف ثالث يقّدمه 
املشارك مبارشة للجنة التّبتيت يتضّمن عبارة »لزمة استخالص املعاليم بالسوق 
بحامم  الشعبي  الحامم  تسويغ  أو   //2023 لسنة  بورقيبة  بحامم  األسبوعية 

بورقيبة لسنة 2023.
يتّم فتح العروض يف جلسة علنية واحدة ويسمح للمشاركني أو من ينوبهم 
بصفة قانونية )توكيل تام املوجب( بحضورها ويكون ذلك بقرص البلدية يوم 

االربعاء 2022/12/28 عىل الساعة العارشة صباحا )10٫00(.
وللمزيد من اإلرشادات ميكن االتصال بإدارة البلدية أثناء توقيت العمل 

اإلداري: )الهاتف/الفاكس: 78654160(.

السعر الفصلع/ر
االفتتاحي

الضامن 
الوقتي

تاريخ قبول العروض 
ومكان فتح العروض

مدة التسويغطريقة خالص مثن اللزمة

السوق األسبوعية 1
حامم بورقيبة

6700٫000670٫000  2022/12/28 االربعاء  يوم 
صباحا  العارشة  الساعة  عىل 
العروض  وتفتح  البلدية  بقرص 

يف نفس اليوم والتوقيت

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

عن نتائج اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31

الحامم 2

الشعبي بحامم 

بورقيبة

13٫600٫0001٫360٫000  2022/12/28 االربعاء  يوم 
صباحا  العارشة  الساعة  عىل 
العروض  وتفتح  البلدية  بقرص 

يف نفس اليوم والتوقيت

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

عن نتائج اللزمة

سنة واحدة من 2023/1/1
إىل 2023/12/31

وزارة الداخلية
بلدية حمام بورقيبة

يترشف رئيس بلدية حامم بورقيبة بإعالم العموم بإجراء بتة عمومية بالتفاوض املبارش عن طريق الظروف املغلقة لتسويغ واستلزام الفصول املذكورة بالجدول التايل:
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* بقلم محمد بدران
دأبت قطعان املستوطنني الصهاينة باستباحة حرمة املسجد األقىص 
يومّيا، وإداء الطقوس الدينية وصالة التلمود وعزف مزامري داوود ورفع 
عىل  وذلك  حكومي،  وبقرار  االحتالل  قوات  بحامية  الصهيونية  األعالم 
املنظامت  معظم  لنداء  الكيان  هذا  يستجيب  أن  دون  العامل،  مرأى 
الغري  واإلجراءات  التامدي  هذا  لوقف  واإلنسانية  الحقوقّية  الدولّية 
رشعّية، والتي ستؤدي إىل خطورة تفجري الوضع يف املنطقة ومواجهات 
بعزمية صلبة  يواجهون  فلسطني  وأبناء  أّن سدنة  مع  تزر،  وال  تبقي  ال 
ودماء  وتضحية  قّوة  من  أوتوا  ما  بكّل  والّتحديات  التعديّات  هذه 
من  وحازم  جاّد  موقف  بإتخاذ  واإلسالمية  العربية  األّمتني  مناشدين 
هذه املخططات اإلجرامّية بحّق مقّدساتهم. إن سياسة الكيان الصهيوين 
عندما   1967 لعام  تعود  األقىص  واملسجد  القدس  ملدينة  ومخططاته 
القدس عاصمة موّحدة لكيانه،  أّن  القدس الرشقية وأعلن يومها  احتل 
ومنذ ذلك التاريخ بدأت العصابات الصهيونية الدينية املتطرفة وبتوجيه 
من الحخامات اليهودية وفتاويهم الحفر تحت املسجد األقىص للبحث 
مائري دوف عىل  اإلرسائييل  اآلثار  عامل  أكّد  الذي  املزعوم،  عن هيكلهم 
عدم وجوده بعد دراسات وزياراته املتعّددة ملوقع الحفر، وقد نفى كل 
السلطات املحتلة تقوم بهدم عّدة  الصهيونية، كام أن هذه  االدعاءات 
بيوت ومنازل محيطة باملسجد األقىص ومنع املقدسيني البقاء يف محيطه 
نورعام  الصهيوين  رّصح  وقد  وحدائق،  سياحية  مشاريع  إقامة  بحجة 
مندرمان عىل أنه سيقوم مع عصابته بإزالة املسجد األقىص يف يوم من 
األيام، كام حشدت الحركة الصهيونية مزيدا من يهود العامل إىل فلسطني 

تنفيذا لقرار العودة إىل أرض ) امليعاد( وهيكلهم املزعوم.

وقد أقدم الكيان الصهيوين إىل تحويل حائط الرباق وحي املغاربة إىل 
ملكّية ما يسمى بحائط املبىك اليهودي، مع أن هذا العقار يعود ملكيته 
الرشيف  الحرم  منطقة  من  يتجزأ  ال  جزء  وهو  اإلسالمي  الوقف  إىل 
للمسجد األقىص، وقد أكّد عىل ذلك لجنة التحقيق الدولية التي شكلتها 
عصبة األمم املّتحدة عام 1930 وقد جاء يف هيئة األمم املّتحدة فيام 
بعد قرارها بأن حائط الرباق ال عالقة له بالهيكل املزعوم، وال ميّت لليهود 
تهويد  من  االحتالل  عليه  أقدم  وما  الكربى  القدس  إقامة  وإّن  بصلة، 
الصهيوين  الكيان  أن  غري  وباطلة،  غري رشعية  القدس   معامل  يف  وتغيري 
تجاهل كل تلك القرارات، وغّض الطرف عن مامرسة املنظامت الصهيونية 
وعمليات  األقىص  املسجد  تحت  الحفر  عمليات  اقرتفت  التي  الحاقدة 
واملسحية،  اإلسالمية  املقدسات  وحرق  القبور  ونبش  والتهويد  التدمري 
وهدم دور العبادة، وقد جاء يف مذكرات تيودور هرتزل مؤسس الحركة 
الصهيونية: )إذا حصلنا يوما عىل القدس وكنت ما أزال حّيا فسوف زيل 
كل يشء ليس مقّدسا لدى اليهود واحراق اآلثار التي مّر عليها قرون( 
باألقدام عىل حرق وهدم  أفكاره  تنفيذ  أحفاد هرتزل عىل  دأب  ولقد 
املقدسات اإلسالمية واملسيحية، حيث عمد أحدهم عام 1967 إىل حرق 
كنيسة القيامة  ويف عام 1969 أقدم صهيوين عىل حرق املسجد األقىص 
والتي طالت النريان محراب صالح الدين األيويب الذي أحرضه من حلب 
عندما فتح مدينة القدس وحررها من الفرنجة. وتوالت بعدها تشكيل 
منظامت صهيونية مجرمة متطرفة بهدف اإلعداد لخطط هدم املسجد 
املقدسات  وتهويد  اليهودية  الحخامات  من  بتحريض  وذلك  األقىص 
ومن  وأراضيهم،  بيوتهم  من  الفلسطينيني  وطرد  واملسيحية  اإلسالمية 
مجزرة  وراء  كانت  التي  )كاخ(  وحركة  )ريفافا(  حركة  املنظامت  هذه 

بإستمرار دخول  العصابات  الخليل، وتحاول هذه  اإلبراهيمي يف  الحرم 
ساحة املسجد األقىص لوضع حجر األساس لبناء الهيكل املزعوم، وتحاول 
سلطات االحتالل تنفيذ مرشوعها بالقدس لتثبيت الوجود اليهودي، وقد 
تحّدث رئيس )الشاباك السابق( يف مذكراته فقال: »إن اليهود يعتربون 
وجود األقىص يشكل انتهاكا لحرمة مكان مقّدس قام عىل الهيكل، ووضع 
مع عصابته مرشوعا لتدمري املسجد األقىص بإستخدام مواد متفجرة، كام 
انجيلية بروتستنتينية أمريكية دورا خطريا ومتطرفا من  تلعب جمعية 
معتقد ديني بأنه لن يكون هنالك سالم يف العامل حتى يعود اليهود إىل 
أرض )امليعاد( وبناء دولتهم وعودة السّيد يسوع املسيح ليجلس عىل 
عرش داوود ليحكم العامل وتكون نهاية البرشية يف معركة »مجيدو« ، 
وتجسيدا لهذا االعتقاد تقوم هذه الجمعية يف أمريكيا بدعم الحركات 
أنقاضه  عىل  الهيكل  وبناء  األقىص  املسجد  لتدمري  املتطرفة  الصهيونية 
املسحيني  األصوليني  أن  هالسل«  »جريس  األمريكية  الكاتبة  وتؤكد 
األقىص  املسجد  بتدمري  املتطرفني  اليهود  مبرشوع  مقتنعون  األمريكيني 
وبناء هيكلهم املزعوم، ومن أجل ذلك يقومون بجمع األموال ملساعدة 

املنظامت الصهيونية لتنفيذ مرشوعهم.

خطـورة هتويـد وتدمـري املسجـد األقصــى           
قضايا عربية

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني

إعــالن طلـب عـروض 
عــــدد  04 /2022
اعــالن عـــــدد 02

)TUNEPS( عرب منظومة  الرشاءات العمومية عىل الخط بتونس
 إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني 

خداش

مبدنني  الفالحية  للتنمية  الجهوية  املندوبية  تعتزم   2022 لسنة  الوطني   الربنامج  نطاق  يف 
العمومية عىل  اإلعالن  عن طلب عروض عدد 04 /2022   اعالن 02 عرب منظومة  الرشاءات 
الخط بتونس )TUNEPS(  الختيار مقاول  قصد إحداث منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من 

معتمدية بني خداش.
   فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة و الذين لهم:

كراس رشوط ط ش م1 صنف 3 أو أكرث أو ط ش م 0 كل األصناف.
مقـابل دفع معلـوم قدره  الرشوط وذلك  لتنزيل كراس  تونيـبس  الدخول عىل منظومة     
مائة  )100 د( دينارا للسيـد قابض التصـرف يف املؤسسات العمـومية مبدنيـن )حساب جاري رقم 

1686760( ويرفق وصل الخالص مع العرض. 
    يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل 
الخط www.tuneps.tn باستثناء وثيقتي الضامن الوقتي ونظري من السجل الوطني للمؤسسات 
اللتني  ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة 
إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل إيداع، وتحمل 
هذه الظروف عبارة » ال يفتح«،» تكملة« طلب عــروض عدد 04 /2022 إعالن عدد 02: إحداث 

منطقة سقوية عمومية بالدخيلة من معتمدية بني خداش.
   الضامن الوقتي

  ضامن مايل وقتي مببلغ قدره 8000 دينارا صالح ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل 
لقبول العروض.             

2023/01/26 عىل  ليوم  املندوبية   مبقر  الضبط  مكتب  إىل  العروض  لوصول  أجل  آخر    حدد 
الساعة العارشة صباحا.

يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم  2023/01/26 عىل الساعة العارشة والّنصف صباحا بقاعة 
اإلجتامعات باملندوبية.

يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداء من اليوم املوايل آلخر أجل لقبول العروض.
تقىص كل العروض التي ال تشتمل عيل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل 

لتقديم العروض. كام تقيص العروض املشاركة خارج منظومة »تونيبس«. 

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني

إعــالن عروض عدد 2022/07 )إجراءات بسيطة(
إلحداث بئر عميقة للري بوالية مدنني

اإلعــــالن عـــــدد 02
 

  يف نطاق  تنفيذ برنامج إحداث آبار عميقة للري بوالية مدنني ، تعتزم املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنيـن اإلعالن  
للمرة الثانية عن طلب عـروض عدد 2022/07)إجراءات مبسطة( إلحداث برئ عمومية عميقة للري بوالية مدنني.

يتكون طلب العروض من قسط واحد تتعلق أشغاله بـ:
• إحداث برئ عميقة للري » املغراوية« بعمق 300 م بعامدة املغراوية من معتمدية سيدي مخلوف بوالية مدنني.

فعىل املقاولني الراغبني يف املشاركة و الذين تتوفر لديهم بطاقة تعاطي املهنة يف ميدان حفر اآلبار املائية:
• صنف ‘‘د’‘Catégorie D أو أكرث )طاقة حفر 300 م فام فوق( 

أو
• الذين تتوفر لديهم نسخة مطابقة لألصل من كراس الرشوط املتعلقة مبامرسة  نشاط التنقيب عن املياه الصادرة بالرائد 
الرسمي عدد092 بتاريخ 2019/11/15 وفقا لقرار وزير الفالحة و املوارد املائية  و الصيد البحري ووزير التنمية واالستثامر و 

التعاون الدويل املؤرخ يف 04 نوفمرب 2019 يف األصناف املذكورة أعاله ،ممضاة و مختومة من قبل اإلدارة املعنية.
تنزيل كراس الرشوط اإلدارية و الفنية مجانا من مكتب عرب منظومة الرشاء العمومـي عىل الخط »تونيبس« عىل املوقع 

www.tuneps.tn
وملزيد اإلستفسار حول عمليّة التسجيل والّنفاذ إىل منظومة »تونيبس« ميكن اإلتصال بوحدة الرشاء العمومي عىل الخط 

بالهيئة العليا للطّلب العمومي التابعة لرئاسة الحكومة عىل الرقم 71663364.
 www.tuneps.tn يتّم تقديم العروض املاليّة والفنيّة وجوبا يف مرحلة واحدة عرب منظومة الرشاء العمومي عىل الخط •
بإستثناء وثيقتي الضامن الوقتي و السجل الوطني للمؤسسات اللتني ترسالن عن طريق الربيد مضمون الوصول او عن طريق 
الربيد الرسيع  أو تسلم مبارشة إىل مكتب الضبط املركزي باملندوبية الجهوية للتنمية الفالحية مبدنني مقابل وصل ايداع، 
وتحمل هذه الظروف عبارة » ال يفتح، »تكملة« طلب عروض عدد 2022/07 -اإلعالن عدد02: إحداث برئ عمومية عميقة 
للري » املغراوية » بعمق 300 م مبعتمدية سيدي مخلوف من والية مدنني«. وذلك يف أجل ال يتجاوز يوم فتح العروض املقرر 

يوم 2023/01/24 عىل الّساعة العارشة صباحا.
• مالحظة : يف صورة تجاوز الحجم األقىص املسموح به فنيّا واملنصوص عليه مبنظومة تونيبس فإنّه ميكن تقديم جزء من 
العرض خارج الخط عىل أن يتّم إرسال كافّة الوثائق املاليّة والعنارص التي تعتمد يف التقييم املايل والفنّي عىل الخط وأن ينّص 
املشارك ضمن عرضه اإللكرتوين عىل الوثائق املرسلة خارج الخط عىل أن ال تخالف العرض اإللكرتوين وذلك يف أجل ال يتجاوز 

يوم فتح العروض املقر يوم 2023/01/24 عىل الّساعة العارشة صباحا.
 حدد مبلغ الضامن الوقتي لألشغال ب:3000 دينارا.

تفتح العروض يف جلسة علنية بحضور املقاولني املشاركني يف يوم 01/24/ 2023 عىل الساعة 10.30 بقاعة االجتامعات 
باملندوبية.

تقىص كل العروض التي ال تشتمل عىل الضامن الوقتي أو الواردة أو املسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض و كذلك 
الواردة أو املسلّمة بعد آخر اجل محدد لقبولها من طرف لجنة فتح الظروف الستكامل الوثائق.

.TUNEPS يقىص كل عرض مل يرد عن طريق منظومة الرشاء العمومي عىل الخط
يبقى العرض صالحا ملدة 120 يوما ابتداءا من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض.
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ما زالت معضلة التحول الدميقراطي متثل اشكاال يصعب تجاوزه لجميع دول املغرب العريب خاصة 
الخوف منها  الدميقراطية والثاين  الحنني اىل  ثنائية قطبها األول يشده  التي حكمتها عالقة  موريتانيا 
فكيف نفهم هذا التأرجح بني الحاجة اىل الدميقراطية وبني املحاذير التي تدفع باتجاه االبتعاد والنئي 
عنه؟ وكيف نعي إشكالية العالقة بني ان تتصدر النخب السياسية واملدنية املشهد السيايس يف حني 
تسيطر املؤسسة العسكرية عىل مقاليد الحكم؟ وكيف بدأت تجربة التحول الدميقراطي يف موريتانيا؟ 
اين آلت  التجربة؟ واىل  التحول؟ وكيف تطورت  التي مهدت وصاحبت هذا  العوامل  اهم  وما هي 
يعني هذا  اال  باملقيد؟  الذي حدث يف موريتانيا  الدميقراطي  التحول  يُعترب  الحارض؟وملاذا  الوقت  يف 
محدودية التحول الدميقراطي بهذا البلد؟ وان كان هذا صحيحا فام هي اهم املعوقات التي تحول دون 
اكتامل تلك التجربة؟ ملحاولة اإلجابة عن هذه اإلشكاليات وتحليل الواقع املوريتاين نظم املركز العريب 
لألبحاث ودراسة السياسات ندوة وطنية استضاف اليها الباحث يف الشؤون السياسية املوريتانيةأحمد 

أنداري
الدميقراطي فحسب  للتحول  املفاهيمي  االشكال  اىل  اإلشارة  بّد من  البداية ال  الضيف يف  يقول 
صامويل هنتنغتون فإن التحول الدميقراطي عملية معقدة تستغرق وقتا قد يكون طويال وتهدف اىل 
اإلطاحة بنظام غري دميقراطي وإقامة بديل دميقراطي عنه ميّيز هنتنغتون بني مفهوم التحول الدميقراطي 
ومفهوم قريب منه هو التحول الليربايل والذي يعني حسب رأيه انتخاب قادة شموليني باختيار قادة 
حكوميني من خالل انتخابات تنافسية حرة يتوجه الحكم معهم اىل الليربالية، يبدأ بانطالق املساجني 
السياسيني وفتح نقاش علني حول قضايا معينة والتخفيف من حدة الرقابة واجراء انتخابات يف عدة 
الخطوات  كل هذه  فان  ولإلشارة  الدميقراطية  اتجاه  يف  أخرى  واتخاذ خطوات  ومؤسسات  مناصب 
قد حصلت يف موريتانيا منذ سنة 2005 وبالتايل فإن الذي حصل فيها ميكن اعتباره انتقاال ليبرياليا. 
ولإلشارة فإن االنتقال الدميقراطي ال يعني إرساء الدميقراطية بل السعي لتحقيقها. وميكن أن نعترب أن 
الدميقراطية يف موريتانيا قد بدأت منذ 2005 عند اإلطاحة مبعاوية ولد سيدي أحمد الطايع من الحكم 
هنالك  اذا  دميقراطية  تُعترب  بانتخابات  قام  الذي  والدميقراطية  للعدالة  العسكري  املجلس  وتأسس 

الدميقراطي  التحول  بداية  نقطة  انها  يعترب  من 
اال ان الدراسات التاريخية تؤكد أن هذا االنتقال 
قد بدأ قبل ذلك وتحديدا سنة 1991 فهو العام 
الذي عادت فيه موريتانيا اىل التعددية السياسية 
الحكم  من  التحول  فيه  الذي حصل  العام  وهو 
العسكري املبارش اىل الحكم العسكري غري املبارش 
اوالتحول الدميقراطي املقيد وال يزال هذا التحول 
االنتقال  أن  إىل  نشري  كام  اليوم  حّد  مستمرا 
الدميقراطي يستغرق أحيانا كثريا من الوقت فقد 

استغرق يف املكسيك أكرث من 70 عاما.
طبيعة التحول الدميقراطي

سنة  إىل   1960 سنة  موريتانيا  استقالل  منذ 
1978 كانت موريتانيا تحت الحكم املدين اىل سنة 

1978 عندما حصل أول انقالب عسكري يف تاريخ موريتانيا الذي تواصل اىل حدود 1919 اين انتهى 
الحكم العسكري املبارش وبدأت مرحلة االنتقال أو ما يسمى »التداول العسكري السلمي عىل السلطة« 

فالعسكر أصبحوا يتداولون عىل السلطة ليس عرب صناديق الذخرية وإمنا عرب صناديق االقرتاع.
املنهاج التاريخي للتحول الدميقراطي يف موريتانيا

بدأت ارهاصات تجربة االنتقال الدميقراطي منذ االستعامر الفرنيس الذي عمل عىل عزل موريتانيا 
من  يُدار  املوريتاين  الشأن  وكان  افريقيا  بغرب  العام  السيايس  بالتطور  وربطها  العريب  محيطها  عن 
لها بعض املكاسب األولية منذ 1946  الخام دون أن تقدم  للمواد  السنغال.واعتربت موريتانيا منجام 
وإثر سلسلة الهزائم واالنكسارات وفاتورة الحرب العاملية الثانية التي اثقلت كاهل االستعامر الفرنيس 
مام جعل هذه األخرية تفكر منح مستعمراتها جزءا من الدميقراطية فسمحت بانتخابات يف موريتانيا 
السياسية  للمشاركة  كبداية  سنة 1946 

املوريتانية
املحفزات الرئيسية

من  تجعل  التي  الدوافع  هي  ما 
موريتانيا  يف  ملحة  حاجة  الدميقراطية 
هذا ما يصعب فيه ومعه فصل تجربة 
عن  موريتانيا  يف  الدميقراطي  االنتقال 
يف  حصلت  التي  الدميقراطية  تجارب 
بعض الدول االفريقية من حيث النشأة 
يف  الكبري  التآكل  أهمها  لعل  واألسباب 
بنية تلك األنظمة بسبب التأّخر والخلل 
حاول  وقد  التنمية  منوال  يف  الحاصلني 
الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطايع 
واملرشوعية  الرشعية  من  يشء  إضفاء 
عىل نظامه السيايس فأطلق رساح بعض 
انه  الناس  واوهم  السياسيني  املساجني 
بصدد بناء نظام دميقراطي حتى يحول 

انظارهم عن مشاغلهم الحقيقية.
التخوف من التحول

تعترب النخبة العسكرية الحاكمة يف 
موريتانيا من أكرب الخائفني من االنتقال 
املؤسسات  بقية  تأيت  ثم  الدميقراطي 
التي تتشابك مصالحها مع العسكر كام 
تخاف  األخرى  هي  التقليدية  البنى  أن 
رشعيتها  تستمد  فهي  الدميقراطية 
والنفوذ  السلطة  وتوارث  احتكار  عرب 
والهيمنة والحصول عىل بعض املكاسب 
الفئة  أّما  الحاكم  النظام  من  البسيطة 
الدميقراطي  التحول  تخىش  التي  الثالثة 
فهي بعض النخب املدنية وهذه مفارقة 
الدميقراطية  توصل  ان  تخىش  ألنها 
خصومهم السياسيني واأليديولوجيني اىل 
تحُصل  التي  امليزات  فتحرمها  السلطة 

عليها.
* أحمد

تجربة التحول الدميقراطي يف موريتانيا:

بني احلاجة إىل ديمقراطية واخلوف منها

مبلغ الضامن املايل الوقتي بحساب الديناراألقساط

100قسط أول: الخبز

500قسط ثان: املواد العطرية

600قسط ثالث: اللحوم الحمراء

300قسط رابع: اللحوم البيضاء والبيض

345قسط خامس: الخرض والغالل

200قسط سادس: األسامك وغالل البحر

100قسط سابع: الحليب والياغورت

املندوبية الجهوية لشؤون الشباب والرياضة مبدنني

مركز االستقبال  وسياحة الشباب جربة أغري

إعالن طلب عروض وطني عدد 2023/01
لتزويد »مركز االستقبال وسياحة الشباب جربة أغري«

 باملواد الغذائية خالل سنة 2023

يعتزم مدير مركز االستقبال وسياحة الشباب »جربة أغري« اإلعالن عن طلب عروض وطني عدد 2023/01 للتزود باملواد الغذائية خالل الفرتة املمتدة من 01 
مارس 2023 إىل 31 ديسمرب 2023.

فعىل املزودين الراغبني يف املشاركة أن يسجلوا عرب منظومة تونابس للحصول عىل الوثائق الخاصة بطلب العروض.

ـ حّدد آخر اجل لقبول العروض ليوم الخميس 05 جانفي 2023 عىل الساعة العارشة صباحا.
ويعتمد يف ذلك تاريخ قبول املشاركة عرب منظومة تونابس فقط.

ـ يبقى العارضون مرتبطني بعروضهم ابتداء من اليوم املوايل آلخر اجل لقبول العروض املنصوص عليها بطلب العروض، وتعقد جلسة فتح العروض يوم الجمعة 
06 جانفي 2023 عىل الساعة التاسعة صباحا مبقر ادارة مركز االستقبال وسياحة الشباب جربة أغري.
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يف ملتقى اإلعالم الرقمي بتونس

حمارضات وورشات تطبيقية 
لتطوير املهارات ومواكبة التجديد

مختلف  عىل  االنفتاح  سياسة  اعتامد  خالل  من  العلوم  دمقرطة  إطار  يف 
مكونات املجتمع العلمي واملؤسسايت واملدين ولتطوير الثقافة العلمية ونرشها 
الثقافة  نرش  يف  االتصال  ومنابر  واإلعالميني  الصحافيني  دور  بأهمية  وإميانا 
املتقدمة،  والتكنولوجيا  واالبتكار  العلوم  مع  متآلف  مجتمع  وتكوين  العلمية 
انتظم ببادرة من عدد من الجمعيات واملنظامت بتونس ملتقى حول اإلعالم 
الرقمي مبشاركة عدد من للصحافيني والباحثني وصناع املحتوى الرقمي، تضمن 
التطبيقية قدمها خرباء محليون ودوليون من  والورشات  املداخالت  عددا من 
ذوي االختصاص يف الصحافة واإلعالم والتواصل العلمي والتكنولوجي. ومتحورت 
مداخالت امللتقى يف نسخته الثالثة التي قدمها ثلة من الخرباء يف املجال حول: 
التسويق يجب ان يحوي روايات ذات مضامني تقديم املحارض الفرنيس فرنسوا 
لوران٬ صانعو املحتوى واملؤثرون من هم؟ وكيف ميكن التعامل معهم؟ قدمها 
املكون قيوم دويك٬ أهم تحديات االتصاالت الرقمية قدمها الفرنيس بان كوفرناك٬ 
وسائل التواصل االجتامعي وتأثريها٬ كيف نقدم ونسّوق ملنتوجنا قدمها مهذب 
بن عمر٬ ما هي أهم تحديات املسوقني وأهم التطورات بهذا امليدان قدمتها 
األستاذة بكلية االقتصاد والترصف بتونس السيدة نورشان املولهي بن دحامن 
التظاهرة  لـ»الشعب« أن هذه  امللتقى األستاذة ملياء طريطر  وأفادت منسقة 
واملتطورة  الجديدة  اآلليات  حول  التطبيقية  الورشات  عديد  تضّمنت  التي 
مجاال  وجعلها  إيجابيا  االجتامعي  التواصل  وسائل  استغالل  وكيفية  للتسويق 
اإلعالميني  ومهارات  معارف  تطوير  سياق  يف  تأيت  والربح  والتسويق  لالشهار 

وصناع املحتوى ومواكبتهم للتجديد الرقمي.

ثقافة

   Fourniture, transport et pose des canalisations et pièces 
spéciales et travaux de génie civil des projets d’AEP à 
réhabiliter : HENCHIR EL MAJEL, GRAR BOUGRARA 
ET ESSED
 La République tunisienne a obtenu un financement de la 
Banque Africaine de Développement (BAD)  pour financer le 
Programme National d’Alimentation en Eau Potable des Zones 
Rurales phase II, de l’année 2022, Il est  prévu qu’une partie 
des sommes accordées au titre de ce financement sera utilisée 
pour effectuer les paiements prévus au titre du marché relatif 
aux projets d’AEP à réhabiliter 
  Le CRDA de Médenine relevant du Ministère de 
l’Agriculture des Ressources Hydrauliques et de la Pêche 
invite, par le présent Appel d’Offres, les entreprises agréées par 
le Ministère de l’Équipement, l’habitat et l’aménagement du 
territoire pour l’activité : VRD1 catégorie 2 ou plus ou VRD0.
 Ayant les capacités techniques et financières minimum 
exigés par le cahier des charges à présenter leurs offres pour 
la réalisation des travaux de réhabilitation de trois SAEP 
HENCHIR EL MAJEL, GRAR BOUGRARA ET ESSED. 
  Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent 
obtenir des informations supplémentaires et examiner les 
Dossiers d’Appel d’Offres disponible au niveau du CRDA de 
Médenine Adresse : Avenue 2 Mai 1966 Route Tataouine 4119 
Médenine et retirer le cahier des charges contre le paiement 
de la somme de cent Dinars (100 DT) au  receveur de gestion 
des établissements Publics de Médenine ou à son CCP N° 
1686760.
1. Les offres doivent être envoyées sous pli fermé par voie 
postale et recommandée ou par rapide-poste au nom du Maître 

de l’ouvrage ou remises en main propre contre décharge au 
bureau d’ordre central du Maître de l’ouvrage. Les offres 
doivent être envoyées au nom de Monsieur le Commissaire 
Régional au Développement Agricole de Médenine sise à 
avenue 2 Mai 1966 route Tataouine et doivent parvenir au plus 
tard le 26 /  01 / 2023  à 10:00 heure et portant la mention :
« Appel d›offres N° 05  / 2022  / 2 ème Avis pour la 
fourniture, le transport et la pose des  canalisations et 
pièces spéciales et travaux de génie civil de réhabilitation 
de trois SAEP HENCHIR EL MAJEL, GRAR 
BOUGRARA ET ESSED ».
La date et le numéro d’enregistrement du bureau d’ordre 
du CRDA faisant foi.
2. La durée de validité des offres est fixée à 120 jours à 
compter du lendemain de la date d’ouverture des offres.
3. Les plis seront ouverts en présence des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent être présents à l’ouverture, le
26 /01/ 2023 à  10:30 heures, à la salle des réunions du CRDA 
de Médenine.
4. Chaque offre doit contenir les documents spécifiés à l’article 
33 de dispositions générales et règlement de l›appel d›offres
5. Toutes les soumissions doivent être accompagnées d’une 
caution provisoire pour un montant de :
- Huit mille Dinars (8 000 DT) 
6. Chaque offre ne contient pas la caution provisoire ou 
parvient après la date limite de la réception des offres sera 
écartée.
7. Chaque cautionnement devra être valable 150 jours à 
compter du lendemain de la date d’ouverture des offres. 

يف أدب الرحلة التعليمي رواية فاكهة الجنة

التوظيف االستعامري
 واكتشاف املجهول! 

الجنة«  ابن فضالن اىل »فاكهة  الدينار والتيجاين  ايب  ابن بطوطة وابن  من رحلة 
للروايئ مراد البجاوي خيط تاريخي ناظم لجنس اديب متواصل يرفض التوقف. يف هذا 
وجوه  اثثتها  فكرية  ندوة  السياسات  ودراسة  لألبحاث  العريب  املركز  استضاف  اإلطار 
مهمة يف الساحة األدبية متثل مرجعية علمية رواية التونسية املعارصة. توضع  رواية 
فاكهة الجنة يف جنس ادب الرحلة التعليمي وهو جنس اديب ُعرف يف العرص الوسيط 
انه بدأ يتغري يف عرصنا الحارض وأصبحت دراسات علمية تنافسه كاألنرثوبولوجيا  اال 
والصحافة االستقصائية اال انه كرضب من فلسفة املكان يف الثقافة العربية يظل مسيطرا 

عىل مكانته الهامة، واملكان يضم ضمنيا الزمان فاملفهومني مرتبطني ببعضهام ومعرفة املكان للتمكن منه رضورة مرتبطة بالفعل فيه 
وكذلك اكتشاف املجهول حتى تتفادى مخاطره وهو نفس االمر للثقافات التي تفضل اكتشافها ال بد ان تعرفها مكانيا وزمانيا. رواية 
فاكهة الجنة مكانها الوطن بكل تفاصيل جغرافيته، اال ان مدينة تستور اختزلت املكان مبفهومه الواقعي وهي األقرب ملا تحويه من 

فواكه متنوعة وقد اعتمد الراوي مبدأي التخييل »الرسدي القصيص والتوثيق »التاريخي املرجعي«.
ال بد من اإلشارة ان ادب الرحلة نتاجا عربيا بامتياز مل يسلكه الغرب اال مع بداية القرن التاسع عرش قبل الحمالت االستعامرية 
وكانت كتابات رحالتهم مبثابة تقارير أنرثوبولوجية إلضفاء مرشوعية االستعامر واالحتالل و»الوصاية« وهي شكل من اشكال تفسري 
وتقريب مبادئ العيش املشرتك إلقناع أصحاب الديار باالحتالل وفرض الرحلة كآلية للتواصل الثقايف وإقناع اآلخر بالذات. يأخذ الروايئ 
القارئ يف رحلة قريبة من الواقع حتى وإن كانت هذه الرواية من جنس اديب صبغها كاتبها بروح الرواية فتقاطعت تقنيات الرحلة 
وتقنيات الرواية. ينطلق الراوي يف هذا العمل من املكان املستنسخ فهو يشم رائحة االندلس يف فجر تستور املنعش الذي كتب عنه 
العديد من الروادالجميع يعلم ان الحضارة االندلسية وان مل تدم طويال اال انها كانت ملحمة تاريخية نادرة، منها انطلق الروايئ إلثبات 
الهوية كمعطى تاريخي وتحديد املوقع كاهتامم جغرايف مزجها الراوي يف نصوص تربط التاريخ بالجغرافيا بأسلوب روايئ شيق تكمن 
حقيقة الرواية و واقعيتها يف مرافقة الروايئ ملجموعة من التالميذ اىل مدينة تستور يف »ادب الرحلة« وعندما تاهت تلميذة كانت 

معهم يف الرحلة وغابت عن املجموعة وظف الراوي هذا التيه يف ضياع االندلس وبدأ يعمل عىل كتابة هذه الرواية 
* أحمد

MINISTERE DE L›AGRICULTURE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES  ET DE LA PECHE
COMMISSARIAT REGIONAL AU DEVELOPPEMENT AGRICOLE DE MEDENINE
 AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL N°05 / 2022

2ème Avis
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انعقدت يف بيت  الرواية مبدينة الثقافة وقائع الندوة 
هذه  وتأيت  العريبي  محمد  والصحايف  لالديب  التكرميية 
تنظيمها  التي يرشف عىل  الندوات  الندوة ضمن سلسلة 
وكانت  الثقافة  مبدينة  التونيس  التنموي  الفكر  منتدى 

مبشاركة ثلة من االساتذة والباحثني واالعالميني.
املشاركني  قبل  من  مداخالت  عىل  الندوة  واحتوت 
فيها   تحدث  الذي  الكيالين  مصطفى  مداخلة  أهمها  من 
التونسية  القصرية  القصة  ونشأة  العريبي  محمد  عن 

استدالال مبجموعة الرماد ومداخلة ضو سليم حول الكتابة 
عن  بالطيب  الدين  ونور  العريبي  محمد  عند  القصصية 

محمد العريبي الشاعر املجهول.
عن  »البحث  مداخلته  يف  بحث  املدين  الدين  وعز 
شاعر مفقود« محمد العريبي اما مداخلة صالح الدمس 
كامل  مداخلة  كانت  فيام   4 ع  البوهيمي  حول  فكانت 
الهاليل حول محمد العريبي، حياة كام يشتهي الشعر ان 
تكون الحياة وأما محمد املي فقد قدم مسرية حياة محمد 

العريبي )1915 ـ 1946(.
كام صدر باملناسبة الكتاب 22 ضمن سلسلة الكتب 
وقائع  يوثق  وهو  التونسية  الثقافة  بأعالم  تعنى  التي 

الندوة التكرميية لالديب والصحايف محمد العريبي.
وفاء  املناسبة وملسة  التكوينية مبثابة  الندوة  وكانت 
والصحافة  األدب  أعالم  من  العلم  هذا  ملكانة  تكرميا 

املغمور الذي نيس وبقي ثراء تراثه مشتتا ومغموًرا.

* العريب الزوايب

 

ضيف الرشف
األديب التونيس: عـز الديـن املدين

القص  األوىل: سؤال  العلمية  الجلسة 
والتجريب: تأمالت ومشاغل

الرئيس: األستاذ نور الدين بنخود
س 15 إىل س 15 و20 دق: أ. محمد 
القايض، لقاء القص والتجريب: هل هو 

زواج متعة؟
س 15 و40دق إىل س 16: أ. لطفي 
زكري، شغف اإلبداع وآلة النقد: بحث 
يف أشكال التفاعل بني املؤسسة النقدية 
تونس )طرشونة،  التجريبي يف  واإلبداع 

العجيمي، الساموي(.
س 16 إىل س 16 و20 دق: أ. فوزي 
من  خريف  البشري  موقف  الزمريل، 

التجريب.
الرواية  فن  الثانية:  العلمية  الجلسة 

ورواية الفنون 
الرئيس: األستاذ نجيب العاممي

س 17 إىل س 17 و20 دق: أ. شفيع 
القّص  يف  التجريب  مظاهر  بالزين، 

الرسائيل من خالل مناذج تونسية.

أ.  دق:  و40   17 إىل  و20دق  س17 
يف  التجريب  مسالك  القاسمي،  أحمد 
أو  »الكرنفال«،  الباردي  رواية  حبكة 

قضية يف إثبات النسب.
عبد  أ.   :18 إىل س  دق  و40   17 س 
أو  األمثولة  رواية  البحري،  بن  املجيد 
عالقة  يف  بحث  األليغوريّة:  الرواية 
الحكايئ  باملوروث  الروايئ  التجريب 
العريب من خالل »الطاووس والغربان« 

للهادي التيمومي. 
أ. زينب  18 و20دق:  18 إىل س  س 
»الرجل  يف  والقص  املونتاج  الحرايب، 
الذي نهشته الكالب » ألحمد القاسمي.

18 و40دق:  إىل س  18 و20دق  س 
املبدع عز الدين املدين: قراءة قصصية

اليوم الثاين: الخميس 22 ديسمرب
األقصوصة  الثالثة:  العلمية  الجلسة 

التونسية واالنفتاح عىل الفنون: 
الرئيس: األستاذ رضا بن صالح

حميدة  أ.  و20دق:   9 س  إىل   9 س 
املجموعة  يف  التجريب  ظالل  قادوم، 

األخرى«  الضفة  »أقوام  القصصية 
لشوقي الصليعي.

أ. نور  9 و40دق:  9 و20دق إىل س 
الدين أحمد بنخود، األقصوصة التونسية 

بني الرسد الواقعي ونزعات التجريب.
عبد  أ.   :10 س  إىل  و40دق   9 س 
وهدم  الواعية  الكتابة  ختالة،  الحميد 
الوهم: قراءة يف »الهروب أو هكذا تبدأ 

القصص« لسمري بن عيل. 
هيام  أ.   :10.20 س  إىل   10.00 س 

الفرشييش، التجريب والحرية.
التجريب  الرابعة:  العلمية  الجلسة 

والفنون: إبداعات متقاطعة
الرئيس: األستاذ أحمد القاسمي

س 110 إىل س 11 و20دق: أ. سمري 
مجّربا  الدوعاجي  املسعودي،  عيل  بن 

من األقصوصة إىل املرسح.
11 و40دق:  إىل س  11 و20دق  س 
الهاللية  السرية  هجرة  قويعة،  خليل  أ. 
من الزمن الرسدي إىل الفضاء التشكييل: 

منظومة العالمات وتحّوالتها.
رجاء  أ.   :12 س  إىل  و40دق   11 س 

البرصي:  القص  يف  التجريب  الفاريك، 
تقنية الكوالّج يف لوحات عيل الزنايدي.

حميد  أ.  12و20دق:  س  إىل   12 س 
تباتو، اشتغال الفن التشكييل يف السينام 
الوثائقية املغاربية: سينام تونس منوذجا.

12 و40دق:  إىل س  12 و20دق  س 
املبدع عز الدين املدين: قراءة قصصية

ديسمرب   23 الجمعة  الثالث:  اليوم 
مبدينة الثقافة

الجلسة العلمية الخامسة: عز الدين 
املدين فّنانا مجّربا

عيل  بن  سمري  األستاذ  الرئيس: 
املسعودي           

14 و50دق:  إىل س  14 و30دق  س 
يف  وصوره  املحايد  خرض،  العادل  أ. 

»اإلنسان الّصفر« لعّز الّدين املدين.
أ.  و10دق:   15 إىل  و50دق   14 س 
التاريخي يف مرسح عز  بن صالح،  رضا 

الدين املدين التجريبي.
15 و50دق:  إىل س  15 و30دق  س 
الكتابة  يف  التجريب  فارس،  فتحي  أ. 
يف  التشذير  املدين:  عند  القصصية 

أقصوصة »سقيا يا مطر« مثاال.
س 16 و10دق إىل س 16 و30دق: أ. 

فاضل الجزيري، شهادة.
شهادة   :17 س  إىل  و30دق   16 س 
الدين  عز  األستاذ  به:  املحتفى  األديب 

املدين
األقصوصة  جوائز  توزيع  حفل 

والرواية
العرويس  محمد  املغاربية  »الجوائز 

املطوي«
تنشيط األستاذ البشري الجلجيل

الطاهر  للثنايئ:  موسيقية  مصاحبة 
بشري ويونس الورتاين

                ندوة تكريم األديب والصحافي محمد العريبي

النادي الثقافي »أبو القاسم الشابي« نادي القصّة ومخبر السرديات والدراسات 

تقام الدورة الرابعة للمهرجان الدويل لسينام املناجم بالجريصة أيام 22 
و23 و24 ديسمرب الحايل. وتسجل هذه الدورة مشاركة 18 بلدا هي تونس 
واإلمارات  والسعودية  والبحرين  والعراق  وسوريا  ومرص  واملغرب  وليبيا 
واليمن وإيران والسودان والكونغو الدميقراطية وبلجيكا والواليات املتحدة 
ضيف  ستكون  التي  الجزائر  جانب  إىل  وكندا  وهولندا  وفرنسا  األمريكية 

رشف هذه الدورة.
لهذه  املنظم  الهيكل  بالجريصة،  الثقافية  إبداع  جمعية  وعقدت 
ندوة صحفية  الثقافية،  الشؤون  وزارة  مع  بالرشاكة  السينامئية  التظاهرة 
برنامج هذه  القليبي، كشفت خاللها عن محتوى  الشاذيل  الثقافة  مبدينة 

التي ستشهد عرض مجموعة  الدورة 
من  انتقاؤها  تّم  القصرية  األفالم  من 
ضمن 120 فيلام مسجال يف املسابقة.

متنوعا  برنامجا  املنظمون  وأعد 
يجمع بني السينام واملعارض وتنشيط 
بالخصوص  منها  والندوات،  الشوارع 
السينامئية  البث  معرض صور وآالت 
القدمية، فضال عن تنظيم ورشات يف 
»تقنيات كتابة السيناريو« و»السينام 

الوثائقية«.
للمهرجان  املديرة  الهيئة  وتكرم 

نخبة من املمثلني.
يف  مبيزانية  الدورة  هذه  وتقام 
ذكر  ما  وفق  دينار،  آالف   10 حدود 
قائال  الخاميس،  عادل  املهرجان  مدير 
امليزانية مل متنعنا من  إن »محدودية 
مواصلة العزم عىل تنظيم املهرجان«. 
للشؤون  الجهوي  املندوب  وتحّدث 
الثقافية بوالية الكاف نعامن الحبايس 
الجهة  أهل  بني  املتينة  العالقة  عن 

تاريخية  العالقة  هذه  أن  مربزا  السينام،  وفن 
ومتحورت  املايض.  القرن  منتصف  إىل  وتعود 
بالجريصة  الثقافية  إبداع  كلمة رئيس جمعية 
منطقة  خصوصيات  عن  الزغالمي  فتحي 
الجريصة ودورها التاريخي من العرص الروماين، 
أنها  كانت متثل مكانا لالسرتاحة خاصة  حيث 
توجد يف املسلك الروماين الذي ميتّد من مدينة 
)الدهامين(  واملديْنة  بالكريب  مرورا  دقة 
تبّسة  ثم  وحيدرة  تالة  وبعدها  الجريصة  ثم 
الجزائرية. وذكر أن السينام يف الجريصة تعود 
قاعة  أول  افتتاح  تم  حيث   1917 سنة  إىل 
10 سنوات من تأسيس  هناك، أي بعد حوايل 
تسمى  وكانت  الحديد  منجم  استغالل  رشكة 
برشكة جبل الجريصة، والتي ساهمت يف دفع 

الحركة االقتصادية والتشغيلية يف املنطقة.
الزغالمي  إبداع، قال فتحي  وعن جمعية 
إنها تأسست سنة 2017 وتهدف إىل املساهمة 
وبلورة  للشباب  اإلبداعية  القدرات  تنمية  يف 
الثقايف  واإلبداعي  املجتمعي  العمل  مفاهيم 

والرتبوي.

الجزائر ضيف شرف الدورة الرابعة للمهرجان الدولي لسينما املناجم بالجريصة

التجريب يف فنون القص أيام 21 و22 و23 ديسمرب 2022

* نعامن الحبايس

*عـز الديـن املدين



1726 العدد   -  2022 ديسمبر   22 الخميس   20
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* دون إحراج وأنت العارف باملشهد الثقايف شعرا 
الشايب  بعد  النصوص  أهم  هي  ما  ورواية.  وقصة 

والطاهر الحداد وجيل جامعة تحت السور؟
أدبية  إبداعات  صاحبة  األسامء  هذه  أن  أكيد   -
يكتبون  هؤالء  كان  فلام  والدة.  تونس  لكن  وفكرية 
كانوا وحدهم عىل الساحة فكل من يرغب يف قراءة 
كتابة تونسية ال يجد غريهم. لكن مع انتشار التعليم 
منتصف  ففي  الكتاب.  عدد  تزايد  والعايل  الثانوي 
الثامنينات سجل الناقد التونيس األب »جون فونتان« 
واليوم  رواية  مائة  أنشأت  تونس  أن  ثراه  الله  طيب 
ميكن أن تجد أكرث من ألفي رواية. وكذا األمر يف الشعر 

ويف النقد األديب.
الحراك  هذا  كل  من  أختار  أن  الصعب  من  إذ 
يف  لنا  أقول  ذلك  ومع  النصوص.  بعض  اإلبداعي 
ومحمد  الوهايبي  واملنصف  ماجد  جعفر  الشعر 
الغزي وجميلة املاجري فهل بالصدفة أنهم كلهم من 
القريوان؟ فأضيف امليداين بن صالح ونور الدين صمود 
وفضيلة  نعامن  والهادي  أحمد  أوالد  الصغري  ومحمد 
عبيد...  وسوف  رزوقة  ويوسف  بشري  وزبيدة  الشايب 
هناك شعراء ال يجب أن ننظر فقط إىل نصوصهم بل 
البالد.  يف  يحدثونه  الذي  والحراك  تجاربهم  إىل  أيضا 
وتعميق  قراءتها  إعادة  ميكن  أدبية  حركات  وهناك 
البحث فيها فال ميكن مثال أن ال ندرس حركة الطليعة 
والطاهر الهاممي ومحمد الحبيب الزناد وال ميكن أن 
عادل  مثل  مبدعون  ففيه  التسعينات  جيل  ندرس  ال 
وكوثر  العبديل  وسمري  القروايش  والشاذيل  املعيزي 
الفاريس  مصطفى  نجد  والرواية  القصة  ويف  بولعايب 
والبشري خريف  ابراهم  الواحد  وعبد  الكوين  ورضوان 
وعروسية النالويت وحفيظة قارة بيبان وسمري العيادي 

وعمر بن سامل 
ومسعودة بوبكر وابراهيم الدرغويث... وميكن أيضا 

للساحة  كمحرك  املدين  الدين  عز  إليهم  نضيف  أن 
بكتاباته املختلفة بني القصة واملرسح والنقد ويف النقد 
محمد صالح بن عمر ومحمد القايض وحامدي صمود 
وعادل خرض وجليلة طريطر ومحمد لطفي اليوسفي 
نذكر  والتاريخية  والفلسفية  الفكرية  الدراسات  ويف 
للفلسفة  تونس  معهد  أساتذة  وبعض  الرتييك.  فتحي 
تحتاج  تونس  كلمة  يف  التميمي...  الجليل  عبد  نذكر 
اآلن ودامئا إىل إيالء هذا املوضوع أهمية كبرية لتقييم 
عن  بعيدا  موضوعيا  تقييام  والعلمية  األدبية  الحركة 
الّشخصنة واملحسوبية والصداقات واإلخوانيات والبيع 
والرشاء فال ميكن أن تنتج تونس سنويا مئات املجاميع 
الشعرية ومئات الروايات وعرشات املجاميع القصصية 
النقد األديب والفكري وال ميكن  املؤلفات يف  وعرشات 

أن نجد فيها نصوصا كبرية.
مدرسة  هناك  مقولة  إىل  نطمنّئ  أن  ميكن  هل   *

أدبية تونسية؟
القواعد  متكاملة  تونسية  أدبية  توجد مدرسة  ال   -
وروائيون  وقصاصون  شعراء  لدينا  لكن  والرشوط 
وطعمه  نكهته  واحد  ولكل  كثريون  ومفكرون  ونقاد 
وخصوصياته. لكن ميكن أن نؤكد عىل وجود مدرسة 

نقدية يف املغرب العريب وخاصة يف تونس واملغرب. 
* عن أي نقد تتحدث؟! 

- النقد الذي أدافع عنه هو املغامرة من أجل إبداع 
للرشح  هي  وال  انطباعية  هي  ال  بروح  مغامر  أديب 
تحنط  قد  علمية  كتابة  هي  وال  والتربير  والتفسري 
فالنقد  والحرة  املنطلقة  روحه  عن  وتبعده  اإلبداع 
انطالق وتحّرر وخروج عن املألوف وابتعاد عن التكرار 
واالجرتار وإعادة إنتاج املايض فالكتابة انطالق داخل 
كّل  من  متحّرر  جديد  إنساين  إبداع  الكتابة  الروح٬ 
وعلينا  البحثية.  العلمية  املكبّالت  فيها  مبا  املكباّلت 
الذين  هم  العامل  يف  الكبار  املبدعني  أن  نعرف  أن 
تخلصوا من الكتابات القدمية وتسلحوا بروح عالية من 
التجديد وهدم القديم والبناء عليه دون اعتامد أسسه. 
اإلسم  بهذا  يصبح  مل  مثال  ماركيز«  غارسيا  »غابريال 
بالعلوم  متأثرة  وكأنها  جديدة.  نصوصا  كتب  ألنه  إالّ 
السبعينات.  منذ  السينام  انتهجتها  التي  الخيالية 
التجديد  للسينام. فمن سبق يف  أخرى  وأعطت روحا 

األدب أم السينام؟ 
أعتقد أن اإلبداع ال يتطور يف مجال واحد، بل هو 
عملية ثقافية تتبلور مع األيام وتتحرك امليادين األدبية 
والفنية مع بعضها وإال فإن النتيجة تكون سلبية وكأن 
أدب مغري حدايث  أجل  إليها من  نروم  التي  التقدمية 
مزروع يف الصحراء ال يفيد أحدا. وإذا ما استقّر هناك 
فتأيت  الطفييّل  العشب  ويشوبه  امللل  يكسوه  الحراك 
من رجال التجديد الرغبة يف تثويرها والسري دوما إىل 

األمام وإالّ سنصاب بالعقم وترتكز الروح املحافظة 
النقد  هو  لتثويرها  يأيت  الذي  وهذا  الجبانة. 
اإلبداعي. وإذا مل نتمكن بعد من التفريق بني النقد 
والدراسة، علينا أن نقرأ النصوص النقدية القصصية 
الذي  بكار  توفيق  املبدع  املجدد  للناقد  والشعرية 
أنتج جيال مبدعا يف سنوات السبعني والثامنني. لكن 
البحوث والدراسات وابتعد عن  التزم  الكثري منهم 

النقد اإلبداعي. فالنقد إبداع أو ال يكون.
وكاتبا  ناقدا  وجدناك   2011 جانفي   14 بعد   *
متهكام  األحيان  بعض  ويف  السياسة...  مجال  يف 
نعرف  مل  فيام  اليساريني.  وخاصة  السياسيني  عىل 

من  السيايس. هل  املجال  يف  كتابات  الثورة  قبل  لك 
توضيح؟

الكتابة يف  بعيدا عن مجال  أنني لست  الحقيقة   -
وملا  بالسياسة  اهتممت  طالبا  كنت  فمنذ  السياسة 
كنت  السعودية  املدينة  لجريدة  مراسال  اشتغلت 
سياسيا بامتياز رغم تركيزي عىل الثقافة لكن ليس من 
حق املراسل الصحفي أن يكون كاتبا ثقافيا وإن كان 
ذلك من مشموالته وهو أمر محمود فيه. وملا أصبحت 
مئات  كتبت  »الصباح«  جريدة  يف  افتتاحيات  كاتب 
املقاالت يف السياسة مع الرتكيز عىل الشؤون العربية 

وخاصة القضية الفلسطينية.
صحيح أنني مل أكتب يف عهد بورقيبة يف السياسة. 
بن عيل  عهد  االفتتاحيات يف  بكتابة  معروفا  أكن  ومل 
باالفتتاحيات يف  كثريا  يهتمون  تونس ال  القراء يف  ألن 
الجرائد. وقد تفلت منهم مقاالت مهمة وأسامء جيدة 
يف الكتابات السياسية. وملا تّم انتدايب مديرا لإلعالم يف 
كاتبا  كنت  والعلوم  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة 
سياسيا بالرضورة وأميش عىل رصاط متعب جدا. نعم 
لست كاتبا مختّصا يف السياسة لكني لست طارئا عليها 
أن  برضورة  أحسست  الثورة  وبعد  متطفال.  أكن  ومل 
السياسة  فيها  برزت  التي  بكتابايت  وطنيا  دورا  ألعب 
اليوم  وإىل  عيل  بن  فرتة  نهايات  منذ  أكتب  وبدأت 
فيمكن أن أتحدث عن أكرث من ألف مقال بعضها يف 
شكل بحوث ودراسات حول بورقيبة وبن عيل والنهضة 
تركوا  ملا  بشدة  اليساريني  انتقدت  وفيها  واليسار. 
الجبهة تتحالف مع الباجي يف ما ُسّمي آنذاك باالتحاد 
قصرية  ملدة  الباجي  به  تالعب  الذي  تونس  أجل  من 
وتحالف  النهضة  اختار  ألنه  عنه  بعيدا  به  ألقى  ثم 
معها لسنوات ليس من أجل تونس بل ليفتح الطريق 
أن  يتصور  فالباجي  للبالد.  رئيسا  ليكون  املدلل  البنه 
الشعب التونيس زمن الثورة هو نفسه الذي كان يقبل 
بانتخابات تحت شعار ال إمساك وال تشطيب، أي أن 
املواطن مطالب بالذهاب إىل صندوق االنتخابات لكن 
التي  بالقامئات  ويقبل  اسم  أي  يشطب  ال  أن  عليه 

يعرضها الحزب الحاكم كام هي. 

حرّيين  الثورة  بداية  منذ  اليساريني  أغلب  أمر  إن 
وأغضبني كثريا فركزت عليهم وأبرزت أنهم ال يتعلمون 
الحزب  ظهر  فقد  الطويل  تاريخهم  من  الدروس 
الشيوعي التونيس مثال يف نفس الفرتة التي ظهر فيها 
وهذا  الثعالبي  العزيز  عبد  بقيادة  الدستوري  الحزب 
بالروح  التونسيني  وتعلق  اليساريني  عراقة  عىل  دليل 
أن  ننىس  وال  العرشين.  القرن  بدايات  منذ  التقدمية 
التونسيني عرفوا النقابات العاملية مبكرا فال ميكن أن 
ننىس أبدا حركة محمد عيل الحامي والطاهر الحداد 
االتحاد  أن  العرشينات. وال ننىس  بقوة يف  له  املساند 
نهاية  منذ  الكبري  بحضوره  برز  للشغل  التونيس  العام 
الزعيم الشهيد فرحات  الثانية بقيادة  العاملية  الحرب 

حشاد وبدعم كبري من الشيخ الفاضل ابن عاشور.
ننىس  أن  يجب  إمنا  يُنىس،  ال  أن  يجب  ذلك  كّل 
اليسار،  كل  أقصد  وال  التونسيني  اليساريني  تخبّطات 
منهم  الكثري  وأعرف  اليساريني  من  الكثري  أحب  فأنا 
ويل  السبعينات.  بداية  يف  الجامعة  يف  طلبًة  كّنا  منذ 
صداقات قوية مع البعض منهم ومن املؤكد أن فيهم 
اآلن من سيقرأ هذا الحوار ويتذكرين جيدا. لكن هذا 
ال يعني أن ال أعلن أنهم كانوا يخطئون يف مساراتهم 
فرصتهم  كانت  فالثورة  تجاربهم.  من  يتعلمون  وال 
وإن  مختلفة.  بأشكال  أهدروها  لكنهم  التاريخية 
تركيزهم عىل القيادة التاريخية دون نقد رصيح وبليغ 
معها جعلهم يخرسون الوقت والجهد واملال يف ما ال 

يعني. 
الطريق  عىل  اليساريني  بأن  أحس  ال  اآلن  حّد  إىل 
الذي نتمناه لهم ولليسار عموما باستثناء بعض األسامء 
الشهيد  روح  عىل  أترحم  وباملناسبة  »الوطد«  من 
برؤيته  للثورة  كبريا  دفعا  أعطى  الذي  بلعيد  شكري 
الثاقبة لذلك تفطن إليه األعداء مبكرا فاغتالوه إذ كان 
كامل  شأن  من  يعيل  أن  مبقدوره  وكان  عليهم  خطرا 

جبهة اليسار
وللعلم فإين مل أنتقد اليساريني فقط بل كنت ضد 
الكبري  األذى  يف  تسبب  الذي  تونس  ونداء  الباجي 
واالرتباط  وإفسادها  ثورته  رضب  خالل  من  للشعب 
الرصيح  الرفض  عن  وعربت  والفساد  الظالمية  بقوى 
للسلطة  معارضة  تكن  مل  أنها  أبرزت  التي  للنهضة 
حتى  جلست  إن  وما  الكريس.  عن  تبحث  كانت  إمنا 
أطاحت  الذين  املفسدين  عن  تختلف  ال  أنها  توضح 

بهم الثورة.
رحابة  عىل  وأعّول  تشتهي  كام  الخامتة  لك   *

صدرك...
جريدة  أشكر  آخر...  شيئا  أضيف  أن  أريد  ال   -
إىل  ألتحدث  يل  الفرصة  هذه  إتاحة  عىل  الشعب 
قرائها عىل امتداد 3 حلقات يف سابقة ق تكون األوىل 
وأختم بالقول بأين مريض وأمتنى من الله أن يشفيني 

ويعافيني.

اإلعالمي محمد بن رجب٬ هو الذاكرة٬ هو جزء من ماض وحارض 
حافيني. علّم وتعلّم  ومستقبل تونس. عارص أجياال من املبدعني والصِّ
املهنية  حياته  يف  املهّمة  التجارب  عديد  خاض  بذلك٬  يعرتف  وهو 
علم  رجل  هو  -باملحّصلة-  اجتهاده  جّراء  جوائز  ونال  والوظيفية 

ومعلومة- واتصايل من نوع خاّص جدا. 
يف الجزء الثالث واألخري حاولنا استدراجه يف كل ما هو سيايس 
فأدىل مبواقفه ليشء واحد اسمه »التاريخ«. بعد كل هذا نرتك ليس 

محمد حرية أن يقول ما يشاء.                                

تونس والّدة إذ يمكن كتابة ألف رواية يف السنة لكن متى نجد سوقا لرتوجيها 

نعم انتقدت 
»اليسار« وكنت 

ضدّ الباجي وحزب 
نداء تونس

اإلعالمي محمد بن رجب لِـ »الشعب«

األستاذ الصحايفّ محمد بن رجب  

)الجزء الثالث واألخري(

 نعي ومواساة
 يف رئاسة الحكومة

مصالح  فقدت 
واالتصال  اإلعالم 
الحكومة،  برئاسة 
 19 اإلثنني  يوم 
 ،2022 ديسمرب 
الخلوق  الزميل 
حسن  والقيدوم 

الطرابليس.
املصاب  هذا  وإثر 
الجلل، يتقدم أعضاء 

املكتب التنفيذي للنقابة إىل عائلة الفقيد وإىل 
بخالص  املوسعة  واالتصالية  اإلعالمية  األرسة 
واملؤازرة،  املواساة  مشاعر  وأصدق  التعازي 
سائلني الله أن يتغّمد الفقيد بواسع رحمته وأن 

يسكنه فسيح جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون. 

الكاتب العام 
قيس العرقويب

*  حاوره: جرير 

 النقد إبداع 
أو ال يكون ونحن 

نحتاجه بعيدا 
عن املجامالت 
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مرة أخرى اهتزاز صورة الريايض يف تونس!قضيّة الرهان الريايض
 * كتب محرر الشؤون الرياضية محمد يوسف

مل تكن الساحة الرياضية لتهدأ بعد كشف ملف رئيس جامعة الكرة 
وديع الجريء عىل سطح االحداث اي قبل مونديال قطر )2022( بعد 
أن تبني أنه محل شكوى يف قضيتني اثنتني االوىل رفعها ضده وزير شؤون 
الشباب والرياضة كامل دقيش والثانية للسيدة وزيرة العدل ليىل جفال 
ـ أما فحواهام فأساسهام غياب الحوكمة يف الجامعة وسوء الترصف يف 
االموال العمومية واالستيالء ـ ويذكر أن وديع الجريء مل يستجب يف 3 
مناسبات لالستدعاءات التي كانت ُوجهت إليه من قبل قايض التحقيق 
القضايئ واملايل حتى ظهرت قضية املستشار يف وزارة  بالقطب  املكلف 

الرياضة السابق وليد البلطي.
إذ بالعودة إىل يشء من التاريخ فانه ال بّد من التأكيد أن منطلق ما 
قدم من قضايا ضد وديع الجريء أساسه ما كان تضمنه تقرير ـ هيئة 
الرقابة املالية ـ CGF ـ من اخالالت وتجاوزات ومن فاتورات مرضوبة 
ـ سنة 2018 ـ وبالعودة كذلك إىل االحداث التي سبقت مونديال قطر 
2022 فإّن وديع الجريء اثار الغياب عن جامعة الكرة ملدة شهرين ـ 
اىل  وصوله  ليلة  املتعهد  التحقيق  قايض  امام  مثوله  استوجب  ما  وهو 
مطار قرطاج الدويل بعد انسحاب املنتخب من الدور االول يف مسابقة 
امام  مثل  فاّن وديع  ادعى  البينة عىل من  تكون  مونديال قطر وحتى 
لطلب  باالستجابة  محاموه  تعهد  وقد  تقديم  حالة  يف  التحقيق  قايض 
التحقيق معه متى تّم توجيه استدعاء للغرض وقد ابقاه القايض املتعهد 

بحالة رساح.
* ملاذا مل يتم إيقافه؟

 قالت لـ»الشعب« أطراف قريبة وعىل معرفة بأدق تفاصيل امللف 
الوصول اىل املطار وإمنا  الجريء لحظة  إّن أعوان االمن مل يوقفوا وديع 
كانت هناك مرافقة فقط! وذلك يعود اساسا إىل كون وديع مل يصدر يف 
شأنه »حكم قضايئ« أو أنه مطلوب ملحكمة ما ـ وامنا هو مطلوب للمثول 
أمام قايض التحقيق وهي الجهة املخّول لها قانونًا اتخاُذ قرار إيقافه من 
فإّن  ـ  الكرة  أّن وديع شخصية وطنية بحكم ترؤُّسه لجامعة  عدمه ومبا 
ضامن مثوله أمام القايض املكلف سيكون إراديا متى استوجب ذلك أي 
ويرتأس  مشهدها  يدير  التي  الكرة  جامعة  ومكان  سكناه  مكان  بضامن 

مكتبها الجامعي!
* ملاذا مل تسع الوزارة إىل ذلك؟

غري بعيد عن الذي حصل مع وديع الجريء سواء قبل املونديال حني 
بعد عودته  أو  الغياب  ـ بعد شهرين من  أكدت عديد االطراف هروبه 
ليطل ضمن مرافقة أمنية ويرفض اإلدالء بترصيحات صحافية رغم إلحاح 
بعضهم عليه ـ وقد شاهدنا الفيديو املرسب الذي يؤرخ لحظة الوصول ـ 
وكذلك لحظة وجود السيارة األمنية الضخمة التي كانت عىل مقربة من 
املطار)!( لسائل ان يسأل ملاذا تعمدت هياكل وزارة الشباب والرياضة؟ 
عدم معاينة غيابه عن تسيري املرفق العام! االجابة طبعا سهلة ألّن ارسال 
عدل منفذ إىل ادارة الجامعة لتسجيل غيابه فيه تأكيد بشكل من األشكال 
عىل تدخل الوزارة يف شؤون جامعة منتخبة ـ )!( وحتى نؤكد أن هياكل 

الصورة حتى  يف  الظهور  دون  الحاصلة  املستجدات  تتابع  كانت  الوزارة 
ال يجد بعضهم مرّبرا لتدخل حصل من خالل ارسال عدل التنفيذ لذلك 
الدراية  من  بكثري  الجامعة«  لرئيس  الواضح  »الغياب  مع  التعامل  كان 
والحنكة وكذلك الحكمة أقول هذا بحكم اّن رئيس جامعة الكرة »انتهى« 
وهو بهكذا »صور« كمن انتهت ايامه »كلينيكيا« وينتظر فرجا مللفه بني 

اللحظة واالخرى.
* أيام تسبق الرحيل النهايئ...

بل  يعرفون  القدم  لكرة  الجامعي  الداخيل  البيت  بشؤون  العارفون 
يدركون ان ايام وديع الجريء قليلة يف هذا »املنصب املهّم« وليس الرفيع 
وعالقة  التونسية  الكرة  سمعة  مسألة  ناقش  من  مثة  ألنه  ـ  هذا  أقول 
وديع برئيس الفيفا ـ االيطايل ـ السويرسي »انفانتينو« الذي اشاد بخصال 
وديع وبخدمته للكرة التونسية واالفريقية كام كان محل شكر من رئيس 
عالقاته  وديع  اّن  يعني  وهذا  »موتسيبي«  االفريقي  الجنوب  »الكاف« 
الخارجية جيدة جدا كام انه صديق مهم للمرصي هاين أبو ريدة والليبي 
الصداقات  هذه  كل  لكّن  لقجع  فوزي  وللمغريب  الشلامين  الحكيم  عبد 
ال تشفع له خروجه عن النص زمن الحامية التي وجدها من حكومات 
النداء(  )حكومة  الشاهد  يوسف  من  خاصة  ودعمه  املتتالية  النهضة 
الحبيب  دور  ننىس  ال  كام  املساءلة،  عمليات  كل  رفض  الذي  واملشييش 
الصيد أيام كان رئيسا للحكومة يف توفري الحامية املعنوية لوديع الجريء 
حني رفض االعرتاف بحكم صادر عن جهة قضائية وقبل الجلسة العاّمة! 
الشابة وبرئيسها  بهيئة هالل  الجريء  بتوتر عالقة  التذكري  يفوتنا  كام ال 
املكتب  فإن  والقرارات  باملواقف  التذكري  باب  من  إذ  ـ  املكرش  توفيق 
هنا  الشابة  هالل  ضّد  وقراراته  سلطاته  استعامل  يف  تعسف  الجامعي 
املناسبة سانحة لنفتح قوسني عىل قرارات وديع ضّد هالل الشابة وكلنا 
الشابة يعود إىل كونه  الرئييس يف إسقاط وحل هالل  السبب  أن  يتذكر 
قابس  الجريء مبلف، مستقبل  نذكر وديع  ـ هنا  الجامعة  ينخرط يف  مل 
خالل املوسم الريايض 2022 ـ 2023 ونحن نعرف أن هيئة تسيريية تدير 
بإرسال  كلف  الذي  فمن  كرير.  مصباح  السيد  الوايل  عينها  كان  الفريق 
تدير شؤونه  قابس  فإّن مستقبل  للتاريخ  ـ  الجامعة  اىل  االنخراط  ملف 
إىل يوم الناس هذا هيئة تسيريية مؤقتة ـ كام يذكر ملف عدم االنخراط 
بالقرار الظامل الذي اصدره وديع ضّد مستقبل برنوصة الكاف ليعيد اىل 

الرابطة الثالثة فريق اتحاد قصور الساف.

* امللفات الغامضة
املتعلقة  تلك  خاصة  غامضة  امللفات  عديد  ظلت  الكرة  جامعة  يف 
بتلك التي رفعها الالعبون اىل لجنة االستئناف او لجان اخرى٬ نعم ظلت 
لجنة  فتحته  الذي  البحث  ملف  أمام  التوقف  اود  وهنا  قرار  بال  هكذا 
االخالقيات بعد نتيجة مباراة املحمدية ورادس وصوال إىل مقابالت أخرى 
كانت نتائجها وتعيينات حكامها حديث القايص والداين ـ لذلك مل يكن 
مفاجئا ان يربز هذا األيام عىل سطح األحداث ملف الرهان الريايض يف 
عالقة بالقضية املفتوحة ضد قامئة ما يسمى 25 ـ إذ كشفت التحقيقات 
األولية تورط املستشار السابق لوزارة الرياضة وليد البلطي يف تفاصيلها 
لتمتد وتشمل األبحاث كالًّ من زياد الجزيري املدير الريايض الحايل للنجم 
الساحيل واملحلّل الفني لقناة التاسعة وكذلك العب االفريقي سابقا سمري 
واإلذاعي  التلفزي  بالحضور  الريايض  الجمهور  عّود  الذي  السليمي وهو 
ولنئ تم إيقاف زياد الجزيري وبعد ذلك اإلفراج عنه فإّن سمري السليمي 
الصورة واضحة  لتكون  االفراج عنه!!  ثّم  إليه  تّم تقدميه وبعد االستامع 
عىل إقدام فرق أمينة مختّصة يف فتح تحقيقات يف شبهة »تبييض أموال«! 
لصورة  تشويها  ذلك  يف  أليس  املتلقي؟  عند  لهؤالء  صورة  أي  نسأل  ثّم 
الريايض وبأي حال سيحلل بعضهم ويقدم آراءه ـ ثم نزيد يف السؤال أي 
مقاييس تعتمدها إدارات التلفزات واإلذاعات يف تعاملها مع هؤالء الذين 
حفت بهم شبهات؟ األكيد أّن االعتامد عىل من تشوهت صورهم يبعث 

عىل طرح أكرث من سؤال وسنكتفي بذلك.
* الرياضة تحيد عن أهدافها...

وإخالالت  تجاوزات  من  رياضتنا  يف  حاصل  هو  ما  كل  عن  بعيدا 
ميكن القول إّن الرياضة التونسية ومنذ سنوات الثورة األوىل حادت عن 
أهدافها مبا أّن ميزتها االساسية اصبحت املواالة واملحاباة وال عجب إذن 
أن تطغى الصور املشبوهة واملشّوهة، عىل سطح األحداث إذا علمنا أن 
الرئيس السابق لجامعة الطائرة كان محّل إعفاء بسبب ملف مايل مرورا 
بوزير الرياضة السابق أحمد قعلول الذي له ملف هو اآلخر يف جامعة 
التيكواندو وال أحد يريد االقرتاب منه )وضع شقيق زوجته أمينا للامل 
الجامعي  العضو  زيان  حسن  إىل  وصوال   الصكوك!(٬  كّنش  من  ومّكنه 
مباراة  نتيجة  تغيري  الجريدي  وليد  الحكم  من  طلب  كان  الذي  الحايل 
جبنيانة وقرقنة ونحن نجد له عضوية يف مشهد الكرة التونسية. أم يقل 

املريب خذوين لكن إىل أين!؟

أي دور للجنة األخالقيات 
وعضو جامعي طلب من 
حكم تغيري نتيجة املباراَة!

وزير الرياضة السابق 
مّكنه صهره من كنّش 

صكوك الجامعة

حُكم ضد 
الحََكم املساعد 
حمدي املاجري  

أصدرت املحكمة االبتدائية بنب 
املساعد  الحكم  ضد  حكام  عروس 
االدعاء  بتهمة  املاجري  حمدي 
بالباطل عىل الحكم املساعد السابق 
الحكام  واملسؤول سابقا عىل تعيني 
العجنقي، يقيض  توفيق  املساعدين 
بالسجن ملدة مثانية أشهر مع غرامة 
بسبب  وذلك  دينار،  ألف  بعرشين 
رشاوى  بتقايض  للعجنقي  اتهامه 

مقابل تعيينه يف املباريات.

ديسمرب   21 األربعاء  أمس  يوم  دارت 
من  املؤجلة  املقابالت  مواجهات   ،  2022
الجولة الثالثة لبطولة الرابطة املحرتفة األوىل 
االنتصار  تحقيق  من  الساحيل  النجم  ومتكن 
بالنادي  جمعه  الذي  الكالسيكو  لقاء  يف 

الصفاقيس بامللعب األوملبي بسوسة .
ويف ما ييل النتائج: 
املجموعة األوىل: 

النجم الساحيل  1 النادي الصفاقيس 0 
هدف ياسني الشيخاوي يف الدقيقة »37

بـ  االوىل  املجموعة  ترتيب  يتصدر  النجم 
13 نقطة )1-(

النادي الصفاقيس يف املركز السادس بـ 6 
نقاط )2-(

امللعب التونيس  2 الرتجي الريايض 1 

سجل للملعب التونيس هيثم الجويني و 
حمزة الخرضاوي يف الدقائق »12 و »67

رمضان يف  بن  محمد عيل  للرتجي  سجل 
الدقيقة »70

الرتجي يف املركز الثاين بـ 11 نقطة )1-(
ب  الثالث  املركز  يف  التونيس  امللعب 

10نقاط

املجموعة الثانية:  
 النادي االفريقي 1  مستقبل سليامن 0 

هدف نادر الغندري يف الدقيقة »49
مستقبل سليامن يف املركز الرابع بـ 9نقاط 
النادي االفريقي يتذيل الرتتيب بـ 5 نقاط 

 )-2(

نتائج وترتيب الرابطة األوىل
النجم الساحلي يواصل النجاح، الرتجي 

يعجز يف باردو واإلفريقي يتنفس   

 21 األربعاء  أمس  ليوم  الثانية  املحرتفة  الرابطة  مقابالت  نتائج 
ديسمرب 2022

القوافل بتميّز وامللعب الصفاقسي 
من بعيد وشبيبة العمران تتألق

القلعة الرياضية - سبورتينغ بن عروس 1-0
هدف الطاهر ماين دق 4+90 مع إضاعة أسامة بوزيان لرضبة جزاء للقلعة 

دق 57
مكارم املهدية - قوافل قفصة 1-2

ناجحة  جزاء  رضبة  و   19 دق  الطاهي  رامي  طريق  عن  القوافل  ثنائية 
للعرويس الربقوقي دق 37 مقابل هدف للمكارم بإمضاء أنور العمريي دق 65

سبورتينغ املكنني- شبيبة العمران 0-1
هدف أنور املناعي دق 53

امللعب القابيس- نادي حامم األنف 1-1
هدف فراس السكوحي دق 53 للهمهاما وعدل حسام سليامن دق 90+4

جمعية جربة- امللعب الصفاقيس 1-2
للجمعية  و دق 65 وسجل   3 مليحة دق  بن  أسامة  امللعب سجلها  ثنائية 

إلياس ميالد برضبة جزاء دق 6
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النجم  أن هدف  الفرنسية  »ليكيب«  كشفت صحيفة 
ليونيل مييس الثالث خالل مباراة األرجنتني وفرنسا لحساب 
نهايئ كأس العامل، كان »يجب أن يلغى«، ملمحة إىل ظلم 

تحكيمي تعرض له رفاق كيليان مبايب.
وتُوج منتخب األرجنتني بلقب كأس العامل 2022، للمرة 
النهايئ  مباراة  يف  فرنسا  عىل  الفوز  بعد  تاريخه  يف  الثالثة 

بركالت الرتجيح. 
وسجل »ليو« هدف األرجنتني الثالث يف الدقيقة 109 
من الوقت اإلضايف، بعدما كانت النتيجة بني املنتخبني 2-2.
وتابعت: »تنص الفقرة 9 من القانون رقم 3: إذا أدرك 
أن  اللعب،  استئناف  وقبل  ما  تسجيل هدف  بعد  الحكم، 
الهدف:  امللعب وقت تسجيل  أرضية  إضافيا دخل  شخصا 
اإلضايف:  الشخص  كان  يرفضه، سواء  أن  الحكم  يجب عىل 
بديال أو العبا مستبدال أو مطرودا أو مسؤوال من الفريق 

الذي سجل الهدف«.
اللعب  إعادة  يجب  الحالة،  هذه  »يف  قائال:  وأردف 
الشخص  فيه  يوجد  الذي  املكان  من  مبارشة  حرة  برضبة 

اإلضايف«.
وكانت »ليكيب« منحت حكم املباراة البولوين، سيمون مارسينياك، 

»نقطتني 2« عىل أدائه يف مباراة منتخب بالدها أمام »التانغو«.

منتخب فرنسا قام بـ 7 تغيريات 

يف هنائي املونديال
أثارت عدد التغيريات التي قام بها مدرب املنتخب الفرنيس 
األرجنتني،  أمام  العامل  كأس  نهايئ  خالل  ديشامب،  ديدييه 

تساؤالت عدة عىل املواقع االجتامعية.
املباراة  يف  بها  املسموح  التغيريات  عدد  أن  املعروف  ومن 
تّم  إذا  سادس  تغيري  إىل  باإلضافة  تغيريات   5 أصبح  الواحدة 
املرور إىل الوقت اإلضايف. ودخل هذا التحديث حيز التنفيذ بعد 
جائحة فريوس كورونا. إالّ أن املنتخب الفرنيس أجرى 7 تغيريات 
وعثامن  جريو  أوليفيه  من  بكل  األمر  ويتعلق  األرجنتني،  أمام 
دميبييل وأنطوان غريزمان وأدريان رابيو وثيو هرينانديز وغولز 

كوندي ورافايل فاران.
واعتقد بعض املتابعني أن الطاقم اإلداري للمنتخب الفرنيس 
ارتكب خطأ حني أقدم عىل 7 تغيريات، لكن األمر غري صحيح. إذ 
ثبت لنا أن منتخب »الديوك« حصل عىل تغيري سابع »قانوين« 
استنادا عىل بروتوكول »بديل االرتجاج«. ويسمح هذا القانون 
ألي فريق باستبدال العب معرّض لخطر اإلصابة باالرتجاج دون 

أن يحتسب هذا التغيري من التغيريات 6.
واحد  تغيري  بإجراء  السامح  كان  الربوتوكول،  لهذا  واستنادا 

كحد أقىص.
ويف حالة مباراة فرنسا واألرجنتني، فإن الالعب أدريان رابيو 

تعرض إلصابة يف الرأس، مام يعني خطر اإلصابة باالرتجاج.

أدريانرابيو

هدف ليونيل مييس الثالث خالل مباراة األرجنتني وفرنسا لـم يكن صحيحا!

البولوينالحكم
مارتشينياك

اعتزال بنزمية كريم إعالن جاء
الفرنيس املنتخب مع دوليا اللعب
تُوج أنه خاصة الكرة لجامهري صادما
يف العبألفضل الذهبية الكرة بجائزة
فريقه مع ذهبية فرتة ويعيش ،العامل

ريالمدريداإلسباين.
فرنسية إعالمية مصادر وأرجعت
»خيانة« حادثة إىل بنزمية اعتزال قرار
مدرب قبل من الالعب لها تعرض
زمالئه من وعدد الفرنيس املنتخب
املوندياليةاملشاركةخاللوذلك،الالعبني
الواقعة دفعته حيث ،2022 قطر يف
كأس انتهاء بعد الدويل مشواره إلنهاء
يف اللعب عن والتوقف ،مبارشة العامل
الخامسةسنيففرنسامنتخبصفوف

والثالثني.
وتعود بداية األزمة إىل اإلصابة التي 
مباريات  انطالق  قبل  بنزمية  لها  تعرض 

كأس العامل، حيث كان قرار مغادرته مقر إقامة املنتخب الفرنيس يف 
الطبي،  الجهاز  الدوحة، بطلب من املدرب ديشان، وبالتنسيق مع 
رغم أن نجم ريال مدريد كان يريد البقاء مع البعثة، علام أنه قد 
من  كان  أنه  يعني  مام  إصابته،  من  فقط  أيام  خمسة  بعد  تعاىف 
املمكن أن يكون جاهزًا لدعم صفوف منتخب فرنسا يف أدوار خروج 

املغلوب أو رمبا قبل ذلك بقليل.
الطرف اآلخر يف حادثة الخيانة متثل يف التكتل الذي حصل بني 
الالعبني القدامى يف املنتخب بقيادة جريو وغريزمان، حيث نجحوا 
يف التأثري عىل بقية العنارص للضغط عىل املدرب وقطع الطريق أمام 

عودة بنزمية حتى بعد تعافيه من اإلصابة.
واعترب أصحاب الخربة يف منتخب فرنسا أن النتائج التي حققوها 
والتقدم يف األدوار جاء بجهدهم، وبالتايل ال يوجد داٍع لعودة بنزمية 
من جديد، حتى ال يخطف األضواء منهم، وال يلعب مكان جريو يف 

خط الهجوم.
عندما أحس بنزمية بالخيانة من قبل املدرب وزمالئه الالعبني، 

قطع اتصاالته باملنتخب نهائيا، علام وأنه كان يف البداية يوجه رسائل 
مواقع  عرب  تغريداته  لكن  املباريات،  قبل  لالعبني  ومساندة  دعم 
التواصل االجتامعي تحولت بعد ذلك اىل ألغاز، خاصة عندما قال »ال 
يهمني« وذلك قبل املباراة النهائية لكأس العامل، حيث شعر الالعب 
بالخيانة من الجهاز الفني والالعبني، وأحّس بأنه غري مرغوب فيه، 

وبالتايل مل يعد له مكان يف منتخب فرنسا.
إميانويل  الفرنيس  الرئيس  أيضا دعوة  ورفض نجم ريال مدريد 
ماكرون للسفر إىل الدوحة لحضور النهايئ، عندما وجه الدعوة أيضا 
لالعبني املصابني والذين مل يشاركوا يف كأس العامل وقدامى الالعبني 
املتّوجني بالكأس، ملرافقته يف الطائرة الرئاسية بهدف تشجيع فرنسا 

يف املباراة النهائية للمونديال.
وينتظر أن تكشف األيام املقبلة عن املزيد من األرسار بخصوص 
قرار اعتزال بنزمية، خاصة بعد عودة املنتخب الفرنيس من املشاركة 
ما  واإلدارية عن حقيقة  الطبية  التقارير  وما ستكشفه  املونديالية، 
حدث بني مختلف االطراف وأدى إىل تجدد هذه األزمة بني الالعبني 

والجهاز الفني للمنتخب الفرنيس.

بنزيمة لـم يكن مرحبا به يف املنتخب الفرنيس   

بنزميةكريم ديدييهديشان
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اتصاالت مغربية 
مع جالل القادري 
مل تتّخذ الجامعة التونسية لكرة القدم 
حتى اآلن قرارها النهايئ بخصوص مستقبل 
من  إذ  الوطني،  للمنتخب  الفني  اإلطار 
املنتظر أن تنعقد جلسة هذا االسبوع بني 
لتقييم  القادري  جالل  واملدرب  املسؤولني 
وحسم  بقطر  العامل  كأس  يف  املشاركة 
القادري  ويُوجد  نهايئ.  بشكل  املوضوع 
الراحة  من  قسط  ألخذ  جربة  يف  حاليا 
التام عن اإلعالم واألضواء، وهو  واالنعزال 
إما  التدريبي  مستقبله  يف  التفكري  بصدد 
الوطني  املنتخب  مع  املشوار  مبواصلة 
وأهمها  وصلته  التي  العروض  مناقشة  أو 
من نادي الوداد البيضاوي املغريب حسب 
مقرتحات  إىل  باإلضافة  خاصة،  معلومات 

أخرى من بعض األندية الخليجية.
* م / م

النادي االفريقي من ملعب مصطفى بن جنات بهزمية مذلة  عاد 
ليواصل  كاملة  بثالثية  املنستريي  الريايض  االتحاد  ضد  جديدة 

االفريقي تذيل ترتيب مجموعته.
االفريقي  النادي  لدى  الفاشل  التسيري  عمق  كشفت  هزمية 
الكالم  لغة  إتقان  يف  تفننوا  مسؤولني  من  كبرية  حدودا  وبلوغه 
وأهملوا األفعال، إضافة إىل العبني أقىص طموحهم »شهرية وهاين 

راكش«.
تلك نتيجة التعويل عىل أسامء ال تصلح للعب حتى يف دورات 
نفسه  يسمي  من  لتأجيل  رضيبة  هي  كام  األحياء  بني  رمضانية 
الفريق  تعزيز  يف  لالرساع  االنتداب  من  املنع  لرفع  *بالربوحي* 
بالعبني يف قيمة اإلفريقي. وها هو اليوم يتنصل من املسؤولية كام 
أنه مل يحدث يشء يف وقت يقرتب فيه االفريقي من إعادة موسم 

2020 واللعب من أجل تفادي النزول.

يف غياب املرتشحني
االنتخابات  عن  الرياضة  عامل  يف  املشهورة  األسامء  تغيب 
الخروج من املشهد  الكثري منهم  الترشيعية يف تونس، حيث فضل 
أن  بعد  االنتخابية  واملعارك  األحزاب  عامل  اقتحام  وعدم  السيايس 
كان الحضور الريايض يف السنوات األخرية مؤثراً للغاية برتشح عديد 

األسامء لخوض غامر املعركة السياسية.
وطبعا فإن عديد األندية دفعت مثن التداخل بني العمل السيايس 
والنشاط الريايض ووجدت نفسها مكرهة محسوبة عىل طرف سيايس 
دون آخر وهو أمر كانت كلفته غالية عىل النادي اإلفريقي والنجم 
الساحيل والنادي البنزريت ونادي حامم األنف وشبيبة القريوان. وما 
حصل للنادي اإلفريقي منذ عام 2012 يؤكد أن السياسة تعترب أكرب 

خطر عىل العمل الريايض والتجارب األخرى يف العامل تؤكد هذا األمر 
وال تتأثر الفرق فقط بهذا النشاط غري محسوب العواقب بل كذلك 
الشخصيات السياسية التي دفعت غاليا مثن اقتحام عامل كان حكراً 
عىل نخبة من املواطنني. فالقانون األسايس الجديد الذي فرضته هيئة 
يوسف العلمي املستقيلة، فيه مكسب واحد حيث مينع رصاحة كل 
نشاط سيايس صلب النادي من خالل رشوط الرتشح لعضوية الهيئة 
الهيئة بعد أن  النادي وهي خطوة تحسب لهذه  املديرة أو رئاسة 
املاضية  السنوات  يف  حصلت  التي  التجاذبات  من  الدرس  تعلمت 

وخاصة مع رئيسها السابق سليم الرياحي.
ويبدو أن هذه الخطوة قد تشجع كل األندية يف املستقبل عىل 
بني  التداخل  تفادي  يقع  حتي  اإلفريقي  النادي  خطى  عىل  السري 
السيايس والريايض، والخطوة التي قا بها النادي اإلفريقي ضمنت له 
حامية أخالقية من كل الراغبني يف استغالل اسمه لتحقيق أهداف 
سياسية شخصية فاإلفريقي مل يستفد من وجود الريايض عرب حزبه 
من  مستهدفاً  أصبح  بل  املاضية  السنوات  يف  النيابية  املجالس  يف 
جهات سياسية سعت إىل استغالل قوته الجامهريية من أجل كسب 
املزيد من األصوات عرب التقرب إىل أعضاء الهيئة أو تجنيدها حتى 
تسجل نقاطاً مثينة يف رصاع التنافس التاريخي عىل التموقع يف تونس 
وهو أمر هدد مسرية النادي التاريخية بل إنه ما زال يدفع رضيبة 

التدخل السيايس يف عامل الرياضة إىل حّد اآلن.

اعتداء عىل الالعبني  
بعد مرور وقت عىل األحداث املؤسفة التي عرفها مركب املرحوم 
منري القباييل )األكيد أنه كان يتألّم يف قربه ملا يحدث( وما تبعها من 
ما  تعنيفهم،  عىل  احتجاجا  التدرب  الالعبني  رفض  آخرها  تطورات 

تلتزم  االستقالة-  وراء  تخفت  أنها  يبدو  -التي  املديرة  الهيئة  زالت 
املوضوع من خالل  بدلوها يف  تْدِل  القبور حيث مل  سياسة صمت 
العام وتوضيح موقفها ببالغ رسمي عىل أقل تقدير  الخروج للرأي 
ليكون سكوتها عالمة رضاء عىل ما حصل وفق تعبري عديد املالحظني 
وكان من األجدر بيوسف العلمي النزول من برجه العاجي ومصارحة 
أسامة  الريايض  باملدير  الرمي  وعدم  يجري  ما  بحقيقة  األحباء 
السالمي يف املحرقة ثم تركه وحيدا يصارع االتهامات بالتجييش. إن 
أضعف اإلميان هو استنكار االعتداء عىل الالعبني حتى يشعر هؤالء 
أن لهم هيئة تحميهم. ولكن والحالة تلك٬ فإنّهم يئسوا منها وأصبح 
التعامل معها صعبا جدا. فام رض هيئة باب الجديد )حتى ولو كانت 
وقتية( لو أصدرت بيانا تعرّب فيه عن تفهمها لغضب الجمهور ولكن 

ال توافق عىل االعتداء.
* محمد

 أزمـة مسـؤوليــن أم العبيــن؟ 

أنيس البدري

النادي اإلفريقي

مبالقاة  املؤجلة  مبارياته  الريايض  الرتجي  أنهى 
جاره امللعب التونيس لتكون الهزمية بـ 2/1 قبل أن 
يستقبل النجم الساحيل يف »كالسيكو« شعاره ريادة 
املجموعة األوىل، وتكتيس أهمية بالغة لفريق باب 
 3 آخر  يف  الفوز  تحقيق  يف  ينجح  مل  الذي  سويقة 
الصفاقيس  والنادي  أمل حامم سوسة  مباريات ضد 
انتصاراته عند ثالثة عىل  التونيس لتتوقف  وامللعب 
الفني  اإلطار  عىل  ضغوطات  سلّط  ما  وهو  التوايل 
إعادة  أجل  من  املناسبة  الحلول  بإيجاد  املطالب 
الهدوء قبل اقتحام املرحلة الثانية من املوسم والتي 
والخارجية  املحلية  املباريات  من  ماراطونا  ستعرف 
ال  ما  رمضان  بن  عيل  محمد  زمالء  سيخوض  حيث 
انتظار  أشهر يف  ثالثة  يقّل عن 13 مقابلة يف ظرف 
البطولة  من  الثانية  املرحلة  روزنامة  عن  الكشف 
يف  معلول  نبيل  املدرب  سياسة  ولعل  الوطنية. 
التعامل مع القادمني يف »املريكاتو« الشتوي جعلته يف 
»مرمى« النقد، فبعد خوض سبع مباريات رسمية مل 
يضمن سوى العب وحيد مكانا أساسيا وهو املدافع 
املحوري ياسني مرياح يف حني كان ظهور البقية باهتا 
وكذلك  مشاركاتهم  انتظام  عدم  بسبب  تأثري  ودون 
معاناتهم من اإلصابات، وتساءل العديد حول أسباب 
هذا التغييب للمنتدبني رغم أن االطار الفني لعب 
دورا مهام يف قدوم أغلبهم ليكون الرّد رضوريا عىل 
للحكم  الالزمة  الفرصة  منحهم  خالل  من  امليدان 
ومنطقيا،  جاهزيتهم.  مدى  وتأكيد  قدراتهم  عىل 
من  كبرية  بثقة  يحظى  معلول  نبيل  املدرب  فإن 
إدارة الرتجي التي راهنت عليه يف فرتة حساسة من 
املوسم املايض ونجحت يف كسب التحدي من خالل 
الفوز باللقب املحيل بعد منافسة كبرية مع االتحاد 
املنستريي غري أن النتائج ستحكم وحدها عىل االطار 
القادمني  اللقاءين  أن  جانبه  من  يدرك  الذي  الفني 

سيكونان 
اىل  حاسمني 
الحدود  أبعد 
مستوى  عىل 
والنتيجة،  األداء 

فتجاوز 
امللعب  عقبتي 
التونيس والنجم 

الساحيل 
األسهم  سريفع 
كبري  بشكل 
»رش«  ويقيه 

الضغوطات.
انتدابات تحت املجهر   

حضور  الريايض  الرتجي  تشكيلة  شهدت  قلنا 
املدافع  وهو  الصيفي  »املريكاتو«  يف  وحيد  منتدب 
الزدام  معتز  بقاء  مقابل  مرياح  ياسني  املحوري 
دقدوق  وحسام  عيل  بن  ومحمد  عياد  بن  ورياض 
بقية  وجود  مع  البدالء  ضمن  سايس  الدين  وزين 
العنارص خارج القامئة ألسباب مختلفة، ويطرح عدم 
القناعة  الوافدة حديثا مسألة  االعتامد عىل األسامء 
لعب  معلول  نبيل  املدرب  أن  مبا  بإمكاناتهم  التامة 
يف  ارشاكهم  لكن  أغلبهم  مع  التعاقد  يف  كبريا  دورا 

املباريات الرسمية مل يكن منتظام.
واختار االطار الفني لفريق باب سويقة التعويل 
عىل األسامء الشابة حيث شغل رائد بوشنيبة خطة 
الدفع  معلول  نبيل  املدرب  اختار  كام  أمين  ظهري 
مبالك املهري يف وسط امليدان صحبة محمد عيل بن 
رمضان وغيالن الشعاليل ليدفع الثنايئ محمد بن عيل 
األخري  مستوى  أن  رغم  باهظا  الثمن  الزدام  ومعتز 
كان محرتما يف االختبارات الودية التي سبقت عودة 

الناحية  من  وخاصة  البطولة 
الهجومية.

ويف سياق متصل، مل يحظ 
عياد  بن  رياض  الجزائري 
بخوض  اكتفى  حيث  بالثقة 
ضد  األوىل  كأسايس،  مباراتني 
بالتو يونايتد يف أبوجا والثانية 
ضد اتحاد تطاوين ورغم عدم 
فإنه  الشباك  لطريق  اهتدائه 
قّدم مستوى طيبا ووفّر عديد 
عدم  لكن  لزمالئه  الحلول 
هجوم  قلب  خصال  امتالكه 
قد يكون السبب وراء الدفع 
من جديد مبحمد عيل بن حمودة الذي بات تحت 
الضغط ومهددا بخسارة مكانه مع تواصل مصاعبه 

التهديفية.
فوسيني  االيفواري  عىل  االعتامد  ويعكس 
قناعة  مرياح عدم  ياسني  املحور صحبة  كوليبايل يف 
حسام  بينها  ومن  العنارص  بعض  مبستوى  تامة 
دقدوق الذي ظهر يف لقاء أمل حامم سوسة غري أن 
متاعبه الصحية حالت دون نيله الفرصة من جديد 
وعّوضه  »الكالسيكو«  يف  البدالء  بنك  الزم  حيث 

فوسيني كوليبايل.
كام تّم بقاء أنيس البدري ومحمد عيل اليعقويب 
كان  معلول  نبيل  املدرب  أن  رغم  الحسابات  خارج 
يزيد  إضايف  ملوسم  الفريق  بقائهام يف صفوف  وراء 
املتواصل  االبعاد  أسباب  التساؤالت حول  من حجم 
الجاهزية  عدم  لكن  التدريبات  يف  انتظامهام  مع 
البدنية قد يكون الدافع األول لغيابهام عن املباريات 
العنارص  عىل  بالتعويل  مطالب  الفريق  أن  بحكم 

األكرث حضورا لتفادي املصاعب.

الرتجي الريايض مع معلول والضغط املتواصل   

أسامة السالمييوسف العلمي

رياض بن عياد 
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وأستاذة  )كاتبة  الوسالتي  حمدي  حياة   *
جامعية(

في مضرب الفالسفة 
اي  الكينونة  وهو  مبرضبها  الفلسفة  تحددت  القدم  منذ 
الوجود االنساين اآلن وهنا. لذا فليس غريبا أن يكون للفالسفة 
عموما  »اللعب«  بـ  األمر  تعلق  إذا  يخصهم  القول  من  رضب 
وبلعبة كرة القدم عىل وجه الخصوص حينام يتعلق األمر بيومنا 

وبعرصنا هذا. 
املواطن  تربية  من  جزء  الرياضة  أن  افالطون  اعترب  قدميا 
األثيني بل إنه عّدها من ثقافة الشعوب الذي سيعهد إليه أمر 
فن  وهي  الكرة  فن  اعترب  أرسطو  وتلميذه  املدين.  الشأن  إدارة 
مانح للمتعة وأداة تطهري للنفس عرب ما يسميه »الكاتارزيس«. 
التفلسف  أن  اساسها  فرضية  عىل  فلسفته  نيتشه  اقام  وحديثا 
ينبغي اال ينقطع عن اللعب بل ذهب احد اكرب مناطقة عرصنا 
اىل، التفلسف رضب من »اللعب« يشبه لعبة الرند لدى الشاعر 
ذهب  بقرون  وقبلهم  درويش.  محمود  الثائر  الفلسطيني 
فيلسوف اللذة ابيقور اىل أن السعادة تتحقق بتجنب األمل وطلب 
»ينبغي  معه  القول  ميكننا  أنه  حد  اىل  اللذة  لنا  يجلب  ما  كل 
املشرتك  ان  اىل  يعود  ذلك  ولعل  نلعب«  وننحن  نتفلسف  أن 
ان  بالقول  لنا  املتعة وهذا ما يسمح  الفلسفة واللعب هو  بني 
املشرتك بني هذين النمطني من الوجود او عىل االقل من الحياة 
هو ان كالهام منفتح عىل »غري املتوقع« وعىل »الالمنتظر« عىل 

حد عبارة »اندريه مالرو«.
كيف نحول اليومي اىل موضوع للتفلسف؟ ذلك هو السؤال 
الذي يُعنى به الفالسفة يف تفاعلهم مع لعبة كرة القدم. وبعيدا 
عن الشعارات الجوفاء من قبيل »الرياضة هي افيون الشعوب« 
للعادة  قتل  هي  لعبة  هي  مبا  اللعبة  ان  عىل  التأكيد  ميكن 
وانفتاح  الضيقة  للهويات  تجاوز  وهي  اليومي  لروتني  وتجاوز 
عىل اآلخر واعرتاف به كفاعل مبدع وهذا ما وقفنا عليه يف كأس 
العامل لكرة القدم لهذه السنة أو ما سبقها وان كان االمر ملفتا 
لالنتباه اكرث هذه السنة من خالل نتائج املقابالت التي تابعناها 
واملغرب  األرجنتني  عىل  والسعودية  فرنسا  عىل  تونس  كانتصار 
عىل إسبانيا والربتغال وكرواتيا عىل الربازيل مبا يوحي برضب من 
اللعب ما بعد الكولونيايل وهو ما يؤكد انفتاح اللعبة عىل غري 
املتوقع ومبا يكذب قول »مالرو« حول الالمتوقع الذي ال بّد أن 
يحدث حسب ما ينتظر منه. ولعل »هيدغر« هو اكرث الفالسفة 
املعارصين الذين انتبهوا اىل ان لعبة كرة القدم اصبحت ديانة 
العامل الجديدة اىل حد أنه ينسب اليه قول يشبه النبوءة مفاده 

»سرتث املالعب املعابد«. 
لكن ذلك ال يجب ان مينعنا من النظر اىل كرة القدم عىل انها 
حاملة لرهانات سياسية واقتصادية ال تخفى عن عني املتفلسف 
الشعوب  مالحم  عربها  تستعرض  مناسبة  اىل  تحويلها  ميكن  إذ 

وقيمهم وقضاياهم الرشعية مثلام حدث ذلك يف أكرث من 
ملعب ويف أكرث من مناسبة. ما شاهدناه حني رفع الالعب 

بالفتة علم فلسطني فجعل اللعبة رافعة لقضية كام ميكن لكرة 
القدم إذا ما حادت عن بعدها األصيل فتتحول بذلك اىل مؤسسة 

هيمنة واستحواذ أي اىل اداة تُخاض عربها الحروب الخفية.
* عبيد خليفي )جامعي( 

سوق األقدام ومقامات وطبقات
فيها  تغلغل  الكون..  يف  شعبية  األكرث  اللعبة  القدم..  كرة 
رأس املال فصارت سوقا لألقدام واألغنام.. ولكنها ظلت شعبية 
الفرح  طقوس  كل  يختزل  محفال  صارت  ونشوتها..  نخوتها  يف 

والبكاء..
كرة القدم ساعة تحليقها وتسديدها تتصاعد الحناجر لتبلغ 
الخناجر... ويستوي فيها الناس من مختلف املقامات والطبقات.. 

كرة القدم حرّكت الشعراء واألدباء فكتبوا...
مارادونا.. مارادونا... ال مييس وال بييل وال بالتيني، وحده كان 
بثوريته  وأبهر  بجسده  أبدع  العقول،  الكرة فسلب  أسطورة يف 

وهو يحتضن فيدال ومانديال وفلسطني..
هذا  تونس جعلت  يف  مضيئة  لحظة  عتوقة...  عقيد،  متيم، 
»قضيّة  صارت  تونس  يف  القدم  وكرة  بالكرة..  مهووس  الشعب 
حلّقت  كرة  لعاشق  القضاء  عدالة  ينتظر  وهو  العبيدي«  عمر 
روحه يف السامء.. كرة القدم أبدع ما خلق اإلنسان.. وأمتع ما 

رأت العني...
* شاهين السافي: )شاعر(
عادة لم تتغير في الوجدان

مارسُت  الطفولة، وقد  إىل سنوات  القدم  بكرة  َولَعي  يعوُد 
الدراسة  زمالء  أو  الحومة«  »أوالد  من  أترايب  مع  اللعبة  هذه 
منذورا  وصار  الولُع  هذا  تراجع  بعد  فيام  واملعهد.  املدرسة  يف 
للتهافت املستمّر، إال أّن أمرا واحدا ظّل متوّهجا ال يخفُت وهو 
متابعة مباريات كأس العامل، فتلك عادة ظلت كام هي مل تتغرّيْ 

رغم تغرّي مكانة كرة القدم يف الوجدان.
هي عادة دأبت عليها منذ مونديال 1994، وما زلت أحتفظ 
املشاركة  املنتخبات  العبي  صور  يضّم  الذي  »األلبوم«  بذلك 
فيه -وهو تقريبا مكتمل- وما زلت أتصفحه من حني إىل آخر 
ميال  وروجي  وبادجيو  روماريو  الذكريات عن  بعض  مستحرضا 
وسعيد العويران وغريهم... تغريت أسامء نجوم املونديال مرات 
ومرات من 1994 إىل 2022، ومل تعد تعلق بالذاكرة ألين مل أعد 
أواكب ما يدور يف عامل كرة القدم كام كنت يف السابق، ولكنني 
حتى  وقعها  عىل  سنوات  أربع  كّل  الشهر  ذلك  أعيش  زلُت  ما 
أنني ال أترّدد يف االعتذار عن مواكبة فعالية ثقافية ألّن موعدها 

يتزامن مع إحدى مقابالت املونديال.
تهافت ولعي بكرة القدم ولكن ظّل ولعي باملونديال. هي 
مفارقة دون شّك، ولكن ال بأس يف وجود بعض املفارقات اللذيذة 

يف حياتنا.
*حسن بن عثمان )كاتب وإعالمي(
لعبة يجتمع فيها الفكر والساعد

كأنها  بالساعد،  الفكر  فيها  يجتمع  لعبة  القدم  كرة  صارت 
البال، صارت لعبة شعبية وعاملية يف  اتحاد مل يكن يخطر عىل 
تدور  وصارت  الناس،  ولعموم  للنخبة  أفقا  صارت  الحني،  ذات 

حولها الكثري من الرهانات يف املال واألعامل والسياسة...
لست مدمنا عىل لعبة كرة القدم ومبارياتها، ولكني أحرص 
حرصا شديدا عىل متابعة أطوارها ونتائجها ومشاهدها الفاتنة، 
يف امللعب ويف املدارج ويف تعاليق املعلّقني وحامس الجامهري...

تعجبني الكرة والتدوير والدوائر والكرة األرضية التي نعيش 
فيها، أما كرة القدم فهي لعبة جديدة، تاريخيا يف الرصاعات ويف 
العالقات البرشية، يف املالعب ويف األذهان اإلنسانية ومنظامت 
حقوق اإلنسان، ويف ذكاء الشعوب والبلدان، وتعجبني الكرة يف 
بلدان العامل األّول وبلدان العامل الثالث، وتبهرين مواهبها وشبابها، 
الثالث،  العامل  وبلدان  الالتينية  أمريكا  ويف  إفريقيا  يف  خصوصا 
التي صارت تزّود مالعب دول العامل األّول بالالعبني واملواهب...

عىل  العامل،  كأس  من  الكروية  الدورة  هذه  أحيانا،  أتابع، 
مالعب دولة قطر... تلك اإلمارة النفطية التي صارت محّط أنظار 
ببرصي  وأتنّقل  الرياضة،  ويف  السياسة  أمرائها يف  بحكمة  العامل 
استقبال  يف  املُحكم  التنظيم  وبني  للعادة  الخارقة  املنشآت  بني 
الضيوف من كل العامل وسلوكهم وثقافاتهم وذهنياتهم وحقوق 
اإلنسان، وبني روح األصالة القدمية وهي تعانق الحداثة ومجتمع 
املذهلة  الكروية  اللعبة  يغادرين سؤال حول هذه  وال  »امليم«، 
التي صار يجتمع فيها األفق الكوين والشمولية، وتعبريات الثقافة 
والحضور والحضارة والتقاليد البدوية، التي لنا ما نستلهم منها، 
معلّقا  لست  أنني  ومبا  العجيبة...  الغريبة  الرهانات  وكل هذه 

رياضيا مختصا، فأنا أكتفي بهذا التعليق. 
* عمار الطيب العوني )قاص وشاعر(

شكل امبريالي مدعوم من القوى المهيمنة
طبيعة نظام الجامعات تفرض سلوكها ومناهج حياتها عىل 
األفراد فينقاد لها عن رضا ويتآلفون معها لذلك آستجبُت دون 
العامل  كأس  مباريات  ملشاهدة  يهبّون  وهم  الناس  لحركة  وعي 
رغم نفوري من مثل هذه املناسبات الّتي أراها يف شكل امربيايّل 
مدعوم من القوى املهيمنة عىل العامل بغرض مزيد تغييب الوعي 
كل  منه  تُْسلب  الّتي  حاجته  يف  التفكري  عن  وتلهيته  الجامعّي 
تتحقق  يلهث وراء أهداف  ليبقى  متنّوعة  أغطية  لحظة تحت 
ألهث  أنذا  متناوله... وها  بعيدا عن  التلفاز  فقط عىل شاشات 

مع الالّهثني.

عالقة المثقف بمونديال قطر 2022

انتهت البطولة ولم ينته احلديث يف تفاصيلها
انتهى مونديال قطر 2022، بانتهاء مواجهة الدور النهايئ بني األرجنتني وفرنسا وبقطع النظر عن النتيجة النهائية 
التي حسمها الحظ وحسن تنفيذ ركالت الرتجيح التي متيز فيها زمالء الالعب العبقري مييس الذي أنصفته الكرة بأن تُّوج 
بالكأس الذي كانت تنقص سجلّه أو لنقل رصيده من مختلف التتويجات التي حازها عىل امتداد مسرية زاخرة باملنجزات 
املهّمة التي تضعه يف صدارة أملع الالعبني العامليني فإن ما يهمنا هو ماذا يريد من الكرة؟كام اخرتنا تزامنا مع انتهاء هذا 
العرس الدويل الكبري أن نبحث يف عالقة »املثقف التونيس« بكأس العامل أي مبونديال قطر 2022. والبحث يف طبيعية 
العالقة يضعنا أمام ما نوّد بلوغه من خالل طرح سؤال كالسييك أبعاده مختلفة أي هل يهتم املثقف بالكرة؟ـ  وأي عالقة 
للمثقف مبثل هذه البطوالت العاملية التي تستأثر ببالغ اهتامم كل العامل عىل اختالفه ـ حتام السؤال فيه حتمية معرفية 

أما اإلجابة عنه فتبطن محاور مختلفة فيها املعلن والخفي.

 )الجزء الثاني(

* إعداد: جرير


