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كواليس برلمانية

السنوسي رئيسا مديرا عاما للشركة 
التونسية لسياحة الشباب

لسياحة  التونسية  للشركة  عاما  مديرا  رئيسا  السنوسي  الهادي  محمد  تعيني  مت 
الشباب وذلك خلفا لرضا دريرة بداية من يوم الثالثاء 03 ماي 2016 وذلك مبقتضى 
تكليف من وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء علما أّن الشركة ُمقبلة على برنامج 
تأهيلي هام لالرتقاء بأدائها ومردودها بهدف تنفيذ البرنامج التنشيطي واالجتماعي 

للوزارة .
و محمد الهادي السنوسي هو من مواليد 25 جويلية 1973 بتونس وينتمي إلى هيئة 
الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية برتبة مراقب عام ومعروف بحياده 

التام على املستوى السياسي.

الخصم من أجور النواب يثري االستياء
من  استيائهم  عن  البرملان،  نواب  من  عدد  عّبر 
القاضي  املجلس،  رئيس  الناصر،  محمد  قرار 
النائب  أن  واعتبروا  األجور،  من  باخلصم 
كان  أي  وصاية  حتت  ليس  وهو  موظفا  ليس 
أكدوا  كما  انتخبوه.   الذين  املواطنني  باستثناء 
أن ما يتم ترويجه حول الغيابات املكثفة للنواب 
في  وأعربوا  النواب«.  على  »حتامل  إلى  حتّول 
 26 الفصل  تنقيح  ملقترح  رفضهم  عن  األثناء 
الداخلى اخلاص بالغيابات بل  فقط من النظام 
انهم يفضلون مناقشة تنقيحات القانون بكامله 

نظرا الى ورود الكثير من التعديالت فى شأنه.
ملجلس  الداخلى  النظام  من   26 الفصل  وينص 
نواب الشعب الذى متت صياغته خالل أشغال 
يجوز  ال  أنه  على  التأسيسى  الوطنى  املجلس 

للنائب التغيب عن أشغال املجلس دون اعالم.
عمل  أيام  ثالثة  عذر  دون  الغياب  جتاوز  واذا 
كاملة فى نفس الشهر فى جلسات عامة متعلقة 

أعمال  فى  متتالية  غيابات  ست  أو  بالتصويت 
يقرر  أن  املكتب  فعلى  نفسه  الشهر  فى  اللجان 
الغياب  ومدة  يتناسب  مبا  املنحة  من  االقتطاع 
املوقع  على  املقتطعة  االيام  قائمة  وتنشر 

االلكترونى للمجلس.
املوقع  على  ينشر  أن  املجلس  مكتب  وعلى 
أولية للحضور فى  االلكترونى للمجلس قائمة 
ثالثة  أقصاه  أجل  فى  واللجان  العامة  اجللسة 

أيام عمل بعد نهاية اجللسة.
وحتدد القائمة اذا كان الغياب بعذر أم ال، ولكل 
نائب احلق فى االعتراض فى حدود أسبوع من 
مسالة  أن  يذكر   . االولية  القائمة  نشر  تاريخ 
غيابات النواب وتعطل مشاريع القوانني أثارت 
الشعب  نواب  مجلس  داخل  اجلدل  من  الكثير 
حيث أصدرت جمعية بوصلة تقريرا عن حضور 
فى  مشاركتهم  ومدى  املجلس  أعضاء  وغياب 

أشغال اللجان واجللسات العامة.

عدد جديد من مجلة
 الربملان التونسي

من املنتظر أن يصدر مجلس نواب الشعب 
العدد الثاني من مجلّة »البرملان التونسي« 
تعيني  بعد  وذلك  القادمة  القليلة  األيام  في 
حترير  رئيس  خّطة  في  احلرباوي  منجي 
في  تعيينه  مت  الذي  شوكات  خلالد  خلفا 

خطة ناطق رسمي باسم احلكومة.
من  األول  العدد  أصدر  قد  البرملان  وكان 
نوفمبر  شهر  في  التونسي  البرملان  مجلة 
وأعضاء  تركيبة  املجلّة  وضّمت   2015
األحداث واملستجّدات  النواب وأهم  مجلس 
رؤساء  عن  نبذة  جانب  إلى  التونسية 
ومّت   1956 سنة  تأسيسه  منذ  البرملان 
عن  مسؤوال  مديرا  الناصر  محمد  تكليف 

املجلّة.

الهيئة  اشراف  حتت  الرقابية  الهياكل  مختلف  حاليا  تعكف 
قانوني  نص  صياغة  على  واالدارية  املالية  للرقابة  العليا 
يحدد سبل وضوابط نشر مختلف التقارير الرقابية وطبيعة 
املعطيات والوثائق الصادرة عنها واملمكن وضعها على ذمة 

العموم.
منذ  املالية  وزارة  الى  نفاذ  مبطلب  خبر«  »اخر  تقدمت  وقد 
مدة قصد احلصول على احد التقارير الرقابية التي اجنزت 
من قبل هيئة الرقابة العامة للمالية اال انها جوبهت بالرفض 
بتعلة »ان التقارير الرقابية طالتها االستثناءات في املرسوم 
عدد 41 لسنة 2011 املتعلق بالنفاذ كما ان القانون االساسي 
هذه  على  االطالع  يتيح  الذي  للعلومة  بالنفاذ  املتعلق 
نشره  تاريخ  من  سنة  اجل  في  التنفيذ  حيز  يدخل  التقارير 

بالرائد الرسمي«.

متى يتم نشر التقارير 
الرقابية ؟

لم تتحصل مؤسسة االرشيف الوطني على الوثائق اخلاصة 
 1956 لفترة ما قبل  من وزارات الصحة والتعليم والتربية 
مد  في  بطيئة  الوزارات  هذه  اللحظة  حلدود  مازالت  حيث 
فيه  جتاهلت  وقت  في  الالزمة  الوثائق  بكافة  املؤسسة 
مد  اخلارجية  وزارة  مصالح  غرار  على  اخرى  وزارات 
ابرمتها  التي  واملعاهدات  باالتفاقيات  الوطني  االرشيف 
1956 الى  تونس مع عدد من الدول للفترة املمتدة من سنة 

سنة 2010.
وحسب ما بلغنا من معطيات من مصادر من داخل االرشيف 
بكافة  مدها  في  تلكئا  تبدي  مازالت  الوزارات  فان  الوطني 
املعطيات التي يجب ان تتوفر للباحثني واملؤرخني باعتبارها 

اساسية في العمل البحثي.

االتفاقيات واملعاهدات 
بعد 1956 غري موجودة 

يف االرشيف الوطني

وزير الخارجية الصيني يف تونس 
يوم 13 ماي القادم

اكدت مصادر ديبلوماسية خاصة آلخر خبر ان وزير اخلارجية الصيني سيحل 
في زيارة خاصة الى تونس ملقابلة عدد من املسؤولني في احلكومة التونسية 

التي مازالت لم تتخذ قراراتها بشأن تعزيز العالقات بني البلدين.
قيام  تعترض  التي  املشاكل  من  عدد  في  اللقاءات  هذه  خالل  النظر  سيتم  كما 

الشركات الصينية مبشاريع في تونس.
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كواليس نقابية

االدارة .. ارهاب بال سالح
االفتتاحية

اعداد عيفة نصر 

لجنة الصفقات املشبوهة
عن  عبو  سامية  الشعب  نواب  مبجلس  النائبة  عّبرت 
والطاقة  الصناعة  جلنة  في  يحصل  مما  استنكارها 
والثروات الطبيعية والبنية األساسية وذلك بعد املصادقة 
على  مشروعي قانونني متعلقني بتمديد اتفاقيتي استغالل 

حقلي البترول باقل والفرانيق في والية قبلي.
على  بالتصويت  »خاصة  اللجنة  هذه  أن  عبو  واعتبرت 
الصفقات املشبوهة« وذلك أيضا بعد املصادقة على رخص 

بعصابات  العالقة  ذات  القوانني  وعلى  املخالفة  البناءات 
استغالل الرخام، مشددة في ذات السياق على أن نقاشات 
باعتبار  التصويت  لعملية  مخالفا  جاء  اللجنة  أعضاء 
اتفاقيتي استغالل حقلي  لتمديد  أعربوا عن رفضهم   أنهم 
مت  املقابل  في  قبلي،  والية  في  والفرانيق  باقل  البترول 

التصويت بالقبول على املشروع.

نقابي يؤسس حزبا وآخر يتخّلى عن العمل السياسي
أعلن األمني العام املساعد السابق لالحتاد محمد الطاهر الشايب أنه أّسس حزبا سياسيا )حزب تونس( في حني ينتظر أن 
يتخلّى علي بن رمضان أمني عام حزب العمل التونسي )عضو املركزية النقابية سابقا( عن العمل السياسي بعد أن يحل 

حزبه ورمبا ينصهر في حزب التكتل.

مفاوضات تهم 520 ألف متقاعد
من املنتظر أن تنطلق مشاورات بني احلكومة وباقي األطراف االجتماعية )احتاد الشغل ومنظمة األعراف( حول الزيادة 
الوطني للضمان االجتماعي  ألف متقاعد منضوين حتت لواء الصندوق   520 في األجر األدنى املضمون والتي ستشمل 

)C.N.S.S( مع العلم أن املفعول الرجعي لهذه الزيادات ينطلق من ماي 2016.

رؤساء لجان املؤسسات الفرنسية يف تونس
أفاد الكاتب العام جلامعة الصناعات الغذائية والسياحة واملعاش احلبيب رجب أن رؤساء جلان املؤسسات الفرنسية 
)chefs de comité d'entreprises FR( وعددهم مائة )100( سيزورون تونس يوم 22 جوان القادم إلي جانب ممثلني 
عن النقابات الفرنسية C.F.D.T وFGT وF.O لدعم السياحة التونسية. الدعوة متت بطلب من نقابات االحتاد وبحرص 

من الهياكل الفرنسية املذكورة.

هيئة إدارية لجامعة الكهرباء والغاز
نظرت أمس االثنني هيئة إدارية جلامعة الكهرباء والغاز في وضع املؤسسة الذي ترّدى بسبب الديون املتزايدة لدى عدد 

هام من احلرفاء إلى جانب بعض املظاهر األخرى التي أثرت على سير املؤسسة بسبب الشبهات التي تثار هنا وهناك...

جلستان يف األسبوع
أكد عضو املركزية النقابية كمال سعد املسؤول عن الشركات والدواوين أن املفاوضات مع احلكومة بخصوص مراجعة 
املتبادل وبحساب جلستني في األسبوع. وأشار  العمومية تتواصل في جو يسوده االحترام  العام للمؤسسات  القانون 
هذه  تنتهي  أن  يستبعد  وال  مراجعتها  على  االتفاق  مت  التي  البنود  بخصوص  أشواطا  تقدمت  املفاوضات  أن  إلى  سعد 

املفاوضات قبل شهر رمضان املعّظم...

كاتب عام يتخّلى
أعلن الكاتب العام احلالي للنقابة العامة للمياه رضا الفورتي أنه لن يقدم ترشحه في املؤمتر القادم للنقابة الذي سينعقد 
يوم 21 ماي اجلاري بأحد النزل باحلمامات اجلنوبية، ويذكر أن الفورتي قضى أكثر من 15 سنة على رأس هذه النقابة 

وقد أحيل مؤخرا على التقاعد...

لهذه األسباب يومان للهيئة اإلدارية الوطنية
أفاد عدد من أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية التي التأمت على مدى يومي 4 و5 ماي اجلاري أن كل األعضاء تداولوا على 
أخذ الكلمة ألن املواضيع املطروحة هامة قد تتطلّب مواقف واضحة مما جعل االشغال متتد على مدى يومني مع العلم أن 

من نقاط جدول األعمال التمديد في سن التقاعد في القطاع العام وفي الوظيفة العمومية...

ال T.V.A أحد الحلول
أكد خالد السديري اخلبير في التغطية االجتماعية باحتاد الشغل أن اعتماد ال T.V.A ميثل أحد احللول الناجعة للحد من 
األزمة املالية اخلانقة التي متر بها صناديق الضمان االجتماعي وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد واحليطة االجتماعية 

مضيفا أن هذا احلل ميثل ٪3 من مقدار نسبة الترفيع في املساهمة أي أكثر من ثالثة االف مليارا.

مغادرة تلقائية مكّثفة!!
غادر عدد هام من عمال السياحة مواطن عملهم ومتّتعوا بالتقاعد وبنسبة من التعويض عن سنوات العمل بعد أن أصبح 
القطاع مير بأزمة خانقة جراء الضربات اإلرهابية الغادرة. كاتب عام جامعة النزل واملعاش احلبيب رجب وصف هذه 

املغادرة »باملكّثفة« وباملضّرة في نفس الوقت بالوضع املادي للعمال املسرحني رغم أنها تلقاذية وإرادّية...

نقابيون عرب أختاروا تونس
عّبر األمني العام الحتاد عمال سلطنة ُعمان عن رغبته في أن يوافق احتاد الشغل عن تدريب عدد من النقابيني العمانيني في 
تونس خاصة وللمنظمة الشغيلة التونسية تقاليد وخبرة في الغرض وكانت استقبلت في السابق نقابيني عرب وغربيني 

لنفس الهدف...

 
ال شكّ وال اختالف في أّن االدارة  هي قوام 
شعبها  مصالح  تحفظ  متماسكة  دولة  كل 
طريقه  عن  وتزيل  الخدمات  منه  وتُقرّب 
العقبات كي يتقدّم ويساهم في تقدّم بلده 
ترى  يا  الحال  كيف سيكون  ولكن  وازدهاره. 
على  مسّلط  سيف  الى  االدارة  تحوّلت  اذا 
رقاب المواطنين، تسلبهم حقوقهم وتُراكم 
تحت  تضيع  مصالحهم  وتجعل  مشاكلهم 

وطأة البيروقراطية المقيتة.
 

تواصل  في  االدارة  ساهمت  تونس،  في   
انهار  عندما  دواليبها  واستمرارية  الدولة 
نظام الحكم عقب 14 جانفي وأصبحت البالد 
بال قيادة شرعية. وقد تواصل صرف الجرايات 
على  التونسية  االدارة  وحافظت  بانتظام 

وتيرة عملها حتى في أحلك الظروف.

كل ذلك معلوم لدى الجميع وهو بمثابة نقطة 
يلف  الذي  الحالك  السواد  هذا  في  مضيئة 
البالد من شتى االتجاهات، غير أّن »شجرة« 
استمرارية الدولة تُخفي »غابة« من الفساد 
الرقابة  تقارير  انفّكت  ما  االداري  والتخّلف 
التقارير الصادرة عن  الى  الرسمية باالضافة 
منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية 
استقرار  على  خطورتها  من  وتحّذر  تكشفها 

المجتمع وتماسك االقتصاد.
 

عن  المفرط  والتغيّب  االداري  فالروتين 
العالقة  الملفات  معالجة  في  والبطء  العمل 
في  والمحسوبية  والرشوة  الفساد  وتفشّي 
صفوف كبار المسؤولين دون أن ننسى طيفا 
سلبية  مظاهر  كّلها  الموظفين،  من  واسعا 
مدى  على  التونسية  االدارة  أداء  صبغت 
العقود الثالثة المنقضية حتّى لكأنّها باتت 
من السمات األساسية لها. وقد تطوّر األمر 
بشكل ملفت بعد الثورة لتتحوّل االدارة الى 
و  والمواطن  الدولة  كاهل  على  ثقيل  عبء 
وادٍ سحيق يفصل بين االثنين ويعمّق أزمة 

الثقة بينهما.
 

يمرّ  البالد  جسد  من  تعّطب  ما  اصالح  اّن 
االدارة  اصالح  عبر  –وبالضرورة-  حتما 
التونسية. ولن يتسنّى ذلك ااّل متى توّفرت 
االرادة السياسية لكسر طوطم البيروقراطية 
وارساء ادارة عصرية تضع مصلحة المواطن 
فوق كل اعتبار. عدا ذلك فاّن كل المحاوالت 
نوعا  تمارس  االدارة  لتظل  بالفشل  ستبوء 
سليب  المواطن  على  المعنوي  االرهاب  من 

االرادة.
 

آخر خبر 
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بن  هيئة  الى  يأت  لم  شيبوب  أن  شك  ال 
يقتنع  أن  ميكن  أحد  وال  فراغ،  من  سدرين 
بالعدالة  فعال  يؤمن  اصبح  الّرجل  أن 
عنجهية  كل  عن  تخلّى  قد  وأنه  االنتقالية، 
الشعارات  السلطة واملال والنفوذ، وعن كل 
برائته وعن نظافة  أنصاره عن  التي رفعها 
يده وعن اخالصه للوطن، وجاء بساقيه الى 
الهيئة ليقول أنه أخطأ في حق البعض وأنه 
لتعويض  مستعد  وأنه  للتحكيم،  مستعّد 
العهد  في  سطوته  وراء  من  تضّرر  من  كل 

السابق.

الهروب من االبتزاز

هناك  وأن  الصحيح،  هو  العكس  أن  يبدو 
بأوضاع  يعرف  كان  من  الهيئة  داخل  من 
سليم شيبوب جيدا، ويعرف أطوار االبتزاز 
في  متنّفذة  أوساط  من  له  يتعّرض  الذي 
القصر الرئاسي وفي مونبليزير وفي قيادة 
النداء ايضا، والذين يسعى كل منهم اليهام 
كل  حّل  على  الوحيد  القادر  بأنه  شيبوب 
وارجاعه  صفحته،  تبييض  وعلى  مشاكله، 
الى الواجهة، وجميعهم يطلب مقابال ماديا، 
أن  ُيقال  التي  املاليني  مئات  في  ويطمع 
وال  طائل  دون  دفعها  من  سئم  قد  شيبوب 

جدوى.

يروج  ما  )وفق  شيبوب   ينس  لم  كما 
ضحية  وقع  أنه  أقاويل(  من  الساحة  في 
الثاني  الرجل  أعطى  حني  “دولية”  ُخدعة 
حينما  مرزوق  محسن  السلطة،  في  ساعتها 
وعدا  اجلمهورية،   لرئيس  مستشارا  كان 
الى  يتعّرض  لن  شيبوب  بأن  لالماراتيني 
معززا  تونس  على  سينزل  وأنه  السجن 
لكن  واهله،  بيته  الى  آمنا  ويعود  مكّرما، 
نزوله  منذ  اعتقال  بأمر  يفاجئ  الرجل 
قضائي  وقطب  عديدة،  وبقضايا  باملطار، 
وسجون وأحكام، لم يستطع التخلّص منها 
اال بعد ان قضى أربعة عشر شهرا في االيقاف 

ودفع مئات املاليني اتعابا ووساطات.
جعلته  التي  “الغادرة”  العملية  انها  ويبدو 
السلطة،  دوائر  في  من  جميع  عن  يبتعد 
طلباتهم  من  ويسأم  حلولهم،  من  ويياس 
الطريق  يسلك  أن  فقرر  تنتهي،  ال  التي 
من  الكثير  فيها  يخسر  قد  والتي  االسلم، 
الكثير  فيها  سيربح  بالتأكيد  لكنه  صورته، 

ايضا من وقته وأمواله.

الك�سب االعالمي

سدرين،  بن  مع  وّقعها  التي  فاملصاحلة 
قضائية  وأحكام  عدلي  تتّبع  كل  عنه  رفعت 
الحقا  عنه  وسترفع  التوقيع،  يوم  منذ 
حتجير السفر واحلجر املالي على حساباته 
القادمة،  اشهر  الثالثة  خالل  في  البنكية 
املصاحلة  خطوات  كل  ستجعل  أنها  وكما 
األفراد  من  املتضررين  مع  يعقدها  التي 
واملصالح العمومية، تدور في كنف السرّية، 
املبادر  هو  باعتباره  لصاحله،  تتم  وأغلبها 
مببدأ  والقابل  االختيارية،  املصاحلة  الى 

التعويض ومبدا االعتذار.

وراء  من  كسبت  فقد  الهيئة  صعيد  على  أما 
انها  بل  الكثير،  شيبوب  سليم  “صفقة” 
لعدد  قوية  لكمة  بها  تسدد  أن  استطاعت 
سدرين  لنب  واملناهضني  املشككني  من  كبير 

وهيئتها الغامضة.
يستطيع  لن  السياسي،  املستوى  *فعلى 
أن  سياسي  زعيم  أي  شيبوب  صفقة  بعد 
استعداد  وعن  الهيئة  فشل  عن  يتحدث 
احلكومة  او  البرملان  او  الرئاسي  القصر 
في  تعويض  عن  والنهضة،  النداء  وحتى 
احد  القيام بدور املصاحلة، بل لن يستطيع 
بعد االن أن يطرح مشاريع مصاحلة خارج 
االنتقالية،  العدالة  ومسار  الهيئة  نطاق 
له  وجلبت  سدرين،  بن  عليه  أصّرت  الذي 
واخلارج،  الداخل  في  الدعم  عناصر  كل 
الثقيل،  احلجم  من  بعملية  اليوم  وحّصنته 

هي صفقة سليم شيبوب.

*أما على الصعيد االعالمي فقد حققت هيئة 
من  هائال  معنويا  دفعا  والكرامة  احلقيقة 
خالل الصور وشريط الفيديو الذي عرضته 
وهو  شيبوب  للسيد  التونسية  التلفزات  كل 
استطاع  حيث  الهيئة،  مع  اتفاقا  ميضي 
أغلب  حلظات  في  ميحو  ان  الشريط  ذلك 
والتي  الهيئة،  بعمل  علقت  التي  الشوائب 
تعلقت خصوصا برئيستها وما قيل عن عدم 
الغراض  الهيئة  استعمالها  وعن  حيادها 

أخرى.

اتفاقية  المضاء  كان  العمل،  صعيد  *على 
شيبوب/بن سدرين، الوقع الكبير على عدد 
من رجال االعمال املترددين، والذين ُيقال أن 
وصلت  قد  منهم  فردا  بأربعني  أولية  قائمة 
بعد  مباشرة  والكرامة  احلقيقة  هيئة  الى 
وتبدي  الهيئة،  أمام  املثول  تطلب  التوقيع، 
معها.  مصاحلة  اتفاقات  الجناز  استعدادها 
رسالة  حول  راجت  التي  لالخبار  كان  وقد 
تقدم بها محامي عماد الطرابلسي، ابن أخت 
السابق،  الرئيس  حرم  الطرابلسي  ليلى 
اتفاق  اجراء  في  رغبته  عن  فيها  عّبر  والتي 
مع السيدة بن سدرين، االثر الدعائي الكبير 
ليلة  بني  حتّولت  قد  باعتبارها  للهيئة، 
الوحيدة  املصاحلة  خيمة  الى  وضحاها 
القادرة على حسم امللفات املتراكمة منذ ست 
املتعاقبة  احلكومات  عجزت  والتي  سنوات، 
على  أيضا،  والقضاء  املتتالية  واللجان 
التقّدم في ايجاد حلول لها، ولو مجرد خطوة 

بسيطة.

خطوة مدرو�سة

التي  اخلطوة  أن  جيدا  سدرين  بن  وتعرف 
تقطع  سوف  شيبوب  سليم  جتاه  بها  قامت 
التي  الطريق على كثير من قيادات االحزاب 
“الكوموسيونات”  في  متخصصة  أصبحت 
وعن قادة النهضة الطامعني في التعويضات، 
بني  التحالف  على  الطريق  ستقطع  كما 
كان  والذي  والباجي،  الغنوشي  الشيخني 
أن يعلن عن نفسه  أدنى من  او  قاب قوسني 
الوطنية، والذي  كتحالف شعاره املصاحلة 
نشأته  أسباب  من  كبيرا  عددا  ان  يبدو 
ولو  طابور  انتظام  مبجرد  آليا  ستزول 
ممن  الهيئة،  أمام  االعمال  رجال  من  صغير 
املزايدة  صنوف  كل  من  التخلّص  يرومون 
مشاكلهم  ويحلّون  والضغط،  واالبتزاز 
ملزيد  يعّرضهم  وال  مصاحلهم  يحفظ  مبا 
ومستقبل  وأموالهم  مبصائرهم  املتاجرة 

أبنائهم وعائالتهم.

أن  هو  اليوم،  اثنان  فيه  يختلف  ال  والذي 
سليم  السيد  أمضاها  التي  املصاحلة  عملية 
لم  والكرامة،  احلقيقة  هيئة  مع  شيبوب 
فتح  هي  ما  بقدر  عادية،  عملية  مجرد  تكن 
املصاحلات  مجال  في  سواء  عديدة،  ألبواب 
احلسابات  مجال  في  أو  التحكيم،  وآليات 
ومونبليزير،  وباردو  لقرطاج  السياسية 
والتي ستختلط فيها أوراق كثيرة، وسُتعاد 
على  قائمة  كانت  كبيرة،  حسابات  فيها 
أساس أن بن سدرين ستفشل في املصاحلة، 
وسيتواّلها من هم أكثر خبرة منها، وبطرق 

غير آلية التحكيم والعدالة االنتقالية.

وطن

تون�س-  اآخر خرب- حتليل- اإعداد حممد بوعود

بعد فتح شيبوب لـ»باب التوبة«

»ضربة معّلمية« تسدّدها 
بن سدرين لمشاريع المصالحة

لم يكن الظهور المفاجئ لسليم شيبوب، رجل االعمال المعروف وصهر الرئيس األسبق زين العابدين بن علي، أمام كاميرات التلفزة وهو يمضي اتفاقا للمصالحة والتحكيم، 
مع سهام بن سدرين، ليمرّ مرور الكرام، خاصة لمكانة الرّجل في الحياة الرياضية واالقتصادية خاصة، وما أثير حول ثروته ومصادر تكوينها سابقا، وما أثير أيضا حول 
الفترة التي قضّاها مؤخّرا في السجن، وما يُشاع أيضا عن عالقاته بالقصر وبأطراف خارجية، وما تعرّض له من بعض الممارسات، التي يبدو أنه اختار حسمها بالخطوة 

التصالحية مع هيئة بن سدرين.

سليم  “صــفــقــة”  وراء  مــن  الهيئة  كسبت 
تسدد  أن  استطاعت  انها  بل  الكثري،  شيبوب 
املشككني  مــن  كبري  لــعــدد  قــويــة  لكمة  بها 
الغامضة وهيئتها  سدرين  لنب  واملناهضني 
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العبيدي  تبرئة  دعاية  صانعو  حاول  ولئن 
على  لتسويقه  سراحه  اطالق  قرار  استغالل 
أنه قرينة براءة مطلقة له، فان طبيعة اخلطاب 
الذي قدمه العبيدي ومجموعة دفاعه واجتاه 
قد  بتسريحه  احتفت  التي  االعالمّية  احلملة 
بالقضّية  املتعلقة  االستنتاجات  أفق  وّسع 
ُتعتبر  التي  السياسّية  وعّرى بعض جوانبها 
الشكوك  مناخ  من  وكثف  القضّية  جوهر  هي 
وراءه  ومن  العبيدي  موقف  حول  حتوم  التي 

في القضية.

 التهافت ال�سيا�سي الفا�سح 

دفاعه  ولسان  العبيدي  الكرمي  عبد  اختار 
بالشبهات  املتعلقة  اجلوانب  كل  يفسروا  ان 
تستهدف  التي  املؤامرة  مبنطق  له  املنسوبة 
“قيادي أمني نظيف” حاول التصدي ملنظومة 
تونس  مطار  في  فاسدة  وديوانّية  أمنية 
في  به  الزج  عبر  منه  االنتقام  فتم  قرطاج 
قضّية اغتيال سياسي. وملزيد توضيح هوّية 
العبيدي  يتهمها  التي  الفاسدة”  “املنظومة 
التاسعة”  “قناة  في  الرجل خالل ظهوره  قدم 
نهاية االسبوع اشارات تقدم السبب الرئيسي 
بكشفه  أساسا  يرتبط  بأنه  الستهدافه 
لعصابات تهريب عملة وحتديدا_وهذا األهم 
الذي تهافت العبيدي على تأكيده_ في اجتاه 
االمارات العربّية املتحدة وليس في اجتاه أي 
اليوم ممنوع من  أنه  أكد حرفيا  آخر، وقد  بلد 
دخول دبي _ رغم أنه كان موقوفا وُمحجرا 
من السفر ولم يتقدم بأي مطلب تأشيرة للسفر 

الى دولة االمارات املتحدة_. 
عدة  لتساؤالت  العنان  أطلق  العبيدي  كالم 
تشوب  التي  الكثيفة  التناقضات  في  تبحث 
التي  السياسّية  االشارات  وطبيعة  روايته 
على  ببساطة  تصنيفها  ميكن  والتي  حتملها 
القوى  بعض  خطاب  في  واضح  انخراط  أنها 
االسالمّية الذي عادة ما ُيلمح الى تورط محور 
القوى  وبعض  املتحدة  العربّية  االمارات 
احملسوبة عليه في ملف االغتياالت السياسّية 

“التآمر على الثورة”، وهو اخلطاب الدارج  و 
اطياف احلركة االسالمّية والتفريعات  ألغلب 
محيطة  كانت  التي  املجموعة  من  املتناسلة 
ومن  املرزوقي،  املنصف  السابق  بالرئيس 
احملور  الّيا  يخدم  خطاب  هذا  أن  املعلوم 
القطري التركي املُتهم بدوره بدعم التنظيمات 
االسالمية املتشددة ومن بينها تنظيم “أنصار 
بتنفيذ  التحقيقات  تتهمه  الذي  الشريعة” 

جرميتي اغتيال البراهمي وبلعيد.
األمني  القيادي  العبيدي  الكرمي  عبد  خطاب 
لم  ُمستقل  تقني  أمن  كرجل  نفسه  ُيقدم  الذي 
يختلف عن خطاب قائد فريق دفاعه السياسي 
سمير بن ُعمر وال عن خطاب أي سياسي اخر 
له ارتهانات وحسابات تتجاوز هاجس الدفاع 
رتبته  حدود  وتتجاوز  كمتهم،  النفس  عن 
اتهامه جلزء  ما برز في  املُجردة وهذا  االمنّية 
من املنظومة األمنّية القدمية بالفساد ووصمها 
سياسيا وُمجاملته للقيادات التي مت تعيينها 
مؤّخرا، وهذا ما يغذي لدى جزء من املراقبني 
الذي  املعاكس  االجتاه  في  تدفع  استنتاجات 
فيه،  تسير  أن  البراهمي  اغتيال  لقضية  ُيراد 
وقد بلغت حدة االنفالت السياسي في خطاب 
العبيدي حد استهزائه من تلويح هيئة الدفاع 
القضّية ومناكفة  البراهمي بتدويل  في قضية 
بعض الشهود والتعليق على سير القضّية في 

جانبها السياسي العام .

 

ق
ّ
الدفاع امُلغر

خطاب عبد الكرمي العبيدي الذي كان ُمفخخا 
جناحه  حساب  على  جاء  السياسّية  باملواقف 
تفصيلية  نقاط  عن  باالجابة  االقناع  في 
غامضة في ملفه كقضّية السيارة التي اعترف 
عن  املسؤول  “صديقه”  من  استأجرها  أنه 
كانت  والتي  النهضة  حركة  في  التشريفات 
محل تفتيش، ورغم ذلك احتفظ بها وتردد في 
اعادتها لصاحبها دون تقدمي ُمبرر مقنع لذلك، 
في  الواردة  احملورّية  املسائل  من  ذلك  وغير 
التحقيق واملتعلقة بطبيعة مهامه داخل مطار 
حماية  فرقة  رأس  على  وعمله  قرطاج  تونس 
ورئيسها  النهضة  بحركة  وعالقته  الطائرات 

راشد الغنوشي.
صورة  في  أيضا  برز  العبيدي  الكرمي  عبد 
بتجنده  ُعرف  دفاع  بفريق  احمُلاط  األمني 
والعناصر  اجلهاديني  السلفيني  عن  للدفاع 
العبيدي  برز  كما  االرهاب،  قضايا  في  املتهمة 
الة  قبل  من  بتسريحه  احمُلتفى  صورة  في 
اعالمّية قريبة في عمومها من األوساط الدينّية 
عن  فصلها  ميكن  ال  ُمعطيات  وهي  املُتشددة، 
جتريدها  ميكن  ال  كما  للقضّية.  العام  السياق 
من املناخ السياسي الذي يحتكم خالل الفترة 
األخيرة الى تسويات كبرى في عالقة بتصفية 
ارث املاضي وحسم جميع امللفات الكبرى مبا 

في ذلك ملف االغتيال السياسي.

وطن

تون�س-  اآخر خرب- حتليل- اإعداد توفيق عّيا�شي

عندما تُعري السياسة ما تُخفيه وثائق التحقيق

اختار القيادي عبد الكريم العبيدي الذي كان موقوفا على ذمة قضيّة اغتيال محمد البراهمي أن يخوض حملة اعالميّة صُحبة فريق دفاعه لدفع الشبهات التي التصقت 
به بعد سنة من االيقاف ومن التأويالت التي اعتبرت أن العبيدي هو مفتاح دائرة التورط األمني والسياسي في جريمتي االغتيال السياسي واحدى حلقات ما عُرف بمنظومة 

األمن الموازي التي سادت خالل السنوات األولى بعد 14 جانفي 2011.

اطالق سراح عبد الكريم العبيدي ..
األسئلة التي تقتل األجوبة

الكريم  عبد  خطاب 
الــعــبــيــدي الــقــيــادي 
يُقدم  ــذي  ال األمني 
أمــن  كــرجــل  نفسه 
لم  مُستقل  تقني 
خطاب  عــن  يختلف 
قــائــد فــريــق دفــاعــه 
بن  سمري  السياسي 
خطاب  عن  وال  عُمر 
له  ــر  اخ سياسي  أي 
وحسابات  ارتهانات 
تتجاوز هاجس الدفاع 
كمتهم،  النفس  عن 
وتتجاوز حدود رتبته 
ــة امُلــجــردة ــيّ ــن االم

دي
عبي

م ال
كري

د ال
عب
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المستجدات  آخر  من  حديثنا  نبدأ 
في ملف فسفاط قفصة، هذا الملف 
القديم الجديد، واألزمة التي تراوح 
هناك  األوضاع  حقيقة  ما  مكانها، 
وما حقيقة التالعب في هذا الملف؟

في  ورد  ما  إلى  اإلشارة  أود  البداية  في 
احلوار  قناة  في  الثامن  اليوم  برنامج 
أنه  صاحبه  يّدعي  حتقيق  من  التونسي 
التحقيق  هذا  األوضاع،  حقيقة  فيه  قّدم 
وتعاليق  أراء  ضم  الذي  البائس 
أن  ويؤكد  الذكر،  أهل  فيه  بائسة،غاب 
الضغط  حتت  وقعت  القنوات  هذه  مثل 
وتصفية احلسابات الشخصية والذاتية، 
البرنامج   كرونيكور  الذكر  سبيل  وعلى 
حّصة  أي  في  املجال  يترك  لم  بوغالب 
بالقولة  والتلفظ  النواب  عن  للتهجم 
رواتب«،  في  يأخذو   ملاذا   « الشهيرة 
من  راتب  من  أكثر  يتلقى  أنه  واحلال 
كما  خاصة،  وأخرى  عمومية  مؤسسات 
بالتلكؤ  واتهمهم  اجلهة  نواب  إلى  أشار 
في خدمة أبناء اجلهة ، وهنا أود التأكيد 
واليتي  الى  مستمر  بشكل  أتنقل  أنني 
وأتابع مشاغلها، وبالتالي ال ميكن ألحد 
باألساس  فأنا  اجتهادي  في  يشكك  أن 
الطرح«  أنه »باع  نقابي وثوري واحلال 
حدوده  يلتزم  أن  أحد  كل  على  وبالتالي 

وأن ال يستغل القناة لتمرير أحقاده .

وفيما يخص أزمة فسفاط قفصة، فاألزمة 
احلقيقية متأتية من عدم التفاعل إيجابيا 
مع طلبات أهل اجلهة وأوضاعها، وحتى 
احللول التي مت تقدميها فقد شابها الكثير 
من التساؤالت والفساد ، وأخرها ما قامت 
به احلكومة من تفعيل محاضر اجللسات 
والّة  قبل  من  طبعت  محاضر  وهي 

ملحوظة  وتضمنت  جهويني  ومسؤولني 
تتمتع  فيها  وردت  التي  األسماء  أن 
بأولوية التشغيل ولم يقع االنتداب على 
أساس شفاف ومقاييس واضحة تنصف 
ضمت  محاضر  أنها  كما  املترشحني، 
اجلندوبي  وكمال  اإلخالالت  من  العديد 
على علم مبلف الفساد هذا وهي مواصلة 
سبيل  فعلى  الفساد،  من  الثاني  للشوط 
الذكر ضمت هذه احملاضر انتداب خمسة 
وخمسة  واحدة  دفعة  عائلة  من  إخوة 
ملغومة  املعاجلات  كانت  لقد  أزواج، 
فضال  هذا   . تواصلت  ذلك  على  وبناء 
التي  التزام احلكومة بقراراتها  على عدم 

أصدرتها في ماي الفارط.

حّل  في  رغبة  هناك  هل  برأيك 
لفض  سياسية  وإرادة  اإلشكال 

األزمة؟ 

لقد أعلمني كمال اجلندوبي وزير العالقة 
املدني  واملجتمع  الدستورية  الهيئات  مع 
وحقوق االنسان أن احلكومة عاجزة عن 
ألسباب  وذلك  قفصة،  فسفاط  أزمة  حّل 
وتهديادات  بضغوطات  تتعلق  مختلفة 
احملتجني وهذا ليس مبررا ويجب تطبيق 
القانون على اجلميع، ألن كمال اجلندوبي 
على علم بكّم الفساد الذي شاب هذا امللف 
وأسماء  الوهمية  واألسماء  والتدليسات 
مختلفة  نشاطات  تتعاطى  ألشخاص 
املنجمي،  احلوض  معتمدية  خارج 
في  الفساد  من  الكثير  هناك  وعموما 
حتت  العمومي  املال  بسرقة  تتعلق  ملف 
متواصلة  واملسألة  مختلفة  عناوين 
األمر  وإحالة  بالتحقيق  أطالب  وبالتالي 

على القضاء .
اإلرادة  ومسلوبة  ضعيفة  احلكومة  هذه 

يحكم  ال  احلكومة  رئيس  أن  وأعتقد 
املسؤولية  وأحملهم  كبير  تردد  وهناك 

في حال إفالس الشركة.

وماهي الحلول الممكنة برأيك ؟

بينها  للحكومة من  لقد قدمت مقترحاتي 
حاجات  بحسب  االنتدابات  عن  اإلعالن 
شركات  في  االنتداب  ومزيد  منجم،  كل 
بشكل  يؤثر  لن  وذلك  والغراسة،  البيئة 
أمامنا  الوحيد  اخليار  ذلك  وبرأيي  كبير 
وال مخرج لنا سيما في ظل غياب التنمية 
هذا  فإن  ذلك  عدا  وفيما  سنوات،  منذ 
العناد بني احلكومة واحملتجني سيسبب 

كارثة على البالد.

لحل  الوساطة  دور  ستلعب  وهل 
األزمة كما فعلت سابقا ؟

مبقترحات  احلكومة  تقدمت  حال  في 
احلوار  باب  فتح  على  تقوم  عملية 
الناس  إقناع  في  وحلول جدية سأساهم 
وحل اإلشكال، وفيما عدا ذلك فأنا ال أقدر 
لقد  ومخاطبتهم،  للناس  النزول  على 
القيام  واملناجم  الطاقة  وزير  مني  طلب 
غياب  في  أنه  له  وأكدت  الوساطة  بدور 
وال  ذلك  على  أقدر  لن  ملموسة  إجراءات 
تلتزم  ال  حكومة  عن  أدافع  أن  ميكنني 
للسب  سابقا  تعرضت  لقد  باتفاقياتها، 
والشتم لكن اليوم ال ميكنني أن أقاوم من 
تونس  أجل  من  بل  الصيد،  حكومة  أجل 

فقط.
كانت  التي  احلكومة  هي  من  تقديرك  في 
األقدر على حّل مشكلة احلوض املنجمي 

؟
كانت  الغنوشي  محمد  حكومة  رأيي  في 
األقدر على حل األزمة، فقد كان على وعي 
بها وأنها السبب في انهيار نظام بن علي، 
أما باقي احلكومات فقدعّمقتها، والباجي 
الترويكا  يتحدى  كان  السبسي  قايد 
إليجاد حل لها وحينما أصبح في السلطة 
تناساها، واحلال أن هذه األزمة ميكن أن 

تطيح باحلكومة احلالية.

حول ال�ساأن ال�سيا�سي 

ترى  كيف  سابقا  نقابيا  بصفتك 
التونسي  العام  اإلتحاد  تعاطي 

للشغل مع منتقديه ؟ 

حتدثت  وقد  نقابيا،  نفسي  أعتبر  مازلت 

حوار

لن أصالح.. وإن أدى األمر إلى حرب أهلية
  عدنان الحاجي النائب المستقّل بمجلس نواب الشعب

أزمة الحوض المنجمي ، تلك األزمة القديمة الجديدة التي ما تزال تراوح مكانها ، حتى كاد فسفاط قفصة أن يكون لعنة تالحق الجهة وأهلها، والحكومات المتعاقبة لم 
تتوفق في حّلها رغم أن الحّل موجود، حسب ما أكده ضيف آخر خبر لهذا العدد عدنان الحاجي الذي أكد أن حكومة الصيد فشلت في التعاطي مع هذا الملف وقد تؤدي هذه 

األزمة إلى انهيار حكومته .
 عدنان الحاجي لم يتوان في قذف وزراء الصيد  بسهام النقد واكد أنهم يلهثون وراء االستثراء، معتبرا أن تحالف النهضة والنداء هدفه تغطية الجرائم، وأنه لن يتسامح مع 

جالديه وفي مقدمتهم عبد العزيز بن ضياء و رفيق الحاج قاسم 

تون�س - اآخر خرب- حوار- اإعداد كوثر بن داللة

البعض.. واتحاد  الصيد تضم وزراء يخدعون بعضهم  حكومة 
الشغل انفلتت داخله االمور تماما

تحالف النهضة والنداء تحالف ردة وتحالف من أجل تغطية الجرائم

ــالب  ــوغ ــب أقـــــول ل
فأنا  مزايدة   كفاك 
وأنت  ثوري  نقابي 
ـــع الـــطـــرح« ـــاي »ب
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وأصبحت  اإلحتاد  وانتقدت  كثيرا 
أؤكد  أن  من  مينعني  ال  هذا  لكن  مكروها 
أن االحتاد ليس على ملك أحد بعينه بل 
حسب  واإلحتاد  التونسيني،  كل  ملك  هو 
رأيي لم يغّير نفسه في الظروف اجلديدة 
التي تشهدها البالد، فقد بقي يقتات على 
فرحات   « اإليجابي  ورصيده  تاريخه 
املقابل  في  لكن   ،« واالستعمار  حشاد 
ينتهي  ال  كى  الرصيد  هذا  تطوير  يجب 
وعلى االحتاد أن يعلم أنه من الضروري 
أن يغير نفسه ويتأقلم مع الوضع اجلديد 
وبالتالي  الدميقراطية  وهو  البالد  في 
أنه ليس فوق  أي  يجب دمقرطة اإلحتاد 
ذاته  حّد  في  فالدين  مقّدسا،  ليس  وهو  
على  يجب  وعليه  فيه  اإلجتهاد  ميكن 
قوانينه  تغيير  الى  يسعى  أن  االحتاد 
متاما  انفلتت  داخله  األمور  ألن  الداخلية 
على  تعودنا  لقد  البالد،  في  حصل  مثلما 
إعطاء  خالل  من  دوره  يلعب  االحتاد  أن 
وعي  لكن  املواضيع  مختلف  في  رأيه 
الوضع  مستوى  إلى  يرتق   لم  النقابيني 
العام، فاالحتاد يجب أن يعلم أنه لم يعد 
للناس،  الوحيد  والظّل  الوحيدة  املنظمة 
وحزبية  نقابية  تعددية  أمام  فنحن 
وجمعياتية ولم يعد اخليار الوحيد أمام 
اإلحتاد  إن  نقول  أن  يكفي  فال  الناس، 
أكبر قّوة في البالد، فذلك لن يدوم طويال 
وعليه يجب أن يقبل النقد ويطّور نفسه، 
الصحيح  التكوين  توفير  إلى  ويسعى 
الشفافة  النقابية  املؤمترات  وتنظيم 
ليبقى اإلحتاد كما عهدناه منظمة عتيدة 

وقوية.  

بين »بوس خوك« وقانون العدالة 
االنتقالية، أين تجد نفسك ؟

حقي  عن  أتنازل  ولن  أسامح  لن 
ألن  النهاية  هي  لي  بالنسبة  واملصاحلة 
بالوقت،  تسقط  ال  تعذيب  جرائم  هناك 
بالنسبة لي ال أحتدث عن نظام في املظالم 
اخلاصة بي بل أحتدث عن جالدين . وهنا 

أحتدث عن األحياء واألموات عبد العزيز 
بن ضياء مستشار بن علي ورفيق احلاج 
وبعض  علي  بن  داخلية  وزير  قاسم 
وأطالب  أسامحهم  لن  الداخلية،  كوادر 
ولو  كرامتي  مع  أتسامح  ال  مبحاكمتهم، 
ومستعد  أهلية  حرب  إلى  األمر  أدى 
للدخول في حرب أهلية، لن أتسامح مع 
من انتهك حرمتي وكرامتي وكان السبب 
هذا  كّل  بعد  أنه  فهل  زوجتي،  مقتل  في 

أتصالح مع احلاج قاسم وأمثاله ؟

ونداء  النهضة  تقارب  تقرأ  كيف 
تونس سيما على مستوى مبادرتي 
والمصالحة  اإلقتصادية  المصالحة 

العامة ؟

باملثل  يذكرني  رجعيا  حتالفا  أعتبره 
الرجا  خائب  على  املتعوس  تلم   « القائل 
أجل  من  وحتالف  ردة  حتالف  فهو   ،  «
بالفساد  عبثوا  فقد   ، اجلرائم  تغطية 
واملبادرات  الشبهات  من  الكثير  وشابهم 
احلزبني  فساد  لتغطية  هي  إمنا  املقدمة 
مصاحلهم  على  وللمحافظة  املتشابهني 
في اإلدارة واملؤسسات واقتسام الغنيمة 
أعتبر  وأنا  الواجهة،  في  يكونوا  أن  دون 
أن نداء تونس فشل فشال ذريعا فلم يعد 
له هيبة وفشل هو ورئيسه الباجي قايد 

السبسي.

الحبيب  حكومة  عمل  تقيّم  كيف 
الصيد واندماج الوزراء فيها ؟

ال ميكن أن نتحدث عن اندماج ، نحن نعلم 
أن حكومة الصيد ليس لها أي مخطط أو 
برنامج وهي تتعامل مع األوضاع بشكل 
هي  تتخذ  التي  القرارات  وحتى  يومي 
ارجتالية وذلك ما الحظناه خالل أحداث 
الصيد  فحكومة   ، وقرقنة  القصرين 
البعض،  بعضهم  يخدعون  وزراء  تضم 
الكراسي  على  تنافس  هناك  أن  كما 
معزوال  وزير  كل  ظهر  فيما  والسلطة، 

على اآلخرين، كما أن هذه احلكومة تفتقر 
لقاعدة سياسية وأحزاب تسندها وتدافع 
عنها، فلم نر أي نائب من احلكومة خرج 
ناس  ألنهم  حكومته،  عن  ليدافع  للناس 
على  ويبحثون  بانتهازية  يتصرفون 

املناصب والنهب واالستثراء.  

حول ال�ساأن الربملاين

مما  استنكارك  على  مؤخرا  عبرت 
نشرته منظمة بوصلة حول غيابات 

النواب المكثفة، ما تبرير ذلك ؟

سوى  النائب  على  وصي  أي  هناك  ليس 
نائبا  بل  موظفا  لست  ألنني  منتخبيه، 
فوضوني  مواطنني  من  انتخابي  وقع 

جاهدا  له  أسعى  ما  وهو  مشاكلهم،  حلّل 
. فأنا أتنقل بصفة شبه يومية للوزارات 
مشاكل  عليهم   وأعرض  الوزراء  أللتقي 
الناس، كما أنه يجب فتح أبواب البرملان 
على  حكرا  يكون  وال  املراقبني  لبقية 
الرقابة  أؤيد  أنا   ، فقط  بوصلة  منظمة 
البرملانية لكن دون املبالغة والزيادة عن 

احلّد املعقول .

من  الخصم  على  تعليقك  وما 
الرواتب؟

اخلصم من الرواتب لن يحّد من الغيابات، 
له  والدعوة  للقانون  مخالف  أنه  كما 
أشياء  وهي   ، للتسلط  دعوة  أعتبرها 
البرملان،  وتستهدف  حّدها  عن  زادت 
وهي مسألة ال أقبلها ال من محمد الناصر 

رئيس املجلس وال من غيره .
التي  التشريعية  املبادرات  من  موجة 
قدمها عدد من النواب والكتل منها مبادرة 
العامة  األماكن  في  الوجه  إخفاء  منع 
وغيرها  اإلرث،  في  املساواة  مبادرة  و 
أم  اجتهاد  هي  هل  املسألة  ترى  كيف   ..

محاولة للبروز؟
احلضور  تسجيل  إطار  في  يندرج  ذلك 
أمام  أننا  واحلال  البروز  في  ورغبة 
القوانني ذات أولوية، فمسألة  الكثير من 
العائالت  مبتغى  اإلرث  في  املساواة 

االرستقراطية.

أخرى  لكتلة  اإلنضمام  تعتزم  هل 
األفكار  في  معه  تتشارك  لحزب  أو 

واألهداف ؟

في البرملان ليس لي تقارب مع أي كتلة، 
ضّد  لست  فأنا  لألحزاب  بالنسبة  أما 
االنضمام، لكن لم أجد من بني املوجودين 

في الساحة السياسية حزبا مقنعا لي .

حوار

فوق  ليس  االتحاد 
ــب أن  ــج الــنــقــد وي
يعد  لــم  أنــه  يعلم 
الوحيدة  املنظمة 
وعليه   ... البالد  يف 
أن يواكب التحوالت 
ألن  الديمقراطية 
لم  النقابيني  وعــي 
إىل مستوى  يرتق  
ـــام  ـــع ــــع ال ــــوض ال

منيت بأكبر هزيمة في حياتي... 
وفاة زوجتي جمعة الحاجي

أعيش في فراغ قاتل وقاتم وممّل ومقيت،كانت نعم الرفيقة والزوجة والصديقة، 
وقع  لفقدانها  كان  بغيرها،  أقتنع  ولن  غيرها  الدنيا  في  امرأة  أي  تقنعني  لم 
كبير في حياتي وأعتبر أنها أكبر خسارة وأكبر هزيمة منيت بها هي فقدانها، 
مازال الجرح لم يندمل، هي موجودة في خاطري وذاكرتي. زوجتي المرحومة 
جمعة الحاجي كانت تعرضت لضربة في 2008 أثرت على صحتها وعلى كليتها 
التي تبرعت لها بها،تسببت في وفاتها،وسأتقدم في األيام القادمة بملف في 
الغرض لهيئة الحقيقة والكرامة، لي جزء معها تحت التراب وهي دائما ترافقني 

في ذاكرتي
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اعتبره البعض يستبيح أمالك المواطنين

مشروع قانون االنتزاع للمصلحة العامة 
بين فرض التسوية وتغوّل الدولة

الدولة  أعلن عنه وزير أمالك  البالد«، ذلك ما  الالزمة وذلك خدمة لمصلحة  القانونية  اتخاذ االجراءات  الدولة والبد من  االعتداءات على امالك  لتواصل  اليوم  »ال مجال 
والشؤون العقارية، مشددا على أن ضمان مصلحة الدولة سيكون من أولويات عمل وزارته، ولهذا الغرض تم تقديم مشروع قانون ينقح القانون عدد 85 لسنة 1976 

المؤرخ في 11 أوت 1976 والمتعلق بمراجعة التشريع حول االنتزاع للمصلحة العمومية، هو اآلن بعهدة مجلس نواب الشعب .

تون�س - اآخر خرب- تقرير- اإعداد كوثر بن داللة

مبجلس  العام  التشريع  جلنة  انطلقت 
مشروع  مناقشة  في  الشعب  نواب 
من  موجة  وسط  املذكور،  القانون 
القانون  اعتبار  حّد  وصلت  االنتقادات، 
باستباحة  ويسمح  للدستور  خارقا 
أمالك املواطنني، وفتحت املجال للتساؤل 
القانون سيضمن حقوق  إذا كان هذا  عما 
في  الترفيع  سيتم  وهل  ؟  منهم  املنتزع 

قيمة التعويضات ؟.

م�ساريع معطلة والدولة تتحرك 

تعقيدات  بسبب  املعطلة  املشاريع  تقدر 
منها  مشروعا  بـ156  وقانونية  إدارية 
كما   . قابس  صفاقس  السيارة  الطريق 
مختلف  في  أخرى  مشاريع  اجناز  توقف 
اجلهات تتعلق بطرقات ومسالك فالحية 
ومستشفيات ومدارس ودور ثقافة .. نتج 
عنها تكّبد الدولة غرامات تأخيرية ناهزت 

75 مليون دينار مت تسديدها سنة 2014 
ما  وهو  املتضررين،  املستثمرين  لفائدة 
تسريع  اجتاه  في  تتحّرك  الدولة  جعل 
منها  وخاصة  التنموية  املشاريع  اجناز 
املعطلة السباب عقارية، ويقترح مشروع 
القانون في نسخته اجلديدة متكني الدولة 
من التحويز مباشرة مبوجب إذن قضائي 
استعجالي، كما ينص على احداث قاضى 
الذي  العامة  املصلحة  أجل  من  االنتزاع 
في  التسريع  من  ميكنه  ما  متفرغا  يكون 
منها  وخاصة  التنموية  املشاريع  اجناز 

املعطلة ألسباب عقارية .

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة النظر 
بها  اجلاري  القانونية  املنظومة  في 
العمل في مادة اإلنتزاع من أجل املصلحة 
تقييم شاملة  العمومية وذلك بعد عملية 
من  التطبيق  أفرزه  وما  املنظومة  لهذه 
محدودية في فاعليتها في حترير احلوزة 
الكافية  بالسرعة  للمشاريع  العقارية 
حيث كان لهذا القصور انعكاساته السلبية 
عن  ترتب  وما  األشغال  تنفيذ  نسق  على 
التنمية  حتقيق  عن  اإلدارة  عجز  من  ذلك 
الداخلية. املناطق  في  خاصة   املنشودة 

تعترض  التي  اإلشكاليات  استدعت  وقد 
في  النظر  ضرورة  االنتزاع   عمليات 
التعديالت التي ميكن إدخالها على النص 
والضغط  اإلجراءات  الختزال  التشريعي 
على اآلجال واحلّد من التأثيرات السلبية 
الناجمة عن عدم حتوز اإلدارة بالعقارات 

املنتزعة.

األول  القانون في فصله  ويشير مشروع 
العمومية  للمصلحة  االنتزاع  أن  إلى 
أو  الدولة  لفائدة  حكومي  بأمر  يتم 
على  بناء  ويصدر  احمللية  اجلماعات 
اإلدارية .  للمحكمة  املطابق   الرأي 
العمومية  واملنشآت  للمؤسسات  وميكن 
املصلحة  أجل  من  باإلنتزاع  االنتفاع 
التي  الدولة  طريق  عن  وذلك  العمومية 

حتيل إليها العقار املنتزع . 

ا�ستخال�ص  يتم  مل  ملفا   2152
رغم  �ساأنها  يف  االنتزاع  غرامات 

حتوز الدولة 

للمصلحة  االنتزاع  إجراءات  أن  يخفى  ال 
عادة  املشاريع  تلك  الجناز  العامة 

أصحاب  لدى  واسع  جدل  يرافقها  ما 
بطول  يتعلق  فيما  سواء  العقارات 
قيمة  بتحديد  أو  التسوية  اجراءات 
العقار الذي وقع انتزاعه لفائدة املصلحة 
عديد  مطالب  على  طغى  ما  وهو  العامة. 
القيمة  ملراجعة  الثورة  بعد  املواطنني 
منهم  انتزعت  التي  لعقاراتهم  املالية 
القانون  مراجعة  حتمية  على  عالوة 
الى  يعود  الذي  االنتزاع  لعملية  املنظم 
املرحلة  طبيعة  مع  متاشيا   1976 سنة 
التطور  في  البالد والرغبة  تشهدها  التي 
األرقام  بعض  تشير  حيث  االقتصادي، 
خالص  يتم  لم  ملفا   2152 وجود  إلى 
حتوز  رغم  شأنها  في  االنتزاع  غرامات 
أسباب  وتعود  عقاراتها،  على  الدولة 
معظمها إلى تدني عروض التعويض من 
اإلدارة من جهة وطول وتعقيدات إجراءت 

التعويض من جهة أخرى.

خطورة  من  القانون  في  خبراء  وحّذر 
مشروع قانون االنتزاع سيما وأنه يهدف 
إلى اإلسراع في إجراءات االنتزاع لفائدة 
صبغة  من  وسع  لكنه  العامة٬  املصلحة 
العقارات القابلة لالنتزاع ومن املساحات 
انتزاعها.. مقابل تأمني غرامة  التي ميكن 
لدى  تؤمن  منه  املنتزع  لفائدة  وقتية 
يحددها  الغرامة  لكن  العامة٬  اخلزينة 
املنتزع أي اإلدارة بواسطة خبراء يعينهم 
ميكن  وال  العقار  قيمة  يحددون  هو 
بعد  إال  بالغرامة  ينتفع  أن  منه  للمنتزع 
إمضائه على التسوية الرضائية أو إثبات 
العقار  وجود  صورة  في  للعقار  ملكيته 

املنتزع على الشياع .. وال تشمل الغرامة 
الضرر املادي احلاصل من انتزاع العقار.

تدين عرو�ص التعوي�ص

على  االنتزاع  قانون  مشروع  ينص  لم 
أن  البعض  ويعتبر  التعويض،  قيمة 
انعدام  مأتاه  التعويض  عروض  تدني 
السياسات  إجناح  في  الصادقة  اإلرادة 
اإلداريني  املسؤولني  حتمل  وعدم  العامة 
بالذكر  واجلدير   ٬ ذلك  في  مسؤولية  أية 
السابق حافظ بن صالح  العدل  أن وزير 
التي  املالية  العروض  مبراجعة  طالب 
مشّددا  العقار  لصاحب  اإلدارة  تقدمها 
بتحديث  االنتزاع  اقتران  ضرورة  على 
التعويض  وتقدمي  املنتزع  العقار  قيمة 
وزارة  أما  معقولة.  آجال  وفي  العادل 
التجهيز والتهيئة الترابية فقد أشارت إلى 
أن االنتزاع أصبح أمرا صعبا بعد الثورة 
وأن هناك طرقات سيارة تعطلت ألسباب 
حلول  إلى  التوصل  عند  وحتى   ٬ عقارية 
عن  املواطن  يتراجع  ما  سرعان  توافقية  
الوعد ويطالب بالترفيع في سعر العقار٬ 
سيحول  العائق  هذا  أن  من  وحذرت 

مستقبال دون تنفيذ االستثمارات .

يبقى   ، القانون  في  احلسم  انتظار  وفي 
قبل  من  تعديالت  ألية  مفتوحا  املجال 
جميع  عليه  تتوافق  قد  الشعب  نواب 

األطراف .

نبذة عن بعض 
المشاريع المعطلة 

في تونس 

بسبب  عموميّا  مشروعا   156  -
وتعقيدات  عقارية  إشكاليات 

إداريّة 

الساحل  مدركة  مشروع  -انجاز 
الذي تبلغ كلفته 17 مليونا و500 
االوروبي  البنك  ويموله  دينار  ألف 
معطل  المشروع  هذا  لالستثمار، 
منذ سنوات بسبب مشاكل عقارية 

على مستوى 3 كلم فقط.

طرفا  التجهيز  وزارة  تعد  لم   -
الوضعية  تصفية  في  وحيدا 
البنية  لمشاريع  العقارية 
األساسية منذ إحداث وزارة أمالك 
خالل  العقارية  والشؤون  الدولة 
الجهة  أصبحت  التي  التسعينات 
اجراءات  بإتمام  المكلفة  االدراية 
المخصصة  العقارات  ملكية  نقل 
واإلذن  الدولة  باسم  للمشاريع 

بصرف الغرامات الىمستحقيها.

حّذر خرباء يف القانون من خطورة مشروع 
قانون االنتزاع سيما وأنه يهدف إىل اإلسراع 
يف إجراءات االنتزاع لفائدة املصلحة العامة 
القابلة  العقارات  صبغة  من  وسع  لكنه 
لالنتزاع ومن املساحات التي يمكن انتزاعها
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جديد االنتخابات البلدية 

 العسكريون واألمنيون ممنوعون من 
االقتراع ، النزول بسن االنتخاب إلى 18 سنة 

ومعركة التناصف تعود من جديد 

تون�س - اآخر خرب- حتقيق- اإعداد كوثر بن داللة

مشروع  عرض  يقع  أن  املنتظر  ومن 
، قبل موفى  العامة  القانون على اجللسة 
رئيسة  أكدته  ما  حسب  اجلاري،  الشهر 
السؤال  لكن   ، الدين  بدر  كلثوم  اللجنة 
املطروح يبقى هل ميكن إجراء االنتخابات 
أم  احلالية  السنة  موفى  قبل  البلدية 
بسبب  الوقت  من  مزيد  إلى  بحاجة  أننا 
التعطيالت التي رافقت مشروع القانون .

 ال��ع�����س��ك��ري��ون واالأم���ن���ي���ون ال 

يقرتعون

محل  كانت  التي  الفصول  هي  عديدة 
الداخلي  النظام  جلنة  نواب  بني  خالف 
وبعد   ، االنتخابية  والقوانني  واحلصانة 
إرجاء النظر في البعض منها، مت احلسم 
فيها ورفع اخلالف ومن بني هذه الفصول 
العسكريني  مبشاركة  تتعلق  التي  تلك 
ورغم  البلدية،  النتخابات  في  واالمنيني 
أغلب  مع  خالف  محّل  كان  الفصل  هذا  ان 
ممثلوها  رأى  إذ  املدني  املجتمع  منظمات 
واألمنيني  العسكريني  ملنع  مبرر  ال  أنه 
األمر  تعلق  اذا  خاصة  االنتخاب  من 
حق  من  أنه  وبينوا  احمللية٬  باالنتخابات 
املناطق  في  ممثليهم  يختاروا  أن  هؤالء 
التي يقيمون فيها وأن يطالبوهم بتحسني 
في  وجاء  ومرافقها،  ونظافتها  جماليتها 
تبرير بعض املنظمات ملوقفها أنه ال مبرر 
احملافظة  إلى  يهدف  ذلك  كان  وإن  للمنع 
على حيادهم فإن القضاة على سبيل الذكر 
مرد  كان  وإذا  يصوتون٬  لكنهم  محايدون 
املنع اخلشية من حدوث ثغرات أمنية عند 
توجه األمنيون والعسكريون إلى مكاتب 
األمنيون  يؤدي  أن  فاإلمكان  االقتراع 
والعسكريون واجبهم االنتخابي قبل يوم 
أو يومني من تاريخ االقتراع كما هو احلال 

في أغلب البلدان .
السماح  عدم  على  النواب  وصادق 
أي   ٬ باالنتخاب  والعسكريني  لألمنيني 
أنهم أبقوا على الفصل السادس مكرر من 
اللجنة  على  املعروض  القانون  مشروع 
بسجل  يرسم  “ال  أنه  على  نص  الذي 
الناخبني العسكريون كما حددهم القانون 
األساسي العام للعسكريني وأعوان قوات 

األمن الداخلي .” 

معركة التنا�سف تعود من جديد

أخرى  مرة  عاد  جديد  قدمي  جدل   
بالفصل  ويتعلق  اإلهتمام  ليتصّدر 
دعم  مبادئ  وحتقيق  بالتناصف  اخلاص 
إلى  بالنسبة  التناصف  وحق  الالمركزية 
في  ورد  ما  مع  انسجاما  التونسية  املرأة 
من  املتتالية  التأكيدات  ورغم  الدستور، 
هيئة االنتخابات على ضمان حقوق املرأة 
في االنتخابات حسب ما تضمنه الدستور 
. وان مشروع القانون االنتخابي للبلديات 
التناصف  في  احلق  على  التأكيد  تضمن 
العمودي والتناصف األفقي ، إال أن أغلبية 
الداخلي  النظام  جلنة  صلب  األصوات 
لكن  األفقي  التناصف  إقرار  نحو  اجتهت 
أن  أي   ٬ للقائمة  احترامه غير مسقط  عدم 
من  حترم  التناصف  حتترم  ال  قائمة  كل 
االنتخابية  للحملة  العمومي  التمويل 
مشروع  من   49 الفصل  وكان  أكثر.  ليس 
القانون نص على أن الترشحات لعضوية 
مبدإ  أساس  على  تقدم  البلدية  املجالس 
وقاعدة  والرجال  النساء  بني  التناصف 
تقدم  كما   . القائمة  داخل  بينهم  التناوب 

البلدية  املجالس  لعضوية  الترشحات 
التناصف  مبدإ  أساس  على  واجلهوية 
القائمات  النساء والرجال في رئاسة  بني 
احلزبية واالئتالفية التي تترشح في أكثر 
من دائرة انتخابية ال تقبل القائمات التي 

ال حتترم هذه القواعد .

�رشوط الرت�شح 

قانون  مشروع  تضمن  للشباب  بالنسبة 
اإلجراءات  من  حزمة  البلدية  االنتخابات 
اخليارات  من  جملة  تبني  خالل  من   ،
املجالس  في  الشباب  متثيلية  دعم  قصد 
 133 الفصل  عليه  نص  ما  وهو  احمللية 
من الدستور وذلك بالنزول بسن الترشح 
سن  مع  ومواءمته  سنة   18 إلى   23 من 
به  معمول  هو  ما  غرار  على  االنتخاب 
باإلضافة  الدميقراطية  البلدان  أغلب  في 
أعضاء  ثلث  سن  يتجاوز  أاّل  اشتراط  إلى 
بني  من  تضم  أن  على  سنة   35 القائمة 
الثالث األوائل فيها مترشحا أو مترشحة 
35 سنة مع اعتبار ذلك  ال يزيد عمره عن 

من شروط صحة القائمة . 

نقاط مل حت�شم بعد

الداخلي  النظام  جلنة  نواب  يتوفق  لم 
في  االنتخابية  والقوانني  واحلصانة 
الالحقة  املراقبة  مسألة  في  احلسم 
لالنتخابات  االنتخابية  احلمالت  لتمويل 
البلدية ، حيث أكدت كل من الهيئة العليا 
احملاسبات  ودائرة  لالنتخابات  املستقلة 
القيام بهذه ملهمة نظرا  عدم قدرتهما على 
لالمكانيات  والفتقار  الصفة  توفر  لعدم 
تعليقها  وفي   . الالزمة  والبشرية  املادية 
على املسألة قالت كلثوم بدر الدين رئيسة 
متلك  ال  الداخلي  النظام  جلنة  إن  اللجنة 
ودائرة  االنتخبات  هيئة  إلزام  صالحية 
إحداث  وال  الالحقة  باملراقبة  احملاسبات 

هيكل مستقل للقيام بهذه املهمة.    

بحضور محتشم للغاية وغيابات مكثفة ، توفقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين االنتخابية بمجلس نواب الشعب مؤخرا من المصادقة على تقرير مشروع قانون 
يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون المتعلق باالنتخابات واالستفتاء ، بموافقة 6 أعضاء وتحفظ نائب واحد .

ية
يف

�ش
اأر

ة 
ور

�ش

في  مطلعة  مصادر  عن  نقال 
من  فإنه  الشعب  نواب  مجلس 
المنتظر عرض قانون االنتخابات 
البلدية على الجلسة العامة يوم 

31 ماي 2016
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تون�س - اآخر خرب- تقرير- اإعداد درة الغربي - بالل �شارين

االستراتيجيا االعالمية لـ«داعش« بين التمدد والحشد

 »باقية وتتمدد« شعار اعتمده تنظيم »داعش« االرهابي ليبين ان التنظيم سيظل قائما باعتبار الحتمية العقائدية بل سيتمدد وذلك بمواصلة جلبه لمقاتلين اجانب جدد وقدرته على التوسع 
من خالل ما يعتبره التنظيم »انتصارات« تجلب مثيالتها مادام يسوق لها بشكل جيد.

التسويق لما يعتبر »انتصارات« التنظيم لم يكن اعتباطيا بل استند الى استراتيجية دعائية رُسمت بصفة مسبقة وحُددت اهدافها مسبقا.
»االستراتيجية الدعائية العامة لداعش« عنوان التقرير الذي اصدره المركز الدولي لمكافحة االرهاب )مقره بامستردام( خالل مارس الفارط.

النقاط السوداء التسع التي جعلت من “داعش” 
التنظيم االرهابي االكثر دموية في العالم

هكذا تمًكن “داعش” من افتكاك االضواء من نظرائه 
واالستيالء على “افريقية لالعالم”  الذراع االعالمي للتنظيمات االرهابية

عملت »افريقية 
على  ــالعــالم«  ل
بـــنـــاء شــبــكــة 
سرية  عــالقــات 
ــا  ــي ــق ــري اف يف 
ــث نــشــرت  حــي
مقاال يف مارس 
تــقــول   2015
أنها سهلت  فيه 
اعــالن  عملية 
جــمــاعــة  والء 
بــوكــو حـــرام يف 
نيجرييا لتنظيم 
»داعـــــــــــــش« 
االرهـــــــابـــــــي 

بتنظيم  يعرف  ما  فان  التقرير  وحسب 
استراتيجية  يتبع  االرهابي  »داعش« 
نفوذه  نقاط  توسيع  منها  الهدف  دعائية 
نقطتني  على  االستراتيجية  هذه  ،وتعتمد 

اساسيتني:

مصطلحات  على  واملطلق  الكلي  االعتماد 
من  نوع  الضفاء  اسالمية  تاريخية 
الدينية على عملياته على غرار  الشرعية 
فيما يخص  »الهجرة«  استخدام مصطلح 
او  ليبيا  نحو  االجانب  املقاتلني  تنقل 

سوريا او العراق )مراكز نفوذ التنظيم(.

الظهور  في  اجانب  مقاتلني  على  االعتماد 
او  السوريني  املقاتلني  عن  بدال  االعالمي 
املمثل  التنظيم  ان  أساس  على  العراقيني 
قائم  الصراع  وان  »للخالفة«  الرسمي 
وليس  االسالمي«  الدين  »نصرة  بهدف 
على  الوطني  االستقالل  حتقيق  اجل  من 
»القاعدة«  تنظيم  له  يروج  كان  ما  غرار 

االرهابي. 

وت��ع��ت��م��د ال��ر���س��ال��ة ال��دع��ائ��ي��ة 

االره��اب��ي  »داع�������ص«  لتنظيم 

كذلك على ت�شع نقاط: 

صورة  ببث  وذلك  االنتصار:  رسالة   -  1
ما  كل  وجتاهل  املتماسك  القوي  التنظيم 
ان يدل على ضعفه )على غرار  من شأنه 
بن  عملية  مع  للتنظيم  االعالمي  التعامل 
اعالميا  العملية  جتاهل  مت  حيث  قردان 
في  حتى  العملية  تذكر  لم  اذ  فشلها   بعد 
البيانات الصادرة عن »داعش« االرهابي 
بروكسال  لعملية  الترويج  مت  حني  في 
وذلك  الفترة  نفس  في  تقريبا  كانت  التي 
اصدارات  و8  مكتوبة  اصدارات  بنشر 
»املقاتلني  متجد  مختلفة  بلغات  مرئية 

االبطال« وتؤكد تبني التنظيم للعملية(.

التشكيك في  املنافسني:  التشكيك في   - 2
االسالمية  االرهابية  اجلماعات  شرعية 
وطالبان  القاعدة  غرار  على  االخرى 
»داعش«  تنظيم  وغيرهم.)استعمال 
»القاعدة  غرار  على  ملشتقات  االرهابي  
تنظيم  ان  الى  اشارة  في  وذلك  القاعدة« 

»القاعدة« عاجز عن القيام باي عملية(.

االسالم  شرعية  عدم  على  التأكيد   -  3
االسالمية  اجلماعات  اتهام  السياسي: 
التي متارس السياسية على غرار جماعة 
منحرف.)اصدر  ملنهج  بتبنيها  االخوان 
تنظيم »داعش« االرهابي اصدارات مرئية 
اتهم فيها حركة النهضة ووصف قياداتها 

باملرتدين والطواغيت(.

املجموعات  داخل  اخلالفات  خلق   -  4
معلومات  ترويج  على  العمل  املعادية: 
خاطئة من أجل خلق أو تضخيم اخلالفات 
في املجموعات املعادية. )وجتدر االشارة 
كان  االرهابي  »داعش«  تنظيم  ان  الى 
محمد  البو  ومعلومات  صورا   نشر  قد 
النصرة  جبهة  تنظيم  زعيم  اجلوالني 
مع  ينسق  كان  اجلوالني  ان  خاللها  اكد 
انقسامات  خلق  ما  وهو  احلر  اجليش 
داخل جبهة النصرة باعتبار وان اجليش 
املسلحة  االوساط  في  يعتبر  ال  احلر 

السورية تنظيما اسالميا(.  

الطائفية:  الصراعات  استغالل   -  5
تأجيج الصراع الطائفي غالبا بني السنة 
على  السنة  اجبار  اجل  من  والشيعة 
التنظيم.)  من  احلماية  طلب  الى  السعي 
صراعات  تشهد  ال  التي  للدول  وبالنسبة 
القبلية  النعرات  استغالل  فيتم  طائفية 

ماي   8 في  التنظيم  به  قام  ما  غرار  على 
مبايعة  مؤكدا  صورا  نشر  حيث  اجلاري 
و«ورفلة«   « »القذاذفة   ( القبائل  بعض 
خللق  وذلك  للتنظيم  سليمان«(  و«اوالد 
القبلي والتشويش على  نوع من الصراع 
شن احلرب على سرت معقل التنظيم في 

ليبيا(. 

اظهار  مثالي:  كمشروع  اخلالفة   -  6
التنظيم  عليه  يسيطر  التي  املناطق 
حكم  ظل  في  هادئة  سعيدة  كمناطق 
»داعش« االرهابي )كان التنظيم  قد اصدر 
التابع  »اصدارات«  مبوقع  فيديو  مقاطع 
له والذي مت غلقه ملنطقة الرقة السورية 

تبني ان احلياة هناك طبيعية وهادئة(.

7 - مغامرة »اجلهاد« : متجيد اجلهاديني 
املنتمني للتنظيم من اجل الترويج لصورة 
)عادة  واالصدقاء.  االخوة  بني  املغامرة 
التي  التنظيم  اصدارات  في  يوصفون  ما 
يعتبرونها  التي  العمليات  بعد  تنشر 
واالسود  االشاوس  باالبطال  ناجحة 
تصفيتهم  متت  حال  وفي  الله  وجنود 
فيوصفون  انتحارية  بعمليات  قاموا  او 

بالشهداء االبطال...(.

والغرب:  املسلمني  بني  توتر  خلق   -  8
اجلاليات  صفوف  في  النعرات  إثارة 
لدعم  حشدهم  بهدف  الغرب  في  املسلمة  
التنظيم.)على غرار تسويق قصة الكردي 
»داعش«  لتنظيم  املبايع  كريكار  املال 
االرهابي والذي يعيش في النرويج حيث 
مت التسويق لصورة املسلم الذي تعرض 
للظلم والقمع هناك وهو ما اثار ضجة في 
راي  قضية  القصة  واصبحت  النرويج 

عام في االوساط املسلمة هناك (.  

قراءة في تقرير
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9 - الوجوب الديني لاللتحاق باخلالفة: 
استعمال الدين الجبار املسلمني على دعم 

التنظيم 
النبوي  احلديث  على  التنظيم  )كاعتماد 
»من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة 
»ابو  مبايعة  تصبح  وبالتالي  اجلاهلية« 
التفسير  حسب  واجبة  البغدادي«  بكر 

الداعشي للحديث(.

دعائية  حملة  ليبيا:  »داع�����ص« 

للح�سد نحو ار�ص »اخلالفة«

ووفق التقرير ذاته فان اعالن والية درنة 
 2014 نوفمبر  خالل  كان  الذي  الليبية 
الدعائية  االلة  الستغالل  التنظيم  دفع 
للهجرة  مناصريها  حث  بهدف  للتنظيم   
التنظيم  مناصرو  عمل  درنة،حيث  نحو 
التواصل  شبكات  على  حملة  اطالق  على 
املغرب  من  املقاتلني  جللب  االجتماعي 
اجتاه  في  وافريقيا  والسودان  العربي 
التنظيم ارض خالفة  التي يعتبرها  ليبيا 

على غرار سوريا والعراق.

  2015 افريل  خالل  انه  التقرير  وذكر 
بـ«والية  يعرف  ملا  شريطا  التنظيم  نشر 
طرابلس« دعا فيه التونسيني الى الهجرة 
تكتيك  ان  كشف  ما  وهو  سرت،  نحو 
نحو  متجها  كان  الوقت  ذلك  في  التنظيم 
تشتيت  عوض  ليبيا  في  اقدامه  تثبيت 

جهوده بني ليبيا والدول املجاورة.

تصريحات  كذلك  التنظيم   استغل  وقد 
بعض املسؤولني الليبيني املتضاربة حيث 

مت التسويق لهذه االخطاء واصبحت نقاط 
قوة يستعملها التنظيم  ببراعة، على غرار 
الذي  االمنيني  املسؤولني  أحد  تصريح 
اكد ان العائالت الليبية تتنقل بحرية من 
سرت رغم ان هذه املنطقة تخضع لسيطرة 
استغل  وقد  االرهابي،  »داعش«  تنظيم 
خالله  من  وروج  التصريح  هذا  التنظيم 
بالتنظيم  ترحب  الليبية  العائالت  بأن 
جاب  وقد  ضمنه  لالنخراط  تسعى  و 

التصريح مواقع التواصل االجتماعي.
 

افريقية لالعالم اجلناح االعالمي 

للتنظيمات االرهابية

وحسب التقرير الصادر عن املركز الدولي 
افريقية  موقع  فان  االرهاب  ملكافحة 
االرهابي   »داعش«  لتنظيم  املؤيد  لالعالم 
استعملها  التي  االتصال  وسائل  اهم  من 

التنظيم قبيل انتصابه في ليبيا.

دورا  االعالمية  املجموعة  هذه  لعب  وقد   
التنظيمات  مع  التنسيق  في  حاسما 
والساحل  أفريقيا  شمال  في  اجلهادية 
سبتمبر  منذ  واعتبرت  أفريقيا  وغرب 
اجلماعات  لعموم  اعالمي  كمنبر   2014
واجلزائر  وتونس  ليبيا  في  اجلهادية 

واملغرب وموريتانيا.

اصدارات  نشر  على  تعتمد  كانت  وقد 
بالقاعدة  املرتبطة  االرهابية   التنظيمات 
ان  اال  »تويتر«   شبكة  على  افريقيا  في 
سرعان  »اجلهادي«  االعالمي  الذراع  هذا 
»داعش«  تنظيم  مع  تعاطفه  اظهر  ما 

االرهابي.
موقع  أصدر   ،2014 نوفمبر  أواخر  وفي 
»تويتر«  على  بيانا  لالعالم«  »افريقية 
مؤكدا ان دوره هو »نشر أنباء عن »الدولة 
طرابلس،  برقة،  والية  في  اإلسالمية« 

اجلزائر، تونس، الساحل والصحراء..«

افريقية لالعالم يبايع »داع�ص«

التقرير ذكر انه في أوائل ديسمبر 2014، 
رسميا  تعهده  لالعالم  افريقية  موقع  اكد 

بالوالء لـ«داعش« االرهابي.
2015، اصدر بيانا موضحا أن  وفي ماي 
الوالء  »تعهدات  جمع  في   تتمثل  مهمته 
املنظمات  جميع  من  املسلمني  خلليفة 
هذه  مع  ومتشيا  النشطة«  واجلماعات 
شبكة  بناء  على  الشبكة  عملت  املهمة 
نشرت  حيث  افريقيا  في  سرية  عالقات 
أنها  فيه  تقول   2015 مارس  في  مقاال 
بوكو  جماعة  والء  اعالن  عملية  سهلت 
»داعش«  لتنظيم  نيجيريا  في  حرام 

االرهابي 
 

افريقية لالعالم حتث التون�سيني 

على »اجلهاد« 

االعالمي  الذراع  فان  التقرير  وحسب 
)افريقية  االرهابي   »داعش«  لتنظيم 
وحشد  التأييد  جمع  في  ساهم   لالعالم( 
اجلناح  اعتبرت  اذ   تونس  في  االنصار 
غالبا  وكان  للتنظيم  الرسمي  االعالمي 
احلركة  داخل  من  معلومات  ينشر  ما 

تنظيم  صورة  خدمة  بهدف  »اجلهادية« 
»داعش« االرهابي.

افريقية  موقع   نشر   2014 ديسمير  وفي 
انشقاق  خالله  كشف  شريطا  لالعالم 
مجموعة من مقاتلي كتيبة عقبة ابن نافع  

بايعت اخلليفة ابو بكر البغدادي. 
افريقية  موقع  اكد    2015 مارس  في  و 
لالعالم استعداد »املجاهدين« التونسيني 
كرد  وذلك  للتنظيم  والئهم  عن  لالعالن 
السورية  االعالم  وسائل  احدى  على 
املقاتلني  اعالن  بطء  عن  تساءلت  التي 
لـ«داعش«  والئهم  اعالن  التونسيني 

االرهابي.

االهداف

ملكافحة  الدولي  املركز  تقرير  ووفق 
االرهابي  »داعش«  تنظيم  فان  االرهاب 
يسعى عبر هذه االستراتيجية الى حتقيق 
جملة من االهداف من ابرزها اعادة انشاء 
شريعة  على  تعتمد  التي  اخلالفة  دولة 
الدولة  يجعلها  ما  الصالح«  »السلف 
الدينية الوحيدة في العالم وبالتالي فان 
واحلكومات  والتنظيمات  الدول  جميع 

ملغاة.
ان  اثبات  الى  كذلك  التنظيم  يسعى  كما 
وهي  وقوية  ثابتة  بخطى  تتقدم  اخلالفة 
موحدة في ظل تنظيم »داعش« االرهابي 
على خالف ما حصل مع تنظيم »القاعدة« 

االرهابي الذي بدا باالنقسام والتالشي

�شورة منطية للدعاية الداع�شية تن�شخ التجربة »الغوبلزية« يف الدعاية النازية - ال�شورة من تدمر ال�شورية

ــة  ــوع ــم ــج ــــانــــت م ك
ــالعــالم«  »افــريــقــيــة ل
ــــــــدارات  تـــنـــشـــر اص
االرهابية   التنظيمات 
يف  بالقاعدة  املرتبطة 
شبكة  عــلــى  افــريــقــيــا 
»تويرت«  اال ان هذا الذراع 
»الجهادي«  االعــالمــي 
ــر  ــه ســــرعــــان مــــا اظ
تنظيم  مــع  تعاطفه 
»داعـــــش« االرهـــابـــي.
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الصين لها برنامج طويل االمد في تونس

الحكومة تجاهلت مشاريع صينية 
في البنية التحتية والصحة والنقل 

بقيمة تقارب 25 مليار دينار

منذ ايام قليلة اعلنت الصين والمغرب عن اتفاقهما بشان اجراء مباحثات حول شروط اتفاقية التجارة الحرة لكن في تونس الوضع مختلف حيث وجد المسؤولون الصينيون 
انفسهم في حالة من الالمباالة وعدم وضوح الجانب التونسي معهم اثر تقديمهم لحزمة كبيرة من المشاريع في مجاالت البنية التحتية والصحة والنقل بقيمة جملية تقارب 

25 مليار دينار وستشمل بناء مستشفيات خاصة باألطفال واخرى تعنى بمعالجة مرض السرطان وانشاء سكك حديدية وطرقات سيارة.

تون�س - اآخر خرب- حتقيق- اعداد عربي العمري

سفير  البصلي  الصحبي  محمد  وقال 
تونس سابقا في دولة الصني وحاليا 
 - التونسي  التعاون  مجلس  رئيس 
من  كبيرا  عددا  يضم  الذي  الصيني 
عبر  رسالة  في  التونسية  الكوادر 
سؤالنا  عن  ردا  االلكتروني  البريد 
املشاريع  جتاه  احلكومة  صمت  حول 
الصينية » لإلجابة على األسئلة التي 
احلال  هو  وهذا  متاما  يبررها  ما  لها 
لألسف، وأنا أدعوك أن تسأل أعضاء 
البالد،  إدارة  عن  املسؤولني  احلكومة 
اال  نقوم  ال  املدني  املجتمع  ونحن، 
العمومية في  السلطات  انتباه  بجذب 
ذلك  في  مبا  املعينة  احلاالت  بعض 

تلك التي أثارتها...!«.

سفير  صالح  بن  احمد  واضاف 
هذا  في  االمارات  في  السابق  تونس 
بعد  حتدد  لم  تونس  بان  السياق 
على  ومصرة  االولية  استراتيجيتها 
دون  االوروبي  اجلانب  مع  التعامل 
االنتباه للبلدان االسيوية التي خطت 

خطى عمالقة في افريقيا.

 25 بقيمة  ك��ب��رة  م�����س��اري��ع 

مليار دينار

الفترة  في  خبر«  »اخر  حتصلت   
من  لعدد  هامة  وثائق  على  املاضية 
الشركة  ممثلو  قدمها  التي  املقترحات 
 Road and         احلكومية الصينية
  Bridge Corporation  China
اساسا  تتعلق  مبشاريع  للقيام 
بناء  وتشمل  التحتية  البنية  مبجال 
سكك حديدية تربط الشمال والوسط 
لتونس  الغربي  واجلنوب  الغربي 
بني  تربط  سيارة  طريق  وتشييد 
وانشاء  وقفصة  القصرين  واليتي 
بالنفيضة  العميقة  املياه  مشروع 
بقيمة جملية تقدر بـ 3.6 مليار دينار.

وقد مت تقدمي هذه الوثائق في مرحلة 
مباشرة   2015 مارس  شهر  في  اولى 
الى رئاسة احلكومة ووزارات التنمية 
والنقل والتجهيز اال انه لم يتم النظر 

فيها فقام الصينيون بإعادة االتصال 
باملسؤولني التونسيني في 27 جانفي 
2016 اال انهم القوا نوعا من التجاهل 
انهم  رغم  االولى  املرة  في  حدث  كما 
من  املقدمة  الشروط  ان  يعتبرون 
النقاش  املمكن  ومن  »ميسرة  قبلهم 

حولها« حسب ما تثبه الوثائق.
التالي  النحو  على  العقود  وتنص 
ستكون  التمويل  من   %  85  «
احلكومة  من  قرض  شاكلة  على 

الصينية و %10 من شركة 
Road and Bridge Corp -     
محمولة  و5%    ration  China
وسيكون  التونسية  احلكومة  على 
سنة   20 ملدة  مبرمجا  القرض  هذا 
7 سنوات فترة اإلمهال وبنسبة  منها 
للتفاوض  قابلة   2% بـ  تقدر  فائدة 
املقدمة  الوثائق  حسب  وسيشرف 
بإشراف  تونسي  دراسات  مكتب 
مكاتب صينية على القيام بالدراسات 
اضافة  الالزمة  واللوجستية  التقنية 
العاملة  اليد  ان  يحدد  بند  ادراج  الى 

الـــتـــي لم  تـــونـــس 
نحو  ــعــد  ب تــتــوجــه 
االسواق االسيوية رغم 
تسويق  على  قدرتها 
السيارات  غيار  قطع 
االلكرتونية  واآلالت 
ــســة  ــي ــب ظــــلــــت ح
ــة  ــي االســــواق االوروب
وتحديدا  التقليدية 
والفرنسية  االيطالية 
ـــــة ـــــي ـــــان واالســـــب
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%90  و%5 من  ستكون تونسية بنسبة 
التنمية  طريق  ستسلك  املشروع  تكلفة 

اجلهوية«.

قبل  قرب  العميقة  املياه  م�رشوع 

ان يبداأ

في  احلكومية  الرغبة  عن  التعبير  مت 
اجناز مشروع إجناز ميناء باملياه العميقة 
بالنفيضة بتكلفة تقديرية تقدر بـ1386 
وسيوفر   2007 سنة  منذ  أورو  مليون 
انه  اال  قار  شغل  موطن  ألف   60 من  اكثر 
رغم  اللحظة  حلدود  ورق  على  حبرا  ظل 
الى مركز  التحول  انه سيمكن تونس من 
هام في النشاط البحري باعتبار ان موقع 
ميناء النفيضة يأتي في مفترق الطرقات 
البحرية املتوسطية حيث مير به يوميا ما 
يقارب 300 سفينة جتارية ويفتح في آن 
واملغاربية  األوروبية  السوق  على  واحد 

واملتوسطية.
ويتضمن هذا املشروع بعث قطب مينائي 
ميناء  على  يحتوى  اجلديد  اجليل  من 
على  قادرا  يكون  بحيث  مترا،   17 بعمق 
عشرين  بقياس  حاوية   12500 استقبال 
أنشطة  منطقة  إحداث  جانب  إلى  قدم، 
للميناء  محاذية  ولوجستية  اقتصادية 
 500 منها  رصد  هكتار   2000 متسح 
املستثمرين  لفائدة  أولى  كمرحلة  هكتار 
جتارية  خدمات  لتقدمي  وذلك  امليناء  في 

وصناعية ذات قيمة مضافة عالية.

حتصلنا  التي  االولية  املعطيات  وحسب 
مكتب  كلفت  النقل  وزارة  فان  عليها 
بعض  مع  بالتعاون  عاملي  دراسات 
الدراسة  بتامني  التونسية  املكاتب 
هذا  يعتبر  حيث  للمشروع  التقنية 
نوعه  من  االول  املشاريع  من  النوع 
لم  حاليا  الفنية  والنتائج  البالد  في 
الصيني  الطلب  بخصوص  اما  تكتمل، 
لنهايته  بدايته  من  باملشروع  للتكفل 
بالشروط السابق ذكرها فانه لم يتسنى 
رغم  الوزارة  من  رد  على  احلصول  لنا 
االتصاالت العديدة التي قمنا بها في هذا 

الصدد.

ال��ت��ف��او���ض امل��ب��ا���رش مم��ن��وع يف 

تون�ص

اخلميري  منجية  السيدة  تنكر  ولم 
واالستثمار  التنمية  بوزارة  عامة  مديرة 
حيث  املعطيات  هذه  الدولي  والتعاون 
عن  املمثلني  عديد  استقبلت  انها  اكدت 
الشركات احلكومية الصينية الذين قدموا 
عروضا ومقترحات مختلفة في مشاريع 
بـ«  اجابتهم  ومتت  املجاالت  جميع  تهم 
املخطط  درس  بصدد  حاليا  احلكومة  ان 
الضرورية  املشاريع  وحتديد  السداسي 
لكل  التقنية  اخلصائص  حتديد  ثم  ومن 
عروض  طلب  نشر  االخير  وفي  مشروع 
دولي يتم النظر من خالله في خصائص 

اجلودة قبل السعر«.

تعجب  »لم  وصفها  حسب  االجابة  هذه 
عانوا  الذين  الصينية  الشركات  ممثلي 
كل  انهم  مبا  واملماطلة  التسويف  من 
سنة يعيدون طرح مقترحاتهم من جديد 

ويالقون نفس االجابة«.

كما قال ممثل الشركة احلكومية الصينية 
في  اسمه  الوارد  جالي  ران  كارلوس 
الوثائق التي بحوزتنا بلغة ديبلوماسية 
االلكتروني  البريد  عبر  لنا  رسالة  في 
لم  بينما  التفاوض«  بصدد  حاليا  »اننا 
يرغب امللحق االقتصادي بسفارة الصني 
رغم  املوضوع  في  اخلوض  بتونس 
بالبريد  او  الفاكس  مراسالتنا سواء عبر 

االلكتروني.

تون�ص مل متتع بال�سوق الواعدة 

يف ال�سني

ابان الثورة زار كل من رفيق عبد السالم 
وراشد  الصني  االسبق  اخلارجية  وزير 
الغنوشي رئيس حركة النهضة ووفد من 
السياسي  التاريخ  ورغم  االعمال  رجال 
عهد  منذ  والصني  تونس  جمع  الذي 
الرئيس االسبق احلبيب بورقيبة وبداية 
املبادالت  تتطور  لم   1964 سنة  من 
التجارية بني البلدين وظلت تونس دولة 
مستوردة للبضائع الصينية بقيمة تفوق 
الثالثة مليارات دينار بينما تصدر موادا 

بقيمة 55 مليون دينار سنة 2015.
تونس التي لم تتوجه بعد نحو االسواق 
قطع  تسويق  على  قدرتها  رغم  االسيوية 
االلكترونية  واآلالت  السيارات  غيار 
االوروبية  االسواق  حبيسة  ظلت 
والفرنسية  االيطالية  وحتديدا  التقليدية 
ارقاما  جند  حيث  والليبية  واالسبانية 
بني  تراوح  التونسية  للصادرات  كبيرة 
حسب  دينار  مليار  والثمانية  الواحد 
الوطني  للمعهد  اقتصادية  نشرية  اخر 
ديسمبر  شهر  في  صادرة  لإلحصاء 

.2015

مباحثات  ان  اكدت  اخلاصة  مصادرنا 
مسؤولني  بني   2008 سنة  في  حصلت 
والصينية  التونسية  احلكومتني  في 
لبحث سبل توقيع اتفاقية تبادل حر بني 
لفتح  تخطط  كانت  الصني  وان  البلدين 
»كوسكو«  البحري  النقل  لشركة  مكتب 
أزمة  بسبب  املباحثات  تعثرت  ولكن 
عجلت  التي  والثورة  االقتصادية   2008

بقبر هذه االتفاقية حتى اجل اخر.
في  ويكليكس  وثائق  اوضحت  بدورها 
الواليات  ان  املنشورة  الرسائل  عديد 
بشكل  متوجسة  كانت  االمريكية  املتحدة 
في  الصيني  االقتصادي  التمدد  من  كبير 
معها  شراكة  عن  تبحث  وانها  تونس 

لتبديد هذا التخوف.

ال�سني يف  توؤكد جناعة  التجربة 

جماالت حتتاجها تون�ص

مذكرة  إمضاء   2004 جوان  شهر  في  مت 
و  السياحي  امليدان  في  للتعاون  تفاهم 
اتفاق في ميدان التعليم العالي و البحث 
بروتوكول  والتكنولوجي،  العلمي 
صينية  طبية  فرق  إرسال  حول  اتفاق 
االقتصادي  للتعاون  اتفاق  تونس،  إلى 
اتفاق  يوان(،  مليون   10: )هبة  الفني  و 
)قرض  الفني  و  االقتصادي  للتعاون 
معفى من الفائدة :30 مليون يوان(، اتفاق 
)قرض  الفني  و  االقتصادي  للتعاون 
تفاضلي :350 مليون يوان(، اتفاق حول 

تشجيع و حماية االستثمارات.

وقد تعززت هذه العالقات في سنة 2007 
بقيادة  املستوى  رفيع  وفد  توجه  متى 
 Cao Gangchuan تساو قانغ تشيوان
املركزية  العسكرية  اللجنة  رئيس  نائب 
مع  انذاك  والتقى  تونس  الى  الصينية 
قدمت  وقد  مرجان  كمال  الدفاع  وزير 
الضباط  من   10 حلوالي  منح  الصني 
تقدم  ولم  الصني  في  للدراسة  سنويا 
سنة  في  اال  لتونس  عسكرية  مساعدات 
الصني  من  بالدنا  تسلمت  حني   2015
أسلحة  في  متمثلة  عسكرية  معدات 
مختلفة  عيارات  من  وذخيرة  رشاشة 
وصدريات وخوذات واقية من الرصاص 

ومخبر لدراسة وتعلم اللغة الصينية.

تنموية  مساعدات  الصني  قدمت  وقد 
حيث  التحتية  البنية  اساسا  تخص 
حول  ثنائي  اتفاق  إلى  البلدان  توصل 
في  بكني  في  منتدى  في  بينهما  التعاون 
املالي  الدعم  الصني  وقدمت   2006 عام 
دباب  أوالد  قصر  من  بكل  سدين  لتمويل 
ورأس الوادي في والية تطاوين في ذات 

السنة.

ارسال  فى   2008 عام  الصني  وبدأت 
القطاع  في  للعمل  تونس  الى  متطوعني 
اللغة  تعليم  والرياضي،  الثقافي 
الدفاع  فنون  الطاولة،  وتنس  الصينية، 
ال  ما  دعوة  ومتت  والرقص  النفس،  عن 
يقل عن 300 مسؤول تونسي إلى الصني 
مجاالت  تغطي  تدريبية  برامج  اطار  في 
والبناء  والتجارة  والطاقة  الزراعة 

والصحة العامة.
الصحة  التقى وزير  الصحي  املجال  وفي 
الصيني  الصحة  وزير  بنائب  التونسية 
املسئوالن  ناقش  حيث    2009 سنة 
إمكانية التعاون في املجال الطبي خاصة 
وان الصني كانت سّباقة في ارسال اطباء 
وأشار   1970 سنة  تونس  الى  صينيني 
في  املشاركة  بالده  لنية  الصيني  النائب 
وهو  بصفاقس  اجلامعي  املستشفى  بناء 
بدأ  حيث   2009 سبتمبر  في  فعال  مت  قد 
سرير   300 استيعاب  بطاقة  االجناز 
مليون   32.6 ب  تقدر  جملية  وبقيمة 

دوالر.

الصني  من  االستفادة  بإمكانها  تونس 
البنية  مشاريع  ان  التجربة  اثبتت  حيث 
مع  بالتعاون  اجنزت  التي  التحتية 
ذات  ومازالت  ممتازة  كانت  البلدين 
احلديث  املمكن  ومن  اليوم  حلدود  جودة 
التي  الزيارة  خالل  تطويرها  سبل  عن 
وزير  القادم  ماي   13 يوم  سيؤديها 
اخلارجية الصيني الى تونس )اال اذا مت 
تغيير التاريخ في اخر حلظة( عوض ان 
التقليدين  الشركاء  حبيسة  تونس  تبقى 
خاصة وان في مقدورها تنويع الشركاء 
االقتصاديني الذين سيعود باملنفعة على 

البالد.

تقرير

سنة  يف  حصلت  مباحثات  ان 
يف  مــســؤولــني  ـــني  ب  2008
الحكومتني التونسية والصينية 
اتفاقية  توقيع  سبل  لبحث 
تبادل حر بني البلدين وان الصني 
مكتب  لفتح  تخطط  كــانــت 
لشركة النقل البحري »كوسكو« 
ــرت املــبــاحــثــات ــث ــع ولــكــن ت
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من  أبنائه  واختطاف  قّداس  رمزي  حكاية 
قبل زوجته األملانية ليست مجهولة بالنسبة 
تناولها  مت  أن  بعد  التونسيني  من  للكثير 
إعالميا في عديد الناسبات. رمزي الذي قضى 
5 سنوات دون أي اتصال بأبنائه متكن اليوم 
األمور قليال، فبعد طول تعنت من  من تغيير 
فعادت  قلبها  استمالة  من  متكن  طليقته  قبل 
يتمنى  كما  ليس  ولكن  مجاريها  إلى  املياه 
فقط  بأبنائه  اتصال  على  هو  فحاليا  رمزي 
ملنزل  القار  الهاتف  على  أو  السكايب  عبر 
والدتهم التي وضعت شروطا قاسية للسماح 
له باالتصال بهم . من بني هذه الشروط عدم 
مده بأي أرقام هواتف جوالة والتواصل لفترة 
مساء  تكون  األسبوع  في  واحدة  مرة  محددة 

السبت أو يوم األحد.

ا�سرتجاع  م��ع��ارك  يخو�سون  اب���اء 

اأبنائهم مبفردهم

إنفراج نسبي ألزمة رمزي ولكن اجلزء األهم 
فيها يكمن في عدم متكنه من لقاء أبنائه خارج 
قضائية  أحكام  والسبب  االفتراضي  الفضاء 
اجلانب  من  الشيء  ونفس  أملانيا  في  ضده 
التونسي ضد زوجته والسبب رفع كل طرف 

لقضايا في خطف األطفال ضد االخر.
اجلمعية  رئيس  املنياوي  حامت  يقول 
واالسرة  بالرجل  للنهوض  التونسية 
واملجتمع أن الكثير من التونسيني احملرومني 
احلضانة  منح  بسبب  أبنائهم  رؤية  من 
املشاكل  عديد  يعانون  األجنبيات  لألمهات 
رفعتها  التي  القضايا  عن  أساسا  املنجرة 
طليقاتهم ضدهم وبالتالي أصبحوا مطلوبني 
أو حتى في تونس  أجنبية  بلدان  للعدالة في 
بسبب  السرية  في  للعيش  بعضهم  فاضطر 

صدور بطاقات تفتيش في حقهم.
على  املنياوي  حامت  يعيب  اخر  سياق  في  و 
إجبار  على  قدرته  عدم  التونسي  املشّرع 
تطبيق  على  تونسي  من  املطلقة  األجنبية 
القانون فيما يخص حق زيارة األب ألبنائه » 
... إذا متكن األب التونسي من احلصول على 
حق زيارة أبنائه مرة في السنة ليس هناك أي 
ضمان قانوني إلمكانية جلبهم إلى تونس كي 

يتمكن والدهم من رؤيتهم...« 
و يدرك املنياوي كل اإلشكاليات املتعلقة بهذا 
ملموسة  نتائج  حتصيل  وصعوبة  املوضوع 
املسألة  هذه  أن  بإعتبار  الواقع  أرض  على 
بإمتياز.  دبلوماسي  بعد  ذات  ألنها  حساسة 

للنهوض  التونسية  اجلمعية  رئيس  ويؤكد 
في  قناعتنا  »عدم  واملجتمع  واألسرة  بالرجل 
بخصوص  التونسية  الدبلوماسية  جناعة 
أبنائهم،  حضانة  من  التونسيني  االباء  متكني 
من زيجات مختلطة، أو حتى مجرد التواصل 

معهم.«
يرى  الذي  رمزي  مع  فيها  يلتقي  نظر  وجهة 
جادة  ليست  التونسية  احلكومة  أن  بدوره 
التونسيني  حرمان  مسألة  مع  تعاملها  في 
 ...« املختلطة  الزيجات  بسبب  أبنائهم  من 
توجهت تقريبا إلى كل حكومات مابعد الثورة 
التواصل  من  لتمكيني  التدخل  منهم  ملتمسا 
مجددا مع أبنائي ولكن دون نتيجة  ولم أتلق 
في  جادين  ليسوا  هم  املماطلة...  سوى  منهم 
التعاطي مع هذه املسألة... فاحلكومة وحدها 
أن  على  مؤكدا  حلول...«  إيجاد  عن  املسؤولة 
احلل يكمن في مبادرة دبلوماسية جدية ال أن 

يعالج املواطنون مشاكلهم مبفردهم.

قبل  من  االأب��ن��اء  اختطاف  كابو�ص 

اأمهاتهم االأجنبيات

خطوطها  في  تتقاطع  قّداس  رمزي  حكاية 
العريضة مع حكاية نوفل بوحللي وتختلف 
عنها في التفاصيل. حكاية أخرى لنهاية مؤملة 
ولكن  وأجنبية  تونسي  بني  مختلط  لزواج 
على  حتصلت  الفرنسية  الطليقة  املرة  هذه 

حضانة األبناء ولكنها تعيش بهم في تونس 
بسبب حكم حتجير السفر على األطفال الذي 
حتصل عليه نوفل »أنا ألتقي أبنائي في مركز 
الكشف  في  ترغب  ال  والدتهم  ألن  األحداث 
أبنائي عندما كانوا في   ... إقامتها  عن عنوان 
هي  مما  أفضل  عيشهم  ظروف  كانت  كفالتي 
من  تخوفها  بسبب  ووالدتهم   ... االن  عليه 
الدراسة  من  حرمتهم  منهم  األطفال  افتكاك 
...« ورغم  إزاء ذلك  والسلط لم حترك ساكنا 
إال  التونسي  التراب  داخل  يقيمون  أبناءه  أن 
أنه رغم ذلك يبقى باله غير مرتاح وفي حالة 
قلق دائم . واصل نوفل حديثه كما بدأه بكثير 
من رباطة اجلأش وبعيون كثيرا ما تتطلع في 
العدم رمبا بحثا عما تخبئوه األيام القادمة : 
بأطفالي  هروبها  إمكانية  من  متخوف  أنا   «
مع  األمر  حصل  فقد  شرعية  غير  بطريقة 

غيري سابقا...« 
عديد  منه  يعاني  جدي  مشكل  اإلختطاف 
التونسيني ، فهو إشكال عابر للحدود حتكمه 
كانت  سواء  واإلتفاقيات  الدولية  املعاهدات 
التعاون  أو متعددة األطراف في إطار  ثنائية 
التونسي غير مستوعب  . والقضاء  القضائي 
لقانون االتفاق . فهناك اجتاهان أولهما يعمل 
وال  يتجاهلها  وثانيهما  االتفاقيات  هذه  وفق 

يعمل بها.
استمرار  حال  في  أنه  إلى  اإلشارة  جتدر  و 

أولياء تونس في مهب المعاناة

الحرمان من حضانة األبناء ..
ضريبة الزواج المختلط

خالفا للعالقات الداخلية البحتة التي يطبّق عليها القانون التونسي بصفة الية، انهاء الزواج المختلط يبدو أمرا معقدا جدا و خاصة في صورة وجود أبناء حيث يحاول كل 
طرف جذبهم و تربيتهم على أساس الثقافة التي ينحدر منها. و هنا يبدأ مسلسل الصراع الدائم على حضانة األبناء أو حتى حق الزيارة. في هذا المقال استشهاد بتجارب 
بعض التونسيين الذين حرمتهم طليقاتهم أو زوجاتهم األجنبيات من العيش مع أبنائهم أو حتى مجرد رؤيتهم أو التواصل معهم مع محاولة لفهم أسباب عدم تمكن 

القانون التونسي من إيجاد حل لهذه الظاهرة.

تون�س - اآخر خرب- روبورتاج- اعداد ن�شرين رم�شاين

يكون  الــزيــارة  حق 
ــــــــــادة حــســب  ع
املادية  االمكانيات 
عــوائــق  وهــنــاك   .
مادية  و  تطبيقية 
تـــدفـــع الــشــخــص 
حق  على  املتحصل 
الزيارة غري قادر على 
الحق بهذا  التمتع 
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الزوجني  أحد  أخذ  يعتبر  ال  الزوجية  العالقة 
في  ذلك  عكس  األمر  ويعتبر  اختطافا  لألبناء 
على  أحدهما  وحصول  الزوجني  طالق  حال 

حكم باحلضانة.

حق زيارة الأبناء ب�رشوط

اإلشكال  سابقا  عرضناها  التي  احلاالت  في 
ولكن  أجنبية،  الطليقة  أن  باعتبار  يطرح 
التونسيني  أيضا  طال  األطفال  من  احلرمان 
في  اإلقامة  أن  إال  تونسيات  من  املتزوجني 
القانون  أنظار  من  املشكلة  جتعل  املهجر 

الدولي اخلاص أيضا.
إيطاليا  في  مقيم  تونسي  العوني  توفيق 
طالق  قضية  وبينهم  تونسية  من  متزوج 
مازالت لم حتسم بعد، األبناء بقوا في حضانة 
أمهم في إيطاليا وتوفيق اضطر إلى االستقرار 
في تونس بسبب أحواله املادية ولكنه يسافر 
إلى  أسافر  »عندما   : أبنائه  لزيارة  فترة  كل 
إيطاليا ال يتسنى لي البقاء معهم قدر ما أشاء 
... أنا أراهم فقط لبعض الوقت عند خروجهم 
من املدرسة واحيانا ال تتسنى لي هذه الفرصة 
بها  تستعني  ومختلفة  متكررة  أعذار  بسبب 
هذا   »... أبنائي  رؤية  من  حلرماني  زوجتي 
ليس الشيء الوحيد الذي يقلق توفيق بل إن 
أصبح  مرة  كل  في  إيطاليا  إلى  سفره  مجرد 
الصعبة  ظروفه  ظل  في  ماديا  له  مرهقا  أمرا 
حيث  الطالق  اجراءات  فيها  تسببت  التي 
استحوذت زوجته على كل ممتلكاته وتسبب 

األمر له في إنقطاع عن العمل . 
إمكانية  عندما حتدث توفيق عن مخاوفه من 
انحراف سلوك ابنائه تأثرا باملجتمع اإليطالي 
العربية  التونسية  هويتهم  ضياع  وبالتالي 
عدم  إمكانية  من  ايضا  وتخوفه  اإلسالمية 
صدرت  ما  إذا  إيطاليا  إلى  العودة  من  متكنه 
أحكام قضائية ضده هناك، لم يستطع إخفاء 

حتاول  عبرات  حبس  حاول  وعبثا  تأثره 
يغمغم  وهو  نظاراته  خلف  من  االنحباس 
يتناول  أن  قبل  املتقطعة  الكلمات  ببعض 
وميسح  حقيبته  من  الورقية  احملارم  بعض 

عالمات تأثره.

50 من مجلة القانون الدولي اخلاص  الفصل 
الصبغة  ذات  باحلضانة  اخلاص  )الفصل 
الذي  للقانون  احلضانة  تخضع   « الدولية( 
أو  الزوجية  الرابطة  حّل  مبقتضاه  وقع 
مقره.  قانون  أو  للطفل  الشخصي  القانون 
للطفل.«  األفضل  القانون  القاضي  ويطبق 
عند  القاضي  أن  على  الفصل  هذا  ينص 
في  احلضانة  على  املطبق  للقانون  اختياره 
عليه  يجب  اخلاصة  الدولية  العالقات  إطار 
األخذ بعني اإلعتبار مصلحة الطفل . وحسب 
القانون  في  املساعد  األستاذ  البجاوي  بشير 
القانونية  العلوم  بكلية  اخلاص  الدولي 
»مصلحة  بجندوبة  والتصرف  واالقتصادية 
تتحمل  أن  ميكن  فضفاضة  عبارة  هي  الطفل 
تأويالت مختلفة » وهو ما حصل فعال في فقه 

القضاء في عديد احلاالت .
القضاء  فقه  فإن  البجاوي  بشير  حسب  و 
dualisme réf - املرجعية بثنائية   يتميز 
 traditionnel تقليدية  إحداهما   rentiel
املرجعية   .moderniste حداثية   واألخرى 
لذلك  اإلسالمي  التشريع  تعتمد  التقليدية 
في  احلق  املسلمة  غير  لألجنبية  متنح  ال  هي 
احلضانة نظرا ألن الطفل ميكن أن يتربى في 
بيئة غير مسلمة وهو ما يضر مبصلحة الطفل 
. أما املرجعية احلداثية فتسند احلضانة لألم 
األجنبية كلما ثبت أن مصلحة الطفل تكمن في 

العيش مع أمه األجنبية.

اخلاص  الدولي  القانون  مجلة  إلى  باإلضافة 

حتدد  التي  الدولية  االتفاقيات  عديد  هناك 
الزواج  أبناء  مبصير  املتعلقة  املسائل  بعض 
املختلط في حال إفتراق األبوين، منها اتفاقية 
تونس  فيها  انخرطت  التي  الطفل  حقوق 
مبقتضى القانون عدد 92 لسنة 1991 املؤرخ 
في 29 نوفمبر 1991، ونشرت هذه االتفاقية 
في  التونسية  للجمهورية  الرسمي  بالرائد 

شهر ديسمبر من نفس السنة.
الطفل  حلقوق  املّتحدة  األمم  اتفاقية  تعتبر  و 
من أهّم االتفاقيات الدولية متعّددة األطراف . 
ولقد اعتمدتها اجلمعية العامة لألمم املّتحدة 

باإلجماع مبوجب قرارها 25/44 بتاريخ 20 
الذكرى  صدوره  وافق  الذي   1989 نوفمبر 
األمم  إعالن   « إلصدار  الثالثني  السنوية 
. حيث جاء   « الطفل  املّتحدة اخلاص بحقوق 
األطراف  الدول  حتترم   « منها:   9 املادة  في 
حق الطفل املنفصل عن والديه أو أحدهما في 
االحتفاظ بصورة منتظمة بعالقـات شخصية 
واّتصاالت بكال والديه، إال إذا تعارض ذلك مع 

مصالح الطفل الفضلى« .
في  املساعد  األستاذ  البجاوي  بشير  يقول  و 
الزيارة،  حق  أن  اخلاص  الدولي  القانون 
الذي يقابل حق احلضانة، يكون عادة حسب 
تطبيقية  عوائق  هناك  املادية.  االمكانيات 
حق  على  املتحصل  الشخص  تدفع  ومادية 

الزيارة غير قادر على التمتع بهذا احلق .
مركز  في  بأبنائهم  يلتقون  االباء  بعض 
يكون  االصطحاب  بحق  والتمتع  األحداث 
وفق شروط معينة فهو أمر مرتبط بوضعية 
الجتهاد  موكولة  مسألة  هي  وسنه.  الطفل 
القاضي يقررها وفقا للمعايير املذكورة سابقا 

وأهمها السن.
الساعة  من  أحد  يوم  كل  أبناءه  يلتقي  نوفل 
العاشرة صباحا إلى الساعة السادسة مساء 
رسمي  بدوام  لوظيفة  إداري  توقيت  وكأنه 
عندما  احلسرة  من  بكثير  األمر  عن  يتحدث 
تذكر ما حدث في اخر لقاء معهم : » يوم األحد 
الفارط طلب أبنائي ان أشتري لهم املثلجات... 
ألكتشف  لفترة  انتظرنا  مكتضا...  احملل  كان 
أبنائي  مع  لي  املخصص  الوقت  أن  ذلك  بعد 
وعدنا  األمر  فألغينا   ... االنتهاء  على  شارف 
عملية  تتم  أين  األحداث  مركز  إلى  أدراجنا 
لقائنا دائما... أحسست بألم يعتصرني عندما 
تلبية طلب بسيط كهذا ألبنائي  لم أمتكن من 

بسبب هذا الوضع...« 

الرسمي  املوزع  ألفا هيونداي موتور  تعلن شركة 
للسيارات  اجلنوبية  الكورية  هيونداي  لعالمة 
السيارة  برنامج  في  رسميا  انخراطها  اخلفيفة، 

.i10 الشعبية من خالل موديل
العمل  بإعادة  اخلاص  التجارة  وزارة  لقرار  طبقا 
هيونداي  ألفا  قّررت  الشعبية،  السيارة  بنظام 
 2016 لسنة  البرنامج  هذا  في  االنخراط  موتور 
i10 التي أثبتت جدارتها  من خالل طرح سيارتها 
التي  النجاحات  عبر  و2013    2012 سنتي  خالل 
حّققتها في الّسوق التونسية. تتطابق اخلصائص 
فرضتها  التي  الشروط  مع   i10 لسيارة  الفنية 
ب5  املصّنع  ضمان  فترة  مع  اإلشراف  سلطة 

سنوات )أو 000 100 كم(.

هيونداي i10: السيارة المدنية األنيقة
بقّوة 4 خيول جبائية، تتميز هيونداي i10 ذات األبواب اخلمسة 
بخطوط انسيابية عصرية. يزيد اخلط املتناسق للزجاج األمامي 
وغطاء احملّرك من طابعها الديناميكي. وضعت مصابيح الضباب 

األمامية بإتقان داخل املصّد كما جّهزت السيارة بنوافذ كهربائية 
أمامية ونظام ضبط كهربائي للمرايا اجلانبية.

جملة  خالل  من  العملي  بطابعها  املدنية  السيارة  هذه  تتميز 
صعود  خالل  لألبواب  سلس  انفتاح  غرار  على  اخلصائص  من 
السيارة  جّهزت  مركزي.  غلق  نظام  مع  منها  والنزول  السيارة 
ومفتاح   CD MP3 أقراص  قارئ  من  مكّون  صوتي  بنظام 

.USB كهربائي ووصلة

هيونداي i10: السيارة االقتصادية والمؤمّنة
مّكنت تكنولوجيا هيونداي املصّممني من إجناز سيارة 
واستهالك  محدودة   CO2 بانبعاثات  تتميز  مدنية 

ضعيف للبنزين من خالل محّرك 1 ل بقّوة 70 خيول.
مدّعمة  أمامية  بأسطوانة   i10 هيونداي  سيارة  تتميز 
منع  نظام  إليها  يضاف  قنوات.  بأربع   ABS بنظام 
من  مزيد  إضفاء  أجل  من   )ABS( العجالت  انغالق 
السيارة  تصميم  يتضّمن  كما  الفرملة  خالل  التوازن 

مناطق تشّوه مبرمج من أجل ضمان سالمة الركاب.
هيونداي i10: التوّفر والسعر

خالل   i10 سيارة  موتور  هيونداي  ألفا  شركة  توّفر 
خالل  من  اقتناءها  وميكن   2016 جوان  لشهر  الثاني  النصف 
اجراء طلب مسبق لدى قاعة عرض ألفا هيونداي موتور )طريق 
نظام  ضمن  املعتمد  السيارة  سعر  يضبط  تونس(.  املرسى 
ويعلن  للتجارة  التونسي  الديوان  طرف  من  الشعبية  السيارة 

عنه في اإلّبان.

ألفا هيونداي موتور تكشف عن سيارتها الشعبية

هيونداي i10 السيارة المدنية الفريدة مع 5 سنوات ضمان المصنع

مــبــادرة  الــحــل يف 
و  جادة  دبلوماسية 
غري  الحكومة  لكن 
التعامل  يف  ــادة  ج
ــاء  االب مشكل  مــع 
املـــحـــرومـــني مــن 
بسبب  ــم  ــه ــائ ــن أب
ــــات. ــــي ــــب ــــن األج
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ودعمها  اخليرية    GAT ال  أعمال  تندرج 
املتواصل   التضامني  التمشي  في  للرياضة 
والتي جعلت منها مؤسسة مواطنة بامتياز. 
التونسي  املجمع  اطلق  اإلطار،  ذات  وفي 
حزام  بأهمية  للتحسيس  حملًة  للتأمني 
األمان استهلتها بتنظيم تظاهرة ميدانية في 
مأوى السيارات التابع ملقرها الكائن بشارع 
اجلمعية  مع  باالشتراك   اخلامس،  محمد 
الطرقات    حوادث  من  للوقاية  التونسية 
قيادة سيارة  العاملني من  مكنت من خاللها 
التعرض  عند  الفعل  ردات  الختبار  احملاك 
سيارة  وانقالب  افتراضي  مرور  حلادث 
شخصان  وبداخلها  مرات  عدة  احملاك 
ليخرجا بعد ذلك ساملنَي بفضل تثبيت حزام 
نشر  هو  التجربة  هذه  من  الهدف   . األمان 
الوعي بأهمية وفاعلية حزام األمان املصّمم 
السيطرة  عن  خارجة  حركة  أي  إليقاف 
إحدى  فهي  وبالتالي   ، السيارة  في  للركاب 

اخلطرة  اإلصابات  لتفادي  الوسائل  أفضل 
أو الوفاة الناجتة عن حوادث السير بتثبيت 

الركاب في مقاعدهم عند إنقالب السيارة.

الوقاية  جمعية  في  مسؤوالً  فإن  للتذكير  و 
 90 بأن  سابقاً  صرح  الطرقات  حوادث  من 
% من التونسيني ال يستعملون حزام األمان 
داخل مناطق العمران وأن أكثر من 50 % ال 
الطرقات  حوادث  وأن  خارجها  يستعملونه 

وإصابة  تونسيني   4 مقتل  في  تتسبب 
لسنة   بالنسبة  يوميا  جريحا   30 من  أكثر 
ُتقّدر  مادية  خسائر  إلى  2015باإلضافة 
ب600 مليار على املجموعة الوطنية سنويا.

وللعلم  فإن قيمة التعويضات  التي تسددها 
التأمني، على اثر حوادث الطرقات،  شركات 
امللفات  كل  إلى  بالنسبة  بلغت  والتي 
احتساب  دون  )أي   2013 في  املفصولة 
يقع  لم  التي  باحملاكم  اجلارية  القضايا 

فصلها( 421.550 مليون دينار. 

GAT  تطلق حملة للتحسيس بأهمية حزام األمان
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  واقع الكتاب والنشر في تونس

حين يغيب مشروعا »المكتبة المختصة« 
و »صناعة القارئ« تصير االزمة خانقة

يبلغ عدد دور النّشر في تونس أكثر من 150 دار نشر أمضت على كرّاس الشروط الخاص بالمهنة وتعتبر بالتالي في وضع قانوني سليم لكنّ عدد الدور الناشطة فعليا 
ال يتجاوز الخمسين، حيث ان المقصود بالنّشاط الفعلي مجرّد إصدار الكتب بقطع النّظرعن احترام قواعد المهنة المنصوص عليها بكرّاس الشروط.

واقع النشر في تونس يعرف ازمة خانقة حيث يغيب »مشروع المكتبة المختصة« الذي كثيرا ما نادى به الناشرون، اضف اليه غياب مشروع »صناعة القارئ« في الدولة 
التونسية.بعض الناشرين يتحدث عن »مزاحمة الدولة للناشرين« والبعض االخر يطرح بدائل ومقترحات.

تون�س - اآخر خرب- ثقافة-  اإعداد ن�شرين ال�شويد

اطوار  تدخل  التونسية  النشر  دور  بدأت 
وصلت  حتى  االخيرة  العشرية  منذ  االزمة 
من  مرتفعة  االيام.أصوات  هذه  درجاتها  أقصى 
مقاطع  االخر  وبعضها  مندد  بعضها  الناشرين 

حتى لوزارة الثقافة نفسها كاحتجاج منهم.
االدبية  الكتب  أولى  بدرجة  مست  االزمة  هذه 
املختصة  الكتب  مجال  ان  ،مبعنى  والثقافية 
ضمن  تكون  أن  على  قادرة  تعد  لم  تلك 
اجلمهور  بإقبال  مردودية  حتقق  التي  املبيعات 
دون  املعنية  هي  املختصة«  عليها.و«املكتبات 
النشر  دور  تنشر  ما  االزمة.عادة  بهذه  غيرها 
االدب  اختصاص  في  كتاب  الـ500  قرابة 
 150 الثقافة  وزارة  منها  تقتني  ،حيث  واإلبداع 
عنوانا كدعم يستفيد منه الناشر.في حني تصير 
الكمية املتبقية في بيعها رهينة اقبال القراء.لكن 
هل هناك فعال قراء في تونس؟ ماحللقة املفقودة 
حتى  الكتاب  صناعة  مسالة  في  االضعف  أو 

ينجح النشر من الناحية املردودية؟

�سناعة الكتاب واحللقات اال�سعف او 

الغائبة

املرتبطة  احللقات  من  سلسلة  الكتاب  لصناعة 
االخر  وبعضها  ضعيف  بعضها  حلقات  ،لكنها 
الثالثة  باملراحل  الكتاب  صناعة  منعدم.متر 
والقارئ.على  واملكتبي  املوزع  هي  االساسية 
بالبالد  النشر  دور  تعيش  التوزيع  مستوى 
التونسية كما ببلدان العالم العربي على خالف 
غياب  في  يتمثل  تقنيا  مشكال  االوروبية  الدول 
نهائي حللقة املوزع في صناعة الكتاب ،فالناشر 

هو الذي يتكفل بالتوزيع في ظل هذا الغياب.
»املكتبات  عدد  يتجاوز  ال  املكتبات  مستوى  على 
بالد  في  مكتبة  الـ20  تونس  في  املختصة« 
جتد  ساكن.لذا  مليون   12 سكانها  عد  جتاوز 
بيع  فرصة  انتظار  حالة  في  التونسي  الناشر 
نوعية الكتاب املختص االبداعي واألدبي وتتمثل 
املعرض  في  اليتيمة  الوحيدة  الفرصة  هذه 

السنوي للكتاب.
للكتاب  املستهلك  اجلمهور  مستوى  على  اما   
أن  الدراسات  أثبتت  ،فقد  القارئ  في  واملتمثل 
في  للكتب  قراءته  معدل  يبلغ  التونسي  القارئ 
السنة 3 دقائق في حني أن القارئ الفرنسي تبلغ 
يعني  ،هذا  السنة  في  كتابا   17 قراءاته  معدل 
صفحات  قراءاته  تتعدى  ال  التونسي  القارئ  ان 

لم  التونسيني  من  باملئة   85 ان  ،بل  محدودة 
يشتروا ولو كتابا واحدا سنة 2015. 

هي  ال�سحيحة  ال�سناعة  تكون  كيف 

احلل؟

بنسبة  مرتبطة  النشر  دور  وضعية  كانت  اذا 
االشتغال  لزاما  كان  ومردوديتها  الكتب  بيع 
على اعادة خلق استراتيجية تهم صناعة الكتاب 

وتتلخص في ثالثة ابعاد.
»صناعة  ،ثانيها  مختصة«  »مكتبات  خلق  اولها 
التوزيع«. »سياسة  مراجعة  ،وثالثها  القارئ« 
عليه  يطلق  كما  املختصة«  »املكتبة  مشروع 
»مشروع  يكون  ان  يجب  االختصاص  اصحاب 
الدولة« الذي تستثمر فيه ويكون في كل واليات 
على  حكرا  الكتاب  يكون  ال  حتى  اجلمهورية 
يتمركز  انه  يعلم  ،فالكل  غيرهم  دون  البعض 
تونس  والية  في  النشر  لدور  الكبير  العدد 
مبختلف ضواحيها ويتمركز بسوسة 4 ناشرين 
بينما  ناشرين   3 ،بنابل  ناشرين   8 وبصفاقس 
يوجد بسليانة دار نشر وحيدة وهذا يؤثر على 

مسالة وصول الكتاب للقارئ .
واما »صناعة القارئ« فتبدأ منذ الصغر وتكون 
الدولة هي الراعي لتلك الثقافة من خالل البرامج 
في  والتربية  املطالعة  على  املشجعة  املدرسية 
يصنع  القارئ  الن  الكتاب  على  العائالت  صلب 
»عادة«  او  »فطرة  البعض  يعتقد  كما  وليس 

العلمية  قواعدها  لها  كاملة  استراتيجية  هو  بل 
 ، واالقتصادية  والنفسية  والسوسيولوجية 
لها  تربية  هي  بل  صدفة  محل  االمور  وليست 
حلقات مترابطة من سلسسلة كاملة تكون جزءا 

من سياسة الدولة.
الذي  التصدير  رهني  فيبقى  الكتاب  توزيع  أما 
بذاته يحتاج مراجعة كاملة.فالنصوص والكتب 
احلدود  خارج  ومطلوبة  جودة  ذات  التونسية 
وهي متفوقة في ذلك حتى على الكتب املشرقية 
،لكن الناشر التونسي عند مشاركته في املعارض 
يجد نفسه قبالة عوائق عدة تتمثل في انه ال يجب 
للتكاليف  اضافة  هذا  محددة  كمية  جتاوز  عليه 
االخرى املتمثلة في ثمن التذاكر واإلقامة وغيرها 
كثيرا  العرض  ومساحة  االخرى  املصاريف  من 
كال  ان  االمر  واقع  محدودة.في  ضيقة  تكون  ما 
سياساتها  من  غيرت  ومصر  ولبنان  االردن  من 
التصديرية والتوزيعية للكتاب املختص فحققت 
مداخيل استفادت منها اقتصاديا وحتول الكتاب 
فيها الى صناعة وبديل اقتصادي يجلب العملة 

الصعبة ،وهو ما لم حتققه البالد التونسية.

مقرتحات للنهو�ض بالن�رش والكتاب

من  اولويات  ضبط  الناشرين  احتاد  ارتأى 
الثقافة  لوزارة  رفعت  التي  واحللول  املقترحات 
امام  عائقا  كان  الوزراء  تداول  لكن   2013 منذ 
واملقترحات  احللول  في  واحلاسم  اجلدي  النظر 

والناشر  والكاتب  القارئ  مبستقبل  للنهوض 
على حد سواء في الدولة التونسية.من بني هذه 
وتتمتثل  نقاطها  اهم  من  بعضا  نذكر  املقترحات 

في:

للكتاب  وطني  مركز  وبعث  إيجاد   *
للكتاب  الوطنية  السياسة  بتنفيذ  يعنى 

والتنسيق بين المتدخلين 
المطالعة  على  تحّفز  تشريعات  إيجاد   *
قمرقية  تشجيعات  مع  القطاع  وتنظم 
بين  العالقة  وضبط  ومالية  وجبائية 

الناشرين والمكتبيين والمطابع والقرّاء
القطاعين  بين  لشراكة  سياسة  وضع 

الخاصّ والعامّ وتشجيع التوازن بينهما
التربية  وزارة  بين  التنسيق  أهمّية   *
وإتحاد  الكتّاب  وإتحاد  الثقافة  ووزارة 
الناشرين لتحديد الكتب المبرمجة وإدماج 
المدرسية  الكتب  في  تونسيين  مؤّلفين 
التونسي  الكتاب  إذ نالحظ ضعف مكانة 
غياب  وخاصّة  التعليمية  المنظومة  في 
حديثة  تونسية  وكتب  مؤلفين  إدراج 
المدارس  داخل  المكتبات  وغياب  النشر 

والمعاهد الثانوية 

املركز  مثل  للناشرين  الدولة  منافسة  من  احلّد 
القومي البيداغوجي ومركز النشر اجلامعي على 
اخلواص  طرف  من  املدرسي  الكتاب  ينشر  ان 

دعما للناشرين في تونس

»مزاحمة الدولة للناشرين« تواجهها بدائل ومقترحات لحلها
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الى محطات  الفنية  كيف تقسم حياتك 
من  بك  وانتقلت  االهم  تراها  انت 
مرحلة الى اخرى  وخطت مسيرتك منذ 

بداياتك حتى االن؟
التي  وهي  اربعة  بها  مررت  التي  املراحل  اهم 
مع  »رحلتي  االولى  املرحلة  مسيرتي.  حددت 
التي  املنوعات  محطة  وهي  اخلطاب«  جنيب 
عليها  اطلق  و1988.الثانية   1984 بني  كانت 
الى   1988 من  الرباعي«  احلميد  بعبد  »لقائي 
املرحلة  التلحني.اما  غمار  دخلت  حيث   1994
وأطلقت   2006 الى   1994 من  فكانت  الثالثة 
ايضا  وهي  عمارة«  حامت  مع  »رحلتي  عليها 
فترة املنوعات والتلحني وانضاف اليها عنصر 
تونسية  اصوات  عدة  جنم  انبثاق  هو  جديد 
عرفها اجلمهور من خاللنا.اما املرحلة الرابعة 
فألقبها مبرحلة »املشروع املوسيقي«و انطلقت 
2006 وهي متواصلة حتى االن  بها منذ سنة 
بثالثة »مشاريع موسيقية« كبرى: االول كان 
مع  شالها«  »نسمة  عنوان  حتت   2001 سنة 
علياء بلعيد والثاني »نغمة حب« سنة 2006 
والثالث »الوصلة« مع االوركستر السمفوني 
للموسيقى  رجوعا  كان  والرابع  االملاني 
اخلامس  وهو  وأخيرا  الشرق«  »عبق  االالتية 

كان في 2016 مبشروع »حسناء قرطاج«.

قرطاج  أليام  مستشارا  مؤخرا  عُيّنت 
من  بذهنك  بقي  الذي  ،ما  الموسيقية 

هذه التظاهرة؟
االضافة هو املشروع في حد ذاته.هذا املهرجان 
بتقاليد هي التي ستسهل عملية ترويج االغنية 
االخرى  البلدان  الن  اخلارج  الى  التونسية 
تقدمت اشواطا في عالم العرض املوسيقي ولم 

تعد االغنية املنفردة تروج لنفسها.

الثمانينات  مطربي  أن  سابقا  صرحت 
أيام  في  يقدمونه  ما  لديهم  ليس 
الجيل  من  من  الموسيقية،  قرطاج 
بابتكار  قادم  خبرتك  حسب  الجديد 

حقيقي او قدمه؟
مت  ما  لتصحيح  فرصة  وهي  ذلك  اقل  لم  انا 
حتريفه في احدى احلوارات الصحفية.عندما 
الثمانينات  مطربي  غياب  سبب  عن  سئلت 
في التظاهرة اجبت قائال رمبا هم لم تعد لهم 
النوع  هذا  من  تظاهرات  في  املشاركة  رغبة 
معنيني  غير  بانهم  يعتبرون  قد  ألنهم  ذلك 
به  تقدموا  ما  أوان  املوسيقية  قرطاج  بأيام 
من مشاريع ال يستوفي شروط العرض لتلك 

كالمي  حتريف  مت  لألسف  التظاهرة.لكن 
وخلق لي ذلك مشاكل كبيرة مع الفنانني.هناك 
او  شخص  وتقييم  عمل  تقييم  بني  كبير  فرق 
مسيرة كاملة بعضهم اتهمني بأنني قد اهنته 
كهذا.بالنسبة  خبر  بسبب  عليه  وتعديت 
لسؤالك انا مخضرم اجليل.لكن اذا اردت رأيي 
امني  الى  اشير  الشابة  الطاقات  يخص  فيما 
القدمي  املوسيقي  باملوروث  املتشبع  القلصي 
الغنائي  النمط  على  متفتح  الوقت  نفس  وفي 
واملوسيقي اجلديد. الطاهر القيزاني ايضا من 
كبرى  قامة  كمون  علي  املميزة.محمد  االسماء 
الغير  املدرسة  منطلق  من  لكن  املوسيقى  في 
منط  احيى  كمون  علي  بالسوق.محمد  معنية 
اشتغل  الذي  األصوات  وتعدد  املبدع  »حيرة 
املطروح  السؤال  سعادة«.لكن  »محمد  عليه 
الصميمة  التونسية  احمللية  املوسيقى  ان  هل 
اخلروج  على  قادرة  موروثنا  من  النابعة 

لفضاءات ارحب عندما توزع اوركستراليا؟

التونسيون  والمطربون  الموسيقيون 
وكانهم على طريق »الفقدان« و«التيه« 
منذ مدة، اصوات جيدة لم نعد نسمع 
عنها شيئا وال نسمع بانتاجاتها ،حسب 

رأيك اين المشكل؟
برلني  جدار  وسقوط   1990 بعد  انه  قناعتي 
التبادل احلر وتغول  دخلنا مرحلة اخرى من 
هذه  طالته  التونسي  املال.الفنان  رأس 
ووضعته  اخلوصصة  تعتمد  التي  املنظومة 
االقتصادية  اللعبة  قوانني  رحمة  حتت 
مكانته. فقد  عنها  حاد  ان  التي  والشروط 
التأقلم. على  القدرة  فقدوا  من  هم  كثيرون 
وبورقيبة  احلداد  الطاهر  غنمنا  تونس  في 
الثقافة  »وزير  النغ«  »جاك  لدينا  ليس  لكن 
احملنك  السياسي  هذا  النغ«  الفرنسي«.«جاك 
،ففي  الفرنسية  الثقافة  يحمي  كيف  عرف 
املعادالت  الدول منطق  الذي تبنت فيه  الوقت 
احلرة ،تدخل هذا الرجل وقال »كل شيئ يباع 
فنانيني  الفرنسية«.عدة  الثقافة  اال  ويشترى 
قمت باالتصال بهم مؤخرا وزيارتي لهم كانت 
فوجدت  لها  استعد  منوعة  مشروع  اطار  في 
لها ،بعضهم دخل  كثيرا منهم في حالة يرثى 
»اختفى«  االخر  والبعض  حادة  نفسية  أزمة 
حتى انه ورد الى علمي ان هنالك من دخل طور 

التدين املتشدد وغادر الى وجهة مجهولة.

لم  أغان  او  هل جاءتك مشاريع كلمات 

تعجبك؟
الشعر الذي يحتوي الصورة هو الذي يشدني 
اجلانب.هناك  هذا  ينقصنا  تونس  وفي  اليه 
احلبيب  مثل  لي  بالنسبة  قامات  شعراء 
محنوش واجلليدي العويني وأمتنى التعامل 
»الشعر  هو  عنه  ابحث  فتحي.ما  ادم  مع 
التونسية  للهجة  متعصب  املنعرج«.أنا 
اللهجة  مع  وحاسم  الفصحى  العربية  وللغة 
واخللود  املجد  ان  قناعة  لي  الشرقية.صارت 
املوروث  في  وبحث  الذاكرة  في  نبش  هو 

التونسي.

مطمئن  انت  هل  تونسي  كمواطن 
والسياسية  االقتصادية  لألوضاع 
الخاص  فهمك  خالل  من  واالجتماعية 

لمسالة االولويات الوطنية؟
اطمئناني رهني اداء املواطنني والوعي مطلوب 

منهم بان العمل قيمة واملواطنة مبدأ.

ماهي مشاريعك الحالية؟
»حسناء  املوسيقي  مشروعي  على  اشتغل 

اصوات  تؤديها  اغنية   19 ويحتوي  قرطاج« 
قدمية وأخرى جديدة وأنا مراهن على كل من 
الشابتني اميان محمد ويسرى محمد.اخرجت 
4 اغاني من هذا املشروع في »سي دي« قريبا 

تسمعونه في االذاعات ويطرح في االسواق.

هل انت مع ام ضد المصالحة مع سليم 
شيبوب؟

سليم  ذلك  في  مبن  للجميع  حق  املواطنة 
شيبوب مبعنى ال احد له مزية عليه فيها ، ان 
كانت بذمته مستحقات للدولة فما عليه إال ان 
يعيدها اليها وان لم يكن مخطئا فلما التجني 

عليه كمواطن؟

هل انت مع ام ضد ان يقع هناك تطبيق 
لمبدأ المساواة في االرث؟

لتلك  للدخول  املعرفية  بالوسائل  أتسلح  ال 
النقاش  مسالة  ان  قناعة  لدي  لكن  املنطقة 
مسالة  احتسبنا  ما  اذا  وضرورية  مطروحة 
الرجل  من  لكل  االوضاع   وتطور  السياقات 

واملرأة.

 حوار مع الملحن والموسيقي عادل بندقة

هو موسيقي وملحن يرى نفسه مخضرم الجيلين سواء في طبيعة المشاريع التي يشتغل عليها او طبيعة االصوات 
التي يراهن عليها.كان مستشارا ايام قرطاج الموسيقية مؤخرا وأثارت جملة من تصريحاته حفيظة عدد كبير من 

الفنانين.نلتقيه هذا االسبوع في حوار خاطف.

في تونس غنمنا الحداد وبورقيبة لكن ليس لدينا 
“جاك النغ” “وزير الثقافة الفرنسي”

تواصل أورجن تونس سلسلة عروضها السخّية املعهودة جتاه حرفائها، وتطلق حصريا 
ومبكيات محدودة العرض اجلديد مسبق الدفع » ماللّخر «.

ومينح عرض » ماللّخر « مسبق الدفع ملشتركي أورجن تونس حصريا ومدى احلياة فرصة 
مضاعفة قيمة الرصيد بـ 11 مرة عند كّل عملية شحن ابتداء من 1 دنانير.

ويتمّتع مشتركو أورجن تونس في عرض » ماللّخر «  بـ 11 دينار من املكاملات
كما أن  bonus العرض مسبق الدفع » ماللّخر «  صالح نحو كّل املشّغلني للهاتف القاّر أو 

اجلّوال في تونس.
bonus يكون بذلك سعر  350 مليم، وبفضل  وتبلغ تعريفة الدقيقة في العرض  اجلديد 

الدقيقة الواحدة أقّل من 32 مليم فقط عند إجراء املكاملات نحو كّل املشّغلني.
ولالستفادة بهذا العرض،  ميكنكم االشتراك في أقرب اآلجال في إحدى مغازات أو نقاط 

البيع التابعة ألورجن تونس.
عرض متوفر بكميات محدودة.

ملزيد من املعلومات حول عرض » ماللّخر « مسبق الدفع، ميكن االتصال بإحدى مغازات 
http://www.orange.tn    : أورجن تونس أو زيارة املوقع االلكتروني

أورنج تونس تطلق العرض الجديد مسبق 
الدفع » مالّلخر « بكميات محدودة
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»متالزمات نفسيّة«
ساخرة و متهّكمة

قراءة بسيكولوجية

بقلم: نبيل البكاري

باحث دكتوراه يف علم النف�س

ما من حالة ثوريّة حّقا إال حالة ما قبل الثورة ، 
عندما ينخرط الناس في العبادة المزدوجة للمستقبل و للهدم.

ايميل سيوران

متالزمة Syndrome هي كلمة مشتقة 
 )Sundromos( اليونانية  اللّغة  من 
يكون  حيث  التزامن.  معنى  الى  حتيل 
املرض متزامنا مع ظهور األعراض التي 
يسهل مالحظتها سريريا. يعّرف معجم 
مصطلحات الطّب النفسي )الشربيني ، 
بكونها   Syndrome املتالزمة   )2003
و  األعراض  من  مجموعة  على  »تدّل 
فتدّل  معا  تتواجد  املرضّية  العالمات 
، و لها أمثلة  على حالة مرضّية معّينة 
فيها  مبا  الطّب  فروع  كّل  في  كثيرة 
األمراض العصبّية و النفسّية ، وغالبا 
ما تعرف باسم العالم أو الطبيب الذي 

وصفها للمّرة األولى« .
ما  على  اعتمادا   ، سيحاول  النّص  هذا 
النفسي  املجال  في  الباحثون  سّجله 
بعض  بني  االلتقاء  نقاط  تفسير   ،
بني  و  النفسّية   أعراضها  و  املتالزمات 
قادته  التونسيني و سلوك  أفعال  ردود 

السياسيني  منذ تاريخ الثورة.

1.متالزمة �ستوكهومل 
سارقان  هاجم   1973 عام  السويد  في 
قاموا  و   Kreditbanken بنكّيا  فرعا 
و  حرفاء  من  رهائن  أربعة  باحتجاز 
 . أيام  سّتة  ملّدة  البنك  قبو  في  موّظفني 
بدأ  االحتجاز  فترة  أثناء  أّنه   الغريب 
باللّصوص  الرهائن يرتبطون عاطفّيا  
معهم   تعاطفهم  عن  عّبروا  حيث 
 ، سراحهم  إطالق  بعد  دفعتهم  لدرجة 
عدم  إبداء  و  خاطفيهم  عن  الدفاع  إلى 
احملاكمة.  أثناء  ألدانتهم  استعدادهم 
حالة  عن  تعّبر  متالزمة«ستوكهولم« 
تدفع  أن  ميكن  التي  العاطفي  التقّمص 
الفرد إلى االرتباط العاطفي و التماهي  
وسيلة  هي  املتالزمة  .هذه  املعتدي  مع 
و حيلة نفسّية  الواعية يعتمدها الفرد 
حّدة  وتخفيف  قلقه  على  للسيطرة 
مخاوفه  من خالل حتويلها إلى مشاعر 
تعاطف و وفاء هي في األصل تعّبر عن 
عن  املمانعة  و  االستسالم  في  رغبتهم 
املشاعر  .هذه  األذى  جتّنب  و  املقاومة 
استعداد  عن  تعبير  هي  احلقيقة  في 
و  للرضوخ  /األفراد/الشعوب  الفرد 
مجرم،  )لص،  للمعتدي  االستسالم 
حالة  في  الطاغية   أو  مستعمر...( 

النظام االستبدادي. 
الراهن  وضعه  في  التونسي  املجتمع 
فهو  ستوكهولم  متالزمة  يعيش 
طريقته  يدرك  و  ملّيا  »سّجانه«  يعرف 
من  سواء   . فيه  التحّكم  و  سجنه  في 
»لألب  احلنني  مشاعر  تأجيج  خالل 
استدرار  أو  الغائب«  البورقيبي 
املثالي  بـ«األب   « »االلتحاق  في  رغبته 
السماوي« : الشهادة و اجلّنة . كما كان 
األمر في قبو البنك السويدي مت احتجاز 
و  فقط.   فردين  طرف  من  التونسيني 
تدافعان  فرقتني  إلى  الرهائن  انقسم 
بشراسة عن »خاطفيهم و محتجزيهم« 

و مدافعني.

بالد  يف  األ��ي�����ص   « 2.متالزمة 
العجائب« 

أو  العجائب  بالد  في  أليس  متالزمة 
الطبيب  إلى  نسبة   ، »تود«  متالزمة 
تود«  جون   « البريطاني  النفسي 
و  خلل  عن  ناجتة  عصبّية  حالة  هي 
اضطراب في الرؤية .حيث تبدو األشياء  

بالنسبة للفرد/املريض مخالفة ملا عليه 
اخللل  املتالزمة  هذه  في   . احلقيقة  في 
للجهاز  عضويا  أو  فيزيولوجيا  ليس 
الدماغ بقدر ما هو خلل و  البصري في 

عطب في عملّية الرؤية.
حيث ميكن أن تختلف األحجام و تتغّير 
الفرد  يرى  أن  األشكال...فيمكن  أبعاد 
طبيعتها  غير  على  جسده  أطراف  مثال 
أو  يديه  أو  أو تقصر ساقيه  تتمّدد  كأن 
يتقلّص شكل األشياء أو يتمّطط أحجام 

البشر و احليوانات .
أعراض  هي  تود  أو  أليس  متالزمة 
و  للمكان  مشّوهة  عصبية  حّسية 
مع  الفرد  صراع  إلى  حتيل  و  الزمان 
داخل  بذاته  اجلسدي-النفسي  وعيه 
محيطه و مجاله االجتماعي  الذي يراه 

»مشّوشا«.
ظهور  منذ  التونسي  الشعب  حال  هكذا 
يعرف  يعد  لم  حيث  بيبرز  بنما  وثائق 
أصبحت  و  األيادي  تشابكت  كيف 
بها  استهزأ  التي  العنكبوت  شبكة  كما 
املصيدة  هي  حجمها  لصغر  سابقا 
التونسي   . منه  غفلة  في  متّددت  التي 

الطولى«  »اليد  ميلك  من  يعرف  يعد  لم 
النظيفة » و من صاحب  و من له »اليد 
ما  انتظار  في  املرتعشة  املرجتفة  اليد 
و  األطراف  تعّددت  الوثائق...  تخفيه 
ما  يعرف  يعد  فلم  األشكال  و  األحجام 
العلن  حكومة  من  الظّل  حكومة  معنى 
احلكومة  من  العميقة  احلكومة  من   ،
داخل احلكومة او الدولة داخل الدولة ، 
أصبح  الواقع   ... نداءات  الى  النداء  من 
»أليس«  أضحى  التونسي  و  مشّوشا 

جديدة في بالد عجيبة ليست بالده .

Syndr o »3.متالزمة »كوتار 

  me de Cotard
الطبيب  الى  نسبة   ، كوتار  متالزمة 
الفرنسي جول كوتار، هي حالة  هذيان 
إنكار Le délire de négation  .حيث 
يرى  و  حياته  و  وجوده  املصاب  ينكر 
نفسه مّيتا : اجلّثة املتحّركة . فاملصاب 
ألعضائه  بفقدانه  االعتقاد  أشّد  يعتقد 
من  جسده  بفراغ  أو  الداخلية  احليوّية 

الدماء . 

الرتويكا ادارت البالد مبتالزمة نف�شية �شاخرة ومتهكمة ؟
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الصدمات  و  الصادمة  احلوادث  تعتبر 
النفسّية احلادة التي ميكن أن يتعّرض 
الرئيسية  األسباب  بني  من  الفرد  لها 
النفسي- االضطراب  بهذا  إصابته  في 

النفسية  حالته  تكون  .حيث  السلوكي 
و  اليأس  من  بنوع  متّسمة  البداية  في 
اكتئاب  حاالت  الى  لتتحّول  الذات  كره 
مزمنة تغذيها عملّيات اإلنكار و التوّهم 

الهلوسة  و تزيد في حّدتها .
هذه  في  بنفسه  املصاب  يحنو  بذلك 
فيصبح  األوهام  و  العزلة  نحو  احلالة 
مشّوها  نظرهم  في  العالم  كما  الواقع 
ال ُيحتمل وجب تغيره أو مغادرته.هي 
الواقع من  حيلة نفسّية لالنسحاب من 
خالل اعتبار الذات »ميتة »لكّنها مازالت 

متحّركة رمّبا لتحقيق هدف ّما .
التونسي  الشاب  حال  لسان  هو  هذا 
أو  ليبيا  و  سويا  إلى  الذاهب  املجّند 
رمّبا البقاء للجهاد في تونس . فحياته 
أدبياته  و  الدينّية  مواريثه  حسب 
.هي  ملكه  ليست  اجلهادّية  االخوانية  
النّص  إلى  باألساس  مرتهنة  حياة 
رّبهم  عند  أحياء  »بل  منطق  من  الديني 
آل عمران/169 و مسجونة   « يرزقون 
 ... الله  سبيل  في  جرحا  جرح  »من  في 
فانها جتيء يوم القيامة كأغزر ما كانت 
، لونها الزعفران و ريحها املسك« )عن 
معاذ ابن جيل رواه الترمذي و صّححه(

متالزمة »كوتار« هي »اجلّثة املتحّركة«  
بيديها  رافعة  املتنّقلة  جنازتها  نحو 
تكون  ان  ترفض  و  السيف  و  املصحف 

»حّية«.

»امل���ح���ت���ال«   4.متالزمة 

Syndrome de l’impo o

 teur
اعتقاده  و  احملتال  الفرد  إحساس  هي 
بكون أعماله  الناجحة و اجنازاته هي 
نتيجة  ليست  و  حظ  ضربة  و  صدفة 
تضحياته.   أو  قدراته  أو  محهوداته 
اآلخرين  خدع  قد  أّنه  املصاب  فيشعر 
بشكل من األشكال و أّن املكانة أو املنصب 
الحتياله  كان  حققه  الذي  النجاح  أو 
هي  املتالزمة  لآلخرين.هذه  خداعه  و 
بالنفس  الثقة  انعدام  عن  نفسي  تعبير 
و غياب تقدير الذات. رمّبا كان إحساس 
قدمي بالدونّية أو »نقد« متواصل أثناء 
بهذه  يصاب  الفرد  يجعل  ما  طفولته 
الواعية  طريقة  هي  رمّبا  أو   . املتالزمة 
بنجاحاته  االستمتاع  من  الذات  ملنع 
التي  الذنب  التخفيف من مشاعر  هدفها 
تكّونت جّراء هذا »النقد« و »االتهامات« 

القدمية التي وّجهت للطفل .

هل كانت الثورة �سنعا تون�سيا 

ة 
ّ
خال�سا اأم اأّن هناك اأيادي خفي

�سنعتها ؟ 

عن  االجابة  في  يراوح  التونسي  مازال 

هذا السؤال مّرة بـ«نعم« و مّرات كثيرة 
بـ«ال« .

ثّم من أطلق عليها لقب »الياسمني« ؟
 ال يذكر أحد كيف مّت األمر عدا ما بّثته 

األخبار من هنا و هناك . 
مّدة  البالد  في  حتّكم  من  خلع  مّت  كيف 

23 سنة في ظرف شهر تقريبا ؟
اذا اعتبرنا  االّ   العملّية ال تبدو منطقّية 
أن هناك أياد تدخلّت في األمر و سارعت 
و  »اخللع«  عملّية  إمتام  و  انتهاء  في 
 « »البسكولة  رواية  فال  »الثورة«... 
كانت صحيحة و ال »الصعفة« كذلك و ال 
»الشهيد« من أصحاب الشهائد العليا... 
األسئلة  من  وغيرها   ، النقاط  هذه 
أنه  يدرك  التونسي  ، جتعل من  املبهمة 
و   . املئة  في  مئة  ثورته«  »صانع  ليس 
أّنه  على  عاملّيا  تصويره  يتّم  مقابل  في 
املعجزة«   « قبيل  من  »أسطوري«  بطل 
لدرجة دفعت شعوب العالم الى دعوته 
T - : التاريخ  أسطر  كتابة  «مواصلةا 
nisiens ، restez debout ، le mo -

« ! de est fier de vous
التونسي  غّذت  األسباب  هذه  كّل 
رمّبا   ، خدع  قد  بأّنه  عميقة  بأحاسيس 
يكن  لم  فهو   . اجلميع   ، قصد  دون 
في  به«  املفعول   « رمّبا  بل  »الفاعل« 
»ثورات  لتسويق  جتارب«  »فأر  شكل 
ربيع عربي« دموّية قتلت األبرياء أكثر 

مّما حّررتهم.
أعماقه  في  التونسي  أحّس  كان  رمّبا 
بكونه البطل احملتال و املخادع ملا يسّمى 
كان  رمّبا  اخلالّقة«...  بـ«الفوضى 
انتخابه لالخوان و الترويكا في مرحلة 
اإلحساس  مشاعر  عن  تعبير  هو  ما 
و  »الله«  الى  العودة  خالل  من  بالذنب 
رمّبا أيضا صبره على قساوة ضربات 
مصاحلته  االم  حتّمله  و  الدواعش 
لرموز »اللصوصّية« في البالد من قبيل 
املسيح  طريقة   على   ، النفس  معاقبة 
جّراء  بالذنب  الشعور  من  لتخفيف   ،
باسم  املسفوك«  الدم  »ثورة  ارتكابه 

الدميقراطّية و الدين...

»م��ون��خ��ه��اوزن«  5.متالزمة 
Syndrome Münchha o

  sen
مونخهاوزن  هو ضابط أملاني )-1720
و  املفتعلة  بقصصه  اشتهر   )1797
الصحّية  وعكاته  توصيف  في  املبالغة 
من  للعديد  باختالقه  عرف  حيث 
اإلصابات و اإلمراض لدرجة تدفعه إلى 
و  إصابات  خلق  خالل  من  نفسه  إيذاء 
النفسي  .الهدف  بالغة  كدمات و كسور 
املصابون  األشخاص  إليه  يسعى  التي 
و  إليهم  االنتباه  لفت  هو  احلالة  بهذه 
املالزمة  هذه  اآلخرين.  تعاطف  كسب 
»وجداني-حّبي  نقص  الى  حتيل 
Carence affe - لدي قدمي  ه»طفولي 

افتعال أحداث  من خالل  يسعى     tive
إلى  إصابات...(   ، )أمراض  معّينة 
ملشاعر  استدرارا  خالل  من  تعويضها 

العطف و جذب انتباه اآلخر.

»ال�شخيفة«  الطريقة  ب��ه��ذه 

اأدارت الرتويكا �ساأن البالد يف 

وقت ما .

حيث كانت الثورة املضادة في نظرهم ، 
هي السبب في عرقلة »املسار الثوري« 
بعد  ما  لتونس  الدميقراطي  االنتقال  و 
مستواهم  محدودّية  تكن  لم  و  الثورة 
هو  األخالقي-السياسي  و  الفكري 
االغتياالت  لفشلهم...  الرئيسي  السبب 
السياسّية لم تكن بالنسبة إليهم مؤشرا 
ما  بقدر  ذواتهم  مراجعة  إلى  يدفعهم 
الشعب  انتباه  لتشتيت  فرصة   كان 
قبيل  من  واهية  أخرى  مواضيع  نحو 
أّنهم ضحّية مؤامرة أو ما شابه غرضها 
تصفية حسابات و خصومات سياسية 

قدمية و ضّيقة .
البعض  له  تعّرض  مبا  امللّح  التذكير 
محاولة  هي  سابقا  السجون  في  منهم 
و  التونسيني  تعاطف  الستدرار 
مغالطتهم لدفعهم للتغاضي  و الصبر 
السادات  أنور  مصطلح  حسب   ، أكثر 
مّيزهم  الذي  السياسي«  »الغباء  عن   ،

طوال و أثناء فترة حكمهم.
امللفت للنظر أّن الترويكا بقدر ما لعبت 
عليها   املتآمر  و  املصابة  الضحّية  دور 
أّنها  تّدعي  كانت  الوقت  نفس  في  فإنها 

»احلكومة األقوى في التاريخ« .
جديدة  تسمية  نطلق  أن  نستطيع  رمّبا 
»مونخهاوزن- مبتالزمة  تسّمى 

املرضي  التضاد  بني  جتمع  الترويكا« 
التاريخ«يستحّق  لــ«أقوى مصاب في 
العناية  رمّبا  و  االهتمام  و  الشفقة 

النفسّية ... من منطق » وا نندبهم«.

تهّكم اخلتام 

مبتالزمة  تعرف  أخرى  متالزمة  هناك 
 Syndrome de la املنفجّر«   »الرأس 
tête qui explose  و هي احلالة التي 
/صوت  بانفجار  املصاب  فيها  يشعر 

انفجار قرب رأسه ساعة النوم ... رمّبا 
كانت تفجيرات داعش . 

في صورة احتداد هذه احلالة ميكن لها 
الدخول  إلى  املصابني  بعض  تدفع  أن 
في حالة أخرى حتمل أعراض مايسّمى 
بـ » االختطاف من قبل كائنات غريبة« 
غريبة  سلفّية   كائنات  كانت  ...رمّبا 

الشكل أخالقيا و إنسانيا.
، نخّصص لهذه املتالزمة  و رمّبا أيضا 
و  التونسي  قّوة  فيه  لنوّضح  مقاال، 
أمام  الصبر  و  التحّمل  على  قدرته 
احلماقات و االنفجارات واألكاذيب التي 
حتيط به من كّل صوب و متارس عليه 

طوال الوقت  من كّل حدب .

المراجع

شبكة العلوم النفسيّة العربيّة
http://arabpsynet.com

عدنان حب اهلل 
،أشكالها  النفسية  الصدمة 
الوجودية  وأبعادها  العيادية 
.دار  مقلد  محمود  .ترجمة :علي 
الفارابي ، الطبعة األولى 2006 ، 

بيروت ،لبنان.

لطفي الشربيني
معجم مصطلحات الطبّ النفسي. 
الصحّية،  العلوم  تعريب  مركز 
للتقدّم  الكويت  مؤسسة 
الطبّية  المعاجم  سلسة  العلمي. 
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جديدة  تسمية  نطلق  أن  نستطيع  ــمــا  ربّ
»مونخهاوزن-الرتويكا«  بمتالزمة  تسمّى 
يف  مصاب  لــ»أقوى  املرضي  التضاد  بني  تجمع 
ربّما  و  االهتمام  و  الشفقة  التاريخ«يستحقّ 
نندبهم«. »وا  منطق  من   ... النفسيّة  العناية 
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خدماتها،  تطوير  برنامج  إطار  في 
منذ  بالساحل،  النقل  شركة  انطلقت 
خطوط  استغالل  في  اجلاري،  ماي   5
تطلعات  مستوى  إلى  ترتقى  منوذجية 
ملعايير  استجابتها  حيث  من  احلرفاء 

السالمة واألمن واجلودة.

اإطالق ثالث خطوط جديدة 

ثالث  املبرمجة  اخلطوط  عدد  يبلغ  و 
جهوي  وخط  حضري  خط  إلى  موزعة 

واخر بني املدن وهي كالتالي:

 – سوسة  الحضري  الخط   -
القنطاوي

 – المنستير  الجهوي  الخط   -
مساكن

– المهدية  المدن  بين  الخط   -
نابل

اتخذتها  واإلجراءات  اخلدمات  عديد 
شركة النقل بالساحل في إطار مشر وعها 
القائم على إطالق ثالث خطوط منوذجية 
لهذه  الرئيسية  األهداف  تتمحور  حيث 
اخلطوة في السعي إلى إرضاء احلريف 
من خالل توفير اخلدمات التي تضمن له 

السالمة والراحة والرفاهية. 

ال�سالمة وجودة اخلدمات ركيزة 

اخلطوط النموذجية

التجربة،  هذه  إطار  في  التدخل،  محاور 
ومتنوعة  عديدة  مستويات  على  كانت 
داخل  تقدم  التي  اخلدمات  فمنها 
توفير  على  تركز  والتي  احلافالت 
مذياع  من  الرفاهة  وجتهيزات  أسباب 
اإلعالم  جتهيزات  توفير  وعلى  وفيديو 
اخلط،  على  دالة  الكترونية  لوحات  من 
حتمل  باحلافلة  داخلية  لوحات  وتركيز 
إضافة  التوقف،  ومحطات  اخلط  مسلك 
وتوعوية  حتسيسية  لوحات  إلى 

للحفاظ على احلافلة.

أما في خصوص احملافظة على السالمة 
واألمن فكانت من خالل جتهيز احلافالت 
بكاميرا فيديو للمراقبة مع التركيز على 
مراقبة احلافلة عند اخلروج من الورشة.

فقد  البشرية،  املوارد  مستوى  على  و 
السياقة  مجاالت  في  السواق  تكوين  مت 
والعالقة  املرورية  والسالمة  الرشيدة 
التركيز على املظهر  مع احلرفاء، كما مت 

الالئق وارتداء الّزي الرسمي للعمل.

ستهتم  كذلك،  البرنامج  هذا  إطار  في 
استغالل  بحسن  بالساحل  النقل  شركة 
التوقيت  احترام  خالل  من  اخلطوط 
املتعلقة  الالزمة  املعلومة  وتوفير 

بالسفرات. 
النقل  شركة  أن  إلى  اإلشارة  جتدر  و 
استقصاء  أجرت  قد  كانت  بالساحل 
الشركة  قبل  من  املسداة  اخلدمات  حول 
اخلطوط  استغالل  جتربة  انطالق  قبل 
استقصاء  إجراء  سيتم  كما  النموذجية، 

اخر الحقا لتقييم التجربة. 
اخلطوط  استغالل  برنامج  إلجناح  و 
حسن  على  الشركة  ستركز  النموذجية، 
طرف  من  املعنية  اخلطوط  استغالل 
املراقبة  ومصالح  االستغالل  مصالح 

على الطرقات.

النقل  شركة  تأسست  فقد  للتذكير،  و 
1963 وتنشط في مجال  بالساحل سنة 
عدد  يبلغ  حيث  العمومي  البري  النقل 
الشركة  لتغطي  خط   325 اخلطوط 
املجال احلضري لواليات الساحل الثالث 
تأمن  كما  واملهدية.  واملنستير  سوسة 
واليات  نحو  املدن  بني  سفرات  الشركة 

الكاف وباجة ونابل  والقيروان وقفصة 
انطالقا من والية سوسة. 

و يبلغ عدد أعوان شركة النقل بالساحل 
األسطول  أما  عون،   1205 حوالي 
بنسبة  حافلة   360 على  فيحتوي 
يتراوح  حيث   81% إلى  تصل  جاهزية 
 10 سنوات   9 بني  األسطول  سن  معدل 
ما  تأمن  بالساحل  النقل  وشركة  أشهر. 
640 ألف سفرة في السنة ليصل  يقارب 
مليون   89 للمسافرين  اجلملي  العدد 
مليون   60 وطلبة  تالميذ  منهم  مسافر 

مسافر.

استغالل خطوط نموذجية بشركة النقل بالساحل
تسعى شركة النقل بالساحل للنهوض بواقع خدمات النقل في جهة الساحل رغم اإلمكانيات المادية المتواضعة إال أنها تحاول تحسين الخدمات التي توفرها للحرفاء من 
خالل استغالل ما لديها من موارد مع السعي إلى تحسينها و تطويرها كي ترضي الحريف. و لتحقيق هذه األهداف بدأت شركة النقل بالساحل باستغالل خطوط نموذجية 
منذ 5 ماي الجاري حيث أطلقت ثالث خطوط نموذجية )حضري، جهوي و بين المدن( و تعتبر هذه الخطوط نموذجية نظرا ألهمية الخدمات التي ستقدمها داخل الحافالت 

باإلضافة إلى مستوى األمن و السالمة و الجودة. 

تون�س - اآخر خرب-

ــة  ــالم ـــان س ـــم ض
الحرفاء و إرضائهم 
ـــدف من  ـــه ال هـــو 
الخطوط  إطـــالق 
ـــة ـــي ـــوذج ـــم ـــن ال
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وقع  التي  املصحفية  النسخ  عدد  كان  وحيث 
قليل  القرآن  سور  من  بالنقص  فيها  التحريف 
)فقط(  سورة  عشر  احدى  يتجاوز  ال  )جدا(  
النشر  فن  )أساتذة  مفهوم  بحسب  حالة  وهي 
الذي  والتشهير  التهويل  تستوجب  ال  والطباعة( 
على  وكان  الدينية،  الشؤون  وزير  السيد  به  قام 
التراب ويتخلى  في  يدفن رأسه  أن  الوزير  السيد 
طبع  على  احملافظة  جتاه  الدينية  واجباته  عن 
املصاحف ويتخلى أيضا عن مسؤولياته اإلدارية 
التي من أهمها القيام بشؤون الدين أمرا باملعروف 
الشبعان  غضب  ليتفادى  املنكر.  عن  ونهيا 
تقلصات  عليه  دلت  فيما  بلغ  الذي  والزويتيني 
عضالت وجهيهما درجة احلقد لسماعهما كلمات 
حق بدل أن ُيسرا ويشكرا وزارة الشؤون الدينية 
نشرهما  دار  عن  ورد  ما  إلى  نظرهما  إلفات  على 
أن  الوزير  السيد  على  كان  فاحشة،  أخطاء  من 
عن  الساكتني  كل  مثل  ليكون  بالصمت  يلوذ 
هذا  في  املتسببة  النشر  دار  طاقم  لُيرضي  احلق 
دينه  حساب  على  ذلك  كان  لو  حتى  التحريف، 
وضميره واإلخالل بواجب مسؤولياته على رأس 

الوزارة؟
النشر  دار  مدير  الشبعان  السيد  أن  والغريب 
اعترف صراحة بوجود النقص في سور املصحف 
املكتشف  النسخ  أن  قائال  به  واستهان  واستقلّه 
بها هذا النقص ال تتجاوز احدى عشر نسخة في 

استخفاف ظاهر.
وأغرب من ذلك أنه تباهى مفتخرا بأنه تنبه لهذا 
النقص وهذا التحريف قبل أن ينتبه إليه الوزير، 
ومع ذلك لم يتحّر على مستوى مؤسسته لتداركه، 
حدوثه  منذ  له  تفطن  أنه  الغرابة  من  وأغرب 
الزمن  مبرور  واحتج  سنة  عشر  احدى  منذ  أي 
التحريف  هذا  على  مر  ما  وكأن  وتقادمه  عليه 
االستمرار  شرعية  أعطاه  الزمن  من  »بالنقص« 
احلق  املسلمني  من  ألحد  يعد  لم  بحيث  البقاء  في 
يقول:  حالهما  لسان  وكأن  بتداركه،  املطالبة  في 
ليس من حق الوزير وال من حق أحد من املسلمني 
أن يتنبه لهذا التحريف في هذه الطبعة املصحفية 
بخطأ  مؤسسته  في  خطأه  مبررا  املدة  هذه  بعد 
آخر، مدعيا أن مثل ذلك اخلطأ أمر عادي في طباعة 
الكتب وكأنه يتحدث عن طباعة كتب سوقية مما 

ينفي به القداسة عن املصحف الشريف.
التبرير  هذا  من  الظاهر  اإلصرار  هذا  ومبوجب 
بصاحب  الظن  يسيء  أن  مسلم  كل  حق  من  صار 
نية  على  عليه  يدل  فيما  يدل  ألنه  التبرير  هذا 
السيد  يقول  األنوف،  تزكم  رائحة  منها  تنبعث 
ال  أن  )أمتنى  مبطن،  إيحاء  في  زويتني،  الشادلي 
تكون هناك، أي في موقف وزارة الشؤون الدينية، 

أيادي خفية حول تهويل الوزير(.
ضدكم  اإليحاء  هذا  بإثارة  أولى  نحن  له  نقول 
املصّحف  املصحف  حتريف  في  نشركم  دار  وضد 

بالنقص وبحذف بعض سور من القرآن فيه، ألن 
وحظوظ  خاصة  مؤسسة  إالّ  ليس  نشركم  دار 
اخلفية  باأليادي  أمسيته  ما  طرف  من  استهدافها 
حظوظ  من  بكثير  أكثر  وللدين  للقرآن  املعادية 
في  واخلارجية  الداخلية  واملنظمات  األيادي  هذه 
حسن  ومن  إسالمية.  دينية  حكومية  مؤسسة 
اإليحاء  هذا  إن  ثم  بالناس،  الظن  سوء  الفطنة 
له  يشهد  رجل  نزاهة  في  شبهة  بإثارة  يشعر 
اجلميع ممن عرفوه عن قرب بأنه فوق كل شبهة، 

لتمتعه بسمعة دينية وأخالقية.
ولقد عرفته عن كثب في السفر واحلضر فما علمت 
عنه إالّ خيرا وصاحبني في سفرة طويلة فعرفت 
النزاهة والعفة وحسن اخللق، وهذه شهادة  فيه 
ولست  أحدا  الله  على  أزكى  وما  بها  الله  ألقى 
الوحيد ممن عرف فيه هذه الصفات ولكن كما هو 
البسطاء  باستثارة  املسؤولية  من  الهروب  شأن 
على  بإلقائها  التبعية  من  وتخلصا  الناس  من 
الغير قال السيد زويتني »إن الوزير هّول املوقف 
نشره  دار  كأن  بتونس«  تشهيرا  اخلطأ  وضّخم 

متثل تونس أو أنها هي نفسها تونس.
إن تونس ال ميثلها ذووا الشبهات من املستخفني 
هي  التي  وبالثوابت  والقيم  باملثل  املستهترين 
فرض، الفروض، وإمنا ميثلها اخللص من أبنائها 
لدينهم املتشبثني مببادئهم ممن ال يغترون بشيء 
وعلماؤها  تاريخها  وميثلها  االغترار،  مظاهر  من 

شبهة،  أي  حولها  حتم  لم  التي  ومؤسساتها 
لم  الدينية  الشؤون  وزارة  ان  اجلميع  وليعلم 
بالقرآن  باالستهتار  إالّ  ُتشهر  ولم  املوقف  تهّول 
القصدي  غير  أو  القصدي  والتحريف  وباألخطاء 
ألن أقل خطأ في القرآن كأعظمه، وبذلك فإن وزارة 
قامت  وإمنا  املوضوع  تهّول  لم  الدينية  الشؤون 
القليل مما يجب أن تقوم به، كان من املمكن  بأقل 
أن تقوم بقضية ضد دار النشر املستهترة هذه لو 

كانت فعال تريد التشهير.
بتغيير  ولو  القرآن  بتحريف  اخلطأ  فداحة  وإن 
جسيما،  خطأ  تبقى  حذفهما  أو  نقطة  أن  مشكلة 
سواء  اخلطأ  لهذا  تفطن  بدون  الزمن  مرور  وإن 
كان مقصودا أو غير مقصود ال يخرجه عن كونه 
اخلطأ  عن  الدفاع  ألن  تداركه  عدم  يبرر  وال  خطأ 
اخلطأ  من  فداحة  وأكثر  خطورة  أشد  وتبريره 

نفسه.
وختاما أقول للسيد وزير الشؤون الدينية أمض 
الله  كتاب  خدمة  من  عليه  عزمت  وما  فيه  أنت  ملا 
تخّطفتك  ولو  طريقك  في  خطاك  وثبت  ودينه، 
كالب تونس فالله ناصرك إن شاء، وصالح عباده 
من  تونس،  في  لله  واحلمد  كثر  وهم  املؤمنني 
ورائك يشدون أزرك ما دمت ال تريد إالّ االصالح ما 
استطعت ويكفيك من العمل القليل ما بقيت النية 

عندك ابتغاء وجه الله والله من وراء القصد.

أبكتاب اهلل وآياته تستخفون وتستهترون؟

بقلم د. ال�شيخ 

حممد علي كيوة

تابعت حلقة من برنامج الحقيقة الذي وقع بثه من قناة حنبعل مساء الجمعة 29/4/2016. واكتشفت اني بعد دراسة جامعية امتدت عدة 
أعوام في أعرق جامعات العلوم اللسانية اللغوية والعلوم الشرعية )جامع الزيتونة واألزهر( وبعد الحصول على شهادات عليا في اآلداب 
واللغة العربية وفي العلوم الشرعية من المؤسستين العلميتين اكتشفت اني )لم أعرف للفداحة في األخطاء معنى( حتى تكرّم علينا ، 

مشكورا، برنامج الحقيقة في حنبعل باستضافة مجموعة من عباقرة لغة )أكلوهم...( فأفادونا أن ما حدث من تحريف بالنقص في طبعة 
المصحف الشريف التي أنجزتها دار نشرهم، ال يعدّ من الفداحة في الخطأ، معنى ذلك أن االستخفاف واالستهتار بكتاب اهلل وآياته ال يُعدّّ 
من األخطاء أحرى أن يوصف بالفداحة ألن النقص في المصحف بحذف خمسة عشر سورة )فقط( في احدى عشر نسخة )فقط( أمر هيّن ال 

يستوجب التشهير والتهويل وال حتى إلفات النظر وال يعد من األخطاء الفادحة في الرأي الصائب والمنطق السليم عند بعض الناشرين.

من  اليوم  تعّد  التي  تونس  أورجن  حتتفل 
التكنولوجيات  الفاعلني األساسيني في قطاع 
مشّغل  أيضا  وباعتبارها  تونس  في  احلديثة 
للمسؤولية  استراتيجيته  يكّرس  اتصاالت 
تضامني  بشكل  املستدامة  املجتمعية 
على  سنوات   6 مبرور  وانساني  ومسؤول 
انطالقتها من خالل إطالق املوقع اإللكتروني 
التفاعلي » Plus qu’un opérateur  » على 
http://plus.orange.tn شبكة االنترنات

ويتضمن املوقع اإللكتروني اجلديد مجموعة 
عليها  اشتغلت  التي  واألنشطة  املبادرات  من 
الشركة طيلة السنوات املاضية من أجل توفير 
واملتضامنة  املبتكرة  الرقمّية  التكنولوجيا 
و  والعادلة  املستدامة           التنمية  وكذلك 
على  يحتوى  عصري  الكتروني  موقع  أيضا 
املبتكرة  املشاريع  و  الهادفة  األنشطة  جملة 
أساسا  تهتّم  التي  واملتضامنة  واملسؤولة 

والفئات  االجتماعية  الشرائح  مبختلف 
واملرأة  الرجال   غرار  على  امللتزمة  العمرية 

والشبان واألطفال.
كما تندرج هذه األنشطة  واملبادرات في صلب 
ولكن  اليوم  تونس  تواجهها  التي  التحديات 
التعليم،  غرار:  على  املستقبلية  منها  أيضا 
املشاريع،  وبعث  التشغيل  الثقافة،  الصحة، 
والتمكني  اجلهوية  التنمية  أيضا  و  البيئة  

االجتماعي واالقتصادي للمرأة.
التفاعلي  االلكتروني  املوقع  إطالق  وبفضل 
تقّدم  التي   »Plus qu’un opérateur«
واملسؤولة  املبتكرة  املبادرات  مجموعة 
خبرتها  تونس  أورجن  تضع  واملتضامنة، 
ألكبر  وتتيحها  اجلميع  ذّمة  على  وجتربتها 
من   أكثر  تقريبهم  بهدف   وذلك  ممكن  عدد 
الرقمّية  التكنولوجيا  األساسيات و جعل من 
والرقي  والتقدم  للتطّور  أساسيا  محركا 

املجتمعي.
خاّصا  فضاء  أيضا  اجلديد  املوقع  ميّثل  كما 
للتبادل واملشاركة، وهو مفتوح على احمليط 
اجلديدة  األفكار  تبادل  أجل  من  اخلارجي 
املجتمعّية  املبادرات  دعم  خالل  من  أو 
القادمة من مختلف واليات  املبتكرة واملؤثرة 
خارج  آخر  مكان  أي  في  كذلك  أو  اجلمهورية 
البالد، و متّثل أيضا فرصة للجميع للمشاركة 
والفعاليات  األنشطة  في  واالنخراط 
واملتضامنة،  املسؤولية  والتظاهرات 
والتدريب  التكوين  من  أيضا  واالستفادة 
التكوين  دورات  في  ولالشتراك  التكنولوجي 
من  كذلك  أو  مبتكرة  مواضيع  حول  املجاني 
خالل القيام بطلبات  بسيطة ولكّنها أساسية 

وضرورية.
تونس  أورجن  ستكون  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
 Plus« اجلديد  التفاعلي  موقعها  خالل  من 

ومتواجدة  حاضرة   »qu’un opérateur
على الشبكات االجتماعية على غرار صفحات 
اطار  في  وذلك  »التويتر«  و  »الفايسبوك« 
اخر  ومتابعة  ومباشرة  حّية  جتربة  توفير 
واملتضامنة  واملسؤولة  املبتكرة  املستجدات 
وكذلك على التفاعل بطريقة حينية ومباشرة 

.
 Plus qu’un« اجلديد   املوقع  يعّبر  كما 
لشركة  الطموحة  الرؤية  عن   »opérateur
في  املساهمة  إلى  الهادفة  تونس  أورجن 
حتقيق التنمية املستدامة، والتي متّثل امتدادا  
خالل  من  اتصاالت  كمشّغل  مهمتها  لطبيعة 

متكني اجلميع من التواصل بشكل أفضل!
بدور  القيام  تونس  أورجن  تواصل  وبذلك 
املستدامة  التنمية  دعم  عبر  محوري  تنموي 
اجلديد  الرقمي  للموقع  إطالقها  خالل  من 

http://plus.orange.tn

بمناسبة عيد ميالدها السادس : أورنج تونس تطلق موقعها اإللكتروني التفاعلي 
»Plus qu’un opérateur« لترسيخ المواطنة الملتزمة والتنمية المستدامة  والمتضامنة
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